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و�ف���ق جمل����س �لنو�ب عل���ى �لطلب �ل���ذي قدمه عدد م���ن �لنو�ب 
بخ�سو����س ت�سكيل جلن���ة حتقيق حول بع�س �مل�ساري���ع �خلدمية �لتي 
�لتزم���ت �حلكومة باإن�سائها بربنام���ج عملها لل�سنو�ت 2015 - 2018. 
وتت�س���كل �للجنة م���ن كل من �لنائب �إبر�هيم �حلم���ادي، �لنائب جميلة 
�ل�سم���اك، �لنائب ع���ادل حميد، �لنائب عي�سى ترك���ي، �لنائب غازي �آل 

رحمة، �لنائب حم�سن �لبكري، و�لنائب حممد �ملعريف.
و�أج���ل �ملجل�س �لت�سوي���ت على �القرت�ح برغب���ة ب�سفة م�ستعجلة 
ب�س���اأن قي���ام �حلكومة بااللت���ز�م بالتوجيهات �مللكية ب�س���اأن �لتو�فق 
م���ع �ل�سلط���ة �لت�رصيعية يف مو�س���وع �إع���ادة توجيه �لدع���م مل�ستحقيه 

ومطالبتها بوقف قر�ر رفع �أ�سعار �لبنزين حلني �لتو�فق.
وحال عدم �كتمال �لن�ساب دون �لت�سويت على �ملقرتح 

�لذي نوق�س يف بند ما ي�ستجد من �أعمال.

الن�صاب “يحرق” جتميد قرار البنزين

للرتايثلون البحريني  لالحتاد  �صربينغز” راعيا  “زالق 
وقعت �رصكة �ل���زالق للعق���ار�ت �تفاقية مع 
�الحت���اد �لبحرين���ي للرت�يثل���ون؛ لتعزي���ز �لعمل 
�مل�س���رتك ودع���م جه���ود �لطرف���ني و�أهد�فهما 
�لر�مي���ة �إل���ى �إح���د�ث تاأث���ري �جتماع���ي �إيجاب���ي 
وم�ست���د�م يف �ملجتم���ع �لبحرين���ي، حي���ث تن�س 
�التفاقي���ة عل���ى رعاي���ة زالق �سربينغ���ز لع����رصة 
�سباق���ات ينظمه���ا �الحت���اد يف �لع���ام �جل���اري، 
�إ�ساف���ة �إلى ��ست�سافته خ���ط �لنهاية يف �مل�رصوع 
�لذي �سيتم �فتتاحه قريباً، ومت توقيع �التفاقية 
بح�س���ور �لرئي����س �لتنفي���ذي للعملي���ات ب�رصكة 
�ل���زالق للعق���ار�ت �ل�سي���خ �سلم���ان ب���ن خالد �آل 
خليف���ة، ورئي�س �الحت���اد �لبحرين���ي للرت�يثلون 

�ل�سيخ �سقر بن �سلمان �آل خليفة. 
وق���ال �ل�سي���خ �سلمان ب���ن خال���د “ن�ستطيع 
�أن ن���رى روؤيتنا تتحول �إل���ى و�قع ملمو�س بتبقي 
3 �أ�سه���ر عل���ى ��ستكم���ال �مل�رصوع؛ ل���ذ� ي�سعدنا 
�الإع���ان ع���ن �لتع���اون �الإ�سرت�تيجي م���ع �الحتاد 

�لبحرين���ي للرت�يثل���ون”.  ويطم���ح م����رصوع زالق 
�سربينغ���ز ب���اأن يكون موق���ع ج���ذب للمجموعات 
�لريا�سي���ة، �إذ �سي�سم���ل خدم���ات عدي���دة منه���ا 
مو�ق���ف خم�س�سة للدر�ج���ات �لهو�ئية؛ مع غرف 

لا�ستحمام للريا�سي���ني، باالإ�سافة �إلى 
9طرق وم�سار�ت معدة خ�سي�ًسا للرك�س.

4.7 مليون دينار اإيرادات الغرامات والكفاالت
ك�س���ف �لنائ���ب �لع���ام علي �لبوعين���ني، خال 
عر����س �لتقري���ر �ل�سنوي، ع���ن �أن �لنياب���ة �لكلية 
بالنيابة �لعامة حققت ن�سبة �إجناز للق�سايا �لو�ردة 
�إليها 100 % بالت�رصف يف عدد 2183 جناية كانت 
ق���د وردت �إليه���ا يف �لع���ام 2017، م�س���رًي� �إلى �أن 
هذه �الأمر يح�سل الأول مرة يف تاريخ �لنيابة �لعامة، 
موؤك���ًد� من جهة �أخرى تفعي���ل 12 خدمة �إلكرتونية 
ل�رصي���ة  �سماًن���ا  �الإلك���رتوين  �ملفت���اح  بو��سط���ة 
وخ�سو�سية �ملعلومات؛ وذلك ت�سهيًا للمو�طنني 

و�ملقيمني ف�سًا عن �ملحامني.
�أع���د�د �لق�ساي���ا عموم���ا، ق���ال  وبخ�سو����س 
�لبوعين���ني �إن هناك زيادة فيها بن�سبة 2 % بو�قع 
2196 ق�سي���ة، وبالن�سب���ة لنياب���ة �لتنفي���ذ فق���د 
��ستلمت �لع���ام �ملا�سي 23918 حكًما من خمتلف 

دو�ئر �ملحاكم، مت تنفيذ 21773 حكًما منها، وبلغ 
جمم���وع �لكف���االت و�لغر�م���ات �ملح�سّل���ة من قبل 

�لنيابة �لعامة 4 مايني و726 �ألًفا و668 
8ديناًر� و880 فل�ًسا.

ا�ست�سارات لإن�ساء وحدات �سكنية 
يف الرملي وقاليل ووادي ال�سيل

تعاون بني “ال�سباب والريا�سة” 
ومكتب “الإمنائي”

جناحاتها  املهرجان” توا�سل  “مدينة 
وت�ستقبل مزيداً من الزوار
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متى ما توحدت النوايا فنحن متالقون ومتفقون
الرهان على الوحدة الوطنية مل يخ�سر اأبًدا... �سمو رئي�ص الوزراء:

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة، لدى 
��ستقبال �سم���وه جموعا من �أه���ايل وعو�ئل �ملنامة 
ورجاالتها، �أن قن���و�ت �الت�سال مع �سعبنا مفتوحة، 
و�لتو��سل م�ستم���ر، وقلوبنا تت�سع �جلميع، و�أبو�بنا 
مل تك���ن قط مو�س���دة، فمتى ما �جتمع���ت �الأهد�ف 
على رفعة �لوطن وتوحدت �لتوجهات و�لنو�يا على 
�ساحله �أمن���ا و��ستقر�ر� و�زده���ار�، فنحن متاقون 

ومتفقون.
و�أكد �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي رئي����س �لوزر�ء 
�أن رهانن���ا عل���ى وحدتن���ا �لوطنية مل يخ����رص �أبًد� يف 
قدرته���ا على حماية �لوط���ن و�أن تكون دوما �سمام 
�الأم���ان، الفتا �سموه �إل���ى �أن مملكة �لبحرين �ستظل 
كما عرفها �جلميع بلد �لوئام و�الأمن و�الطمئنان ما 
د�مت حتت�س���ن �سعبا بهذه �لطيب���ة و�حلر�س على 

م�سلحة وطنه.

وخال �للقاء، �أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س 
�ل���وزر�ء �أن توجيهات عاهل �لب���اد �ساحب �جلالة 
�ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة حت���ث د�ئما على 
�ملزي���د من �لعمل و�الإجناز من �أجل حتقيق تطلعات 
�ملو�طن���ني، م�سدد� �سموه عل���ى �أن كل جهد تقوم 
به �حلكوم���ة هو من �أجل �حلفاظ عل���ى ركيزة �الأمن 

و�ال�ستقر�ر وتلبية �حتياجات �ملو�طن 
و�سمان �لعي�س �لكرمي له.

الذوادي: انخفا�ض اجلرمية مبعدل 8.7 %

القائد: الق�صاء على عجز “هيئة املعلومات” 
و�حلكوم���ة  �ملعلوم���ات   - �ملنام���ة 
�الإلكرتونية: ق���ال �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
�الإلكرتوني���ة حممد  �ملعلوم���ات و�حلكوم���ة 
�لقائ���د �إن �لهيئ���ة متكن���ت خ���ال عام���ني 
م���ن �س���دور �ملر�س���وم �مللك���ي بالدمج يف 
تقلي����س �مليز�ني���ة �لت�سغيلي���ة و�لق�س���اء 
بنجاح على �لعجز يف ميز�نيتها �ملقدر بقيمة 
2.1 ملي���ون دين���ار، لتعم���ل �لهيئ���ة �سمن 
ميز�نيتها �حلالية وفق مبد�أ حتقيق �ملو�زنة 
بني �لت�سغيل و�مل�رصوفات، وهو ما يتو�فق 
م���ع �لتوج���ه �حلكومي نحو خف����س �لنفقات 
وزيادة �لفاعلي���ة، دون �مل�سا�س باالإجناز�ت 

�ملتحققة و�لعمليات �لرئي�سة.

و�أ�سار �لقائد �إلى �أن هذ� �لنجاح جاء نتيجة 
جلهود مديري �الإد�ر�ت �لعامة و�مل�سوؤولني 
بالهيئة يف تقلي�س �مليز�نية �لت�سغيلية من 
خال جمموعة من �لقر�ر�ت �لتي مت �تخاذها 
بناًء عل���ى �لتوجه �الإ�سرت�تيج���ي نحو تقليل 
�الزدو�جي���ة و�مل�رصوف���ات، كان �أب���رز تل���ك 
�لق���ر�ر�ت �لتقلي�س يف عدد �الإد�ر�ت �لعامة 
م���ن 6 �إلى 4، وتقلي�س �الإد�ر�ت �لتابعة لها 
من 21 �إلى 16 �إد�رة، وعدد �ملكاتب وفروع 
تق���دمي �خلدمات من 8 �إلى 5 مو�قع رئي�سة، 
�إل���ى جان���ب �لتفاو����س ودم���ج جمموعة من 
�لعقود للم�ساريع �لكبرية و�ملقدرة مبايني 

�لدنانري.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �أكد �ملدير 
�لعام ل�رصطة �لعا�سمة �لعميد خالد �لذو�دي 
�أن معدالت �جلرمية �نخف�ست ب�سكل ملحوظ 
خال �لن�سف �لثاين من �لعام 2017 مبقد�ر 
8.7 % مقارن���ة مبا كان���ت عليه يف �لن�سف 
�الأول م���ن �لعام نف�سه؛ نتيج���ة جهود كبرية 
يبذله���ا رجال �الأم���ن على م���د�ر �ل�ساعة، يف 
ظل زيادة حرك���ة �ل�سائحني و�لزو�ر، �إ�سافة 
�إلى وج���ود خط���ط �أمنية ملو�جه���ة �لظروف 
كاف���ة، و�ليقظ���ة �لتام���ة �لت���ي يتمت���ع بها 

رج���ال �ل�رصطة. ويف حو�ره م���ع جملة “�الأمن” 
�ل�س���ادرة عن �الإد�رة �لعام���ة لاإعام �الأمني 
و�لثقاف���ة �الأمنية ب���وز�رة �لد�خلي���ة، �أعرب 
مدي���ر �رصط���ة �لعا�سمة عن �سعادت���ه بزيادة 
حركة �لتطور �لعمر�ين و�القت�سادي �لكبرية 
يف �ملنامة، م�سري� �إلى �أن هذه �لزيادة تعود 
لعو�م���ل عدة من بينها تو�ف���ر �ملناخ �الأمني 
�ملنا�سب، فالعامل كل���ه يعرف �أنه لوال توفر 
�الأمن مل���ا وجدت بيئ���ة ��ستثماري���ة وحركة 

8�قت�سادية يف �أي بلد.

عوائل املنامة: كل بحريني خمل�ص يحمل م�ساعر متوهجة بحب الأمري خليفة

3 2

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا جموًعا من �أهايل وعو�ئل �ملنامة ورجاالتها	

• �أثناء توقيع �التفاق	

• م�ساور�ت بني علي �لعر�دي وعبد�حلليم مر�د برو�ق �لربملان	

ت�سوير: ر�سول احلجريي

• �أعد�د �لق�سايا �لو�ردة للنيابات �جلزئية للعام 2017	
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من وحي لقاء خليفة بن سلمان 
بأهالي العاصمة: دالالت كبيرة

حمور “ال�ش���اأن الوطني” والق�شايا املهمة املرتبطة بها هو املحور الذي يت�شدر 
اهتمام �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه، ومهما بلغ حجم واأهمية و�رضورة موا�ش���يع ال�ش���اأن الوطني، 
فاإن �ش���موه يحث كل االأطراف، من كبار امل�ش���وؤولني اإلى �شخ�شيات البلد ووجهائها 
اإلى املواطنني، الأن يطرحوا ما لديهم من اأفكار ومقرتحات واآراء ت�شب يف تعزيز قيم 
التوا�ش���ل واالإجناز واحللول وبلورة عنا�رض وحماور العمل املطلوب، اآنًيا وم�ش���تقبلًيا، 
ويف لقاء �شموه باأهايل العا�شمة املنامة جمموعة من هذه القيم ذات الدالالت الكبرة.
كلنا نعلم باأن جملة من التحوالت واملتغرات التي ي�ش���هدها االإقليم وي�ش���هدها 
العامل من حولنا هي حمط اهتمام �شموه يف كل لقاءاته.. بل هي واحدة من االهتمامات 
الرئي�ش���ة التي يوليها �ش���موه م�ش���احة خا�ش���ة؛ كونها جتتمع يف كل نواحيها لتحيط 
بعنوان اال�شتقرار الوطني وتعزيز امل�شوؤولية الوطنية واالأدوار املناطة بكل فرد من 
اأبناء البلد، وكذلك هي ن�ش���يج متوا�شل ينمي ويقوي الوحدة الوطنية، ولطاملا هناك 
ملفات مهمة ت�شتلزم �ش���ياغة احللول وو�شع الت�شورات املطلوبة، فاإن �شمو رئي�س 
الوزراء كان وال يزال حري�ًش���ا على التوا�ش���ل الفعال مع خمتلف �رضائح البلد؛ ذلك اأن 
العالق���ات االجتماعية كلما قويت واأثم���رت كلما انعك�س ذلك عل���ى االنتقال الفعال 
اأي�ًشا لف�شاءات جديدة من اجلهد الوطني واملثابرة والعزمية املخل�شة لتحقيق رخاء 

الوطن و�شبل احلياة الكرمية الأبنائه.
اإن �شمو رئي�س الوزراء �شدد اهلل خطاه، ي�شع اأمام امل�شوؤولني واملواطنني م�شاًرا 
البد واأن يكون متجدًدا على �ش���ياق املحافظة امل�ش���وؤولة على ما حتقق من اإجنازات، 
لكن ذلك مرتبط اأي�ًشا باإزالة كل العوائق التي توؤثر على انطالق االإجناز التنموي على 
كل �شعيد، و�شواء كان احلديث عن لقاء �شموه باأهايل العا�شمة اأو تلك اللقاءات التي 
�ش���بقت وفود االأهايل من خمتل���ف املحافظات، فمن الالزم قراءة تركيز �ش���موه على 
التعاون بني اجلميع بال ا�ش���تثناء من اأبناء البلد املخل�ش���ني، فاأبواب �ش���موه مفتوحة 
ولطامل���ا وجدنا كمواطنني كيف اأن �ش���موه يتلقى االأف���كار واملقرتحات واملبادرات 
الهادفة برحابة �ش���در بل وبتقدير وامتنان وعرفان، وهذه من القيم ال�ش���امية التي 

عهدناها وتعلمناها من �شموه.
داللة اأخرى ماثلة يف الوجدان البحريني - جممع عليها من جانب احلاكم واملحكوم 
- وهي اأهمية تاأ�ش���ي�س انطالق اجلهود الوطنية بعزمية خمل�شة نحو فتح اآفاق اأرحب 
للمزيد من اال�شتقرار والتنمية واإحداث التوافقات وو�شع احللول الناجحة على طاولة 
احل���وار والبح���ث، ولي�س اأدل على ذلك من اإميان �ش���موه بتما�ش���ك البي���ت البحريني 

كعائلة واحدة من خالل جملة من املواقف املبدئية امل�رضفة.

عادل عيسى  المرزوق

ال���ت���ط���ورات وال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة ت��ت��ط��ل��ب م��زي��د م���ن ال���وع���ي وال��ت��م�����ش��ك ب��ال��وح��دة اأتابع العمل يف كل �ش���ر من البحرين الأطمئن على ح�ش���ول املواطن على اأف�ش���ل اخلدمات

متى ما اجتمعت الأهداف وتوحدت التوجهـــــــــات والنـوايـا فـنحــن متالقــون ومتفـقــون
لدى ا�شتقباله جموًعا من اأهايل وعوائل املنامة ورجاالتها... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة، لدى 
ا�ش���تقبال �ش���موه جموعا من اأه���ايل وعوائل املنامة 
ورجاالتها، اأن قنوات االت�ش���ال مع �ش���عبنا مفتوحة، 
والتوا�ش���ل م�شتمر، وقلوبنا تت�ش���ع اجلميع، واأبوابنا 
مل تك���ن قط مو�ش���دة، فمت���ى ما اجتمع���ت االأهداف 
على رفع���ة الوطن وتوحدت التوجهات والنوايا على 
�ش���احله اأمنا وا�ش���تقرارا وازده���ارا، فنحن متالقون 
ومتفق���ون. واأك���د �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء اأن رهاننا عل���ى وحدتنا الوطنية مل يخ�رض اأبًدا 
يف قدرتها على حماية الوطن واأن تكون دوما �شمام 
االأمان، الفتا �ش���موه اإلى اأن مملكة البحرين �ش���تظل 
كم���ا عرفها اجلميع بل���د الوئام واالأم���ن واالطمئنان 
م���ا دامت حتت�ش���ن �ش���عبا به���ذه الطيب���ة واحلر�س 
على م�ش���لحة وطنه. وكان �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي�س الوزراء قد ا�ش���تقبل بق�رض الق�ش���يبية �شباح 

اأم�س وفدا كبرا م���ن عوائل واأ�رض املنامة ورجاالتها، 
وذل���ك يف اإطار اللق���اءات املتوا�ش���لة التي يحر�س 
عليه���ا �ش���موه من اأبنائ���ه املواطن���ني للوقوف على 
متطلباته���م واحتياجاته���م وتب���ادل احلديث معهم 

حول خمتلف االأمور ذات ال�شلة بال�شاأن الوطني.
وخالل اللقاء، اأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن توجيه���ات عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة حت���ث دائما على 
املزيد من العمل واالإجن���از من اأجل حتقيق تطلعات 
املواطنني، م�ش���ددا �ش���موه عل���ى اأن كل جهد تقوم 
ب���ه احلكومة هو م���ن اأجل احلفاظ عل���ى ركيزة االأمن 
واال�ش���تقرار وتلبي���ة احتياج���ات املواطن و�ش���مان 

العي�س الكرمي له.
واأكد �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
على متابعة �شموه ال�شخ�شية للم�رضوعات واخلدمات 
كافة يف خمتل���ف مدن وقرى البحرين، وقال �ش���موه 

“اأحر�س على متابعة ما تقوم به احلكومة يف كل �شر 
من البحرين لكي اأطمئن على ح�ش���ول املواطن على 
اأف�ش���ل اخلدمات احلكومية يف كاف���ة املدن والقرى 

واأولها املحافظة على االأمن واال�شتقرار”.
واأكد �ش���موه اأن التط���ورات والتحديات الراهنة 
�شيا�ش���يا واقت�ش���اديا تتطل���ب املزيد م���ن الوعي 
و����رضورة التم�ش���ك بالوحدة الوطنية والتي �ش���كلت 
على الدوام ركيزة اأ�شا�س للنهو�س بالوطن و�شون 

مكت�شباته احل�شارية.
واأ�شاف �ش���موه اأن تعزيز التوا�ش���ل والتقارب 
بني اأبناء املجتمع البحريني ي�ش���هم يف تقوية اأوا�رض 
الوحدة الوطنية واحلف���اظ على ما مييز املجتمع من 
�ش���مات التن���وع والتم���ازج الثقايف واحل�ش���اري بني 

خمتلف مكوناته.
من جانبه، األقى جعف���ر بن رجب كلمة اأكد فيها 
اأن كل بحرين���ي خمل����س حمب لوطنه يحمل م�ش���اعر 

فيا�ش���ة متوهجة بحب �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء، م�ش���تنرة ب�شياء جمد �ش���موه، الفتا اإلى اأن 
�ش���عب البحرين الويف يتوق حل�شور جمال�س �شاحب 
ال�ش���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء العامرة ويت�ش���وق 
للقاء �ش���موه، ويرى يف قلب �ش���موه مت�شعا اأكرث من 
جمل�ش���ه، واأكد اأن اأهايل املنامة كباقي اأهل البحرين 
ممتنون ل�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء ملا 
يبديه �شموه من ح�شن رعاية الأمورهم والوقوف على 
احتياجاته���م مما يبعث يف اجلميع الراحة وال�ش���كينة 

والطماأنينة.
و�ش���دد بن رجب على اأنه بلقاء �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء تتجدد االآم���ال وتعلو الهمم 
وتذلل ال�ض���عاب، وبتوجيهات �ضموه تو�ضع النقاط 
على احلروف وتن�ش���ج اآم���ال املواطن���ني واأمنياتهم 
بخيوط احلنكة واحلكمة، �ض���ائال املولى جلت قدرته 
اأن يحف���ظ مملكة البحرين وي���دمي عليها نعمة االأمن 

واالأمان يف ظل قيادتها احلكيمة.
كم���ا األق���ى ال�ش���اعر حممد ح�ش���ن كم���ال الدين 
ق�ش���يدة اأمام �شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء 
اأ�ش���اد فيها بدور �شموه وم�ش���رته احلافلة باالإجناز 

والعطاء يف خدمة الوطن.
من جانبهم، عر اأهايل ووجهاء مدينة املنامة عن 
خال�س �ش���عادتهم وامتنانهم للت�رضف بلقاء �شاحب 
ال�ش���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء، مقدرين ل�ش���موه 
اهتمامه وحر�ش���ه على ا�ش���تقبال االأهايل واال�شتماع 
اإليه���م، موؤكدين اأن الت�رضف بلقاء �ش���موه وال�ش���الم 
علي���ه منا�ش���بة عزي���زة عل���ى النفو�س وجت�ش���يد ملا 
يحر�س عليه �ش���موه من قيم التوا�ش���ل والقرب من 
املواطنني، والعمل الدوؤوب على تلبية احتياجاتهم. 
واأ�ش���ادوا مبا ميثله �ش���موه من قيمة ومكانة وطنية 
عالية، جت�ش���يدا لدوره وم�ش���رته الزاخ���رة بالعطاء 

واالإجناز من اأجل الوطن واملواطنني.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً وفدا من عوائل واأ�رض املنامة ورجاالتها اأم�س	
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املجال مفتوح لال�ستثمار يف خمتلف املجاالت

”EFG International“ سمو رئي�س الوزراء ي�سيد بالدور املهم لـ�

البحرين قامت على اأ�س�س متينة... �سمو رئي�س الوزراء:

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة: اهتمام حكومي كبري بالقطاع امل�رصيف

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
ل���دى ا�ستقبال �سم���وه عددا م���ن اأف���راد العائلة 
املالكة الكرمية والفعالي���ات القت�سادية وكبار 
امل�سوؤولني، اأن مملكة البحرين قامت على اأ�س�س 
متينة اقت�ساديا وتنمويا واحلكومة ت�سعى جاهدة 
للبناء عل���ى هذه الأ�س�س واإع���اء �رصوحها، وتفخر 
باأنه���ا حققت بناء تنموي���ا �ساخما و�رصحا ح�ساريا 
يف املج���الت املختلف���ة، وقال �سم���وه “ب�سواعد 
�سبابنا وعزم اأبناء وطننا ف���اإن املجال لا�ستثمار 

يف خمتلف املجالت يف البحرين مفتوح”.
واأع���رب �سم���وه يف ه���ذا ال�سدد ع���ن تقدير 
الت���ي يق���وم به���ا القط���اع  احلكوم���ة للجه���ود 
اخلا����س ورج���ال الأعمال م���ن خ���ال م�رصوعاتهم 
وا�ستثماراته���م يف دع���م م�س���رية التنمي���ة التي 
ت�سهده���ا مملك���ة البحري���ن يف �ست���ى املجالت، 
لفت���ا �سم���وه اإل���ى اأن تنمي���ة ال�سناع���ة املحلية 
التي تعتم���د على املنتجات الوطني���ة والزراعية 
البحريني���ة اأ�سبح �رصورة وعل���ى القطاع اخلا�س 

تبني ذلك.
ون���وه �سموه اإل���ى اأن ال�رصاكة بني القطاعني 
الع���ام واخلا����س ت�س���كل نهًج���ا اأ�سي���ا يف روؤى 

احلكوم���ة اإمياًن���ا منها بق���درة ه���ذا القطاع على 
حتقيق املزيد م���ن التطوير والرتق���اء يف �سكل 
وم�ستوى اخلدمات املقدم���ة للمواطنني. وخال 
اللقاء، اأكد �سموه اأن قطاع ال�سناعات املتو�سطة 
وال�سغ���رية يحظ���ى ب���كل الدع���م والهتمام من 
قب���ل احلكومة ملا ل���ه م���ن اأهمية تقوي���ة اأركان 
القت�ساد الوطني وتوفري مزيد من فر�س العمل 

للمواطنني.
وقال �سموه “اإن مملك���ة البحرين تفتخر مبا 
لديه���ا م���ن مبدع���ني يف العديد م���ن ال�سناعات 
واحل���رف”، و�س���دد �سموه عل���ى اأهمي���ة م�ساندة 
وت�سجي���ع اأ�سحاب احل���رف التقليدي���ة واحلفاظ 
على ال�سناعات البحرينية الأ�سيلة، مبا يوفر لها 
املقوم���ات الازمة لأن تنمو وتناف�س يف الأ�سواق 

املحلية والإقليمية.
واأكد �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
اهتم���ام احلكومة بزيادة م�ساح���ة الرقعة اخل�رصاء 
الت�سج���ري  عملي���ات  يف  والتو�س���ع  اململك���ة،  يف 
مبختل���ف املناطق والطرق وال�س���وارع، ملا لذلك 
من اأثر مهم يف احلف���اظ على البيئة والتعبري عن 

الوجه اجلمايل ململكة البحرين و�سعبها.

