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السنة العاشرة - العدد 3348 
الخميس

14 ديسمبر 2017 
26 ربيع األول 1439

مر�شوم ملكي باإن�شاء “اللجنة العليا لتطوير جزر حوار” 
لديها ال�سالحيات كافة جلعلها منوذجا لل�سياحة امل�ستدامة 

�ملنام���ة - بنا: �سدر عن عاه���ل �لبالد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة مر�سوم رقم 
77 ل�سن���ة 2017 باإن�ساء �للجنة �لعليا لتطوير جزر 
حو�ر. وج���اء يف �ملادة �الأولى من �ملر�سوم �أنه ُتن�ساأ 
جلن���ة ُت�سم���ى “�للجنة �لعلي���ا لتطوير ج���زر حو�ر”، 
وي�س���ار �إليه���ا يف هذ� �ملر�س���وم بكلم���ة “�للجنة”، 
وُت�سكل برئا�سة رئي�س �ملجل�س �الأعلى للبيئة �سمو 

�ل�سيخ عبد�هلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة.
وتهدف �للجنة �إلى حتقيق تطوير �سامل جلزر 
ح���و�ر مبا ي�سمن خلق من���وذج لل�سياحة �مل�ستد�مة 
فيه���ا وكفال���ة �ال�ستغ���الل �الأمث���ل له���ا �سياحيا، 
وتبا����رص �للجن���ة مهامها يف �إط���ار �ل�سيا�س���ة �لعامة 
للمملكة وخطط �لتنمية فيها، بالتعاون و�لتن�سيق 
ذ�ت  �لعلي���ا  و�للج���ان  و�لهيئ���ات  �جله���ات  م���ع 

�الخت�سا����س و�ل�سلة مبهام �للجن���ة. ويكون للجنة 
كاف���ة �ل�سالحيات �لالزمة لتحقي���ق �أهد�فها مبا ال 
يتعار�س مع �أحكام �لقانون. وتتولى �للجنة �قرت�ح 
��سرت�تيجي���ة متكاملة ال�ستغالل جزر حو�ر �سياحيا، 
و�قرت�ح �خلطط �لرئي�سة و�ملرحلية �لالزمة لتنمية 
وتطوي���ر �جل���زر �سياحيا، و�ق���رت�ح �لرب�مج �لالزمة 
لتطوي���ر �لبني���ة �لتحتي���ة للج���زر وتوف���ري و�سائل 
�ملو��سالت �إليها مبا يحقق �أهد�ف �للجنة، و�قرت�ح 
�إ�سد�ر �الأنظمة �لالزمة ب�ساأن حتديد قو�عد ومعايري 
و����روط اال�ستثم���ار ال�سياح���ي يف اجل���زر، واقرتاح 
�لرب�مج �لرتويجية �لالزم���ة لت�سويق �جلزر �سياحيا 
وج���ذب �مل�ساري���ع �ل�سياحية �إليه���ا، وتبا�رص �للجنة 

مهامها مب���ا ي�سمن عدم �مل�سا�س بالرثوة 
�لبحرية وحماية �لبيئة و�حلياة �لفطرية.

خرباء: اجلذب ال�شياحي بالبحرين ال يقت�شر على ال�شينما

القمة االإ�شالمية ترف�س القرار االأمريكي ب�شاأن القد�س

علق خ���رب�ء يف �ملجال �ل�سياحي و�لفندقي، 
عل���ى �ملخ���اوف ب�س���اأن �النفتاح �ل���ذي ت�سهده 
�ل�سعودي���ة و�ملتمث���ل يف �لرتخي����س لبع����س 
�مل�ساريع �لرتفيهي���ة بالقول �إن عو�مل �جلذب 

�ل�سياح���ي يف �لبحري���ن لي�س���ت مقت����رصة عل���ى 
�سا�س���ة �سينم���ا �أو غرف���ة فندقي���ة فق���ط، ب���ل 
متث���ل �ململك���ة بيئة متكامل���ة ت�سم���ل �لو�سع 
�ل�سياح���ي و�ل�سع���ب �مل�سي���اف، ع���الوة عل���ى 

خا�سية ��ستقط���اب �ململكة �ملعار�س 
و�ملوؤمتر�ت �لدولية. 

�ملنامة - وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �الإ�سالمية 
و�ل�س���وؤون  �لع���دل  وزي���ر  �س���ارك  و�الأوق���اف: 
�الإ�سالمي���ة و�الأوق���اف �ل�سي���خ خال���د ب���ن علي 
ملوؤمت���ر  �ال�ستثنائي���ة  �ل���دورة  يف  خليف���ة  �آل 
�لقم���ة �الإ�سالمي���ة ملنظم���ة �لتع���اون �الإ�سالمي 
حت���ت عنو�ن “�لعم���ل �ملوح���د يف �لت�سامن مع 
�لقد����س”؛ لبح���ث �لو�س���ع يف �أعق���اب �عرت�ف 
�ل�رصي���ف  �لقد����س  مبدين���ة  �الأمريكي���ة  �الإد�رة 

عا�سمة مزعومة الإ�رص�ئيل. 

و�سدر عن �ملوؤمتر بيان ختامي، �أكد رف�س 
بيان �الإد�رة �الأمريكية غري �لقانوين ب�ساأن و�سع 
�لقد����س، �إذ يعترب هذ� �لق���ر�ر باطال والغًيا من 
وجهة نظر �ل�سم���ري و�لعد�لة و�لتاريخ.  و�سّدد 
�لبيان على �أنه لن يكون هناك تنازل عن طموح 
�إقام���ة دولة فل�سطني �مل�ستقلة وذ�ت �ل�سيادة 
عل���ى �أ�سا�س ح���دود 1967 وعا�سمتها �لقد�س 

�ل�رصقي���ة، د�عًي���ا �إد�رة تر�مب �إلى 
مر�جعة قر�رها غري �لقانوين.
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أجمل التهاني والتربيكات

إلى

حضرة صاحب السمو الملكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل 

بمناسبة تفضل 
حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل 

بإطالق اسم مدينة خليفة على المدينة اإلسكانية 
بعسكر وجو والدور وضواحيها

تيمنًا باسم صاحب السمو الملكي ولعطائه المستمر 
ودوره في التنمية المستدامة ودعم نهضة الوطن المباركة 

ومساهماته في رفعة الوطن.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وجميع العاملني 

في شركة نفط البحري�ن )بابكو(
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علي الفردان

• جاللة �مللك	
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أسمى آيات التهاني والتبريكات
يرفعها رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة وكافة موظفي

البنك ا�هلي المتحد
إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد ا�مين نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي وإلى زبائننا الكرام

بمناسبة ذكرى تولي صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد الحكم
وذكرى العيد الوطني المجيد
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مر�شوم ملكي باإن�شاء “اللجنة العليا لتطوير جزر حوار”

�شيف مديًرا يف “املالية” وال�شرتي لـ “الكهرباء”

برئا�ضة رئي�س “�لأعلى للبيئة” وع�ضوية وزر�ء ورجال �أعمال  

بقر�ر �ضادر عن �ضمو رئي�س �لوزر�ء 

�ملنام���ة - بن���ا: �ض���در ع���ن عاه���ل �لب���اد 
�ضاح���ب �جلالة �مللك حمد بن عي�ضى �آل خليفة 
مر�ض���وم رق���م 77 ل�ضن���ة 2017 باإن�ض���اء �للجنة 
�لعلي���ا لتطوير جزر حو�ر. وجاء يف �ملادة �لأولى 
م���ن �ملر�ضوم �أن���ه ُتن�ض���اأ جلنة ُت�ضم���ى “�للجنة 
�لعليا لتطوير جزر ح���و�ر”، وي�ضار �إليها يف هذ� 
�ملر�ض���وم بكلم���ة “�للجن���ة”، وُت�ض���كل برئا�ضة 
رئي����س �ملجل����س �لأعل���ى للبيئة �ضم���و �ل�ضيخ 
عبد�هلل ب���ن حمد بن عي�ضى �آل خليفة، وع�ضوية 

كل من:
�لبلدي���ات  و�ض���وؤون  �لأ�ضغ���ال  وزي���ر   .1

و�لتخطيط �لعمر�ين.
2. وزير �ملو��ضات و�لت�ضالت.

3. وزير �ل�ضناعة و�لتجارة و�ل�ضياحة.
�لرئي����س �لتنفي���ذي ملجل����س �لتنمي���ة   .4

�لقت�ضادية.
5. عدد من رجال �لأعمال ي�ضدر بت�ضميتهم 

قر�ر من رئي�س �للجنة.
وجاء يف �ملادة �لثانية:

�أ. ته���دف �للجنة �إل���ى حتقيق تطوير �ضامل 
جل���زر حو�ر مب���ا ي�ضم���ن خلق من���وذج لل�ضياحة 

�مل�ضتد�مة فيه���ا وكفالة �ل�ضتغال �لأمثل لها 
�ضياحيا.

ب. تبا�رش �للجنة مهامه���ا يف �إطار �ل�ضيا�ضة 
�لعامة للمملكة وخطط �لتنمية فيها، وبالتعاون 
و�لتن�ضيق مع �جلهات و�لهيئات و�للجان �لعليا 

ذ�ت �لخت�ضا�س و�ل�ضلة مبهام �للجنة.
ج. يك���ون للجنة كافة �ل�ضاحي���ات �لازمة 
لتحقي���ق �أهد�فه���ا مب���ا ل يتعار�س م���ع �أحكام 

�لقانون، ولها على �لأخ�س �لقيام بالآتي:
1. �ق���رت�ح ��ضرت�تيجية متكاملة ل�ضتغال 

جزر حو�ر �ضياحيا.
�لرئي�ضي���ة و�ملرحلية  �ق���رت�ح �خلط���ط   .2

�لازمة لتنمية وتطوير �جلزر �ضياحيا.
3. �ق���رت�ح �لرب�مج �لازم���ة لتطوير �لبنية 
�لتحتي���ة للج���زر وتوف���ر و�ضائ���ل �ملو��ضات 

�إليها مبا يحقق �أهد�ف �للجنة.
4. �ق���رت�ح �إ�ض���د�ر �لأنظمة �لازم���ة ب�ضاأن 
حتدي���د قواع���د ومعاي���ر و����روط اال�ستثم���ار 

�ل�ضياحي يف �جلزر.
�لازم���ة  �لرتويجي���ة  �لرب�م���ج  �ق���رت�ح   .5
لت�ضوي���ق �جل���زر �ضياحي���ا وج���ذب �مل�ضاري���ع 

�ل�ضياحية �إليها.
د. تبا����رش �للجن���ة مهامها مب���ا ي�ضمن عدم 
�مل�ضا�س بالرثوة �لبحرية وحماية �لبيئة و�حلياة 

�لفطرية.
وت�ضمنت �ملادة �لثالثة من �ملر�ضوم:

�أ. ُتن�ض���اأ جلن���ة ت�ضمى “�للجن���ة �لتنفيذية” 
وُت�ض���كل برئا�ض���ة �لرئي����س �لتنفي���ذي لهيئة 
�لبحرين لل�ضياحة و�ملعار�س، وع�ضوية كل من:

1. �لرئي����س �لتنفي���ذي للمجل����س �لأعل���ى 
للبيئة.

2. وكي���ل �لوز�رة ل�ض���وؤون �لأ�ضغال بوز�رة 
�لأ�ضغال و�ضوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين.
3. �لرئي����س �لتنفي���ذي لهيئ���ة �لتخطي���ط 

و�لتطوير �لعمر�ين.
4. قائد خفر �ل�ضو�حل.

5. نائ���ب �لرئي�س �لتنفي���ذي لإنتاج ونقل 
لهيئ���ة  �لإد�ري  �جله���از  يف  و�مل���اء  �لكهرب���اء 

�لكهرباء و�ملاء.
6. مدير �لأ�ضغال �لع�ضكرية.

ب. تخت�س �للجنة �لتنفيذية مبتابعة تنفيذ 
ما ي�ضدر عن �للجنة من قر�ر�ت وتو�ضيات بعد 
�عتماده���ا من جمل�س �ل���وزر�ء، و�إع���د�د تقارير 
تف�ضيلي���ة يف هذ� �ل�ض���اأن ورفعه���ا �إلى رئي�س 
�للجن���ة. وج���اء يف �مل���ادة �لر�بع���ة، �أن للجنة �أن 
ت�ض���كل من ب���ن �أع�ضائها �أو منه���م مع غرهم 
جلان���ا فرعي���ة لبحث �أي م���ن �لأم���ور �لد�خلة يف 
مهامها، وترفع �للج���ان �لفرعية تقارير بنتائج 
�أعماله���ا �إلى �للجنة، وللجن���ة �أن تكلف من تر�ه 
من ذوي �خل���ربة و�لخت�ضا�س باإعد�د در��ضات 

وبحوث يف �أي من �لأمور �لد�خلة يف مهامها.
ون�ض���ت �ملادة �خلام�ضة ب���اأن على �جلهات 
�حلكومي���ة و�لهيئ���ات �لعام���ة �ملعني���ة تزويد 
�للجن���ة مب���ا تطلب���ه م���ن بيان���ات ومعلوم���ات 

ودر��ضات تكون لزمة ملبا�رشة مهامها.
وجاء يف �ملادة �ل�ضاد�ضة:

�أ. ي�ض���در بنظام عمل �للجن���ة وتنظيم �ضر 
�لعمل فيها ويف جلانها �لفرعية قر�ر من رئي�س 

�للجنة.
ب. تعق���د �للجن���ة �جتماعاته���ا بن���اء عل���ى 
دع���وة من رئي�ضه���ا يف �ملكان و�لزم���ان �للذين 

يحددهما، وُيعن �لرئي�س �أمن �رش للجنة.
ون�ضت �ملادة �ل�ضابعة من �ملر�ضوم: ترفع 
�للجن���ة عن طريق رئي�ضها �إل���ى جمل�س �لوزر�ء، 
قر�ر�تها و�قرت�حاته���ا وتو�ضياتها لعتمادها، 

وتقارير دورية بنتائج �أعمالها.
فيما جاء يف �مل���ادة �لثامنة، �أن على رئي�س 
جمل����س �لوزر�ء و�ل���وزر�ء و�ملعني���ن كل فيما 
يخ�ض���ه تنفي���ذ �أحكام ه���ذ� �ملر�ض���وم، وُيعمل 
ب���ه من �لي���وم �لت���ايل لتاريخ ن����رشه يف �جلريدة 

�لر�ضمية.

�ملنام���ة - بن���ا: �ض���در ع���ن رئي�س 
�لوزر�ء �ضاح���ب �ل�ضم��و �مللك��ي �لأمر 
خليف���ة بن �ضلم���ان �آل خليف�����ة قر�ر�ن 
ل�ضن��ة 2017 ون���س �لق��ر�ر �لأول رق��م 
)40( بتعيي��ن مدي����ر يف وز�رة �ملالي��ة 

وج��اء في��ه:

�ملادة �لأولى: 
يع���ن عبد�هلل �أحم���د عبد�هلل �ضيف 
مدي���ًر� لإد�رة تطوي���ر �لأنظم���ة �ملالية 

بوز�رة �ملالية.
�ملادة �لثانية:

على وزير �ملالية تنفيذ هذ� �لقر�ر، 

ويعم���ل به من تاريخ �ضدوره، وين�رش يف 
�جلريدة �لر�ضمي���ة. ون�س �لقر�ر �لثاين 
رق���م )41( بتعي���ن مدي���ر يف هيئ���ة 

�لكهرباء و�ملاء جاء فيه:-
�ملادة �لأولى: 

يعن �ض���ادق �ل�ضيخ من�ضور حممد 

�ل�ض���رتي مدي���ًر� لإد�رة توزي���ع �ملي���اه 
بهيئة �لكهرباء و�ملاء.

�ملادة �لثانية:
على وزي���ر �ضوؤون �لكهرب���اء و�ملاء 
تنفي���ذ هذ� �لقر�ر، ويعمل به من تاريخ 

�ضدوره، وين�رش يف �جلريدة �لر�ضمية.

 
 

• جالة �مللك	

• �ضمو رئي�س �لوزر�ء	
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 جاللة الملك يؤكد على نعمة »أمن وأمان الوطن« 
والتالحم الصادق بين أبناء شعبنا الوفي

في إطار تقرير شامل عن الخدمات األمنية المقدمة لتعزيز أمن البحرين:  

وزارة الداخلية - مركز اإلعالم األمنـي:
 تعد نعمة األمــن واألمان التي تســود مملكة البحريــن، بفضل من 
اهلل تعالى، نتاج جهود رجــال، صدقوا ما عاهدوا اهلل عليــه، وأثبتوا أنهم 
بتضحياتهــم الجســام والتزامهــم بأداء الواجــب على مدار الســاعة، 
مســتلهمين من الفكر الرشــيد والرأي الســديد لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ، القائد األعلى ، حفظه اهلل ورعاه، 
العهد وااللتزام والدعم واإلســناد، يعملون بتوجيهات ومتابعة حثيثة على مدار الساعة 
من الفريق الركن معالي الشــيخ راشــد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، بهدف نشر 
األمن وتعزيز االستقرار في ربوع الوطن .. لذلك فإن االحتفال بيوم شرطة البحرين، ليس 
فقط لتوجيه الشــكر واإلعراب عن التقدير لتضحيات الرجال المخلصين األوفياء، وإنما 
هو بالدرجة األولي تجديد للعهــد والوالء لقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ، 

القائد األعلى.

وتؤكد المتابعة الميدانية للواقــع األمني في مملكة البحرين، أن نعمة األمن تمثل 
الزاد ومصدر العطاء لمسيرة النهضة والنماء في قطاعات متعددة ، لذلك كان جاللته، 
حفظه اهلل وسدد خطاه، واضحا، حين أكد نصا أن »قضية األمن واألمان قضية هامة جدًا 
بل من أهم القضايا التــي يجب علينا أن نتذكرها دائمًا، والتــي يجب أن يحرص عليها 
كل مواطن ومقيم، ألن فقدان األمن يعني فقدان الضروريات الخمس: الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال والتي أمر اإلســالم بحفظها، وقد جعل اهلل تعالى األمن في 

ْن َخْوٍف«. رأس نعمه الكبرى: فقال »الَِّذي أَْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَُهم مِّ

ومن وحــي منهج وفكــر جاللة الملــك ، وضعــت وزارة الداخلية 
خططها وبنت مشــاريعها األمنية ، وصوال للهدف األســمى ، وهو أمن 
وأمان المواطن والمقيم وحفظ الممتلكات العامة والخاصة وحماية 
المكتســبات الوطنية. وإذا كانت األرقام واإلحصائيات ، تعكس تراجعا 
في معدل الجريمة خالل العام الجاري، رغم أن غرفة العمليات الرئيسية 
»999« تتلقى يوميا ما معدله 4078 مكالمــة ، فإن ذلك مرده بالدرجة 
األولى إلى االلتزام األمني وفي الوقت ذاتــه ذلك التواصل واالندماج 

بين رجال األمن وقطاعات المجتمع كافة.

المباحث واألدلة الجنائية تكشف مالبسات القضايا
 شــكلت اإلدارة  خالل العام 2017 من الكشــف عن مالبسات عدد 
كبير من القضايا واألحداث وســاهمت من خالل فريق البحث والتحري 
التي شــكلتها فــي القبض على عدد كبيــر من العناصــر اإلرهابية 
والمتورطين في قضايا تشكل مساسا بأمن الوطن ، كما قامت اإلدارة 
في الفترة األخيرة بتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات في إطار 
الشــراكة مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من 

بينها ورشة عن االتجار بالبشر .

 حوالي 1500 قضية باشرتها »مكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني«

بلغ عــدد القضايا التــي باشــرتها إدارة مكافحة جرائم الفســاد ٦٨ 
قضية، من بينها المخالفات ذات الشــبهة الجنائية الواردة في تقرير ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية والمحالة إليها مقابل 977 إلدارة مكافحة الجرائم 
االقتصادية ، وباشرت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية 464 قضية ، كما تم 
تدشين الموقع االلكتروني الخاص باإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتصــادي وااللكتروني ليتمكن الجمهور مــن معرفة اختصاصات جميع 
اإلدارات ودورهــا وكيفيه التواصل معها بما فيها الخط الســاخن واألرقام 
المباشــرة والبريد االلكتروني  ، كما تم إرفاق استمارة إبالغ الكتروني من 
www.acees.gov.bh. كما تواصلت الحمالت  أجل التسهيل على للمواطن 
التوعوية لتعزيز قيم النزاهة والشــفافية ونشــر ثقافــة مجتمعية تحارب 
الجرائــم االلكترونية وجرائم الفســاد والجرائم االقتصاديــة وأقيمت عدة 
معارض وورش عمل وندوات ومحاضرات بالتركيز على فئة الشباب لغرس 

القيم اإليجابية لدى األجيال القادمة وخلق ثقافة نبذ الجريمة.

الدفاع المدني يباشر 6091  بالغا
باشــرت اإلدارة العامــة للدفاع المدنــي، هذا العــام 6091  بالغا ، 
وواصلت اســتخدام التقنية الحديثة في تســهيل األداء ، من خالل عدد 
من األنظمة اإللكترونية الداخلية ، وحازت إدارة الشؤون اإلدارية شهادة 
الجــودة ،  كما نظمــت اإلدارة ، فعاليات وأنشــطة متنوعة ، من بينها 
)157( محاضرة وندوة توعويــة وتثقيفية ، وبلغ عدد زيارات مراكز الدفاع 
المدني من قبل المدارس ورياض األطفال ومختلف مكونات المجتمع 

المدني )159( ، وإقامة )25( محاضرة إخالء.

 تنفيذ األحكام تحرز جائزة قيمة  
واصلــت إدارة الشــؤون القانونيــة ، تمثيــل الوزارة فــي اللجان 

القانونية والمؤتمرات واالجتماعات وحضور لجان وجلســات مجلســي 
الشورى والنواب أثناء مناقشــة األمور المتعلقة بوزارة الداخلية وإعداد 
وتحضير ودراسة مشــاريع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باألمن 
وإعداد المذكرات القانونية والتوصيات في المسائل القانونية، وكان 
للشئون القانونية )77( مشاركة لدراسة مشــاريع القوانين المرفوعة 
من مجلســي الشــورى والنواب، وتعاونت مع هيئة التشــريع واإلفتاء 
القانوني في العديد من مشاريع القوانين والقرارات والتي بلغ عددها 
)19( مشــروعا، وأحرز فريق إدارة تنفيذ األحكام بالشئون القانونية جائزة 

الحكومة االلكترونية للتميز عن نظام الغرامات والكفاالت

1261 رحلة لقيادة طيران الشرطة
في إطار دوريات طيران الشــرطة على جميع أنحاء البالد للوقاية 
مــن الجريمة والحد منها والكشــف عــن التلوث البيئــي الناتج عن 
مخلفات الســفن ومراقبة الحــدود البحرية لضبــط عمليات التهريب 
والتسلل غير الشرعي، بلغ عدد رحالت قيادة طيران الشرطة 1261 رحلة 
تضمنت مهمة المســح األمنــي الجوي والدوريــات العامة وعمليات 
البحث والمرافقة الجوية، كما بلغ عدد ســاعات الطيــران 1520.25.00 
ســاعة. كما تم تركيب كاميــرات المراقبــة الجوية فــي الطائرات 

العمودية للمراقبة واالستطالع.

خفر السواحل : 492 مساعدة للسفن وإنقاذ 851 شخصا
قامت قيادة خفر الســواحل وفــي إطار دورهــا للوقاية وخفض 
معــدالت الجريمة بزيادة عدد الــزوارق والقوارب الســريعة والدوريات 
البحرية واســتخدام التقنية الحديثة الممثلــة بالمنظومات الرادارية 
والكاميــرات الكهروبصرية  وكذلك تطوير الكادر البشــري ، وبلغ عدد 
المســاعدات وعمليات اإلنقاذ التي قامت بها  قيادة خفر الســواحل 
492 مســاعدة للســفن وإنقاذ 851 شــخصا ، فضال عن مهام المسح 

وعمليــات الدفــان البحري ووضــع العالمــات البحرية فــي مختلف 
الجهات ذات االختصاص، والمراقبة البحرية على ســفن الصيد وضبط 
المخالفين لقانون تنظيم الصيد، كما ســاهمت قيادة خفر السواحل 
بتوفير الدوريات األمنية للمســابقات التي نظمتها مختلف مؤسسات 
المملكة كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة واألندية البحرية ، كما 
أحرز فريق وزارة الداخلية للشراع ، المركزين الثاني والثالث في بطولة 

اإلبحار حول البحرين.

خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة ٤٠٪
 تمكنــت اإلدارة العامــة للمرور ، مــن تحقيق إنجــاز دولي مهّم 
بالوصــول إلى األهــداف التي وضعتهــا منظمة الصحــة العالمية 
للتقليل من وفيات الحوادث المرورية إلى النصف، قبل أربع سنوات من 
الموعد المقرر ، حيث نجحت في خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث 
بنسبة ٤٠٪ وخفض عدد المخالفات ٥٠٪ بعد التصنيف الدولي للحوادث 
بســابع ســبب للوفاة في العالم. كمــا تعمــل اإلدارة على تفعيل 
الخطط الخاصة للتقليل من نســبة الحوادث المؤدية إلى الوفاة من 
خالل برامج خاصة لرفع الوعي لدى مستخدمي الطرق ، لذلك استحقت 
عن جدارة جائزة الملتقى الحكومي الثاني 2017 ألفضل الممارســات 
الحكومية ، كما تمكنت اإلدارة خالل العام 2017 من تحويل العديد من 
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين إلى إلكترونية، ما أســهم 
في تقليل نســبة االنتظار وزيادة اإلنجاز ، حيث يتم إجراء حوالي 10 آالف 
معاملة يوميا بينما يقتــرب عدد المركبات المرخصة والمســتخدمة 
على الطريق من الـــ 700 ألف ، فضال عن مشــاريع الســالمة المرورية 
والحمالت التوعوية ومنها مشروع النقل السليم وشمل )123( مدرسة 
وروضة أطفال وبلغ عدد المســتفيدين12053 طالبا ، مشــروع التوعية 
المستمرة للمراحل الثانوية وشمل 24 مدرسة واستفاد منه نحو 1649 

طالبا ومشــروع الدراجة الهوائية وشــمل 570 طالبا ومشروع القرية 
المرورية بدوحة عراد ومجمع السيف .

دوريات النجدة تباشر 14 ألف قضية
باشــرت دوريات النجدة 14 ألف قضية وحادث وبلــغ عدد الخدمات 
المجتمعيــة 4092 قضية حتى أكتوبر 2017  فيما باشــرت إدارة مكافحة 
المخــدرات 905 قضايا وضبطت ما يقــارب 169 كيلوجــرام من المواد 
المخــدرة و39،282 حبة من المؤثــرات العقلية ، وذلــك حتى أكتوبر 
2017 وعلي صعيد التدريب ، بلغ عدد الدورات الخارجية لمنتســبي وزارة 
الداخلية 108 دورة خارج مملكة البحرين و352  دورة داخلية  باإلضافة إلى 

ابتعاث 59 ضابطا الستكمال دراساتهم داخل وخارج مملكة البحرين.

عدد المسافرين للبحرين حوالي 26 مليونا
زاد عدد المســافرين الذيــن دخلوا البحرين وغادروهــا خالل العام 
2017 عــن 26 مليونا، وبلغ عدد التأشــيرات الصادرة حوالــي 160 ألفا ، 
ودشنت شــئون الجنســية والجوازات واإلقامة ، نظامًا إلكترونيًا جديدًا 
بإدارة المنافذ، يهدف تحســين إجراءات الخدمات المقدمة للمسافرين 
العابرين من خالل كافة المنافذ ويساهم في تحسين عملية الربط مع 
أنظمة الجهات األمنية المرتبطة بأنظمة الجنســية والجوازات واإلقامة 
، وتم العمل على هذا النظام من خالل عــدة مراحل، ابتداًء بالموانئ 
البحرية، ومن ثم مطار البحرين الدولي، وأخيرًا جســر الملك فهد ويتم 
في كل مرحلة تشــغيل النظام تدريجيًا في نقاط الوصول والمغادرة 
بالمنفذ، ورصد المشاكل التقنية التي قد تطرأ والعمل على حلّها من 
خالل الفــرق التقنية المتواجدة في المنفذ على مدار الســاعة. ويأتي 
هذا النظام استكمااًل للتحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة اإلدارات 

األخرى بشئون الجنسية والجوازات واإلقامة.

14 ديسمبر .. يوم شرطة البحرين

المرور يفوز بجائزة الملتقى الحكومي الثاني 2017 ألفضل الممارســات الحكومية
فــي  واألمنــي  المجتمعــي  دورهــا  تواصــل  المحافظــات 
ومطـــالبهم المواطنيــن  احتيــــاجات  مــع  التجــاوب  إطــار 
المنـــــافذ  بــإدارة  إلكترونيــًا  نظـــــامًا  تــــدشن  )الجــوازات( 
للمسافـريــــن المقـدمـــــة  الخــــدمات  إجــراءات  لتحســين 
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 )أمن المنافذ( :تطوير غرفة العمليات 
بمديرية شرطة جسر الملك فهد

 بلغ عدد القضايــا والحوادث التي باشــرتها المديريــات التابعة 
لإلدارة العامة ألمن المنافذ خالل عام 2017  نحو 415 في مديرية شــرطة 
مطار البحرين الدولي  مقابل 80 في مديرية شــرطة جســر الملك و76 
في مديرية شــرطة الموانئ البحريــة ، ومن بين مشــاريع  اإلدارة لهذا 
العام ، تطوير غرفة العمليات بمديرية شــرطة جسر الملك فهد ، زيادة 
وتطوير الكاميرات األمنيــة بمطار البحرين الدولي ، تطوير مدخل بوابة 
التشــريفات بمطار البحرين الدولي والتنسيق مع شركة مطار البحرين 

الدولي لتوفير جهاز )X-Rayْ( في البوابة اللوجستية لتفتيش البضائع.

الجمارك تطلق إستراتيجية تطويرية
أطلقت شئون الجمارك إســتراتيجيتها 2017-2020 لتقديم خدمات 
جمركية متميزة على مســتوى اإلقليم من خالل تيســير حركة الســفر 
والتجارة المشــروعة وتعزيز أمن  المجتمع، وتوفير خدمات جمركية هي 
األفضل من ناحية الجودة واألقل سعرًا من ناحية مبدأ التنافسية. وخالل 
العام 2017 اســتمر تحديث الخدمات اإللكترونية وتفعيل دفع الرسوم 
الجمركيــة الكترونيًا والتخليص المســبق لجميع البضائــع الكترونيا ، 
وبدا هناك تطور واضح في الدفــع االلكتروني كآلية لعملية التخليص 
الجمركي يســتطيع المخلص الجمركي أو المستورد بمقتضاها دفع 
الضريبة الجمركية مباشــرة عن طريق االنترنــت ، كما عملت الجمارك 
على  تحديث عــدة إجراءات جمركية واعتمــاد مجموعة من التغييرات 
التنظيميــة واإلجرائية لرفع كفاءة إجراءات التدقيق والتفتيش كما تم 
إنشــاء غرفة عمليات ذات تقنية عالية تتضمن جميع الدوائر الحكومية 
لحاالت الطوارئ واإلجازات الرسمية والمناسبات على أن يكون من كل 

إدارة مندوب للتواصل مع إدارة جسر الملك فهد .

األكاديمية الملكية للشرطة: دورات تدريبية وجوائز
 نفذت األكاديمية الملكية للشــرطة ، عددًا من الدورات التدريبية 
والبرامج المتخصصة  وقامت بتضمين برامج الماجســتير )في العلوم 
الجنائية، في العلوم اإلدارية واألمنية( مادة أساســية في حماية حقوق 
اإلنســان في القانــون الدولي لحقوق اإلنســان، والقانــون الدولي 
اإلنســاني، بهدف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتركيز على الضمانات 
الدســتورية والقانونية والقضائية ، كما تم استحداث برامج دبلوم في 
األكاديمية تعقد لمدة عام دراســي كامل وهي برنامج دبلوم حقوق 
اإلنســان ، دبلوم مؤسســات اإلصــالح والتأهيل، وهو دبلوم مشــارك 
خاص بمركز اإلصالح والتأهيل )المؤسســات العقابية(  دبلوم الخدمة 
االجتماعية في المؤسســات األمنيــة ويتعلق بتأهيل منتســبي وزارة 
الداخلية وخاصة العاملين في مؤسســات اإلصالح والتأهيل والشرطة 

المجتمعية والشرطة النسائية على ممارسة أعمالهم

 وخالل العام 2017 ، أحرزت األكاديمية ، المركز األول في مســابقة 
العصــا للخطوات العســكرية فــي المملكة المتحدة بكلية »ســاند 
هيرست« العسكرية وشــاركت في بطولة البحرين المفتوحة للفنون 
القتاليــة المختلطة )األولى( وفازت بــــ )3 ميداليات ذهبية و2 فضية( 
كما أحرزت ميداليــة ذهبية في بطولــة البحريــن المفتوحة للفنون 
القتالية المختلطة )الثانية(  كما نظمت األكاديمية الملكية للشرطة 
في يوليو 2017 وللســنة التاســعة على التوالي ، معسكر األكاديمية 
الملكية للشــرطة الصيفي بالتعــاون مع صندوق العمــل )تمكين( 
بحضور حوالي 1023 مشــاركا من الفئة العمرية 12 - 17 من الجنســين  
وضمن برنامج إعداد شــباب المســتقبل الذي يتبناه صاحب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهــد نائب القائد 
األعلى،  النائب األول لرئيس الوزراء كما نفذت األكاديمية بالتعاون مع 
مؤسســة المبرة الخليفية برنامج إثراء الشباب وهو برنامج وطني يمتد 
لمدة أربع سنوات، يهدف إلى تطوير الناشئة من 13 إلى 17 وتشجيعهم 
على إدراك إمكانياتهم الكاملة  ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع .

 مشاركات خارجية مشرفة للفرقة الموسيقية للشرطة
 واصلت الفرقة الموســيقية للشرطة ، مشــاركاتها في المراسم 
واالحتفاالت والمناسبات الرســمية وكذا المهرجانات الشعبية لتعزيز 
روح المواطنة وتحقيق مبدأ الشــراكة المجتمعية وبلغ عدد الفعاليات 
واالحتفاالت التي شــاركت بها  خالل العام الجاري بداخل البحرين 262 
فعاليــة، فضاًل عن فعاليتين خارجيتين ، أبرزهمــا مؤتمر ومعرض »هذه 
هي البحرين« في الواليات المتحدة األمريكية ، حيث شــاركت الفرقة 
في إحياء الحفل الختامي الرسمي للفعالية، بتقديم فنون موسيقية 
متنوعة تمزج بين الموســيقى العســكرية والموســيقى الشــعبية 

البحرينية األصيلة.

ثالث جوائز دولية للموارد البشرية  
فاز فريق التميُّز المؤسســي بالموارد البشــرية بثالث جوائز ضمن 
جائزة »ســتيفي العالمية » في مجال اإلبداع والتميز المؤسسي وذلك 
بقطــاع »المرأة فــي مجال العمــل«  إذ أحرزت ثــالث موظفات جائزة 
»المرأة القيادية « بوســم »القيادة من خالل التميز «.، وجائزة مشــروع 
»دعم زوجات شهداء الواجب« الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة الوطن 

والجائزة الثالثة عن مشروع موظف العام 2017.

 المعامالت المالية عبر الحكومة اإللكترونية 
تتجاوز  53 مليون دينار

قامت هيئــة المعلومات والحكومة االلكترونية بتســهيل عملية 
إصدار التراخيص والتســريع من وتيرة إنجازها خالل فترة قياســية تصل 
إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شــهور، وهو مــا وفَّر أكثر من ٩٠٪ 
من الوقت الالزم لإلنجاز ، وفي أكتوبر 2017 دشــن معالي وزير الداخلية 
bahrain. النسخة المطورة لخدمات بطاقة الهوية على البوابة الوطنية

bh حيث تتميز باقة الخدمات المطورة بشــكل وتصميم مبسط سهل 
االستخدام، يشتمل على معظم الخدمات المقدمة في فروعها، ومنذ 
bahrain. توفير خدمات بطاقة الهوية إلكترونيًا علــى البوابة الوطنية

bh في فبراير 2016 وحتى نهاية ســبتمبر 2017، تم إجراء أكثر من 50 ألف 
معاملة  ، تخطت قيمة المعامالت المالية المنجزة عبر قنوات الحكومة 
اإللكترونية53  مليون ديناًرا منذ بداية 2017 وحتى شهر سبتمبر وسجلت 
ارتفاًعــا بلغ ٦٣٪ ُمقارنًة بنفس الفترة من عــام 2016، بالتوازي مع زيادة 
بنسبة ٤٣٪ في عدد المعامالت المالية المنجزة والتي تجاوزت حوالي 
740 ألف معاملة للفترة ذاتهــا ، ومن الجوائز التي نالتها الهيئة »جائزة 
التميز الدولية في نظم المعلومــات الجغرافية -2017 دبي عن نظام 
تصاريح ، جائزة المجموعة المفتوحة العالمية 2017  الهند ، نظير تميزها 

في مجال  التخطيط المؤسسي لتقنية المعلومات واالتصاالت«.

)الشئون الصحية( تنال االعتماد الكندي
 نالت ست من العيادات التابعة إلدارة الشئون الصحية واإلجتماعية 

على شــهادة االعتماد الكندي للمرة الثالثة على التوالي. وتم إنشاء 
عيــادة جديدة في إدارة اإلصالح والتأهيل )جو( وتنفيذ مشــاريع العيادة 
المتنقلة ومتابعــة مرضى األمراض المزمنة وتوقيــع اتفاقية التدريب 
مع مستشفى حمد الجامعي فضال عن تطوير نظام إلكتروني لقياس 

نسبة رضا العمالء عن الخدمات الصحية

 )اإلصالح والتأهيل(: جوائز للنزالء   
 عقد مركــز اإلصالح والتأهيــل والحبس االحتياطي للنســاء 147 
فعالية محلية ومنها محاضرات دينية وفازت نزيالت المركز في مسابقة 
البحرين الكبــرى الثانية والعشــرين لحفظ القــرآن الكريم وتجويده 
وتفســيره وشــاركن بمســابقة القرآن الكريم التي تقام تحت رعاية 
وكيل وزارة الداخلية وفي مركز إصالح وتأهيــل النزالء  جار االنتهاء من 
إنشــاء مبنى خاص بالزيارات وحصــل 10 من النزالء علــى جوائز خالل 
مشــاركتهم في مســابقة البحرين الكبرى للقرآن الكريم  فيما حصل 

73 نزيال على شهادات تقديرية.

14 محاضرة في رعاية األحداث
عقدت اإلدارة العامة للشــرطة النسائية 14 محاضرة داخلية بمركز 
رعايــة األحداث وواحدة خارجيــة في جمعية رعايــة الطفولة واألمومة 
عن كيفية حمايــة الطفل من التحــرش ، كما شــاركت في كل من 
المؤتمر الدولي العشرين للقيادات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
اجتماع فريــق االنتربول لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد األطفال في 
فرنسا، استعراض ومناقشة التقرير الثاني والثالث أمام لجنة مناهضة 

التعذيب في مدينة جنيف.

المحافظات تواصل دورها المجتمعي والتنموي
تابعت المحافظات دورها التنموي والمجتمعي المتميز من خالل 
طرحهــا عدة مشــاريع ذات طابع مجتمعي ، تلبي حاجــة المواطنين ، 
وفي هذا اإلطار  امتدت أنشــطة محافظة المحرق فــي أكثر من مجال 
مجتمعي وكذلك تلبية احتياجــات المواطنين كما حرصت المحافظة 
الجنوبية على التواصــل مع المواطنين والمقيمين واســتحداث آلية 
جديدة عبر تطبيق الواتس أب للهواتف الذكية والتنسيق والمتابعة مع 

الجهات المعنيــة لتركيب الكاميرات األمنية والمرورية  قضال عن إقامة 
عدد من الحمالت التوعوية ، منها حملة إلكترونية توعوية لموسم البر 
وتوزيع مطويات علــى المواطنين  ، كما تابعت المحافظة تطوير عدد 
من الشوارع ، وفي محافظة العاصمة تم إقامة عدد من الفعاليات  من 
بينها إطالق فعاليات أسبوع المنامة لريادة األعمال في نسخته الثالثة 
والذي استهدف 5 آالف مشارك والنسخة الخامسة من النشاط الصيفي 
»عاصمتنا صيفهــا أحلى«  كما أطلقت حملة للتأكد من اشــتراطات 
األمن والســالمة في المحالت التجارية بســوق المنامة وأخرى توعوية 
لتنبيه ســائقي الدراجات النارية بضرورة االلتــزام باألنظمة والقوانين  
كما أطلقت المحافظة الشــمالية جملة من الفعاليات وحرصت على 
أن يكون لها دور متميز فــي كثير من المواقع واألحداث ومن بينها إزالة 

سيارات السكراب في منطقة سلماباد.

االتحاد الرياضي لألمن العام :انجازات رياضية متميزة
حقق 110 من منتســبي الوزارة ، انجازات رياضية متميزة خالل  العام 
2017 ، شــملت 14 بطولة محليــة ودولية وهي الجري ، الجوجيتســو ، 
المالكمة ، اليخوت الشراعية ، البولينغ ، )الشوزن والمسدس والبندقية 
( ، كمال األجسام ، كرة السلة ، التنس األرضي ، الغولف ، تنس الطاولة 
، القوس والســهم  ، الهوكــي ، الكريكيت  ، ففــي بطولة أبو ظبي 
العالمية لمحترفي الجيو جيتســو  ، نال العب االتحاد الميدالية الفضية 
وفي بطولة آسيا لكمال األجســام »منغوليا /مايو 2017( حقق المركز 
الثالث وفي بطولة ألمانيا الدولية للشــرطة للجولــف »يوليو 2017« 
حقــق الفريق المركز األول وفــي بطولــة IFPP  للمحترفين بالواليات 
المتحدة األمريكية »أغسطس 2017 » حقق الالعب المركز الثالث وفي 
بطولة فرنسا الدولية للشرطة للجولف »سبتمبر« حقق الفريق المركز 
األول وفي  بطولة أرنولد كالســيك أوروبا »برشــلونة / ســبتمبر« حقق 

الالعب المركز الثالث.

اإلعالم األمني : نصف مليون متابع لـ«تويتر الداخلية«
خــالل العــام 2017 وانطالقا مــن معاييــر إدارة اإلعــالم األمني ، 
للتواصــل مع وســائل اإلعالم المختلفــة بكل شــفافية ومصداقية، 
نشــر مركز اإلعالم األمني ما يزيد عن 771 خبرا عن الــوزارة وفعالياتها 

باإلضافة إلى ما يقــارب 189 تغطية تلفزيونية ومــواد فيلمية وإعالن 
توعوي ، كما قدم برنامج األمن اإلذاعي 35 حلقة وتم اســتحداث النقل 
   moi_bahrain  المباشــر للبرنامج عبر قنــاة اليوتيوب الخاصة بالــوزارة
ناقــش خاللها أبرز األحــداث األمنية واالجتماعية خــالل العام باإلضافة 
إلى الحلقات التوعوية والتواصل مع الجمهور ، وكل ذلك في ســبيل 
إيصال رسالة إعالمية مســتنيرة للمواطن والمقيم، والتأكيد على دور 
رجال األمن في حفظ أمنهم وســالمتهم. وإيمانا بضرورة التواصل مع 
المجتمــع والتفاعل اإليجابــي عبر مختلف الوســائل اإلعالمية ، قامت 
إدارة اإلعــالم األمني بالتعامل مع 270 مالحظة عبر برنامج  »صباح الخير 
يا بحرين »ونحو 282 شــكوى تــم تحويلها للجهــة المعنية، وحوالي 
430 مالحظة وردت عبر الصحافة المحليــة. وأولت إدارة اإلعالم األمني 
، اهتماما بمواقع التواصل االجتماعي والتي زاد اســتخدامها وأصبحت 
بمتناول كافة أفــراد المجتمع، حيث تتزايد أعداد المتابعين لحســابات 
وزارة الداخلية عبر وسائل التواصل االجتماعي لتصل إلى 419 ألف متابع 
على تويتر و 115 ألف متابعا عبر انســتجرام  ، حيث نشــر ما يقارب 1706 
صــورة و79 فيديو ، فيما بلغ عدد زوار موقع المركز اإلعالمي االلكتروني 
أكثر من 260.904 زائرا وتم إصدار 121 عددا من »مجلة األمن« باللغة العربية 
و 98 عــددا للمجلة الصادرة باللغة اإلنجليزية، حيث احتوت على العديد 
مــن التغطيات اإلعالميــة األمنية واالجتماعيــة والمقابالت الصحفية 
لتعريف القراء باألعمال التي تقوم بها اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية، 
وتوعيتهــم بالجوانب األمنية وتجنب المخاطــر، باإلضافة إلى 39 عددا 
من مجلة  األمــن الفصلية والتي تعنى باألبحاث العلمية والشــرطية 
البارزة على الســاحة األمنية، وتختص صفحة »األمن« األسبوعية بنشر 
المواضيع التوعوية واألمنية وتســلط الضوء على فعاليات وأنشــطة 
الوزارة ، وخصصت إدارة اإلعالم األمني عمودا أســبوعيا بعنوان الثقافة 
األمنية لنشــر الوعي األمني والقانوني بين الجمهور وبلغ عدد األعمدة 
51 ، وتولي إدارة اإلعالم األمني فئة األطفــال العناية والتوعية األمنية 
من خالل مجلة »وطني« لالهتمام بفئة صغار السن لغرس قيم الوالء 

واالنتماء للوطن وتعزيز الثقافة األمنية.

البحرين ...األولى في الشرق األوسط في السالمة المرورية والكاميرات 
الذكية ساهمت في خفض الحوادث المرورية بأكثر من ٤٠٪

جائــزة  ضمــن  جوائــز  ثــالث  يحــرز  البشــرية   بالمــوارد  المؤسســي  ـز  التميُـّ فريــق 
»ســتيفي العالميــة« فــي مجــال اإلبــداع والتميــز المؤسســي واألعمــال الدوليــة

بجـــــائزة  القانــــونية  بالشئــــون  األحــكام  تنـــفيذ  إدارة  فـــــريق  فــوز 
والكفـــــاالت الغــــــرامات  نظــام  عــن  للتميــز  االلكتـــــرونية  الحكـــومة 

مراكــز الشــرطة تباشــر حوالــي ٧٠ آلــف بــالغ خــالل ٢٠١٧ وتتخــذ إجراءاتهــا حيالها

2017 العــام  خــالل  وغادروهــا  البحريــن  دخلــوا  مســافر  مليــون   26 مــن  أكثــر 



متابعة تنفيذ خمرجات يوم املراأة لينعك�س على تقدم البحرين
�سموها تكرم خالد بن عبداهلل وجواهري... قرينة العاهل: 

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: ا�ستقبلت 
قرين���ة عاهل الب���اد رئي�س���ة املجل����س الأعلى 
للمراأة �ساحب���ة ال�سمو امللك���ي الأمرية �سبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليفة اجله���ات الداعمة ليوم 
امل���راأة البحرينية “املراأة يف املجال الهند�سي” 
يتقدمهم نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء رئي�س 
اللجن���ة الإ�رشافية العليا لي���وم املراأة البحرينية 
2017 ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة وذلك 

يف مقر املجل�س الأعلى للمراأة يف الرفاع.
وخ���ال اللق���اء، ت�سلم���ت �سموه���ا التقرير 
اخلتام���ي لربنامج عم���ل يوم امل���راأة البحرينية 
له���ذا العام م���ن ال�سي���خ خالد بن عب���د اهلل اآل 
خليف���ة، وقام���ت �سموها بتك���رمي ال�سيخ خالد 
على تف�سل���ه بالإ�رشاف على اأعم���ال اللجنة وما 

نتج عن ذلك من ن�شاط الفت وخمرجات متميزة 
وتو�سي���ات نوعية �سيكون له���ا اأبلغ الأثر على 

ح�سور املراأة يف املجال الهند�سي.
كما تف�سلت �سموها بتقدمي تكرمي خا�س 
لرئي����س �رشك���ة )جيب���ك( عبدالرحم���ن جواهري 
لختي���اره ال�سخ�سي���ة الداعم���ة لتق���دم املراأة 
البحريني���ة يف املجتم���ع من موؤ�س�س���ات القطاع 
اخلا�س. وبهذه املنا�سبة، اأكدت �ساحبة ال�سمو 
امللك���ي رئي�سة املجل����س الأعلى للم���راأة خال 
اللق���اء اأهمي���ة منا�سبة ي���وم امل���راأة البحرينية 
وما حتظى ب���ه من اهتمام ومتابع���ة مبا�رشة من 
�ساح���ب اجلالة املل���ك، منوه���ة �سموها بنجاح 
الفعالي���ات والأن�سط���ة امل�ساحبة لي���وم املراأة 
البحرينية هذا العام، ومتيز تتويجها بالحتفال 

الر�سمي، م�سيدة �سموها يف هذا ال�سدد بجهود 
اللجن���ة الإ�رشافية العليا لي���وم املراأة البحرينية 
برئا�س���ة ال�سي���خ خالد ب���ن عب���داهلل اآل خليفة، 
واللج���ان التنفيذية التابعة وما �ساهم ذلك من 

حتقيق جناح طيب ملو�سوع هذا العام.
واأ�س���ادت �سموه���ا مبخرج���ات برنامج عمل 
ي���وم امل���راأة البحرينية، والذي ج���اء يف ال�سياق 
ذاته م���ا تطمح له ه���ذه املب���ادرة الوطنية من 
مراجع���ة �سامل���ة مل�ساركة امل���راأة البحرينية يف 

جمالت العمل الوطني. 
واأ�س���ادت �سموه���ا بتو�سي���ات الربنام���ج 
ال���ذي رك���ز على مراجع���ة وتطوي���ر ال�سيا�سات 
والت�رشيعات واأنظمة العمل، والإر�ساد والتوجيه 
الأكادميي واملهني، وبرامج التعليم والتدريب 

والتطوير الذات���ي للمهند�سات، وتهيئة البنى 
التحتي���ة والت�سامي���م الهند�سي���ة م���ن منظور 
اإدماج احتياجات املراأة، واأعربت �ساحبة ال�سمو 
امللك���ي رئي�س���ة املجل����س الأعلى للم���راأة عن 
تطلعه���ا اإلى متابعة تنفيذ خمرجات يوم املراأة 
مبا ينعك����س اإيجابياً على تقدم مملكة البحرين 

يف هذا املجال. 
ووجه���ت �سموه���ا خ���ال اللق���اء، ال�سك���ر 
والتقدي���ر ل���كل موؤ�س�س���ة �ساهم���ت يف اإجن���اح 
البحريني���ة  امل���راأة  ي���وم  واأن�سط���ة  فعالي���ات 
2017 م���ن املوؤ�س�س���ات الر�سمي���ة والوزارات 
واملوؤ�س�سات اخلا�س���ة واملوؤ�س�سات التعليمية 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل الإعام يف 
تن�سي���ط املنا�سبة من خ���ال تنظيم املوؤمترات 

واجتماعات العمل املكثفة والدرا�سات العلمية 
وامل�سابقات املتخ�س�سة.

من جانبه، قدم نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
رئي����س اللجن���ة الإ�رشافي���ة العليا لي���وم املراأة 
البحريني���ة 2017 ال�سك���ر والتقدي���ر ل�ساحب���ة 
ال�سم���و امللكي الأم���رية �سبيكة بن���ت اإبراهيم 
اآل خليف���ة قرينة عاهل الب���اد رئي�سة املجل�س 
الأعل���ى للمراأة نيابة ع���ن جميع اأع�س���اء اللجنة 
من خال العمل ط���وال الأ�سهر املا�سية، حيث 
عملت اللجن���ة بالتعاون مع فريق الأمانة العامة 
للمجل�س الأعلى للمراأة على ت�سليط ال�سوء على 
اإجنازات امل���راأة البحرينية يف املجال الهند�سي 
واإبراز ق�س�س جناحها، ور�سد التحديات كافة 

التي تواجهها والعمل على معاجلتها.
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القيادة احلكيمة تتلقى �شكر الرئي�س اجلزائري

ال�شاعر: مدينة خليفة تقدير م�شتحق مل�ؤ�ش�س النه�شة 

�شن�ا�شل بذل اجله�د من اأجل حتقيق تطلعاتكم ال�شامية

يزيدنا �رشفا اإطالق ا�شم خليفة على املدينة الإ�شكانية 

يف برقية �سكر تلقاها جاللة امللك... وزير الإ�سكان:

�سموه يقدم دعما متوا�سال للملف الإ�سكاين... احلمر: 

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل الب���الد 
�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة �سكر وعرف���ان من وزير 
الإ�س���كان با�س���م  احلم���ر؛ مبنا�سب���ة زيارة 

جاللته م�رشوع مدينة خليفة، هذا ن�سها: 
�سي���دي ح����رشة �ساحب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

ملك مملكة البحرين املفدى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

مبزي���د م���ن الفخ���ر والعت���زاز، يطيب 
يل ي���ا �ساحب اجلالل���ة اأن اأرف���ع اإلى مقام 
جاللتك���م ال�سام���ي اأ�سم���ى اآي���ات ال�سك���ر 
والعرفان، لتف�س���ل جاللتكم حفظكم اهلل 
بزيارة م�رشوع مدين���ة خليفة، وهي الزيارة 

الت���ي ترك���ت اأثراً طيب���اً يف نفو����س اأهايل 
املحافظة اجلنوبي���ة ب�سكل عام، ومنت�سبي 

وزارة الإ�سكان ب�سكل خا�س.
كم���ا يطيب يل اأن اأع���رب جلاللتكم عن 
ت�رشف جميع منت�سب���ي الوزارة باإطالق ا�سم 
مدين���ة خليف���ة عل���ى املدين���ة الإ�سكانية 
الت���ي ت�رشف���ت با�ستقبال جاللتك���م، تيمناً 
ب�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة رئي�س ال���وزراء املوقر، 
وعرفاناً مبا قدمه �سموه من دعم متوا�سل 
للمل���ف الإ�س���كاين، وه���و امل����رشوع ال���ذي 
ميثل نقطة م�سيئ���ة يف �سل�سلة الإجنازات 
الإ�سكانية التي حتقق���ت يف عهد جاللتكم 
الزاه���ر، وال���ذي يعد يف وق���ت ذاته خطوة 

هامة يف رحل���ة وزارة الإ�س���كان نحو تنفيذ 
اأم���ر جاللتكم ال�سامي ببن���اء 40 األف وحدة 

�سكنية.
واإذ نتعه���د اأمام جاللتكم حفظكم اهلل، 
اأن نوا�س���ل يف وزارة الإ�س���كان ب���ذل كل 
اجلهد من اأجل حتقيق تطلعاتكم ال�سامية 
ب�س���اأن �رشعة توف���ر اخلدم���ات الإ�سكانية 
للمواطن���ن، وتنفي���ذ كاف���ة اللتزام���ات 
الإ�سكاني���ة املوكل���ة اإلينا، داعي���اً املولى 
ع���ز وج���ل اأن يحفظ جاللتك���م ذخ���راً وعزاً 
له���ذا الوطن، واأن ي���دمي علينا نعمة الأمن 

والرفعة والزدهار.
وتف�سل���وا ي���ا �ساحب اجلالل���ة بقبول 

فائق التحية والحرتام.

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي الأم����ر خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة برقية �سك����ر جوابية من 
وزي����ر الإ�سكان با�سم احلمر مبنا�سبة اإطالق 
ا�س����م �سم����وه الك����رمي على موق����ع املدينة 

الإ�سكانية امل�سيدة باملحافظة اجلنوبية.
هذا ن�سها: 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطي����ب يل ي����ا �ساحب ال�سم����و اأن اأرفع 
اإلى مق����ام �سموكم الك����رمي اأ�سمى عبارات 
التهاين والتربيكات؛ مبنا�سبة الأمر امللكي 

ال�سام����ي باإط����الق ا�س����م �سموك����م الك����رمي 
على موق����ع املدين����ة الإ�سكاني����ة امل�سيدة 
ب�سخ�����س  تيمن����اً  اجلنوبي����ة،  باملحافظ����ة 
�سموكم الكرمي حفظك����م اهلل، وعرفاناً مبا 
قدمتموه �سموكم من دعم متوا�سل للملف 
الإ�سكاين من����ذ انطالقة امل�سرة الإ�سكانية 

يف اململكة.
ونح����ن يف وزارة الإ�س����كان، اإذ يزيدن����ا 
�رشفاً اإط����الق ا�سم مدينة خليف����ة على هذه 
املدين����ة الإ�سكاني����ة املمي����زة م����ن جمي����ع 
النواح����ي الت�سميمي����ة والتخطيطية، عطفاً 
عل����ى موقعها الهام، رافع����ن اإلى �سموكم 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان ملا حتظى به 
وزارة الإ�س����كان من دع����م واهتمام كبرين 

من لُدن �سموكم يف اإدارة امللف الإ�سكاين، 
وحر�����س �سموكم عل����ى التوجي����ه امل�ستمر 
يف كل م����ا يتعلق بال�س����اأن الإ�سكاين، وهي 
التوجيه����ات الت����ي بال�سك ت����ري التجربة 

الإ�سكانية الرائدة يف اململكة.
حفظ اهلل �سموكم، واأدام عليكم موفور 
ال�سحة وال�سعادة، و�سدد على طريق اخلر 

خطاكم.
وتف�سل����وا ي����ا �ساح����ب ال�سم����و بقبول 

فائق التحية والحرتام

املخل�س ل�سموكم
با�سم بن يعقوب احلمر

وزير الإ�سكان

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة برقية �سكر جوابية من رئي�س 
الدميقراطي���ة  اجلزائري���ة  اجلمهوري���ة 
ال�سعبي���ة ال�سقيق���ة اأخي���ه عب���د العزي���ز 
ا على برقية جاللته  بوتفليقة، وذل���ك ردًّ
املهنئة له مبنا�سبة ذكرى العيد الوطني 

لبالده.
اأعرب فيه���ا الرئي����س اجلزائري عن 
بال���غ �سك���ره وتقدي���ره مل�ساع���ر جاللته 
الطيب���ة النبيل���ة ومتنيات���ه جلاللة امللك 
ول�سع���ب  وال�سع���ادة  ال�سح���ة  مبوف���ور 
مملك���ة البحري���ن ال�سقي���ق املزي���د من 

التقدم والتطور.
كم���ا تلقى رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأم���ر خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، برقية �سكر جوابية من رئي�س 
الدميقراطي���ة  اجلزائري���ة  اجلمهوري���ة 
عبدالعزي���ز  اأخي���ه  ال�سقيق���ة  ال�سعبي���ة 
ا على برقية �سموه  بوتفليقة، وذل���ك ردًّ

املهنئة مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده، 
اأعرب فيها عن خال����س �سكره وتقديره 
ل�سم���و رئي����س ال���وزراء عل���ى م�ساع���ره 
الأخوية الطيبة، متمنيًّا له موفور ال�سحة 
وال�سع���ادة ول�سع���ب البحرين املزيد من 

التقدم والزدهار.
وتلق���ى ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر 
�سلم���ان بن حمد اآل خليف���ة، برقية �سكر 
جوابية من رئي����س اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطي���ة ال�سعبي���ة ال�سقيق���ة عبد 
ا على برقية  العزيز بوتفليق���ة، وذلك ردًّ
�سموه املهنئة ل���ه مبنا�سبة ذكرى العيد 
الوطن���ي لبالده، ع���ربرّ فيها ع���ن خال�س 
�سك���ره وتقديره ل�سم���و ويل العهد على 
م�ساعر �سموه الطيبة وتهانيه ال�سادقة، 
متمنيًّا ل�سم���وه موفور ال�سحة وال�سعادة 
وململك���ة البحري���ن املزيد م���ن التقدم 

والنماء.

اأ�س���اد النا�س���ط الجتماع���ي اأ�سام���ة 
ال�ساعر، باللفتة امللكية ال�سامية باإطالق 
ا�سم رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكى 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة، 
عل���ى اإحدى امل���دن الواع���دة باملحافظة 
اجلنوبي���ة؛ تقدي���ًرا ملكانت���ه الرفيعة يف 
قلوب جميع اأبناء البحرين، ودوره الرائد 
يف �ستى املجالت، واإ�سهاماته التاريخية 
يف حتقي���ق التنمية ال�سامل���ة، والنه�سة 
القت�سادي���ة، واإجنازات���ه العظيمة، التي 

تتحدث عن نف�سها. 
واأ�سار ال�ساعر اإلى الأو�سمة واجلوائز 
امل�ستحق���ة، يف العم���ل الوطني والتنمية 
والنه�س���ة  والتحدي���ث  امل�ستدام���ة 

احل�سارية، التي نالها عن جدارة �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي، والت���ي ُتوج���ت به���ذا 
التكرمي امللكي؛ تقدي���ًرا لإ�سهاماته يف 
تنمية وازدهار مملكة البحرين، من خالل 
عم���ل �سخم عرب �سن���وات طويلة، اأثمرت 

اإجنازات يتمتع بها املواطنون.
واأع���رب عن عظي���م تقدي���ره مبزيد 
م���ن الفخ���ر والعت���زاز، حلر����س �ساحب 
اجلاللة امللك بالتوا�سل مع املواطنن، 
ال�سكني���ة اجلدي���دة  وافتت���اح املدين���ة 
باملحافظة اجلنوبي���ة، تلك اخلطوة التي 
توؤك���د نهج���ه الإ�سالحي، وتع���زرّز م�سرة 
التط���ور والزده���ار يف خمتل���ف جمالت 

احلياة.
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�سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة يف مقدمة مودعي غاتيلكوف

خالد بن اأحمد: عالقاتنا مع اأمريكا مبنية على الثقة 

جمل�س �سمو ويل العهد من�سة جامعة لكافة اأبناء املجتمع 
جرًيا على عادة �سموه الأ�سبوعية يف ا�ستقبالهم... م�سوؤولون ومواطنون:  

املنام���ة - بن���ا: يف اإط���ار الهتمام ال���ذي يوليه 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة بالتوا�سل م���ع اأبن���اء البحرين 
كاف���ة، ا�ستقبل �سم���وه يف جمل�س���ه الأ�سبوعي بق�رص 
الرفاع اأم�س، اأفراد العائلة املالكة الكرمية والوزراء 
واأع�س���اء جمل�س���ي ال�س���ورى والن���واب والبلدي���ات 
وع���دٍد من رج���ال الدي���ن والفعالي���ات القت�سادية 

والجتماعية واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي يف اململكة 
وال�سخ�سيات الأكادميية والفكرية والإعالمية، وعدٍد 

من اأفراد املجتمع.
ورح���ب �سم���وه ب���رواد جمل�س���ه الأ�سبوعي الذي 
يج�سد �سوراً من �س���ور التوا�سل الذي يحر�س عليه 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة تكري�س���اً لنهج املجتمع و�سنة الآباء والأجداد، 
وترجمًة للروح الأ�سيل���ة للمجتمع البحريني ون�سيجه 

وهويته اجلامعة. واأثن���ى احل�سور على حر�س �سموه 
باللتق���اء باملواطنني والتوا�س���ل معهم وما ي�سكله 
املجل����س من من�س���ة جامعة لأبن���اء املجتمع كافة يف 
�س���ورة جت�س���د هوي���ة البحرينيني الت���ي جبلت على 

املحبة واخلري. 
ونوهوا بجهود القيادة احلكيمة يف تعزيز اأ�س�س 
التنمي���ة امل�ستدام���ة؛ لتحقي���ق املزي���د م���ن الرخاء 

والتقدم وتاأمني احلياة الكرمية للمواطن.

املنامة - بنا: كان م�ست�سار �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء �سمو 
ال�سي���خ �سلمان بن خليف���ة اآل خليفة يف 
مقدمة مودعي رئي����س جمهورية كومي 
الرو�سي���ة �سريج���ي غاتيلك���وف والوفد 
املرافق لدى مغادرته البالد م�ساء اأم�س.
ون���وه �سموه بزيارة وف���د جمهورية 
كوم���ي الرو�سي���ة ونتائجه���ا الإيجابي���ة 
على �سعي���د دعم ما يرب���ط بني مملكة 
البحري���ن وجمهورية رو�سي���ا الحتادية 
ال�سديقة من عالقات متميزة وقوية يف 

خمتلف املجالت.
واأك���د �سموه اأن العالقات البحرينية 
الرو�سية ت�سه���د تطورا م�ستمرا انعك�س 
اإيجاب���ا على حجم التع���اون الثنائي بني 

البلدين.
من جانب���ه، اأعرب رئي����س جمهورية 
كوم���ي الرو�سي���ة ع���ن خال����س �سك���ره 
قي���ادة  البحري���ن  ململك���ة  وتقدي���ره 
وحكومة و�سعبا عل���ى حفاوة ال�ستقبال 
وكرم ال�سيافة، م�سيدا مبظاهر النه�سة 
والتطور الت���ي ت�سهدها مملكة البحرين 
الإ�سرتاتيجي���ة احلكومية  مم���ا يعك����س 
التنموي���ة الناجح���ة للحكوم���ة برئا�س���ة 
رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 
منوها مبا يبديه �سمو ال�سيخ �سلمان بن 
خليف���ة اآل خليفة من حر����س دائم على 
البحرينية  الثنائي���ة  العالق���ات  تطوي���ر 

الرو�سية.

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل وزي���ر الديوان 
امللك���ي ال�سي���خ خالد ب���ن اأحم���د اآل خليفة 
اأم����س �سف���ري  امللك���ي  بالدي���وان  مبكتب���ه 
ج�ست���ني  الأمريكي���ة  املتح���دة  الولي���ات 
�سيبريي���ل؛ مبنا�سبة تعيينه �سف���رياً جديداً 
لب���الده ل���دى اململك���ة. واأك���د اأن العالقات 
البحريني���ة الأمريكية مبنية من���ذ عقود على 
الثقة والحرتام والتن�سيق امل�سرتك، م�سيداً 

بامل�ست���وى املتق���دم ال���ذي و�سل���ت اإلي���ه 
العالق���ات الثنائية يف املجالت كافة بف�سل 
حر����س القيادتني على حتقي���ق كل ما يلبي 

التطلعات وامل�سالح امل�سرتكة لل�سعبني. 
ومتن���ى لل�سف���ري الأمريك���ي كل النجاح 
والتوفيق يف اأداء مهام عمل���ه الدبلوما�سي، 
وتعزي���ز عالق���ات ال�سداقة والتع���اون بني 

البلدين. 

تعزيز العالقات البحرينية الرتكية يف خمتلف املجاالت

مدينة خليفة نقطة م�سيئة يف �سل�سلة االإجنازات االإ�سكانية 

ات�سال هاتفي بني �سمو ويل العهد ونا�رص ال�سباح

لدى وداعه ال�سفرية دميرير... �سمو ويل العهد: 

يف برقية �سكر تلقاها �سمو ويل العهد... احلمر:

تناول العالقات ذات امل�ستوى الرفيع مع الكويت

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
موا�سل���ة تعزي���ز العالق���ات البحريني���ة الرتكي���ة يف 
خمتل���ف املج���الت والدفع به���ا نحو اأف���ق اأرحب من 

العمل والتعاون امل�سرتك.
ج���اء ذلك، لدى لقاء �سموه يف ق�رص الرفاع اأم�س، 
بح�س���ور �سمو ال�سي���خ حممد بن �سلم���ان بن حمد اآل 
خليف���ة، �سف���رية اجلمهوري���ة الرتكي���ة ل���دى مملكة 
البحري���ن هات���ون دميري���ر، مبنا�سب���ة انته���اء فرتة 
عمله���ا �سفرية لبالدها يف اململكة، حيث اأثنى �سموه 
على جه���ود ال�سفرية يف تعزيز العالق���ات البحرينية 
الرتكي���ة، ومتنى له���ا التوفيق والنج���اح يف مهامها 

املقبلة.
وخ���الل اللقاء، ا�ستعر����س �سموه م���ع ال�سفرية 

الرتكية جمم���ل الق�ساي���ا الإقليمي���ة والدولية ذات 
الهتم���ام امل�س���رتك. واأعرب���ت دميرير ع���ن �سكرها 
وتقديرها ل�ساحب ال�سم���و امللكي ويل العهد نائب 

القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
على ما لقيته من دع���م وم�ساندة يف مملكة البحرين، 

اأ�سهمت يف ت�سهيل مهام عملها يف اململكة.

تلق���ى ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقي���ة �سكر 
وعرف���ان من وزي���ر الإ�سكان با�س���م احلمر مبنا�سبة 
تف�س���ل �سموه حفظ���ه اهلل بزي���ارة م����رصوع مدينة 

خليفة.
وفيما يلي ن�س الربقية:

�ساح����ب ال�سمو امللكي الأم����ري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة   حفظه اهلل ورعاه

ويل العه����د نائب القائد الأعل����ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
مبزيد من الفخر والعتزاز، يطيب يل يا �ساحب 
ال�سم����و اأن اأرف����ع اإل����ى مق����ام �سموكم اأ�سم����ى اآيات 
ال�سك����ر والعرف����ان، لتف�سل �سموك����م حفظكم اهلل 

بزيارة م�����رصوع مدينة خليفة، والتي �سهدت الزيارة 
التاريخية ل�سيدي ح�رصة �ساحب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�سى اآل خليفة ملك الب����الد املفدى اأّيده اهلل، 
موؤكدي����ن ل�سموك����م اأن ه����ذه الزي����ارة امليمونة قد 
تركت اأثًرا طيًبا يف نفو�س اأهايل املحافظة اجلنوبية 
ب�سكل عام، ومنت�سبي وزارة الإ�سكان ب�سكل خا�س.

كم����ا يطي����ب يل اأن اأعرب ل�سموك����م عن ت�رصف 
جمي����ع منت�سب����ي ال����وزارة باأمر �سي����دي جاللة امللك 
املف����دى باإطالق ا�س����م مدينة خليفة عل����ى املدينة 
الإ�سكاني����ة الواقع����ة ب����ني مناط����ق ع�سك����ر والدور 
و�سواحيها، تيمًن����ا ب�ساحب ال�سم����و امللكي الأمري 
خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، 
وعرفاًنا مبا قدمه �سموه م����ن دعم متوا�سل للملف 
الإ�س����كاين، وهو امل�رصوع ال����ذي ميثل نقطة م�سيئة 
يف �سل�سلة الإجن����ازات الإ�سكاني����ة التي حتققت يف 

العه����د الزاهر حل�رصة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة.

واإذ نوؤك����د ل�سموك����م اأن الدع����م ال����ذي حتظى 
ب����ه وزارة الإ�سكان م����ن لدنكم كان ل����ه عظيم الأثر 
يف انط����الق هذا امل�����رصوع ال�سرتاتيج����ي املهم، وما 
حتققت من اإجنازات اأخرى يف امل�ساريع واملبادرات 

الأخرى التي قامت الوزارة بتنفيذها.
داعًيا املولى عّز وج����ّل اأن يحفظ �سموكم ذخًرا 
وع����ًزا له����ذا الوط����ن، واأن ي����دمي علينا نعم����ة الأمن 

والرفعة والزدهار.
وتف�سلوا يا �ساحب ال�سمو بقبول فائق التحية 

والحرتام،،
املخل�س ل�سموكم
با�سم بن يعقوب احلمر
وزير االإ�سكان

املنام���ة - بن���ا: جرى ات�س���ال هاتف���ي اأم�س 
بني ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليف���ة، والنائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت 

�سمو ال�سيخ نا�رص �سباح الأحمد ال�سباح.
وخ���الل الت�س���ال، اأع���رب �سموه ع���ن تهانيه 

ل�سمو ال�سيخ نا�رص �سباح الأحمد ال�سباح مبنا�سبة 
الثقة الأمريية من اأمري دولة الكويت �سمو ال�سيخ 
�سباح الأحمد اجلاب���ر ال�سباح بتعيني �سموه نائباً 
اأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء وزي���راً للدفاع، وهو 
ما يعك�س الثقة والعتزاز ب���الأدوار الوطنية التي 
قدمها �سمو ال�سيخ نا�رص �سباح الأحمد التي ت�سب 
يف حتقيق النمو والزدهار لدولة الكويت و�سعبها 

ال�سقيق، متمنياً ل�سم���وه كل التوفيق والنجاح يف 
املهام وامل�سوؤوليات كافة مبن�سبه اجلديد.

وا�ستعر����س �سم���وه مع �سم���و ال�سي���خ نا�رص 
�سب���اح الأحم���د ال�سب���اح العالق���ات الأخوية بني 
البلدي���ن، موؤك���داً �سموه العتزاز مب�س���ار التعاون 
الأخ���وي الثنائي وم���ا و�سلت اإليه م���ن م�ستويات 

رفيعة.

امل�سري يلتقي �سفري البحرين يف اأمريكا
الرفاع - قوة دفاع البحرين: ا�ستقبل القائد 
الع���ام لقوة دفاع البحري���ن امل�سري الركن ال�سيخ 
خليف���ة بن اأحم���د اآل خليف���ة يف مكتب���ه بالقيادة 
العامة لقوة دف���اع البحرين اأم����س، �سفري مملكة 
البحرين لدى الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيخ 

عبداهلل بن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة.
وخالل اللقاء، رح���ب القائد العام لقوة دفاع 
البحري���ن ب�سفري مملك���ة البحرين ل���دى الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة، كم���ا مت بح���ث ع���دد م���ن 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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يوم الفرسان
 

الي����وم،  البحري����ن  حتتف����ي 
اإل����ى جانب اأف����راح العي����د الوطني 
املجيد، وعيد جلو�س جاللة العاهل 
املفدى، بيوم ال�رشط����ة البحرينية، 
لوالهم  الذي����ن  الفر�س����ان،  بي����وم 
- بع����د اهلل تعال����ى - مل����ا راأين����ا 
والعمران،  والنه�س����ة،  اال�ستقرار، 
برب����وع الب����الد، م����ن اأق�ساه����ا اإلى 

اأق�ساها.
ولقد كنت قريبا من بيئة رجال 
ال�رشط����ة، ومن����ذ نعوم����ة اأظف����اري، 
بحك����م اأن وال����دي حفظ����ه اهلل كان 
منت�سب����ا باأح����د اأجهزته����ا، ولفرتة 
جت����اوزت الثالثة عق����ود، وال زلت 
اأذكر - حت����ى اللحظة - كيف كان 
يدخ����ل علينا ظهرية كل يوم، وهو 
عائ����د من العم����ل، وبقع����ة العرق، 
تب����دو وا�سح����ة عل����ى قمي�سه من 
اخللف مرتبعة على م�ساحة وا�سعة.

وكنت اأذك����ر اأي�سا، كيف كان 
االإرهاق ينتابه حتى نهاية الع�رشية 
احلارة، فالرجل الب�سيط الذي كان 
يكد على اأ�رشة من 7 اأ�سخا�س، كان 
وبالرغم من االإنه����اك الذي ينتابه 
من ممار�سة ه����ذه املهنة ال�ساقة، 
حري�س����ا عل����ى اأن ينق����ل لن����ا اأهم 
مب����ادئ و�����رشف املهنة، وك����م اأنها 
خمتلف����ة، وك����م اأنها متث����ل فخارا 

لكل من يحب البلد واأهلها.
والعم����ل يف �سلك ال�رشطة لي�س 
باالأم����ر الي�س����ري، كما ق����د يت�سور 
البع�س، فاإلى جانب اخلطورة التي 
تع�سف باملنت�سبني من كل حدب 
واللوائح  القوانني  و�سوب، متثل 

االن�سباطية حكاية اأخرى.
نب����ارك  ب����اأن  نفخ����ر،  والي����وم 
للقي����ادة الر�سي����دة بي����وم ال�رشطة 
البحريني����ة، ونتمنى لها املزيد من 
االزده����ار، ونتمنى لهوؤالء االأبطال، 
والرفع����ة،  الع����زة،  م����ن  املزي����د 
قبالة م����ا يقدمونه لن����ا، والأبنائنا، 

وللبحرين من قبل.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

متابعة تنفيذ خمرجات يوم املراأة لينعك�س على تقدم البحرين
كرمت خالد بن عبداهلل وجواهري... �سمو قرينة العاهل: 

الرف���اع - املجل�س االأعل���ى للم���راأة: ا�ستقبلت 
قرين���ة عاهل الب���الد رئي�سة املجل����س االأعلى للمراأة 
�ساحبة ال�سمو امللك���ي االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة اجله���ات الداعمة ليوم امل���راأة البحرينية 
“املراأة يف املجال الهند�سي” يتقدمهم نائب رئي�س 
جمل����س الوزراء رئي�س اللجن���ة االإ�رشافية العليا ليوم 
امل���راأة البحريني���ة 2017 ال�سي���خ خالد ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة وذل���ك يف مقر املجل�س االأعل���ى للمراأة يف 

الرفاع.
وخالل اللقاء، ت�سلمت �سموها التقرير اخلتامي 
لربنامج عم���ل يوم املراأة البحريني���ة لهذا العام من 
ال�سي���خ خالد بن عب���د اهلل اآل خليفة، وقامت �سموها 
بتك���رمي ال�سي���خ خالد عل���ى تف�سله باالإ����رشاف على 
اأعم���ال اللجن���ة وما نتج ع���ن ذلك من ن�ش���اط الفت 
وخمرج���ات متمي���زة وتو�سيات نوعي���ة �سيكون لها 

اأبلغ االأثر على ح�سور املراأة يف املجال الهند�سي.

كم���ا تف�سلت �سموه���ا بتقدمي تك���رمي خا�س 
لرئي�س �رشكة )جيبك( عبدالرحمن جواهري الختياره 
ال�سخ�سي���ة الداعم���ة لتق���دم امل���راأة البحريني���ة يف 

املجتمع من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س.
وبه���ذه املنا�سبة، اأكدت �ساحبة ال�سمو امللكي 
رئي�س���ة املجل�س االأعل���ى للمراأة خالل اللق���اء اأهمية 
منا�سب���ة ي���وم امل���راأة البحرينية وما حتظ���ى به من 
اهتم���ام ومتابعة مبا�رشة من �ساح���ب اجلاللة امللك، 
منوهة �سموها بنجاح الفعاليات واالأن�سطة امل�ساحبة 
لي���وم امل���راأة البحرينية هذا الع���ام، ومتيز تتويجها 
باالحتفال الر�سمي، م�سي���دة �سموها يف هذا ال�سدد 
بجهود اللجنة االإ�رشافية العليا ليوم املراأة البحرينية 
برئا�سة ال�سيخ خال���د بن عبداهلل اآل خليفة، واللجان 
التنفيذي���ة التابعة وما �ساهم ذلك من حتقيق جناح 

طيب ملو�سوع هذا العام.
واأ�س���ادت �سموها مبخرجات برنام���ج عمل يوم 

امل���راأة البحريني���ة، والذي ج���اء يف ال�سي���اق ذاته ما 
تطم���ح له هذه املبادرة الوطني���ة من مراجعة �ساملة 
مل�ساركة املراأة البحرينية يف جماالت العمل الوطني. 
واأ�س���ادت �سموه���ا بتو�سي���ات الربنامج الذي 
ركز عل���ى مراجعة وتطوير ال�سيا�س���ات والت�رشيعات 
واأنظم���ة العم���ل، واالإر�س���اد والتوجي���ه االأكادمي���ي 
واملهن���ي، وبرام���ج التعلي���م والتدري���ب والتطوير 
التحتي���ة  البن���ى  وتهيئ���ة  للمهند�س���ات،  الذات���ي 
والت�ساميم الهند�سية م���ن منظور اإدماج احتياجات 
امل���راأة، واأعرب���ت �ساحب���ة ال�سم���و امللك���ي رئي�سة 
املجل����س االأعل���ى للم���راأة ع���ن تطلعها اإل���ى متابعة 
تنفي���ذ خمرجات يوم املراأة مبا ينعك�س اإيجابياً على 

تقدم مملكة البحرين يف هذا املجال. 
ووجهت �سموها خالل اللق���اء، ال�سكر والتقدير 
ل���كل موؤ�س�سة �ساهمت يف اإجن���اح فعاليات واأن�سطة 
املوؤ�س�س���ات  م���ن   2017 البحريني���ة  امل���راأة  ي���وم 

اخلا�س���ة  واملوؤ�س�س���ات  وال���وزارات  الر�سمي���ة 
واملوؤ�س�سات التعليمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين 
وو�سائل االإعالم يف تن�سيط املنا�سبة من خالل تنظيم 
املوؤمترات واجتماعات العم���ل املكثفة والدرا�سات 

العلمية وامل�سابقات املتخ�س�سة.
م���ن جانب���ه، قدم نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
رئي�س اللجنة االإ�رشافية العليا ليوم املراأة البحرينية 
2017 ال�سك���ر والتقدي���ر ل�ساحب���ة ال�سم���و امللكي 
االأمرية �سبيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 
الب���الد رئي�س���ة املجل����س االأعل���ى للم���راأة نيابة عن 
جمي���ع اأع�ساء اللجنة من خالل العم���ل طوال االأ�سهر 
املا�سي���ة، حيث عمل���ت اللجنة بالتع���اون مع فريق 
االأمان���ة العامة للمجل�س االأعلى للم���راأة على ت�سليط 
ال�سوء عل���ى اإجنازات امل���راأة البحريني���ة يف املجال 
الهند�سي واإبراز ق�س�س جناحها، ور�سد التحديات 

كافة التي تواجهها والعمل على معاجلتها.

للم���راأة:  االأعل���ى  املجل����س   - الرف���اع 
ا�ستقبلت قرينة عاهل البالد رئي�سة املجل�س 
االأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية 
�سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة يف مق���ر 
املجل�س بالرفاع �سفرية اجلمهورية الرتكية 
هاتون دميرير؛ مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها 

باململكة.
ونوه���ت �ساحبة ال�سم���و امللكي رئي�سة 
املجل����س االأعل���ى للم���راأة مبا و�سل���ت اإليه 
عالق���ات التع���اون وال�رشاك���ة ب���ني مملك���ة 
البحرين واجلمهورية الرتكية، معربًة �سموها 
خالل اللق���اء عن �سكرها لل�سف���رية الرتكية 
لدوره���ا يف تطوير وتنمية عالقات ال�سداقة 
والتع���اون امل�سرتكة، واالرتقاء بها يف �ستى 
املج���االت مب���ا ي�س���ب يف �سال���ح البلدي���ن 

�سموه���ا  متمني���ة  ال�سقيق���ني،  وال�سعب���ني 
لل�سفرية التوفيق والنجاح.

م���ن جانبها، قدم���ت ال�سف���رية الرتكية 
هات���ون دميرير ال�سك���ر والتقدي���ر ل�ساحبة 

ال�سمو امللكي رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة 
عل���ى حفاوة اال�ستقبال، معرب���ة عن اإعجابها 
بالنم���وذج البحرين���ي يف دعم تق���دم املراأة، 
والذي اأ�سب���ح مثاالً يحتذى عاملياً، وم�سيدة 

باملكانة الرفيع���ة التي و�سلت اإليها املراأة 
البحرينية يف �ستى املجاالت، متمنية ململكة 
البحرين وللمراأة البحرينية مزيداً من التقدم 

واالزدهار.

�سمو قرينة العاهل تودع ال�سفي�رة الرتكية  

رجال ال�رشطة يتمتعون باأعلى درجات الن�ضباط والأمانة

البحرين ت�ضارك يف التح�ضري للقمة الإ�ضالمية ال�ضتثنائية

اأ�ساد باجلهود العظيمة ملنت�سبي “الداخلية” يف يومهم الوطني ... وزير االإعالم: 

املنام����ة - بن����ا: اأ�ساد وزي����ر �سوؤون 
معه����د  اأمن����اء  جمل�����س  رئي�����س  االإع����الم 
عل����ي  ال�سيا�سي����ة  للتنمي����ة  البحري����ن 
الرميح����ي، باجله����ود العظيم����ة لالأجهزة 
واال�ستق����رار،  االأم����ن  ب�س����ط  االأمني����ة يف 
وت�سحياته����ا امل�رشف����ة يف ال�سه����ر عل����ى 
راحة املواطنني واملقيمني و�سالمتهم، 
و�س����ون حقوقه����م، وحماي����ة املنج����زات 
التنموي����ة واحل�ساري����ة املتوا�سلة خالل 
العه����د الزاه����ر لعاه����ل الب����الد �ساح����ب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
وتق����دم الرميح����ي باأطي����ب التهاين 
والتربي����كات اإلى وزي����ر الداخلية وكافة 
منت�سبي الوزارة، رج����االً ون�ساًء، مبنا�سبة 
يوم ال�رشطة الذي ي�سادف الرابع ع�رش من 
دي�سمرب، بالتزامن مع احتفاالت اململكة 
باأعياده����ا الوطنية املجيدة، يف احتفالية 
وطني����ة جت�ّسد اعت����زاز ال�سعب البحريني 
بجميع مكوناته باأبطال الوطن، وتقديره 
لتاأدي����ة واجباتهم املقد�سة بوفاء واأمانة 

واإخال�س يف �سبيل رفعة الوطن وعزته.
وثّم����ن وزير �س����وؤون االإع����الم حتّمل 
رج����ال ال�رشط����ة مل�سوؤولياته����م الوطنية 
باأعل����ى درج����ات االن�شب����اط وال�شفافية 
والنزاه����ة واالأمانة وفًقا ملب����ادئ مدونة 
�سل����وك ال�رشط����ة، وبال�رشاك����ة م����ع االأمانة 

العام����ة للتظلم����ات ومفو�سي����ة حق����وق 
وال�سلط����ة  واملحتجزي����ن  ال�سجن����اء 
الق�سائية، وبلوغهم م�ستويات متقدمة 
والتدري����ب  والتاأهي����ل  اجلاهزي����ة  م����ن 
والكفاءة يف حتقيق التوازن بني واجبات 
االأم����ن واال�ستق����رار ومقت�سيات  حف����ظ 

احرتام حقوق االإن�سان وحرياته.
واأ�س����اد بالت����زام ال�رشط����ة البحرينية 
بجميع وحداته����ا بفر�س النظام و�سيادة 
العام����ة  ال�سالم����ة  وتاأم����ني  القان����ون، 
جلمي����ع املواطنني واملقيم����ني والزوار، 
وخدماته����ا املتمي����زة يف جم����ال الدف����اع 
امل����دين، و�سيان����ة االأم����ن االقت�س����ادي 
واالإلك����رتوين ومكافحة الف�ساد واجلرائم 
بكاف����ة اأ�سكاله����ا، وتر�سيخ نعم����ة االأمن 
واالأم����ان وحق����وق املجتم����ع يف العي�����س 
اأ�سم����ى  باعتباره����ا  وطماأنين����ة  ب�س����الم 
واأب����رز املكت�سبات  االإن�ساني����ة  احلق����وق 
امل�سون����ة يف ظ����ل امل�����رشوع االإ�سالح����ي 

واحل�ساري جلاللة امللك.

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
�س���ارك وكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�سوؤون 
االإقليمي���ة وجمل�س التع���اون وحيد �سيار 
القم���ة  ملوؤمت���ر  ال���وزاري  االجتم���اع  يف 
االإ�سالمي اال�ستثنائ���ي، لبحث الو�سع يف 
اأعقاب اع���رتاف االإدارة االأمريكية مبدينة 
القد�س ال�رشيف عا�سمًة مزعومًة الإ�رشائيل 
“ال�سلط���ة القائمة باالحت���الل وقرار نقل 
ال�سفارة االأمريكية اإل���ى القد�س” والذي 
عق���د اأم����س يف اإ�سطنب���ول باجلمهوري���ة 

الرتكية.
التح�س���ريي  االجتم���اع  خ���الل  ومت 

درا�س���ة م�ساريع الق���رارات التي �سرتفع 
اإل���ى موؤمتر القمة االإ�سالم���ي اال�ستثنائي 

والبي���ان اخلتام���ي ال���ذي �سي�س���در ع���ن 
اجتماع القمة الإقرارها.

• علي الرميحي	
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حممد بن مبارك يلتقي ال�سفريين ال�سوداين والأمريكي 

�ملنام����ة -بنا: تر�أ�س نائب رئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء رئي�����س �ملجل�����س �لأعل����ى لتطوي����ر 
�لتعلي����م و�لتدري����ب �شمو �ل�شي����خ حممد بن 
مب����ارك �آل خليف����ة �جتم����اع �ملجل�����س بق�����ر 
�لق�شيبي����ة، حي����ث مت����ت �مل�شادق����ة عل����ى 
حم�ر �لجتم����اع �ل�شابق للمجل�����س يف جل�شته 
�ملنعقدة بتاريخ 18 �أكتوبر 2017، ومتابعة 

�لقر�ر�ت �ل�شادرة عنها.
ثم ��شتهل �شمو رئي�س �ملجل�س مبناق�شة 
�لبن����ود �ملدرجة على جدول �أعم����ال �لجتماع 
بتهنئ����ة طلبة مد�ر�����س �لبحرين مب����ا حققوه 
من نتائج طيبة يف نتائج �متحانات �ملهار�ت 
�لقر�ئي����ة �لتي مت �إعالنها م����ن جانب منظمة 

�ليون�شكو. 
وحققت طالبات مملك����ة �لبحرين �ملركز 
م�شت����وى  عل����ى  �لمتحان����ات  ه����ذه  يف  �لأول 
جميع �لدول �لعربي����ة بح�شولهن على )468 
درج����ة( ليتفوق����ن بذل����ك على جمي����ع طالب 
وطالبات �لدول �لعربي����ة، كما جتاوز �لعديد 
من �ملد�ر�س �حلكومية �ملتو�شط �لعاملي يف 

نتائج هذه �لمتحانات. 
و�أك����د �شم����وه �أن ه����ذه �لنتائ����ج �مل�رفة 
�لت����ي حققها طلب����ة مملكة �لبحري����ن يف هذه 
�لمتحان����ات �لت����ي ت�����رف عليه����ا موؤ�ش�شات 
علمية دولية ر�ئدة لهي خري دليل على جودة 

�لتعليم يف مملكة �لبحرين و�مل�شتوى �لعلمي 
�ملتقدم �لذي و�شل �إليه �لطلبة فيها.