املنام���ة - بن���ا: نياب���ة ع���ن رئي�س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، ا�ستقبل نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 
�سم���و ال�سي���خ علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة بق�رص 
الق�سيبي���ة �سب���اح اأم����س، رئي�س جمل����س اإدارة 
بن���ك EFG International ج���ون وليام�سون 
ال���ذي يزور مملكة البحري���ن لاحتفال مبرور 10 
�سن���وات على اأعم���ال البن���ك يف البحرين. وخال 
اللقاء، نقل �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة 
حتي���ات �ساح���ب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
جلون وليام�س���ون، واإ�سادة �سم���وه بالدور املهم 
 ”EFG International“ الذي يقوم ب���ه بن���ك
يف القط���اع امل���ايل وامل�رصيف من خ���ال وجوده يف 
مملكة البحرين، ومتنيات �سموه للبنك والقائمني 

عليه ا�ستمرار النجاح والتقدم.
واأك���د �سمو نائ���ب رئي����س جمل�س ال���وزراء اأن 
القط���اع املايل وامل�رصيف يف مملك���ة البحرين يحظى 
باهتمام كب���ري من جانب احلكوم���ة برئا�سة �ساحب 
ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء، واأنها حتر�س على 
توف���ري البيئة املائمة التي متك���ن هذا القطاع من 

الإ�سهام بفاعلية يف النهو�س بالقت�ساد الوطني.
من جانب���ه، اأعرب جون وليام�س���ون عن خال�س 
�سك���ره وتقدي���ره ل�ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء على م���ا يقدمه �سم���وه من دع���م واهتمام 
بالقط���اع امل���ايل وامل����رصيف، وم���ا يولي���ه �سم���وه 
م���ن حر�س عل���ى توف���ري البيئ���ة املحف���زة؛ جلذب 
ال�ستثمارات اإلى مملكة البحرين، م�سيدا مبا تتميز 

به اململكة من اأجواء احلرية والنفتاح القت�سادي.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليفة برقي���ة تهنئة 
من رئي�س���ة جمل�س اإدارة مدر�سة بيان 
البحري���ن مي بنت �سليم���ان العتيبي، 
خ���ر  ل�سم���وه  فيه���ا  اأه���دت  والت���ي 
ف���وز مدر�سة بي���ان البحري���ن باملركز 
الأول يف جائ���زة ال�سي���خ زاي���د لطاقة 
امل�ستقب���ل العاملية، متمني���ة ل�سموه 
ط���ول العمر وموف���ور ال�سحة ول�سعب 

البحرين املزيد من التقدم والرقي.

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: يف 
برقية �سكر جوابية، هناأت قرينة العاهل 
رئي�س���ة املجل�س الأعلى للم���راأة �ساحبة 
ال�سم���و امللك���ي الأم���رية �سبيك���ة بنت 
اإبراهيم اآل خليف���ة، رئي�س جمل�س اإدارة 
مدر�س���ة بيان البحرين مي بنت �سليمان 
املدر�س���ة  ف���وز  مبنا�سب���ة  العتيب���ي؛ 
باملرك���ز الأول يف جائ���زة ال�سي���خ زاي���د 
لطاق���ة امل�ستقبل العاملي���ة بالعا�سمة 
الإماراتي���ة اأبوظب���ي عن فئ���ة املدار�س 

الثانوية بقارة اآ�سيا.
كما هن���اأت �سموها اأع�س���اء الفريق 
الفائ���ز من بن���ني وبنات عل���ى اإجنازهم 
املتمي���ز، مباركة يف الوق���ت ذاته جهود 
الهيئ���ة التعليمية والإداري���ة للمدر�سة 
التي تعمل ب�سكل حثي���ث على الرتقاء 
والرتبوي���ة  التعليمي���ة  باملخرج���ات 
اإل���ى  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  باملدر�س���ة، 
ا�ستحقاق ني���ل هذه اجلائ���زة العاملية، 
والتاأكي���د جمدداً عل���ى املكانة الرفيعة 
والعريق���ة للم�سرية التعليمية يف مملكة 

البحرين.
ويف خت���ام الرقي���ة، خ�ست �ساحبة 
ال�سمو امللكي قرينة عاهل الباد جهود 
ال�سيخة مي العتيب���ي بال�سكر والتقدير 
بالنظر اإل���ى م�ساعيها اجلليلة وما تبذله 
من جهود م�سني���ة اأ�سهمت يف تاأ�سي�س 
ه���ذا ال����رصح التعليم���ي املتمي���ز الذي 
ي�ست���دمي عمل���ه بالنج���اح، وي�سعى لأن 
يكون خري م�سان���د مل�سريتنا التعليمية 
الوطنية لتحافظ على ريادتها ومتيزها، 
متمنية �سموها جلميع طلبة مدر�سة بيان 
البحري���ن كل التوفيق وال�سداد واملزيد 

من التفوق والإجناز.

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى 
تهنئة مي العتيبي

�سمو الأمرية �سبيكة 
تهنئ “بيان البحرين” 

واحل���رف ال�����س��ن��اع��ات  م��ب��دع��ني يف  م��ن  ل��دي��ن��ا  نفتخر مب��ا 

• �سمو الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 	

ج����ون ول��ي��ام�����س��ن: ن���ق���در دع����م ���س��م��و الأم������ري خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ق��ط��اع امل���ايل  

• •�سمو ال�سيخ علي بن خليفة	 جون وليام�سون	

70 % ن�سبة البحرنة مبعهد الدرا�سات امل�رصفية
انطالق معر�س البحرين للفنون الت�سكيلية الـ 44 اليوم

برعاية �سمو رئي�س الوزراء وتنظمه هيئة البحرين للثقافة

املنام����ة - هيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة والآث����ار: 
حت����ت رعاي����ة كرمية م����ن رئي�����س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللكي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة، 
ينطلق الي����وم )الأربعاء( معر�����س البحرين للفنون 
الت�سكيلي����ة يف ن�سخته الرابع����ة والأربعني، بتنظيم 
من هيئة البحري����ن للثقافة والآثار وذلك يف اخليمة 
اخلا�سة التي اأقامتها هيئة الثقافة اإلى جانب قلعة 
ع����راد مبدين����ة املح����رق خ�سي�ًسا لفعالي����ات العام 
ب�سعار “املحرق عا�سمة الثقافة الإ�سامية 2018”.
وي�ستح�رص معر�����س البحرين ال�سن����وي للفنون 
الت�سكيلية اأعماًل فنية �سارك بها فنانون بحرينون 
ومقيم����ون و�س����ل عددهم اإل����ى 53 فناًن����ا، وتعالج 
الأعم����ال الفني����ة املختلف����ة التي قدمه����ا الفنانون 
موا�سي����ع متع����ددة با�ستخ����دام و�سائ����ل وتقنيات 
خمتلفة كالر�سم، الت�سوير الفوتوغرايف، الرتكيب، 

النحت وغريها.
ي���وم  املعر����س  يف  امل�سارك���ون  و�سيك���ون 
الفتت���اح على موعد م���ع امل�سابق���ة ال�سنوية التي 
ت����رصف عليها جلن���ة حتكي���م دولية، وتق���دم فيها 

جوائ���ز ع���دة اأهمها اجلائ���زة الأول���ى )الدانة( التي 
�سم���م جم�سمه���ا الفن���ان خلي���ل الها�سم���ي، فيما 
تق���دم الهيئة ل�ساحب املركز الثاين فر�سة لإقامة 
معر����س �سخ�سي ملدة �سهر يف مرك���ز الفنون، اأما 
الفائز باملرك���ز الثالث فيح�سل عل���ى اإقامة فنية 

خارج البحرين. 
وي�س���كل معر����س البحري���ن ال�سن���وي للفنون 
الت�سكيلية دليًا وا�سًحا على اإميان �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء بالفن���ون كو�سيلة ل�سناعة 
الأثر الإيجابي يف املجتمع وحر�سه على دعم احلراك 
الثق���ايف يف اململك���ة، حيث يرعى �سم���وه املعر�س 

منذ انطاقته يف العام 1972. 

واإلى جانب معر����س البحرين ال�سنوي للفنون 
الت�سكيلي���ة، ف���اإن اخليم���ة اإل���ى جانب قلع���ة عراد 
�ستقدم يف يوم الفتتاح نتائج �سمبوزيوم البحرين 
الدويل ال�ساد����س للنحت، والذي اأقي���م يف ال�ساحة 
اخللفي���ة ملتحف البحري���ن الوطني مل���دة 10 اأيام 
وي����رصف علي���ه ويرتاأ�س���ه فخرًي���ا النح���ات امل�رصي 

العاملي اآدم حنني. 
ويعك����س املعر����س �سمولية التجرب���ة الفنية 
الت�سكيلية يف البحرين، والتي ت�سكل جزًءا مهًما من 
احلراك الثقايف املحلي، اإذ يقدم يف كل عام مواهب 
جدي���دة وي�سلط ال�س���وء على امله���ارات الإبداعية 

للفنانني يف اململكة. 
وي�س���ارك يف املعر�س ال�سن���وي معظم العديد 
من فناين البحرين الذين ميثلون خمتلف املدار�س 
والأ�سالي���ب الفنية ويتعاملون م���ع �ستى اخلامات 
الفني���ة ويعرون عن خمتلف الأجي���ال التي توالت 
على حركة الإب���داع الت�سكيلي املعا�رص يف البحرين، 
فاإلى جان���ب الرواد، هناك فنانون من جيل الو�سط 

وفنانون من ال�سباب. 

مدينة عي�س���ى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة: التق���ى وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان مدي���ر معه���د 
البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية اأحمد 

عبد الغني، وذلك مبكتبه يف الوزارة.
وخ���ال اللق���اء اأطلع عبدالغن���ي الوزير 
على ن�ض���اط املعهد خالل الف���رة املا�ضية 
وتو�سع اأن�سطته اإقليًما واآ�سيوًيا؛ ليكون اأحد 
اأه���م املعاهد العاملي���ة يف القطاع امل�رصيف، 
اإذ ي�ستقطب املعهد ويدرب كوادر بحرينية 
واأخ���رى م���ن 63 دول���ة خمتلف���ة يف جم���ال 
البن���وك والتاأم���ني والقطاع���ات امل�ساندة، 
كم���ا مت ا�ستعرا����س التع���اون القائ���م بني 
اجلانبني لزي���ادة تدريب الباحثني عن عمل 
من امل�سجل���ني يف قوائم ال���وزارة لت�سهيل 

اإدماجهم يف القطاع املايل مبملكة البحرين. 
ويف ه���ذا ال�سي���اق اأ�س���اد حمي���دان مبا 
و�س���ل اإلي���ه معه���د البحري���ن للدرا�س���ات 
امل�رصفي���ة واملالي���ة م���ن تط���ور ي�سهم يف 
تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز اإقليمي 
للتدريب، موؤكًدا اأن القطاع املايل وامل�رصيف 
م���ن القطاع���ات احليوية واجلاذب���ة للعمالة 
الوطني���ة، مم���ا ي�ستدع���ي وجود مث���ل هذه 
املعاهد النوعية لتخري���ج الكوادر الوطنية 
بكف���اءة عالية، مب���ا يكف���ل ا�ستقطابهم يف 
املوؤ�س�س���ات امل�رصفي���ة واملالي���ة و�رصكات 
التاأمني املختلف، م�سيًدا مبا حققه املعهد 
من ن�سبة البحرنة التي بلغت 70 %، معتًرا 
اأن ه���ذه التجرب���ة الناجح���ة مث���ال يحت���ذى 

ملختلف املوؤ�س�سات يف القطاع اخلا�س.
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- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــــدســـــــــة التــصــميـــــــــم الـمعـمــــــــــــــــاري 
- B. Eng. (Hons) Architectural Design Engineering  
- بكـــــــالــوريـــــــــوس هنــدســــــــــة مــــدنـــيـــــــــــة وإنـــشـــــــــــــــــاءات
-  B. Eng. (Hons) Civil and Construction Engineering

- بكالوريوس إدارة األعمال  
- بكالوريوس نظم ا�علومات اإلدارية

- بكالوريوس العلوم السياسية
- بكالوريوس ا�حاسبة

واإلدارة  األعـــــمــــــــــــــال  دراســــــــــــات  بكـــــــالــوريـــــــــوس   -
 - B.A. (Hons) Management and Business Studies

والـتــمـــــويـــــــــــــــل   ا�ـحـــــاسـبـــــــــــة  بكـــــــالــوريــــــــــوس   -
- B.A. (Hons) Accounting and Finance           

كليـــة اآلداب والعلـــوم
- بكالوريوس علم الحاســوب

- بكالوريوس التصميم الجرافيــكي
- بكالوريوس التصميم الداخلــي

كليـــة الحقــــوق
- بكالوريوس الحقــوق

- ماجستير القانون 
- ماجستير القانون التجاري

كليــــة العلـــــوم اإلداريــــــة

كليــــــة الهنـدســــــة

-  ماجستير إدارة األعمال
-  ماجستير ا�حاسبة والتمويل

قدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة �جلس التعليم العالي 
 رقم ا�وافقة ( 17 - 1221 )

جامعة كارديف متروبوليتان

جامعـة لنــدن ســاوث بانـــك

مملكة البحرين

تعلن الجامعة عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس وا�اجستير للطلبة الراغب� في اإللتحاق 
 ببرامج الجامعة ا�حلية و ا�ستضافة من الجامعات البريطانية للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٨/٢٠١٧

تعلن رشكة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح املناقصة العامة التالية:

عىل املوردين الراغبني يف الدخول يف املناقصات أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة ويحق لهم تقديم الخدمات املذكورة، 
بني  وذلك   36027245 17755438او  و   17757054  ,17755845  ,17752995 األرقام  عىل  املشرتيات  بدائرة  االتصال 
الساعة 12.30 ظهرا و30. 2 ظهرا للحصول عىل وثائق املناقصة اعتباراً من يوم األحد املوافق 21  يناير 2018 إىل يوم 
األربعاء  املوافق 31 يناير 2018  بعد إيداع املبلغ املشار إليه يف الجدول أعاله يف حساب الرشكة بأحد البنوك حيث أن 
مبلغ وثائق املناقصة غري قابل للرتجيع، عىل أن يرفق مع العطاء  مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله أو %1 من قيمة 
العطاء أيهام أقل .وذلك يف صورة شيك مصدق أو ضامن بنيك أو بوليصة تأمني من أحدى املؤسسات املالية املحلية، عىل 
أن يكون هذا الضامن ساري املفعول طوال مدة رسيان العطاء املنصوص عليه يف وثائق املناقصة.  علامً بأن املؤسسات 

والرشكات الراغبة يف الحصول عىل املناقصات تزويد الرشكة بالعنوان الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص املسئول.

•  تودع العطاءات يف الصندوق املخصص لذلك مبكتب األمن الكائن بالبوابة الشاملية للمصفاة.

واملشرتيات  واملزايدات  املناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لعام   36 رقم  بقانون  املرسوم  املناقصة ألحكام  تخضع هذه    •
واملبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم 37 لعام 2002 .

•  كام يجب مراعاة الرشوط التالية:

1.     أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية املفعول للعام الجاري عىل أن تكون مشتملة عىل نشاط موضوع 
املناقصة .

. )Bapco 3499/2 )5/99 2.     أن تدون األسعار األجاملية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال ( عىل األستامرة رقم
3.     أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .

4.     رضورة ختم جميع املستندات األصلية واملصورة املقدمة ضمن املناقصة بخاتم الرشكة أو الجهة املقدمة للعطاء .
5.     املقاولني الغري مدرجني عىل قامئة املقاوليني املعتمدين سوف يخضعون للتاهيل املسبق قبل ترسية املقاولة.

•   يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصة.

رقم املناقصةموضوع املناقصة

قيمة الضامن 
االبتدايئ
بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
املناقصة
بالدينار 
البحريني

املوعد النهايئ لتقديم 
العطاءات

اليوم     التاريخ     الوقت

عقد زمني ملدة 3 سنوات لتوفري قفازات جلدية 

لالستخدام يف املصانع            
Q097065 )26(500/-15/-

االحد
06 فرباير 2018

3:00 ظهرا

	  

مــمــلــكــة الـبــحـــريــن

�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يرعى امللتقى اخلليجي للأطفال 24 يناير

ومكتب “الإمنائي” تعاون بني “ال�سباب والريا�سة” 

اإ�رشاك اأبناء “اخلريية امللكية” لأول مرة بالفعالية

لتنفيذ جائزة امللك حمد لتمكني ال�سباب حتقيقا للتنمية امل�ستدامة

املنامة - جمعية الكلمة الطيبة: يف اإطار 
فعاليات امللتقى اخلليجي الثامن للأطفال 
املق����رر اإقامته خلل الفرتة من 24 الى 26 
م����ن ال�سهر اجلاري حت����ت رعاية كرمية من 
الرئي�����س الفخ����ري جلمعية الكلم����ة الطيبة 
�سم����و ال�سي����خ عي�سى ب����ن عل����ى اآل خليفة، 
وال����ذي �سينطل����ق حت����ت �سع����ار “باللعب 
نتعلم احلياة”، اأعل����ن رئي�س ق�سم الربامج 
والأن�سط����ة باإدارة تنمية املوارد اخلريية يف 
املوؤ�س�سة اخلريية امللكية علء بودلمة اأن 
املوؤ�س�سة ولأول مرة �سوف ت�رشك اأبناءها يف 
امللتقى اخلليجي للأطفال خلل هذا العام 
بعد النجاحات املتميزة للملتقى يف الأعوام 

ال�سابقة. 
واأ�ساف اأن امللتقى يعد فر�سة متميزة 
للتق����اء اأبن����اء املوؤ�س�سة اخلريي����ة مع نخبة 
من اخوانهم اخلليجي����ني لتبادل الثقافات 
واملعلوم����ات والتناف�س ع����ن طريق اللعب 

الهادف واملعزز بالقيم الجتماعية.
بدوره����ا، �رشح����ت مدير مراك����ز اأطفال 
ال�سارقة بالوكالة عائ�سة الكعبي، مبنا�سبة 

امل�سارك����ة يف امللتق����ى اخلليج����ي الثام����ن 
للأطف����ال، قائل����ًة “ن�سعى دوًم����ا يف مراكز 
اأطف����ال ال�سارقة اإلى تعزيز فر�س التعاون 
وتبادل اخل����ربات والتجارب على امل�ستوى 
العرب����ي واخلليج����ي والعامل����ي، خ�سو�س����ا 

فيم����ا يتعل����ق مبج����ال الطف����ل م����ن خ����لل 
احلر�����س على اإ�رشاك الأطفال وتواجدهم يف 
خمتلف الفعالي����ات وامللتقيات، لذا تاأتي 
م�ساركتن����ا يف امللتق����ى اخلليجي يف دورته 
الثامن����ة والتي حتمل �سعار )باللعب نتعلم 
احلياة( يف مملكة البحرين ال�سقيقة، والتي 
تعد ث����اين م�ساركة لنا به����دف بناء قدرات 
الأطف����ال واإك�سابهم العدي����د من املهارات 
اأهدافه����م  الت����ي تعينه����م عل����ى حتقي����ق 
وتطلعاته����م واإتاحة الفر�س����ة لهم لتبادل 
اخل����ربات والأف����كار م����ن خ����لل احتكاكهم 
باأقرانهم من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
وغر�س حب العمل اجلماعي بينهم والتاأكيد 
على اأهمية تكوي����ن ال�سداقات والعلقات 

البناءة فيما بينهم”.
امللتق����ى اخلليج����ي  اأن  اإل����ى  ولفت����ت 
للأطفال يعد من�سة حقيقية متكن الطفل 
اخلليجي م����ن التوا�سل والتب����ادل الفكري 
والثق����ايف، كما اأنه ي�ساه����م ب�سكل كبري يف 
تهيئ����ة اأجي����ال ق����ادرة عل����ى امل�ساهمة يف 

ت�سكيل وبناء م�ستقبل اأوطانها.

املنام���ة - وزارة �س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة: 
وّق���ع وزي���ر �س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة ه�س���ام 
اجل���ودر مع املن�سق املقيم لأن�سط���ة الأمم املتحدة 
واملمثل املقي���م لربنامج الأمم املتح���دة الإمنائي 
اأمني ال�رشق���اوي اتفاقية التع���اون يف تنفيذ جائزة 
املل���ك حم���د لتمك���ني ال�سب���اب لتحقي���ق اأه���داف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة، والتي تاأتي �سم���ن مبادرات 
مملكة البحري���ن الهادفة الى دعم الأفكار ال�سبابية 
للو�س���ول الى حتقي���ق اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 

التي حددتها الأمم املتحدة. 
توقي���ع  اأن  اجل���ودر  اأك���د  املنا�سب���ة  وبه���ذه 
التفاقي���ة م���ع برنام���ج الأم���م املتح���دة الإمنائ���ي 
يعت���رب من اخلط���وات املهمة لتنفيذ اإط���ار ال�رشاكة 
ال�سرتاتيجي���ة بني مملكة البحرين والأمم املتحدة، 
خ�سو�س���ا يف اجلان���ب ال�سبابي وق���ال »اإن التعاون 
بني مملك���ة البحرين والأمم املتحدة يعرب بكل جلء 
ع���ن حر�س اجلانبني على تاأط���ري التعاون امل�ستمر 

واملتنامي يف خمتلف املجالت وامل�ستويات«.
وتاب���ع »تربز من بني برامج التعاون امل�سرتكة 
ب���ني وزارة �س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة وبرنام���ج 
الأم���م املتحدة الإمنائي جائ���زة امللك حمد لتمكني 
ال�سباب لتحقيق اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة، التي 
تعترب واح���دة من اأبرز اجلوائ���ز العاملية حلث دول 
الع���امل والهيئ���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة والقطاع 
الأهلي لتمك���ني ال�سباب، ودعم العقول امل�ستنرية 
والهتم���ام بالبت���كارات اخللق���ة لتحقي���ق اهداف 

التنمية امل�ستدامة«.
واأردف اجلودر »اإننا عل���ى ثقة باأن التعاون مع 
برنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائ���ي �سي�سهم يف دعم 
جه���ود مملك���ة البحرين لإعط���اء ال�سب���اب العاملي 
الفر�سة احلقيقية لتنفيذ مبتكراتهم للو�سول الى 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة«.
من جانبه، قال ال�رشقاوي »اإن جائزة امللك حمد 
لتمكني ال�سباب لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
ترف���ع م�ستوى الوعي باأه���داف التنمية امل�ستدامة، 
معززة خمتلف الطرق الرامية لتحقيق تلك الأهداف 
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل. كما اأنها 
تدع���م البتكار وتر�سل ر�سالة مفادها )اعمل ما هو 
�سحيح(. اأما اجلمهور الذي ت�ستهدفه اجلائزة فهم 
ال�سب���اب، اإذ يوج���د حاليا 1.8 ملي���ار �ساب ترتاوح 
اأعمارهم بني 10 و24 عاما، وهو عدد لل�سباب اأكرث 
بكث���ري من اأي وقت م�سى. وهذا اأمر مهم حقا؛ لأننا 
ل نه���دف فقط اإلى حت�سني العامل للأجيال املقبلة، 
بل اإلى اإ�رشاكهم يف عملية التنمية للم�ساعدة يف خلق 

العامل الذي يريدون روؤيته«.

غلق م�سار على تقاطع اإ�سارة �سارعي ال�سلمانية وامللك عبدالعزيز

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: اأعلن���ت وزارة 
الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
وبالتن�سي���ق م���ع الإدارة العام���ة للم���رور بوزارة 
الداخلية، باأن اأعمال اإع���ادة تبليط تقاطع اإ�سارة 
�س���ارع ال�سلماني���ة مع �س���ارع املل���ك عبدالعزيز 
مبنطقة املنامة ت�ستدعي غلق م�سار على مراحل 

وتوفري م�سار للحركة املرورية.
و�س���وف يت���م العم���ل يف املوق���ع املذكور 
ابت���داء من يوم اخلمي�س 18 يناير 2018 ال�ساعة 
11 م�س���اًء اإلى يوم الأحد 21 يناير 2018 ال�ساعة 
5 �سباحاً، لذا يرجى م���ن املواطنني واملقيمني 
اللتزام بالقواعد املروري���ة؛ حفاظا على �سلمة 

اجلميع.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن على	

وطنكم فخور بكم 
قب���ل يوم���ني، تعر�ست حلادث���ة ن�س���ل ب�سوبرمارك���ت يف احلجي���ات، حيث �رشقت 
حمفظت���ي وب�رشعة خاطفة، بعد اأن تركتها على طاول���ة الكا�سري، واأنا م�سغول مبكاملة 

هاتفية.
وبع���د اأن تقدمت ببلغ ملركز �رشط���ة الرفاع ال�رشقي، تلقيت ات�س���ال للعودة اإليه 
جم���ددا، بع���د القب�س على الن�س���ال، وا�سرتج���اع املحفظة بكام���ل حمتوياتها، وبفرتة 

قيا�سية مل تتجاوز الن�سف �ساعة فقط. 
واأعجب���ت ومن���ذ الوهلة الأول���ى، باحلف���اوة والحرتام م���ن قبل الكتب���ة وم�سوؤويل 

املناوبة، واهتمامهم الوا�سح بعودة مقتنياتي، وباأ�رشع وقت ممكن. 
واأعجبني اأي�سا، ثقة اأحد م�س���وؤويل التحريات اخلا�سة، حني طلب مني األ اأ�ستعجل 

باإلغاء البطاقات البنكية، قائل: »بنجيبه«. وهو ما ح�سل فعل. 
لق���د كان حت���رك ومت�سيط ف���رق التحريات اخلا�س���ة للمنطقة قوي���ا ومكثفا فور 

تقدميي للبلغ، وب�سورة جت�سد الإخل�س والأمانة يف اأداء العمل.
وتفند هذه الواقعة ال�سغرية، ما تروج له خفافي�س الظلم عن �سوء تعامل رجالت 

مراكز ال�رشطة للمبلغني، وما اإلى ذلك من هراء. 
ي�رشفنا كثريا اأن تكون القب�سة الأمنية بهذا امل�ستوى العايل من القتدار والكفاءة، 

وباأياٍد بحرينية خال�سة، ومبا ي�سب بخدمة البحرين واأهلها. 
فال�سك���ر بذلك مو�سول ملعايل وزي���ر الداخلية ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، 
والذي �سهدت حقبته تطورا ملحوظا للأجهزة الأمنية كافة، وعلى خمتلف امل�ستويات. 
وال�سك���ر اأي�سا، للمدير الع���ام ملديرية �رشطة املحافظة اجلنوبي���ة العميد حمد بن 
حويل املري عل���ى اهتمامه ال�سخ�سي بالواقعة، رغم ب�ساطتها، وب�سورة تعك�س دماثة 

خلقه، واهتمامه باأبناء بلده. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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تنويه بالعالقات املتميزة مع باك�ستان

كامريات اأمنية وتاك�سي مائي مبم�سى توبلي

منزل واحد لق�سائم الإ�سكان يف غري م�ساريع الوزارة

“مالية اأمانة العا�سمة” توؤيد تعديل قانون البلديات

تغيري ت�سنيفني يف توبلي ومركوبان

“اأك�شاك” لذوي الدخل املحدود

30 % اأق�شى م�شاحة لال�شتعمال التجاري يف الأندية الريا�شية

�شتنظر تو�شيتها باجتماع اليوم

يناق�س جمل�س اأمان���ة العا�شمة يف جل�شته اليوم 
اعتم���اد ت�شامي���م م����روع مم�شى توبل���ي يف مرحلته 
الثاني���ة عل���ى اأن تت�شم���ن حتدي���د مواق���ع لأك�شاك 
تخ�ش����س ن�شبة منها لذوي الدخل املحدود، وحتديد 
موق���ع غرف���ة لل�ش���الة، وحتدي���د م�ش���ار للدراج���ات 
الهوائية بحيث ل يتعار�س مع م�شار املم�شى، اإ�شافة 
اإلى توف���ر اأجهزة ملمار�ش���ة الريا�ش���ة، وا�شتخدام 
الطاق���ة ال�شم�شي���ة يف نظ���ام الإن���ارة، واإ�شافة بخاخ 
امل���اء يف املم�شى لتلطيف الأجواء يف ف�شل ال�شيف، 
وو�شع عالمات اإر�شادية حتدد امل�شافات املقطوعة 

بالأمتار.
وطالبت اللجنة باأن يتم تركيب كامرات اأمنية، 
وحتدي���د موق���ع ملن�شة ميك���ن ا�شتخدامه���ا لإن�شاء 

تاك�شي مائي م�شتقبالً.
وب���ررت اللجن���ة يف تو�شيته���ا باأن ذل���ك ياأتي 
بناًء عل���ى حر�س جمل�س اأمان���ة العا�شمة على توفر 

احتياج���ات املنطقة كاف���ة، وال�شتف���ادة من مراحل 
البناء للم�روع اأف�شل ا�شتفادة ممكنة. 

من���ع مق���رتح ق���رار ال�شرتاط���ات التننظيمي���ة 
للتعمر، من اإقامة اأكرث من وحدة �شكنية يف الق�شيمة 
ال�شكني���ة الواح���دة ال�ش���ادرة ع���ن وزارة الإ�ش���كان 
الت���ي تقع يف ت�شنيف مناطق غ���ر مناطق امل�شاريع 
الإ�شكاني���ة. واأك���د املق���رتح تطبي���ق ال�شرتاط���ات 
التنظيمية اخلا�شة بالت�شنيف املعتمد للعقار، على 

اأن يكون ال�شتعمال �شكنيا فقط.
وم���ن جان���ب اآخ���ر، �شم���ح املق���رتح ال���ذي يتم 
درا�شت���ه من قب���ل املجال����س البلدية الأرب���ع، بفتح 

اأن�شطة جتارية اأو اإدارية يف الأندية الريا�شية.
وا�صرتط كذلك احل�صول على موافقة من وزارة 
ال�شب���اب والريا�شة، و�ش���وؤون التخطي���ط العمراين، 

وذلك بعد اإعداد الدرا�شات املرورية الالزمة.
وح���دد ن�شب���ة البن���اء لال�شتعمال التج���اري بعد 
حت�شي���ل املوافق���ات واإجراء الدرا�ش���ات الالزمة باأل 

تتجاوز 30 % من م�شاحة العقار.

اأو�شت اللجن���ة املالية والقانونية مبجل�س 
اأمانة العا�شمة باملوافقة على م�شودة القرتاح 
بقانون بتعديل بع����س اأحكام قانون البلديات 
ال���وارد من جمل����س النواب باأن يك���ون للبلدية 
ميزانية م�شتقلة، وتب���داأ ال�شنة املالية للبلدية 
ببداية ال�شنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها، 
للقواع���د  ال�ش���اأن  ه���ذا  البلدي���ة يف  وتخ�ش���ع 
والأح���كام كاف���ة التي ت����ري ب�ش���اأن امليزانية 

العامة للدولة.
و�شتنظ���ر تو�شية اللجن���ة باجتماع جمل�س 

اأمانة العا�شمة املقرر انعقاده نهار اليوم.
تتك���ون  اأن  عل���ى   )35( امل���ادة  وتن����س 
امل���وارد املالي���ة للبلدي���ة م���ن الر�ش���وم التي 
حت�شله���ا مقابل النتف���اع باملرافق واخلدمات 
التي تتولى اإدارتها اأو الإ�راف عليها مبقت�شى 
اأح���كام هذا القانون اأو اأي نظام ي�شدر ا�شتنادا 
اإليه اأو اإلى اأي قان���ون اآخر ين�س على ا�شتيفاء 
ر�ش���وم للبلدي���ة، املبال���غ الت���ي حت�شلها من 
بي���ع واإيج���ار وا�شتثم���ار اأمالكه���ا، العتمادات 

املخ�ش�ش���ة له���ا يف امليزانية العام���ة للدولة، 
التربع���ات والهب���ات والو�شاي���ا الت���ي يق���رر 
املجل�س البل���دي قبولها، وتودع جميع اإيرادات 
البلديات من الر�ش���وم واملبالغ التي حت�شلها 

يف احل�شاب العمومي للدولة.

وتن����س املادة )37( على اأنه اإذا مل ي�شدر 
قانون اعتماد ميزاني���ة البلدية قبل بدء ال�شنة 
املالي���ة تبق���ى ال���واردات والنفق���ات العادية 
جارية عل���ى اأ�شا�س امليزاني���ة ال�شابقة اإلى اأن 

يتم �شدور قانون اعتماد امليزانية اجلديدة.

ارتاأت اللجنة الفنية مبجل�س اأمانة العا�شمة 
باملوافقة على مق����رتح الإدارة العامة للتخطيط 
العم����راين عل����ى تغي����ر ت�شنيف العق����ار الواقع 
711 يف منطق����ة توبل����ي م����ن مناط����ق  مبجم����ع 

امل�شاري����ع الإ�شكاني����ة اإل����ى ت�شني����ف مناط����ق 
اخلدمات واملراف����ق العامة مبا يتالءم مع وثيقة 

امللكية.
م����ن جهة اأخ����رى، اأو�ش����ت باملوافق����ة على 

مق����رتح الإدارة العامة للتخطي����ط العمراين على 
تغير ت�شنيف العقار يف منطقة مركوبان مبجمع 
605 يف �ش����رتة اإل����ى ت�شني����ف مناط����ق ال�شكن 

اخلا�س ب� “RB” اأ�شوة بالعقارات املجاورة.

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�شتقبل 
وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خال���د بن اأحمد 
بن حممد اآل خليف���ة، مبكتبه بالديوان 
العام للوزارة، اأم����س، �شفر جمهورية 
مملك���ة  ل���دى  الإ�شالمي���ة  باك�شت���ان 
البحرين جافيد ماليك، وذلك مبنا�شبة 

انتهاء فرتة عمله يف اململكة.
وخالل اللقاء، رحب وزير اخلارجية 
ب�شفر جمهوري���ة باك�شتان الإ�شالمية 
لدى مملكة البحرين، منوًها مبا و�شلت 
اإلي���ه العالق���ات املتمي���زة والتع���اون 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ن  امل�ش���رتك 

الإ�شالمي���ة  باك�شت���ان  وجمهوري���ة 
ال�شديق���ة م���ن تقدم ومن���اء مبا يلبي 
امل�شال���ح امل�شرتكة للبلدي���ن، مثنًيا 
على اجلهود املق���درة من قبل جافيد 
مالي���ك يف الرتقاء وتطوي���ر العالقات 
الثنائية يف خمتلف املج���الت، متمنًيا 

له دوام التوفيق.
من جانبه، اأع���رب �شفر جمهورية 
باك�شتان الإ�شالمية عن �شعادته بلقاء 
وزي���ر اخلارجية، وع���ن خال�س تقديره 
مل���ا لقي���ه من دع���م خالل ف���رتة عمله 

ك�شفر لدى اململكة. 

مروة خمي�س

�سيدعلي املحافظة 

• �شورة اأر�شيفية لجتماع �شابق ملجل�س اأمانة العا�شمة	

• تتكون املوارد املالية للبلدية من الر�شوم التي حت�شلها مقابل النتفاع باملرافق	

البحريني ال ينسى
 

رمب���ا يت�شور بع�س اأع�ش���اء الربملان اأن ذاك���رة البحريني كالذبابة، 
مدمنة الن�شيان بعد ثواٍن. واأعيد التذكر بعا�شفة نيابية، هبَّت يف يوليو 

2015؛ ب�شبب قرار رفع الدعم عن اللحوم، ثم خمدت.
انتف�س نواب، واأزب���دوا، واأرعدوا، فاألفوا جلنة م�شرتكة مع احلكومة؛ 
ملراجعة �شيا�شة اإعادة توجيه الدعم. وعلَّق رئي�س اللجنة امل�شتقيل اأول 
اجتم���اع، مع الفري���ق احلكومي؛ حمتجا على انف���راد وزارات، برفع الدعم 
دون اتف���اق م���ع الربمل���ان، ونق�ض اتف���اق �صابق، ي�ص���رتط التوافق مع 

جمل�س النواب قبل نفاذ اأّي قرار يلغي دعوما عن املواطنن.
وبع���د ات�ش���الت من هنا وهن���اك، ا�شتاأنفت اللجن���ة عملها، وبا�شت 

اللجنة الأم - بعد 6 اجتماعات - جلنة م�شغرة. 
وفوِّ�ش���ت الأخرة لق���اء الوزراء، حتى دب خالف ب���ن قادة الربملان 
واللجن���ة امل�شغرة ع���ن قانونية الأخرة. وتاه اجل���دل النيابي - النيابي 

العقيم مبزاريب الوقت. ثم ماذا؟
رفع���ت اللجنة تقريره���ا لرئا�شة الربملان. ومل يناق����س بجل�شة عامة 

حتى الآن. وكان اهلل غفورا رحيما.

تيار
“يف �شن اخلم�شن يكون لكل �شخ�س الوجه الذي ي�شتحقه”.

جورج اأورويل

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات



التوافق

م�سادة ب�سبب توافق احلكومة والربملان على زيادة الأ�سعار
بني قراطة وال�شاعر والكوهجي واملال 

ال�شلط���ة  تواف���ق  عب���ارة  ت�شم���ني  اأث���ار 
الت�رشيعية مع احلكومة ح���ول رفع زيادة اأ�شعار 
الب���رول يف م�شبطة اجلل�ش���ة املا�شية غ�شب 
النواب الذي���ن �شوتوا بالغالبي���ة على �شطبها 

من امل�شبطة.
وو�شل الأمر اإلى امل�ش���ادات الكالمية بني 
النائ���ب اأحم���د قراط���ة والنائب خال���د ال�شاعر، 
ال���ذي اأ�رش اأن النواب وافق���وا على برنامج عمل 

احلكومة وزيادة الأ�شعار. 
و�شهدت اجلل�شة م�شادة اأخرى بني النائب 
عي�ش���ى الكوهجي ورئي�س املجل����س اأحمد املال 

لالنته���اء م���ن هذه النقط���ة وال����رشوع مبناق�شة 
البنود الواردة بجدول الأعمال.

م���ن جهته، داف���ع وزير �ش���وؤون املجل�شني 
غامن البوعينن عن تعليقه يف اجلل�شة املا�شية 
ب�ش���اأن توافق النواب م���ع احلكومة ب�شاأن زيادة 
الأ�شع���ار. وق���ال: اأذكر اأن الن���واب اتفقوا على 
زيادة الأ�شعار بل توافقوا على برنامج احلكومة 

ومل يعر�س اأحد على جوابي يف ذات اجلل�شة.
واأ�ش���اف “اأن���ا مل اأته���م اأح���دا ومل اأقل اأحد 
وكان بالإم���كان ح���ذف العب���ارة اأو تعديلها من 

قبلكم”. 

جتميد قرار البنزين الن�ساب “يحرق” 
ت�شكيل جلنة حتقيق بامل�رشوعات اخلدمية

وافق جمل�س النواب على الطلب املقدم من عدد النواب بخ�شو�س 
طلب ت�شكيل جلنة حتقيق حول بع�س امل�شاريع اخلدمية التي التزمت 

احلكومة باإن�شائها بربنامج عملها لل�شنوات 2015 - 2018.
وتت�ش���كل اللجنة م���ن كل من النائ���ب اإبراهيم احلم���ادي، النائب 
جميل���ة ال�شم���اك، النائب عادل حمي���د، النائب عي�شى ترك���ي، النائب 

غازي اآل رحمة، النائب حم�شن البكري، والنائب حممد املعريف.
واأج���ل املجل�س الت�شوي���ت على القراح برغب���ة ب�شفة م�شتعجلة 
ب�شاأن قي���ام احلكومة باللت���زام بالتوجيهات امللكية ب�ش���اأن التوافق 
م���ع ال�شلط���ة الت�رشيعي���ة يف مو�شوع اإع���ادة توجيه الدع���م مل�شتحقيه 

ومطالبتها بوقف قرار رفع اأ�شعار البنزين حلني التوافق.
وحال عدم اكتم���ال الن�شاب دون الت�شوي���ت على املقرح الذي 

نوق�س يف بند ما ي�شتجد من اأعمال.

ليلى مال اهلل

جلسة 
النـــواب
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تصوير: رسول الحجيري

• جانب من احل�شور بجل�شة جمل�س النواب	

ل �سفافية بتعيني رئي�س “طريان اخلليج”

الرميحي: و�سائل التوا�سل ل ترتبط بـ “الإعالم” بـوحـ�سـن: لـن اأ�سـكـر وزيـر الـمــوا�ســالت

املوافقة على زيادة البرتول “ثوب لب�سونا اإياه”

 �رشكات الت�شالت “تلعب” باملواطنني

تنفيذ 10 % فقط من برنامج عمل احلكومة... بوعلي: 

ق���ال النائب جم���ال بوح�شن “اإن بع����س الوزراء 
غ���ر متعاونني م���ع ال�شلط���ة الت�رشيعي���ة ومنهم من 
مين علين���ا وكاأنهم يتف�شلون بالإجابة على الأ�شئلة 
الربملاني���ة، ومنهم من ل يح����رش اجلل�شة اأو ل يجاوب 

اأو تكون الأجوبة عائمة غر مفهومة.
ووج���ه ب���و ح�ش���ن كالم���ه لوزي���ر املوا�ش���الت 
والت�ش���الت كم���ال اأحم���د “ل���ن اأ�شك���ر الوزير على 
اإجابت���ه؛ لأن م���ن جاوبن���ي رئي�س هيئ���ة الت�شالت 

ولي�س الوزير )...(”.
 وبخ�شو����س اإجاب���ة الوزير عن الإج���راءات التي 
تتخذها ب�ش���اأن �رشكات الت�شالت ذك���ر بو ح�شن اأن 

اجلواب اإن�شائي وهو يف واد وال�شوؤال يف واد.
يف  “تلع���ب  الت�ش���الت  ����رشكات  اأن  واأك���د 
املواطن���ني وتتحك���م فيه���م” يف ح���ني اأن ال���وزارة 

والهيئة متفرجتان.
م���ن جهت���ه، اأك���د وزي���ر املوا�ش���الت اأن قانون 
الت�شالت 2002 يتي���ح للهيئة تنظم جميع �رشكات 

الت�شالت والرخي�س لها ومتابعتها ومراقبتها.

 واأ�شاف: املوؤ�رشات الدولي���ة تثبت اأن البحرين 
حتتل املركز الأول يف املنطقة العربية يف الت�شالت 
حتري���ر  ل�شيا�ش���ة  يرج���ع  وذل���ك  الثالث���ة  وللم���رة 

الت�شالت خالل العقدين الأخرين. 