ث����م ��شتعر�����س �ملجل�����س تقري����ر هيئ����ة 
ج����ودة �لتعليم و�لتدريب حول نتائج مر�جعة 
�ملوؤ�ش�ش����ات �لتعليمي����ة و�لتدريبي����ة، حيث 

ت�شم����ن �لتقرير مقارن����ة ب����ن �أد�ء عدد من 
�ملد�ر�����س �حلكومي����ة يف �لدورت����ن �لثاني����ة 
و�لثالثة، �إذ عرب �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك 
�آل خليف����ة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئي�س 
�ملجل�س �لأعلى لتطوي����ر �لتعليم و�لتدريب 

عن �رتياح����ه ملا ورد يف �لتقري����ر من بيانات 
ت�شري �إل����ى �رتفاع عدد �ملد�ر�����س �حلكومية 
�حلا�شل����ة عل����ى تقييم ممت����از، �إ�شاف����ة �إلى 
ح����دوث حت�ش����ن يف �أد�ء ع����دد م����ن �ملد�ر�س 

�لأخرى. 

�ملنام���ة -بن���ا: ��شتقبل نائب 
�شم���و  �ل���وزر�ء  جمل����س  رئي����س 
�ل�شيخ حممد بن مب���ارك �آل خليفة 
ج�ش���ن  منف�شل���ن  لقاءي���ن  يف 
هيك����س؛ مبنا�شبة تعيين���ه �شفري�ً 
للوليات �ملتح���دة �لأمريكية لدى 
مملك���ة �لبحرين، و�إبر�هيم �حل�شن؛ 
مبنا�شب���ة تعيين���ه �شف���ري�ً لب���الده 
جمهوري���ة �ل�ش���ود�ن ل���دى مملكة 

�لبحرين.

مبنا�شبة يوم �ملر�أة �لبحرينية 

وكيل الداخلية يكرم املهند�سات ال�سابطات واملوظفات
اإ�سدار 1471 رخ�سة ل�ستخراج اللوؤلوؤ

يف  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لحتفال �لذي �أقامته وز�رة �لد�خلية، 
مبنا�شب���ة يوم �مل���ر�أة �لبحرينية �لذي 
يعقد ه���ذ� �لعام حتت �شع���ار )�ملر�أة 
يف �ملج���ال �لهند�ش���ي(، ك���ّرم وكيل 
�ل���وز�رة �ل�شيخ نا�ر ب���ن عبد�لرحمن 
�ل�شابط���ات  م���ن  ع���دًد�  خليف���ة،  �آل 
و�ملوظف���ات �ملدني���ات �لعامالت يف 

�لقطاع �لهند�شي بالوز�رة.

و�أكد وكيل �لد�خلية �أن توجيهات 
�لدع���م  بتق���دمي  �لد�خلي���ة،  وزي���ر 
كفاءته���ا  ورف���ع  �لبحريني���ة  للم���ر�أة 
�لإنتاجي���ة، �أ�شهم���ت يف تقلدها عدًد� 
من �ملنا�شب بال���وز�رة، م�شيًد� بدور 
�مل���ر�أة وم�شاركتها �لفاعل���ة يف كافة 
جمالت �لعمل، حي���ث �أثبتت كفاءتها 

وجد�رتها يف هذ� �ملجال.
من جهتها، �ألقت مدير عام �لإد�رة 

�لعمي���د  �لن�شائي���ة  لل�رط���ة  �لعام���ة 
من���ى عبد�لرحيم، كلم���ة �أ�شارت فيها 
�إل���ى �أن �لحتف���ال بيوم �مل���ر�أة ياأتي 
جت�شي���ًد� لدورها �لر�ئ���د ومكانتها يف 
�ملجتمع وعطائها �مللمو�س يف م�شرية 
و�لجتماعي���ة  �لقت�شادي���ة  �لتنمي���ة 
�لتي ت�شهدها �لبحرين، حيث �أ�شبحت 
�مل���ر�أة �لي���وم تتبو�أ منا�ش���ب عديدة 

وجمالت هند�شية متنوعة ودقيقة. 

�ملنام���ة - وز�رة �لأ�شغال و�شوؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين: �أ�شدرت 
�لبلدي���ات  و�ش���وؤون  �لأ�شغ���ال  وز�رة 
رخ�ش���ة   1471 �لعم���ر�ين  و�لتخطي���ط 
للغو����س ل�شي���د �للوؤل���وؤ وذل���ك بع���د 
فت���ح باب �لت�شجيل يف �شه���ر �أغ�شط�س 

�ملا�شي.
و�شه���دت عملية ت�شجي���ل و�إ�شد�ر 
وجتدي���د رخ�س �شي���د �للوؤل���وؤ مبكتب 
�لرت�خي����س �لبحري���ة بوكال���ة �لزر�ع���ة 
و�لرثوة �لبحري���ة بالبدي���ع �إقبال كبري� 
م���ن �لأفر�د عل���ى �لت�شجي���ل للح�شول 
على �لرخ�شة، حي���ث و�شل عدد رخ�س 
�لغو����س ل�شي���د �للوؤل���وؤ 1469 رخ�شة 
لالأف���ر�د، ورخ�شتن ملر�ك���ز �لغو�س، 
كم���ا تقدمت عدد م���ن �ملر�كز بطلبات 
للح�ش���ول عل���ى رخ�س �لغو����س، وهي 

�لآن يف مرحلة �لإجر�ء�ت.
و�ش���وؤون  �لأ�شغ���ال  وزي���ر  و�أك���د 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين ع�شام 
خل���ف �أن �لت�شجيل لرخ�س �شيد �للوؤلوؤ 

�شه���د �إقب���ال كب���ري� ف���اق �لتوقعات، 
وهو ما يوؤك���د �لرغبة �لكبرية من جانب 
�لأف���ر�د ومر�كز �لغو����س يف �ل�شتفادة 
من �لرت�خي�س ل�شيد و��شتخر�ج �للوؤلوؤ، 
ويف �ش���وء تز�ي���د �لهتم���ام مبختل���ف 
و�لرتفيهي���ة،  �ل�شياحي���ة  �لأن�شط���ة 

وخ�شو�ش���ا �لبحري���ة منها �لت���ي تلقى 
�هتماما ل���دى �ل�شياح ومن حمبي هو�ية 
�لغو����س، وفت���ح �ملج���ال �أم���ام مر�كز 
�لغو����س لتنظي���م �لرح���الت �ل�شياحية 
ل�شيد و��شتخ���ر�ج �للوؤل���وؤ؛ نظر� حلجم 

�لإقبال على مثل هذه �لرحالت.  

و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وز�رة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
�لجتماعية: �أناب عاهل �لبالد �شاحب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�ش���ى �آل خليف���ة، وزير �لعم���ل و�لتنمية 
�لجتماعية جميل حمي���د�ن، حل�شور �حلفل �ل�)33( 
لتكرمي �لعم���ال �ملجدين و�ملتفوق���ن و�ملن�شاآت 
�ملتمي���زة بالقط���اع �لأهلي، �ل���ذي �أقامت���ه �لوز�رة 
�أم�س يف فندق �خلليج، و�ل���ذي ياأتي تنظيمه تز�مًنا 
م���ع �حتفالت �لب���الد بذكرى ت���ويل �شاحب �جلاللة 
�مللك مقاليد �حلك���م و�لعيد �لوطني �ملجيد، حيث 
مت تك���رمي كوكبة من �ل�شو�ع���د �لعمالية �لبحرينية 
�ملجدة و�ملن�شاآت �ملتميزة يف هذ� �حلفل �ل�شنوي.

وح�ر �حلفل، عدد من �أع�ش���اء جمل�س �لنو�ب، 
وح�ش���د م���ن �مل�شوؤول���ن، و�ل�شخ�شي���ات �لعامة يف 
�ململك���ة، و�لقياد�ت �لعمالية و�لفعاليات �لتجارية 
و�لقت�شادي���ة، �إلى جانب ممثلي �لنقابات �لعمالية 

و�لتجاري���ة،  �لقت�شادي���ة  و�لفعالي���ات  و�ملهني���ة 
و�لوجه���اء، وممثل���ي �جلمعيات �ملهني���ة ومنظمات 
�ملجتمع �ملدين، �إ�شاف���ة للعديد من روؤ�شاء �إد�ر�ت 
�ل����ركات و�ملوؤ�ش�ش���ات بالقطاع �لأهل���ي و�ملدر�ء 

�لتنفيذين و�ملدعوين.
و�ألقى حميد�ن كلم���ة، نقل فيها حتيات عاهل 
�لب���الد وتهانيه و�شادق �أمنيات���ه للجميع مبزيد من 
�لتق���دم و�لتمي���ز، ملو��شلة طريق �خل���ري و�لعطاء، 
و�مل�شارك���ة يف بناء ه���ذ� �لوطن و�زده���اره، م�شيًد� 
بدع���م وتوجي���ه �لقي���ادة �لر�شي���دة �ل���ذي كان ل���ه 
�ل���دور �لكب���ري يف �لنج���اح �لذي حتقق عل���ى �شعيد 
�شوق �لعم���ل، وت�شافر كافة �جلهود �لتي �أدت �إلى 
متا�ش���ك �ل�شوق وقدرته على مو�جه���ة �ل�شعوبات، 
وتوليد فر�س �لعمل، و�ل�شتم���ر�ر يف بقاء معدلت 
�لبطالة يف حدودها �لآمن���ة و�لطبيعية عند �ل� 4 %، 

وهي من �أف�شل �ملعدلت على �مل�شتوى �لعاملي.
و�أكد �لوزي���ر �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعية �أن 
�لنجاح �لوطن���ي �ملتحقق جاء ثمرة للدعم و�لتعاون 
�لقائم ب���ن �ل����ركاء يف �لعمل و�لتنمي���ة من طريف 
�لعالق���ة �لإنتاجية، من �أ�شح���اب �لأعمال ممثلن يف 
غرف���ة جتارة و�شناع���ة �لبحري���ن، و�لعمال، ممثلن 
يف كل م���ن �لحتاد �لع���ام لنقابات عم���ال �لبحرين، 
و�لحتاد �حلر لنقابات عمال �لبحرين، و�لذين كانت 
له���م �إ�شهاماته���م يف دع���م ��شتقر�ر �ش���وق �لعمل، 
وتعزيز �لروح �لإيجابية و�لتعاون �لبناء بن �أطر�ف 
�لإنتاج �لثالثة، و�إجناح �ملبادر�ت و�خلطط �لهادفة 
�إلى تاأهيل وتوظيف وحماية �لأيدي �لعاملة، وزيادة 
�لإنتاجي���ة، وت�شجي���ع ثقاف���ة �حلو�ر وط���رح �حللول 
�ملتو�زن���ة، يف ظل ح�سٍّ ع���اٍل بامل�شوؤولية �لوطنية، 

ورغبة �شادقة يف حتقيق �مل�شلحة �لوطنية �لعليا.

النجاح الوطني ثمرة للتعاون بني اأطراف العالقة الإنتاجية 
جاللة �مللك ينيب �لوزير لتكرمي �لعمال �ملجدين ... حميد�ن: 

النتائج امل�رشفة لالمتحانات القرائية دليل جودة التعليم يف البحرين 
بعد ح�شول طلبتنا على �ملركز �لأول... �شمو نائب رئي�س �لوزر�ء: 
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برهان على التزامنا بالنهج الإ�صالحي... وزير اخلارجية:  

عدم ت�سجيل اأية خمالفة من ديوان الرقابة يعد اإجنازا للوزارة

“اآيفون 8 بال�ش” و“اآيفون 8” و“اأبل وات�ش 3” و“اأيربودز” للفائزين

“العا�سمة” تطرح م�سابقة 
“اأجمل 5 �سور” عرب “ان�ستغرام”

املنامة - وزارة اخلارجية: اأكد وزير 
اخلارجي���ة ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد 
اآل خليفة اأن عدم ت�صجيل اأي خمالفة من 
جانب دي���وان الرقابة املالي���ة والإدارية 
عل���ى وزارة اخلارجي���ة “هو بره���ان على 
التزام ال���وزارة بالنهج الإ�صالحي لعاهل 
الب���الد وتوجيهات رئي�ش ال���وزراء وويل 
العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�ش جمل�ش الوزراء”. 
واأ�ص���ار اإل���ى ذل���ك يعك����ش كذل���ك 
تقيد الوزارة الت���ام بالقوانني والأنظمة 
املعمول بها، والتم�صك مببداأ ال�صفافية 
الذي اأر�صاه عاه���ل البالد واحلر�ش على 
تطوي���ر اآلي���ات تعزيزه���ا كنه���ج را�صخ 

لوزارة اخلارجية، اإمياًنا منها باأن ذلك هو 
ال�صبي���ل؛ لتحقي���ق طموحاتها ومتكينها 

من ال�صطالع مبهامها.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا�صتقب���ال وزي���ر 
ال���وزارة  دي���وان  يف  اأم����ش  اخلارجي���ة 
وكي���ل وزارة اخلارجي���ة ال�صيخة رنا بنت 
عي�صى ب���ن دعي���ج اآل خليف���ة، والوكيل 
امل�صاع���د لل�صوؤون القن�صلي���ة واملوارد 
واملعلومات ال�سفري خليل اخلياط، وعدد 
م���ن املديرين وامل�صوؤول���ني يف الوزارة، 
حي���ث اأعرب وزي���ر اخلارجية ع���ن �صكره 
ل���كل م���ن �صاه���م يف ه���ذا الإجن���از الذي 
يع���د نتاًجا لعمل متكام���ل وجهود دءوبة 
من جان���ب موظفي ال���وزارة، كما يعك�ش 

م���دى الن�صجام يف العمل وو�صوح الروؤية 
والأه���داف، وعالج مواطن الق�صور ودعم 
جوان���ب القوة ليم�صي العم���ل با�صتمرار 

اإلى مراحل اأكرث تقدما.
وع���ر الوزي���ر ع���ن خال����ش �صك���ره 
وتقدي���ره للجهود امل�صني���ة التي يقوم 
به���ا ديوان الرقابة املالي���ة والإدارية يف 
اأداء ر�صالته النبيلة يف تر�صيخ ال�صفافية 
والتحق���ق من اتباع القوان���ني والأنظمة، 
مبهني���ة واحرتافية وحتقيق���اً للم�صلحة 
العام���ة، موؤك���ًدا اأن التع���اون الوثيق مع 
الدي���وان �صيظ���ل �صم���ة رئي�صة ل���وزارة 
اخلارجي���ة؛ لتعزيز مكت�صب���ات ومنجزات 

مملكة البحرين.

املنامة - حمافظ����ة العا�صمة: 
دعت حمافظ����ة العا�سمة اجلماهري 
ت�صوي����ر  م�صابق����ة  يف  للم�صارك����ة 
اأجم����ل 5 �صور ترز مظاهر الفرحة 
باأعياد الوطن تزامناً مع احتفالت 
اململك����ة بالعيد الوطن����ي املجيد 
وذك����رى جلو�����ش جاللة املل����ك، اإذ 
ت�صهد امل�صابق����ة هذا العام جوائز 
قيمة للم�صاركني، حيث �صيح�صل 
عل����ى  الأول  املرك����ز  �صاح����ب 
“iPhone 8 Plus”، وخ�ص�ص����ت 
جائ����زة “iPhone“ 8 للحائز على 
املرك����ز الث����اين، ويح�ص����ل الفائز 
 Apple“ باملرك����ز الثال����ث عل����ى
جائزتي  �صتكون  فيما   ،”Watch
Ai -“  ململركزين الرابع واخلام�ش

.”Pods
ويف ه����ذا ال�ص����دد، ق����ال مدير 
واملتابع����ة  املعلوم����ات  اإدارة 
باملحافظ����ة �ص����الح الدو�����ري اإن 

موا�صل����ة حمافظ����ة العا�صمة طرح 
م�صابقة اأجمل 5 �صورة ترز مظاهر 
الفرح����ة باأعياد الوط����ن ياأتي بعد 
النجاح الذي حققت����ه خالل الأعوام 
اإذ حظي����ت مب�صارك����ة  املا�صي����ة، 
املواطن����ني  عم����وم  م����ن  وا�صع����ة 
ال����ذي ي�صب  الأم����ر  واملقيم����ني، 

�صم����ن جهود املحافظ����ة يف تعزيز 
احل�ش الوطن����ي وتعمي����ق النتماء 
وقيادت����ه  الغ����ايل  الوط����ن  له����ذا 

الر�صيدة. 
امل�صارك����ة،  اآلي����ة  وح����ول 
اأو�ص����ح الدو�ري اأن����ه يحق للجميع 
امل�صارك����ة يف امل�صابق����ة، وذل����ك 
عر التق����اط �سورة ت����رز مظاهر 
الحتفال والفرح����ة باأعياد الوطن، 
�����رط اأن تك����ون ملتقط����ة �سم����ن 
احتفالية حمافظة العا�صمة بالعيد 
الوطن����ي املجي����د وذك����رى جلو�ش 
جالل����ة املل����ك التي تق����ام يوم غد 
)اجلمعة( يف م�����روع “واتر جاردن 
�صيت����ي” مقاب����ل جمم����ع “�صيت����ي 
�سنرتط عند متام ال�ساعة 4 ع�راً، 
وللراغب����ني بامل�صارك����ة ميكنه����م 
معرفة �روط وخط����وات امل�ساركة 
عر ح�صاب املحافظة يف ان�صتغرام 

.CG_Bahrain@
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املنامة - وزارة اخلارجية: اأ�صدرت وزارة 
اخلارجي���ة ام�ش تقريًرا حت���ت عنوان “احلماية 
القانوني���ة حلق���وق الإن�صان، ب���ني الإجنازات 
ومواجه���ة التحديات” للرد عل���ى جميع مزاعم 
منظمة العفو الدولية التي وردت يف تقريرها 
ب�صاأن و�صع حقوق الإن�صان يف مملكة البحرين 
والذي مت ن����ره يف �صبتمر املا�صي، وت�صمن 
تقرير منظمة العفو الدولية مزاعم وتف�سريات 

خاطئة ملا اأ�صمته “قمع املعار�صة”. 
وقال���ت وزارة اخلارجي���ة يف تقريره���ا اأنه 
كان الأول���ى مبنظمة العف���و الدولية كمنظمة 
حقوقية ب���دالً من اأن تتبنى مزاعم وتف�سريات 
خاطئ���ة مبني���ة عل���ى معلوم���ات مغلوط���ة من 
م�س���ادر مبهم���ة، اأن تراج���ع اجله���ات املعنية 
ب�ص���اأن ه���ذه املعلومات، خا�ص���ة واأن اململكة 
اأكدت م���راًرا حر�صها على التع���اون مع والرد 
عل���ى املنظم���ات غ���ري احلكومية، ب���ل اإنه مما 
ي�صيء اإلى املنظمة اأن يتبنى تقريرها اأ�صلوًبا 
يبتعد عن احلر�ش احلقوقي الر�صني، وينح�ر 

يف ادعاءات �صلبية ل اأ�صا�ش لها من ال�صحة. 
واأك���د تقرير وزارة اخلارجي���ة على اعتزاز 
مملك���ة البحري���ن ب�صجلها احلقوق���ي يف جمال 
حق���وق الإن�صان الذي يظهر بجالء لكل من�صف 
حر�صه���ا عل���ى حماي���ة حق���وق الإن�ص���ان م���ن 
واق���ع ن�صو����ش د�صتوري���ة وت�ريعي���ة حتمي 
ه���ذه احلق���وق، والتزامه���ا باأغل���ب اتفاقيات 
حقوق الإن�ص���ان الأ�صا�صية م���ن العهد الدويل 
للحق���وق املدني���ة وال�صيا�صية اإل���ى اتفاقية 
الأمم املتحدة حلق���وق الطفل، وتنعك�ش هذه 
التفاقي���ات على اأر�ش الواق���ع يف ممار�صات 

ي�صهد بها القا�صي والداين.
وقالت وزارة اخلارجية اإن مملكة البحرين 
تدرك عملي���ة ت�صجيع احرتام حق���وق الإن�صان 
وحمايتها عملية م�صتمرة ل تخلو من التحديات 
وال�صعوب���ات. ل���ذا، تب���ذل مملك���ة البحري���ن 
ق�صارى جهدها على جميع امل�صتويات لتعزيز 
وحماي���ة حق���وق الإن�صان رغ���م كل التحديات، 
وم���ن بينها التدخل اخلارجي يف �صوؤون الدولة 
الطائفي���ة  املخاط���ر  وتعاظ���م  و�صيادته���ا، 
املتطرف���ة والنزاع���ات الإقليمي���ة والتع�صب 
والإرهاب وانتهاك حق املواطنني واملقيمني 
يف العي����ش باأم���ان، ومن بينهم �سب���اط االأمن 
الذين ي�صتهدفون اأثناء اأداء واجبهم يف حماية 
اأر�ش الوطن. فتنتهك هذه الأعمال الإرهابية 
حق العي�ش يف اأمان وتعرقل اجلهود املبذولة 
ل�صمان ال�صتق���رار والتنمية ال�صاملة للجميع. 
فت�صع���ى مملك���ة البحري���ن، وفًق���ا للقان���ون، 
ملواجهة هذه االأعم���ال ومعاجلتها مع احلفاظ 
عل���ى حقوق الإن�ص���ان يف الوق���ت ذاته، وذلك 
بتوف���ري اآلي���ات حماي���ة وطني���ة تعم���ل عل���ى 
مراقبة اح���رتام الأجهزة واملوؤ�ص�صات الوطنية 
للقوان���ني دون امل�صا����ش بالف���رد يف حقوقه 
الجتماعي���ة وال�صيا�صي���ة واملدنية، فاأ�صبحت 
ه���ذه الآليات رقيًب���ا على تفعي���ل الن�صو�ش 

الت�ريعية والعمل على احرتامها.
اأن  تقريره���ا  يف  ال���وزارة  واأو�صح���ت 
املنظمات غ���ري احلكومية الدولي���ة، ومنها ما 
ي�صتغ���ل بحقوق الإن�صان، مطالب���ة باأن ُت�صهم 
ب�صكل اإيجابي يف بن���اء بيئة عاملية توؤدي اإلى 
التنمي���ة ال�صامل���ة يف املج���الت القت�صادية 
واحلقوقي���ة  وال�صيا�صي���ة  والجتماعي���ة 
والرعاي���ة  التكنولوجي���ا  ونق���ل  وال�صناعي���ة 
ال�صحي���ة والهتمام بالطفول���ة ودرء املخاطر 
البيئي���ة وغريه���ا، الإجن���از التع���اون ال���دويل 
وحتقي���ق املقا�ص���د النبيل���ة مليث���اق الأم���م 

املتحدة. 
كم���ا اأن ال���دور املتوق���ع للمنظم���ات غري 
احلكومي���ة الدولي���ة العامل���ة يف جم���ال حقوق 
الإن�ص���ان اأن تعم���ل بح�ص���ن ني���ة ومب�صداقية 
معتمدة على جمع املعلومات بطريقة �صحيحة 
وحيادي���ة تارك���ة جانًب���ا احل���راك ال�صيا�ص���ي 
املرتب���ط بالتدخالت العدائي���ة لبع�ش الدول 
وم���ا هو مرتب���ط بها م���ن تنظيم���ات اإرهابية، 
خا�صة واأن هذه الدول والتنظيمات الإرهابية 
املرتبطة بها وارد ذكرها �صمن منظومة الأمم 
املتح���دة، اإ�سافة اإلى الكث���ري من دول العامل. 
وهكذا يجب التفريق بني احلراك واملطالبات 
احلقوقية وب���ني خرق القان���ون الوطني وبث 
الكراهي���ة وحماولة تغليف الأعم���ال الإرهابية 
وواجهاته���ا ال�صيا�صي���ة مب�صح���ة حقوقية هي 

بعيدة عنها كل البعد.
 وذكرت منظمة العفو الدولية اأن باحثني 

م���ن املنظم���ة قاما بتق�ص���ي ح���الت انتهاك 
حق���وق الإن�ص���ان املزعوم���ة خ���الل الفرتة من 
)يوني���و 2016 – يوني���و 2017(، ومل تذك���ر 
املنظمة منهجيته���ا يف التحقق من م�صداقية 
م�صادرها، وموؤ�رات املو�صوعية التي اختطته 
لنف�سها يف قراءة تقارير اإعالمية اأو غريها مما 
اأ�س���ارت اإليها ب�سكل غ���ري حمدد، وحتدثت يف 
منهجيت���ه عن قيام املنظمة بفح�ش معلومات 
قدمتها اجله���ات املخت�س���ة البحرينية وذلك 
من خ���الل مرا�س���الت بني املنظم���ة واجلهات 
الر�صمي���ة البحرينية، وت�ريحات عامة �صادرة 
عن ال�سلطات، دون اأن يحدد اجلهات ال�سادرة 

عنها هذه الت�ريحات وم�صمونها. 
 وبنينّ تقري���ر وزارة اخلارجي���ة اأن منظمة 
العف���و الدولية قد �صعت اإل���ى جمع معلومات 
تتعل���ق مبزاعم ح���ول خ���رق حق���وق الإن�صان، 
موؤك���دة اأن هناك ق�ص���وًرا �صديًدا يف ح�صولها 
عل���ى معلوم���ات ذات م�صداقي���ة، بعي���ًدا عن 
احل���راك ال�صيا�صي املرتبط بجه���ات متطرفة 

والذي ينجم عنها اأعمال اإرهابية. 
وقالت الوزارة اإنه م���ن امللفت للنظر اأن 
ي�ص���ار اإلى مقت���ل بع����ش املتظاهرين وعدم 
ا�صتخدام نف�ش الو�صف لأف���راد قوات الأمن، 
حي���ث مت و�ص���ف م���ن ف���ارق احلي���اة منه���م 
“بالوفي���ات” مما يث���ري االنتباه، كم���ا اأنه من 
ال����روري اأن تق���وم منظم���ة العف���و الدولي���ة 
بتوجي���ه مرا�صالتها اإل���ى وزارة اخلارجية حيث 
اإنه���ا اجله���ة الر�سمي���ة املن���اط به���ا متابع���ة 

املوا�صي���ع املتعلقة بحق���وق الإن�صان ونقطة 
تالق���ي جه���ود ومداخ���الت اجله���ات الر�سمية 

البحرينية ذات ال�صلة.
واأ�ص���ارت وزارة اخلارجية يف تقريرها اإلى 
اأن م�صاعد وزير اخلارجي���ة �صعى منذ �صبتمر 
2016 لالجتم���اع بالأمني العام ملنظمة العفو 
الدولي���ة، وذلك لبناء قناة الت�صال بني وزارة 
اخلارجي���ة ومنظمة العف���و الدولية اإث���ر اإناطة 
مهام ه���ذا امللف بوزارة اخلارجي���ة منذ العام 
2015، والت�صال والتعرف على فريق العمل 
املعن���ي مبنطق���ة اخللي���ج العرب���ي والبحرين 
حتديًدا، بالإ�صافة اإل���ى تقييم م�صار التعاون 

بني اجلانبني و�سبل تطويره.
وفيما يتعلق بطلب منظمة العفو الدولية 
زي���ارة مملكة البحرين، قال���ت وزارة اخلارجية 
اإن ذلك جزء مهم من املوا�صيع التي �صُتبحث 
يف الجتم���اع الذي طلبت عق���ده وزارة خارجية 
مملكة البحرين مع الأمني العام ملنظمة العفو 

الدولية منذ �صبتمر 2016. 
واأم���ا بالن�صبة لتقدمي الدع���وة ملنظمات 
غري حكومي���ة اأخرى للزي���ارة ف���اإن االأمر مقرر 
ململكة البحرين فيما تراه منا�صًبا لدعوة تلك 
املنظم���ات ويف الوقت املنا�ص���ب. واأو�صحت 
ال���وزارة على اأن منهجية العم���ل التي التزمت 
به���ا منظمة العفو الدولي���ة حتتاج اإلى تعديل 
يوؤ�ص�ش لتعاون ذي م�صداقية ينعك�ش ب�صكل 
اإيجاب���ي على تطوير وتعزيز حقوق الإن�صان يف 

مملكة البحرين.

العف���و  منظم���ة  لتو�صي���ات  وبالن�صب���ة 
الدولي���ة ب�س���اأن حري���ة التعب���ري، واالحتج���از 
ن���ت وزارة اخلارجية يف تقريرها  التع�صفي، بينّ
اأن النياب���ة العام���ة مبملك���ة البحري���ن تق���وم 
مبهامه���ا يف الدع���وى اجلنائي���ة مبو�سوعي���ة 
تامة وبتطبي���ق يتفق متاًما مع م���ا ن�ش عليه 
القان���ون، ومن ث���م ل يتم اإ�صن���اد اتهام لأحد 
ب�صبب ممار�صت���ه ن�صاًطا �صيا�صيًّا مقرًرا بحكم 
الد�صتور والقان���ون، اإل اإذا وقعت منه جرمية 

موؤثمة �راحة بالقانون.
واأك���دت ال���وزارة اأنه بعد درا�ص���ة الو�صع 
القان���وين لل�صجن���اء الذين مت الإ�ص���ارة اإليهم 
يف التقري���ر، تبني اأنه ق���د مت اإدانتهم مبوجب 
اأح���كام ق�صائي���ة نهائي���ة يف ق�صاي���ا جنائية 
لي����ش له���ا عالق���ة بحق���وق الإن�ص���ان وبع���د 
حماكم���ة ا�ستوف���ت جمي���ع املعاي���ري اخلا�سة 
بالعدال���ة وال�صفافية. واأما ب�ص���اأن ما ت�صمنته 
التو�صي���ة املذكورة “الكف فوًرا عن م�صايقة 
وا�صتهداف املدافعني ع���ن حقوق الإن�صان”، 
فاإن التقري���ر قد ت�صمن عبارات عامة ومبهمة 
غري حمددة الوقائع حتى يت�سنى للوزارة الرد 
عليه���ا، واأو�سحت الوزارة باأن���ه قد مت توفري 
و�سائ���ل قانوني���ة ل�سمان امل�ساءل���ة اجلنائية 
والتاأديبي���ة يف حق كل من ين�صب اإليه ارتكاب 
وقائ���ع تعذي���ب اأو معاملة قا�صي���ة اأو مهينة، 
فق���د اأكدت النياب���ة العامة مبملك���ة البحرين 
حر�صها على مواجه���ة تلك الوقائع مبا يتيحه 
لها القان���ون، وت�رفها فيها على امل�صوؤولية 
اجلنائي���ة، ب���ل متتد اإل���ى حتدي���د امل�سوؤولية 
التاأديبي���ة، وهو ما يتم اتباعه حني ثبوت تلك 
امل�سوؤولي���ة يف حق اأحد م���ن منت�سبي اجلهات 
احلكومي���ة اأًيا ما كان���ت درجت���ه الوظيفية اأو 
رتبته، وبناء على ذل���ك اأحالت وحدة التحقيق 
اخلا�ص���ة العديد م���ن احلالت اإل���ى الهيئة اأو 
الدائرة احلكومية املخت�صة ملحاكمة من ثبتت 
م�سوؤوليت���ه النا�سئة عن التج���اوز اأو التق�سري 
���ا، وذل���ك بالإ�صافة اإلى م���ا حتيله اإلى  تاأديبيًّ
املحاك���م اجلنائي���ة املخت�س���ة يف �س���وء قيام 

امل�سوؤولية اجلنائية.
اأما فيم���ا يخ�ش اإغالق �صحيف���ة الو�صط، 
ب���اأن  اخلارجي���ة  وزارة  تقري���ر  اأو�ص���ح  فق���د 
الإج���راءات القانوني���ة بوقف اإ�ص���دار وتداول 
�صحيف���ة الو�صط يف يونيو 2017 جاءت نتيجة 
لتكرار جتاوزاتها وخمالفتها لقانون ال�صحافة 
واملواثي���ق  والطباع���ة والن����ر ل�صن���ة 2002 
ال�صحفية والإعالمي���ة الوطنية والدولية، بعد 
تورطها يف بث ال�صائع���ات والأخبار والتقارير 
املغلوطة املثرية للفرقة داخل املجتمع، ومن 
�صاأنه���ا التحري�ش عل���ى الكراهي���ة الطائفية 
والعن�ري���ة والإ�ص���اءة اإل���ى عالق���ات اململكة 
م���ع ال���دول ال�صقيق���ة وال�صديق���ة، وخدم���ة 
التنظيم���ات املتطرف���ة يف ظ���ل م���ا تواجه���ه 

اململكة من اأعمال عنف واإرهاب.

يجب التفريق بني املطالبات احلقوقية وخرق القانون
ردا على مغالطات “العفو الدولية” ... “اخلارجية”: 
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بن حويل: البحرين واحة اآمنة تقوم على اإحقاق العدالة

الداخلية تطلق م�رشوع  “كفاءات”

 �سويطر:  و�سم املدينة اجلنوبية با�سم “خليفة” تعبري عن الوفاء 

وزير العدل يدعو لإلزام اإ�رشائيل بقرارات ال�رشعية الدولية

“اخلريية امللكية” تعد فعاليات متنوعة

م�ستمرون يف ا�ستقبال امل�ستحقني لوحدات اللوزي 

طالب املجتمع الدويل بتحمل م�س�ؤولياته

مبنا�سبة العيد ال�طني

بع�ض امل�اطنني تاأخروا يف حتديث بياناتهم... “الإ�سكان”:

املنام����ة - وزارة العدل وال�س�ؤون الإ�سالمية 
وال�س�����ؤون  الع����دل  وزي����ر  �س����ارك  والأوق����اف:  
الإ�سالمي����ة والأوق����اف ال�سيخ خالد ب����ن علي اآل 
خليف����ة يف ال����دورة ال�ستثنائي����ة مل�ؤمت����ر القمة 
الإ�سالمية ملنظمة التعاون ال�سالمي حتت عن�ان 
“العمل امل�حد يف الت�سامن مع القد�ض” لبحث 
ال��س����ع يف اأعق����اب اع����راف الإدارة الأمريكي����ة 
مبدينة القد�ض ال�رسيف عا�سمًة مزع�مًة لإ�رسائيل 
“ال�سلطة القائمة بالحتالل وقرار نقل ال�سفارة 
الأمريكية اإلى القد�ض” والذي عقد يف اإ�سطنب�ل 
اأم�����ض، بح�س�ر الرئي�ض الرك����ي، رئي�ض الدورة 
الثالث����ة ع�����رسة مل�ؤمت����ر القم����ة الإ�سالمي����ة رجب 

اأردوغان، وعدد من روؤ�ساء الدول وال�زراء.
واألق����ى وزي����ر الع����دل وال�س�����ؤون الإ�سالمية 
كلم����ة البحري����ن يف القمة، حيث اأع����رب عن قلق 
اململك����ة ب�س����اأن التط�رات يف القد�����ض ال�رسيف، 

م�ؤكًدا م�ق����ف البحرين الثابت والداعم للق�سية 
الفل�سطيني����ة وتطلع����ات ال�سع����ب الفل�سطيني 
ال�سقيق وحق����ه يف اإقامة دولت����ه امل�ستقلة ذات 
ال�سي����ادة عل����ى ح����دود الرابع من ي�ني����� 1967 
وعا�سمته����ا القد�����ض ال�رسقية وع�����دة الالجئني 
وف����ق ح����ل الدولت����ني ا�ستن����اًدا اإل����ى م����ا ن�ست 
عليه ق����رارات ال�رسعية الدولي����ة ومبادرة ال�سالم 
العربي����ة، م�سرًيا اإل����ى اأن مملك����ة البحرين حتث 
املجتم����ع ال����دويل على �رسورة العم����ل على اإلزام 
ا�رسائي����ل بتنفي����ذ ق����رارات ال�رسعي����ة الدولي����ة، 
واإنه����اء احتالله����ا لكافة الأرا�س����ي الفل�سطينية 
والعربي����ة املحتلة عرب حل ي�سم����ن قيام الدولة 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ض ال�رسقية.
وق����ال اإن اع����راف الإدارة الأمريكية مبدينة 
القد�����ض عا�سم����ة لإ�رسائيل م����ن �ساأن����ه اأن ي�ؤثر 
ال�����رسق  وال�ستق����رار يف  والأم����ن  ال�س����الم  عل����ى 

الأو�س����ط والعامل اأجم����ع، م�ؤك����ًدا يف ال�قت ذاته 
اأن ذل����ك لن يغ����ريرّ اأو مي�����ض احلق�����ق امل�سانة 
لل�سع����ب الفل�سطين����ي يف القد�����ض وغريه����ا من 
الأرا�س����ي الفل�سطيني����ة املحتل����ة، وطال����ب باأن 
يتحمل املجتمع ال����دويل م�س�ؤولياته جتاه تنفيذ 
الق����رارات الدولي����ة ب�س����اأن ق�سي����ة فل�سط����ني، 

والقد�ض ال�رسيف.   
و�سدر عن امل�ؤمتر بيان ختامي، اأكد رف�ض 
بيان الإدارة الأمريكية غري القان�ين ب�ساأن و�سع 
القد�����ض حيث يعترب هذا القرار باطال ولغًيا من 
د  وجهة نظ����ر ال�سمري والعدال����ة والتاريخ. و�سدرّ
البي����ان على اأنه لن يك�ن هناك تنازل عن طم�ح 
اإقامة دولة فل�سط����ني امل�ستقلة وذات ال�سيادة 
على اأ�سا�����ض ح����دود 1967 وعا�سمتها القد�ض 
ال�رسقية داعًيا اإدارة ترام����ب اإلى مراجعه قرارها 

غري القان�ين.

اخلريي���ة  امل�ؤ�س�س���ة   - ال�سي���ف  �ساحي���ة 
امللكي���ة: �سم���ن الحتف���الت بالعي���د ال�طني 
املجي���د وعي���د جل�����ض عاه���ل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، 
اأعدت امل�ؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية جمم�عة من 

الفعاليات للم�ساركة يف الحتفالت ال�طنية.
فق���د اأقام���ت امل�ؤ�س�س���ة احتف���الً خا�س���اً 
ب�ساحي���ة ال�سيف للم�ظفني والعمالء مب�ساركة 
جمم�ع���ة م���ن ال�سخ�سي���ات، وبه���ذه املنا�سبة 
رفع الأم���ني العام للم�ؤ�س�س���ة اخلريية امللكية 
الته���اين  اآي���ات  اأ�سم���ى  ال�سي���د  م�سطف���ى 
والتربي���كات اإلى �ساحب اجلالل���ة امللك، واإلى 
رئي����ض ال�زراء �ساح���ب ال�سم���� امللكي الأمري 
خليف���ة بن �سلمان اآل خليف���ة، واإلى ويل العهد 
�ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة، واإلى ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 
و�س�ؤون ال�سباب، رئي�ض جمل�ض اأمناء امل�ؤ�س�سة 
اخلريي���ة امللكي���ة �سم���� ال�سيخ نا����رس بن حمد 
اآل خليف���ة وال�سع���ب البحرين���ي ال����يف، متمنياً 
للمملكة مزي���داً من التط�ر والتقدم والزدهار، 

واأن يدمي اهلل على ال�طن الأمن والأمان.
وبنينَّ اأن هذه املنا�سبة فر�سة ل�ستذكار ما 
حققته اململكة من اإجن���ازات وطنية يف خمتلف 
امليادي���ن، حت���ى اأ�سبحت حتتل ه���ذه املكانة 
الرفيع���ة وامل�رسفة على م�ست����ى العامل، داعياً 
اجلمي���ع اإل���ى بذل املزي���د من اجله���د والعطاء 
خلدم���ة مملكتن���ا الغالي���ة من خالل دف���ع عجلة 

النم� والزدهار والرتقاء بال�طن.
و�سارك���ت “اخلريية امللكي���ة” جميع الأ�رس 

املنت�سب���ة عرب اإقام���ة فعالي���ات متن�عة ط�ال 
�سهر دي�سمرب احتفالً به���ذه املنا�سبة، ومنها: 
بط�ل���ة امل�ؤ�س�سة الأولى لك���رة قدم ال�سالت، 
والتي ي�س���ارك فيها الطالب من عمر 10 – 12 
�سنة، يت���م خالله���ا تعزيز مفه�م ح���ب ال�طن 
بالريا�س���ة، اإل���ى جانب برنام���ج )ر�سمة يف حب 
ال�طن( يق�م خالله امل�سارك�ن بالر�سم تعبرياً 
ع���ن حبهم لل�ط���ن، ومهرج���ان حكايات يف حب 
ال�طن ع���رب ن���ادي الق���راءة، اإ�ساف���ة لربنامج 
براعم ال�طن، والذي خ�س�ض لالأطفال ال�سغار 
م���ن عمر �سن���ة – 8 �سن����ات يتم خالل���ه ق�ساء 
وقت ترفيهي ممتع وغر����ض مفه�م ال�طن يف 
قل�ب ال�سغار. كما قدمت امل�ؤ�س�سة بالتعاون 
م���ع تلفزي�ن البحري���ن مناذج م�رسفة م���ن اأبناء 
“اخلريي���ة امللكية”؛ لبيان اأثر الرعاية امللكية 
على �سبل النج���اح وذلك عرب برنامج “مر�سى”، 

والذي �س�ف يعر�ض به���ذه املنا�سبة ال�طنية، 
ويحك���ي ق�س����ض جن���اح الأبن���اء وم�اجهته���م 

لل�سع�بات ودور امل�ؤ�س�سة يف حياتهم.
وحظ���ى اأبن���اء امل�ؤ�س�سة مب�سارك���ة جهات 
ع���دة يف الحتف���الت ال�طني���ة الت���ي تق���ام يف 
رب�ع اململك���ة، فا�ستمت���ع الأطف���ال مبهرجان 
“فرحة ال�سي���ف” الذي اأقيم مبنا�سبة مرور 20 
عام���اً على تاأ�سي����ض جممع ال�سي���ف، اإلى جانب 
م�سارك���ة اأ�رس اخلريية امللكي���ة يف ي�م ال�سهيد 
بالتعاون مع هيئة الثقافة والآثار، ويتم خاللها 
غر�ض نخلة وزهرة الرازج���ي، اإ�سافة للم�ساركة 
يف مهرج���ان وزارة الداخلي���ة ومهرج���ان جمم���ع 
العا�سمة وفعالية )كلن���ا حمد( يف متنزه الأمري 
خليف���ة، وح�س����ر �سينما ال�سي���ف وفعالية )يف 
حب ال�طن( م���ع فريق كلني اأب بحرين ول�ض، 

والتي يتم خاللها تنظيف �س�احل اململكة.