اأو�شح رئي�س اللجنة املالية النائب عبدالرحمن 
التوا�ش���ل  و�شائ���ل  يف  لغط���ا  “هن���اك  اأن  بوعل���ي 
الجتماع���ي ب�ش���اأن اأن املجل�س متواف���ق مع احلكومة 
ح���ول زي���ادة اأ�شع���ار الب���رول، وذلك غ���ر �شحيح، 
ومل نتواف���ق م���ع احلكومة بهذا ال�ش���اأن بل هو )ثوب 

ولب�شونا اإياه(”.
برنام���ج  يف  احلكوم���ة  م���ع  “توافقن���ا  واأكم���ل 
عمله���ا على دع���م امليزانية العامة برواف���د اإ�شافية 
احلكومي���ة  ال����رشكات  م���ن  املتح�شل���ة  بالإي���رادات 
وعل���ى راأ�شها ال�رشكة القاب�ش���ة للنفط والغاز و�رشكة 

ممتل���كات”. واأ�شاف “نعم توافقن���ا يف اأ�شياء كثرة 
يف برنام���ج عمل احلكوم���ة لكن مع الأ�ش���ف الربنامج 
مل ينف���ذ اإل بن�شب���ة 10 %، ومن���ه رف���ع منحة املعاق 

لت�شبح 200 دينار واأمور اأخرى”.
م���ن جهت���ه، رد وزير �ش���وؤون املجل�ش���ني غامن 
البوعين���ني ب���اأن “اجله���ة الرقابي���ة الوحي���دة ه���ي 
اأي  توجي���ه  للنائ���ب  وميك���ن  الت�رشيعي���ة  ال�شلط���ة 
�ش���وؤال اأو ا�شتف�شار ع���ن اأي ق�شور ي���راه يف اأداء اأي 
م���ن ال���وزارات”، مت�شائ���ال “مل���اذا مل يتق���دم بهذه 

ال�شتف�شارات منذ 2015؟”.

اأن  النائ���ب عل���ي املقل���ة  اأو�ش���ح   
تعي���ني الرئي�س التنفيذي ل�رشكة طران 
اخللي���ج مل يعتمد على معاي���ر �شفافة، 
ومل ترفق وزارة املوا�شالت والت�شالت 
ال�ش���رة الذاتي���ة التي طالبن���ا بالطالع 

عليها وجتاهلت الوزارة الطلب.
 واأكد النائ���ب اأن الرئي�س التنفيذي 
احلايل م�شتم���ر بالتجاوزات واملخالفات، 
م�شتعر�شا �شجال من التحر�شات اجلن�شية 
يف وظيفته ال�شابقة يف ال�رشكة الكرواتية 
الت���ي اأنه���ت خدامات���ه معه���ا ف�شال عن 
قيام���ه مبخالف���ات عديدة اإداري���ة اأثرت 

�شلبا على ال�رشكة الكرواتية.
م���ن جهت���ه، رد وزي���ر املوا�ش���الت 

والت�شالت كمال اأحمد باأن �رشكة طران 
اخللي���ج مل جت���د اأّي موان���ع حت���ول دون 

توظيف الرئي�س التنفيذي اجلديد.

اأك���د وزير �شوؤون الع���الم علي الرميحي 
اأن و�شائ���ل التوا�ش���ل الجتماع���ي لي�س لها 
ارتباط بوزارة االإعالم، اإال اأنه لي�س لدينا فراغ 
ت�رشيعي، هن���اك قان���ون العقوب���ات وقانون 
ال�شحاف���ة وقان���ون حماي���ة وثائ���ق الدول���ة 
وغره���ا كثر م���ن القوانني الت���ي بالإمكان 
مقا�ش���اة من يتعر����س للوح���دة الوطنية يف 

و�شائل التوا�شل الجتماعي عربها.
من جهت���ه، علق النائب حم�ش���ن البكري 
عل���ى اإجاب���ة الوزي���ر ح���ول خطة عم���ل مركز 
الت�ش���ال الوطن���ي باأنها ممت���ازة، اإل اأنها ما 
ت���زال خط���ة، واأن ال����رشوع بتنفيذه���ا يبداأ مع 
توظي���ف احل���د الأدنى من الك���وادر الإعالمية 

وت�شكينهم على وظائفهم.

اأن يتب���ع املرك���ز  “م���ن امله���م  وتاب���ع 
ال�شيا�ش���ة ال�شتباقي���ة بالت���وازي م���ع ردود 
الأفعال املدرو�شة، وهو الأمر الذي مل نره من 
قبل ونحن نوؤي���ده ونتمنى اأن نراه على اأر�س 

الواقع”.

• م�شاورات بني علي العرادي وعبداحلليم مراد برواق الربملان	

• خالد ال�شاعر وحممد الأحمد يف ذروة اخلالف	

• جمال بوح�شن	

• روؤى احلايكي يف طريقها لدخول جل�شة الربملان	

• وزير املوا�شالت	
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النــيـــــابـــــــــة العـــــــامــــــة حقـقـــــــت فـــــــــــي 84442 ق�ضـيـــــــــة الــعــــــام 2017

�لنائب �لعام: �لنيابة �لكلية حققت ن�سبة �إجناز 100 % 
4.7 مليون دينار اإيرادات الغرامات والكفاالت

ك�ضف النائب العام علي البوعينني، خالل عر�ض 
التقريـــر ال�ضنـــوي، عـــن اأن النيابة الكليـــة بالنيابة 
العامـــة حققت ن�ضبة اإجنـــاز للق�ضايا الـــواردة اإليها 
بن�ضبة 100 % بالت�رصف يف عدد 2183 جناية كانت 
قـــد وردت اإليها يف العام 2017، م�ضرًيا اإلى اأن هذه 
االأمر يح�ضل الأول مرة يف تاريخ النيابة العامة، موؤكًدا 
من جهٍة اأخرى تفعيـــل 12 خدمة اإلكرتونية بوا�ضطة 
املفتـــاح االإلكـــرتوين؛ �ضماًنـــا ل�رصيـــة وخ�ضو�ضيـــة 
املعلومـــات، وذلك ت�ضهيـــاًل للمواطنني واملقيمني 

ف�ضاًل عن ال�ضادة املحامني.
قـــال  عمومـــا،  الق�ضايـــا  اأعـــداد  وبخ�ضو�ـــض 
البوعينـــني اإن هناك زيادة فيهـــا بن�ضبة 2 % بواقع 
2196 ق�ضية، واأن هذه الزيادة اأمر طبيعي ويف احلد 
املعقول نظًرا لزيادة عدد ال�ضكان، اإذ وردت للنيابة 
العامة العام املا�ضـــي 84442 ق�ضية، يف حني اأنها 
ا�ضتقبلـــت العـــام 2016 82246 ق�ضيـــة، متنوعـــة 
ما بني جنـــح وجنايات واأحـــداث وعوار�ض و�ضكاوى 
اجلرائـــم  نيابـــة  واأن  اعتبـــار،  رد  اإداريـــة وطلبـــات 
االإرهابية ورد اإليها يف العام املا�ضي 5126 ق�ضية، 

ونيابة االأ�رصة والطفل 4653 ق�ضية.
واأو�ضـــح اأن عدد اجلنح الـــواردة للنيابة العامة 
كان 45567 جنحـــة، وعـــدد اجلنايـــات بلـــغ 2634 
جنايـــة، وكان عـــدد العوار�ـــض 1113 معار�ضة، اأما 
ال�ضكاوى االإدارية فكانـــت 33897 �ضكوى، يف حني 

ورد اإليها 1141 طلب رد اعتبار.
وجـــاء يف االإح�ضـــاءات اأن عـــدد الق�ضايا التي ال 
تزال قيد التحقيق بنهاية العام يف جميع هذه االأنواع 
922 ق�ضيـــة، موزعـــة كالتـــايل: 437 جنحـــة، 308 
جنايـــات، 11 معار�ضة، 55 �ضكـــوى اإدارية، 111 رد 
اعتبار، وهي ن�ضبة ب�ضيطة جًدا مقارنة بالعدد الكلي 
للق�ضايا. وبينت هذه االإح�ضاءات اأن معظم الق�ضايا 
التي وردت للنيابة العامة على م�ضتوى املحافظات 
كانـــت يف العا�ضمـــة، اإذ بلغ عددهـــا 28090 ق�ضية 
متنوعـــة، واأقلهـــا املحرق بعـــدد مل يتجـــاوز 9303 
ق�ضايا، يف حني تلقت نيابة الوزارات 10627 بالًغا. 
ويتبني اأي�ًضا باملقارنة بني العامني 2017 و2016 
يف ق�ضايـــا ال�رصقة واملخدرات، اأن العام 2017 �ضهد 
زيـــادة يف اأعداد ق�ضايا ال�رصقة بعـــدد 8970 ق�ضية 
مبقارنتها بعدد 6395 ق�ضية �رصقة يف العام 2016، 
واأن عـــدد ق�ضايـــا املخدرات يف العـــام املا�ضي بلغ 
1284 ق�ضية مقارنًة بـ 1271 ق�ضية العام 2016.

وبالن�ضبـــة لنيابة التنفيذ فقـــد ا�ضتلمت العام 
املا�ضـــي 23918 حكًما من خمتلـــف دوائر املحاكم، 
مت تنفيذ 21773 حكًما منها، وبلغ جمموع الكفاالت 
والغرامات املح�ضّلة من قبل النيابة العامة 4 ماليني 

و726 األًفا و668 ديناًرا و880 فل�ًضا.

“الجرائم اإلرهابية” أنجزت 99 % 
من قضاياها 

وقـــال البوعينـــني اإنـــه يف العـــام 2017 با�رصت 
نيابة اجلرائـــم االإرهابية التحقيـــق يف 5126 ق�ضية 
اإرهابيـــة، وهـــي املقيـــدة عـــن جرائـــم اجلماعـــات 

املنظمـــة التـــي تخطـــط الرتـــكاب اأعمـــال اإرهابية، 
ف�ضـــاًل عما يقع من تلك اجلماعـــات والتنظيمات من 
جرائم نوعيـــة واجلرائم التي تقع بوجـــه عام تنفيًذا 
الأغرا�ـــض اإرهابية، وكذلك ق�ضايـــا التجمهر وما يقع 
يف ظلهـــا من جرائم االعتداء على قوات حفظ النظام 

واملواطنني واملمتلكات العامة واخلا�ضة.
ومتكنـــت نيابـــة اجلرائم االإرهابية مـــن اإجناز ما 

يوازي 99 % مما ورد اإليها من ق�ضايا.
وحـــول قائمـــة املطلوبني يف هـــذه النوعية من 
الق�ضايا، فقال اإن النيابة العامة متكنت من اإ�ضدار 
الن�رصة احلمراء اخلا�ضة بال�رصطة الدولية “االإنرتبول” 
حـــول هوؤالء امُلدانني، موؤكـــًدا يف الوقت ذاته معرفة 
ال�ضلطـــات ملوقـــع تواجـــد بع�ضهم يف حـــني مل يتم 
التو�ضـــل ملكان تواجد اآخريـــن، اإال اأن النيابة العامة 
متم�ضكـــًة بالقب�ـــض علـــى اأي متهـــم ارتكـــب جرمية 
ا مـــا اإذا كانت اإرهابية؛  و�ضـــدر بحقه حكم وخ�ضو�ضً

وذلك لتنفيذ احلكم ال�ضادر بحقه.

تفعيل “النيابة الذكية” وإتاحتها 
للمواطنين والمقيمين 

واأعلـــن املحامـــي العـــام فهـــد البوعينـــني اأن 
النيابـــة العامـــة اأطلقـــت اأم�ض 12 خدمـــة اإلكرتونية 
متاحـــة للمواطنني واملقيمني واملحامني على موقع 
احلكومـــة االإلكرتونية، واأ�ضار اإلى اأن الهدف من هذه 
اخلطوة توفـــري اأعلى معايري االإنتاجيـــة واملهنية يف 
تقـــدمي اخلدمات للمحامـــني واملراجعني با�ضتخدام 
اأحـــدث التقنيـــات احلديثـــة، واأهم خطـــوة يف مرحلة 
التحول للنيابة الذكية؛ بهدف توفري واجلهد و�رصعة 
اإجناز املعامالت والطلبات وزيادة االإنتاجية و�ضهولة 
متابعة الطلبـــات اإ�ضافة اإلـــى اخل�ضو�ضية وال�رصية، 
مما يوؤدي بالتايل كذلك اإلى اال�ضتغناء عن ا�ضتعمال 
اال�ضتمـــارات الورقية، ف�ضـــاًل عن اأن مـــن �ضاأن هذا 
التحـــول توفـــري وقـــت املراجعـــني القادمـــني اإلى 
املنطقة الدبلوما�ضية املزدحمة وكذلك املوظفني.

واأ�ضاف اأن النظام القدمي كان يتطلب احل�ضور 
�ضخ�ضًيا ملبنى النيابة العامة وملء ا�ضتمارة تقدمي 
الطلبات ون�ضخ من االأوراق الثبوتية وتقدمي الطلب 
ومراجعتـــه، لكن النظـــام اجلديد يتيـــح للمواطنني 
واملتعاملني الدخـــول ملوقع احلكومـــة االإلكرتونية 
عن طريـــق املفتاح االإلكـــرتوين واإجنـــاز املعامالت 

دون احل�ضور للنيابة.
وال�رصيـــة  واالأمـــان  احلمايـــة  م�ضتـــوى  وعـــن 
واخل�ضو�ضية، لفت املحامي العـــام اإلى اأن م�ضتوى 
االأمـــان على املوقـــع ال يتيـــح الأي �ضخ�ـــض الدخول 
واالطـــالع على تفا�ضيل اأية ق�ضيـــة، اإال يف حال كان 
اأحـــد اأطرافهـــا، حتـــى واإن كان الذي يحـــاول معرفة 

التفا�ضيل هو ع�ضو نيابة.

إنجاز 80 % من قضايا الفساد 
وقرار “المحامين” ال يؤثر بأوامرنا

اأمـــا بالن�ضبـــة لق�ضايـــا الف�ضـــاد والتـــي تتعلق 
بجرائـــم الر�ضـــوة واالختال�ـــض واالإ�ـــرصار واال�ضتيالء 
وت�ضهيل اال�ضتيـــالء على املال العـــام، فقد حققت 
النيابة العامـــة ن�ضبة اإجناز مبا يوازي 80 % مما ورد 

اإليها من ق�ضايا.
وتابع: اإن ق�ضايا الف�ضاد اجلديدة �ضمن تقرير 
ديـــوان الرقابة املاليـــة واالإدارية االأخـــري، فال زالت 
التحقيقـــات فيهـــا قائمة مـــن قبـــل وزارة الداخلية 

عـــر اإدارة مكافحـــة الف�ضاد واجلرائـــم االإلكرتونية، 
واأن عـــدد تلك البالغات و�ضلـــت اإلى 8 ق�ضايا، ومن 
املتوقع انتهاء هذه اجلهة من عملها واإحالة البالغات 

للنيابة العامة للت�رصف فيها. 
ولفت اإلى اأن تلـــك النوعية من الق�ضايا حتتاج 
اإلى جهد كبـــري وحتقيقات مطولـــة ومكثفة بغر�ض 
جمع االأدلة وحتديد امل�ضوؤولية اجلنائية، اإذ ي�ضتلزم 
التحقيق يف معظم الق�ضايـــا ف�ضاًل عن �ضماع اأقوال 
ال�ضهود وفح�ـــض امل�ضتنـــدات واال�ضتعانة باخلراء 
اللجـــان املاليـــة واملحا�ضبيـــة وا�ضتكمـــال  ونـــدب 
التحقيقـــات يف �ضـــوء مـــا ت�ضفـــر عنه تقاريـــر تلك 
اللجـــان، ومواجهة املتهمني مبا تخل�ض اإليه، اإلى اأن 
تنتهي النيابة من ذلك جميعه اإلى ت�رصف يف الق�ضية 

يتفق و�ضحيح الواقع والقانون.
اأما ب�ضـــاأن تطبيق قرار وزير العـــدل رقم )64( 
ل�ضنة 2017 ب�ضـــاأن االلتزامات املتعلقـــة باإجراءات 
ح�ـــرص ومكافحة غ�ضل االأمـــوال ومتويـــل االإرهاب يف 
مهنـــة املحامـــاة ومكاتـــب اال�ضت�ضـــارات القانونية 
االأجنبية يف مملكة البحرين و�ضوابط التدقيق عليها، 

فقال النائـــب العام اإنه متى ما كانت هنالك جرمية، 
فيحـــق للنيابة اإ�ضـــدار اأية اأوامر بحـــق املحامني، اأو 
غريهـــم �ضـــواء مقيمـــني اأو مواطنني، اأمـــا اإذا كانت 
هنالـــك اإجـــراءات اإدارية مـــن قبـــل وزارة العدل فال 

اخت�ضا�ض لهم بهذا االأمر.

 “األدلة المادية” أنجزت 99.7 % 
من القضايا وفحصت 17474 عينة

 �ـــرّصح النائـــب العام بـــاأن اإدارة االأدلـــة املادية 
التابعـــة للنيابة العامة، حققت ن�ضبة بلغت 99.7 % 
يف اإجناز الق�ضايا الـــواردة اإليها، رغم ازدياد اإجمايل 

عدد الطلبات الواردة اإليها عن العام املا�ضي.
واأو�ضـــح اأن اإدارة االأدلـــة املاديـــة وخمتراتها 
ا�ضتلمـــت مـــا جمموعـــه 5363 ق�ضيـــة، مل تتمكـــن 
مـــن اإجناز عـــدد 17 ق�ضية منها فقـــط، وبلغ جمموع 
عـــدد العينات 17474 عينـــة، مت تنفيذ ما جمموعه 
61007 فح�ض لتلـــك العينات واأن جمموع التقارير 
التـــي مت كتابتهـــا ب�ضاأنها هـــو 5346 بعـــدد م�ضاٍو 

للق�ضايا املنجزة.

مبنى جديد في اإلدارة العامة للمرور 
واأفـــاد النائـــب العام اأنـــه بالن�ضبـــة الإح�ضاءات 
نيابـــة املرور البالغ عدد ق�ضاياها 100183 ق�ضية، 
َلة من العام  فـــاإن الكثري من تلك الق�ضايا كانت ُمرحَّ
2016، م�ضـــرًيا يف الوقـــت ذاتـــه اإلـــى تزويـــد نيابة 
املـــرور باأعداد اإ�ضافية مـــن وكالء النيابة والفنيني 
وال�ضكرتارية الإمتام اإجناز مهمات النيابة املذكورة، 
ومـــن املتوقـــع اأن تنخف�ـــض للمعـــدل الطبيعـــي يف 
العام املقبل، اإذ مت اإن�ضاء مبنى خا�ض بنيابة املرور 
موقـــع االإدارة العامة للمرور، والـــذي �ضيكون وجهة 
املتهمني بهذه الق�ضايا؛ �ضماًنا ل�رصعة اإجناز العمل.
كمـــا اأ�ضار اإلى اأنه وت�ضهيـــاًل للمواطنني يف هذا 
ال�ضـــاأن هنالك م�رصوع الإعطـــاء النيابة العامة احلق يف 
اإ�ضدار االأوامر اجلنائية من دون اإحالة امللف للق�ضاء 
بالن�ضبة للعقوبات املالية، كما هو احلال لدى بع�ض 
دول اخلليـــج، اإذ يكون لع�ضو النيابة تقدير الغرامة 
املر�ضومـــة يف القانـــون وينهـــي ملف الدعـــوى بعد 
تنفيذ احلكـــم، واإن مل يقبل بها املتهم فله احلق يف 

معار�ضتها اأمام الق�ضاء.

• •اإح�ضائية اجلهات املعاونة - اإدارة االأدلة املادية	 نوعية اخلدمات االإلكرتونية	

• اإح�ضائية مببالغ الكفاالت والغرامات لعام 2017	

عبا�س �إبر�هيم

�نخفا�س �جلرمية مبعدل 8.7 % يف �لن�سف �لثاين من 2017
�ضبط النف�ض و�رصعة الت�رصف اأهم �ضفات رجل االأمن الناجح... مدير �رصطة العا�ضمة لـ“االأمن”:

املنامة - وزارة الداخلية: اأكد مدير عام 
�رصطـــة العا�ضمة العميـــد خالد الـــذوادي اأن 
معدالت اجلرمية انخف�ضـــت ب�ضكل ملحوظ، 
خالل الن�ضف الثاين من العام 2017 مبقدار 
8.7 % مقارنـــة مبـــا كانت عليـــه يف الن�ضف 
االأول مـــن العام نف�ضه؛ نتيجـــة جهود كبرية 
يبذلهـــا رجال االأمـــن على مـــدار ال�ضاعة، يف 
ظل زيادة حركـــة ال�ضائحني والزوار، اإ�ضافة 
اإلـــى وجـــود خطط اأمنيـــة ملواجهـــة الظروف 
كافـــة، واليقظة التامة التي يتمتع بها رجال 

ال�رصطة.
ويف حـــواره مـــع جملة “االأمـــن” ال�ضادرة 
عـــن االإدارة العامة لالإعـــالم االأمني والثقافة 
االأمنيـــة بوزارة الداخلية، اأعـــرب مدير �رصطة 
العا�ضمة عن �ضعادتـــه بزيادة حركة التطور 
العمـــراين واالقت�ضادي الكبـــرية يف املنامة، 
م�ضـــريا اإلى اأن هـــذه الزيادة تعـــود لعوامل 
عدة من بينها توافر املناخ االأمني املنا�ضب، 
فالعامل كلـــه يعرف اأنه لوال توفـــر االأمن ملا 
وجدت بيئة ا�ضتثمارية وحركة اقت�ضادية يف 

اأي بلد. وفيما يلي ن�ض احلوار.

تراجع معدل الجريمة
بعد أن ودعنا العام 2017، هل يمكن 
أن تطلعنا على مؤشرات الحالة األمنية 
في العاصمة؟ ه��ل زادت أم تراجعت 

معدالت الجريمة وما األسباب؟

- بدايـــًة اأوجه من خالل جملة “االأمن” ر�ضالة 
�ضكر اإلى كل مواطن ومقيم �ضاهم باأي �ضكل من 
االأ�ضكال يف حفـــظ االأمن والنظام العام مبملكتنا 
املذكـــور،  بال�ضـــوؤال  يتعلـــق  وفيمـــا  احلبيبـــة، 
فـــاإن االإح�ضـــاءات لـــدى مديرية �رصطـــة حمافظة 
العا�ضمة، ت�ضري اإلى اأن عدد الق�ضايا يف الن�ضف 
االأول من العام 2017 بلغ )13884( ق�ضية فيما 
بلغ عدد الق�ضايـــا يف الن�ضف الثاين )12807(، 
وهـــذا الفـــارق امللحـــوظ يف عـــدد الق�ضايا يدل 
على انخفا�ض معدل اجلرميـــة، ويعك�ض اجلهود 
املبذولـــة مـــن جانـــب رجـــال االأمن يف اإطـــار منع 
اجلرميـــة قبـــل وقوعهـــا يف �ضبيل احلفـــاظ على 
االأمـــن. اأما عن اأ�ضباب الرتاجع يف معدل اجلرمية، 
فهنـــاك عـــدة اأ�ضبـــاب منهـــا م�ضاعفـــة اجلهود 
االأمنية واإعـــداد اخلطط االأمنية الالزمـــة، اإ�ضافة 

اإلى اال�ضتعداد واليقظة التامة، عمالً بتوجيهات 
القيادات العليا بوزارة الداخلية.