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: اأك���د ال�كي���ل 
امل�ساع���د لل�سيا�س���ات واخلدم���ات الإ�سكاني���ة 
خال���د احلي���دان اأن وزارة الإ�س���كان م�ستمرة يف 
ا�ستقب���ال امل�اطن���ني امل�ستحق���ني ل�ح���دات 
م�رسوع الل�زي، ممن مل ينه����ا اإجراءات حتديث 
بياناته���م بال�ق���ت املح���دد لهم، م�س���رًيا اإلى 
اأن ال����زارة �ست�ستقبله���م ب�س���كل ي�مي وعلى 

دفعاٍت متتالية.
جاء ذلك، ت��سيًحا ملا ُن�رس مبختلف و�سائل 
الإع���الم وو�سائ���ل الت�ا�س���ل الجتماع���ي فيما 
يتعل���ق باإع���الن وزارة الإ�س���كان انتهاءه���ا من 
ت�زي���ع وحدات م�رسوع الل����زي، رغم وج�د عدد 
من امل�اطنني الذين مل ينه�ا اإجراءات ال�سحب 

الإلكروين. 
وتاب���ع احلي���دان اأن عملية ت�زي���ع وحدات 

امل����رسوع مت���ت ح�س���ب اخلط���ة امل��س�عة ويف 
الف���رة املح���ددة، لك���ن هناك بع����ض احلالت 
الت���ي تتطلب بع�ض التحديث���ات والتي مل يقم 
اأ�سحابه���ا باإج���راء عملي���ة التحدي���ث يف ال�قت 
املح���دد مم���ا ت�سب���ب يف تاأخري قيامه���م باإجراء 
عملية ال�سحب الإلكروين، م�سرًيا اإلى اأن وزارة 
الإ�سكان اأخذت يف احل�سب���ان مثل هذه احلالت 
التي مل تتمكن م���ن حتديث بياناتها يف ال�قت 
املح���دد لتق�م با�ستقبالها ب�س���كل ي�مي على 
دفع���اٍت حتى تنه���ي كافة الإج���راءات مع كافة 

امل�ستحقني.
ولف���ت اإل���ى اأن “الهدف من طل���ب ال�زارة 
قيام امل�اطنني بتحدي���ث البيانات ه� التاأكد 
م���ن ا�ستمراري���ة مطابق���ة بياناته���م للمعايري 
الإ�سكانية، متهيًدا لبدء عملية ت�زيع امل�ساريع 

الإ�سكاني���ة امُلدرج���ة �سم���ن خط���ة تخ�سي�ض 
وت�سلي���م 4800 وحدة �سكنية التي اأمر بها ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض 
جمل����ض ال����زراء �ساحب ال�سم���� امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة”.
واأك���د ال�كي���ل امل�ساع���د اأهمي���ة جت���اوب 
امل�اطن���ني مع اإج���راءات التحدي���ث يف ال�قت 
ال���الزم واملح���دد لهم لتف���ادي اأي���ة تاأخريات، 
وذل���ك ملا ت�سكله م���ن اأهمية كب���رية يف تاأكيد 
بيان���ات طلباته���م الإ�سكاني���ة وحتديث قاعدة 
البيان���ات م���ن جهة، وم���ن جهة اأخ���رى ت�سهيل 
اإجراءات ال�زارة و�سمان دق���ة الأ�سماء ال�اردة 
يف ق�ائم ت�زيع اخلدمات الإ�سكانية، بالإ�سافة 
اإلى احلفاظ على ا�ستمرارية �رسف عالوة ال�سكن 

للفئات امل�ستحقة لها.

ال�س����ؤون  جلن���ة  رئي����ض  رف���ع 
ال�طني  والأمن  والدف���اع  اخلارجية 
مبجل����ض الن�اب عب���داهلل بن ح�يل 
والعرف���ان  املحب���ة  اآي���ات  اأ�سم���ى 
لعاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة؛ مبنا�سبة 
ي�م ال�رسط���ة البحرينية، الذي ميثل 
عيدا زاهي���ا ي�سعد ب���ه البحريني�ن 
اإل���ى جانب اأف���راح العي���د ال�طني، 

وعيد جل��ض جاللته.
واأك���د بن ح�ي���ل اأن روؤية جاللة 
امللك الثاقبة اأو�سلت جهاز ال�رسطة 
البحرين���ي، وجمي���ع الأجهزة الأخرى 
املنبثق���ة من���ه مل�ست�ي���ات عاملية 
من اجله�زي���ة، والتط�ر، والكفاءة، 
ع���رب الت�ف���ري امل�ستم���ر ملختل���ف 
الإمكانات وامل�ساع���ي لتط�ير هذا 
اجلهاز العريق، الذي يعد من اأقدم 
الأجه���زة الأمني���ة يف املنطقة، وه� 
م���ا اأو�سله الي�م لدرج���ة عالية من 
الن�سج، والتط�ر، والتميز، وحتقيق 

العدالة وامل�ساواة بني النا�ض.
واأو�س���ح النائ���ب اأن امل�ست�ى 
الرفيع الذي و�سل���ت اإليه الأجهزة 
امل����رسوع  انبث���اق  بع���د  الأمني���ة 
الإ�سالح���ي جلاللة املل���ك، وظه�ر 
الأجه���زة الرقابية التابعة واملكملة 
لعملها، كالأمانة العامة للتظلمات، 
متث���ل نه�س���ة ا�ستثنائي���ة يف عمل 
ت�ا�س���ل  وقن���اة  الداخلي���ة،  وزارة 
اإيجابي���ة م���ا بني م���ن ي���رى نف�سه 
مت�رسرا، وما بني اجلهات املخت�سة 
بال����زارة، هنال���ك متابع���ة عادلة، 
واإحق���اق للحق�ق، وه���� اأمر يعك�ض 
اجلانب احل�ساري للمملكة، وللنهج 
الق�مي ال���ذي حتر�ض القيادة على 

زرع قيمه بجميع اأرجاء البلد.

ب���ن ح�ي���ل  اإل���ى ذل���ك، ثم���ن 
التط�ي���ر الكبري ل�زارة الداخلية يف 
حقب���ة وزير الداخلي���ة ال�سيخ را�سد 
ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، م�سيف���ا 
“�سه���دت ال����زارة به���ذه احلقب���ة 
املهمة البا�سقة الكثري من التط�ر 
ويف اأجهزته���ا كافة، خ�س��سا فيما 
يتعل���ق بال�سي���اج الأمن���ي البحري، 
املتط����رة،  املع���دات  وت�ف���ري 
والقتالي���ة  التدريبي���ة  والنه�س���ة 
العالي���ة وال���ذي طال جمي���ع الفرق 

املتمخ�سة عنها”.
ب���اأن  الي����م  “نفخ���ر  وق���ال 
امل�ست�ى الرفيع ال���ذي طال جهاز 
ال�رسطة البحريني، بدءا من امليدان، 
والإدارات  للمكات���ب  و�س����ل 
املتن�عة، يج�سد الهتمام احلقيقي 
ال���ذي اأولت���ه الدولة له���ذا اجلهاز 
الرفي���ع، وبغاية �سامي���ة هدفها اأن 
تك�ن البحرين واحة اآمنة وم�ستقرة، 
ودول���ة مدنية تق����م عل���ى اإحقاق 

العدالة امل�ستحقة بني اجلميع”.

 املنام���ة - وزارة الداخلية: �رسح  
ال�كي���ل امل�ساع���د للم����ارد الب�رسية 
ب����زارة الداخلية  العميد عادل اأمني، 
اأن���ه متا�سيا مع روؤي���ة مملكة البحرين 
2030 والت���ي ت�ؤك���د اأهمي���ة اإيج���اد 
كف���اءات ب�رسي���ة ق���ادرة عل���ى و�سع 
�سيا�سات وا�سراتيجيات ق�ية ترتكز 
على روؤى م�ستقبليه قابله للتنفيذ يف 
جمع امل�ؤ�س�س���ات احلك�مية وانطالقا 
من ت�جيهات وزي���ر الداخلية باأهمية 
وتاأهي���ل  الأداء  مب�ست����ى  الرتق���اء 
الك����ادر الب�رسي���ة ب����زارة الداخلية ، 
فق���د مت اإط���الق “م�رسوع كف���اءات “ 
والذي ٌيعنى باختيار الك�ادر الب�رسية 
املعاي���ري  اأف�س���ل  وف���ق  املنا�سب���ة 
واملمار�س���ات الدولي���ة مب���ا ي�سم���ن 
الفر�ض. العدالة وال�سفافية وتكاف�ؤ 
واأو�س���ح ال�كي���ل امل�ساع���د للم�ارد 
الب�رسية ، اأن م�رسوع “كفاءات” والذي 
ي�رسف علي���ه مركز التقيي���م ، يهدف 
اإل���ى تبن���ي اأف�سل اخلط���ط والربامج 
لرف���ع قدرات عم���ل روؤ�س���اء الأق�سام 
والف���روع وال�سع���ب ، بالإ�ساف���ة اإلى 
دعم اجل�انب الإدارية التي ت�ستدعي 

، حي���ث  النه�����ض به���ا وتط�يره���ا 
ي�ستم���ل امل����رسوع على ثالث���ة مراحل 
واملقاب���الت  والتقيي���م  لالمتح���ان 
ال�سخ�سية.واأ�س���اف اأن���ه مت البدء يف 
تنفيذ امل�رسوع عل���ى اإدارات امل�ارد 
الب�رسية ، حيث لقي قب�ل امل�ساركني 
فيه خا�سة وانه يتي���ح فر�سه اختيار 
العدال���ة  وف���ق  الب�رسي���ة  الك����ادر 

وال�سفافية . 

اأكد رجل الأعمال ف�ؤاد �س�يطر 
اأن و�س���م �ساح���ب اجلالل���ة امللك 
املدين���ة اجلن�بي���ة اجلديدة با�سم 
رئي����ض ال����زراء �ساح���ب ال�سم���� 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليف���ة، تعب���ري عن وف���اء اأبناء 
وللخدم���ات  ل�سم����ه،  البحري���ن 
لأف���راد  قدمه���ا  الت���ي  اجلليل���ة 
ال�سع���ب، عرب �سن����ات ط�يلة من 
والتط�ي���ر،  والنه�س���ة،  الإجن���از، 

والبناء احل�رسي.
وق���ال �س�يطر “جت�س���د زيارة 
جاللة املل���ك للمحافظة اجلن�بية، 
حكمة عظيمة من جاللته ل�ستمرار 
رف���د �سيا�س���ة اآل خليف���ة الك���رام 
منذ تاأ�س�ض الدول���ة احلديثة، عرب 
نزوله���م للم�اطن���ني، ولقائه���م، 

والإن�سات اإليهم”.
خليف���ة  “مدين���ة  واأكم���ل 
النجاح���ات  اإح���دى  النم�ذجي���ة 
البحري���ن،  حلك�م���ة  امل�ستم���رة 

ولربنامج عمل احلك�مة، ول�سيا�سة 
وزارة الإ�س���كان، بقي���ادة ال�زي���ر 
با�س���م احلم���ر، والفري���ق املتط�ر 
“للمحافظ���ة  وزاد  ل���ه”.  التاب���ع 
يف  تاريخي���ة  مكان���ة  اجلن�بي���ة 
الذاكرة البحرينية وال�طنية، فبها 
ولد امليثاق، وبه���ا �رسح امليثاق، 
وه���ي الأكرب ب���ني املحافظات، اإذ 
% م���ن م�ساحة  متث���ل قراب���ة 76 
ال����رسكات  اأه���م  وبه���ا  البحري���ن، 
الك���ربى، وامل�سانع، وامل�ؤ�س�سات 

احلك�مية العمالقة”.
“اهتم���ام  �س�يط���ر  واأردف 
جالل���ة املل���ك ال�سخ�س���ي بامللف 
الإ�س���كاين ي�ؤك���د �سع���ي جاللت���ه 
لتلبي���ة احتياجات اأبن���اء بلده عرب 
دعم امللف اخلدمي وال�سراتيجي 
الزي���ارات  ه���ذه  ومتث���ل  الأه���م، 
امللكية للم�اطنني فر�سة لتعزيز 
اللحم���ة ال�طني���ة، ونب���ذ الفرق���ة 

واخلالفات والأ�س�ات الن�ساز”.

• عبداهلل بن ح�يل	

• العميد عادل اأمني	
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تاأييد اإعدام اآ�سيوي قتل اآخر يطالبه بَدين “ربوي”تاأييد ال�سجن 10 �سنوات خلم�سيني باع املخدرات بال�سينما
العلي����ا  اال�ستئن����اف  حمكم����ة  ق�س����ت 
اجلنائي����ة االأول����ى، وباإجم����اع االآراء، بتاأييد 
معاقب����ة م�ستاأن����ف اآ�سي����وي اجلن�سية “39 
عاًما” كان قد قتل اآخر”57 عاًما – اآ�سيوي، 
ولكن من جن�سية مغايرة يف منطقة احلورة؛ 
وذل����ك باإعدامه عم����ا اأ�سند اإلي����ه من اتهام 

بالقتل العمد.
كما اأي����دت املحكمة �سج����ن امل�ستاأنف 
الث����اين “36 عاًم����ا”، وال����ذي �سج����ع االأول 
عل����ى ارت����كاب جرميت����ه، وذلك مل����دة 15 
عاًم����ا؛ لالرتباط بني �لتهم، و�أمرت باإبعاده 
نهائًيا ع����ن �لبالد عقب �إمتام تنفيذ �حلكم 
املق�س����ي به بع����د �سريورت����ه نهائًيا، كما 

اأمرت مب�سادرة امل�سبوطات.
ويتب����ن اأن �سب����ب ارتكابهم����ا جرمي����ة 
القتل هو اأن املجني عليه اأقر�ض املحكوم 
باالإع����دام مبلًغ����ا من امل����ال مقاب����ل فائدة 
حمددة اتفقا عليه����ا، على اأن تزيد يف حال 
عدم ت�سديد املبلغ، كما اقرتنت جرميتهما 
ب�رسق����ة بطاق����ة املجن����ي علي����ه االئتماني����ة 
وج����وازات ال�سفر التي كان����ت بحوزته، واأن 
امل�ستاأن����ف الثاين هو م����ن �سّجع امل�ستاأنف 
االأول عل����ى ارتكاب جرمية القتل، و�ساعده 

يف ذلك.
وجاء يف ت�رسي����ح رئي�ض النياب����ة بنيابة 
حمافظ����ة العا�سم����ة ح�س����ن الزام����ل عقب 
�س����دور احلكم م����ن حمكم����ة اأول درجة، اأن 
وقائ����ع الق�سي����ة تع����ود ح�سبم����ا ك�سف����ت 
التحقيق����ات اإلى اأن املجن����ي عليه قد داأب 
عل����ى اإقرا�����ض اآخري����ن مبال����غ مالي����ة نظري 
فائدة حم����ددة، واأن املتهم االأول “اآ�سيوي 
اجلن�سي����ة” كان ق����د اقرت�����ض من����ه مبلًغ����ا 
من امل����ال، ثم عجز عن ال�س����داد يف املوعد 

املتفق عليه.
علي����ه  املجن����ي  ملطالب����ات  ونتيج����ة 
املتكررة وحثه املتهم على ال�سداد تولدت 
ل����دى االأخ����ري فك����رة التخل�ض م����ن املجني 

عليه، واتفق مع املتهم الثاين على قتله.
وقد اعرتف املتهم االأول بالتحقيقات 
باأن����ه عق����د العزم قب����ل ي����وم الواقعة على 
اإزه����اق روح املجن����ي با�ستخ����دام �سك����ن، 
وتوجه يف ي����وم الواقعة ل�سقة املجني عليه 
م�ستغ����الً وج����وده مبفرده ث����م باغته بطعنه 

مرات عديدة اإلى اأن اأجهز عليه.
وبعد اإمتامه جرمية القتل ارتكب جرمية 
اأخرى ب����اأن �رسق هاتف املجن����ي عليه وعدد 
من البطاقات البنكية ومبلغ نقدي، وتوجه 
على اإثر ذلك اإلى املتهم الثاين وطلب منه 
ا�ستعم����ال البطاقات البنكية التي ا�ستولى 
عليه����ا عرب ال�����رساف االآيل واالحتفاظ بتلك 

امل�رسوقات.

وق����د اأمرت النياب����ة باإحال����ة املتهمن 
حمبو�س����ن اإل����ى املحاكمة، حي����ث تداولت 
الدعوى اأمام املحكمة الكربى اجلنائية اإلى 

اأن اأ�سدرت حكمها املتقدم.
واأو�سحت املحكم����ة يف حيثيات حكمها 
اأن امل�ستاأن����ف االأول ونظ����ًرا لظروف مالية 
�سيئ����ة يعانيه����ا، فق����د طلب م����ن املجني 
علي����ه اإقرا�سه مبلًغا من املال، وهو ما قبل 
ب����ه االأخري، والذي اأقر�س����ه حاجته من املال 
نظري فائ����دة اتفق����ا عليها، عل����ى اأن تزيد 
الفائ����دة لت�سل ن�سبتها اإلى 15 % يف حال 
عدم �سداد امل�ستاأن����ف االأول لكامل املبلغ 

املقرت�ض يف امليعاد املحدد.
واأ�سافت اأن املحكوم عليه باالإعدام - 
امل�ستاأن����ف االأول - تعّذر علي����ه ال�سداد يف 
الوق����ت املحدد لظروف ط����رده من العمل، 
فم����ا كان م����ن املجن����ي علي����ه اإال اأن هدده 
بالإبالغ عنه جنائًيا لدى مركز �ل�رشطة بعدم 

�سداد املبلغ املقرت�ض.
حينه����ا اق����رتح امل�ستاأنف الث����اين على 
االأول اأن يتخل�ض من املجني عليه و�رسقته 
ليتخل�����ض من تهديدات����ه و�سجعه على هذا 
�لأمر، وهو ما ح�سل فعالً، �إذ توجها مًعا �إليه 
وقام املحك����وم باالإعدام بنحر رقبة املجني 
علي����ه وطعن����ه فيه����ا 3 طعن����ات، انه����ارت 
معها مقاومة املجني علي����ه و�سقط م�رسًجا 
بدمائه، فانتظر مدة ربع �ساعة بعد ارتكابه 

جلرمه حتى تيقن من وفاة املجني عليه.
وثبت للمحكم����ة اأن امل�ستاأنَفن ارتكبا 

بتاريخ 9 اأبريل 2016 االآتي:
اأوالً: امل�ستاأنف االأول: قتل عمًدا املجني 
علي����ه مع �سبق االإ�رسار باأن بيت النية وعقد 
الع����زم على قتله وتوجه اإلى مقر �سكنه وما 

اإن ظف����ر به حتى حزَّ منحره بوا�سطة �سكن 
قا�س����ًدا من ذلك اإزهاق روح����ه، فاأحدث بع 
االإ�ساب����ات واالأعرا�����ض املو�سوفة بتقرير 

ال�سفة الت�رسيحية، والتي اأودت بحياته.
وقد ارتبطت هذه اجلناية بجنحة اأخرى، 
وه����ي اأنه يف ذات الزم����ان واملكان �سالفي 
الذكر، �����رسق املبالغ النقدي����ة واملنقوالت 
املبينة القدر باالأوراق واململوكن للمجني 

عليه نف�سه واآخرين من م�سكنه.
ثانًيا: امل�ستاأنف الثاين:

االأول  امل�ستاأن����ف  م����ع  ا�س����رتك   -  1
بطري����ق االتف����اق عل����ى ارت����كاب اجلرمي����ة 
�ملبينة تف�سيالً للم�ستاأنف �لأول باأن �تفق 
مع����ه على اإزه����اق روح املجني عليه يف مقر 
�سكنه بوا�سطة �سكن، وعلى �رسقة جوازات 
ال�سفر والبطاقات البنكية التي بحوزته وما 
ميتلكه من اأموال، فتمت اجلرمية بناء على 

ذلك االتفاق.
اإلكرتوني����ة  ا�ستعم����ل توقيع����ات   - 2
ال�رسي����ة  االأرق����ام  وه����ي  بالغ����ري،  خا�س����ة 
لبطاق����ات االئتمان املتح�سل����ة من جرمية 
القتل وال�رسقة، وكان ذلك لغر�ٍض احتيايل.

3 - �����رشع يف �ل�ستي����الء عل����ى �ملبال����غ 
النقدية املبينة قدًرا ب����االأوراق واململوكة 
بط����رق  باال�ستعان����ة  ذل����ك  وكان  للغ����ري، 
احتيالي����ة ب����اأن ا�ستعم����ل االأرق����ام ال�رسي����ة 
اخلا�سة بالبطاقات املبينة يف البند 2، وقد 
خ����اب اأثر اجلرمي����ة ل�سبب ال دخ����ل الإرادته 

فيه، وهو ف�سل عملية ال�سحب.
4 - اأخفى املنقوالت املبينة باالأوراق 
واملتح�سل����ة م����ن جرميتي القت����ل وال�رسقة 
واململوك����ة للمجني عليه والغ����ري مع علمه 

بذلك.

حكمت حمكم���ة اال�ستئناف العليا 
اجلنائية االأول���ى بعدم قبول معار�سة 
ا�ستئنافي���ة خلم�سين���ي، حمكوم عليه 
بال�سجن ملدة 10 �سن���وات وبتغرميه 
مبلًغ���ا وق���دره 5000 دين���ار، الإدانته 
بحيازة 3 لفافات من الهريوين بق�سد 
البي���ع و�سبط���ه بكم���ن �س���ارك فيه 
م�سدر �رشي لالإطاح���ة به بجو�ر �سينما 
اأوال، وكان بحوزت���ه حينها 14 لفافة 
اأخ���رى، وذلك لعدم مث���ول امل�ستاأنف 
�أم���ام �ملحكمة خ���الل نظ���ر معار�سته 

اال�ستئنافية ورف�سه للح�سور.
وكان���ت حمكم���ة اأول درج���ة ق���د 
ق�س���ت عل���ى اخلم�سين���ي بالعقوب���ة 
�سالف���ة البي���ان، فيم���ا حكم���ت على 
�سدي���ق له كان برفقته، وكان هو من 
�سّلم امل�سدر تلك اللفافات املخدرة، 
بال�سجن مل���دة 3 �سن���وات وبتغرميه 

مبلغ 500 دينار.
اأن  اإل���ى  التفا�سي���ل  وت�س���ري 
التحري���ات الت���ي اأجري���ت م���ن جانب 
اإدارة مكافح���ة املخ���درات، تو�سل���ت 
اإل���ى وج���ود �سخ����ض بحرين���ي يح���وز 
ويحرز امل���واد املخ���درة بق�سد البيع 
والتعاط���ي، وبع���د التاأكد م���ن �سحة 
هوي���ة  وحتدي���د  املعلوم���ات،  تل���ك 
اإذن  ا�ست�س���دار  مت  عن���ه،  املتح���ّرى 

ب�سبطه وتفتي�سه.
وات�س���ل اأح���د امل�س���ادر ال�رسي���ة 
بامل�ستاأنف هاتفًي���ا، وطلب منه �رساء 
ع���دد 3 لفافات م���ن الهريوين مببلغ 
30 ديناًرا، فوافق امُلدان على ذلك، 
وطلب م���ن امل�س���در مقابلت���ه م�ساًء 
بالق���رب م���ن �سينم���ا اأوال مبنطق���ة 

املنامة.
وبالفع���ل توج���ه امل�س���در ال�رسي 
للمكان املتفق علي���ه وبرفقته اأفراد 

ال�رسط���ة املكلف���ن باإب�س���ار العملية 
عن بع���د، والذي ات�س���ل بامل�ستاأنف، 
فاأبلغه االأخري باأنه �سري�سل له �سخ�ض 
اآخر “املته���م الث���اين – مل ي�ستاأنف” 

لت�سليمه املواد املخدرة.
ومبج���رد اأن خ���رج املته���م الثاين 
من مبن���ى ال�سينما، تقابل مع امل�سدر 
وت�سّل���م من���ه املبل���غ امل�س���ور �سلًفا 
للكم���ني، و�سّلم���ه �للفاف���ات �لثالث 
املتفق عليها، مت اإلق���اء الق�ض عليه 
م���ن جانب اأفراد ال�رسط���ة املتواجدين 

مبحيط املكان.
وعن���د �س���وؤال املته���م الثاين عن 
امل�ستاأن���ف “املته���م االأول” اأبلغه���م 
اأن���ه ال يزال بداخ���ل ال�سينما مل�ساهدة 
�أح���د �لأف���الم، و�أنه هو م���ن طلب منه 
للم�سدر  املخ���درات  وت�سليم  اخلروج 
ال�رسي، فما كان منه اإال اأن وافق لكونه 
رجل كبري يف ال�س���ن ومري�ض ويخ�سى 

خروجه من ال�سالة.
عنده���ا طل���ب اأف���راد ال�رسطة من 
املتهم الث���اين االت�س���ال بامل�ستاأنف 
حت���ى يخرج من ال�سينم���ا، وما اإن خرج 
مت القب����ض علي���ه، وال���ذي بتفتي�سه 
مت العث���ور بحوزته عل���ى علبة �سجائر 
حتتوي عل���ى ع���دد 14 لفافة حتتوي 
على مادة الهريوين املخدرة، فاعرتف 

مبا ن�سب اإليه.
امل�ستاأن���ف  اأن  للمحكم���ة  وثب���ت 
املعار�ض بتاريخ 1 يوليو  2015، حاز 
وباع بق�س���د االإجتار م���ادة الهريوين 
امل����رسح  االأح���وال  غ���ري  املخ���درة يف 
بها قانوًن���ا، فيما وجه���ت للم�ستاأنف 
املعار�ض واملتهم الثاين تهمة اأنهما 
ح���ازا واأحرزا م���ادة املورفن املخدرة 
االأح���وال  غ���ري  يف  التعاط���ي  بق�س���د 

املرخ�ض بها قانوًنا. 

تاأييد �سجن “و�سيط د�ع�ش” 10 �سنو�ت و�إ�سقاط جن�سيته
رف�س���ت حمكمة اال�ستئن���اف العليا 
ر  اجلنائية االأولى ا�ستئناف ابن عم ُمَنظِّ
تنظي���م داع����ض “23 عاًم���ا”، وامُلدان 
باالن�سم���ام وامل�سارك���ة يف اأعمال فرع 
تنظيم “داع����ض” االإرهابي يف اململكة، 
والقي���ام بدور الو�سي���ط بن املنتمن 
واملقاتل���ن  الداخ���ل  يف  للتنظي���م 
يف اخل���ارج؛ كون���ه ُيَع���د م���ن العنا����رس 
التكفريية، اإ�سافًة لثبوت حيازته اأجزاًء 
م���ن اأ�سلحة نارية، وب���ّث بيانات كاذبة، 
واأيدت املحكمة معاقبته بال�سجن ملدة 
10 �سنوات عما اأ�سند اإليه من اتهامات، 
ف�سالً عن �إ�سق���اط جن�سيته �لبحرينية، 

مع االأمر مب�سادرة امل�سبوطات.
ويتبني من خالل �أور�ق �لق�سية �أنه 
اأثناء تفتي�ض م�سكن امل�ستاأنف مبوجب 
اإذن م���ن النيابة العام���ة، مت العثور يف 
غرفته مبنزل عائلته وحمل اإقامته، على 
جتهيزات ع�سكري���ة، عبارة عن حماالت 
االأ�سلح���ة  وحم���االت ملخ���ازن  للج�س���م 
وجاكيت جي�سي اللون، وحقيبة �سغرية 
وواٍق للركب���ة خا����ض باملداهمات، كما 
ُع���ر عل���ى بندقية ر����ض عي���ار 9 ملم، 
وفانيل���ة �س���وداء اللون عليه���ا �سورة 
املدعو اأ�سامة بن الدن، وحذاء ع�سكري.

وبالتحقي���ق مع امُل���دان اعرتف مبا 
ن�سب اإليه، وقّرر اأنه ان�سم اإلى التنظيم 
االإرهاب���ي منذ العام 2013 على يد ابن 
عمه اأحد القيادين يف التنظيم، حمكوم 
يف وق���ت �ساب���ق بال�سج���ن املوؤبد ومن 
اأخطر عنا����رس التنظي���م واأكرهم عداًء 
حلكوم���ة اململك���ة واأجهزته���ا االأمنية، 
واأنه �سع���ى لل�سفر والقتال يف �سفوف 
التنظيم، ولكن حماولته باءت بالف�سل 

ب�سبب منعه من ال�سفر يف وقت �سابق.
واأثناء حماكمة امل�ستاأنف مت عر�ض 
اأح���د الفيديوهات التي ع���ر عليها يف 
ذ�ك���رة تخزين فال�سية “USB” خا�سة 
ب���ه، ومت �سوؤال���ه ع���ن راأي���ه يف حمتوى 
ذل���ك الفيدي���و ال���ذي يظهر في���ه عمر 
البغدادي، فقرر موؤك���ًدا للمحكمة على 

اإنه اإرهابي، ويوؤيد تنظيم داع�ض.
وق���د ثبت للمحكمة اأن امُلدان ومنذ 

العام 2013، ارتكب االآتي:
اأوالً: ان�س���ّم و�س���ارك يف اأعمال فرع 
ملنظم���ة الغر����ض منه���ا الدع���وة اإلى 

تعطي���ل اأح���كام الد�ست���ور والقان���ون، 
الدول���ة و�سلطاتها  موؤ�س�س���ات  ومن���ع 
العام���ة من ممار�س���ة اأعمالها واالعتداء 
عل���ى احلري���ات ال�سخ�سي���ة واحلق���وق 
العامة التي كفلها الد�ستور والقانون، 
وكان  الوطني���ة،  بالوح���دة  واالإ����رسار 
االإره���اب من الو�سائل الت���ي ت�ستخدم 
يف حتقي���ق وتنفي���ذ ه���ذه االأغرا����ض، 
ب���اأن �نخرط م���ع �آخري���ن �سب���ق �حلكم 
عليه���م واآخرين جمهول���ن يف �سفوف 
“تنظيم الدولة” االإرهابي داخل مملكة 
البحرين، وتولى اأن�سطة حلقة االت�سال 

بن اأع�س���اء فرع التنظي���م يف الداخل، 
واأع�ساء التنظي���م املقاتلن باخلارج، 
وا�ستخدم و�سائل التوا�سل االجتماعي 
يف ن����رس وتب���ادل املعلوم���ات املتعلقة 

بالتنظيم.
ثانًيا: حاز بغري ترخي�ض من اجلهات 
�ملعنية �أجز�ء م���ن �سالح ناري )بندقية 
خرطو�ش( بق�سد ��ستعمالها يف ن�ساط 

يخل باالأمن والنظام العام.
و�سائ���ل  ع���رب  عم���ًدا  اأذاع  ثالًث���ا: 
االت�سال والتوا�سل التي تبث للخارج، 
كاذب���ة  واإ�ساع���ات  وبيان���ات  اأخب���اًرا 

الداخلي���ة  االأو�س���اع  ح���ول  ومغلوط���ة 
للدول���ة ع���ن التعام���ل م���ع املقبو�ض 
عليهم واالأح���كام ال�سادرة من ال�سلطة 
الق�سائية، وكان ذلك بهدف النيل من 

�سلطة الدولة وهيبتها واعتبارها.
يذك���ر اأن اثنن م���ن اأ�سقاء املتهم 
ينتمي���ان اإلى تنظيم داع����ض االإرهابي 
فرع مملكة البحرين، وقد مت احلكم على 
اأحدهم���ا يف وقت �ساب���ق بال�سجن ملدة 
15 عاًم���ا يف اأولى الق�ساي���ا املرفوعة 
بح���ق �ملنتم���ني للتنظيم، ف�س���اًل عن 

�إ�سقاط جن�سيته �لبحرينية عنه.

وعقب �سدور احلكم، �رسّح رئي�ض نيابة 
اجلرائ���م االإرهابية املحامي العام امل�ست�سار 
�أحم���د �حلم���ادي )...( �أن تفا�سي���ل �لو�قعة 
تعود اإلى اأن معلومات وردت الإدارة املباحث 
اجلنائية مفادها باأن اأحد االأ�سخا�ض يعد من 
العنا�رس التكفريية املنتمية لتنظيم داع�ض 
االإرهابي على ال�ساحة البحرينية، ويعترب من 
اأ�سد العنا�رس ت�سدًدا وخطًرا وكرها للحكومة 

البحرينية واالأجهزة االأمنية.
وبتكثي���ف التحريات تب���ن باأن املتهم 
يعترب م���ن العنا����رس التكفريي���ة واملنتمية 
و�ملوؤيدة لتنظيم �لدولة �لإ�سالمية �لإرهابي 
)د�ع����ش(، و�أن���ه ميث���ل حلق���ة و�س���ل بني 
العنا����رس املنتمي���ة لتنظي���م داع����ض داخل 
اململكة والعنا�رس املقاتلة خارجها، وميدهم 
باأي���ة معلوم���ات يت���م تكليفه به���ا ل�سالح 
التنظي���م، حي���ث ق���ام بتزويده���م باأ�سم���اء 
وبيانات �سباط وز�رة �لد�خلية ل�ستهد�فهم 

بعملي���ات اإرهابي���ة، واأنه من اأ�س���د العنا�رس 
خطًرا وكرًه���ا للحكومة البحريني���ة واالأجهزة 
االأمني���ة، حيث يق���وم بت�سوه �س���ورة مملكة 
واالأجه���زة  الق�سائي���ة  وال�سلط���ة  البحري���ن 
االأمني���ة عرب و�سائ���ل التوا�س���ل االجتماعي 
خ�سو�سا فيما يتعلق مبجال حقوق االإن�سان 
ومعامل���ة ال�سجن���اء، وعلي���ه مت القب�ض على 
املتهم وف���ق االإج���راءات القانونية وعر�سه 

على النيابة العامة.
اإل���ى  اإحال���ة املته���م حمبو�ًس���ا  ومت���ت 
املحكمة الك���ربى اجلنائية الدائ���رة االأولى، 
حي���ث تداولت الق�سية اأم���ام تلك املحكمة، 
والت���ي ا�ستمع���ت ملرافع���ة ودف���اع املتهم 
والنيابة العام���ة، والتي �سممت على توقيع 
اأق�س���ى عقوبة على املته���م، حيث اأ�سدرت 
املحكم���ة املذك���ورة حكمها �سال���ف الذكر، 
وال���ذي مت تاأيي���ده واإق���راره م���ن حمكم���ة 

اال�ستئناف العليا االأولى بجل�سة يوم اأم�ض.

املحامي العام: املتهم من اأ�سد العنا�رس التكفريية

اإعداد: عبا�س اإبراهيم



عملة رقمية للمعامالت باحلدود 
الإماراتية ال�سعودية

اأبوظبي -رويرتز: قال حمافظ م�رصف الإمارات 
املرك���زي مبارك را�سد املن�سوري اأم�س اإن الإمارات 
تعمل مع البنك املركزي ال�سعودي على اإ�سدار عملة 
رقمي���ة �ستك���ون مقبولة يف املعام���الت عرب احلدود 
ب���ن البلدين. وق���ال يف كلمة ملوؤمتر م���ايل اإقليمي 
اإن العملة الرقمية �ستعتمد على تكنولوجيا �سل�سلة 
الكت���ل، وهي �سجل م�س���رتك للتعامالت ُيحفظ على 
�سبكة من اأجهزة الكمبيوتر املت�سلة بالإنرتنت بدل 

من �سلطة مركزية.

مفاو�سات نهائية لإقامة جممع للعطريات بالبحرين

الكوي���ت - كون���ا: ق���ال مدي���ر تطوير اأعم���ال العطريات يف �رصك���ة �سناع���ة الكيماويات 
البرتولي���ة الكويتية فرا�س العواد اأم�س الأربعاء اإن ال�رصكة جتري حاليا املفاو�سات النهائية 
ب�س���اأن م�رصوع جممع البرتوكيماويات العطرية املزمعة اإقامته يف البحرين بطاقة اإنتاجية 1.4 
ملي���ون طن من مادة الربازيلن �سنويا. واأ�ساف العواد يف لق���اء مع جملة “كيميا” ال�سادرة 
عن “الكيماوي���ات البرتولية” يف عددها الأخري اأن �سناع���ة العطريات تواجه حتديات عديدة 
داخل الكويت وخارجها ما دعا ال�رصكة اإلى درا�سة ومتابعة وحتليل تلك التحديات لتجاوزها.

واأك���د �سع���ي “الكيماوي���ات البرتولية” اإل���ى درا�سة العدي���د من الفر����س ال�ستثمارية 
يف اأماك���ن متفرق���ة من العامل خ�سو�س���ا يف املناطق ذات النمو ال�ساعد لفت���ا اإلى اأنه �سيتم 
الإف�ساح عنها بعد ا�ستكمال اأخ���ذ املوافقات الالزمة للقيام بدرا�سات اجلدوى القت�سادية 

للم�ساريع اجلديدة.
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اقتصاد

خرباء: اجلذب ال�سياحي بالبحرين ال يقت�رص على �سالة �سينما.. والتطوير مطلوب
النفتاح ال�سعودي ر�سالة ملبادرات ترفيهية تكاملية

عل���ق خ���رباء يف املج���ال ال�سياح���ي والفندقي، 
على املخاوف ب�س���اأن النفتاح الذي ت�سهده اململكة 
العربي���ة ال�سعودية واملتمث���ل يف الرتخي�س لبع�س 
امل�ساري���ع الرتفيهي���ة بالق���ول اإن عوام���ل اجل���ذب 
ال�سياح���ي يف البحري���ن لي�ست مقت����رصة على �سا�سة 
�سينم���ا اأو غرف���ة فندقي���ة فقط، بل متث���ل اململكة 
بيئ���ة متكامل���ة ت�سمل الو�س���ع ال�سياح���ي وال�سعب 
امل�سياف. ورغم اأن اخل���رباء اتفقوا اأن دور ال�سينما 
بالبحرين قد تتاأثر من قرار ال�سماح بافتتاح �سالت 
�سينم���ا يف ال�سعودية، وهو م���ا يفر�س حتديات على 
����رصكات ال�سينم���ا يف تطوير عمله���ا وتوفري خيارات 
اأك���ر، اإل اأن هذا التاأثري قد يت�ساءل مع مرور الزمن. 
واأ�ساروا اإلى اأن النفتاح ال�سعودي يف جمال ال�سينما 
والرتفيه ه���و ر�سالة اإل���ى البحري���ن لت�رصيع اجلهود 
نح���و تطوير ال�سياحة يف البالد، بحيث تكون ال�سياحة 

تكاملية بن اململكتن.
واأبلغ الع�سو املنتدب ل�رصكة “اأتا” لال�ست�سارات 
ال�سياحية حمم���د بوزيزي “البالد” ب�ساأن وجهة نظره 
ب�س���اأن املخاوف م���ن تاأثر عدد ال�سي���اح ال�سعودين 
القادمن للبحرين نتيج���ة النفتاح ال�سعودي واآخره 
تلك املتعلقة بافتتاح �س���الت ال�سينما هناك، “اأنه 
ل ميكن تب�سيط عوامل اجلذب ال�سياحي يف البحرين 
يف غ���رف فندقي���ة اأو �سالت �سينما فق���ط”. واأ�ساد 
بوزيزي باخلطوات التي تقودها ال�سقيقة ال�سعودية 
التي تهدف اإلى التنمي���ة القت�سادية، موؤكداً اأن اأي 

تقدم لل�سعودية هو تقدم للبحرين.
وق���ال بوزي���ري، وهو خب���ري �سياح���ي وفندقي 
خم����رصم يف �س���وق البحري���ن من���ذ عق���ود، اإن عوامل 
اجل���ذب ال�سياح���ي ه���ي عوام���ل متكامل���ة، ت�سم���ل 
الفنادق واملطاع���م واملرافق واخلدمات، لكن الأهم 
من ذلك ه���و العامل الب�رصي، وهو م���ا يعترب من اأهم 
املقوم���ات ال�سياحي���ة الت���ي تتمت���ع به���ا البحرين. 
واأو�سح الع�سو املنت���دب ل�رصكة “اأتا” لال�ست�سارات 
ال�سياحي���ة “مع وج���ود �سعب على م�ست���وى عال من 
التعلي���م ويتمت���ع بح����س ال�سيافة، ف���اإن ذلك مينح 

اأجواء خمتلفة للبحرين، ف�سعب البحرين معروف على 
م�ستوى املنطقة ب�سيافت���ه للزوار وترحابه ال�سديد 

وتقدمي امل�ساعدة لهم”.
كم���ا اأ�س���ار بوزي���ري اإل���ى اأن البحري���ن ل زالت 
ت�س���كل نقطة ج���ذب مهمة يف ا�ستقط���اب املعار�س 
واملوؤمت���رات الدولية، وهو م���ا جعلها حمطة مف�سلة 
للكثري من ال����رصكات النفطية وامل�س���ارف والبنوك 
لعق���د موؤمتراته���ا يف البحري���ن والتي جت���ذب اآلف 

ال�سياح ورجال الأعمال �سنوياً.
لك���ن بوزيزي مل يقلل متاماً من التاأثريات التي 
ق���د تع���رتي ال�سياح���ة البحريني���ة ج���راء النفتاح يف 
اجلارة الكربى اململك���ة العربية ال�سعودية “نعم قد 
جن���د هناك تاأثريا لكن ل اأعتق���د اأنه كبري، رمبا ياأتي 
املواط���ن ال�سع���ودي مل�ساهدة ال�سينم���ا 4 مرات يف 

ال�سهر وقد تتقل�س مرة واحدة”.

أفكار وأبواب جديدة لتعويض أي 
خسارة

اأما الرئي����س التنفيذي ال�سابق ملجموعة فنادق 

اخلليج، واخلب���ري ال�سياحي عقيل رئي�س، فاأ�سار اإلى 
اأن���ه ل ميك���ن التقليل م���ن اأهمية خط���وات النفتاح 
التي تقوم بها اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 
واأن���ه ل ينبغي على املعنين يف القطاع ال�سياحي اأن 
يكتف���وا بالق���ول اإن “اأمورنا بخ���ري” واجللو�س دون 
تطوير. وقال “يجب تطوي���ر جوانب اأخري لتعوي�س 
اأي خ�س���ارة ممكن اأن حت���دث، م�سوؤوليتن���ا هي خلق 
فر����س جدي���دة )...( يجب من���ح احلواف���ز للتطوير، 
ل ميك���ن اجللو����س وقول لي����س بالإم���كان خري مما 
كان )..( لك���ي نك���ون مناف�س���ن وجاذبن للمواطن 

ال�سعودي يجب خلق اأبواب واأفكار جديدة”.
واأك���د رئي�س اأن اململكة العربية ال�سعودية تعد 
ثق���ال �سياحي���ا واقت�سادي���ا ورافدا مهم���ا للبحرين، 
اجل���ذب  لي�س���ت عام���ل  ال�سينم���ا  اأن دور  م�سيف���ا 
ال�سياحي الوحيد ال���ذي ي�ستقطب الزوار والعائالت 
من اململكة العربية ال�سعودي���ة، لكنها اأحد العوامل 
الت���ي ل يفرت����س الته���اون به���ا. ودعا رئي����س اإلى 
تطوير منتجات وم�رصوعات �سياحية جديدة با�ستمرار 
للبق���اء يف و�سع تناف�س���ي، م�ست�سه���دا بتجربة دبي 

التي تتحرك بقوة على �سعيد الرتويج ال�سياحي.

تطوير دور السينما 
ويتف���ق الرئي����س التنفي���ذي ل�رصك���ة مونديال 
عبدالنب���ي  وال�سياحي���ة  الفندقي���ة  لال�ست�س���ارات 
الديلم���ي، مع ما ذهب الي���ه بوزيري، م�ست���دركا اأن 
التاأث���ري �سيرتك���ز ب�س���ورة رئي�سة على قط���اع دور 

ال�سينما.
وق���ال الديلمي: “ل ميكن الق���ول اإنه لن يكون 
هن���اك تاأث���ري اإطالقا خ�سو�س���ا عل���ى دور ال�سينما، 
بالطبع ذلك �سيرتك تاأثريا، فالكثري من ال�سعودين 
�سيف�سل زي���ارة دور ال�سينما القريب���ة منه يف بلده، 
وه���ذا ما يحت���م عل���ى دور ال�سينما والرتفي���ه لدينا 
تطوي���ر وحتديث اأدائه���ا لتبقى يف و�س���ع تناف�سي 

اأف�سل”.
واأ�سار اإلى اأن���ه باإمكان دور ال�سينما يف البحرين 
اأن توف���ر خي���ارات اأف�س���ل بالن�سب���ة لك���رة اأوقات 

العر�س وتقدمي خدمات اأف�سل.
وتوق���ع الدميل���ي اأن يت�س���اءل تاأث���ري خط���وة 
النفتاح ال�سع���ودي نحو فتح �س���الت �سينما �سيئا 

ف�سيئاً.

السعوديون ال يأتون للسينما فقط
ول يتفق الديلمي مع الراأي اأن ال�سائح اأو الزائر 
ال�سعودي ياأتي الى البحرين لرتياد �سالت ال�سينما 
يف اململك���ة وه���ي كث���رية، موؤك���دا اأن ال�سعودي���ن 
يقومون بالت�س���وق وال�ستمتاع باملطاعم واملقاهي 
كم���ا يقيمون بالفنادق يف ظل اأجواء تت�سم بالنفتاح 

وال�ستجمام والراحة.
واأو�س���ح اأن البحري���ن ميك���ن اأن تع���زز وتطور 
املقا�س���د الت���ي يرغ���ب فيه���ا ال�سائ���ح ال�سعودي 
واخلليج���ي عموم���اً، ومع وج���ود خي���ارات وا�سعة من 
جممع���ات للت�س���وق واجله���ود املبذول���ة حالي���اً يف 
هذا املنح���ى، ف���اإن البحرين �ستظل وجه���ة مف�سلة 

باملنطقة.