األمن واالستثمار
تشهد العاصمة حركة تطور عمراني 
واقتص��ادي كبيري��ن، وهن��اك زي��ادة 
والمراك��ز  المجمع��ات  ف��ي  كبي��رة 
التجارية، هل يلق��ي هذا أعباء أمنية 
على المديرية ويس��تلزم خطط أمنية 

أكثر مالءمة لهذا النمو المتسارع؟

- فعالً، ت�ضهد حمافظــــة العا�ضمة وغريها من 
حمافظــــات اململكة تو�ضعا عمرانيــــا وحركة تنموية 
األقــــت بظاللهــــا علــــى االقت�ضــــاد الوطنــــي، وهذا 
التو�ضع بحد ذاته، يعك�ض ما حققته االأجهزة االأمنية 
من اإجناز على ال�ضعيد االأمني، فلوال توفر االأمن ملا 
وجدت بيئــــة ا�ضتثمارية وحركــــة اقت�ضادية، وهذا 
موؤ�رص عاملــــي، حيث اإن اأية دولة ينعــــدم اأو يتزعزع 
فيها االأمن تتعر�ض اإلــــى حالة الك�ضاد االقت�ضادي 

والعك�ض �ضحيح.
وفيمــــا يتعلــــق بزيــــادة االأعبــــاء االأمنيــــة على 

املديرية، ال�ضك اأن اأي تو�ضع عمراين اأو دميوغرايف، 
يتطلــــب الكثري من االإجــــراءات املوازية من الناحية 
االأمنية، من حيث احلاجة اإلى توفري املزيد من القوة 
الب�رصيــــة مــــن رجال االأمــــن ومن املعــــدات واالأجهزة 
التقنيــــة احلديثة، اإ�ضافــــة اإلى اإعــــداد خطط اأمنية 
تت�ضمن التوقعات واالإجــــراءات كافة بالتن�ضيق مع 

اجلهــــات ذات االخت�ضا�ض، وتكــــون قابلة للتنفيذ 
على اأر�ض الواقع يف اأي زمان ومكان.

األجواء األمنية
تزايد الزوار والس��ائحين في المملكة 
خالل اإلج��ازات األس��بوعية واإلجازات 
مضاعف��ة  يتطل��ب  ه��ل  الطويل��ة، 
الجه��ود م��ن جان��ب مديرية ش��رطة 

محافظة العاصمة؟

- توافـــد الـــزوار وال�ضائحـــني يعتـــر موؤ�رصاً 
لتوفـــر االأمـــن، فال�ضيـــاح يبحثون عن االأمـــن اأوالً، 
لذلـــك ت�ضعـــى مديريـــة �رصطـــة العا�ضمـــة جاهدة 
لتوفري االأجواء االأمنية واإ�ضفاء ال�ضعور بالطماأنينة 
من خـــالل ن�ـــرص الدوريـــات االأمنية وت�ضخـــري كافة 
الو�ضائـــل لتحقيـــق االأمـــن، وهناك عالقـــة طردية 
ثابتة بني هذا التزايد يف اأعداد الزوار وال�ضائحني 
وبني االإجـــراءات االأمنية التي تتخذهـــا املديرية، 
فكلما زاد عدد الزوار تتم م�ضاعفة اجلهود االأمنية 
يف �ضبيل احلفاظ على االأمن، وعلى �ضورة اململكة 

اأمام القادمني اإليها من خمتلف اأنحاء العامل.

• العميد خالد الذوادي	



اجتماع اأزمة للحكومة الربيطانية 
بعد اإفال�س “كاريليون” 

لن���دن - اأ ف ب: عق���دت احلكوم���ة الربيطاني���ة 
اجتم���اع ازم���ة بعد الع���الن املفاجئ لإفال����س جمموعة 
كاريلي���ون العمالق���ة لالأ�شغال العام���ة. وعقد الجتماع 
م�شاء الثنني بح�شور الوزراء املعنيني من بينهم وزير 

املالية فيليب هاموند الذي مل يدل باأي ت�رصيح.
ورف�شت احلكومة اعط���اء �شمانات باإعادة تعومي 
املجموعة التي توظف 43 األف �شخ�س يف خمتلف انحاء 
العامل، لكنها تعه���دت متويل خمتلف اخلدمات العامة 
الت���ي كانت تقوم به���ا املجموع���ة يف اململكة املتحدة 

ودفع رواتب املوظفني.

 �رصائب جديدة على �شلع ومنتجات بالأردن
عمان - اأف ب: قررت احلكومة الردنية فر�س �رصائب جديدة على العديد من 

ال�شلع واملواد بهدف خف�س الدين العام الذي يبلغ حوايل 35 مليار دولر.
وبح�ش���ب و�شائ���ل العالم الردني���ة فان جمل�س ال���وزراء قرر تعدي���ل ال�رصيبة 
اخلا�شة، على ال�شجائر، عن طريق فر�س 20 قر�شا على كل علبة اعتبارا من مطلع 
ال�شه���ر املقبل. وم�شاعف���ة ال�رصيبة اخلا�شة على امل�رصوب���ات الغازية اإلى 20 %، 
بدل م���ن 10 %.كما قررت احلكومة رفع مقدار ال�رصيب���ة اخلا�شة املفرو�شة على 

بنزين )اأوكتان 95( و)اأوكتان 98(، اإلى 30 % بدل من 24 %.
وق���ررت احلكوم���ة اي�شا فر����س �رصيبة املبيع���ات مبق���دار 5 %، على الذهب 
وكافة املجوه���رات. وتعتزم احلكومة كذلك زيادة ا�شع���ار اخلبز اعتبارا من مطلع 

ال�شهر املقبل.
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اقتصاد

وقعت �رصكة ال���زلق للعقارات اتفاقية مع 
الحت���اد البحرين���ي للرتايثلون لتعزي���ز العمل 
امل�ش���رتك ودعم جه���ود الطرف���ني واأهدافهما 
الرامي���ة اإلى اإح���داث تاأث���ر اجتماع���ي اإيجابي 
وم�شت���دام يف املجتم���ع البحرين���ي، حيث تن�س 
التفاقي���ة عل���ى رعاي���ة زلق �شربينغ���ز لع�رصة 
�شباق���ات ينظمه���ا الحت���اد يف الع���ام اجل���اري 
بالإ�شاف���ة اإل���ى ا�شت�شافت���ه خل���ط النهاية يف 
امل�رصوع الذي �شيتم افتتاحه قريباً، ومت توقيع 
التفاقية بح�شور الرئي�س التنفيذي للعمليات 
ب�رصكة الزلق للعقارات ال�شيخ �شلمان بن خالد 
اآل خليفة ورئي�س الحتاد البحريني للرتايثلون 

ال�شيخ �شقر بن �شلمان اآل خليفة. 
ويعترب م����رصوع زلق �شربينغز فكرة حملية 
تق���ع يف و�ش���ط منطق���ة ال���زلق، ويتاأل���ف م���ن 
10 مطاع���م ومق���اٍه و19 متج���ًرا بالإ�شافة اإلى 
الينابيع املائية والبحرات التي تبلغ م�شاحتها 
3399 م���رتاً مربعاً، حي���ث تبلغ م�شاحة امل�رصوع 
الكلي���ة اأكرث من خم�س وع����رصون األف مرت مربع، 
و�شي�ش���م امل�رصوع عدداً م���ن مواقف ال�شيارات 

الوا�شعة خلدمة الزوار. 
يتميز امل�رصوع كونه م�شتوحى من احلدائق 
اليابانية امل�شه���ورة بهدوئها وخ�شارها، حيث 

�شيكون حديقة نباتي���ة يتخللها املاء يف مملكة 
البحرين. 

ويطمح م����رصوع زلق �شربينغز ب���اأن يكون 
موق���ع ج���ذب للمجموع���ات الريا�شي���ة، حي���ث 
�شي�شمل خدمات عديدة منها مواقف خم�ش�شة 
للدراج���ات الهوائي���ة؛ م���ع غ���رف لال�شتحم���ام 
للريا�شي���ني، بالإ�شاف���ة اإلى ط���رق وم�شارات 
مع���دة خ�شي�ًشا للرك�س؛ م���ن اأجل ق�شاء وقت 
ممت���ع وهادئ بعيًدا عن �شخب حياة املدينة يف 

ظل البيئة الطبيعية النقية. 
و����رصح ال�شيخ �شقر بن �شلم���ان اآل خليفة 
“نحن نفخر با�شت�شاف���ة فعاليات ريا�شية من 
�شاأنه���ا اأن توؤثر اإيجابياً على املجتمع، وذلك يف 
ظل توجيهات رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية 
�شم���و ال�شيخ نا�رص بن حم���د اآل خليفة ومتا�شياً 
مع ا�شرتاتيجية الحت���اد البحريني للرتايثلون، 
ويعد م�رصوع زلق �شربينغز خر مثال للم�شاريع 
التطويري���ة التي تدعم املجتمع���ات الريا�شية 
وت�شاهم يف بناء بيئة �شحية للعائالت والأفراد، 
ونح���ن نوؤم���ن ب���اأن زلق �شربينغز تخل���ق منطاً 
جدي���داً لتتبع���ه جمي���ع امل�شاري���ع امل�شتقبلية 
لأن من���ط احلياة ال�شحي ه���و امل�شتقبل ودجمه 
يف امل�شاري���ع ال�شتثمارية ه���و الطريق الأمثل 

لال�شتثمار يف النا�س”. 
ميثل زلق �شربينغز وجه���ة مثالية للتاأمل 
يف بيئ���ة طبيعية نقي���ة حيث �شيتمك���ن الزوار 
م���ن ال�شرتخ���اء والرتكيز على اجل�ش���م والعقل 
والروح، حي���ث يهدف املكان اإل���ى توفر نهج 
�شام���ل للعي�س ب�ش���كل �شحي وبالت���ايل تعزيز 

ال�شحة وال�شعادة.
واأو�ش���ح الرئي����س التنفي���ذي للعملي���ات 
ب�رصكة الزلق للعقارات ال�شيخ �شلمان بن خالد 
اآل خليف���ة “ن�شتطيع اأن نرى روؤيتنا تتحول اإلى 
واق���ع ملمو�س بتبقي ثالث���ة اأ�شهر على اكتمال 
امل����رصوع، ل���ذا ي�شعدن���ا الإع���الن ع���ن التعاون 
ال�شرتاتيجي مع الحتاد البحريني للرتايثلون، 
ويع���د م����رصوع زلق �شربينغ���ر ممي���زاً بالأجواء 
الفريدة التي ل مثيل له���ا حيث ميثل امل�رصوع 
جترب���ة لنمط حياة خمتل���ف للمجتمع الذي يعزز 
الرتابط العائلي واحلي���اة ال�شحية يف اأجواء من 

ال�شرتخاء والتاأمل”. 
ميث���ل زلق �شربينغ���ز وجهة ج���ذب اأولية 
للمجتمع، حيث يحتوي امل�رصوع على 3342 نبتًة 
مائي���ًة و3699 �شج���رة و 110 اأ�شج���ار متنوعة 
جتم���ع النا�س يف بيئة تدعو للتاأمل وال�شرتخاء، 
وي���زداد جمال امل���كان بتواج���د مواطن للطيور 

مث���ل الفالمينغ���و والب���ط والبج���ع، الت���ي تت���م 
تربيتها ورعايتها حملًيا من قبل حممية العرين 
للحياة الفطري���ة، وهي حممية تهت���م باحلماية 
واملحافظة عل���ى احليوانات والطي���ور، ويعمل 
م�رصوع زلق �شربينغز على حتقيق روؤية م�شابهة 
ملحمي���ة العرين من خالل املحافظة على احلياة 
الفطري���ة الأ�شيل���ة يف البحري���ن وتعزيز الوعي 

بوجودها واأهميتها.
يهدف امل�رصوع الذي يتاألف من 10 مطاعم 
ومقاٍه و19 متجًرا اإلى اأن يكون مالًذا لال�شرتخاء 
والأن�شط���ة الرتفيهية جلميع اأف���راد العائلة من 
خ���الل توفر مناظر طبيعية خالبة ت�شمل ينابيع 
امل���اء اجلميل���ة، بالإ�شاف���ة اإلى ذل���ك �شي�شم 
امل�رصوع ع���دداً من مواقف ال�شي���ارات الوا�شعة 

خلدمة الزوار. 
واأ�شاف نائ���ب الرئي����س التنفيذي رئي�س 
التاأج���ر فه���د رفيع “نح���ن �شع���داء بالهتمام 
الكب���ر الذي يح�ش���ل عليه امل����رصوع من كربى 
العالمات التجارية الرا�شخة واملطاعم املتميزة، 
ويطم���ح زلق �شربينغ���ز اإل���ى �ش���م العالم���ات 
التجاري���ة املحلي���ة والعاملي���ة على ح���ًد �شواء، 
ميك���ن لالأطراف املعني���ة الت�شال ب���ي مبا�رصة 
اأو التوا�ش���ل معنا عرب من�ش���ات و�شائل الإعالم 

الجتماعي���ة جلمي���ع ال�شتف�ش���ارات املتعلق���ة 
بالتاأج���ر يف امل����رصوع، ونحن ن�شع���ى اإلى اإن�شاء 
جترب���ة متوازنة من املطاعم واملحالت التجارية 

لرت�شيخ منط حياة متوازن للمجتمع”.

عن زالق سبرينغز 
ه���و م����رصوع يت���م تطوي���ره من قب���ل �رصكة 
الزلق للعق���ارات مببداأ فري���د يف مركز منطقة 
ال���زلق يف املحافظ���ة اجلنوبية، وه���و الأول من 
نوع���ه يف مملكة البحري���ن وي�شتهدف ال�شباب و 
الريا�شيني و العائ���الت، وتبلغ م�شاحة امل�رصوع 
اأك���رث من خم�س وع�رصون األ���ف مرت مربع، وي�شم 
عدداً م���ن مواق���ف ال�شي���ارات الوا�شعة خلدمة 

الزوار.
للمزي���د م���ن املعلوم���ات ع���ن التاأج���ر اأو 
عل���ى  الت�ش���ال  الرج���اء  التطويري���ة  الأعم���ال 
17203056 اأو التوا�شل عرب الربيد اللكرتوين 
زي���ارة  اأو   zallaqsprings@alzallaq.com
www.zallaqsprings. املوق���ع اللك���رتوين
za com اأو �شفحتن���ا عل���ى الن�شتغ���رام @-

.laqsprings

“زالق �سربينغز” راعًيا ر�سمًيا لالحتاد البحريني للرتايثلون
الزلق تتحول لوجهة جذب للمجتمعات الريا�شية يف البحرين

ا�ست�سارات الإن�ساء وحدات �سكنية يف الرملي وقاليل ووادي ال�سيل
على طاولة املجل�س غًدا �شمن 23 مناق�شة ومزايدة

تق���دمي اخلدمات ال�شت�شاري���ة لأعمال الإدارة 
والإ����رصاف على اإن�ش���اء الوحدات ال�شكني���ة والبنية 
وق���اليل  الإ�ش���كاين  الرمل���ي  مل�شاري���ع  التحتي���ة 
التابع���ة  الإ�ش���كاين  ال�شي���ل  ووادي  الإ�ش���كاين 
ل���وزارة الإ�شكان اأح���د املو�شوعات الت���ي �شتنظر 
فيه���ا اجلل�ش���ة الأ�شبوعي���ة ملجل����س املناق�شات 
واملزاي���دات ي���وم غ���د اخلمي����س. وكان الوكي���ل 
امل�شاع���د للم�شاري���ع الإ�شكانية ب���وزارة الإ�شكان 
قد اأعل���ن ا�شتعداد الوزارة لطرح م�شاريع اإ�شكانية 
بوادي ال�شيل واإ�شكان قاليل، حيث اإنه مت النتهاء 
من مرحلة ا�شت�شالح الأرا�شي واعتماد املخططات 
الهند�شي���ة للم�رصوعني، وجاري تقدمي امل�شتندات 

الالزمة لطرح مناق�شة البناء.
وتع���د امل�شاري���ع الإ�شكانية بالرمل���ي ووادي 
ال�شيل واإ�شكان ق���اليل، املمولة من جانب اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة، دفع���ة قوية لت�رصيع 
وترة الإجناز يف امل�شاريع املدرجة يف برنامج عمل 
احلكوم���ة لل�شن���وات املقبلة، واملنبثق���ة عن الأمر 
امللكي جلاللة امللك باإن�شاء 40 األف وحدة �شكنية 

يف اأق�رص مدة ممكنة.
ووفًقا للبيانات املن�ش���ورة على موقع جمل�س 
املناق�ش���ات واملزايدات، فاإن املجل�س �شينظر يف 
جل�شت���ه الأ�شبوعية يوم غ���د 23 مناق�شة ومزايدة 

تابعة ل� 11 جهة حكومية.
ل�رصك���ة  مناق�ش���ة  يف  املجل����س  ينظ���ر  كم���ا 

ممتلكات البحرين القاب�شة؛ لتقييم بع�س اأ�شول 
حمفظ���ة ممتل���كات، وبح�شب البيان���ات املن�شورة، 
ف���اإن املناق�ش���ة لتحدي���د اأو تقيي���م الأ�شول غر 
امللمو�شة الرئي�شة مثل ال�شم التجاري والعالمات 
التجاري���ة وال���رباءات والرتاخي����س وم���ا اإلى ذلك 
وحتدي���د القيمة العادلة لتاري���خ املعاملة وعمرها 
الفرتا�شي وا�شتخدام الأ�شاليب املنا�شبة جلدولة 

ال�شتهالك.
وينظ���ر املجل����س اأي�ش���ا يف مناق�ش���ة ل���وزارة 
الأ�شغ���ال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين؛ 
لتجدي���د �ش���وق ال�شم���ك و�ش���وق اللح���م باملنامة. 
ويت�شمن امل�رصوع ا�شتب���دال جميع من�شدات البيع 
احلالي���ة اإلى من�شدات خر�شاني���ة جاهزة يف �شوقي 
ال�شمك واللح���م، كما ي�شتمل امل����رصوع على اأعمال 
ا�ضتب���دال كامل لب���اط الأر�ضية احلالي���ة، وكذلك 
e - )��ضتب���دال ب���اط اجل���دران احل���ايل مب���ادة 

oxy paint(، واإع���ادة �شباغة للج���دران الداخلية 
والهي���كل احلدي���دي الداخل���ي، اإ�شاف���ة اإلى جميع 

الأعمال الكهربائية وامليكانيكية ذات العالقة.
وكان رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة قد وجه يف جل�شة 
جمل�س الوزراء الأ�شبوعية اأم�س الأول )الإثنني( اإلى 
الهتم���ام بالأ�شواق املركزي���ة يف البالد وتطويرها 
���ا لأهميته���ا يف توف���ر احتياجات  ���ا وخدميًّ مرافقيًّ
املواطن���ني. وتاب���ع  �شموه يف هذا ال�ش���اأن، تطوير 
وجتدي���د ال�شوق املركزية باملنام���ة، موّجًها �شموه 
�شمن هذا ال�شياق وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين بالإ�رصاع يف النتهاء من تطوير 
هذه ال�ش���وق ومراعاة متطلباته���ا وم�شالح التجار 

واأ�شحاب الفر�شات فيها. 
كما ينظر جمل�س املناق�شات واملزايدات يف 3 
مناق�شات اأخرى لوزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين، اأولها دخل طريق اإلى القاعدة 
البحرية الأمركية من ج�رص ال�شيخ خليفة بن �شلمان 
ال�رصي���ع مبجم���ع )342 - 324(، والثاني���ة للمرحلة 
الثانية من م�رصوع املعاجل���ة الثنائية ملياه ال�رصف 
ال�شح���ي با�شتخدام تقنية هايبك����س، فيما تتعلق 
الثالث���ة بدرا�ش���ة ج���دوى تو�شع���ة حمط���ة املحرق 

ملعاجلة مياه ال�رصف ال�شحي.

 7 اأي�ش���ا  املجل����س  ينظ���ر  اأن  املق���رر  وم���ن 
مناق�شات لهيئ���ة الكهرباء وامل���اء، اأولها لتوفر 
وتد�شني مركبة فح����س الكابالت، والثانية لأعمال 
حمط���ات نقل الكهرباء جه���د 66 كيلوفولت، فيما 
تتعل���ق الثالث���ة باأعم���ال حمط���ات نق���ل الكهرباء 
جه���د 220 كيلوفولت، والرابع���ة لأعمال الكابالت 
املغذي���ة جه���د 220 و66 كيلوفول���ت، واخلام�شة 
لأعمال اخلطوط الأر�ضية ملحطة راأ�س القرين جهد 
400 كيلوفولت، وال�شاد�شة لإجراء عمليات امل�شح 
لنظام املعلومات اجلغرافية بالهيئة ملدة عامني، 
والأخرة مزايدة اإ�شتثمار مواقع اإعالنية باملحطات 

الفرعية التابعة للهيئة ملدة خم�س �شنوات.

كما ينظر يف 3 مناق�شات ل�رصكة نفط البحرين 
)بابكو(، اأولها لتوريد زيوت وزيوت الت�شحيم من 
�شيف���رون )البحرين( ملدة �شن���ة، والثانية لإ�شالح 
املع���دات املتحركة، والأخرة ل����رصاء غالية احلرارة 
ال�شائع���ة مع اخلزان احلراري مبا يف ذلك حمتويات 
الغالية الداخلية ومن �شمنها الرفاعات واملنزلت 
وجميع امللحقات الداخلية الأخرى وفًقا ملتطلبات 

وموا�شفات ال�رصاء.
وكذلك ينظر املجل����س يف 3 مناق�شات ل�رصكة 
ط���ران اخلليج، اأوله���ا تقدمي اخلدم���ات الأر�شية 
يف مط���ار هي���رثو - لن���دن )ترمين���ال 4(، والثانية 
لتق���دمي اخلدم���ات الأر�شي���ة يف مط���ار بانك���وك 
ال���دويل، والأخرة لتق���دمي اخلدم���ات الأر�شية يف 

مطار مدرا�س الدويل.
ع���الوة على ذل���ك، ينظر املجل����س يف مناق�شة 
حللبة البحرين الدولية لتعيني وكيل �شحن جلائزة 
البحرين الكربى لطران اخلليج 2018، ومناق�شة 
ل�رصك���ة تطوير للبرتول لتوقي���ع عقد زمني لتوفر 
نظ���ام مراقبة املركبات واخلدم���ات املرتبطة بها، 
لإدارة  للط���ران  اخللي���ج  لأكادميي���ة  ومناق�ش���ة 
مطعم ومق�شف الأكادميية، ومناق�شة ل�رصكة مطار 
البحرين لتقدمي اخلدم���ات ال�شت�شارية للت�شميم 
والإ����رصاف عل���ى جتدي���د مبن���ى �ش���ووؤن الط���ران 
امل���دين، وحتويله ملبن���ى طران خا����س و�شالت 
انتط���ار لكب���ار ال�شخ�شيات كجزء م���ن خطة تطوير 

مطار البحرين الدويل.