على الطريق الصحيح
واعترب الديلم���ي اأن البحرين بف�سل التوجهات 
اجلدي���دة الت���ي يقوده���ا وزي���ر التج���ارة وال�سناعة 
وال�سياح���ة زاي���د الزي���اين، ورئي����س هيئ���ة البحرين 
لل�سياحة خالد بن حمود اآل خليفة قد و�سعت نف�سها 

على “الطريق ال�سحيح”.
وي���رى اخلب���ري ال�سياح���ي، اأن هن���اك الكثري من 
العم���ل امللمو�س نح���و تطوير القط���اع ال�سياحي يف 
الب���الد، واأن تاأث���ري ذل���ك ب���داأ يت�س���ح للعاملن يف 
القط���اع ال�سياحي، مبين���ا اأن امل�سوؤولن عن القطاع 
ال�سياحي والفندق���ي يف البحرين، بداأوا يجل�سون مع 
العامل���ن يف القطاع وي�ستمعون اإل���ى خمتلف الآراء 

التي من �ساأنها تطوير القطاع يف البالد.
 يذك���ر اأن ال�سعودي���ة اأن�س���اأت لأول مرة الهيئة 
العام���ة للرتفيه يف 2016، وُتعن���ى هذه الهيئة بكل 
ما يتعلق بن�شاط الرتفي���ه، وكان قرار اإن�شاء الهيئة 
العام���ة للرتفيه اإحدى الق���رارات امللكية التي تاأتي 
متا�سًي���ا مع اإع���الن الريا����س لروؤيته���ا امل�ستقبلية 
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“املركزي” يعلن �رصاكته مع “البحرين للتكنولوجيا املالية”
36.3 مليون دوالر اأرباح “في�سل” بباك�ستان التابع لـ “االإثمار” 

خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى 2017

املنامة - بنك الإثمار: اأعلن بنك الإثمار، 
اأم�س الأربع���اء عن اأن بن���ك في�سل املحدود 
بباك�ست���ان، وه���و بن���ك جتزئ���ة تاب���ع لبنك 
الإثمار، ق���د حافظ على وت���رية منوه و�سجل 
ارتفاع���اً يف �سايف الأرباح بلغت 36.3 مليون 
دولر. وميتل���ك بنك الإثم���ار ما ن�سبته 66،6 
% من بنك في�سل املحدود املدرجة اأ�سهمه 
يف �سوق باك�ست���ان ل���الأوراق املالية ويعمل 
البنك ب�سكل رئي�س���ي يف الأن�سطة امل�رصفية 
امل�رصفي���ة  والأن�سط���ة  والأف���راد  لل����رصكات 
التجاري���ة. وبن���ك الإثم���ار ه���و �رصك���ة تابعة 
بالكاملة لالإثمار القاب�سة “جمموعة الإثمار”.
�رصح بذل���ك الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
الإثمار ونائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك في�سل 
املحدود اأحم���د عبدالرحيم يف اأعقاب مراجعة 
وموافقة جمل����س اإدارة بنك في�سل املحدود 

على النتائج املالية للت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 30 �سبتم���رب 2017. وق���ال عبدالرحيم:” 
يطي���ب يل اأن اأعلن باأن بنك في�سل املحدود 
�سجل اأرباحاً بعد خ�سم ال�رصائب بلغت 36.3 
مليون دولر )3.83 مليار روبية باك�ستانية( 
خ���الل الت�سعة اأ�سهر الأول���ى من عام 2017، 
مقارن���ة باأرب���اح بلغ���ت 35.5 ملي���ون دولر 
)3.75 ملي���ار روبي���ة باك�ستانية( يف الفرتة 
نف�سها من عام 2016. وي�رصين اأي�ساً الإ�سارة 
اإلى اأنه يف �سه���ر اأكتوبر املا�سي، اأكمل بنك 
الإثم���ار من خ���الل بنك في�س���ل املحدود 30 
عاماً من العمل يف باك�ستان، وهذا يعد اإجنازاً 

مهماً يف تاريخ البنك”.
 وا�س���اف عبدالرحي���م “ح�س���ب النظ���ام 
النق���دي، ف���اإن احلكوم���ة الباك�ستاني���ة على 
م���دى ع���دة اأع���وام قام���ت بالحتف���اظ عمداً 

مبعدلت قيا�سي���ة عند م�ستويات منخف�سة، 
وق���د اأثر ذلك ب�سكل كبري عل���ى العوائد من 
التمويل وال�ستثم���ارات وقيد قدرة البنوك 
على حتقيق املكا�س���ب ب�سبب ال�سغط على 
الحتياط���ي. كما ق���ام البنك باإع���ادة تنظيم 
ا�سرتاتيجيت���ه له���ذه الأو�س���اع القت�سادية 
حيث يرك���ز على تن�سيط الودائ���ع منخف�سة 

التكلفة وتر�سيد النفقات الإدارية”. 
واأو�سح “اأن الرقابة الئتمانية ال�سارمة 
واملتابع���ة املكثفة عل���ى العمالء املتعرين 
اأدى اإل���ى ا�س���رتداد ج���زء كبري م���ن الأموال. 
وي�سع���ى البنك اإل���ى املحافظة عل���ى وترية 
من���وه م���ن خ���الل تطوي���ر امل���وارد الب�رصي���ة 
وحت�س���ن املنتجات وحتدي���ث برامج اأجهزة 

الكمبيوتر امل�رصفية الأ�سا�سية”.

املنام���ة - امل����رصف املرك���زي: اأعل���ن م�رصف 
البحري���ن املركزي عن �رصاكته الر�سمية لدعم اإطالق 
خلي���ج البحري���ن للتكنولوجيا املالي���ة )BFB( اإلى 
جان���ب مبادراته الأخرى يف ه���ذا املجال يف اململكة. 
ويعترب هذا الإع���الن الأحدث �سمن �سل�سلة خطوات 
توؤك���د التزام امل����رصف بتطوي���ر البحري���ن لت�سبح 
رائ���دة يف جم���ال البت���كار وال�ستثم���ار يف منطق���ة 
اخلليج العربي. و�ستعمل وحدة التكنولوجيا املالية 
والبت���كار بامل����رصف عن كث���ب مع خلي���ج البحرين 
للتكنولوجي���ا املالي���ة وذل���ك لدع���م تطوي���ر بيئة 
التكنولوجي���ا املالية يف البحري���ن و�سمان م�ساركة 
املوؤ�س�س���ات املالي���ة الت���ي ت�سع���ى اإل���ى البتكار 
وال�ستثم���ار يف ه���ذا املج���ال، بالإ�ساف���ة اإلى دعم 

املبتكرين يف خليج البحرين للتكنولوجيا املالية.
ويعت���رب خليج البحري���ن للتكنولوجي���ا املالية 
اأول مركز متخ�س�س يف جم���ال التكنولوجيا املالية 
الأو�س���ط  ال����رصق  منطق���ة  يف  لل����رصكات  وحا�س���ن 
واإفريقي���ا، ويق���ع مق���ره يف مبنى اأركابيت���ا املطلة 

عل���ى خلي���ج البحري���ن مب�ساحة 10 اآلف ق���دم مربع 
تت�سمن مرافق حديثة، وم�ساحات للعمل امل�سرتك، 
وم�ساحات اأخ���رى م�سرتكة، وحمطات عمل، والعديد 
م���ن املراف���ق الأخ���رى امل�سرتكة. و�سيت���م ت�سغيل 
ه���ذا املركز من قب���ل حتالف التكنولوجي���ا املالية 
وه���ي �رصكة عاملي���ة متخ�س�س���ة يف بن���اء وت�سغيل 
النظ���م البيئية. ومن املق���رر اأن تهيئ من�سة خليج 
البحري���ن للتكنولوجيا املالي���ة فر�سة خللق ظروف 
مثالية جل���ذب كل من موؤ�س�سات البت���كار املحلية 
والدولية و�رصكات التكنولوجيا املالية النا�سئة من 
اأجل التعاون يف اأعمال التطوي���ر والختبار وتو�سيع 
نط���اق التكنولوجيات اجلديدة ون�رصه���ا يف البحرين 
ويف منطق���ة دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي على 
نطاق اأو�سع. و�سي�سكل خليج البحرين للتكنولوجيا 
املالي���ة جزءا م���ن �سبكة عاملي���ة متنامي���ة يديرها 
حتال���ف التكنولوجي���ا املالي���ة الذي ي�س���م كل من 

�سنغافورة ونيويورك والآن البحرين.

• عقيل رئي�س	 • عبدالنبي الديلمي	 • حممد بوزيزي	

البحرين تتميز بخاصية استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية
لل��زوار المس��اعدة  ويق��دم  مضي��اف  البحرين��ي  الش��عب 

علي الفردان

جمل�ض اإدارة “اأ�رصي” ي�ستعر�ض االأو�ساع االإيجابية لل�رصكة
احلد - اأ�رصي: عقد جمل�س اإدارة ال�رصكة 
العربي���ة لبن���اء واإ�س���الح ال�سف���ن “اأ�رصي” 
 12 اجتماع���ه رق���م )150( ي���وم الثالث���اء 
دي�سمرب 2017 يف مقر ال�رصكة باحلد، وذلك 
برئا�سة رئي����س جمل�س اإدارة ال�رصكة ال�سيخ 
دعيج بن �سلمان بن دعيج اآل خليفة. وقال 
ال�سي���خ دعيج ب���ن �سلمان عق���ب الجتماع 
“لق���د مت عقد اجتماع جمل����س الإدارة رقم 
الإدارة  جمل����س  اأع�س���اء  بح�س���ور   )150(

كان  حي���ث  لل�رصك���ة،  التنفيذي���ة  والإدارة 
الجتم���اع مثمراً وبناء، ومت التطرق فيه اإلى 
التط���ورات والأو�ساع  ا�ستعرا����س جمم���ل 
اليجابي���ة التي مرت به���ا ال�رصكة خ�سو�سا 
يف الن�سف الثاين من ال�سنة اإبتداًء من �سهر 

يوليو2017 من العام اجلاري.
الظ���روف  حت�س���ن  املتوق���ع  وم���ن   
اخلا�س���ة  العم���ل  وظ���روف  القت�سادي���ة 
باأن�سط���ة ال�رصك���ة خ�سو�س���ا يف امل�ساري���ع 

اجلدي���دة التي ح�سل���ت، و�ستح�سل عليها 
ال�رصكة يف الفرتة املقبل من ال�سنة اجلديدة 
اإل���ى ا�ستم���رار ا�ستق���رار  اإ�ساف���ة   ،2018
اأ�سعار الب���رتول، عالوة على تكثيف اأن�سطة 
ال�رصك���ة يف جمال اإ�س���الح ال�سفن ومن�سات 
حفر الب���رتول، خ�سو�سا اأن ال�رصكة م�ستمرة 
يف تطبيق خارطة الطريق اجلديدة لأعمالها 
 2018 املقبل���ة  ال�سن���ة  يف  واأن�سطته���ا 

وال�سنوات الالحقة”.
• ال�سيخ دعيج بن �سلمان	
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وزير النفط: ل تغيري يف اأ�سعار دعم الديزل لل�سيادين

30 % زيادة الإنفاق الإعالين يف دي�سمرب

“ديار املحرق” تطلع “الإيرلندية للتطوير” على م�ساريعها

تزامنا مع العيد الوطني... املقلة:

تقدمي عر�ض تعريفي يغطي خمتلف اجلوانب 

توق���ع موؤ�س�ض ورئي�ض جمموعة ماركوم اخلليج، 
رئي�ض جمعي���ة املعلنني البحريني���ة وع�سو املجل�ض 
العاملي للجمعي���ة الدولية لاإع���ان، خمي�ض املقلة، 
اأن يرتفع حجم الإنف���اق الإعاين خال �سهر دي�سمرب 
بن�سبة 30 %، مبيًنا اأن حجم الإنفاق �سهريا يبلغ بني 

5 اإلى 6 مايني دولر.
واأك���د اأن حج���م الإنفاق ي�سهد ن�س���اط �سنويا يف 
�سه���ر دي�سم���رب، وياأتي ذل���ك بالتزامن م���ع منا�سبة 
الأعي���اد الوطني���ة، العي���د الوطني املجي���د وذكرى 
تويل �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
مقاليد احلكم يف الباد، لفًتا اإلى اأن اإعانات ال�سحف 
واملجات تاأتي باملرتبة الأولى تليها لوحات الطرق 

على ال�سوارع الرئي�سة.
ورج���ح املقلة اأن ي�سل اإجم���ايل ال�رصف الإعاين 
عل���ى و�سائل الإع���ام التقليدي���ة يف اململكة بنهاية 
العام 2017 اإلى نحو 80 مليون دولر، مقارنة ب� 74 
مليون دولر يف 2016 دولر، م�سيًفا اأن الإنفاق هذا 
العام لن ي�سهد منوا كبرًيا م�سرًيا اإلى زيادة النمو يف 
الإعانات الرقمية مبواقع التوا�سل الجتماعي التي 
من املحتم���ل اأن ت�ستحوذ على ن�سبة ترتاوح بني 10 

اإلى 15 % من ال�رصف الإعاين، وبالتايل �سرتفع حجم 
النفاق اإلى 90 مليون دولر تقريبا.

واأو�س���ح اأن الإعان���ات الورقي���ة ت�ستحوذ على 
ن�سي���ب الأ�س���د م���ن الإجم���ايل بن�سبة تزي���د عن 70 
%، واإعان���ات التلفزيون يف املرتب���ة الثانية، وثالثا 
اإعان���ات الط���رق، وياأت���ي بعده���ا اإعان���ات ال�سينما 

والراديو وغريها.
واأك���د اأن ال����رصف الإع���اين يف البحري���ن م���ازال 
متوا�سع���ا، وم���ن املفرت����ض اأن ي�سهد زي���ادة خالل 

ال�سن���وات املقبل���ة، اإذ ت�سل قيمة الإنف���اق نحو 75 
دولر فق���ط للف���رد الواحد، لفًت���ا اإلى اأن���ه من اأهم 
اأ�سب���اب تراج���ع ال����رصف الإع���اين يف البحرين ظهور 

الإعانات الرقمية ومواقع التوا�سل الجتماعي.
وب�س���كل ع���ام، اأك���د املقل���ة اأن حج���م ال����رف 
بالبحري���ن وبقي���ة دول جمل����ض التع���اون اخلليجي���ة 
اأظهر تراجعا ملحوظا هذا العام؛ ب�سبب هبوط اأ�سعار 
النف���ط، وتقلي����ض احلكوم���ات حج���م الإنف���اق على 
م�ساريع جدي���دة، واتخاذها �سيا�سات حازمة لرت�سيد 
الإنف���اق، حي���ث انعك�ض ذل���ك عل���ى اأداء القت�ساد 
الكل���ي، وبالتايل تراجع ال�رصف الإع���اين ملوؤ�س�سات 
القط���اع اخلا����ض، مب���ا يف ذل���ك، و�سائ���ل الإع���ام 
التقليدي���ة واحلديثة. ولكن، عل���ى الرغم من تنامي 
ح�سة و�سائ���ل التوا�سل احلديث���ة والإعان الرقمي، 
فاإن ال�سحف الورقية مازالت تت�سدر قائمة و�سائل 
الإعام املق���روءة واملرئي���ة وامل�سموع���ة، وحتتفظ 
بالن�سيب الأكرب من حجم ال�رصف الإعاين هذا العام.

وا�ست���درك اأن حجم ال����رصف الإعاين يف البحرين 
الن�س���اط  واق���ع  يعك����ض  ل  اخللي���ج،  دول  وبقي���ة 
القت�س���ادي الفعلي لهذه ال���دول، ول واقع الزيادة 
ال�سكاني���ة الت���ي طراأت خ���ال العام���ني املا�سيني 

والعام اجلاري 2017.

املنام���ة - دي���ار املح���رق: ا�ستقبلت �رصكة 
دي���ار املحرق، وف���ًدا زائًرا من ال�رك���ة الدولية 
الإيرلندي���ة للتطوي���ر، وذل���ك ي���وم الأح���د 10 
م�س���وؤويل  م���ن  ع���دد  وكان   .2017 دي�سم���رب 
ومنت�سبي �رصكة ديار املحرق يف ا�ستقبال الوفد 
الزائر من ال�رك���ة الدولية الإيرلندية للتطوير، 
الذي �سمل نخبة من م�ست�ساري وممثلي ال�ركة. 
وتعد ال�ركة الدولية الإيرلندية للتطوير، �ركة 
ا�ست�ساري���ة عاملية تق���دم خدماتها يف البحرين 
من���ذ اأكرث من 25 �سنة. ومت تعيني هذه ال�ركة 
ال�ست�ساري���ة موؤخًرا من قب���ل موؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري، ملراقب���ة وتنظي���م قط���اع التطوي���ر 
العقاري، واحلفاظ عل���ى م�سالح امل�ستهلكني 
وامل�ستثمرين، وذلك لتقدمي الدعم يف تاأ�سي�ض 
و�سري عمل موؤ�س�سة التنظيم العقاري. وتهدف 
ه���ذه الزيارة لتمك���ني كل من ال�رك���ة الدولية 
الإيرلندية للتطوير وموؤ�س�سة التنظيم العقاري 
م���ن احل�سول على فهم اأف�س���ل لو�سع القطاع 
العقاري اإ�سافة لل�سعوب���ات والتحديات التي 

تواجهها �رصكة ديار املحرق.
وا�ستهلت الزي���ارة بجل�سة موجزة يف املقر 
الرئي�س���ي ل�ركة ديار املحرق يف مركز البحرين 
التج���اري العامل���ي، حي���ث مت تق���دمي عر����ض 
تعريفي يغطي خمتل���ف جوانب اأحدث م�ساريع 
ال�رك���ة. ومت بع���د ذل���ك ا�سطح���اب الوفد من 
املكت���ب الرئي�سي لل�ركة اإل���ى موقع امل�روع، 

حي���ث متت مرافقتهم يف جول���ة وا�سعة النطاق 
ب���داأت من مكت���ب مبيع���ات مرا�س���ي البحرين، 
و�سولً لبي���وت الدي���ار والفل���ل النموذجية يف 
ديرة العيون ومدينة التنني مع وقفة تعريفية 

عند كل م�روع.
وق���ال الرئي����ض التنفي���ذي لل�رك���ة ماهر 
ال�ساع���ر “بالنيابة عن �رصكة ديار املحرق ي�رصين 
وجمي���ع منت�سبي ال�ركة الرتحيب بالوفد الزائر 
م���ن ال�ركة الدولية الإيرلندي���ة للتطوير، التي 
يربطه���ا تع���اوٌن م�سرتك مع موؤ�س�س���ة التنظيم 
العق���اري، للعمل على حتقي���ق الفائدة لقطاع 
التطوي���ر العق���اري يف البحري���ن ب�س���كل ع���ام. 

ال�رك���ة يف ه���ذا  اأن ن�ستقب���ل وف���د  وي�رفن���ا 
اأهمي���ة ه���ذه  امل����روع ال�ستثنائ���ي، ون���درك 
الزي���ارة وتاأثريه���ا عل���ى منو القط���اع العقاري 
املحلي على املدى الق�سري والبعيد، ف�ساً عن 
تعزي���ز مكان���ة اململكة على م�ست���وى املنطقة. 
ونتطلع قدًما لتعزيز العالقة مع كل من ال�ركة 
الدولية الإيرلندية للتطوير وموؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري، وتطوي���ر اأوا����رص التع���اون معهم يف 
امل�ستقب���ل القري���ب، وه���و ما ي�سم���ن حتقيق 
روؤيتن���ا يف ال�رك���ة بالتاأث���ري اإيجاًب���ا عل���ى هذا 
القطاع وال�سري بخطى ثابتة نحو اكتمال تطوير 

امل�روع”.

• اأثناء ا�ستقبال الوفد الزائر 	

املنامة - امل�رصف اخلليجي التجاري: 
نظم امل����رصف اخلليجي التج���اري عر�ض 
خا����ض لو�سطاء الأ�سه���م بال�رفة العامة 
�س���وق دب���ي امل���ايل به���دف تعريفه���م 
م���ن خدم���ات  بامل����رصف ومب���ا يقدم���ه 
ومنتجات مبتكرة بالإ�سافة اإلى اإطاعهم 
عل���ى تفا�سي���ل الأداء امل���ايل والإداري، 
وذلك مع اقرتاب موعد الإدراج الر�سمي 

لأ�سهمه يف �سوق دبي املايل. 
ومن املقرر اأن تدرج اأ�سهم امل�رصف 
اخلليج���ي التج���اري ر�سمياً للت���داول يف 
�سوق دبي املايل يف 19 دي�سمرب اجلاري 

وذل���ك بع���د ح�سول���ه عل���ى املوافقات 
يف  الرقابي���ة  اجله���ات  م���ن  املطلوب���ة 
البحرين والإم���ارات العربية املتحدة من 
بينه���ا م�رصف البحري���ن املركزي و�سوق 
املالي���ة  الأوراق  وهيئ���ة  امل���ايل  دب���ي 
خ���ال  الإدراج  عملي���ة  وال�سلع.و�ستت���م 
حفل خا�ض يقام به���ذه املنا�سبة ب�سوق 
دبي امل���ايل بح�سور رئي�ض جمل�ض اإدارة 
امل�رصف وعدد من اأع�ساء جمل�ض الإدارة 
والإدارة التنفيذية وممثلني عن اجلهات 
املعنية بدولة الإمارات العربية املتحدة 

وو�سائل الإعام.

اأك���د وزي���ر النف���ط ال�سي���خ حممد بن 
خليف���ة اآل خليفة يف ت�رصي���ح لل�سحافيني 
الدي���زل  دع���م  اأ�سع���ار  بق���اء  ا�ستم���رار 

لل�سيادين على ما هي عليه.
ويف رده عل���ى �س���وؤال بوج���ود درا�سة 
تقوم به���ا الهيئة الوطني���ة للنفط والغاز 
لإع���ادة هيكلة دع���م ال�سيادي���ن، اأو�سح 
الوزي���ر اأن “ه���ذا الأمر يتب���ع احلكومة ومل 
يط���راأ اأي �س���يء جدي���د يف ه���ذا املجال”، 
م�س���رًيا اإلى ا�ستم���رار الأمور عل���ى ما هي 

عليه.
وكانت ال���وزارة قد بينت يف درا�ستها 
اإع���ادة هيكل���ة اآلية دع���م اأ�سع���ار الديزل 
لل�سيادي���ن، واإم���كان ربطه���ا بالكمي���ات 
امل�ستهلك���ة م���ن قبله���م، عل���ى اأن يجري 
التعوي����ض بكمي���ات وق���ود الدي���زل عن 

طريق بطاقة �سدمي.
ي�سار اإل���ى منتج الديزل يب���اع لقطاع 
ال�سيادي���ن البحريني���ني ب�سع���ر يقل عن 
مقدار 30 فل�ًسا عن ال�سعر احلايل بال�سوق 

املحلية، وفًقا لاآلي���ة املعتمدة يف تقدمي 
الدع���م، فاحلكومة تدعم القطاع باأكرث من 

مليون دينار �سنوًيا.
وذك���رت ال���وزارة اأن البحرين تاأتي يف 
املرتب���ة الثالث���ة خليجًيا يف رخ����ض اأ�سعار 
اجلازولني بعد اململكة العربية ال�سعودية 
والكويت قيا�ًسا بالدول اخلليجية الأخرى.

اأن  �سب���ق  احلكوم���ة  اأن  واأو�سح���ت 
تدار�س���ت العديد من اخلي���ارات؛ لتحديد 
اآلي���ة توجيه الدعم احلكوم���ي للمواطنني؛ 
�سعًي���ا منها اإلى ال�ستف���ادة الق�سوى من 

املوارد الطبيعية للبحرين.
وكان���ت اأ�سع���ار عدد م���ن امل�ستقات 
النفطي���ة مت تعديله���ا؛ للحد م���ن ظاهرة 
�سوء ا�ستغ���ال املوارد النفطية املدعومة 
وتهريبه���ا اإلى اخل���ارج، وت�سييق الفجوة 
بني الأ�سعار املحلي���ة والأ�سعار الإقليمية 
م���ع  بالتزام���ن  ذل���ك  ومت  والعاملي���ة. 
الإجراءات املماثلة املتخذة يف معظم دول 
اخللي���ج الت���ي ت�ستهدف حتقي���ق التوازن 
بني دعم املوازنة العامة والدعم املطلوب 

للمواطنني.

ع����ادل ميم����ون، املوؤ�س�����س والرئي�����س التنفيذي ل�س����ركة )COMMS&D( ال�ست�س����ارات وخدمات العاق����ات العامة، الت�س����ويق، املحتوى، وحمات االإع����ام االجتماعي 

واالإلك����رتوين. عم����ل يف جم����ال العاقات العامة واالإع����ام التقليدي واالإلكرتوين على مدى 16 �سنة، ب����دءا بال�سحافة، التلفزيون، اإدارات العاق����ات العامة يف موؤ�س�سات حكومية 

وخا�سة، ومن ثم اأ�سبح رائد اأعمال يدير م�سروعه اخلا�س به والذي يهدف اىل تخطيط وتنفيذ حمات ت�سويقية حملية، اإقليمية، وعاملية، ل�سنع عامل اأجمل للجميع وفقا لروؤيته.

-  ه��ل ل��ك �أن حتدثن��ا عن طبيع��ة عملك، 

ومتى �أطلقته؟

 ،)COMMS&D( �شرك��ة  �أدي��ر  �أن��ا 

وتعن��ى بتق��دمي ��شت�شار�ت وخدم��ات �لعالقات 

�اللك��روين،  �ملحت��وى  �لت�شوي��ق،  �لعام��ة، 

وحم��الت �الإعالم �الجتماعي و�الإلكروين، من 

خ��الل مقره��ا يف �لبحري��ن، و�أعمل م��ع زبائني 

م��ن �ملوؤ�ش�شات و�الأف��ر�د يف �ململك��ة وبقية دول 

�خلليج، باالإ�شافة �إىل بع�ض �لدول �الأوروبية.

مت تد�شني �ل�شركة يف عام 2012 حتت م�شمى 

“تو��ش��ل �خلليج لالإع��الم �الجتماعي” وكانت 
�أول �شركة متخ�ش�شة يف تقدمي خدمات �الإعالم 

�الجتماع��ي و�ملحتوى �الإلك��روين يف �لبحرين 

يف حينه��ا. ويف ع��ام 2014 قررن��ا تطوير �أعمال 

�ل�شرك��ة لت�شم��ل خدم��ات �الت�ش��ال �لتقلي��دي 

و�الإلك��روين، ولت�شمل �ي�ش��ا خدمات �لعالقات 

�لعام��ة، و�ملحتوى، و�الإع��الم �الإلكروين، وهذ� 

و�ل��ذي   )COMMS&D( ش��م�� يعني��ه  م��ا 

 Communications ه��و �خت�ش��ار لعب��ارة

.and Digital
عملنا خ��الل �ل�شنو�ت �خلم���ض �ملا�شية مع 

�أك��ر م��ن 35 موؤ�ش�ش��ة لتنفيذ حم��الت �إعالمية 

تقليدية ورقمية وحققنا نتائج �إيجابية حازت 

على ر�شا زبائننا، و�جلمهور �لذي ن�شتهدفه، من 

خالل �لركي��ز على عن�شري �جل��ودة و�جلمال 

يف تقدمي �خلدمات.

- هل ��شتفدت من جتربة �جليل �ل�شابق يف 

�إد�رة �الأعم��ال، وهل تتلقى �لن�شيحة من �أفر�د 

�لعائلة؟

ال. ولكن��ي �أَِجد من �جلمي��ع �لدعم �ملعنوي 

ومتنياتهم يل باملزيد من �لتوفيق و�لنجاح.

- كيف تدي��ر عملك �خلا���ض، هل تتو�جد 

با�شتم��ر�ر �أم ت�شع �خلط��ط و�لربنامج للعاملني 

لديك، وما �أ�شلوبك يف �الإد�رة؟

ندي��ر �لعمل من خالل ج��دول يومي منظم 

لتقدمي خدمات عالية �جلودة، وبكفاءة عالية 

�أعم��ال يف منته��ى �لبه��اء و�جلم��ال.  لتق��دمي 

يب��د�أ �لعمل �ليومي يف مكتبن��ا باملرفاأ �ملايل من 

�ل�شاعة �لثامنة �شباحا وحتى �ل�شاد�شة م�شاء، 

وق��د ميت��د لي�شم��ل فعالي��ات م�شائي��ة لبع���ض 

زبائننا.

�ملكت��ب  يف  �أتو�ج��د  ال  �حل��ال،  بطبيع��ة 

�شب��اح كل يوم، فاأن��ا �أزور زبائني م��ن �ل�شركات 

ا خ��الل �لفرة  و�ملوؤ�ش�ش��ات با�شتم��ر�ر خ�شو�شً

�ل�شباحي��ة يف غالبي��ة �الأيام. وخ��الل �لفرة 

�مل�شائي��ة �أتو�ج��د باملكت��ب لك��ي �أجن��ز بع���ض 

و�الت�ش��االت  �الجتماع��ات  وعق��د  �الأعم��ال 

�ملهمة.

�أ�شلوبن��ا يف �الد�رة م�شتوح��ى م��ن �شعين��ا 

للكم��ال �ر�ش��اًء لربن��ا، �ذ نقدم �أعم��اال جميلة 

يف  وممي��زة  مبتك��رة  تك��ون  رعاي��ة  وحم��الت 

ومفي��دة  ملمو�ش��ة  نتائ��ج  وحتق��ق  طرحه��ا، 

للجمي��ع: زبائنن��ا م��ن �ل�ش��ركات و�ملوؤ�ش�ش��ات، 

وعربهم �ىل �لقطاعات �ملختلفة من �جلماهري، 

وكل ما ي�شاهم يف �شنع حياة ر�ئعة للجميع.

- هل تفكر بتطوير وتو�شيع �أعمالك؟

نح��ن نق��وم بدر��ش��ة �حتياج��ات زبائنن��ا 

�لت�شويقي��ة با�شتم��ر�ر، ون�شاعده��م على �لنمو 

وحتقي��ق مبيع��ات عالي��ة م��ن خ��الل خمتل��ف 

�خلط��ط �ال�شر�تيجي��ة �لت��ي نطوره��ا معهم، 

و�لتكتيكات �لتي ن�شاعدهم يف تنفيذها.

خ��الل �لفرة �ملا�شية عملن��ا ب�شكل قريب 

م��ع زبائننا من خمتلف �لقطاعات، ��شتطعنا من 

خالل تل��ك �مل�شاريع �الإطالع عل��ى و�شع �ل�شوق 

و�ملوؤث��ر�ت �لت��ي تلع��ب �أدو�ًر� هام��ة يف حتقيق 

�لنتائج �الإيجابية.

ولع��ل من �أهم مميز�ت �ل�شوق عموما منوها 

�لد�ئ��م، فمث��ال �ل�ش��وق �لبحريني��ة ت�شاع��ف 

حجمها خالل �ل�شن��و�ت �لع�شر �ملا�شية و�رتفع 

ع��دد �ل�شكان من 700 �أل��ف �إىل 1.4 مليون ن�شمة 

حالي��ا، ه��ذ� �لنمو �لكبري ي�شجعن��ا على تقدمي 

خدم��ات متطورة تو�ك��ب منو �ل�ش��وق، ون�شاعد 

زبائنن��ا عل��ى �غتن��ام ه��ذ� �لتو�ش��ع �ل�ش��كاين 

لزي��ادة حج��م �أعماله��م �شن��ة تل��و �الأخ��رى. 

وكذل��ك �الأمر بالن�شب��ة جلميع �أ�ش��و�ق �خلليج 

�لنم��و  فزي��ادة  �الأخ��رى،  �لعاملي��ة  و�الأ�ش��و�ق 

يعط��ي  �جلمي��ع  مد�خي��ل  و�رتف��اع  �ل�ش��كاين 

للنم��و  كب��رية  فر�ش��ة  و�ملوؤ�ش�ش��ات  �ل�ش��ركات 

وحتقي��ق �أرب��اح عالي��ة. وم��ن خ��الل خربتن��ا 

يف خمتل��ف �الأ�شو�ق نق��دم لل�ش��ركات م�شورتنا 

لتو�شيع �أعمالها وحتقيق �رباح عالية.

إعداد: المحرر االقتصادي

عادل ميمون: السوق البحرينية تضاعف حجمها كثيرا
COMMS&D تقدم خدماتها للشركات للتوسع وتحقيق األرباح 

• خمي�ض املقلة	

زينب العكري

املحرر القت�سادي من املنامة



تقدم إلينا السيد املعلن ادناه: محمد علي حسن عبد الرب بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيدة فاطمة حسن محمد خلفان 

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 3/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-185876( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

4-53029
ابني للهواتف

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيد املعلن ادناه:حميد موسى احمد بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
الى السيدة  شريفة السيد حميد موسى احمد 

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 27/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-184263( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

1-49277
برادات السادة

االسم التجاريرقم القيد

تعلن ادارة التسجيل  بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 بانه قد تقدمت اليها احملامية لولوة مبارك الذوادي مالكة شركة لولوة الذوادي للمحاماة 
واالستشارات القانونية ش.ش.و واملسجلة مبوجب القيد رقم 110238 طالبا تغيير االسم 
التجاري من شركة لولوة الذوادي للمحاماة واالستشارات القانونية ش.ش و الى شركة 

العاملية للمحاماة واالستشارات القانونية ش.ش.و وملالكتها احملامية لولوة مبارك الذوادي   

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعا 
باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم  ---  لسنة 2017
بشان تغيير االسم التجاري لشركة

شركة لولوة الذوادي للمحاماة واالستشارات القانونية ش.ش.و  

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فيصل صالح عيسى اخلور
االسم التجاري احلالي: مشويات الكفيل

االسم التجاري اجلديد: مطعم سفينة نوح

التاريخ: 11/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-186860( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

1559-34

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: رباب حسن سلمان السلم
االسم التجاري احلالي: السحاب االبيض لفك وتركيب عفش املنازل واملكاتب

االسم التجاري اجلديد: رباب حسن سلمان السلم

التاريخ: 11/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-190716( اعالن رقم
معاملة مشتركة 

قيد رقم

39592-5
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العاهل ال�شعودي: من حق الفل�شطينيني دولة عا�شمتها القد�س ال�رشقية

الريا����س - وكاالت: �ش���دد العاهل ال�شعودي امللك �شلم���ان بن عبدالعزيز، اأم����س االربعاء، على 
اأهمي���ة ا�شتع���ادة ال�شع���ب الفل�شطيني حقوقه امل�رشوعة، مب���ا يف ذلك حقه يف اإقام���ة دولته امل�شتقلة 
وعا�شمته���ا القد����س ال�رشقية. واأكد امللك �شلمان يف افتتاح اأعمال ال�شن���ة الثانية من الدورة ال�شابعة 
ملجل����س ال�ش���ورى، ا�شتنكار اململكة واأ�شفه���ا ال�شديد للقرار االأمريكي ب�ش���اأن القد�س، مبا ميثله من 
انحي���از كبري �شد حق���وق ال�شعب الفل�شطيني. كم���ا تعهد العاهل ال�شعودي ب���اأن حكومته عازمة على 
مواجهة الف�شاد “بكل عدل وحزم”، يف الوقت الذي مت�شي فيه اململكة قدما يف تنفيذ “روؤية 2030” 
الهادف���ة لتقلي����س اعتماد البالد على اإيرادات النفط. وقال “يف ه���ذا ال�شياق جاء اأمرنا بت�شكيل جلنة 
علي���ا لق�شاي���ا الف�شاد العام برئا�شة �شمو ويل العهد، ونحم���د اهلل اأن هوؤالء قلة قليلة وما بدر منهم ال 
ين���ال من نزاهة مواطني هذه الب���الد الطاهرة ال�رشفاء من االأمراء وال���وزراء ورجال االأعمال واملوظفني 

والعاملني على امل�شتويات كافة ويف خمتلف مواقع امل�شوؤولية”.
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 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 قت���ل 22 م�شلح���ا م���ن ميلي�شي���ات 
احلوثي االإيرانية، واأ�شيب 18 اآخرون، يف 
مواجهات مع قوات ال�رشعية غربي اليمن.

ووقع���ت املواجه���ات عل���ى جبه���ة 
ال�شاحل الغرب���ي يف اليمن، م�شاء الثالثاء 

و�شباح االأربعاء.
الى ذلك، نهبت ميلي�شيات احلوثي 
االإيرانية متحف الرئي����س اليمني الراحل 
عل���ي عب���داهلل �شالح، املوج���ود يف جامع 
ال�شالح بالعا�شم���ة �شنعاء، ح�شبما اأفاد 

مرا�شل “�شكاي نيوز عربية”.
املتمردة،  امليلي�شي���ات  وكان���ت 
�شيطرت عل���ى اجلامع وغ���ريت ا�شمه 
اأعق���اب  يف  ال�شع���ب”،  “جام���ع  اإل���ى 
املواجه���ات م���ع قوات ح���زب املوؤمتر 
احلوثي���ون  ونه���ب  الع���ام.  ال�شعب���ي 
اأي�شا بع�س حمتوي���ات اجلامع الواقع 
يف ميدان ال�شبع���ني، الذي �شهد اأولى 
املواجه���ات بني الطرفني مطلع �شهر 

دي�شمرب اجلاري.

 دبي - قناة العربية:

 اأك���د املتح���دث با�ش���م وزارة الدفاع 
االأمريكي���ة “البنتاغ���ون” اإيري���ك باهون، 
اأن الق���وات االأمريكي���ة يف الع���راق تلقت 
تهدي���دات م���ن امليلي�شي���ا املدعومة من 
اإيران، واأن وا�شنطن قادرة عن الدفاع عن 
نف�شه���ا. واأ�شاف باه���ون “تركيزنا يبقى 
على ا�شتم���رار هزمية داع�س.. نعم �شهدنا 
التهدي���دات من امليلي�شي���ا املدعومة من 
اإي���ران، ولكن الواليات املتح���دة اأكرث من 
قادرة على الدفاع عن نف�شها وحلفائها”.

وع���ن �شوريا، قال باهون “امليلي�شيا 
الطائفي���ة اأو الق���وات املدعومة من اإيران 
يف �شوري���ا، ومنها حزب اهلل، وكذلك نظام 
االأ�شد، ه���وؤالء جميعاً مذنب���ون بانتهاكات 
�شد ال�شعب ال�شوري، وهذا يقِوّ�س اإمكان 
حل النزاع يف �شوري���ا، وكما تعلمون لدينا 
ح���ق الدف���اع ع���ن النف����س، و�شندافع عن 

اأنف�شنا”.

موسكو - رويترز:

 ق���دم الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوت���ني، اأم����س االأربع���اء، اإل���ى جمل�س 
الدوم���ا م����رشوع اتف���اق ب���ني مو�شكو 
القاع���دة  تو�شي���ع  ب�ش���اأن  ودم�ش���ق، 
البحري���ة الرو�شي���ة يف ميناء طرطو�س 

على ال�شاحل الغربي ل�شوريا.
وذك���ر جمل�س الدوم���ا يف بيان اأن 
م����رشوع االتفاق ي�شم���ل دخول ال�شفن 
الرو�شية يف املياه واملوانئ ال�شورية، 

وفق ما اأوردت وكاالت اأنباء رو�شية.
الرئي����س  اأو�ش���ح  جانب���ه،  م���ن 
للق���وات  االأركان  لهيئ���ة  ال�شاب���ق 
البحري���ة الرو�شي���ة االأم���ريال فيكتور 
اخلط���وة  ه���ذه  اأن  كرافت�شينك���و، 
�شتجع���ل من مركز الدع���م اللوج�شتي 
يف طرطو����س قاع���دة بحري���ة وا�شطة 
النط���اق، مما يعزز ق���درات االأ�شطول 
الرو�ش���ي ومواق���ع مو�شك���و يف البحر 

املتو�شط عموما.

بيروت - اف ب: 

ك�شف���ت الواليات املتح���دة، اأم�س 
االأربع���اء، ع���ن تخ�شي����س م�شاع���دات 
جديدة للجي�س اللبناين ت�شم مروحيات 

ومعدات ع�شكرية اأخرى متقدمة.
وجاء االإعالن عن حزمة امل�شاعدات 
اجلديدة، خ���الل زيارة رئي����س القيادة 
املركزي���ة االأمريكية اجل���رال جوزيف 
فوتي���ل اإل���ى لبن���ان، اأم����س االأربع���اء، 
وعق���ده لقاًء مع قائ���د اجلي�س ورئي�س 

الوزراء �شعد احلريري.
يف  االأمريكي���ة  ال�شف���رية  وقال���ت 
لبن���ان اإليزابيث ريت�ش���ارد، اإن احلزمة 
التي تقدر باأكرث من 120 مليون دوالر 
ت�ش���م 6 مروحي���ات هجومي���ة خفيف���ة 
جديدة، و6 طائرات دون طيار واأجهزة 

ات�شاالت وروؤية ليلية.
واأو�شح���ت ريت�ش���ارد اأن املعدات 
�ش���وف ت�شاعد اجلي�س عل���ى بناء قدرة 
قوي���ة ثابت���ة لتنفي���ذ عملي���ات تاأمني 

احلدود ومكافحة االإرهاب.

ع�رشات القتلى احلوثيني 
مبواجهات غربي اليمن

اأمريكا: قواتنا بالعراق تلقت 
تهديدات من ميلي�شيات اإيران

 بوتني ب�شدد تو�شيع 
القاعدة الرو�شية يف طرطو�س

 وا�شنطن تعلن حزمة 
م�شاعدات للجي�س اللبناين

القمة الإ�سالمية: قرار ترامب باطل ولغ ويغذي الإرهاب
دعت العامل الى االعرتاف بالقد�س ال�رشقية عا�شمة لفل�شطني

وق���ال الرئي�س الفل�شطيني حمم���ود عبا�س اإن 
وع���د ترامب الإ�رشائيل ب�شاأن القد�س هو مبثابة وعد 

بلفور ثان.
واأ�ش���اف، خالل افتت���اح قمة منظم���ة التعاون 
االإ�شالمي يف ا�شطنب���ول، اإن اعتبار القد�س عا�شمة 
الإ�رشائي���ل ي�شتوجب قرارات حتم���ي هوية املدينة، 
م�شيف���اً اأن “الع���امل اأجم���ع وق���ف معنا �ش���د قرار 
ترام���ب”. وق���ال الرئي����س الفل�شطين���ي اإن اعتبار 
القد����س عا�شم���ة الإ�رشائيل جرمية ك���ربى، م�شيفاً 
“نرف�س القرارات االأمريكية االأحادية الباطلة ب�شاأن 
القد����س.. لن نقبل دورا اأمريكي���اً يف عملية ال�شالم 
بعد اليوم”، موؤك���داً اأن وا�شنطن جتاوزت اخلطوط 

احلمر ب�شاأن القد�س.
واأ�ش���اف عبا�س “ال ميكن قيام دولة فل�شطني 
ب���ال القد����س ال�رشقي���ة عا�شم���ة له���ا.. ل���ن نلت���زم 
بالتفاهم���ات ال�شابق���ة ما مل ترتاج���ع وا�شنطن عن 
قراراته���ا االأخ���رية”. ودعا عبا�س الإ�ش���دار قرار من 

جمل�س االأمن باإلغاء قرار ترامب ب�شاأن القد�س.

وق���ال العاه���ل االأردين امللك عب���داهلل الثاين 
يف كلم���ة له اأمام قمة القد����س يف تركيا اإن اخلطوة 

االأمريكية تهدد االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
تهوي���د  اأن حم���اوالت  االأردن  مل���ك  واأ�ش���اف 
القد����س �شتفجر العن���ف. كما اأ�ش���ار امللك عبداهلل 

قائ���اًل “�شنمن���ع اأي حم���اوالت لتغي���ري الو�ش���ع يف 
القد����س”. من جانبه، ق���ال الرئي����س الرتكي رجب 
طيب اأردوغان، اإن ق���رار الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترم���ب ب�شاأن القد�س ه���و “مكاف���اأة الإ�رشائيل على 

اأفعالها االإرهابية”.

وطال���ب اأردوغ���ان دول العامل برف����س القرار 
االأمريك���ي، معت���رباً ق���رار ترام���ب ب�ش���اأن القد�س 
�شيكون له تداعيات خطرية. ويف وقت �شابق، وقال 
وزير اخلارجية الرتكي مول���ود ت�شاوو�س اأوغلو، يف 
اجتم���اع ل���وزراء خارجي���ة ال���دول االأع�ش���اء مبنظمة 
التعاون االإ�شالمي قبل ب���دء االجتماع الكامل للقمة 
“اأوالً يج���ب اأن تعرتف جميع الدول االأخرى بالدولة 
الفل�شطيني���ة. علين���ا اأن نكاف���ح جميعن���ا م���ن اأجل 
حتقيق ذلك”. وتابع “يجب اأن ن�شجع الدول االأخرى 
عل���ى االعرتاف بدولة فل�شطينية على اأ�شا�س حدود 

1967 عا�شمتها القد�س ال�رشقية”.
ودع���ت تركي���ا زعم���اء دول منظم���ة التع���اون 
االإ�شالم���ي، الت���ي ت�شم اأكرث م���ن 50 دولة م�شلمة، 
اإل���ى اجتم���اع يف ا�شطنب���ول ل�شياغ���ة رد م�ش���رتك 
على قرار الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب اعتبار 

القد�س عا�شمة الإ�رشائيل.
وته���دف قمة منظم���ة التع���اون االإ�شالمي اإلى 

اتخاذ موقف اإ�شالمي موحد.