• عدد املناق�شات املطروحة لكل جهة	

• •اإدارة �رصكة الزلق للعقارات والحتاد البحريني للرتايثلون	 وقع التفاق ال�شيخ �شلمان بن خالد اآل خليفة وال�شيخ �شقر بن �شلمان اآل خليفة	
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البحرين ت�ستورد �سلًعا غري نفطية بـ 4.9 مليار دينار 2017
ال�صعودية اأكرث الدول امل�صدرة لها

التج���ارة  لتقري���ر  الأولي���ة  البيان���ات  اأظه���رت 
اخلارجي���ة لل�صل���ع غ���ر النفطي���ة، وال���ذي ت�ص���دره 
�صوؤون اجلمارك وتن����ره هيئة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتونية اأن اإجمايل واردات البحرين غر النفطية 
بلغت نح���و 4.942 مليار دين���ار يف العام 2017، يف 
حني بل���غ اإجمايل ال�ص���ادرات غ���ر النفطية 3.010 
ملي���ار دين���ار يف الفرتة ذاته���ا، مما يعن���ي اأن قيمة 
العجز يف امليزان التجاري خالل العام املا�صي بلغت 

.% 39
واأ�ص���ارت البيانات اإل���ى اأن ال�صعودية جاءت يف 
املرتبة الأولى م���ن حيث حجم وارداتها اإلى البحرين 
خالل العام املا�صي، والتي بلغت 696 مليون دينار، 
وجاءت الوليات املتحدة الأمركية يف املرتبة الثانية 
ب���� 356 مليون دينار، وحّلت يف املرتبة الثالثة دولة 

الإم���ارات العربية املتحدة ب���� 312 مليون دينار. اأما 
يف املرتبة الرابعة، فقد جاءت �صلطنة عمان ب�183.9 
ملي���ون دينار، وج���اءت ال�صني يف املرتب���ة اخلام�صة 

بحجم ا�صتراد بلغ 121.5 مليون دينار. 
وفيما يتعلق بال�صادرات غر النفطية، اأظهرت 
البيانات اأن اإجمايل �ص���ادرات البحرين غر النفطية 
بلغ���ت 3.010 مليار دينار، منها 2.093 مليار دينار 
ل�ص���ادرات وطني���ة املن�ص���اأ و525.3 ملي���ون دينار 
لإعادة الت�صدير. وبح�صب التقرير ت�صدرت اململكة 
العربي���ة ال�صعودية الدول من حي���ث حجم �صادرات 
البحرين غ���ر النفطية بقيمة بلغت نحو 696 مليون 
دين���ار، ويف املرتبة الثانية ج���اءت الوليات املتحدة 
الأمركية بقيمة بلغ���ت 356 مليون دينار، ثم دولة 
الإمارات العربية املتحدة ب� 312 مليون دينار، رابًعا 
�صلطنة عم���ان بقيم���ة 183.9 مليون دين���ار، وقطر 

خام�صا بقيمة 116.3 مليون دينار.

زينب العكري

اململكة ت�ستورد ذهًبا بـ 202 مليون دينار 2017
ا�سترياد �سجائر بـ 54 مليون دينار العام املا�سي

بـ 108.3 مليون دينار خالل 2017 ا�سترياد 1.190 مليون “موبايل” 

تركيا يف املرتبة الأولى امل�صدرة لها

ا�صتوردت البحرين �صجائر تبغ بقيمة اإجمالية 
 ،2017 الع���ام  خ���الل  دين���ار  ملي���ون   54 بلغ���ت 
بانخفا����ض بلغ 3 %، مقارنة ب����55.7 مليون دينار 
من العام 2016. وك�صف التقرير الر�صمي ال�صادر 
عن �ص���وؤون اجلمارك موؤخ���را، ع���ن اأن وزن كميات 
�صلعة اللفائ���ف العادية )�صجائ���ر( املحتوية على 

التبغ و�صل اإلى 11.580 مليون كيلوغرام.
واأو�صحت الإح�صاءات اأنه مت ا�صتراد كميات 
بلغ���ت قيمته���ا 6 ماليني دينار وت���زن 1.4 مليون 
كيلوغ���رام، ويف فرباير ا�صت���وردت كميات بقيمة 
5.4 ملي���ون دينار وت���زن 1.3 ملي���ون دينار، ويف 
مار�ض مت ا�صتراد 904 األف كيلوغرام بقيمة 4.5 
ملي���ون دينار، فيما بلغ���ت 800 األف كيلوغرام يف 
اأبري���ل 2017 بقيمة 3.9 مليون دينار، وخالل مايو 

ا�صتوردت 1.1 مليون كيلوغرام بقيمة 4.5 مليون 
دينار، ويف يونيو ا�صتورد �صجائر بقيمة 3.4 مليون 

دينار لكميات تزن 730 األف كيلوغرام.
ويف يولي���و املا�صي، مت ا�صتراد كميات تزن 
440.2 األ���ف كيلوغرام بقيمة 2.27 مليون دينار، 
ويف اأغ�صط����ض ت�صاعف���ت الكمي���ات اإل���ى 811.5 
األ���ف كيلوغرام وبقيمة 4.5 ملي���ون دينار، وبلغت 
األ���ف  الكمي���ات امل�صت���وردة يف �صبتم���رب 826.7 
كيلوغ���رام بقيم���ة 3.9 مليون دين���ار، ويف اأكتوبر 
مت ا�صت���راد كمي���ات بقيم���ة 5.3 ملي���ون دين���ار 
وت���زن 909.7 األ���ف كيلوغ���رام، اأم���ا نوفمرب فقد 
مت ا�صت���راد 915.6 األف كيلوغ���رام ب� 4.8 مليون 
دين���ار، ويف دي�صم���رب بلغت الكمي���ات 1.4 مليون 

كيلوغرام بقيمة 5.7 مليون دينار.

وم���ن جانب ال���دول امل�صت���ورد منه���ا، جاءت 
تركي���ا باملرتبة الأولى بقيم���ة 23.8 مليون دينار، 
و�صوي����را ثانيا ب� 16 مليون دين���ار، تليها اأملانيا 
بقيمة 5.1 مليون دين���ار، ثم الهند مبليون دينار، 

وبولندا خام�صا بقيمة 504.7 األف دينار.
وبداأت البحرين بتطبيق �ريبة ال�صلع املنتقاة 
عل���ى املنتجات التي تت�صبب يف اأ�رار على ال�صحة 
منه���ا منتج���ات التبغ الت���ي بلغت ن�صب���ة �ريبتها 
100 %، وكان جمل����ض الوزراء قد وافق يف اأكتوبر 
املا�ص���ي على م����روع قانون ال�ريب���ة النتقائية، 
وذلك اإعم���ال باأحكام التفاقي���ة املوحدة لل�ريبة 
النتقائية لدول جمل�ض التع���اون، واأحاله املجل�ض 
وف���ق امل���ادة )87( م���ن الد�صت���ور اإل���ى ال�صلطة 

الت�ريعية التي اأقرته بدورها.

ا�صتوردت البحرين 1.190 مليون جهاز 
“موباي���ل” م���ن 9 دول بقيم���ة تبلغ 108.3 
ملي���ون دينار خالل الع���ام املا�صي 2017، 
وال�صت���راد الأكرب كان خالل �صهر دي�صمرب 
ب���� 15.1 مليون دين���ار بح�ص���ب اإح�صاءات 

ر�صمية.
وبح�ص���ب البيان���ات مت ا�صت���راد 1.19 

مليون قطعة من اأجه���زة الهاتف لل�صبكات 
اخلليوي���ة اأو غرها من ال�صبكات الال�صلكية 

بقيمة اإجمالية تبلغ 108.3 مليون دينار.
وبح�صب ت�صنيف الواردات وفق الدول 
م���ن حيث الكمية، ج���اءت ال�صني يف املركز 
الأول بعدد 638.929 األف جهاز، ثم فيتنام 

ب� 529.985 األف جهاز.

ووفق البيان���ات الر�صمية، مت ا�صتراد 
كميات هواتف خليوية يف �صهر يناير بلغت 
12.9 ملي���ون  األ���ف جه���از بقيم���ة   131.2
دين���ار، وبلغ ع���دد الأجه���زة امل�صتوردة يف 
فرباي���ر 81 األ���ف جه���از بقيم���ة 7.3 مليون 
دينار، ويف مار����ض 124.5 األف جهاز ب� 9.6 
مليون دين���ار، و104.6 األف جهاز يف اأبريل 

بقيم���ة 9.5 ملي���ون دين���ار، ويف مايو بلغت 
الكميات 92.8 األف جهاز بقيمة 8.2 مليون 
دين���ار، ويف يوني���و 69.3 األف جه���از بقيمة 

5.1 مليون دينار.
فيما مت ا�صتراد كميات بلغت 100.5 
األف جهاز بقيمة 6.8 مليون دينار يف يوليو، 
وبقيمة 5.8 مليون دينار ل�93.5 األف جهاز 

يف اأغ�صط�ض، ويف �صبتمرب مت ا�صتراد 65.8 
األف جهاز بقيمة 7.4 مليون دينار، و102.7 
األ���ف جه���از يف اأكتوب���ر بقيم���ة 8.7 مليون 
دينار، و99.6 األف جهاز بقيمة 11.5 مليون 
دين���ار يف نوفم���رب، ويف دي�صمرب كانت اأكرب 
كمية ا�صت���راد، اإذ بلغت 124.2 األف جهاز 

بقيمة 15.1 مليون دينار.

 13.1 نح���و  اململك���ة  ا�صت���وردت 
ملي���ون قطعة من الذهب م���ن 13 دولة 
بقيم���ة اإجمالي���ة تبلغ نح���و 202 مليون 
دينار، خالل الع���ام املا�صي، بح�صب اآخر 

اإح�صاءات اجلهاز املركزي للمعلومات.
الت���ي  الأولي���ة  البيان���ات  وبح�ص���ب 
اأ�صدرته���ا �صوؤون اجلم���ارك، ا�صتوردت 
البحرين حوايل 5.5 مليون �صبيكة ذهب 
بقيمة اإجمالية تبل���غ 85.3 مليون دينار 
وي�ص���ل وزنه���ا اإلى 5.6 األ���ف كيلوغرام 
م�صت���وردة من دول���ة الإم���ارات العربية 

املتحدة و�صوي�را.
وخالل الع���ام املا�ص���ي مت ا�صتراد 
646.8 األ���ف �صبيك���ة يف يناي���ر، 361.1 
األ���ف �صبيك���ة يف فرباي���ر، 675.1 األ���ف 
قطع���ة يف مار����ض، 446.3 األ���ف قطع���ة 
يف اأبري���ل، 624.6 األ���ف قطع���ة يف مايو، 

451 األف قطع���ة يف يونيو، 658.2 األف 
قطع���ة يف يولي���و، 329.9 األف قطعة يف 
اأغ�صط����ض، 261.4 األف �صبيكة ذهب يف 
�صبتمرب، ويف اأكتوبر مت ا�صتراد 219.2 
األ���ف �صبيك���ة، و379.2 األ���ف �صبيكة يف 
نوفمرب، ويف دي�صمرب ا�صتوردت البحرين 

482.9 األف �صبيكة ذهب.
اأن  الر�صمي���ة  البيان���ات  واأظه���رت 
اململكة ا�صتوردت 7.6 مليون قطعة من 
احللي واملجوه���رات اأجزاوؤها من الذهب 
ت���زن حوايل 8.1 األ���ف كيلوغرام وبقيمة 
اإجمالية تبلغ نح���و 116.7 مليون دينار، 
م�صت���وردة من دول���ة الإم���ارات العربية 
اإ�صبانيا،  ال�ص���ني،  املتح���دة، �صوي����را، 
فرن�ص���ا، اململكة املتح���دة، هونغ كونغ، 
�صنغاف���ورة،  لبن���ان،  اإيطالي���ا،  الهن���د، 

تايلند والوليات املتحدة الأمركية.
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فريال نا�س ترت�صح م�صتقلة  لـ “الغرفة” ومن اأول�ياتها م�صاعدة امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية 
اأكدت اأهمية تفعيل قنوات التوا�صل مع “الت�رشيعي”

املحرر االقت�صادي من املنامة

اأعلنت رئي�صة جمعية �صيدات الأعمال 
البحريني���ة فريال عب���داهلل نا�س، تر�صحها 
لنتخابات غرفة جت���ارة و�صناعة البحرين 
ب�صفة م�صتقلة، موؤكدة �صعيها لال�صتفادة 
من خربتها الت���ي امتدت لنحو 25 عاماً يف 
خدم���ة القطاع التجاري من خ���الل دخولها 

جمل�س اإدارة بيت التجار.
وبين���ت نا�س اأنه���ا ت�صعى اإل���ى جملة 
م���ن الأهداف الت���ي تطم���ح لتحقيقها من 
خ���الل دخوله���ا جمل����س اإدارة غرفة جتارة 
و�صناعة البحري���ن يف دورته املقبلة، ومن 
اأهمه���ا م�صاع���دة املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة 
واملتو�صط���ة، والتي ت�ص���كل قرابة 90 % 

من اإجمايل عدد ال�رشكات يف البحرين.
واأكدت نا����س اأن البحرين متر بظروف 
اقت�صادي���ة ح�صا�صة، م�ص���ددة على اأهمية 
تفعي���ل قن���وات التوا�ص���ل م���ع املجل�س 
الت�رشيع���ي يف �صن القوان���ن والت�رشيعات 

التي تهم ال�صاأن القت�صادي بالبالد.
 واأ�ص�صت نا����س، ومتتلك ثالث �رشكات 
خا�صة هي ديزاي���ن دي�صرتيكت، وم�صنع 
�صم���ارت كريتي���ف، ومامي���زون انرتيورز، 
كم���ا ت�صغ���ل من�ص���ب مدي���ر تنفي���ذي يف 
جمموع���ة نا�س، وهي كذل���ك نائب رئي�س 

جمل�س البحرين ودول الآ�صيان.
و�ص���ددت نا����س على ����رشورة ت�صافر 
جمي���ع اجله���ود؛ للحد من الآث���ار املرتتبة 
عل���ى الر�ص���وم وال�رشائ���ب الت���ي فر�صت 
و�صتفر�س خالل ال�صهور القالئل املقبلة، 
وم�صاعدة عم���وم جتار البحرين على جتاوز 

هذه املرحلة.
وقالت اإن وجودها عل���ى راأ�س الدورة 
احلالية جلمعي���ة �صيدات الأعم���ال والأداء 
ال���ذي ن���ال ا�صتح�ص���ان ال�ص���ارع التجاري 
البحرين���ي خ���الل الأ�صهر الأخ���رة �صجعها 
عل���ى خو����س انتخابات الغرف���ة التجارية، 
خ�صو�ص���ا ما حقق���ه امللتق���ى واملعر�س 
ن�صخت���ه  الأعم���ال يف  ل�صي���دات  العامل���ي 
الثاني���ة من جناح���ات، وال���ذي اأقيم حتت 
رعاية قرين���ة  عاهل البالد  رئي�صة املجل�س 
الأعل���ى للم���راأة �صاحب���ة ال�صم���و امللك���ي 
الأمرة �صبيك���ة بنت اإبراهيم اآل  خليفة يف 

الفرتة  من 14-12 نوفمرب 2017   .
واأو�صح���ت رئي�ص���ة جمعي���ة �صي���دات 
ب���ن  الأدوار  اأن  البحريني���ة  الأعم���ال 
القت�صادي���ة و”الغرفة” يجب  اجلمعيات 
اأن تتكام���ل وتتنا�صق خدم���ة لعموم جتار 
البحرين ومبا يفي���د يف النهاية القت�صاد 
الوطن���ي، ويعم���ل عل���ى حتقي���ق اأه���داف 
الروؤي���ة 2030 للمملك���ة، والت���ي يرعاه���ا 

ويل العه���د �صاحب ال�صم���و امللكي الأمر 
�صلمان بن حمد اآل خليفة.

واأ�ص���ارت فري���ال نا����س اإل���ى اأهمي���ة 
جدي���دة  فر����س  خل���ق  عل���ى  الرتكي���ز 
لالقت�صاد الوطني خ�صو�صا يف القطاعات 
الواعدة وعلى راأ�صها قطاعي التكنولوجيا 
وال�صناع���ات التحويلي���ة، موؤك���دة يف هذا 
ال�ص���دد عزمه���ا على تق���دمي الدعم كافة 
لرواد ورائ���دات الأعمال الذين �صيقومون 

باقتحام هذه املجالت والتميز فيها.
واأو�صح���ت اأن من بن الأهداف الع�رشة 
التي ت�صع���ى لتحقيقها، احت�صان م�صاريع 
وم�صان���دة  وال�صب���اب  امل���راأة  واإبداع���ات 
كل م���ا ير�ص���خ ثقاف���ة ري���ادة الأعمال يف 
املوؤ�ص�ص���ات  اأو�ص���اع  البحري���ن، تطوي���ر 
ال�صغ���رة واملتو�صط���ة يف البحري���ن م���ن 
خ���الل ال�صعي اجل���اد واله���ادف للنهو�س 
بع�صب القت�ص���اد  الوطن���ي، حيث متثل 
ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات 99.3 % م���ن جمم���ل 
ال����رشكات امل�صجل���ة يف اململك���ة اق���رتاح 
بتطوي���ر  املتعلق���ة  والأف���كار  اخلط���ط 
قطاع���ات ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياحة 
والبن���وك والت�ص���الت، وه���ي القطاعات 
الواع���دة �صم���ن خمطط اململك���ة لتطوير 
القت�ص���اد، وامل�صاهمة م���ن خالل جمل�س 
اإدارة الغرف���ة يف و�ص���ع  الإ�صرتاتيجي���ات 

اخلا�صة بتنميتها، يف اإطار ال�صيا�صة العامة 
 للدول���ة، تفعيل العالقة ب�صكل متميز بن 
غرفة التج���ارة واجلهات الت�رشيعية، واإبداء 
ال���راأي من خ���الل جمل����س اإدارة الغرفة يف 
امل�رشوع���ات والقرتاح���ات بقوان���ن ذات 
العالقة بالقت�ص���اد وال�صتثمار ملجل�صي 
الن���واب وال�ص���ورى، والتعاون م���ع اجلهاز 
التنفي���ذي للغرف���ة لتق���دمي املقرتحات 
لكل وزي���ر يف اخت�صا�صه ح���ول م�رشوعات 
القوان���ن والق���رارات التي ته���م القطاع 
تدخ���ل  الت���ي  واملو�صوع���ات  اخلا����س 
م���ع  والتن�صي���ق  الغرف���ة،  اخت�صا����س  يف 

احلكومة ه���ذا ال�صدد، وتذليل امل�صكالت 
وال�صعوب���ات التي حتد م���ن قدرة القطاع 
اخلا����س على النمو، وتطوي���ر دور القطاع 
اخلا����س وزي���ادة م�صاهمت���ه يف التنمي���ة 
القت�صادي���ة، وتطوي���ر قواع���د البيانات 
والدرا�صات اخلا�صة بغرفة جتارة و�صناعة 
البحرين؛ به���دف م�صاعدة القطاع اخلا�س 
على اتخ���اذ القرار ال�صتثم���اري ال�صحيح 
من خالل توجي���ه اجله���از التنفيذي جلمع 
القوان���ن والأنظمة والأعراف واملعلومات 
والإح�صاءات املتعلقة بالأن�صطة التجارية 
واإج���راء   وال�صناعي���ة وتبويبه���ا ون�رشه���ا، 
الدرا�صات والبحوث القت�صادية والعملية 
واإقرار  وامل�ص���وح  امليداني���ة ومتويله���ا، 
روح املب���ادرة للغرفة مبا يعزز من دورها 
الوطن���ي يف خدمة بيئة الأعم���ال  والقطاع 

اخلا�س يف اململكة .
واأ�صارت اإلى من بن الأهداف املرجوة 
اأي�ص���ا، تفعي���ل مب���داأ ال�ص���ورى واحل���وار 
ب���ن الغرفة واأع�صائها مب���ا يعزز من دور 
الغرف���ة يف مواجهة التحدي���ات، وذلك من 
خالل عق���د جمال�س دوري���ة لال�صتماع اإلى 
م�صكالت الأع�صاء وال�صعي حللها، والعمل 
على حت�ص���ن اأو�صاع الأ�ص���واق التجارية، 
والنهو����س بها، وتوفر احلل���ول الفاعلة 

مل�صكالت جتارها.

فيفا �رشيًكا ا�صرتاتيجًيا ملهرجان “البحرين تت�ص�ق”

اإطالق تطبيق “ب�ر�صة البحرين” على االأجهزة املحم�لة

لتبني املقرتحات املتميزة الرامية لتنظيم القطاع
م�صتقبالً رئي�س واأع�صاء “التطوير العقاري”... �صلمان بن عبداهلل:

“امل�ا�صالت” ت�صتجيب ملطالب اأ�صحاب �صيارات االأجرة
اأكدت اأنها اجلهة املعنية بتنظيم النقل الربي 

ال���ربي:  النق���ل  اإدارة   – املنام���ة 
اأك���دت اإدارة تنظيم النقل الربي بوزارة 
املوا�ص���الت والت�ص���الت اأنه���ا عقدت 
�صل�صل���ة م���ن الجتماع���ات م���ع اأ�صحاب 
�صي���ارات الأجرة مب���ا فيهم م���ن اأع�صاء 
جمعي���ة �ص���واق �صي���ارات النق���ل العام 
للوق���وف على العقبات الت���ي تواجههم 
من جمي���ع النواحي واإمكانية ايجاد حلول 
و�صيغة تتنا�صب م���ع احتياجات اجلميع 
مب���ا يتواءم م���ع ال�صالح الع���ام لالرتقاء 
بهذا القطاع وال���ذي ميثل اأحد اجلوانب 
املهم���ة يف قطاع ال�صياح���ة، كما اطلعت 
ال���وزارة على كاف���ة امل�صتج���دات اآخذة 
باآراء اأ�صحاب �صيارات الجرة بخ�صو�س 
وا�صاف���ت  القط���اع.  وتطوي���ر  تنظي���م 
“ا�صف���رت هذه الجتماعات عن ا�صتجابة 
ال���وزارة لع���دة مطالب قدمه���ا ا�صحاب 
�صي���ارات الج���رة وم���ن ابرزه���ا ان�ص���اء 

مرك���ز الت�ص���ال املوحد وال�صم���اح لهم 
با�صتخ���دام تطبيقات الهوات���ف الذكية 
لت�صهيل عملي���ة الو�صول اإل���ى الركاب 
وتق���دمي خدم���ات ذات م�صت���وى متميز 

للزبائن”.
جاء ذل���ك يف رد لإدارة تنظيم النقل 
الربي بوزارة املوا�ص���الت والت�صالت، 
على مق���ال من�ص���ور ب�صحيف���ة “البالد” 
حتت عن���وان ����رشورة تغي���ر الت�صعرة 
ل���� 100 فل�س لكل 300 م���رت،” النقل” 
وق���ود  تخفي����س  ببطاق���ات  تطال���ب 

“التاك�صي”. 
واو�صحت اإدارة تنظيم النقل الربي 
“اأم���ا بالن�صب���ة ملو�ص���وع التعرف���ة فاإن 
ه���ي  والت�ص���الت  املوا�ص���الت  وزارة 
اجله���ة املعني���ة بتنظي���م قط���اع النقل 
الربي به���دف تطوي���ر القط���اع وتوفر 
البيئ���ة املنا�صب���ة لالرتق���اء باخلدم���ات 

املتوف���رة يف القط���اع وزي���ادة تناف�صية 
لالرتقاء باخلدم���ات املتوفرة يف القطاع 
وزي���ادة، وبه���ذا ال�ص���اأن يت���م درا�ص���ة 
ال�ص���وق والنظر للقط���اع ب�صكل متكامل 
من خ���الل الأفراد وال����رشكات، حيث وجه 
بع�س �صواق �صيارات الجرة خطاب اإلى 
ال���وزارة ينا�ص���دون بتخفي����س التعرفة 
يف ح���ن طالب البع�س بزي���ادة التعرفة 
لهذا يتوجب على ال���وزارة اأن تنظر اإلى 
جميع املتطلبات ودرا�صة جميع اجلوانب 
ذات  اجله���ات  جمي���ع  م���ع  والتن�صي���ق 
ال�صلة كوزارة الداخلي���ة ووزارة التجارة 
وال�صياح���ة وغرها”. واختتم���ت الدارة 
ردها “ن���ود التنوي���ه اأن اأب���واب الوزارة 
مفتوح���ة واأنه���ا ل تاأل���وا جه���دا يف بذل 
وتقدمي جميع اخلدمات التي توؤمن لزوار 
اململكة �صبل الراحة ورفع ا�صم اململكة 

عاملياً لتكون وجهة �صفر مف�صلة”.