• القمة عقدت ا�شتثنائيا بعد قرار ترامب ب�شاأن القد�س	

اسطنبول - وكاالت: 

�إىل  �لعامل  �لأرب��ع��اء  �أم�س  ��سطنبول  �لطارئة يف  �لإ�سالمية يف ختام قمتهم  �ل��دول  ق��ادة  دعا 

�لعرت�ف بالقد�س �ل�سرقية عا�سمة لفل�سطني رد�ً على �لقر�ر �لأمريكي باعتبار �لقد�س عا�سمة 

لإ�سر�ئيل. وقال �لقادة يف بيان ن�سر يف ختام قمة منظمة �لتعاون �لإ�سالمي يف ��سطنبول: “نعلن 

�لقد�س �ل�سرقية عا�سمة لدولة فل�سطني وندعو �لدول �إىل �أن تعرتف بدولة فل�سطني وبالقد�س 

�ل�سرقية �ملحتلة عا�سمة لها”. كما �عترب قادة �لدول �لإ�سالمية قر�ر �لرئي�س �لأمريكي دونالد 

تر�مب غري �مل�سوؤول ب�ساأن �لقد�س �أنه باطل ولغ، لفتني �إىل �أنه يغذي �لتطرف و�لإرهاب.

حملة اعتقاالت اإ�رشائيلية ت�شمل ع�رشات الفل�شطينيني
القدس المحتلة - سكاي نيوز عربية:

حمل���ة  االإ�رشائيل���ي  اجلي����س  �ش���ن   
اعتق���االت وا�شع���ة فجر اأم����س االأربعاء يف 
م���دن فل�شطيني���ة عدة، �شمل���ت الع�رشات 
بينه���م اأ����رشى حم���ررون، اإث���ر االحتج���اج 
املتوا�ش���ل على الق���رار االأمريكي باإعالن 

القد�س عا�شمة الإ�رشائيل.
 14 االحت���الل  �رشط���ة  واعتقل���ت 
فل�شطينيا يف قري���ة العي�شوية بالقد�س، 

اإلى جانب 32 اآخرين يف ال�شفة.
وق���ال بي���ان للجي����س االإ�رشائيلي اإن 
قوات���ه اقتحمت خمي���م الف���وار يف مدينة 

اخلليل، و�شادرت بع�س االأ�شلحة.
وكان نادي االأ�شري الفل�شطيني اأعلن 
اأن ع���دد املعتقل���ني الفل�شطيني���ني منذ 
االإعالن االأمريكي ب�شاأن االعرتاف بالقد�س 
عا�شمة الإ�رشائيل، االأربعاء املا�شي، يزيد 

على 200.

م�ست�سار ترامب لالأمن القومي: قطر ترعى الفكر املتطرف
دب���ي - العربية.ن���ت: انتقد اجل���رال هربرت 
مكما�ش���رت، امل�شت�ش���ار االأمني للرئي����س االأمريكي 
دونالد ترامب، ما اأ�شم���اه ب� “الدور اجلديد” الذي 
تلعب���ه كل من قطر يف رعاي���ة ومتويل اإيديولوجية 

التطرف.
وح�شبما نقل موقع “antiwar.com”، ك�شف 
مكما�ش���رت، خ���الل لقاء جمع���ه بنظ���ريه الربيطاين 
يف وا�شنط���ن ع���ن اأن الرئي����س ترام���ب �شيط���رح 
ا�شرتاتيجي���ة اأمني���ة وطني���ة جديدة، ي���وم االثنني 

املقبل، م�شيف���اً اأن اال�شرتاتيجية �شت�شتند اإلى 4 
م�شالح حيوية للواليات املتحدة.

للم�شال���ح  تهدي���دات   3 امل�شت�ش���ار  وح���دد 
االأمريكي���ة عل���ى ال�شعي���د العامل���ي، اثن���ان منها 
على ال����رشق االأو�شط. واأو�ش���ح اأن ال�شني ورو�شيا 
تعتربان “قوى مراجعة” تتعدى على حلفاء اأمريكا 
وتقو�س النظام الدويل، ويلي ذلك التهديد النابع 
من “االأنظمة املارقة مثل اإيران وكوريا ال�شمالية”، 
بح�ش���ب تعب���ريه. واأ�شاف اأن تل���ك االأنظمة “تدعم 

االإرهاب وت�شعى المتالك اأ�شلحة دمار �شامل”.
اأما التهديد الثالث، بح�شب مكما�شرت، فمنبعه 
املنظم���ات املتطرف���ة الت���ي حتتاج اإل���ى ردع عن 
طري���ق العمل ب�ش���كل فعال. وبالتط���رق ملو�شوع 
االإ�ش���الم ال�شيا�ش���ي وجماع���ة االإخ���وان امل�شلمني 
واملنظم���ات ال�شيا�شي���ة االإ�شالمي���ة االأخ���رى، حذر 
مكما�شرت م���ن خطر اإيديولوجي���ة التطرف، وا�شفاً 
اإياه���ا ب���� “اخلط���ر الداه���م”. واأ�ش���اف مكما�شرت 
اأن وا�شنط���ن ل���ن ت���ويل االهتمام الكايف ب���اأن فكر 

التط���رف يتم متويله عن طري���ق االأن�شطة اخلريية 
واملعاهد الدينية واملنظمات املجتمعية.

واأ�ش���ار اإل���ى اأن متويل تلك املنظم���ات ياأتي 
يف الوق���ت احلايل من قط���ر وتركيا، م�ش���دداً على 
اأن اإدارة ترام���ب عازمة على مواجهة اإيديولوجيات 
التطرف واإيقاف التموي���ل لتلك اجلماعات، م�شرياً 
اإل���ى مرك���ز مكافح���ة الفك���ر املتط���رف ال���ذي مت 
تد�شينه خ���الل زيارة الرئي�س ترم���ب اإلى اململكة 

العربية ال�شعودية.

واشنطن - وكاالت: 

ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي ريك����س 
تيلر�ش����ون اإن الوالي����ات املتح����دة تعم����ل م����ع 
حلفائه����ا يف املنطق����ة و�رشكائه����ا االأوروبيني 
ملواجه����ة ال�شلوك االإيراين املخ����رب واملزعزع 
لال�شتق����رار يف املنطق����ة، واإر�شاله����ا ال�ش����الح 

للمنظمات االإرهابية يف دول املنطقة.
ن�����رشت  ت�رشيح����ات  يف  تيلر�ش����ون  وتاب����ع 
ع����رب موق����ع اخلارجي����ة االأمريكي����ة، اأن “االأمور 
الت����ي تقلقنا اأكرث من غريها ه����ي برامج اإيران 
ال�شاروخي����ة البالي�شتي����ة وت�شديرها لالأ�شلحة 
الت����ي تزع����زع ا�شتق����رار اليم����ن وت�شديره����ا 
لالأ�شلح����ة اإل����ى منظم����ات اإرهابي����ة مث����ل حزب 

اهلل وحما�����س وت�شديرها للمقاتل����ني االأجانب 
اإلى الع����راق و�شوريا”. و�ش����دد وزير اخلارجية 
االأمريكي عل����ى اأن “اإيران ال تعمل �شيئا �شوى 
زعزع����ة لال�شتق����رار يف املنطق����ة، والكثري من 
ه����ذه ال�رشاع����ات م�شتمرة يف املنطق����ة؛ ب�شبب 
ت����ورط اإيران فيها، ل����ذا نريد، جنب����ا اإلى جنب 
م����ع �رشكائن����ا يف املنطق����ة واأي�ش����ا يف اأوروب����ا، 
حتميل اإيران امل�شوؤولية على تلك ال�شلوكيات 

واالأن�شطة”.
كم����ا ن����وه قائالً “م����ن اأج����ل ذل����ك اتخذنا 
اإج����راءات منف����ردة من تلق����اء اأنف�شن����ا لفر�س 
عقوبات على بع�س االأفراد والكيانات االإيرانية 
امل�شوؤولة عن هذا ال�شلوك املزعزع لال�شتقرار 
م����ع حفاظنا يف الوق����ت نف�شه عل����ى التزاماتنا 

مبوجب خطة العمل ال�شاملة لالتفاق النووي”. 
واأك����د تيلر�شون “�رشكاوؤن����ا االأوروبيون لديهم 
نف�����س املخاوف ب�شاأن االأن�شط����ة االإيرانية، ويف 
االأ�شبوع املا�شي عندما كنت يف اأوروبا، عقدنا 
اجتماعا م����ع نظرائنا االأوروبيني يف خطة العمل 
ال�شامل����ة - الرباعي����ة - ملزيد من احلديث عن 
كيفي����ة عملنا معا من اأجل حتقي����ق و�شع اأكرث 
ا�شتق����رارا يف ال�رشق االأو�ش����ط، وب�شاأن اأن اإيران 
ه����ي مع�شلة كبرية يجب اأن نت�شدى لها معا”. 
و�شدد على اأن هناك “نقاط �شعف” يف االتفاق 
الن����ووي، ولذا يج����ب مراجعته. واأ�ش����ار اإلى اأن 
�شيا�ش����ة اأم����ركا جت����اه اإيران كان����ت حمدودة 
للغاي����ة، واخت�رشت على االتف����اق النووي بينما 

مت اإهمال بقية الق�شايا املتعلقة باإيران.

تيلرسون: إيران تسلح المنظمات اإلرهابية بالمنطقة
عقوبات أميركية مرتقبة على إيران لدورها المخرب باليمن

•  وزير اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلر�شون	
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رح����ل �أبوبك����ر �س����امل بع����د �أن 
�أ�س�����س وق����دم فن����ا غنائي����ا عربيا 
قي����م  عل����ى  في����ه  �عتم����د  ر�قي����ا، 
�ملجتمع �لعربي ومبادئه، وطريقة 
تعامله مع �حلياة �لعامة و�لفلكلور 
�لإن�ساني����ة  و�مل�ساع����ر  و�ل����ر�ث، 
كاحلب و�حلكم����ة و�لرثاء و�ملدح، 
كان �سعره �لغنائ����ي ر�قيا مبعنى 
�لكلمة ومالم�سا مل�ساعر �مل�ستمع، 
مل يكن �سعر� وغناء ماجنا �أو هابطا، 
مل يغن �ل�سع����ر بجمل �أو عبار�ت �أو 
�أ�ساليب تافهة وناق�سة تقلل من 
�ل����ذوق �لعام لالإن�س����ان �لعربي، مل 
يتغ����زل باملر�أة تغ����زل ماجنا قذر�، 
كم����ا فعل بع�����س �ل�سع����ر�ء �لذين 
�أهان����و� قد�سي����ة �مل����ر�أة �لعربي����ة 
بالن�سبة  و�إن�سانيتها، كانت �ملر�أة 
له رمز� �إن�سانيا وقيمة عربية يجب 
�حر�مها خالل م�ساعره معها، فقد 
كانت بكلماته و�سعره وغنائه هالة 
من �ل�����رف و�لطهارة و�لنقاء يجب 
ع����دم م�سا�سه����ا، حت����ى ل تتعر�س 
للخد�����س وت�سب����ح �ساقطة كما يف 

�سعر بع�س �ل�ساقطني.
رحل �أبوبكر �سامل، وحلق برفيق 
درب����ه وم�سريت����ه ح�س����ني �أبوبك����ر 
�ملح�س����ار �لذي �سبق����ه بالرحيل ب� 
17 �سن����ة، كونا مع����ا �أعظم ثنائي 
�سعري غنائ����ي باجلزي����رة �لعربية 
ب����ل �لعامل �لعرب����ي، وقدما �لأغاين 
�لتي عربت عن م�ساعر و�أحا�سي�س 
�إن�سان  �لعربي، وبالأخ�س  �لإن�سان 
�جلزي����رة �لعربي����ة، يف رث����اء وحب 
وم����دح هذ� �لن�س����ان �لعربي لأهله 
و�أ�سحابه، حفظا �ل�سورة �لعظيمة 
مل�ساع����ر و�أحا�سي�س ه����ذ� �لإن�سان 
�لعرب����ي، كانا رمز� عربي����ا، حافظا 
�ل�سع����ري  �لغنائ����ي  تر�ثن����ا  عل����ى 
التغري����ب والهبوط  م����ن  العرب����ي 
تر�ثن����ا  تدني�����س  وم����ن  بال����ذوق، 
�لعرب����ي م����ن قب����ل بع�����س �سعر�ء 

ومغني �خلالعة و�لإ�سفاف. 
�إن�سان����ا متو��سع����ا حمب����ا  كان 
للخ����ري وفاع����ال ل����ه، كان مت�ساحما 
عطوف����ا ونبيال مع م����ن كان يعرفه 
ومن مل يك����ن يعرف����ه، فالإن�سانية 
بالتعامل م����ع �لآخر جوه����ر �أبوبكر 
�س����امل، رحل �أبوبكر �س����امل وعيناي 
تبكي����ه، وقلب����ي يبكي����ه، وروح����ي 
تبكي����ه، وطفولتي تبكيه، ويفعان 
وم�ساع����ري  يبكي����ه،  �سباب����ي 
�أن  بع����د  تبكي����ه،  و�أحا�سي�س����ي 
�رتق����ى بذوق����ي وذوق كل �إن�سان 
عربي حمب لر�ث����ه وتاريخه و�أدبه 
�لعربي، فعليك وعلى رفيق دربك 
ح�سني �أبوبكر �ملحظار رحمة �هلل. 

وداعا أبا أصيل

وكاأنن���ي قر�أت ه���ذ� �لعن���و�ن يف مكان ما، 
فليعذرين كاتبه �لأ�سلي يف �سبيل طرح �ل�سوؤ�ل 
عل���ى �لإخ���وة �ملو�طن���ني، ذل���ك �أن �لكثري من 
�لنا�س، ما �إن يخرج علينا ديو�ن �لرقابة �ملالية 
و�لإد�رية بتقريره �ل�سن���وي، حتى يرك �جلمع 
كل ما باأيديهم ويبد�أون �ملرور �ل�ريع باأعينهم 
عل���ى �ل�سطور �مللتهبة بالأرق���ام �لثقيلة �لتي 
تتج���اوز �ملئ���ات م���ن �لآلف م���ن �لدنان���ري يف 
بلد يع���اين من �سائقات مالي���ة، ويجدونها قد 
فت يف غ���ري حمّلها،  ت�رّب���ت هن���ا وهن���اك، و�ررُ
�أو م���ن �أم���و�ل مل حت�سل، ونق���ود مل ت�سرجع، 
وجه���ات حكومي���ة مل ت���وؤّد �لتز�مته���ا، و�أخرى 
�أّدته���ا ولكن خارج �حل�ساب���ات و�لقانون، وهنا 
يب���د�أ �سيل �لدموع و�لبكائي���ات على ما فّرطت 
به �ملوؤ�س�سات، و�ل�س���وؤ�ل عن �لفا�سدين، ومن 
يتحم���ل �مل�سوؤولي���ة، ومت���ى �سيك���ون تقري���ر 
ديو�ن �لرقاب���ة �ملالية ل يتج���اوز حجم “دفر 
�أب���و 40 ورق���ة”، ومتى �سيخ���اف �مل�ستهرون 

مبقّدر�ت �لوطن من يوٍم �رّه �قرب؟!
ه���ذه �لت�س���اوؤلت �لتي يطرحه���ا �جلمهور 
�جلمه���ور  يتبادله���ا  ت�س���اوؤلت  �إل���ى  حتت���اج 
نف�س���ه ع���ن مدى ف�ساده ه���و �أي�س���اً، �أي ف�ساد 
�لنا����س �أنف�سه���م يف معامالته���م �ليومية، ويف 

تعامله���م مع �مل���ال �لع���ام يف �لأ�سا�س، وكيف 
ي�ستخ���ف �لكث���ري منهم مب���ا يجب علي���ه عمله. 
فك���م من ت�سييع يوم���ي يف �ساعات �لعمل بني 
�ل���ال عم���ل، و�لت�سكع بني �ملكات���ب للدرد�سة، 
و�ل�سالم���ات؟ كم من هذه �لأوق���ات تنفق على 
تن���اول �لوجبات �جلماعية ب�سكل يومي ملرتني 
عل���ى �لأقل: �لإفط���ار �ملتاأخر و�لغ���د�ء �ملبكر، 
و�ملبالغة كذلك يف �أد�ء �لو�جبات �لدينية يف ما 
قب���ل �ل�سلو�ت وما بعدها، م���ع �لنو�فل... وكم 
ي�سرق �ملوظف من �لأوقات �لر�سمية للذهاب 
لأد�ء و�ج���ب �لع���ز�ء �ل���ذي ميك���ن �أن يوؤديه يف 
وق���ت �آخ���ر خ���ارج �لوق���ت �ملخ�س����س للعمل 
و�لإجن���از، وكم موظف ي�س���رق �ساعات �لعمل 
م���ن دون �أن يعّو�سها، وكم موظ���ف ي�ستحلب 
جمي���ع �إمكانيات �حل�سول عل���ى �لإجاز�ت بغري 
وجه حق، وكم من موظف ل ينهي �ل�سنة �إل وقد 
حر����س على �إنهاء جميع �لإجاز�ت �ملر�سية و�إن 
مل يك���ن مري�ساً، وكم من م�س���وؤول �نفرد بر�أيه 
فت�سبب ذل���ك بخ�سائر تبدو غري مرئية وتافهة 
ولك���ن �لعربة لي�س بحج���م �لإ����ر�ف و�لتبذير، 
ب���ل باملبد�أ نف�سه، وكم م���ن موظفة لها �ساعتا 
“رعاي���ة”، فتتحول �إل���ى ثالث و�أرب���ع �ساعات 
و�حلجج كثرية، وكم منهن �ّدعت مر�فقة �بنتها 

�ملري�س���ة، �أو �بنه���ا �ل���ذي �سحا عل���ى مغ�س، 
متهرب���ة م���ن �مل�ساءلة ع���ن �لتغّي���ب، وكم من 
�ملوظفني م���ن �أتى ب�سهادة وف���اة مّدعيا �أنها 
لقري���ب من و�حدة من �لدرجات، وكم منهم من 
طب���ع من �أور�ق �لعمل، باأحبار �لعمل �ل�سفحات 
تل���و �ل�سفحات ل�ساأن���ه �خلا����س، وكم موظف 
�سّجل عم���اًل �إ�سافياً من دون وج���ه، وكم منهم 
�أ�ساء ��ستعم���ال �أدو�ت �ملوؤ�س�س���ة حتى تلفت 
وذلك بالإهم���ال و�لرعونة �ملتعمدة كونها مالً 

عاماً و”مال عّمك ما يهّمك”.
مع���ت كل هذه �ملخالف���ات، وما فات  لو جرُ
ذكره، لوجدن���ا �أن �لأمو�ل �ملهدرة رمبا ل تقّل 
عن تلك �لتي ت�سّط���ر يف �لأور�ق، فالتغّيب عن 
�لعمل يف بريطانيا يكلفها 13 مليار ��سرليني 
�سنوياً، وتقع كل���ف �سنوية باهظة على �لدولة 
ب�سب���ب �لعط���الت و�لتعوي�س���ات، بينما هناك 
ت�سابق ممجوج ل�ست���در�ج �ملزيد من �لعطالت 
�ل�سنوي���ة للموظفني و�رعنته���ا، و�لأغرب من 
ذلك �أن هناك �سع���ور� عاما بعدم “حرمة” هذه 
�لت�رفات على �عتبار �أن �لر�تب �ل�سهري حالل 
م�سّفى، و�أن �مل�سوؤول���ني فقط هم �ل�سارقون 

و�لذين لبد من حما�سبتهم!.

��ن��ب��ئ ب��ق��ر�ر�ت  ل��ي�����س ه��ن��اك م��ا يرُ
عو��سم  بني  دبلوما�سية  عالقات  قطع 
عربية و�إ�سالمية مع و��سنطن، ول حتى 
�أقدم  و�إذ�  �لتمثيل،  م�ستوى  تخفي�س 
بع�سهم على هذه �خلطوة فلن يتعدى 
ما  هناك  لي�س  �ليدين،  �أ�سابع  عددهم 
ي�سري �إلى �لمتناع عن تقدمي �خلدمات 
و�جلوية  �لبحرية  �ملو�نئ  م�ستوى  على 
�لأم��ريك��ي��ة،  �لنقل  لو�سائل  �لعربية 
�حلدود،  �أ�سيق  يف  ف�سيكون  وقع  و�إذ� 
برف�س  �لفل�سطيني  �لت�ريح  حتى 
خالل  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  مقابلة 
للمنطقة، قوبل بتهديد  �لقادمة  زياته 
وعن�رية �أمريكية بغي�سة ز�دت �ملوقف 
يف  �أم��ل  �سمعة  توقد  �أن   ب��دل  تعقيد�ً 
تر�مب  فيه  و�سع  �ل��ذي  �لنفق  نهاية 
ي�سعى  ول��ن  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
وقف  �إل��ى  �إ�سالمي  �أو  عربي  ط��رف  �أي 
�ل�سر�تيجية  �لتفاقيات  ببنود  �لعمل 
بينه وبني و��سنطن حتى �تفاق �أو�سلو 
�لذي يطالب �لبع�س بالن�سحاب منه لن 

يتقل�س ولن ينكم�س. 
�لتحديد؟  وج��ه  على  يدنا  يف  م��اذ� 
�لطرف  على  يفر�س  �حل���ايل  �ل��و���س��ع 
ق��ر�ر  م��ن  ت�����رر�ً  �لأك���ر  �لفل�سطيني 
جبهات،  ع��دة  على  يعمل  �أن  ت��ر�م��ب 
م�ستوى  على  د�خلية  ن�سالية  �لأول��ى، 
�لأر�س  لزلزلة  ت�سعى  و�لقطاع  �ل�سفة 
حت��ت �أق�����د�م �لح���ت���الل وح��رم��ان��ه من 
رمبا  �سعبه،  به  يتمتع  �لذي  �ل�ستقر�ر 
لت�سمل  تو�سيعها  ب��الإم��ك��ان  ي��ك��ون 
�ل��د�خ��ل  يف  �لفل�سطينيني  �لأ���س��ق��اء 
اأن تكون �سلمية على  الإ�رشائيلي ب�رشط 

كل �مل�ستويات. 
�لثانية.. دبلوما�سية ت�سعى جاهدة 
عربية  ع��و����س��م  م��ن��ف��ردة ومب�����س��اع��دة 
و�إ�سالمية �إلى تو�سيع قائمة عدد �لدول 
�لتي تعرف بفل�سطني، بهدف ت�سكيل 
مع  بالتن�سيق  ت��ع��م��ل  دول��ي��ة  ج��ب��ه��ة 
ومو�سكو  كباري�س  �لعاملية  �لعو��سم 
�لد�عمة  �مل��و�ق��ف  تعزيز  على  وبكني 
�جلانب  بني  �لتفاو�س  جل�سات  لعودة 

�لفل�سطيني و�جلانب �لإ�ر�ئيلي. 
الن�ساط  ق��اع��دة  تو�سيع  ث��ال��ث��ا.. 
�ملنظمات  ع��رب  �لر�سمي  �ل�سيا�سي 
�لتي  �لهائلة  �ملاآ�سي  لك�سف  �لدولية 
تتعر�س لها فئات �ل�سعب �لفل�سطيني 
له  ي��ت��ع��ر���س��ون  م��ا  بحجم  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�إن�سانية  غ��ري  �حتاللية  �سيا�سات  م��ن 
يقدم  �أن  يجب  عن�رية  وتطبيقات 
�جلنائية  �ملحكمة  �إلى  عليها  �لقائمون 

�لدولية.
من  فالبد  �لعربي  �جلانب  على  �أما 
�لفعالة  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل��ق��در�ت  جتميع 
و�لإيجابية �إلى جانب �لإمكانات �لعربية 
�م��ت��د�د  على  �ل��ر�ك��م��ي��ة  �خل���ربة  ذ�ت 
�لفعل  لتعزيز  �لأخ��رية  �ل�ستة  �لعقود 
و�ل�سيا�سي  �ل��ن�����س��ايل  �لفل�سطيني 
و�لدبلوما�سي عن طريق �لدعم �ملادي 
�ل�ساحات  م�ستوى  وع��ل��ى  و�مل��ع��ن��وي 

�لإقليمية و�لدولية. “�إيالف”.

وبعد... ماذا نحن 
فاعلون؟ )2(

أسامة الماجد
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@albiladpress.com

سوالف

عندم���ا نذك���ر ��س���م خليفة ب���ن �سلمان، 
ت���ربق �أل���و�ن �لف���رح و�ل�سع���ادة يف �ل�سماء 
وتق���دم كل هباته���ا، يدن���و �لقم���ر وتقرب 
�لنجوم وتوم�س �مل���دن بالبت�سامة وت�سبح 
كل �لط���رق �سياء. نعم... �إن���ه خليفة �ملجد. 
�لرجل �لتاري���خ و�لفار�س �لعظيم �لذي عود 
�سعبه على �لرخاء و�لزدهار، وحقق �أحالمهم 
وتطلعاته���م و�أحدث �لكثري م���ن �لتطور�ت 
عل���ى خمتل���ف �لأ�سع���دة وتف���رد �أي���ده �هلل 
بنمط خا����س يف �لبناء و�لتعم���ري حتى غدت 
توجيهات���ه �سمة تاريخي���ة تدر�س يف خمتلف 

�لبلد�ن لغة وفكر� وفنا. 
�أعلن �سيدي جاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليف���ة عاه���ل �لبالد �ملف���دى حفظه �هلل 
ورعاه ت�سمية �ملدينة �جلنوبية “ع�سكر وجو 
و�لدور” با�سم مدينة خليفة تيمنا با�سم و�لد 
�جلميع �سيدي �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة رئي�س �لوزر�ء 
�ملوق���ر حفظه �هلل ورع���اه تقدي���ر� وعرفانا 
جلهوده �لوطني���ة �مل�سه���ودة ودوره �لبارز 
يف نه�س���ة �لبحرين وتطورها. �أجل.. ف�سيدي 
جاللة �مللك وجد خ���ري عون لتكملة �مل�سرية 
بقوة وثبات، �أمري� وو�لد� وعما عزيز� تفانى 
يف �لعم���ل و�أد�ء �لو�جب وحتم���ل �مل�سوؤولية 
لرف���ع ��سم �لبحري���ن عالي���ا، ويف كل حمفل 
ومنا�سبة ي�سيد جاللته بالدور �لذي ي�سطلع 

به �سيدي �سم���و رئي�س �ل���وزر�ء و�إ�سهاماته 
�مل�سهودة يف تعزيز نه�سة �لبحرين �حلديثة 
�ل���دوؤوب  و�سعي���ه  و�زدهاره���ا،  وتقدمه���ا 
لتطوي���ر �لأد�ء و�لعم���ل �حلكوم���ي لتحقيق 
�ملزيد من �ملنج���ز�ت و�ملكت�سبات �لوطنية 

يف كل �لقطاعات.
“�أن���ا و�حد منكم وخدمت مبا ميليه علي 
و�جبي”، “قدمت بالدي على �سحتي”، “�أحب 
�أن �أق���ول د�ئم���ا �إن �لبحري���ن ه���ي �لأولى”، 
مازل���ت �أتذكر ه���ذه �جلمل ب���كل تفا�سيلها 
ومعانيها �لعميقة �لت���ي قالها �سيدي �سمو 
رئي�س �لوزر�ء يف جمل�س���ه �لأ�سبوعي �لعامر، 
ف�سم���وه �أي���ده �هلل �أ�س�س �لتنمي���ة و�لتقدم 

و�لبن���اء و�لرتقاء بالوطن عل���ى �أر�س �سلبة 
وقو�ع���د ر��سخ���ة وه���ذه �ملهم���ة �ل�ساقة ل 
ميك���ن �أن ت�سند ول يقوم به���ا �إل قائد كبري 
يقود �لبلد باإيقاع �أ����رع نحو �لنجاح ويعرف 
كيفية �لتعامل مع متقلبات �لزمن ول يهاب 

�لتحديات و�ملجابهات. 
على مد�ر �سنو�ت طويلة يقف �ملو�طن 
�لبحريني �أم���ام عمليات تنمي���ة وبناء وطني 
يف كل �ملجالت و�لأ�سع���دة، و�ملعنى �لعام 
�ل���ذي �سي���ربز �أمام���ه ل���كل تل���ك �لنجاحات 
بدون تفكري �أو ت�ساوؤل، �لأنو�ر �لباهرة �لتي 
تلقيه���ا حكمة وخ���ربة وحنكة �سي���دي �سمو 

رئي�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه.

خليفة المجد... الرجل التاريخ 
والفارس العظيم

بعد �أن �أب���دى �لرئي�س �ليمن���ي �ل�سابق علي 
عبد�هلل �سالح ��ستعد�ده لفتح �سفحة جديدة مع 
�لتحال���ف �لعربي بقي���ادة �ل�سعودية بعد �سنتني 
م���ن �ملو�جهات وم���ن حتالفه م���ع “�أن�سار �هلل”، 
و�إث���ر �نهي���ار حتالف بني �لطرف���ني ��ستمر ثالث 
�سنو�ت �سد �لقو�ت �ليمنية �حلكومية �ملدعومة 
من �ل�سعودية، متت ت�سفيته على يد ميلي�سيات 
�حلوث���ي �لإرهابية فيما ت�سهد �حل���رب يف �ليمن 

منعطفا جديد� ي�سعب �لتكهن مبا �سيوؤول �إليه.
حك���م �سالح �ليم���ن وحتالف م���ع �حلوثيني 
�ملدعومني من �إي���ر�ن، و�أعلن ��ستعد�ده ل� “طي 
�سفح���ة” �ملا�س���ي م���ع �لتحال���ف �لعرب���ي �لذي 

تقوده �ل�سعودية، �لأمر �لذي رحبت به.
�ليوم م���ات �سالح مقتولً، ول ي�سعني �سوى 
�أن �أق���ول رحم �هلل �أ�س���د �لر�فدي���ن �لذي �سحى 
بنف�سه و�أولده من �أجل �لعر�ق بينما �سحى غريه 

بوطنه من �أجل �أولده.
مقت���ل �سال���ح ر�سالة ل���كل م���ن يتحالف مع 
دولة �ل�سياطني، 3 �سنو�ت كان علي �سالح �سد 
�لعرب، وملا �ختلف معهم يوما و�حد�ً، عملو� على 
ت�سفيته.  �حلقائق �ل�سر�تيجية �ستظل قائمة، 
ب���اإذن �هلل لن يتمكن �أعد�وؤنا من حتقيق ماآربهم، 
ما �ست�سه���ده �ل�ساحة �ليمني���ة يف �لأيام �لقادمة 
�سيكون بد�ية ف�سل للم����روع �لإير�ين �لتو�سعي 

و�ستع���ود �حلي���اة يف �مل���دن �ملحررة م���ن قب�سة 
ملي�سي���ات �حلوث���ي، �لتط���ور�ت �مليد�نية تب�ر 
باخل���ري و�لنت�س���ار�ت �ملتتالية توؤك���د �أن �لن�ر 

باإذن �هلل قريب.
�للهم �حفظ �ليمن و�خ���ذل �أعد�ءها �أجمعني 
من ظه���ر منهم ومن بطن، ورد كيدهم يف نحرهم 
و�جعل باأ�سهم بينه���م، �للهم �أخرجها و�أهلها من 

هذه �لفتنة و�ن�رها ن�ر�ً عاجالً غري �آجل.
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علي مجيد

برعاية كرمية م��ن رئيس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة، ومبناسبة 
االحتفاالت بالعيد الوطني املجيد، 
ينظم نادي الحد الريايض مهرجان 
قدامى العبي كرة السلة مبشاركة 
5 فرق متثل قدامى العبي األندية 
التالية: نادي الحد الريايض، النادي 
األه��يل الري��ايض، ن��ادي املنامة 
الري��ايض، نادي الحال��ة الريايض، 

وفريق من العبي املنتخب.
هذا، وقد وافق��ت جميع األندية 
بنجومها  املش��اركة  املذكورة عىل 
يف حقب��ة الثامنينات إلنجاح هذا 
املهرج��ان وال��ذي يق��ام برعاية 
كرميه من س��مو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة رئي��س اتحاد كرة 

السلة.
يف  املهرج��ان  يق��ام  وس��وف 

متام الساعة 6/30 من مساء اليوم 
الخميس املوافق 14ديسمرب2017 

عىل الصالة الرياضية بالنادي.
الكريم  للجمهور  والدعوة عام��ة 
إلنجاح هذا املهرجان ومش��اهدة 

نجوم الزمن الجميل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى مهرجان قدامى السلة
يقام اليوم بتنظيم نادي الحد

البالد سبورت

شعار الحد

سمو الشيخ عيسى بن علي

السنة العاشرة - العدد 3348 
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ق��ال م��درب الفري��ق األول للكرة 
الطائرة بنادي النرص التونيس فوزي 
الهواري إنه ال يفّكر باالس��تقالة يف 
ظل تراج��ع نتائ��ج الفريق بدوري 
الدرج��ة األوىل الناتج��ة عن غياب 
الركائ��ز األساس��ية للفري��ق ه��ذا 
املوس��م، مؤك��ًدا رغبت��ه الجادة يف 
مواصل��ة العمل ع��ىل رأس الجهاز 
لتحقي��ق  الن��رص  لن��ادي  الفن��ي 
تطلعات وآمال إدارة النادي يف بناء 

فريق للمستقبل.
وتلقى النرص لغاية اآلن خس��ارتني 
من األه��يل واملحرق وحق��ق فوزًا 
وحيًدا عىل حساب اتحاد الريف يف 
الجوالت الثالث املاضية من مسابقة 

الدوري.

وأضاف الهواري ل� “البالد سبورت” 
أن الن��رص فاوضه منذ ش��هر ابريل 
املايض، وقد تشجع للعمل مع النرص 
باعتباره أحد أبرز املنافسني وواحد 
م��ن أقطاب لعب��ة الك��رة الطائرة 
عىل مس��توى اململك��ة، وملا يضمه 
من عن��ارص دولية بارزة مثل فاضل 
عباس وحسن ضاحي وأمين هرونة 
والبقية، وعندم��ا حرض إىل اململكة 
انتقل جميع هؤالء إىل أندية أخرى.
وتاب��ع “لق��د جلس��ت م��ع إدارة 
الن��ادي وحددنا األه��داف العامة، 
فالواقع يق��ول بأنه م��ن الصعوبة 
املنافس��ة يف ظ��ل غي��اب 6 العبني 
واستبدالهم  أساسيني دفعة واحدة، 
بس��تة من البدالء الذين مل يشاركوا 

بكرثة يف املواس��م الفائتة، فتقرر أن 
يكون الهدف بناء فريق للس��نوات 
القادم��ة، وه��و أمر معق��ول، ولو 

طلب��ت مني اإلدارة املنافس��ة لرمبا 
فكرت يف عدم قب��ول املهمة، وعىل 
كل حال فإنه تحد كبري بالنس��بة يل 

وأسعى لتحقيق األهداف املنشودة 
لجامهري ومحبي نادي النرص..”.

وذكر الهواري أن مس��توى الفريق 

يتصاعد بش��كل تدريجي والالعبون 
بحاج��ة إىل اكتس��اب املزي��د من 
الخ��ربة، وه��م ميتلك��ون القدرات 
واإلمكانيات وما ينقصهم هو الخربة 
فقط، مش��ريًا إىل صعوبة املنافس��ة 
يف املوس��م الح��ايل، إال أن الفري��ق 
سيس��عى لتقدي��م كل ما بوس��عه 
لتحقي��ق أفض��ل مرك��ز متقدم يف 
سلم الرتتيب العام، معرتًفا بصعوبة 
التأهل للمربع الذهبي ولكن عنرص 
املفاج��أة يبقى حارًضا بقوة متى ما 
تس��لح الالعبون ب��اإلرادة والعزمية 
واإلرصار، الفًت��ا النظ��ر إىل صعوبة 
التعاقد م��ع محرتف هذا املوس��م 
بحس��ب وجهة نظر مجلس اإلدارة 

واالكتفاء بالعنارص الحالية.

الهواري: ال أفكر باالستقالة من النصر وأداؤنا يتطور
أشار إلى صعوبة المنافسة

حسن علي
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26 ربيع األول 1439

العدد 3348

21

فريق النصر للكرة الطائرةفوزي الهواري

يغ��ادر وف��د االتح��اد الع��ريب للكرة 
الطائ��رة املكون من األمني العام جهاد 
حس��ن خلفان واألمني العام املساعد 
فراس جواد الحلواجي اليوم الخميس 
إىل مدين��ة اإلس��كندرية بجمهوري��ة 
مرص العربية لحض��ور اجتامع األمناء 
العامني لالتح��ادات الرياضية العربية 
والذي يقام بإرشاف وتنظيم من اتحاد 
العربية  الوطني��ة  األوملبي��ة  اللج��ان 

يومي الجمعة والسبت املقبلني.
وبع��د انته��اء أعامل اجت��امع األمناء 
العامني لالتح��ادات الرياضية العربية 
س��يتجه وفد االتح��اد الع��ريب للكرة 
الطائرة إىل تونس للتوقيع عىل اتفاقية 
اس��تضافة تون��س ملنافس��ات بطولة 
والثالثني  السادس��ة  العربية  األندي��ة 
للكرة الطائرة والتي ستقام خالل شهر 

فرباير املقبل 2018.
ك��ام سيش��هد وف��د االتح��اد العريب 
للك��رة الطائرة يف آخر محطة له نهايئ 
العربية  األندي��ة  منافس��ات بطول��ة 
للس��يدات والت��ي  التاس��عة ع��رة 

تحتضنه��ا جمهورية مرص العربية 22 

ديسمرب الجاري.

ه��ذا وقد أك��د األمني الع��ام لإلتحاد 

العريب جهاد خلفان أن االتحاد حريص 

عىل املش��اركة والتفاع��ل اإليجايب مع 

جمي��ع برامج وأنش��طة اتحاد اللجان 

األوملبية العربية التي تعترب املظلة األم 

لالتحادات الرياضية العربية مبا يسهم 

يف تعزي��ز مس��رية الرياض��ة العربية، 

معرب��ا عن أمل��ه يف أن يخرج اجتامع 

األمن��اء العام��ني بالعديد م��ن الرؤى 

الرامي��ة لتطوي��ر عمل  واملقرتح��ات 

العربي��ة. وأضاف “يفتخر  االتحادات 

االتح��اد العريب للك��رة الطائرة وأرسة 

اللعب��ة يف كافة أرجاء وطننا العريب مبا 
نقدمه من عمل كبري وأنشطة وبرامج 
متواصلة، حيث نظمنا يف العام الجاري 
3 بط��والت واح��دة ألندي��ة الرجال 
وأخرى ش��اطئية للرجال والس��يدات 
وبطولة للناش��ئني ونحن عىل وش��ك 
تنظيم بطولة األندية للسيدات والتي 
تعت��رب راب��ع بطولة، وه��و ما يعكس 
مساعي االتحاد الجادة برئاسة الشيخ 
عيل بن محم��د آل خليفة يف االرتقاء 
اللعب��ة يف الوط��ن الع��ريب  مبس��رية 
وبفضل ما تقدمه مملكة البحرين بلد 

املقر من دعم ال محدود..”.
وع��رب خلف��ان ع��ن ش��كره الجزيل 
لالتحادي��ن التون��يس وامل��رصي عىل 
يف  املتواص��ل  وحرصه��ام  تفاعله��ام 
دعم أنش��طة وبرامج االتحاد العريب، 
معرب��ا عن ثقته يف ق��درة تونس عىل 
احتضان بطولة األندية للرجال ومرص 
الس��تضافة بطولة األندية للس��يدات 

بأفضل صورة.

قدمت رشك��ة بن هن��دي إنفورماتكس 
– سامس��ونج رعايته��ا ملهرج��ان العيد 
الوطن��ي الكتش��اف املواه��ب موالي��د 
2006 و2007، وال��ذي يقيم��ه االتح��اد 
البحريني لكرة القدم يوم الجمعة املقبل 
املوافق 15 ديسمرب الجاري عىل املالعب 
الخارجي��ة التابع��ة له مبش��اركة جميع 
األندية املندرجة تحت مظلته، بالتزامن 
مع احتف��االت اململكة بالعي��د الوطني 

املجيد.
وبه��ذه املناس��بة التق��ى نائ��ب رئيس 
اتحاد الكرة للش��ؤون الفنية رئيس لجنة 
املنتخبات الش��يخ خالد بن س��لامن آل 
خليفة م��ع عضو مجلس إدارة مجموعة 
الرئي��س  ونائ��ب  ب��ن هن��دي  رشكات 
التنفيذي عبدالعزيز عبدالله بن هندي، 

وذلك يف مقر االتحاد بالرفاع. 
وقد أعرب الش��يخ خالد بن س��لامن آل 
خليف��ة ع��ن تقديره لركة ب��ن هندي 
إنفورماتكس – سامس��ونج عىل رعايتها 

للمهرجان الذي يقام تزامنا مع احتفاالت 
اململك��ة بالعيد الوطن��ي املجيد، مؤكدا 

أنها باب للراكة مع اتحاد الكرة. 
ولفت إىل دور الرعاية يف كونها مساهمة 
يف توفري أسباب النجاح للمهرجان، والذي 
يح��رص اتحاد الكرة ع��ىل نجاحه؛ ملا له 

من دور كب��ري يف إبراز املواهب الكروية 
الناشئة، وتطويرهم عىل مر السنني.

وأك��د الش��يخ خال��د ب��ن س��لامن أن 
تقديم رشكة بن هن��دي إنفورماتكس – 
سامس��ونج رعايتها للمهرجان تأكيد عىل 
نه��ج الرك��ة يف دعم القط��اع الريايض 

عموما وكرة القدم خاصة، مثمناً التعاون 
الكبري الذي أبداه املسؤولون يف الركة.

م��ن جهته، أع��رب عضو مجل��س إدارة 
مجموع��ة رشكات ب��ن هن��دي ونائ��ب 
الرئيس التنفيذي عبدالعزيز عبدالله بن 
هندي، ع��ن فخر الركة باملش��اركة يف 
دعم املهرج��ان وكونها جزًءا منه، خاصة 
وأنه ي��أيت كجزء من احتف��االت مملكة 

البحرين الغالية بالعيد الوطني املجيد.
وأضاف قائاًل إنن��ا نهتم كركة بحرينية 
برعاية الرياضة البحرينية، ورعايتنا لهذا 
املهرج��ان الوطن��ي يأيت ضم��ن خططنا 
الرامي��ة لنهضة الرياضة بوطننا الحبيب. 
والت��ي تش��هد طف��رة كب��رية يف كاف��ة 
األنشطة الرياضية يف ظل الرعاية الكرمية 
واالهتامم الكبري الذي يوليه ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

أشار العب فريق الشباب لكرة اليد محمد النشيط إىل أن موسمه الريايض الجاري انتهى فعليًّا 
بعد إصابته ب� “كرس يف الكاحل”، والتي تعرض لها خالل األيام املاضية إثر مشاركته يف فعاليات 

املدارس باالحتفال بالعيد الوطني املجيد.
ورصح النشيط ل�”البالد سبورت” بأن الفحوصات الطبية شخصت إصابته بكرس يف كاحل رجله 

اليرسى والذي استدعى للتدخل الجراحي وتركيب قطع حديدية “براغي وصفائح” من أجل تثبيت 
موقع اإلصابة دون حدوث مضاعفات أخرى. مضيًفا “الحمد لله والشكر متت العملية بنجاح”. 
ويحتاج إىل ما يقارب األسبوعني عىل هذا الوضع، ومن ثم يتم انتشال “الرباغي والصفائح” ليتم 

تركيب جبرية بعدها وهذه تحتاج هي األخرى لشهرين عىل أقل تقدير ومن ثم الدخول يف مراحل 
التأهيل الطبي.

يشهد توقيع استضافة بطولة أندية الرجال بتونس

“عربي الطائرة” يشارك في اجتماع األمناء العامين باإلسكندرية

شركة “بن هندي” ترعى مهرجان العيد الوطني الكتشاف المواهب

موسم “نشيط الشباب” ينتهي بكسر في الكاحل

المنامة         االتحاد العربي للكرة الطائرة

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

  فراس الحلواجي

الشيخ خالد بن سلمان مع عبدالعزيز بن هندي

 جهاد خلفان
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.. وسموه يرعى مهرجان 
األهلي 18 ديسمبر

برعاية كرمية من رئيس اتحاد كرة 

السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 

خليفة آل خليفة، ومبناسبة االحتفال 

بالعيد الوطني املجيد وعيد جلوس 

جاللة امللك املفدى حفظه الله ورعاه، 

يقيم النادي األهيل مهرجان لكرة السلة 

يجمع قدامى الالعبني والجيل الجديد، 

ويشمل مسابقات للجمهور واملدعوين من 

عشاق كرة السلة ومتنح الجوائز للمتميزين. ويقام املهرجان 

برعاية كرمية وتريف سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 

آل خليفة، وذلك يف يوم اإلثنني املوافق 18 ديسمرب 2017م 

من الساعة 4:00 عرًصا وإىل الساعة 7:00 مساًء عىل صالة 

النادي األهيل، والدعوة عامة للجمهور الكريم إلثراء املهرجان 

واالحتفال باألعياد الوطنية العزيزة عىل قلوبنا جميًعا.

منتخب رفع األثقال يستعد 
لمشاركة خارجية جديدة 

عبدالخالق يشارك في اجتماع 
تعيين األطقم اآلسيوية

أم الحصم – اتحاد رفع األثقال: يستعد منتخبنا الوطني لرفع األثقال 
للمشاركة يف البطولة العربية واإلسالمية واالفرو آسيوية لرفع االثقال والتي 
من املقرر أن تقام منافساتها يف العاصمة املرصية القاهرة يف الفرتة الفرتة 

من 18 ولغاية 23 ديسمرب. 
وسريأس الوفد البحريني سلطان الغانم النائب األول لرئيس اتحاد دول 

غرب آسيا لرفع األثقال نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال مساعد 
رئيس االتحاد العريب لرفع األثقال، نيلة املري ادارية، عيل عبدالله املدير 
الفني، أمرية ابراهيم  مدربة املنتخب النسايئ، عبدالرضا عبدالله مدرب 
املنتخب الرجايل، وسيمثل املنتخب كل من الالعبني عيل عبداالمري فئة 

56 كجم ناشئني، سلامن جاسم  فئة فوق 105  شباب، أما الالعبات مريم 
محمد  فئة 44 ناشئات، زهراء حسن  فئة 48 شباب، ابتسام عيل  فئة 58 
كجم ، نهى محمد  فئة فوق 90  كجم، وتعترب هذي املشاركة الثانية لرفع 

االثقال هذا العام، كام ان هذي البطوالت من اقوى البطوالت التي تضم 
دول اسيا والعربية وافريقيا والدول االسالمية.

وحرص الغانم باالجتامع بالالعبني والالعبات وتوجيههم استعداداً لهذه 
املشاركة الدولية املهمة وحثهم عىل بذل أقىص درجات العطاء من أجل 

رفع علم اململكة وتحقيق املزيد من االنجازات املرفة للبالد.
وتضم التشكيلة الالعبة ابتسام عيل والالعب عيل عبداالمري واللذان تم 

انتقائهام من برنامج مملكة البحرين الكتشاف املواهب الرياضية حيث 
يسعى االتحاد البحريني لرفع األثقال ومن خالل البطوالت املحلية التي 

يقيمها االتحاد بشكل مستمر الستمرارية تغذيته منتخباته الوطنية 
بالالعبني والالعبات وضم املتميزين وصقل مواهبهم.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: شارك مستشار 
لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم، 

عبدالرحمن عبدالخالق، يف اجتامع لجنة 
الحكام اآلسيوية املصغرة، والذي عقد 

يوم أمس )األربعاء( بالعاصمة املاليزية 
)كواالملبور(. وتأيت مشاركة عبدالرحمن 

عبدالخالق يف االجتامع بصفته عضًوا يف لجنة 
الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وعضًوا 

يف لجنة التعيني باالتحاد اآلسيوي.
وخصص االجتامع بصفة رئيسية لتعيني األطقم التحكيمية للمباريات 

املندرجة تحت روزنامة االتحاد اآلسيوي يف بداية العام املقبل )2018(، 
وبالتحديد يف شهري فرباير ومارس مبسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس 

االتحاد اآلسيوي. وستبدأ املسابقتان اآلسيويتان خالل شهر فرباير املقبل.

الغانم مجتمعًا بالمنتخب الوطني لرفع األثقال

شعار األهلي

شهدت الفعالية الوطنية التي 
نظمتها جرافيتي اندور سكاي 

دايفينغ “جرافيتي” مبناسبة الزيارة 
امليمونة التي قام بها عاهل البالد 

صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة إىل “جرافيتي”، 

ومبناسبة احتفال مملكة البحرين 
بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 

ديسمرب إحياء لذكرى قيام الدولة 

البحرينية الحديثة يف عهد املؤسس 
أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة 
العام 1783 ميالدية، والذكرى 46 
النضاممها يف األمم املتحدة دولة 

كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم 
جاللة امللك مقاليد الحكم.

ووفرت “جرافيتي” دخوال مجانيا 
لجميع املواطنني واملقيمني وزوار 
اململكة؛ لالستمتاع بأجواء الرتفيه 

ومتعة الطريان الحر الداخيل خالل 
الفرتة من 11 ديسمرب لغاية 16 

ديسمرب 2017.
وأعربت إدارة “جرافيتي أندور 

سكاي دايفينغ” عن شكرها 
وتقديرها لجاللة العاهل عىل هذه 

الزيارة الكرمية.
وأكدت املدير العام لجرافيتي خولة 
الحامدي، أن جرافيتي حريصة عىل 

مشاركة مملكة البحرين وأبناء 
شعبها األوفياء أفراحها الوطنية، إذ 
يأيت تنظيم هذه الفعالية الوطنية 

للتعبري عن الشكر والعرفان 
لإلنجازات التي تحققت يف ظل 

العهد الزاهر لجاللة امللك والقيادة، 
مضيفة أن 16 ديسمرب هو ذكرى 

عزيزة عىل قلب كل مواطن ومقيم 
بهذه األرض الطيبة.

“جرافيتي” تحتفل مع الجمهور بزيارة جاللة الملك

عبدالرحمن عبدالخالق

محمد النشيط بعد إجرائه العملية الجراحية

تختتم مس��اء اليوم )الخميس( مواجهات 
الجول��ة 14 للقس��م الث��اين م��ن ال��دور 
التمهيدي لدوري زين الدرجة األوىل لكرة 
الس��لة، بإقامة لقاءي��ن، يلتقي يف املباراة 
األوىل األهيل مع الحالة الس��اعة 6 مساًء، 
وتليه��ا مبارشة مباراة االتحاد وس��امهيج 
الس��اعة 7:45 مساًء، وتقام املباراتان عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وي��ربز اللق��اء األول يف خت��ام الجولة، إذ 
يس��عى األهيل لحفظ ماء الوجه وتجميل 
صورته، حينام يواجه الحالة املنتيش بفوزه 

األخري عىل املحرق “وصيف الدروي”.
فاألهيل الذي يعاين من غياب قائده حسني 
ش��اكر بس��بب عقوبة اإليق��اف املوقعة 
بحق��ه م��ن قب��ل اإلدارة، والذي س��اهم 

بش��كل مبارش يف انهي��اره فني��ا ومعنويا 
ونتائجيا وأدت إىل تعرض الفريق لخسارة 
مذلة أمام املنامة يف الجولة املاضية، يأمل 
يف إنقاذ نفس��ه وتحقيق بداية مقبولة يف 
القس��م الثاين من متهيدي ال��دوري، وما 

س��يزيد الطني “بلة”، فإن النسور الصفراء 
س��تحلق الي��وم من دون الع��ب محرتف 
بعد االس��تغناء عن النيجريي إيبي ورفض 
األمرييك دوغيت العودة لصفوف الفريق.

وم��ن املؤم��ل أن تش��هد املب��اراة عودة 

الالع��ب عم��ران عبدالرض��ا بع��د انتهاء 
عقوبة اإليقاف.

يف املقابل، يتطل��ع الحالة بقيادة الوطني 
أحمد جان الذي يقدم مس��تويات مميزة 
ونتائ��ج إيجابي��ة إىل اس��تغالل ظ��روف 

منافس��ه ومضاعف��ة جراح��ه والع��ودة 
بالنق��اط الكاملة؛ من أج��ل التأمني عىل 

مركزه الحايل.
ويدخ��ل األهيل املب��اراة وه��و يف املركز 
الثالث برصيد 22 نقطة من 10 انتصارات 

وهزميتني، ويربز يف صفوفه هشام رسحان، 
كاظم ماجد، صباح حسني وعيل عقيل.

في��ام يحتل الحالة املرك��ز الخامس ب� 20 
نقطة من 8 انتص��ارات و5 هزائم، ويربز 
يف صفوفه حس��ني س��لامن، أحمد جامل، 

حسن قرايش واألمرييك لورن وودز.
ويف اللق��اء الثاين، يأمل االتحاد يف مواصلة 
املتمي��زة وتحقي��ق  تقدي��م مس��توياته 
االنتصار الس��ابع له يف الدوري؛ للتقدم يف 
س��لم الرتتيب أو عىل األقل املحافظة عىل 
مركزه الحايل، فيام ال يزال سامهيج يبحث 

عن انتصاره األول.
وميتلك االتحاد 18 نقط��ة يف املركز 8، يف 
حني يتذيل س��امهيج ق��اع الرتتيب ب� 12 

نقطة.

“سلة األهلي” تنشد حفظ ماء الوجه أمام الحالة
نشوة البرتقالي تهدد النسور بمضاعفة الجراح

محمد الدرازي

فريق الحالة لكرة السلة فريق األهلي لكرة السلة

حقق فريق الرفاع فوزا مستحقا عىل 
حساب البحرين بنتيجة )83/55(، يف 
املباراة التي جمعتهام يوم أمس، عىل 
صالة اتحاد السلة بأم الحصم، ضمن 

منافسات الجولة 14 للدور التمهيدي 
من دوري زين لكرة السلة.

وعزز الرفاع بهذا الفوز حظوظه يف 
املنافسة عىل املركز السادس املؤهل 

لتصفيات املربع الذهبي بعد أن رفع 
رصيده إىل 21 نقطة، فيام رفعت 

نقطة الخسارة رصيد البحرين إىل 17 
نقطة. وحقق البحرين بداية جيدة 

يف املباراة حينام تقدم يف الربع األول 
22/19، غري أّنه تراجع كثريا يف الربع 
الثاين الذي سّجل فيه نقطتني فقط 
مقابل 24 نقطة للرفاع الذي أنهى 

الشوط األول متقدًما بنتيجة 43/24. 
ورغم عودة البحرين وتقليصه 

الفارق إىل 9 نقاط )55/46( بفوزه 
يف الربع الثالث )22/12(، إال أّن 
الرفاع حافظ عىل هدوئه ومتكن 

من حسم املباراة ملصلحته بفوزه يف 
الربع األخري )28/9(.

النجمة يتخطى الحد 
بسهولة

ويف اللقاء األول أمس، حقق فريق 
النجمة فوزا عريضا عىل حساب 

الحد بنتيجة )111/62(. وهذا 
هو الفوز الثامن للنجمة مقابل 
5 هزائم؛ لريفع رصيده إىل 21 
نقطة يف املركز السادس، فيام 

تلقى الحد الخسارة 12 مقابل فوز 
واحد وبات رصيده إىل 14 نقطة 
يف املركز 12. ومل يواجه الفائز أي 

مقاومة تذكر من الجانب اآلخر، إذ 
سيطر عىل أشواط املباراة األربعة 
وخرج فائزًا بالنتائج اآلتية: 25/9، 

23/20، 35/17 و28/16. وتألق 
من جانب النجمة محمد بوعالي 
بتحقيقه 35 نقطة، واستحوذ عىل 

17 كرة ومرر 11 متريرة حاسمة.

النجمة والرفاع يتخطيان الحد والبحرين بدوري زين
البالد سبورت

الصراع يشتد على المركز السادس االلتواء يغّيب الموسوي عن 
سلة سترة

البالد سبورت

أصيب العب الفريق األول 
لكرة السلة بنادي سرتة 

نارص املوسوي بالتواء يف 
الكاحل بالقدم اليمنى 
خالل الحصة التدريبية 

الرئيسة لفريقه، يوم 
الخميس املايض.

واستدعت اإلصابة خروج 
الالعب من التدريب، بعد 

أن شعر الالعب بآالم مربحة 
يف مفصل القدم، إذ توجه 

للمستشفى عىل الفور إلجراء الفحوصات وتلقي العالج الالزم.
وينتظر الالعب نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها عىل موضع 

إصابته التي تعرض لها قبل البدء يف الربنامج التأهييل.
وإذا ما أكدت نتائج الفحوصات التي أجريت لالعب إصابته بااللتواء، 

فإن من املؤمل أن يبتعد عن املالعب ملدة ترتاوح من أسبوعني إىل 
3 أسابيع عىل األقل، قبل عودته إىل تدريبات الكرة بصورة طبيعية، 
وبالتايل تأكد غياب الالعب عن املباريات الثالث املقبلة لفريقه يف 

القسم الثاين من الدور التمهيدي لدوري زين.
ويعترب املوسوي أحد أبرز الركائز األساسية يف تشكيلة املدرب نجاح 

ميالد، وهو الذي يتميز باللعب الرسيع واملهارات الفردية.

الموسوي متأثرا باإلصابة

من لقاء النجمة والحد من لقاء الرفاع والبحرين
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أك��د عدد م��ن نج��وم الرياض��ة والفن 
االجتامعي  التواص��ل  واإلعالم ووس��ائل 
املشاركون يف فعاليات املهرجان الريايض 
الخريي الثاين “قدها وقدود” أن املهرجان 
يعد مث��االً لألصالة البحريني��ة، باعتباره 

مهرجاًنا ناجًحا بكل املقاييس.
وأش��اروا إىل أن الرعاي��ة الكرمية لرئيس 
االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��ي ب��ن خليفة آل 
خليفة وبتنظي��م جمعية ذخر البحرين، 
جّس��دت روح التالح��م واملحبة والعمل 

الجامعي مع ذوي العزمية.
وأضاف��وا أن تل��ك التظاه��رة الرياضية 
االجتامعي��ة ينبغي اعتامده��ا والحرص 
عىل تنظيمها س��نويًّا نظرًا ملا تحمله من 
مخرج��ات إيجابية ملموس��ة عىل كافة 
األصع��دة، كام يج��ب تطوي��ر الفعالية 
لتصب��ح ملتق��ى خليجي وع��ريب يجمع 
كافة فئ��ات املجتمع جنًب��ا إىل جنب يف 
تحد يثبت للجميع أن اإلعاقة هي مجرد 
عوائ��ق وهمية، متى ما أزيلت تس��اوى 

الجميع يف العطاء والقوة.
وم��ن جانبه، أكد اإلعالمي فايز الس��ادة 
أن مهرج��ان “قدها وق��دود” يعد مثاالً 
لألصال��ة البحريني��ة، باعتب��اره مهرجاًنا 
ناجًح��ا بكل املقايي��س، متمنيًّ��ا تكراره 
سنويًّا إلمياننا بأهمية فئة ذوي اإلعاقة يف 

مجتمعنا واهتاممنا بهم. 
كام أشاد برعاية س��مو الشيخ عيىس بن 
عي بن خليف��ة آل خليف��ة للمهرجان، 
وما يتميز به سموه من صفات التواضع 
والطيبة واألخالق وح��ب الخري والعطاء 
وال��روح البحرينية األصيل��ة، األمر الذي 

ساهم يف إنجاح املهرجان وإبرازه.
وب��دوره، أك��د عض��و املجل��س األعىل 
للشباب والرياضة عي رشيف أن مهرجان 
“قده��ا وقدود” أكرث من رائع من ناحية 
الفك��رة والتنظيم، وهذا لي��س بغريب 
ع��ىل جمعي��ة ذخ��ر البحري��ن، متابًعا 
بقوله “أعجبتن��ي اللوحة الرياضية التي 
تجس��دت بروح التالحم واملحبة والعمل 
الجامعي م��ع ذوي العزمي��ة، كام أفخر 
بفري��ق “حزاوينا” الفائ��ز باملركز األول 

إلرصارهم عىل تحقيق النجاح”.
وأض��اف الناش��ط يف وس��ائل التواص��ل 
االجتامع��ي خال��د املرزوق��ي أن “قدها 
وقدود” ليست مجرد بطولة بل تظاهرة 
رياضي��ة اجتامعية فنية ينبغي اعتامدها 
والح��رص ع��ىل تنظيمه��ا س��نويًّا نظرًا 
للمخرجات اإليجابية امللموس��ة لها عىل 
كافة األصعدة، كام يجب تطوير الفعالية 
لتصب��ح ملتق��ى خليجيًّ��ا وعربيًّا يجمع 
كافة فئ��ات املجتمع جنًب��ا إىل جنب يف 
تحد يثبت للجميع أن اإلعاقة هي مجرد 
عوائ��ق وهمية، متى ما أزيلت تس��اوى 

الجميع يف العطاء والقوة.
وتاب��ع “ألولئك األبطال الذي��ن يعلمونا 

دامئًا قوة التحدي واإلرصار، أقول: ش��كرًا 
لك��م عىل جرع��ة األم��ل وروح التفاؤل 

الذين تزرعونها فينا كل يوم”.
وأكد نجم املنتخب الوطني والعب نادي 
املحرق إسامعيل عبداللطيف أن “قدها 
وقدود” شّكل طابًعا جديًدا يف املهرجانات 
اإلنسانية والخريية عىل مستوى اململكة، 
وذل��ك مل��ا يحتويه م��ن رس��ائل هادفة 
انعكست يف عفوية املشاركني واملنظمني، 
وكذلك ع��ىل تعاملهم الراق��ي يف إنجاح 

املهرجان وإخراجه بالصورة املناسبة.
وأضاف أن مشاركته يف املهرجان، أثبتت 
له أن اإلعاقة ليس��ت يف الجسد وإمنا يف 
العق��ل وال��روح واإلرادة، فعندما تتوافر 

اإلرادة القوي��ة يس��تطيع الش��خص أن 
يتغل��ب ع��ىل الصعوبات الت��ي تواجهه 
ليحق��ق النج��اح الكام��ل مه��ام كانت 

الظروف املحيطة.
وبدوره، أش��ار اإلعالمي عي القطان إىل 
أن مش��اركته ضمن فعالي��ات املهرجان، 
علمت��ه م��دى عظم أولئ��ك األبطال من 
ذوي العزمي��ة، فه��م ميلك��ون القدرات 

الخارقة التي تفوقنا.
ولف��ت إىل أن “قده��ا وق��دود” يعت��ر 
فريًدا من نوعه، م��ع وجود العديد من 
الش��خصيات البحرينية املؤثرة، واألجمل 
م��ن ذلك أن تعيش تجربة املعاق وتعلم 
م��دى ق��درات ذوي العزمي��ة وهمتهم 

الكبرية، ش��اكرًا لجمعية ذخ��ر البحرين 
عىل تنظيمها وترتيبها للمهرجان. 

فيام أوضح مستشار التواصل االجتامعي 
خالد الش��رياوي أن الجه��ود التنظيمية 
الكبرية التي بذلتها جمعية ذخر البحرين 
إلنجاح هذا الح��دث مبثابة فخر واعتزاز 
للجهود الشبابية يف اململكة، الفًتا إىل أن 
املشارك يف “قدها وقدود” يكتشف بأنه 
هو املعاق تجاه أصحاب العزمية والهمم.
ومن جانبه، قال العب نادي الحالة لكرة 
الس��لة حس��ن الكرايش: “اكتشفت عن 
قرب ب��أن ذوي اإلعاقة يتمي��زون بقوة 
اإلرادة وعل��و الهم��ة وبذل��ك يتغلبون 
عىل الصعوب��ات التي تواجههم، فبالرغم 

من إعاقته��م.. إال أن ذلك ال مينعهم من 
النجاح والتفوق وترك البصامت اإليجابية 
عىل م��ن حولهم، بل إنه��م تفوقوا عىل 
أصحاب األجسام الس��ليمة ممن حرموا 

نعمة الهمة العالية واإلرادة القوية”.
وأش��اد العب نادي األهي لكرة الس��لة 
صباح حس��ني مبس��توى التنظي��م املميز 
للمهرجان، إىل جانب ترشفه باملش��اركة 
يف اللعب ضمن فريق واحد مع أصحاب 
العزمية، متمنيًّا تكرار هذه التجربة خالل 

السنوات القادمة.
وأض��اف الناش��ط يف وس��ائل التواص��ل 
االجتامعي صالح عبداملجيد “بوفليكس” 
أن املهرج��ان ش��هد مس��تًوى كب��ريًا يف 
التنظيم والتنس��يق، إضافًة إىل الدقة يف 
اختيار املشاركني من الشخصيات املؤثرة 

يف املجتمع.
وتاب��ع بقول��ه: “ترشفت مبش��اركتي مع 
الالعب��ني من ذوي اإلعاق��ة، فبالرغم من 
الفرتة القص��رية التي قضيته��ا معهم إال 
أنني تعلمت منهم معنى الصر واإلرادة 
والعزمية والروح الطيب��ة والجميلة التي 

يتمتعون بها”.
وع��ّر العب ن��ادي املنامة لك��رة القدم 
محمود عبدالرحمن “رينغو” عن ترشفه 
باملش��اركة يف مهرجان “قده��ا وقدود” 
وتواجده بني أصحاب العزمية، مام جعله 
يتعلم معنى الرغبة واإلرصار عىل تحقيق 
ا بهم وما حققوه  النجاح، قائاًل “فخور جدًّ

من نجاح عىل جميع املستويات”.
بدوره، أكد حس��اب “راص��د الجامهري” 
ع��ىل منص��ة اإلنس��تغرام، أن مهرج��ان 
“قدها وقدود” فعالية اجتامعية وطنية 
ذات بصم��ة احرتافية، م��ع ما ضمه من 
أصحاب اإلرصار والهمم املمزوج مبشاركة 
كل أط��راف املجتم��ع البحرين��ي م��ن 

مختلف التخصصات.
ووّجه ألصحاب العزمي��ة كلمة أكد فيها 
أنهم طاقة إيجابية وفخر للبحرين، ومن 
ال ميلك اإليجابية س��يحصل عىل اإلجابة 

منكم.

“قدها وقدود” جّسد روح التالحم والمحبة والتكاتف مع ذوي العزيمة
داعين لتنظيم المهرجان على المستوى الخليجي والعربي.. المشاركون:

إسماعيل عبداللطيف فايز السادة

علي شرفي

س��يكون رئيس االتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم الش��يخ ع��ي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة رئيسا 
لوف��د مملكة البحرين املش��ارك 
يف بطول��ة كأس الخلي��ج العريب 
“خليجي 23”، والتي س��تحتضنها 
دول��ة الكوي��ت الش��قيقة خالل 
الفرتة 22 ديسمر الجاري وحتى 

5 يناير املقبل.
وسيرتأس الش��يخ عي بن خليفة 
ب��ن أحم��د آل خليف��ة، الوف��د 
البحريني، يف حني س��يكون نائب 
رئيس اتحاد الكرة للشؤون الفنية 
ورئي��س لجنة املنتخبات الش��يخ 
خالد بن سلامن آل خليفة رئيسا 
لوف��د منتخبنا األول املش��ارك يف 

البطولة.
ويف س��ياق متصل، يش��ارك عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس 

الكرة  باتح��اد  املس��ابقات  لجنة 
عبدالرض��ا حقيق��ي، يف اللجن��ة 
الفني��ة لبطول��ة “خليج��ي 23”، 

وذلك بصفته عضوا يف اللجنة.
وس��يكون عض��و مجل��س إدارة 
اتحاد الكرة ورئيس لجنة الشؤون 
القانونية سلطان السويدي عضوا 
يف لجنة التس��ويق باتحاد الخليج 

العريب لكرة القدم.
وس��يكون رئي��س لجن��ة الحكام 
باالتحاد خليف��ة الدورسي عضوا 
يف لجن��ة الحكام باتح��اد الخليج 

العريب لكرة القدم.
مستش��ار  س��يكون  ذل��ك،  إىل 
رئيس اتح��اد الكرة ورئيس املركز 
الع��ايل ممثال  اإلعالم��ي عب��اس 
ململكة البحرين يف عضوية اللجنة 
اإلعالمي��ة لبطول��ة كأس الخليج 

العريب “خليجي 23”.

خالد بن سلمان رئيًسا لوفد المنتخب 

علي بن خليفة رئيًسا لوفد البحرين في “خليجي 23” 
اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

الشيخ خالد بن سلمان الشيخ علي بن خليفة

الكويت ترغب بضم مدرب 
منتخبنا السابق “باتيستا”

أحمد مهدي:

يرغب االتحاد الكويتي لكرة القدم يف ضم 
املدرب السابق ملنتخبنا الوطني األول لكرة 

القدم، األرجنتيني سريجيو باتيستا.
ومن املؤمل أن يصل باتيستا اليوم 

)الخميس( إىل الكويت؛ للتباحث والتفاوض 
مع إدارة االتحاد الكويتي؛ لقيادة “األزرق” 

بعد انتهاء منافسات كأس الخليج العريب )خليجي 23(، والتي 
ستستضيفها الكويت خالل الفرتة 22 ديسمر الجاري وحتى 5 يناير 

املقبل. وسبق لباتيستا أن أرشف عىل منتخبنا األول، قبل أن يتم إنهاء 
عقده بالرتايض، خصوًصا مع الظروف التي مر بها آنذاك.

ومل ينجح باتيستا يف قيادة منتخبنا للتأهل إىل التصفيات النهائية 
املؤهلة لكأس العامل 2018. ويرغب الكويتيون يف البحث عن مدرب 

ثابت لقيادة “األزرق”، خاصة بعد رفع الحظر الدويل عن الكرة 
الكويتية. وسيدرس الكويتيون سريًا ذاتية أخرى ألربعة مدربني أيًضا؛ 

متهيًدا لالستقرار عىل باتيستا أو أحدهم بعد بطولة الخليج.
وسيقود “األزرق” يف )خليجي 23( املدرب الرصيب بونياك الذي يرشف 

عىل تدريب نادي الجهراء الكويتي.

باتيستا

يواصل منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم، تحضرياته اإلعدادية املحلية؛ 

للمشاركة يف كأس الخليج العريب 
“خليجي 23”، التي ستستضيفها 

دولة الكويت خالل الفرتة 22 
ديسمر الجاري وحتى 5 يناير 

املقبل.
وكثف املنتخب الحصص التدريبية، 

إذ خاض أمس حصتني تدريبيتني 
أيضا: األوىل صباحية والثانية 
مسائية، وذلك عىل املالعب 

الخارجية التابعة التحاد الكرة.

ويقود التدريبات الجهاز الفني 
املكون من املدرب التشييك 

مريوسالف سكوب ومساعد املدرب 
الوطني خالد تاج، وبقية الجهاز 

املعاون.
ويستعد منتخبنا ملواجهة نظريه 
الكويتي وديا يف مواجهة ستقام 

يف مملكة البحرين يوم 18 
ديسمر املقبل، وذلك بالتزامن مع 

احتفاالت البالد بالعيد الوطني 
ورفع الحظر الدويل عن الكرة 

الكويتية.

وستكون املباراة الودية التجربة 
األخرية لكال املنتخبني، خصوصا مع 

قرص فرتة اإلعداد للبطولة.
وسيصل املنتخب الكويتي يوم 
17 ديسمر؛ استعدادا ملواجهة 
املنتخب يف مباراة سيحتضنها 

استاد البحرين الوطني.
وتشهد تدريبات املنتخب حامسا 

كبريا وجدية عالية من قبل 
الالعبني.

ويرغب “األحمر” يف تحقيق 
مشاركة إيجابية خالل هذه 

النسخة، خصوصا أن املنتخب ليس 
باملجموعة الجديدة، وسبق لها 

حديثا أن خاضت لقاء سنغافورة 
ضمن تصفيات كأس آسيا 2019، 
والتي حجز فيها منتخبنا بطاقة 

الرتشح إىل النهائيات اآلسيوية.
وسيواصل املنتخب سلسلة 

تحضرياته عىل املالعب الخارجية، 
إذ سيخوض اليوم تدريبني أيضا، 
فيام سيكون غدا الجمعة راحة، 

عىل أن يستأنف اإلعداد يوم 
من تدريبات المنتخبالسبت املقبل.

“األح����م����ر” ي���واص���ل ال��ت��ح��ض��ي��ر ل���� “خ��ل��ي��ج��ي 23”
أحمد مهدي



رح��ب ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الفخري  الرئيس  البحريني��ة  األوملبية 
لالتحاد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة مبشاركة فرسان دولة االمارات 
العربي��ة املتحدة الش��قيقة يف بطولة 
العي��د الوطني للق��درة التي تنطلق 
منافساتها ظهر يوم الجمعة والسبت 
املوافقني  15و 16 من ش��هر ديسمرب 
الج��اري بقري��ة البحري��ن الدولي��ة 

للقدرة.
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليفة أن مش��اركة فرس��ان دولة 
االم��ارات يف بطول��ة العي��د الوطني 
للقدرة س��رفع من حدة املنافس��ات 
يف جميع مراحل الس��باق وس��تجعل 
الندية كبرية بني الفرسان، ما سيعطي 
رونق��اً ممي��زاً للبطول��ة وسيش��جع 
الفرس��ان واإلس��طبالت عىل مضاعفة 
جهوده��م م��ن أجل تحقي��ق افضل 
النتائ��ج خصوصاً مع هذه املش��اركة 
املميزة من فرس��ان االم��ارات، وهي 
فرصة من أجل كس��ب الخ��ربة بحد 
ذاته��ا، الذي��ن ميتلك��ون اإلمكانيات 
العالي��ة والخربة الكبرية يف س��باقات 
الق��درة وكيفي��ة التعامل م��ع أجواء 
هذه البطوالت، وكذلك فرس��اننا من 
مختل��ف االس��طبالت ق��ادرون عىل 
املنافس��ة أيضاً ما يؤك��د أن البطولة 
القادمة س��تكون بطول��ة مميزة مع 
هذه املشاركة من فرسان االمارات يف 

بطولة العيد الوطني للقدرة.
ومثن سموه هذه املشاركة املميزة من 
فرس��ان االمارات وحرصهم باالحتفال 
م��ع أش��قائهم يف مملك��ة البحري��ن 
بعيده��ا الوطني املجيد وعيد جلوس 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك، والجمي��ع 
فخور ويعتز بوجود األخوة الفرس��ان 
م��ن دولة االم��ارات العربية املتحدة 
داعني املوىل عز وجل أن يحفظ قيادة 
البلدي��ن والش��عبني الش��قيقني وأن 

يوفقهم لكل ما فيه من خري.
ووجه سموه االتحاد املليك للفروسية 

م��ن  للتكثي��ف  الق��درة  وس��باقات 
جاهزيت��ه واس��تعداده لبطولة العيد 
الوطن��ي للقدرة واخراجه��ا بالصورة 
الالئق��ة وتوف��ري كل األج��واء املثالية 
إلنجاح هذا التجم��ع الريايض الدويل 
ع��ىل أرض مملكة البحري��ن، مؤكدا 
ثقته الكبرية يف كل العاملني يف اللجان 
ودورهم البارز يف اإلع��داد والتجهيز 
وتنظي��م البطوالت والس��باقات بكل 

نجاح وتألق.
وأشار سموه أن البطولة تأيت يف مناسبة 
عزيزة عىل قلوب جميع أبناء الشعب 
البحرين��ي، م��ع أف��راح واحتف��االت 
العي��د الوطني املجي��د وعيد جلوس 
جالل��ة املل��ك املفدى الذي ش��هدت 
اململكة يف عه��د جاللته الزاهر الكثري 
م��ن اإلنجازات الكب��رية عىل مختلف 

االصعدة وخاصة الرياضية منها.
وأبدى سموه تفاؤله الكبري مبنافسات 
قوية يف هذه البطولة نظراً للمشاركة 
املمي��زة من قب��ل فرس��ان االمارات 
الكب��رية م��ن قب��ل  واالس��تعدادات 
الفرسان واالسطبالت املختلفة، مشيدا 
بجه��ود جمي��ع املس��اهمني يف هذه 
البطولة مع املش��اركة القوية والكبرية 
م��ن قب��ل الجمي��ع، وحث س��موه 
االس��طبالت والفرس��ان ع��ىل تقديم 

أقوى منافساتهم يف السباق املنتظر.
ويف إضاف��ة نوعي��ة وممي��زة أعل��ن 
فرسان دولة االمارات العربية املتحدة 
الش��قيقة عن مش��اركتهم رس��مياً يف 
بطول��ة العيد الوطن��ي للقدرة املقرر 
انطالقه��ا يوم��ي الجمعة والس��بت 
املوافقني 15 و16 من ش��هر ديسمرب 
الج��اري بقري��ة البحري��ن الدولي��ة 

للقدرة.
وتعترب مشاركة فرسان دولة االمارات 
العربي��ة املتح��دة الش��قيقة يف هذه 
البطول��ة مش��اركة مميزة وتنافس��ية 
وع��ىل أساس��ها رفع��ت االس��طبالت 
والفرس��ان من جهوده��م ومضاعفة 
اس��تعداداتهم لخوض منافسات هذه 
البطول��ة التي يوليه��ا الجميع أهمية 
كب��رية مبناس��بة احتف��االت اململك��ة 
بالعيد الوطني املجي��د وعيد جلوس 

جاللة امللك املفدى حفظه الله ورعاه.
ومن املقرر أن يش��ارك 4 فرسان من 
دولة اإلم��ارات، وهم س��عيد محمد 
خليفة املهريي عىل م��ن الجواد إمير 
دي تانيس من اس��طبل الرعود الذي 
يرشف عليه الش��يخ دعيج بن سلامن 
آل خليفة، والفارس أحمد عيل سعيد 
الس��بويس عىل م��ن الج��واد الحريب 
رومي��و م��ن اس��طبل الرع��ود أيضاً، 
الفارس أس��و س��ينغ عىل من الجواد 
 M7 إينه��و تيدجاني��ك من اس��طبل
والفارس س��اجيث كوم��ار موروغايا 
عىل من الج��واد بورنينق تراكس من 

اسطبل العساف تو اندورنس.
وينظر فرس��ان البحرين واإلسطبالت 
لهذه املش��اركة بأهمية كبرية، حيث 
سيكون لتواجد فرسان االمارات طابعاً 
مختلفاً يف سباق العيد الوطني للقدرة 
ويرفع من مس��توى التشويق واإلثارة 
والتحدي يف جمي��ع املراحل خصوصاً 
أن فرس��ان االمارات ميتلك��ون رصيداً 
كبرياً يف س��باقات الق��درة ويعتربون 
منافس��ني أقوياء، ما سيجعل الفرسان 
يضاعفون  واس��طبالتهم  البحريني��ني 
من جهوده��م لتحقيق أفضل النتائج 
ويضي��ف للبطول��ة أجواء تنافس��ية 

تتميز بالتحدي واإلثارة.
وم��ع اق��راب موعد انط��الق بطولة 
العي��د الوطن��ي للقدرة الت��ي يوليها 
الفرس��ان أهمية كبرية ويس��عى فيها 
املتقدمة  املرات��ب  لتحقيق  الجمي��ع 

واملراكز األوىل، يحرص الفرس��ان عىل 
االس��تعداد املبكر واملكث��ف لها بكل 

جدية وإرصار.
وحول االس��تعدادات الخاصة لبطولة 
العيد الوطن��ي للقدرة أوضح الفارس 
جعفر مريزا من اس��طبل فيكتوريوس 
البطول��ة  يف  املوفق��ة  البداي��ة  أن 
االفتتاحي��ة ملوس��م الق��درة الجديد 
ملس��افة 100 كيلومراً ج��اءت مبثابة 
الدفعة املعنوية العالية والتي جعلتنا 
نضاعف اس��تعداداتنا للسباق القادم 
وال��ذي يحمل مع��ه أجواء مناس��بة 
وغالي��ة ع��ىل الجمي��ع وه��ي العيد 
الوطن��ي املجيد وعي��د جلوس جاللة 

امللك.
وقال مريزا “ نحن نأمل أن يكون سباقاً 
أقوى من الس��باق االفتتاحي وهذا ما 
نتوقعه بناء عىل ما ملسناه من مستوى 
لجميع الفرسان واالسطبالت ومستوى 
الجاهزية واالس��تعداد، املنافسة هذا 
املوس��م مغايرة وقوية ب��ني الجميع، 
يحسب  الكل  فيكتوريوس  واس��طبل 
له ألف حس��اب، فقد دخلنا املوس��م 
الجديد بكل قوتنا ومازال لدينا الكثري 
يك نقدمه، وهو األقوى واألفضل أينام 
ح��ل وأينام ش��ارك ونتائج��ه املرشفة 
وتاريخه الزاخر يشهد له بذلك ولعل 
وراء ه��ذا النج��اح القي��ادة املتميزة 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
للفري��ق وه��و رس تفوق��ه ونجاحه 
وتألقه، نعم جميع االسطبالت تتحدى 

اسطبل فيكتوريوس وليس من السهل 
التغلب عليه ففريقنا متكامل داخلياً 

وخارجياً”.
وأضاف م��ريزا “ لكل س��باق ظروفه 
وأجواؤه الخاصة واستعداداته، وسباق 
العي��د الوطن��ي س��يكون فرص��ة يك 
نرفع من مس��توى استعداداتنا لكأس 
صاحب الجاللة امللك يف 17 من شهر 
فرباير املقب��ل وهي بحد ذاتها بطولة 
نعتربه��ا دولية وغالي��ة علينا جميعاً، 
إنن��ا نؤك��د اس��تعدادنا وجاهزيتن��ا 
لس��باق العيد الوطني، متابعة القائد 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
اليومية واملستمرة والشخصية رفعت 
من معنوياتنا وجاهزيتنا كثرياً، سنبذل 
قصارى جهدنا وسنقدم أقوى أداء يف 

السباق”.
ويف ختام حديثه وصف الفارس جعفر 
مريزا أن س��باق العيد الوطني يحمل 
مع��ه أجواءاً خاصة ويق��ام تزامناً مع 
مناس��بة عزي��زة ع��ىل الجميع وهي 
االحتفال بالعيد الوطني املجيد وعيد 
جلوس جاللة امللك، وندعو املوىل عز 
وج��ل بأن يحفظ مملكتنا من كل رش 
ومك��روه ويدي��م عليه��ا نعمة األمن 
واألمان، ونحن كرياضيني وفرسان نعد 
ونعاهد الجميع ب��أن نواصل عطاءنا 
وجهودن��ا من أج��ل تحقي��ق املزيد 
ململكتنا الحبيبة وسنكون دامئاً رشكاء 

يف عملية التقدم واالزدهار. 
جاس��م  األصاي��ل  اس��طبل  فرس��ان 

املعم��ري، محم��د الس��بيعي وخالد 
س��لامن أطلق��وا يف بداي��ة حديثهم 
كل��امت حامس��ية معلن��ني تحديهم 
للجمي��ع يف بطول��ة العي��د الوطني 
للق��درة حيث ق��ال الفارس جاس��م 
املعمري “ بذلن��ا مجهوداً مضاعفاً يف 
الفرة املاضية استعداداً لهذه البطولة 
العزي��زة ع��ىل قلوبنا جميع��اً، نحن 
فرسان اس��طبل األصايل نحرم جميع 
فرس��ان االس��طبالت األخرى وتربطنا 
معهم روابط األخوة ففي الختام كلنا 
منثل وطننا الغايل البحرين، يف الوقت 
نفسه نؤكد للجميع جاهزيتنا ونقول 
له��م أن منافس��تنا لن تكون س��هلة 
املتقدمة  املراك��ز  وس��نزاحمكم عىل 
وس��نصل بإذن الله ملنص��ة التتويج، 

ونحن فريق يعشق املغامرات”.
وأض��اف املعمري أنه سيش��ارك عىل 
أول  وه��ي  “كلي��ب”  الخي��ل  م��ن 
مش��اركة له بع��د اإلصابة، ل��ذا نأمل 
بأن تكون عند املس��توى الذي نطمح 
إليه، أما الفارس محمد السبيعي فقد 
أكد أن بطولة العي��د الوطني للقدرة 
سيكون سباقاً تنافسياً قوياً، حيث أن 
املفاجآت ستكون واردة ومتوقعة، ألن 
الجميع يسعى لتحقيق أفضل النتائج 
وتقدي��م كل م��ا عن��ده، وأوضح أن 
الخيل “شادا” كنا نعمل عىل تجهيزها 
يف بطولة افتتاح املوس��م ومتكنت من 
تحقيق املركز الخامس عىل مس��توى 
األه��ايل، وبن��اء عىل م��ا قدمته هذه 
الخيل ستش��ارك ألول مرة يف س��باق 
الكب��ار ملس��افة 120 كيلوم��راً وهي 
بح��ال اس��تعداد عايل وجاه��زة ملثل 

هذه املسافات.
ويف خت��ام حديثه��م أع��رب فرس��ان 
اسطبل األصايل جاسم ومحمد وخالد 
عن س��عادتهم بق��رب انطالق احدى 
أه��م بط��والت القدرة وه��ي بطولة 
العي��د الوطن��ي، وحرص��وا عىل رفع 
أحر الته��اين والتربيكات ملقام القيادة 
الرش��يدة بهذه املناس��بة متمنني كل 

الخري للمملكة الحبيبة.

ناصر بن حمد يرحب بمشاركة فرسان اإلمارات في سباق العيد الوطني للقدرة
االسطبالت تؤكد الجهوزية وتعلن التحدي

تغطية        اللجنة اإلعالمية

من سباقات القدرةسمو الشيخ ناصر بن حمد
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قال مدرب منتخبنا الوطني 
لكرة القدم داخل الصاالت 

“الفوتسال” عادل املرزوقي 
إن قرعة كأس آسيا 2018 

التي جرت أمس األول تعترب 
متوازنة إىل حدٍّ كبرٍي، مبدًيا 
ارتياحه من نتيجة القرعة 
قبل املشاركة ألول مرة يف 

النهائيات اآلسيوية التي ستقام 
يف الصني تايبيه من 1 لغاية 

11 فرباير املقبل.
وكان منتخبنا وقع يف 

املجموعة األوىل التي تضم 
الصني تايبيه املستضيف 

وماليزيا وفيتنام.
وأوضح املرزوقي ل� “البالد 

سبورت” أن الحظوظ متساوية 
بني فرق املجموعة للتأهل 
إىل الدور التايل وباإلمكان 

مجاراة منتخبات املجموعة 
يف ظل اإلمكانيات املتميزة 

لالعبينا وتحليهم بروح العزمية 
واإلرصار.

وأضاف “ليست لدينا 
معلومات شاملة عن منتخبات 

املجموعة وتحديًدا العبيهم، 
ولكن املنتخبات الثالثة 

ستدخل بقيادة فنية جديدة 

بعد التغيريات التي طالت 
مدربيهم خالل الفرة القصرية 

املاضية، كام أننا عىل دراية 
بأسلوب وطريقة لعبهم 

وسنحاول جمع املزيد من 
املعلومات عنهم..”.

وتابع “بالنسبة ملنتخب فيتنام 
فإنه يعترب األقوى نسبيًّا يف 

املجموعة ولديه العبون 
من أصول برازيلية ويقوده 

مدرب سبق له قيادة اليابان 
وتايلند، أما منتخب الصني 
تايبيه فيرشف عىل قيادته 

مدرب سبق له قيادة منتخب 
الربتغال وتأهل معه إىل 

نهائيات كأس العامل، ويعترب 

منتخب ماليزيا األقل مستوى 
نسبيًّا من بني الثالثة ولكن 

ا وحظوظنا  بنسبة بسيطة جدًّ
ال تقل عن املنتخبات الثالثة 

كثريًا..”.
وكشف املرزوقي عن اختيار 

تركيا كوجهة للمعسكر 
التدريبي للمنتخب حيث 

سيلعب منتخبنا مجموعة من 
املباريات التجريبية مع نظريه 

الريك وعدة أندية أخرى.
ولدى سؤالنا له عن سبب 

عدم اختيار دول رشق آسيا 
للمعسكر التدريبي قال “فكرنا 

يف ذلك، ولكن اتضح لنا بأن 
معظم املنتخبات ستخوض 

معسكرات خارج دولها، 
وبالتايل لن تكون هناك فائدة، 

كام أنني راعيت موضوع 
املسافة بالنسبة لساعات 
الطريان حتى ال يتعرض 

الالعبون للتعب واإلرهاق، 
ويف حال توجهنا إىل رشق 

آسيا سنتجه مبارشة إىل الصني 
تايبيه لخوض املنافسات، 

وسيكون من الصعوبة العودة 
إىل البحرين، وبالتايل فضلت 

تركيا ليعود الالعبون إىل أرض 
الوطن قبل البطولة وميكثوا 

مع أهاليهم، حيث إن العوامل 
النفسية والذهنية لها دور كبري 
يف تطور األداء الفني لالعب ..”.