ا�صتقب���ل رئي����س جه���از  بن���ا:  املنام���ة - 
امل�صاحة والت�صجيل العق���اري الرئي�س الفخري 
جلمعي���ة التطوير العق���اري البحريني���ة ال�صيخ 
�صلمان ب���ن عبداهلل بن حم���د اآل خليفة، رئي�س 
 )BaPDA( جمعية التطوير العقاري البحرينية
عارف هجر�س يرافق���ه نائب الرئي�س وعدد من 

اأع�صاء اجلمعية.
ويف بداي���ة اللق���اء، رح���ب رئي����س اجله���از 
باأع�ص���اء جمل����س اإدارة اجلمعي���ة، مثني���اً عل���ى 
خدم���ة  يف  اأع�صائه���ا  وجه���ود  اجلمعي���ة  دور 
القطاع العق���اري عموما واملطورين العقارين 
خ�صو�ص���ا، وحر�صهم عل���ى تنميت���ه امل�صاريع 
وتق���دمي الآراء التي ت�ص���ب يف م�صلحة القطاع 
العق���اري والت���ي ت�صهم يف حتقي���ق �رشعة اإجناز 

امل�صاريع العقارية. 
وذكر اأنه م���ن خالل جمل����س اإدارة موؤ�ص�صة 
التنظيم العقاري الت���ي مت اإن�صاوؤها باملر�صوم 

امللكي رق���م )69( ل�صن���ة 2017 والذي ي�صم 
م���ن اجلمعي���ة، وكذل���ك  اأع�ص���اء  ت�صكيل���ه  يف 
القطاع اخلا�س العقاري، �صيتم مناق�صة وتبني 
القرتاح���ات املتمي���زة الت���ي �صينقله���ا ممثلو 
اجلهات املختلفة يف جمل����س الإدارة، خ�صو�صا 
اأن جمل�س الإدارة ميتلك بحكم القانون رقم 27 
�صن���ة 2017 �صالحيات وا�صعة لتوفر الأدوات 
القانوني���ة املنظمة، وت�صكي���ل اللجان لت�صوية 
املنازعات، وغرها من ال�صالحيات التي ت�صب 

يف م�صلحة قطاع التنظيم العقاري.
واأكد رئي�س اجلهاز دور القطاع اخلا�س يف 
حتريك عجلة القت�ص���اد، من خالل م�صاركته يف 
الربامج احلكومي���ة وجمال�س الإدارة، ومن خالل 
توف���ر البيئة املحفزة له ليوؤدي دوره التنموي 

يف املجتمع البحريني.
من جانبه، اأطلع هجر�س خالل اللقاء، ال�صيخ 
�صلمان بن عبداهلل اآل خليفة على خطط وبرامج 

اجلمعي���ة، والدور ال���ذي توؤديه خلدم���ة القطاع 
العق���اري والتي ت�صعى من خالله���ا الى تطوير 
العم���ل وت�رشي���ع اإجن���از املعام���الت احلكومي���ة 
املعنية باإ�ص���دار الرتاخي�س مل�صاريع التطوير 

العقاري وجتنب املنازعات القانونية.
وتقدم رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التطوير 
العقاري بال�صك���ر لل�صيخ �صلمان بن عبداهلل اآل 
خليفة على ما يلقاه القط���اع العقاري من دعم 
واهتمام اأثمر على حتقيق العديد من املنجزات 
على امل�صتوين الت�رشيعي والتنظيمي وتطوير 
العمل و�رشع���ة الإجناز، واإن�صاء موؤ�ص�صة التنظيم 
العقاري، مثمناً ما يق���وم به الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ص�ص���ة التنظي���م العق���اري ال�صيخ حممد بن 
خليف���ة اآل خليفة من دور ومن تعاون وتوا�صل 
م���ع املطوري���ن؛ لإطالعهم على مراح���ل العمل 

و�صر الإجراءات.

اأعلن���ت  فيف���ا:   - املنام���ة 
�رشكة فيفا البحرين، عن �رشاكتها 
مهرج���ان  م���ع  ال�صرتاتيجي���ة 
“البحري���ن تت�ص���وق” يف ن�صخت���ه 
الرابع���ة، وذل���ك من اأج���ل تقدمي 
الفعالي���ات  م���ن  متنوع���ة  باق���ة 
لعمالئه���ا  احل�رشي���ة  والعرو����س 
خالل ف���رتة اإقامت���ه. ومن منطلق 

 VIVA“ هذه ال�رشاكة، �صرتعى ال�رشكة فعالية
�صتق���ام  الت���ي   ”Winter Wonderland
بال�صاحي���ة اخللفي���ة ملجم���ع الع���ايل التجاري 
يف الف���رتة ما بن 18 يناي���ر وحتى 18 فرباير 
2018، و�صت�صم���ل ه���ذه الفعالي���ة حلبة تزلج 
بالإ�صاف���ة اإلى م�صاحة خم�ص�ص���ة ت�صم �صوق 
خارجي وتتيح للزوار ال�صتمتاع بتجربة حافلة 
بامل���رح والت�صويق و�صط اأج���واء عائلية فريدة 

من نوعها.
كم���ا �صيح�ص���ل عمالء فيفا عل���ى 6 نقاط 
مقابل كل دينار يف نظام املهرجان الإلكرتوين 
ل���ولء املت�صوقن، وذل���ك عن���د اإنفاقهم 10 
ل���دى املجمع���ات  اأك���ر  اأو  دنان���ر بحريني���ة 
التجاري���ة اأو الفن���ادق امل�صاركة يف املهرجان. 
وتع���د ه���ذه الن�سبة الأك���ر من النق���اط التي 
يح�صل عليها املت�صوق���ن، فكلما زاد ر�صيد 
نقاطهم كلما ت�صاعفت فر�صهم للربح بجوائز 

املهرجان القيمة.

التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
لل�رشك���ة علي���ان الوتي���د “�صعداء 
للم���رة  الإ�صرتاتيجي���ة  ب�رشاكتن���ا 
الثانية، مع اأ�صخم مهرجان ت�صوق 
على م�صتوى اململكة، والذي يعد 
اليوم من اأهم املبادرات الوطنية 
اإل���ى حتفي���ز قطاعات  ال�صاعي���ة 
ا بعد  البحرين احليوي���ة، خ�صو�صً
النجاح���ات املتوا�صلة التي حققه���ا عاًما بعد 

عام”.
واأ�صاف “ي�رشنا كذلك الإعالن عن رعايتنا 
VIVA Winter Wonde -“  ففعالي���ة

ال���ذي  الكب���ر  الإقب���ال  بع���د  land” وذل���ك 
�صهدت���ه تل���ك الفعالي���ة كونها تق���دم جتربة 
فري���دة حافلة بامل���رح. كما حر�صن���ا على منح 
عمالئنا اأكر عدد م���ن النقاط ليحظوا بفر�سة 

اأكرب للربح يف جوائز املهرجان القيمة”.
وي�صعى مهرج���ان “البحرين تت�صوق” اإلى 
تن�صيط قطاعات ال�صياح���ة والتجزئة والطعام 
وذل���ك من خ���الل تقدمي جتربة ت�ص���وق فريدة 
حافل���ة بامل���رح واجلوائ���ز القيم���ة والأطعم���ة 
ال�صهي���ة. كما ي�صعى اإلى اإظهار مكانة اململكة 
كوجه���ة قريب���ة ومرحبة بالعائ���الت يف منطقة 
ي�صتم���ر  اأن  املق���رر  وم���ن  العرب���ي.  اخللي���ج 
املهرجان يف الفرتة ما بن 11 يناير لغاية 10 

فرباير 2018.

البحري���ن: ك�صف���ت  بور�ص���ة  املنام���ة - 
بور�صة البحرين عن اإطالقها لتطبيق “بور�صة 
البحري���ن” عل���ى الأجهزة املحمول���ة واملتوافر 
عل���ى نظام���ي “iOs” و”اأندروي���د”، وذلك يف 
خط���وة جدي���دة لتطوي���ر خدمة ن����رش معلومات 
ال�صوق للم�صتثمرين واملهتمن يف قطاع راأ�س 
امل���ال. وذكر بيان ع���ن البور�صة اأم����س “اأنها 
ته���دف ع���رب اتخاذ ه���ذه اخلطوة اإل���ى تقدمي 
من�ص���ة يف متن���اول الي���د متّك���ن امل�صتثمرين 
م���ن احل�صول ب���كل �صهول���ة وي�رش عل���ى كافة 
املعلوم���ات والبيانات مل�صاعدته���م يف اتخاذ 
الق���رارات ال�صتثماري���ة اعتم���ادا عل���ى اأحدث 
املعلومات يف ال�ص���وق واف�صاحات ال�رشكات”. 
وا�صاف البي���ان “يوفر التطبي���ق جمموعة من 
املزاي���ا التي تتي���ح للم�صتثمرين الطالع على 
اأ�صع���ار الأ�صهم ب�ص���كل اآين، وعر�س معلومات 
واأوق���ات  الت���داولت،  وحج���م  قيم���ة  ح���ول 
ال�صفق���ات املنف���ذة، بالإ�صافة اإل���ى الطالع 
على اآخر الأخبار املتعلقة باف�صاحات ال�رشكات 
ور�صائ���ل ال�ص���وق ال�ص���ادرة ع���ن البور�ص���ة، 

وملخ�س التداولت اليومية”. 
و مت تطوير هذا التطبيق لت�صهيل عملية 
احل�صول على معلومات التداول ب�صال�صة وي�رش 
لكافة فئ���ات امل�صتثمري���ن مل�صاعدتهم على 
اتخ���اذ قراراتهم ب�ص���اأن التعامل يف حمافظهم 
ال�صتثماري���ة يف الأدوات املالي���ة املدرجة يف 
البور�ص���ة وفق���ا ملعلومات حديث���ة ومعتمدة 

وذات م�صداقية. وميكن حتميل التطبيق عرب 
متاج���رApple و Android م���ن خالل اإدخال 
كلمة “بور�ص���ة البحري���ن” يف مت�صفح البحث 

اخلا�س بالتطبيقات.
وقال الرئي�س التنفيذي للبور�صة ال�صيخ 
خليفة ب���ن اإبراهيم اآل خليفة اإن اإطالق تطبيق 
“بور�ص���ة البحري���ن” اخلا����س بالبور�صة على 
الأجهزة املحمول���ة ياأتي يف اإطار ال�صرتاتيجية 
الهادفة اإل���ى اإثراء اخلدم���ات املتمحورة حول 
امل�صتثمري���ن والت���ي �صبق اأن قدم���ت العديد 
من املب���ادرات املبتك���رة ل�رشيح���ة وا�صعة من 
امل�صتثمري���ن واجله���ات ذات العالق���ة بقطاع 

راأ�س املال. 
اأ�ص���اف “اأنن���ا ق���د بداأن���ا فعلي���اً بالعمل 
على حزم���ة من اخلدم���ات التي تتمح���ور حول 
ن����رش  عملي���ة  لتي�ص���ر  وذل���ك  امل�صتثمري���ن 
معلومات الت���داول )تطبيق الهاتف املحمول( 
بالإ�صاف���ة اإل���ى ت�صهيل عملية الت���داول على 
جمي���ع الأدوات املالي���ة املدرج���ة يف البور�صة 
كمن�ص���ة “Bahrain Trade” التي اأطلقتها 
البور�ص���ة موؤخ���را حي���ث ته���دف جمي���ع ه���ذه 
اخلدمات لإث���راء جتربة امل�صتثمر وجعلها اأكر 

�صهولة ومرونة.
التطبي���ق  اأن  خليف���ة  ال�صي���خ  واأو�ص���ح 
ياأت���ي مواكب���ة لحتياج���ات ال�ص���وق املتجددة 
وتعزي���ز  البور�ص���ة  م�صتثم���ري  واحتياج���ات 

جتربتهم ال�صتثمارية.

• عليان الوتيد	

• فريال نا�س	



تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  السبع  عبداهلل  علي  حسني  عبداهلل   / السيد  إليها 
الشخ  )شركة  ش.ش.و  للتنظيفات  كيفان  شركة  لشركة  القانوني 
الواحد(،  املسجلة مبوجب القيد رقم 105292 طالبا إشهار انتهاء أعمال 
وذلك  التجاري،  السجل  اختياريه وشطبها من  الشركة تصفية  تصفية 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا 

لسنة 2011

التاريخ: 19-11-2017
قيد: 105292

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )9914( لسنة 2017

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
علي  ومحمود  العلوي  ناصر  عبداهلل  السيد  جالل  هشام   / السادة  إليها 
حسن محمود حسني املصفيني القانونيني لشركة شركة بحرين لنكس 
للشحن ذ.م.م،  املسجلة مبوجب القيد رقم 83616 يطلبان إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2011

التاريخ: 15-01-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  املصفي  باعتباره   JAMALUDIN CHELAPURAM  / السيد  إليها 
لشركة حجيز انتر لوك للتجارة ذ.م.م،  املسجلة كشركة ذات مسؤولية 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً   92934 رقم  القيد  مبوجب  محدودة 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

2011

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )185812( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

حجيز انترلوك للتجارة ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  املصفي  باعتباره  الكطاف  خلف  حسني  علي   / السيد  إليها 
لشركة سما جند للتجارة ذ.م.م،  املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً   159842 رقم  القيد  مبوجب 
تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )159842( لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة سما جند للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ملالكها محمد عبدالرسول نصيف  لإلنشاء ش.ش.و  بيلد كاب  أصحاب شركة 

علي املسجلة مبوجب القيد رقم102964-1 طالبني تغيير االسم التجاري
من: بيلد كاب لإلنشاء ش.ش.و ملالكها محمد عبدالرسول نصيف علي

إلى: شركة بيلد كاب لإلنشاء ش.ش.و ملالكها مساعد بن عبدالعزيز بن خليل 
احلسن

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

القيد: 102964-1  -  التاريخ: 10/1/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )5183( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بيلد كاب لإلنشاء ش.ش.و ملالكها 

محمد عبدالرسول نصيف علي

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
محمد  حسن  عبداللطيف  بدرية  ملالكتها  كافيه  ون  فونيكس 
شركة  إلى  بتحويلها  وذلك  رقم2-91151  القيد  مبوجب  واملسجلة 
دينار  آالف  )خمسة   5000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 
معها  كشريكة   SUSHMITA DUTTAGUPTA بإدخال  وذلك  بحريني( 

في السجل.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

 التاريخ: 15/1/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية
لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليه السادة 
الشركاء في شركة اي ريفريش للهندسة واملقاوالت ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
102260 طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة بجميع فروعها  رقم 
إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 500 دينار بحريني. لتصبح مملوكة 

من محمد بن ابراهيم بن محمد عسيري لتصبح الشركة حتت اسم جتاري
بن  ابراهيم  بن  محمد  ملالكها  ش.ش.و  واملقاوالت  للهندسة  ريفريش  اي  شركة 

محمد عسيري
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 102260  -  التاريخ: 8/1/2018 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى شركة الشخص الواحد

قيد رقم

63413-01

شقة / محل 

618أ

بناية

0

طريق

313

مجمع

903

 التاريخ :20/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR 2017 - 138010 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، 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

اسم التاجر:  عائشة احمد علي الرويعي
االسم التجاري احلالي: نادية للدالله والقومسيون

االسم التجاري اجلديد: نادية للدالله 
األنشطة التجارية املطلوبة:

1-األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - الداللة في العقارات

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: هبه علي مكي محمد مكي
االسم التجاري احلالي: هبه علي مكي

االسم التجاري اجلديد: هبه لبيع اخلضروات والفواكه

التاريخ: 14/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-6783( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

96185-1

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: جليلة السيد سلمان مصطفى قاسم
االسم التجاري احلالي: حليب وهيل كافيه

االسم التجاري اجلديد: زعفران وحليب وهيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل التجاري

) CR2017-188678( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

61618-6

املدعي: جاسم مطلق فارس راشد
املدعى عليه الثالث: حيدر عبدالرحمن عبداهلل اجملالي

رقم شخصي: 681023112
املدعى عليه الرابع: احمد محمد عبداهلل حسن االمير

رقم شخصي: 731127331
العنوان: مكتب 3003 مبنى 1398 طريق 8071 مجمع 346 املنامة - الواجهة البحرية

موضوع الدعوى: فسخ او بطالن العقد - تعميم على احلسابات - تعميم على احلسابات 
- تعويض ضرر مادي )خطأ او اهمال( - ديون أخرى - 11869 دينار مع الرسوم واملصاريف 

ومقابل أتعاب احملاماة.
بأنها قد حددت  أعاله  املذكور  للمدعى عليه  الرابعة  املدنية  الكبرى  لذا تعلن احملكمة 

جلسة 22/1/2018 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001052450 :رقم الدعوى: 02/2017/12556/6  -  رقم الكتاب

التاريخ: 2-1-2018
احملكمة: الكبرى املدنية الرابعة

لتركة  املصفية  بصفتها  والتدقيق  للمحاسبة  فخرو  مؤسسة  املدعية: 
املرحوم سعيد عبدالنبي الزيرة، ووكيله احملامي: أحمد عبدالرحمن الذكير

املدعى عليهم: ورثة املرحوم عيسى عبدالنبي الزيرة وغيره
موضوع الدعوى: ديون أخرى

أعاله  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن  لذا 
املتقابلة  بالدعوى  عليه  املدعى  إلعالن   18/1/2018 جلسة  حددت  قد  بأنها 

.2/2017/957/4

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 02/2017/01850/2
CS3001076355 :رقم الكتاب

التاريخ: 16-1-2018
احملكمة: الكبرى املدنية الثانية
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عباس: 36600656 - علي : 36700722 
Tel: 17564411 -  F: 17564441

 E-mail: abbas@grnata.com  -  ali.daif@grnata.com
أراضي متنوعة التصانيف لقسم املنطقة الشمالية

جدحفص  و  السيف  لمكاتبنا فرعي ضاحية  الجديد  الدوام  أوقات 
من الساعة :8 صباحاً إلى 4 مساًء

RA  - 146,190 :المساحة �المتر: 851  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L000930 :أرض في سرا�ا1 - رقم التعر�ف
RA  - 115,282 :المساحة �المتر: 428.4  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L000915 :أرض في السهلة - رقم التعر�ف

US  - 478,565 :المساحة �المتر: 3,175  -  سعر القدم: 14 - السعر الكلي - L000881 :أرض في جدحفص - رقم التعر�ف
RA  - 177,283 :المساحة �المتر: 549   -  سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L000865 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 377,041 :المساحة �المتر: 1,946   -  سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000823 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 287,140 :المساحة �المتر: 1,482   - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000661 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RG  - 726,613 :المساحة �المتر: 4,219  - سعر القدم: 16 - السعر الكلي - L000643 :أرض في الهملة - رقم التعر�ف
COM  - 422,702 :المساحة �المتر: 1,122  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L000026 :أرض في السهلة - رقم التعر�ف

RB  - 199,543 :المساحة �المتر: 713  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L001162 :أرض في الشاخورة - رقم التعر�ف
BC  - 860,258 :المساحة �المتر: 2,664  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L001159 :أرض في سار - رقم التعر�ف

BD  - 315,406 :المساحة �المتر: 1,127  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L001141 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف
RA  - 121,482 :المساحة �المتر: 564.3  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L001102 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 150,771 :المساحة �المتر: 483  - سعر القدم: 29 - السعر الكلي - L001059 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RG  - 148,960 :المساحة �المتر: 477.2  - سعر القدم: 29 - السعر الكلي - L001058 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 104,057 :المساحة �المتر: 402.8  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L001042 :أرض في القر�ة - رقم التعر�ف
RA- 103,067 :المساحة �المتر: 375.5  - سعر القدم: 25.5 - السعر الكلي - L002403 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 128,737 :المساحة �المتر: 520  - سعر القدم: 23 - السعر الكلي - L001014 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 179,220 :المساحة �المتر: 666  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L000979 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RB  - 144,668 :المساحة �المتر: 480  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L000943 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف
B4  - 170,846 :المساحة �المتر: 496   -  سعر القدم: 32 - السعر الكلي - L001041 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف

*BD  - 426,846 :المساحة �المتر: 1,133  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L000966 :أرض في السهلة - رقم التعر�ف
RA  - 607,666 :المساحة �المتر: 2,012  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L000951 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف

RA  - 136,573 :المساحة �المتر: 488  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L000946 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RB  - 140,147 :المساحة �المتر: 651  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L000942 :أرض في الشاخورة - رقم التعر�ف
RB  - 172,342 :المساحة �المتر: 593  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002400 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف

RB  - 111,816 :المساحة �المتر: 424  - سعر القدم: 24.500 - السعر الكلي - L001187 :أرض في مقا�ة - رقم التعر�ف
RB  - 130,491 :المساحة �المتر: 449  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002398 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف
RA  - 109,762 :المساحة �المتر: 392.2  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002389 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RB  - 209,079 :المساحة �المتر: 607  - سعر القدم: 32 - السعر الكلي - L001117 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RB  - 506,790 :المساحة �المتر: 3,363  - سعر القدم: 14 - السعر الكلي - L002386 :أرض في الد�ه - رقم التعر�ف
RA  - 315,589 :المساحة �المتر: 1,011  - سعر القدم: 29 - السعر الكلي - L002377 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 105,352 :المساحة �المتر: 362.5  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002349 :أرض في بوقوة - رقم التعر�ف
RA  - 91,351 :المساحة �المتر: 303.1  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002339 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف

RA  - 85,263 :المساحة �المتر: 282.9  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002337 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف
RA  - 97,741 :المساحة �المتر: 324.3  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002336 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف

RG  - 786,633 :المساحة �المتر: 4,060  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L002333 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RG  - 2,362,186 :المساحة �المتر: 14,904  - سعر القدم: 14.5 - السعر الكلي - L002331 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف

RB  - 170,514 :المساحة �المتر: 516  - سعر القدم: 30.7 - السعر الكلي - L002328 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف
SP  - 478,576 :المساحة �المتر: 1,389  - سعر القدم: 32 - السعر الكلي - L002318 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف

RA  - 173,291 :المساحة �المتر: 619.2  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002316 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RB  - 143,290 :المساحة �المتر: 512  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002315 :أرض في الشاخورة - رقم التعر�ف
RB  - 169,533 :المساحة �المتر: 630  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L002314 :أرض في الشاخورة - رقم التعر�ف
RB  - 120,825 :المساحة �المتر: 449  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L002313 :أرض في الشاخورة - رقم التعر�ف