المرزوقي: مجموعتنا متوازنة وتركيا وجهة المعسكر
حسن علي

منتخبنا الوطني للصاالتعادل المرزوقي

بعد إجراء قرعة كأس آسيا للصاالت
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)وكاالت(: اس��تقر نادي برشلونة اإلسباين 
ع��ى مس��عود أوزي��ل، نج��م آرس��نال 
اإلنجلي��زي كخي��ار بديل يف حال فش��ل 
مفاوض��ات التعاقد مع فيلي��ب كوتينيو 

صانع ألعاب ليفربول.
وينتهي العقد الحايل ألوزيل مع آرس��نال 
نهاية املوس��م الجاري، وال يرغب الالعب 
األملاين يف تجديد عقده مع الجانرز، وهو 
ما جعل تقارير تربط��ه باالنتقال ألندية 

أوروبا كبرية، ومنهم برشلونة.
ديبورتيف��و،  مون��دو  لصحيف��ة  ووفق��ا 
ف��إن وكالء أوزيل قد تواصل��وا مع إدارة 
برشلونة، وأخربوهم بأن الالعب يريد أن 
يعرف يف أقرب وقت ممكن، ما إذا كانوا 

مهتمني بضمه أم ال.
وطل��ب وكالء الالع��ب أيًضا م��ن إدارة 
البارس��ا إجابة النهائية بش��أن اهتاممهم 
بالالعب خالل أس��بوعني، هذا يف الوقت 
الذي أكدوا فيه أيًضا ملسؤويل البلوجرانا، 
أن الالع��ب مل يتفق حتى اآلن مع أي ناٍد 

يف انتظار عرض برشلونة.
يذك��ر أن أوزي��ل البال��غ م��ن العمر 29 

عاًما، ربطت��ه تقارير أخرى باالنضامم إىل 
صفوف مانشس��ر يونايتد، والذي يدربه 
الربتغايل جوزيه مورينيو الذي س��بق له 
العمل مع الالع��ب يف نادي ريال مدريد 

اإلسباين.
وكشفت تقارير إخبارية، أمس أن الالعب 
ال��ريك، أردا ت��وران، ط��رح ع��ى ناديه 
برش��لونة، إمكانية الرحي��ل معارا إىل ناد 

آخر، ليك يتمكن من اللعب.
ديبورتيفو(،  )مون��دو  وأش��ارت صحيفة 

إىل أن ت��وران بات واثقا، م��ن أنه خارج 
حسابات مدرب البارسا، إرنستو فالفريدي، 
لذا ي��ود الرحي��ل يف موس��م االنتقاالت 

الشتوية املقبل.
وأضافت أن املقاب��ل املادي، الذي يطلبه 
الن��ادي الكتال��وين، نظري االس��تغناء عن 
خدم��ات العب��ه ال��ريك، يعد كب��ريا، لذا 
طرح توران إمكانية أن يرحل عى س��بيل 

اإلعارة.
وتقول الصحيفة إن محيط توران، ينصحه 

بالع��ودة للعب يف تركي��ا، ولكن األمر لن 
يكون س��هال، نظ��را ألن نادي بش��كتاش 
لن يضمه، ك��ام أن ناديه األصيل، جاالطة 
رساي، ال يب��دو أن وضع��ه االقتص��ادي 

يسمح له باألمر.
وكان جاالط��ا رساي، قد أعرب عن رغبته 
يف عودة ت��وران إىل صفوفه مجددا، كام 
ق��ام الصي��ف املايض بالبح��ث عن جهة 
راعية، تتمكن من تحم��ل راتب الالعب 

الريك.
ورغ��م الحديث عن اهت��امم عدة أندية 
أوروبي��ة بض��م ت��وران، مث��ل أرس��نال 
وموناك��و، مل يقم أي منه��ا بتقديم عرض 

رسمي، سواء للبارسا أو لالعب.
يذكر أن توران قد حصل، األسبوع املايض، 
عى اإلذن الطبي للعب، بعد تعافيه من 

إصابة يف الكاحل.
وانضم توران )30 عاما( إىل برشلونة عام 
2015، قادما م��ن أتلتيكو مدريد مقابل 
34 ملي��ون ي��ورو، باإلضاف��ة إىل س��بعة 
ماليني أخرى كمتغريات، وميتد عقده مع 

النادي الكتالوين حتى 2020.

)وكاالت(: متس��ك أندري��ا آنيييل، رئيس 
ن��ادي يوفنتوس بآمال الفريق يف التتويج 

بلقب دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
فمع تواجد آنيييل يف مقعد الرئاس��ة، فاز 
يوفنتوس بلقب الدوري اإليطايل 6 مرات 
متتالية، ولكنه خرس نهايئ دوري األبطال 

مرتني.
وقال رئيس اليويف خالل احتفالية بالنادي 
اإليطايل: “كتبنا صحف��ات تاريخية، لكن 
اآلفاق مازالت تتس��ع لنا، احتفالية أعياد 

امليالد س��تكون لحظة للتفك��ري، والركيز 
عى امليدان، ولكننا يف نفس الوقت، ننظر 
ملا حققه الفريق يف املايض، س��تة ألقاب 
دوري متتالية، ساهم بها العبون سابقون 

مثل بونوتيش”.
وأض��اف: “التفك��ري فيام حقق��ه هؤالء 
الالعبون من أمور اس��تثنائية، فقد كتبوا 
تاريًخا يف كرة القدم، يوفنتوس ذهب إىل 
أبعد ما ميك��ن، ولكن نعل��م أن أهدافنا 
يجب أن تتوسع، وحان الوقت للمنافسة 

عى لقب دوري األبطال”.
وتواج��د آنيييل يف حف��ل جوائز صحيفة 
جازيتا ديلو س��بورت، يوم الثالثاء، حيث 
تس��لم جائزة لقب أفض��ل فريق يف عام 

.2017
وعلق آنيييل: “أن تكون رئيًسا ليوفنتوس، 
يعن��ي أن يك��ون لدي��ك ه��وس جميل 
بالنرص، النتائج التي حققناها والتي نريد 
االستمرار عليها كانت نتيجة للعمل، ألن 

املوهبة ليست كافية”.

أوزيل يمهل برشلونة 

هوس يوفنتوس 

مسعود أوزيل

)وكاالت(: نفى أنطونيو كونتي 
مدرب تشيليس، أن يكون قد 
تحى بالسلبية عندما قال إن 

فريقه خرج من سباق املنافسة 
عى لقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وأرص كونتي بعد الفوز 1-3 عى 
هدرسفيلد تاون يوم الثالثاء عى 

أنه ببساطة يتحى بالواقعية.
وبعد الخسارة 1 -صفر أمام وست هام يونايتد يوم 

السبت يف الدوري املمتاز، قال كونتي إن تشيليس مل يعد 
يف موقف يسمح له باجتياز مانشسر سيتي، وأن فريقه 

مل يدخل من البداية أجواء املنافسة.
ورغم الفوز بسهولة يف ضيافة هدرسفيلد وتأخر تشيليس 
بفارق 11 نقطة عن مانشسر سيتي، الذي واجه سوانزي 

سيتي أمس األربعاء، ال يعتقد كونتي أنه من الواقعية 
الحديث عن إمكانية اللحاق بسيتي.

وقال املدرب اإليطايل “هذه الحقيقة. مانشسر سيتي 
خاض 16 مباراة وفاز 15 مرة وتعادل مرة، نحن يف 17 

مباراة خرسنا 4 مرات”.
وأضاف “عند وجود منافس مثل مانشسر سيتي، يفوز 

يف كل مباراة، يكون من الصعب التفكري يف اللحاق 
بالرصاع عى اللقب”.

وتابع: “يجب أن نتحى بالواقعية وأن نقول الحقيقة، 
أفضل قول الحقيقة عن قول كذبة جيدة. أنا أتبع هذا 

األسلوب... أفضل الحديث بأمانة شديدة مع العبي 
وجامهري الفريق”.

وأكد كونتي أن الواقعية لن متنع فريقه، الذي سيلعب 
يف دور الستة عرش بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة يف 

فرباير شباط املقبل، من مواصلة القتال حتى النهاية.
وقال كونتي “هذا ال يعني أننا ال نريد اللحاق باملنافس، 
لكننا نأمل يف تراجع حاد )لسيتي( وننجح يف الفوز بكل 

مباراة باملسابقة، ففي هذا الدوري ال يجب نسيان أن 
املنافسة صعبة جًدا، يف كل مباراة يجب بذل %120 من 

املجهود املمكن وإال ستفقد النقاط”.
واختتم: “أعتقد أنه يجب أن نشعر بسعادة كبرية باألداء 

أمام هدرسفيلد، ألنه منذ البداية أظهرنا شخصيتنا 
ورغبتنا يف الفوز أمام فريق جيد جًدا، وسبق أن فاز عى 
مانشسر يونايتد، بينام عاىن أمامه سيتي قبل أن يفوز”.

كونتي يبرر انسحاب تشيلسي 

أنطونيو كونتي

أندريا آنييلي
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tariq_albahhar

14 ديسمبر 

1901
ال����ع����امل غ��ول��ي��ي��ل��م��و 
اأول  يجري  م��ارك��وين 

ات�سال ال�سلكي.

 1911
امل���������س����ت����ك���������س����ف 
ال���روي���ج���ي رواأل������د 
مع  ي�سل  اأم��ن��د���س��ن 
اأرب����ع����ة م���ن زم��ائ��ه 
القطب  ن��ق��ط��ة  اإل����ى 
اجل����ن����وب����ي ل���ل���م���رة 

االأولى.

 1950
 اجلمعية العامة لاأمم 
على  توافق  املتحدة 
االأمم  اإن�ساء مفو�سية 
امل���ت���ح���دة ل��اج��ئ��ن 
وال��ت��ي ك���ان ال��ه��دف 
توفري  اإن�سائها  م��ن 
امل�ساعدات االإن�سانية 
وح���م���اي���ة ال��اج��ئ��ن 
يف  م�سكاتهم  وح���ل 

خمتلف اأنحاء العامل.

 2003
رئ���ي�������س ب��اك�����س��ت��ان 
ينجو  م�����رف  ب��رف��ي��ز 
اغتيال  حم��اول��ة  م��ن 
هي الثالثة منذ توليه 

ال�سلطة.

 2004
وف���ن���زوي���ا  ك����وب����ا   
تاأ�س�سان التحالف من 

اأجل االأمريكيتن.

“الثقافة” تقيم معرضًا لمجموعة الصندوق الفنية
�س����من فعاليات واأن�س����طة هيئة البحري����ن للثقافة واالآث����ار، يقام 
معر�س ق�س����يدة للحي����اة ملجموعة )ال�س����ندوق( يومياً من ال�س����اعة 8 
�س����باحاً اإلى 8 م�ساًء على ال�ساحة املحاذي ملتحف موقع قلعة البحرين، 
وي�ستمر حتى نهاية يناير 2018. فيما يد�سن املعر�س اليوم اخلمي�س 

املوافق 14 دي�سمرب 2017 عند ال�ساعة 4 ع�راً. 
ويف معر�سهم االأول، تقدم جمموعة )ال�سندوق( املكونة من فنانن 
ت�سكيلين، اأعماالً تركيبية ومنحوتات من اأجل التوعية باملحافظة على 
البيئ����ة املحيط����ة باملوقع. وتنطل����ق جمموعة “ال�س����ندوق” من مملكة 
البحري����ن ويعك�����س ا�س����مها االأوجه املختلف����ة لل�س����ندوق والتي متثل 
املفاهي����م، املواهب واالأفكار املختلفة التي �س����يتم طرحها للجمهور. 
ويقدم اأع�ساء جمموعة ال�سندوق وهم: في�سل �سمره، وجعفر العريبي، 
وزهري ال�س����عيد، ولطيف����ة اخلليفة اأعماالً مفاهيمية بعنوان “ق�س����يدة 
للحياة” ب�س����كل منحوتات يف موقع قلعة البحرين. يهدف املعر�س اإلى 
ن�����ر الوعي بالبيئ����ة املحيطة باملوقع وكيف اأن الت�رفات ال�سخ�س����ية 

توؤدي اإلى تلوث النظام البيئي عموما.

أحداث

حاول قدر امل�س���تطاع اأن تك���ون اإيجابيا يف 
حياتك

ال�سعادة ال تاأتي اإال من القناعة.. كن قنوعا 

اإياك والوقوع يف االأعباء وامل�س���وؤوليات، ال 
تخالف االإر�سادات!

ال تقل���ق كث���ريا وان���ت يف بداي���ة امل�روع.. 
تفاءل 

مل���اذا ال تذه���ب اإل���ى ال�س���ينما يف نهاي���ة 
اال�سبوع؟

ت�سعر ببع�س التعب وامللل، اإال اأنك �رعان 
ما ت�ستعيد ن�ساطك 

ال باأ�س من ممار�سة ريا�سة خفيفة ال ت�سبب 
لك االإرهاق 

ال�ستاء فر�سة منا�سبة للخروج يف نزهة 
اإلى الرب

جهد وعمل وجناح.. �س���يكون هذا �س���عارك 
القادم

ال تكن من اأ�س���حاب الراأي املت�س���لب، لن 
االأمور بع�س ال�سيء 

االأهل يف حاجة اإليك.. خ�س�س لهم وقتا من 
يومك

ا�س���ع جاهداً اإلى اأن تبقي �سحتك يف اأف�سل 
حاالتها

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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مناعة الرجال �ضد 
الإنفلونزا اأقل من الن�ضاء

ك�سفت درا�س���ة طبية حديثة، ع���ن اأن اجلهاز املناعي 
للرجل �سعيف يف مقاوم���ة الإنفلونزا مقارنة بالن�ساء، وهو 
م���ا يوؤكد فكرة �ساعت لأمد طويل، لكن خرباء ال�سحة ظلوا 

يعتربونها جمرد انطباع ل اأ�سا�س له.
وقال الباحث كيل �سو، وهو اأ�ستاذ يف اجلامعة الكندية، 
اإن الرجال الذين يرتفع معدل هرمون التي�ستو�ستريون يف 
اأج�سامهم، يف���رزون ن�سبة �سئيلة م���ن الأج�سام امل�سادة، 

التي تقاوم الأمرا�س.
ويوؤدي هرم���ون التي�ستو�ستريون املوجود بكرثة لدى 
الرج���ال اإلى عرقلة اإفراز الأج�س���ام امل�سادة، ويف املقابل، 
ي�ساع���د هرم���ون الإ�سرتوجني الأنثوي عل���ى حتفيز اجلهاز 

املناعي، وفق ما نقل موقع “بريت�س ميدكال جورنال”.
واعتمدت الدرا�سة، بحوث���ا اأجريت على الفئران؛ نظرا 
لت�سابهها مع الإن�سان من الناحية الفيزيولوجية، وبالتايل، 

كانت منوذجا �ساحلا للقيا�س.
واأك���دت درا�سات طبية عدة، اأن لهرمونات الذكورة اأو 
الأنوث���ة، تاأثريا بارزا عل���ى اأداء اجلهاز املناعي، يف مواجهة 

خمتلف الأمرا�س التي ت�سيب اجل�سم.
وك�سفت درا�س���ة اأجريت يف 2013 بجامعة �ستانفورد، 
ع���ن اأن الأج�سام امل�سادة لدى الن�ساء تتجاوب ب�سكل اأ�رسع 
مع حقنة من فريو�س الإنفلونزا، مقارنة بالأج�سام امل�سادة 

لدى الرجال.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اإنقاذ “اإعجازي” لر�ضيعة قلبها خارج ج�ضدها
جن���ح اأطب���اء يف اإنقاذ حياة ر�سيع���ة ولدت يف بريطانيا بعي���ب نادر كون قلبها خ���ارج ج�سدها، مت 

اكت�سافه اأثناء فرتة احلمل وا�سطرت الأم لو�سعها مبكرا عن املوعد الطبيعي.
واأثن���اء احلمل اكت�سف الأطباء اأن قلب اجلنني موجود خارج اجل�س���د، لت�سع الأم طفلتها فانيلوبي 

هوب ويلكنز، يف 22 نوفمرب املا�سي بدل من املوعد الذي كان مقررا �سلفا، نهاية العام اجلاري.
ومت اكت�س���اف هذ اخللل ل���دى فانيلوبي عندما كانت جنينا يف عم���ر 9 اأ�سابيع، اإذ اأظهرت امل�سوح 

ال�سوئية وجود القلب وجزء من املعدة خارج اجل�سد.
ووقته���ا خ���ري الأطباء الأبوين ب���ني اإجراء عملية اإجها����س لإنزال اجلنني، اأو النتظ���ار حتى الولدة 

وحماولة اإنقاذ حياتها بتدخالت جراحية، مل ي�سبق لها اأن جنحت يف بريطانيا مطلقا.
اإل اأن الأبوي���ن كانا مع اخليار الثاين، واحتاجت الطفلة ل�3 جراحات لكي تنجو، اإذ اأعاد الأطباء 
قلبه���ا اإلى داخ���ل اجل�سم واأحاطوه ب�سبكة حلمايت���ه، قبل اأن يقوموا بزراعة جل���د يف �سدر الطفلة 

ح�سلوا عليه من ذراعيها.

 Social
media

اآلة واحدة..  بيانو على  20 عازف 
يف الطريق اإلى “غيني�س”

ع���زف 18 مراهق���ا بو�سنيا واأ�ستاذه���م للمو�سيقى على اآلة البيان���و نف�سها يف و�سعيات 
خمتلف���ة جلو�س���ا اأو وقوفا اأو بو�سع القرف�ساء لتحطيم رق���م قيا�سي يف مو�سوعة “غيني�س”. 
وبع���د تدريب 3 اأ�سهر، عزف هوؤلء ال�سباب مقطوعة “غالو مار�س” لألبري لفينياك )1846 - 
1916( يف املكتبة الوطنية يف �ساراييفو التي تعر�ست حلريق خالل الغارات يف مطلع احلرب 
الأهلي���ة املحلية )1992 - 1995( واأعيد بناوؤها بعد 22 عاما. وكان كل واحد منهم ي�ستخدم 
يدا واحدة. ول يزال يتعني امل�سادقة ر�سميا على هذا الرقم القيا�سي. والرقم احلايل م�سجل 
من���ذ اأكتوب���ر 2014 م���ن 18 �سابا اإيطالي���ا.  وجمع هذا امل����رسوع تالمذة بني �سن���ي التا�سعة 
واخلام�س���ة ع����رسة من جانبي �ساراييف���و الكرواتي - امل�سلم وال�رسب���ي. ويف بلد ل يزال ي�سهد 
انق�سام���ا كبريا، ي�س���كل هذا احلفل “ر�سالة �سالم وحمبة ووح���دة” بح�سب اأ�ستاذة املو�سيقى 

اإيفا با�سيت�س التي اأدارت التح�سريات.

بريانكا �ضوبرا حت�ضد جائزة الأم ترييزا

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حصلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا على جائزة األم تريزا 
للعدالة االجتماعية هذا العام. وتنشط بريانكا شوبرا في دعم 
المهاجرين والالجئين، وكانت قد زارت سوريا مؤخرا والتقت عددا 

من األطفال الالجئين حسب “ذا إيكونوميك تايمز”.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

البحرين الريتز-كارلتون   � البحرين  ململكة   46 ال  الوطني  بالعيد   احتفل 
يحتفل فندق الريتز-كارلتون، البحرين بالعيد الوطني السادس وا�ربعني ململكة البحرين من خالل �موعة متنوعة من الباقات احلصرية والتجارب املصممة خصيص�

لتلك املناسبة  وميكن للعائلة بكامل أفرادها االستمتاع بها. وسوف يكشف النقاب عن منظر بهيج � الوقت الذي تزهو فيه أرجاء الفندق بألوان علم اململكة على
.امتداد موسم العطلة خللق حلظة مثالية اللتقاط الصور ومشاركتها #ذكريات_الريتز_كارلتون

 تابعوا الفندق على فيسبوك وانضموا إ� احلوار باستخدام وسم 

الشه�ة السيف  منطقة   � جنوم  اخلمس  ذي  الفخم  الفندق    � املنامة، البحرين. للحصول على مزيد من املعلومات حول فندق الريتز-كارلتون، البحرين وللتعرف يقع 
 السفريات اخملتصنيعلى الفندق مباشرة على الرقم 0000 1758 (+973)، أو من خالل االتصال بأحد وكالء   على قائمة الفعاليات وا¨نشطة بالكامل، أو حلجز إقامتك، يرجى االتصال  

ritzcarlton.com/bahrainالسفريات اخملتصني، أو زيارة املوقع ا¾لك½و¼ لفندق الريتز-كارلتون

،

ذكريات_الريتز_كارلتون

تسري أيام 15 إ¼ 17 ديسم¹
ندعوك خلوض جتربة اÁقامة املÀفة � فندق الريتز-كارلتون
البحرين بسعر حصري للمقيمني يضمن االستمتاع للعائلة بكاملها

السعر: يبدأ من      ++ دينار بحريني لكل ليلة للفلل وسعر 108++
الديلوكس؛ وهذه ا�سعار متاحة ليلة لغرف  دينار بحريني لكل 

حلاملي بطاقة الهوية الوطنية البحرينية فقط

باقات العيد الوطني للفلل والغرف

 بعد الظهر – 3:30 بعد الظهر، مطعم ال ميد 12:30
السعر:  15++ دينار بحريني للشخص الواحد؛ شامًال املشروبات

غÖ الكحولية
احلجز املسبق  مطلوب

غداء سبت العيد الوطني

،
.

.

.
.

600

الظهر وحتى                                        بعد   3:00 الساعة  بدءØ من  16 ديسم¹،  السبت، 
الساعة 6:00 مساًء، � اخليمة

سوف تكون أجواء الفرح واملرح بالعيد الوطني عامرة لدينا �
قرية أرض العجائب لعطلة الشتاء حيث سيكون بإمكان الصغار
الوطني العيد  بروح  واالحتفال  االستمتاع  السواء  على  والكبار 

وموسم العطلة
السعر: لÞعضاء الكبار 18++ دينار بحريني؛

ا�طفال 10++ دينار بحريني (بعمر 4 إ¼ 12 عام�)؛
لغÖ ا�عضاء: الكبار 20++ دينار بحريني؛

ا�طفال 12++ دينار بحريني (بعمر 4 إ¼ 12 عام�

قرية أرض العجائب لعطلة الشتاء
 احتفال العيد الوطني
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الفجــر: 04:55
الظهـر: 11:32 
العصــر: 02:28
المغرب: 04:48
العشاء: 06:18

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 24، وال�سغرى 

13 درجة مئوية.

الطق�س معتدل  مع بع�س 
ال�سحب ولكنه بارد ن�سبيا 

ورطب خالل الليل.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد 
وتتحول  اإلى جنوبية بوجه عام من 10 اإلى 

15 عقدة م�ساء.
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السنة العاشرة - العدد 3348 يو
الخميس

14 ديسمبر 2017 
26 ربيع األول 1439

فعاليـات: �سمـو رئيـ�س الوزراء مهنـد�س 
ح�ســـــارة البحريــــن وبانــي نه�ستهــا



2local@albiladpress.com

الخميس 14 ديسمبر 2017 
26 ربيع األول 1439
3العدد 3348

الخميس 14 ديسمبر 2017 
26 ربيع األول 1439

العدد 3348 local@albiladpress.com

�سمو رئي�س الوزراء رمز وطني �سامخ يف م�سرية العطاء والتقدمدور وطني كبري ل�سمو رئي�س الوزراء يف بناء الدولة
اإطالق ا�شم “خليفة” على املدينة الإ�شكانية و�شام فخر واعتزاز... �شمو حمافظ اجلنوبية: م�شيدين باإطالق “مدينة خليفة” على م�شاريع اجلنوبية... فعاليات وطنية: 

الق�ضيبية - جمل�س النواب: هن�أ رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحمد املال رئي�س الوزراء �ض����حب ال�ض���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �ضلم�ن اآل خليفة؛ مبن��ضبة 
اأم���ر ع�هل الب���الد �ض����حب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليفة ب�إطالق ا�ضم “مدينة خليفة” على 
م�ض����ريع املدينة اجلنوبية الإ�ضك�نية، والتي جتمع 

ع�ضكر وجو والدور و�ضواحيه�. 
واأكد اأن هذه املب�درة لي�ض���ت مب�ض���تغربة على 
جالل���ة الع�هل، وه���ي تعك�س اإمي����ن جاللته بتقدير 
اأ�ضح�ب الإ�ضه�م�ت الوطنية املخل�ضة، كم� اأن هذه 
املب����درة ج�ءت تقديًرا لدور �ض���مو رئي����س الوزراء 
وحر�ض���ه على توف���ري العي����س الك���رمي واخلدم�ت 

الراقية للمواطنني يف �ضتى املج�لت.
واأعرب رئي�س جمل�س النواب عن فخره واعتزازه 
بهذه املب����درة امللكية التي توؤك���د الدور الوطني 
الكب���ري ال���ذي يقوم ب���ه �ض���مو رئي�س ال���وزراء منذ 
ت�أ�ض���ي�س مقوم�ت الدولة احلديثة ململكة البحرين 
وم���� �ض����هم به �ض���موه من خط���وات اأر�ض���ت اأرك�ن 
الإ�ض���الح والتطوي���ر على قي���م دولة املوؤ�ض�ض����ت 

و�ضي�دة الق�نون والف�ضل بني ال�ضلط�ت.
و�ض���دد رئي�س جمل����س النواب على دور �ض���مو 
رئي�س الوزراء يف دعم امل�رشوع الإ�ضالحي وامل�ضرية 
التنموية التي د�ض���نه� جالل���ة امللك يف عهد جاللته 
الزاهر، م�ضيداً يف الوقت نف�ضه مب� يبذله �ضموه من 
جهود تعزز من العمل امل�ض���رك، والتن�ض���يق البّن�ء 
بني ال�ض���لطتني الت�رشيعية والتنفيذي���ة، مب� يعود 

ب�لنفع على الوطن واملواطن.
كم���� اأكد رئي����س جمل�س الن���واب اأن ال�ض���لطة 
الت�رشيعي���ة تب���ذل كل م���� يف و�ض���عه� للتع����ون مع 
احلكوم���ة يف بن����ء م�ض���رية التنمي���ة، والت���ي ُيع���د 
اجل�نب الإ�ض���ك�ين جزءا اأ�ض��ض���ي� فيه����، حيث ك�ن 
ال�ض���غل ال�ض����غل للنواب عن���د من�ق�ض���تهم برن�مج 
عمل احلكومة واملوازنة الع�مة للدولة هو حت�ض���ني 

اخلدم�ت يف �ض���تى املج�لت، م�ضرياً اإلى اأن اخلدمة 
الإ�ض���ك�نية ت�أتي على راأ�س اأولوي�ت جمل�س النواب 

عندم� مي�ر�س �ضلط�ته الت�رشيعية والرق�بية.

ر أعظم  بوحس��ن: خليفة بن سلمان سطَّ
معاني العطاء الوطني 

ثم���ن الن�ئب جم�ل بوح�ض���ن املب����درة امللكية 
ال�ض����مية بت�ض���مية املدينة اجلنوبية ب��ضم “مدينة 
خليفة” تيمن� ب��ض���م رئي�س الوزراء �ض����حب ال�ضمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �ض���لم�ن اآل خليفة، وت�أتي 
هذه املب����درة امللكية �ض���من املب����درات امللكية 
ال�ض����مية التي تقدر بجالء الإ�ضه�م�ت التي يقدمه� 
رج�ل البحرين، وعلى راأ�ض���هم �ض�حب ال�ضمو رئي�س 
ال���وزراء. وق����ل الن�ئب جم����ل بوح�ض���ن اإن “جاللة 
امللك ي�رشب لن���� اأروع الأمثله يف الوف����ء والتقدير 
لكل من ق���دم للبحرين و�ض���عبه�، ول اأجل من ذلك 
اإطالق ا�ض���م �ض�حب ال�ضمو الأمري خليفة بن �ضلم�ن 

على املدينة اجلنوبية”.
واأ�ض�ف اأن �ض�حب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �ض���لم�ن قد قدم ململك���ة البحري���ن الكثري، ول 
ميكن ح�رش عط�ء �ض���موه، فلقد �ض���طر اأعظم مع�ين 
العط����ء الوطن���ي، وق���دم اأن�ض���ع �ض���ور الإخال����س 
والتف�ين مب� بذل من جه���ود كبرية خدمت� للبحرين 
و�ض���عب البحرين، كم� اأن هذه الت�ض���مية �ضت�ضيف 

الكثري لهذه املدينة.
وق�ل الن�ئب جم�ل بوح�ض���ن اإن �ضعب البحرين 
ينظ���ر للمب����درة امللكي���ة ال�ض����مية ب���كل التقدير 

والمتن�ن.

النجار: تس��مية المدينة زرعت البهجة 
في قلوب المواطنين

اأ�ض����د الن�ئب عبداحلميد النج�ر ب�لأمر امللكي 

ال�ض�مي بت�ض���مية مدينة ب�ملح�فظة اجلنوبية ب��ضم 
رئي�س الوزراء �ض����حب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة 

بن �ضلم�ن اآل خليفة. 
وق����ل النج�ر اإن هذا الأمر امللكي ي�أتي تقديًرا 
لدور �ض���موه منذ ا�ض���تقالل البحري���ن وعط�ئه الذي 
�ض����هم يف تطور اململكة ونقله� اإلى م�ض�ف الدول 
يف  و�ضي��ض���ي�  واجتم�عي����  اقت�ض����دي�  املتقدم���ة 

املي�دين ك�فة.
وثمن النج�ر هذه اللفتة الكرمية من لدن جاللة 
امللك بت�ضمية مدينة ب��ضم الأمري خليفة بن �ضلم�ن 
اآل خليف���ة يف املح�فظ���ة اجلنوبي���ة، والت���ي زرعت 

البهجة وال�رشور يف قلوب اأه�يل البحرين ق�طبة.
وت�ب���ع النج�ر ب�أن ه���ذا التكرمي اأت���ى يف وقت 
حتتف���ل فيه مملكة البحرين ب�ليوم الوطني ململكة 
البحري���ن، وتقدي���راً لإجن����زات �ض���موه يف املح�فل 
الدولية، والتي ن�ل �ض���موه تكرمي����ت ع�ملية منه� 
اأو�ضمة ودروع و�ضه�دات رفعت من مك�نة البحرين 
يف جمي���ع املح�فل على امل�ض���توى الع�ملي وتوجه� 
جالل���ة امللك به���ذا الأمر ال���ذي ك�ن لفت���ة طيبة ل 

تن�ضى يف ذاكرة ت�ريخ البحرين احلديث.
وخت���م النج����ر اأن ه���ذا الأمر امللك���ي يرجمه� 
الي���وم نه�ض���ة �ض����ملة حتم���ل العرف����ن واجلمي���ل 
للق�م�ت ال�ض�خمة التي خدمة البحرين بكل اإخال�س، 
ورفع���ت م���ن �ض����أنه يف عمل متوا�ض���ل ب���ال كلل اأو 
ملل، وجت�ض���د الثقة امللكية ب�أن حتمل ا�ض���م مدينة 
�ضخ�ض���ية ع�ملي���ة ب�رزة م���ن رموز الوطن �ض����حب 

الروؤية التنموية املتك�ملة �ضمو رئي�س الوزراء. 

الغان��م: جهوده تاريخية لس��موه في 
بناء البحرين الحديثة

رفع ن�ئب رئي�س جلنة اخل�رجية والدف�ع والأمن 
الوطني ممثل الدائرة اخل�م�ضة ب�ملح�فظة اجلنوبية 

خليفة الغ�من اأ�ض���مى اآي�ت ال�ضكر والتقدير الكبري 
ل�ض����حب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة؛ 
لت�رشيف���ه املح�فظة اجلنوبي���ة ب�لزي����رة الت�ريخية 
امليمونة، وتد�ض���ني املدينة الإ�ض���ك�نية اجلديدة، 
ومف�ج�أة الأه�يل وال�ض���عب املخل�س جلاللته ب�إطالق 
ا�ض���م رئي�س جمل�س الوزراء �ض����حب ال�ضمو امللكي 
الأمري خليفة بن �ض���لم�ن اآل خليفة؛ تقديراً جلهوده 
الت�ريخية يف ت�أ�ضي�س وبن�ء مملكة البحرين احلديثة. 
واأ�ض����ر الغ�من اأن “لق�ء جالل���ة امللك مع �رشائح 
هذا الوطن ك�فة يف �ض���ورة تعرب عن اأهمية التالحم 
الوطن���ي، وتعبرياً عن حب اأه���ل املح�فظة اجلنوبية 
جميع���� لق�ئ���د م�ض���رية الأ�ض���الح يف لوح���ة وطنية 
مع���ربة، وكم نح���ن بح�جة اإلى ترجمة هذه الر�ض����لة 
اإلى مب�درات وطنية ي�ض���رك فيه� اجلميع؛ من اأجل 

وحدة وطنية �ض�دقة حتت قي�دة جاللة امللك”.
وق����ل الغ����من “هذه الزي����رة الكرمي���ة جلاللة 
املل���ك وم� له� من اأبع�د ودللت كرمية، اإمن� توؤكد 
عمق املحبة التي يحظى به� جاللته يف ربوع الوطن، 

فتحي���ة اإكب�ر وتقدير وحمبة جلاللة امللك من اأه�يل 
املح�فظ���ة اجلنوبي���ة الذين ح����رشوا والذين مل تتح 
له���م الفر�ض���ة للم�ض����ركة يف لق�ء ق�ئد امل�ض���رية. 
فتحي���ة اإلى اأولئك الرج�ل الذين عملوا على حتقيق 
الزي����رة املب�ركة وتنظيمه� وعلى راأ�ض���هم حم�فظ 
اجلنوبية �ض���مو ال�ض���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة، 

واإلى كل الرج�ل الأوفي�ء”.
كم� ع���رّب الغ�من عن الفرحة الكبرية التي حظي 
به� اأه�يل املح�فظة اجلنوبية ب�ضكل خ��س بت�ضمية 
املنطقة ال�ض���كنية اجلديدة ب��ضم ال�ضيخ خليفة بن 
�ض���لم�ن، موؤكدا اأن���ه “ت�رشيف لن� جميع����ً، واعراف 
بجمي���ل الأم���ري خليفة بن �ض���لم�ن وعط�ئ���ه الكبري 
امل�ضطر يف �ض���فح�ت الت�ريخ، وهو معروف بحنكته 
وعط�ئ���ه وجه���وده امللمو�ض���ة لتلبي���ة احتي�ج����ت 
البحريني���ني ال�ض���كنية”. وق����ل الغ����من “اإن زي�رة 
جالل���ة املل���ك وت�ض���مية املدين���ة ال�ض���كنية ب��ض���م 
خليفة بن �ض���لم�ن هي ر�ض�لة اإلى كل اأجهزة الدولة 
وموؤ�ض�ض�ته� ب�رشورة اأن حت�ضل املح�فظة اجلنوبية 
عل���ى الرع�ية والهتم�م الالزم���ني من حيث حتقيق 
مط�لب وتطلع����ت اأهل املح�فظة ب�إن�ض����ء وتطوير 
البني���ة التحتي���ة والفوقية مع الهتم�م ب�مل�ض����ريع 
الإ�ض���ك�نية والبيوت الآيلة ومب���� يح�فظ على تراث 
اأهل املح�فظة يف من�طقهم املختلفة لنوؤكد اأ�ض�لة 
و�ضالبة هذا اجلزء العريق من الوطن الأم البحرين”.
ون��ض���د الن�ئب الغ����من جاللة املل���ك اأن ينعم 
على اأه�يل مدينة خليفة بن �ض���لم�ن مبكرمة ملكية 
يتم فيه� تخفي�س الق�ض���ط ال�ضهري امل�ضتحق عن 
الوح���دات ال�ض���كنية، خ�ضو�ض���� واأن الكث���ري منهم 
يعاين الكثري، وهو ي�س���دد الأق�ساط التي متثل 25 
% من راتب���ه، والغ�لبية من البحرينيني يعي�ض���ون 
على القرو�س ال�ض���تهالكية، ويف ح�جة م��ض���ة ملن 
ي�ض����عدهم وي�أخ���ذ بيده���م اإل���ى العي����س الكرمي، 

وجندتهم من عبء ق�ضط الإ�ضك�ن.

ع���وايل - املح�فظ���ة اجلنوبي���ة: اأك���د حم�ف���ظ 
اجلنوبية �ض���مو ال�ض���يخ خليف���ة بن عل���ي اآل خليفة 
اأن الزي����رة الت�ريخي���ة املب�رك���ة التي تف�ض���ل به� 
ع�هل البالد �ض����حب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى 
اآل خليفة للمح�فظة اجلنوبي���ة زي�رة مب�ركة غمرت 
ب�ل����رشف والتقدي���ر خمتلف اأرج����ء املح�فظة، معرباً 
�ض���موه عن اللفتة الكرمية التي تف�ضل به� جاللته 
يف اطالق ا�ضم رئي�س الوزراء �ض�حب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �ض���لم�ن اآل خليفة على م�ض����ريع 
املدينة اجلنوبية الإ�ض���ك�نية التي جتمع ع�ضكر وجو 
والدور و�ض���واحيه�، موؤكداً �ض���مو حم�فظ اجلنوبية 
ب����أن رئي�س الوزراء �ض����حب ال�ض���مو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �ض���لم�ن اآل خليفة رمز وطني �ض����مخ يف 
م�ض���رية العط����ء والتق���دم، وعنوان ب�رز يف نه�ض���ة 
وتقدم مملك���ة البحرين مبختلف املح�فل الإقليمية 

والع�ملية.
واأعرب �ض���مو ال�ض���يخ خليفة بن علي اآل خليفة 

عن م�ض����عر الولء والنتم�ء والتقدير الذي ر�ض���مته 
الزي����رة امللكي���ة املب�رك���ة يف نفو����س الأه�يل وم� 
ت�ض���كله م���ن اأهمية ب�لغة للم�ض���ي قدم����ً نحو اآف�ق 
اأرحب وم�ضتقبل واعد وم�رشق ع�مر ب�لنمو والزده�ر 
يف جمي���ع اأرج����ء املح�فظ���ة اجلنوبية، مبين�ً �ض���موه 

و�ض����م الفخر الذي يحتله اإطالق ا�ضم رئي�س الوزراء 
�ض�حب ال�ض���مو امللكي الأمري خليفة بن �ضلم�ن اآل 
خليفة على امل����رشوع الإ�ض���ك�ين الأول والأكرب على 
�ضعيد املح�فظة ومملكة البحرين، م�ضرياً يف الوقت 
نف�ض���ه اإل���ى اأن كل تلك الإجن����زات الب�رزة ل�ض���مو 

رئي�س الوزراء �ض���تظل مو�ض���ع اعتزاز ومنهج عمل 
ت�ض���تدل به املح�فظ���ة اجلنوبية واأهله���� يف طريق 

العط�ء واجلد والعمل خلدمة القي�دة والوطن.
ج����ء ذلك خالل لق�ء �ض���مو حم�فظ اجلنوبية مع 
منت�ض���بي املح�فظ���ة ك�فة يف جمل�س �ض���موه مببنى 

املح�فظة.
وخالل اللق�ء، بني �ض���موه ملنت�ضبي املح�فظة 
الت�رشي���ف الذي حظ���ي به اجلمي���ع يف ه���ذه الزي�رة 
الت�ريخي���ة املب�ركة، مقدراً التح�ض���ريات واجلهود 
الق�ض���وى الت���ي بذلته���� املح�فظة له���ذه الزي�رة 
الت�ريخية وم� ت�ض���كله من دافع وح�فز لبذل املزيد 
من العمل لرجم���ة روؤى وتطلع�ت القي�دة احلكيمة 
واحلكومة الر�ض���يدة اإل���ى واقع ملمو�س ي�ض���ب يف 
م�ض���لحة خدمة الوط���ن والأه����يل، متوجه�ً �ض���موه 
ب�ل�ض���كر والتقدير ملنت�ض���بي املح�فظة ك�فة على 
اجله���ود املبذولة يف الأعداد والتح�ض���ري والرتيب 
لزي�رة جاللة امللك، م�ضيداً بت�ض�فر وتع�ون وزارات 
الداخلي���ة، الإ�ض���ك�ن، الربية والتعليم، الإ�ض���غ�ل، 
و�ض���وؤون البلدي����ت والتخطي���ط العم���راين والدور 
الف�عل امل�ض����هم الذي قدمته تلك اجله�ت لإظه�ر 
احلفل واإمت����م ك�ف���ة الرتيب�ت املحقق���ة لعن��رش 

جن�ح الزي�رة ب�ل�ضكل الذي ين�ضده اجلميع.

• �ضمو رئي�س الوزراء	

ال�سالح ي�سيد باإطالق ا�سم “خليفة” على املدينة “اجلنوبية”  مبادرة العاهل لفتة كبرية مبعانيها االن�سانية
تقدير الهامات ال�شاخمة �شيمة من �شيم جاللة امللك... النائب اجلودر: 

الق�ض���يبية - جمل����س الن���واب: اأك���د الن�ئب 
حمم���د اجل���ودر اأن مب����درة ع�ه���ل البالد �ض����حب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة يف اإطالق 
ا�ض���م “مدين���ة خليف���ة” عل���ى م�رشوع����ت املدينة 
اجلنوبي���ة الإ�ض���ك�نية، لهي لفتة كب���رية مبع�نيه� 
الإن�ض����نية الت���ي ترج���م �ضي��ض����ت ع�ه���ل البالد 
يف تقدي���ر اله�م����ت ال�ض����خمة يف مملك���ة البحرين 
وتكرمي رج�لته� املخل�ضني، ولي�س م�ضتغرب� على 
جالل���ة املل���ك، اإذ اإن الوف�ء والإخال�س هو �ض���يمة 

من �ض���يم الع�ئلة امل�لك���ة، ونهج الآب����ء يف الكرم 
ورفعة الأخالق، والذي ي�ضري عليه الأبن�ء والأحف�د، 
وير�ض���خون م�ض����مينه مبواق���ف تث���ري يف قلوبن���� 
الفرحة والأمل مب�ض���تقبل م����رشق للوطن ولالأجي�ل 

الق�دمة.
واأ�ض����ف “اأن رئي�س الوزراء �ض����حب ال�ض���مو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �ض���لم�ن اآل خليفة، ق�ئد 
اأفن���ى جّل عم���ره يف خدمة اململكة، وه���و مهند�س 
ح�ض����رته� وب�ين جمده� ونه�ض���ته� ي���دا بيد اإلى 

ج�نب جاللة ع�هل البالد”.
كم���� ق�ل اإن رئي�س ال���وزراء حر�س على تلبية 
ح�ج����ت الأجي�ل الق�دمة من خالل امل�ض����ريع التي 
تنفذ يف اإط�ر التنمية امل�ضتدامة، اإنق�ذا للم�ضتقبل، 
وحلم�ية بيئة واقت�ض�د البحرين، فهو نخلة ب��ضقة 
من الإجن�زات الوطنية التي ي�ضتظل يف ظله� اأبن�ء 
هذه الأر�س الغ�لية. ودع� اجلودر يف خت�م بي�نه اأن 
يحفظ اهلل ع���ز وجل قي�دتن� الر�ض���يدة، واأن تبقى 

ذخرا و�ضندا للوطن ولكل املواطنني.

املن�م���ة - بن����: اأ�ض����د رئي����س جمل����س 
ال�ض���ورى عل���ي ال�ض����لح ب�للفت���ة امللكي���ة 
الكرمي���ة م���ن ع�هل الب���الد �ض����حب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة، بت�ض���مية 
املدين���ة الإ�ض���ك�نية اجلدي���دة الت���ي جتمع 
ع�ضكر وجو والدور و�ضواحيه� ب��ضم )مدينة 

خليفة(.
واأعرب رئي�س ال�ضورى عن ب�لغ الته�ين 
والتربيك�ت لرئي�س الوزراء �ض����حب ال�ضمو 
امللكي الأمري خليفة بن �ض���لم�ن اآل خليفة، 

ملن��ض���بة ت�ض���مية املدين���ة ب��ض���م �ض���موه 
الكرمي، مب� يعك�س مك�نة �ض���موه الرفيعة يف 

نف�س جاللة امللك.
واأ�ض�ف “ي�أتي اإطالق ا�ضم �ضمو رئي�س 
الوزراء عل���ى هذه املدينة تكرمًي���� وتقديًرا 
والعط����ءات  الت�ريخ���ي  ب�ل���دور  وعرف�ًن���� 
املتوا�ضلة ل�ض���موه، واإ�ض���ه�م�ته الب�رزة يف 
نه�ضة مملكة البحرين وتقدمه�، وهو م�ضدر 
فخر واعتزاز ل�ضعب البحرين، الذي يحمل يف 

قلبه كل الولء للقي�دة احلكيمة، ول�ضموه”.
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