RA  - 156,551 :المساحة �المتر: 606  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L002312 :أرض في السهلة- رقم التعر�ف
RG  - 850,786 :المساحة �المتر: 4,160  - سعر القدم: 19 - السعر الكلي - L002311 :أرض في سار- رقم التعر�ف

RG  - 613,548 :المساحة �المتر: 3,000  - سعر القدم: 19 - السعر الكلي - L002310 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 88,547 :المساحة �المتر: 322.6  - سعر القدم: 25.5 - السعر الكلي - L002306 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 143,161 :المساحة �المتر: 475  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001267 :أرض في سار - رقم التعر�ف
AG  - 645,995 :المساحة �المتر: 3,750  - سعر القدم: 16 - السعر الكلي - L001257 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف

RA  - 142,328 :المساحة �المتر: 539.7  - سعر القدم: 24.5 - السعر الكلي - L001252 :أرض في بني جمرة - رقم التعر�ف
RA  - 134,021 :المساحة �المتر: 508.2  - سعر القدم: 24.5 - السعر الكلي - L001251 :أرض في بني جمرة - رقم التعر�ف

RA  - 80,730 :المساحة �المتر: 300  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L001246 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 114,997 :المساحة �المتر: 464.5  - سعر القدم: 23 - السعر الكلي - L001244 :أرض في القر�ة - رقم التعر�ف
BD  - 297,624 :المساحة �المتر: 790  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L001243 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف
RA  - 98,193 :المساحة �المتر: 380.1  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L001240 :أرض في �رانة - رقم التعر�ف

RA  - 233,503 :المساحة �المتر: 723.1  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L001237 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 246,614 :المساحة �المتر: 763.7  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L001236 :أرض في سار - رقم التعر�ف

RA  - 86,897 :المساحة �المتر: 351  - سعر القدم: 23 - السعر الكلي - L001234 :أرض في الدراز - رقم التعر�ف
RA  - 174,475 :المساحة �المتر: 578.9  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001220 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 153,494 :المساحة �المتر: 460  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001199 :أرض في سرا�ا 1 - رقم التعر�ف

RB  - 92,193 :المساحة �المتر: 342.6  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L001197 :أرض في بني جمرة - رقم التعر�ف
RA  - 818,115 :المساحة �المتر: 4,750  - سعر القدم: 16 - السعر الكلي - L001195 :أرض في �ار�ار - رقم التعر�ف
RA  - 169,382 :المساحة �المتر: 562  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001193 :أرض في سرا�ا2 - رقم التعر�ف

RA  - 107,096 :المساحة �المتر: 368.5  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L001192 :أرض في جبلة ح�شي - رقم التعر�ف
RA  - 185,898 :المساحة �المتر: 616.8  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001190 :أرض في مقا�ة - رقم التعر�ف
B4  - 159,834 :المساحة �المتر: 479  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001189 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

  االإمارات ت�شلم جمل�س االأمن ردها على مزاعم قطر
دبي - وكاالت:

 �شلم���ت البعث���ة الدائم���ة لدولة االإم���ارات العربية املتحدة يف نيوي���ورك، اأم�س الثالث���اء، رد دولة 
االإمارات الذي يفند املزاعم القطرية الواردة يف مذكرتها ملجل�س االأمن ب�شاأن اخرتاق جمالها اجلوي من 
جانب اإحدى الطائرات الع�شكرية، وفقا ملا نقلت وكالة االأنباء االإماراتية عن ال�شفري يعقوب احلو�شني، 
م�شاع���د وزير اخلارجية والتعاون الدويل للمنظمات الدولي���ة.  ودانت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
االإماراتي���ة - باأ�ش���د العب���ارات - ما اعتادت عليه دول���ة قطر يف الفرتة االأخرية م���ن ت�شعيد غري مربر، 
واأك���دت اأن الطائرة الع�شكرية كانت حتلق خارج االأج���واء القطرية. وا�شتنكرت اخلارجية االإماراتية هذا 

الت�شعيد من جانب دولة قطر، وطالبتها بالتزام قواعد القانون الدويل ومقت�شيات ح�شن اجلوار.
اإل���ى ذلك، ا�شتنكرت املنظم���ة العربية حلقوق االإن�ش���ان يف بريطانيا واأوروب���ا والرابطة اخلليجية 
للحق���وق واحلريات، اأم����س الثالثاء، يف بيان له���ا، اعرتا�س الطريان الع�شكري القط���ري لطائرة مدنية 

اإماراتية خالل مرحلة هبوطها على مطار البحرين الدويل.
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طهران - أ ف ب:  

االأ�شب���ق  االي���راين  الرئي����س  دع���ا 
حمم���د خامت���ي اأم����س الثالث���اء ال�شلطات 
يف اجلمهوري���ة اال�شالمي���ة اإل���ى االإ�شغ���اء 
للغ�ش���ب ال�شعب���ي ال���ذي مت التعبري عنه 
خ���الل اال�شطراب���ات االخ���رية، وال�شم���اح 
للمواطن���ن ب� “التعبري ع���ن مطالبهم مع 

حماية اأمنهم”.
وق���ال خامتي اال�شالح���ي يف بيان ن�رش 
عل���ى موقع���ه االلكرتوين “عل���ى الهيئات 
املعنية واأجه���زة الدولة ال�شع���ي لتحديد 
امل�ش���كالت ومعان���اة ال�شعب ب���دل اإذالل 

النا�س ونكء جراحهم”.
وحذر خامتي ال���ذي تولى احلكم بن 
1997 و2005 م���ن خط���ر “خيب���ة ام���ل” 
�شعبي���ة قد تدفع االيراني���ن الى و�شائل 
اعالم وجمموعات هدفها الوحيد تقوي�س 
اجلمهوري���ة اال�شالمي���ة اذا مل تت���م تلبية 

مطالب ال�شعب.
واأمل باأجواء تتيح للنا�س التعبري عن 
تطلعاتهم ومطالبهم مع حماية امنهم من 
دون ان ي�شعروا بانه���م عر�شة للرتهيب، 
وم���ن دون ان ي�شكل ذل���ك خطرا على امن 

وا�شتقرار البالد.

القاهرة - ا ف ب:
ق���ررت نياب���ة اأم���ن الدول���ة العليا يف 
م�رش، اأم�س الثالثاء، حب�س حمافظ املنوفية 
ه�ش���ام عبدالبا�شط ورجل���ي اأعمال ملدة 4 
اأيام عل���ى ذمة التحقي���ق يف ق�شية تلقي 
ر�ش���وة. واألق���ت ال�شلط���ات امل�رشي���ة، يف 
وقت �شاب���ق، القب�س عل���ى املحافظ بعد 
تقا�شي���ه ر�شوة مببلغ مليوين جنيه مقابل 
تخ�شي�س قطعة اأر�س ل�شالح رجل اأعمال 

يدعى “ر.ح” خمالفة للقانون.
واأ�ش���ارت امل�ش���ادر اإل���ى اأن متابعة 
اأن�شطة املحاف���ظ غري امل�رشوعة جاءت بعد 
ب���الغ تق���دم به اأح���د العامل���ن ال�شابقن 
باملحافظ���ة ومت نق���ل املحاف���ظ املته���م 
بالر�ش���وة ملق���ر هيئ���ة الرقاب���ة االإدارية 

بالقاهرة لبدء التحقيقات يف الق�شية.
وتن�ش���ط هيئ���ة الرقاب���ة االإداري���ة يف 
مالحق���ة املتورط���ن يف ق�شاي���ا ف�ش���اد 

وك�شب غري م�رشوع.

برلين - دب أ: 
نف���ذت ال�شلطات االأملاني���ة عمليات 
بحث بجمي���ع اأنحاء البالد فيم���ا له �شلة ب� 
10 اإيراني���ن ي�شتبه يف اأنه���م جوا�شي�س، 
وذل���ك بعد حتقيق���ات مكثف���ة قامت بها 
وكال���ة اال�شتخب���ارات املحلي���ة، وف���ق ما 
ذك���ر االدع���اء االأمل���اين . وق���ال الناط���ق 
با�شم االدع���اء االأملاين �شتيف���ان بيل، اإن 
امل�شتب���ه فيهم قد يكون���وا جت�ش�شوا على 
موؤ�ش�شات واأ�شخا�س يف اأملانيا باأوامر من 
وحدة ا�شتخبارات مت�شلة باإيران. وال�شهر 
املا�ش���ي ا�شتدع���ت احلكوم���ة االأملاني���ة 
ال�شف���ري االإيراين لالحتجاج يف اأعقاب اإدانة 
باك�شت���اين بتهمة التج�ش�س ل�شالح اإيران. 
واأدين اجلا�شو�س يف برلن العام املا�شي 
و�ش���در بحق���ه حك���م بال�شجن اأك���ر من 4 

�شنوات.

اسالم أباد - رويترز: 
حكوم���ة  ت�ش���دره  كت���اب  يك�ش���ف 
فت���وى  ع���ن  الثالث���اء،  اأم����س  باك�شت���ان، 
�ش���ادرة ع���ن اأكر م���ن 1800 م���ن علماء 
الدين الباك�شتاني���ن بتحرمي التفجريات 
االنتحارية. وتع���اين باك�شتان اأهوال عنف 
املتطرفن الذين ي�شتخدمون التفجريات 
االنتحاري���ة لقت���ل اآالف االأبري���اء. و�شعي���ا 
لكبح “االإرهاب” الذي راح �شحيته ع�رشات 
االآالف من���ذ مطلع القرن الواحد والع�رشين، 
اأفت���ى علم���اء الدي���ن الباك�شتاني���ون باأن 
التفجريات االنتحارية حرام.  وقال الرئي�س 
الباك�شت���اين ممن���ون ح�ش���ن يف الكت���اب 
“ه���ذه الفت���وى اأ�شا����س ق���وي ال�شتقرار 
املجتمع االإ�شالمي املعت���دل. وقال علماء 
الدي���ن الباك�شتاني���ون اإن���ه “ال ميل���ك اأي 
ف���رد اأو جماعة �شلطة اإع���الن اجلهاد” واإن 
التفجريات االنتحارية تتنافى مع التعاليم 
االإ�شالمي���ة ولذل���ك فهي حمرم���ة. واأ�شدر 
الكتاب اجلامع���ة االإ�شالمية العاملية التي 

تتبع الدولة يف باك�شتان.

خامتي يدعو �شلطات بالده 
لالإ�شغاء لغ�شب ال�شعب

“اأمن الدولة” امل�رشي يقرر 
حب�س حمافظ املنوفية

اأملانيا تالحق 10 اإيرانين 
لال�شتباه بتج�ش�شهم 

باك�شتان.. فتوى بتحرمي 
التفجريات االنتحارية

ال�سعودية ترحب باخلطوات الدولية جتاه اإيران وحزب اهلل
اجلبري: طهران م�شدر خطر كبري لدورها بلبنان و�شوريا واليمن

واأف���اد تقري���ر لالأم���م املتح���دة ب���اأن اإيران 
انتهك���ت احلظر ال���ذي فر�شته االأم���م املتحدة 

على اإر�شال اأ�شلحة اإلى اليمن.
وذك���ر التقري���ر اأن النظام االإي���راين �شهل 
بطه���ران،  املرتبط���ة  احلوث���ي  مليلي�شي���ات 
احل�ش���ول عل���ى طائ���رات م�ش���رية و�شواري���خ 

بال�شتية اأطلقت على ال�شعودية.
واأعد التقرير، الذي رف���ع اإلى جمل�س االأمن 
التاب���ع لالأمم املتحدة، خ���رباء دوليون مكلفون 
مراقب���ة احلظر املفرو�س عل���ى اإر�شال االأ�شلحة 

لليمن.
واأ�ش���اد جمل����س ال���وزارء ال�شع���ودي كذلك 
ببيان الرئي����س االأمريكي دونال���د ترمب ب�شاأن 
االتفاق النووي مع اإي���ران، وما ا�شتمل عليه من 
دعوته جمي���ع حلفاء اأمريكا اإل���ى اتخاذ خطوات 
اأقوى مع الوالي���ات املتحدة االأمريكية ملواجهة 
اأن�شطة النظام االإيراين اخلبيثة، الذي عده الرائد 
االأول يف العامل يف رعاية االإرهاب، اإذ مول و�شلح 
ودرب اأك���ر من 100 األف م�شلح لن�رش الدمار يف 
جميع اأنحاء ال�رشق االأو�شط، ودعم نظام الرئي�س 
ال�شوري ب�ش���ار االأ�شد و�شاعده على قتل �شعبه، 
كما تهدد �شواريخ���ه املدمرة البلدان املجاورة 
وحرك���ة املالح���ة الدولية، فيم���ا ي�شتخدم داخل 
اإيران اأ�شلوب االعتق���االت اجلماعية والتعذيب 

لقمع واإ�شكات ال�شعب االإيراين.
وثم���ن املجل����س اإع���الن الق�ش���اء االأمريكي 

اإن�ش���اء وح���دة خا�ش���ة للتحقيق ب�ش���اأن ح�شول 
ميلي�شي���ا ح���زب اهلل االإرهابية عل���ى متويل عرب 
االجتار باملخ���درات لغايات االإرهاب، وتكليفها 
بالتحقيق ب�ش���اأن االأفراد وال�شبكات التي تقدم 

دعًما لهذا احلزب ومالحقتهم.
وب�ش���اأن التط���ورات الفل�شطيني���ة، اأع���رب 
املجل����س ع���ن اإدان���ة اململك���ة ق���رار �شلط���ات 
االحتالل االإ�رشائيلي املوافقة على بناء اأكر من 
األ���ف وح���دة ا�شتيطانية جديدة، ون����رش عطاءات 
لبن���اء اأك���ر م���ن 650 وح���دة اأخ���رى، يف ع���دد 
م���ن امل�شتوطن���ات يف االأرا�ش���ي الفل�شطيني���ة 

املحتلة، مما يعد حتدًيا الإرادة املجتمع الدويل، 
واإمعاًنا يف الع���دوان ال�شافر على حقوق ال�شعب 
الفل�شطيني بهدف فر�س واقع جديد للحيلولة 

دون اإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة.
اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
ال�شع���ودي عادل اجلبري، اأم�س الثالثاء، اإن اإيران 
هي امل�شدر االأكرب للخط���ر يف املنطقة؛ ب�شبب 

دورها يف لبنان واليمن و�شوريا.
وقال يف موؤمتر �شحايف مع نظريه البلجيكي 
ديدييه رينديرز يف بروك�ش���ل “اإن اإيران زودت 

احلوثين ب�شواريخ ا�شتهدفت ال�شعودية”.

وتاب���ع قائ���اًل “االتف���اق النووي م���ع اإيران 
بحاج���ة لتح�ش���ن ملن���ع طه���ران م���ن تخ�شيب 

اليورانيوم”.
ويف مل���ف االأزم���ة اليمني���ة، اأك���د اجلبري اأن 
ال�سعودي���ة تعمل عل���ى منع �سق���وط اليمن بيد 
اإي���ران وح���زب اهلل، م�ش���رًيا اإل���ى اأن ال�شعودية 

ا�شتقبلت اأكر من مليون ميني الجئ.
واأكد اجلب���ري اأن املوانئ مفتوحة يف اليمن، 

لكن احلوثين ي�رشقون امل�شاعدات.
من جانبه، ق���ال الوزي���ر البلجيكي “ن�شعى 
لت�شوية �شيا�شية يف اليمن والتو�شل اإلى حل”.

• خادم احلرمن ال�رشيفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز تراأ�س جل�شة جمل�س الوزراء	

الرياض - وكاالت:
رحب جمل�س الوزراء ال�سعودي برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 

اأ�سلحة لليمن، والتحقيقات  اإر�سال  اإيران احلظر املفرو�س على  انتهاك  باخلطوات الدولية ب�ساأن 

الأمريكية ب�سان متويل حزب اهلل عرب املخدرات. وقال بيان ر�سمي اإن “جمل�س الوزراء، ثمن تقرير 

الأمم املتحدة حول انتهاك اإيران احلظر الذي فر�سته الأمم املتحدة على اإر�سال اأ�سلحة اإىل اليمن، 

حيث عدَّ التقرير اإيران غري ممتثلة لقرار جمل�س الأمن رقم 2216 حول حظر الأ�سلحة، و�سهلت 

للمتمردين احلوثيني احل�سول على طائرات م�سرية و�سواريخ بال�ستية اأطلقت على اململكة، ومت 

اإدخالها اإىل اليمن بعد فر�س احلظر على الأ�سلحة العام 2015”.

يف معقل احلوثي الإيرانية تقدم جديد لـ “ال�رشعية” 
م��ق��ت��ل ع�������رشات امل��ت��م��ردي��ن ب���غ���ارات ل��ل��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى ال��ب��ي�����ش��اء

عدن - وكاالت:

 اأحرزت القوات ال�رشعية، اأم�س الثالثاء، تقدما 
جديدا يف معاركها �شد ميلي�شات احلوثي االإيرانية 
مبنطق����ة البٌقع �شم����ايل حمافظة �شع����دة، املعقل 

الرئي�س للمتمردين.
وقال����ت م�شادر ع�شكري����ة ميدانية اإن القوات 
احلكومي����ة �شيطرت على مواق����ع جديدة وتخو�س 
مع����ارك �ش����د املتمردي����ن يف مناط����ق واقع����ة بعد 
�شل�شلة جبال العليب اال�شرتاتيجية التي �شيطرت 

عليها خالل اليومن املا�شين.
واأ�سفرت املعارك ع����ن �سقوط قتلى وجرحى 
واأ�����رش 5 متمردي����ن، اإ�شاف����ة اإل����ى اال�شتي����الء على 

كمي����ات كبرية م����ن االأ�شلح����ة والذخائ����ر واالآليات 
واملعدات الثقيلة. كما وا�شلت القوات احلكومية، 
باإ�شناد جوي من مقاتالت التحالف العربي التقدم 

امليداين باجتاه منطقة كتاف.
وكانت ق����وات اجلي�س الوطن����ي متكنت خالل 
االأي����ام املا�شي����ة من ال�شيط����رة التام����ة على عدد 
من اجلب����ال واملرتفعات والتب����اب االإ�شرتاتيجية، 
وال�شيط����رة الكاملة على �شوق البقع وتاأمن اخلط 
ال����دويل الرابط ب����ن حمافظتي اجل����وف، و�شعدة، 

والذي يربط اليمن بال�شعودية.
ال����ى ذلك، قت����ل واأ�شيب الع�رشات م����ن اأفراد 
ميلي�شي����ات احلوث����ي االإيرانية، اأم�����س الثالثاء، يف 
غ����ارات �شنته����ا طائ����رات التحال����ف العرب����ي على 

معاقل للمتمردي����ن يف حمافظة البي�ش����اء، جنوبي 
اليمن.

واأف����ادت م�ش����ادر “�ش����كاي ني����وز عربية” يف 
اليمن، باأن الق�شف ا�شتهدف جتمعات للم�شلحن 
احلوثي����ن يف جبل قرحا، املحاذي جلبل مركوزة يف 

مديرية ناطع باملحافظة.
وط����ال الق�ش����ف املتمردين احلوثي����ن اأثناء 
ا�شتعداده����م ل�ش����ن هجوم عل����ى ق����وات احلكومة 
اليمني����ة ال�رشعية؛ به����دف ا�شتعادة جب����ل مركوزة 

اال�شرتاتيجي الذي يطل على مديرية املالجم.
وكان����ت القوات اليمنية ال�رشعية، وباإ�شناد من 
طائ����رات التحالف العربي، ق����د �شيطرت على جبل 
ال�رشير والبري، بع����د �شيطرتها قبل اأيام على جبل 

مركوزة اال�شرتاتيجي يف مديرية ناطع بالبي�شاء. 
وقالت م�ش����ادر ميدانية مينية اإن املواجهات 
ب����ن الق����وات ال�رشعي����ة واملتمردي����ن احلوثي����ن 
اقرتب����ت من ع����دد م����ن املواق����ع اال�شرتاتيجية يف 

مديرية املالجم املجاورة. 
ويف تط����ور اآخر، �شن����ت طائ����رات حتالف دعم 
ال�رشعي����ة يف اليم����ن غ����ارات على مواق����ع مل�شلحي 
احلوثي يف �شعدة �شم����ايل البالد، املعقل الرئي�س 

للمتمردين. 
كم����ا ا�شتهدفت الغ����ارات مواق����ع ميلي�شيات 
احلوث����ي يف جب����ل بح����رة املط����ل عل����ى وادي جهم 
مبديرية نهم �رشقي �شنعاء. واأ�شفرت الغارات عن 

مقتل وجرح عدد من اأفراد امليلي�شيات احلوثية.

 الخرطوم - وكاالت:
 ات�ش���ع نط���اق االحتجاج���ات عل���ى الغ���الء يف 
العا�شم���ة ال�شوداني���ة اخلرط���وم، بينم���ا اأطلقت 
وا�شتخدم���ت  للدم���وع  امل�شي���ل  الغ���از  ال�رشط���ة 
الهراوات يف حماولة تفريقها، واعتقلت الع�رشات 

من النا�شطن املعار�شن.
وقف���زت اأ�شع���ار اخلبز اأكر م���ن ال�شعف اإثر 
ارتف���اع اأ�شع���ار الطحن ب�شبب نق����س يف كميات 
القم���ح، بع���د ق���رار احلكوم���ة وق���ف ا�شت���رياده 

وال�شماح لل�رشكات اخلا�شة القيام بذلك.
والتظاهرة هي االأكرب يف اخلرطوم منذ اندالع 
احتجاج���ات يف مناطق اأخ���رى يف ال�شودان يف وقت 
�شابق من هذا ال�شهر على خلفية ارتفاع االأ�شعار.

اإل���ى ال�ش���وارع  ون���زل مئ���ات املتظاهري���ن 
القريب���ة من ق�رش رئا�شي يف و�شط اخلرطوم تلبية 

لدعوة اأطلقها احلزب ال�شيوعي املعار�س.
وهتف املتظاهرون قرب الق�رش “ال للجوع، ال 

الرتفاع االأ�شعار”.

واأطلق���ت ال�رشط���ة الغ���از امل�شي���ل للدم���وع 
و�رشب���ت املحتجن بالهراوات لتفريقهم، بح�شب 

فران�س بر�س.
واعتقل���ت ال�شلط���ات ع���ددا م���ن املحتجن 

بينه���م �شدي���ق يو�شف، وه���و اأحد ق���ادة احلزب 
ال�شيوعي.

ويف وقت الح���ق، فرقت ال�رشط���ة متظاهرين 
احت�شدوا قرب الق����رش اجلمهوري اإال اأنهم جتمعوا 

يف �شوارع قريبة فيما طاردتهم قوات االأمن.
ون�رشت �شور وفيديوهات للتظاهرة ب�شورة 
وا�شعة على مواقع التوا�شل االجتماعي خ�شو�شا 

تويرت وفي�شبوك.
واالثن���ن املا�ش���ي تظاه���ر ط���الب احتجاجا 
عل���ى ارتفاع االأ�شعار ق���رب جامعة اخلرطوم، لكن 

ال�رشطة �شارعت اإلى تفريق التجمع.
واأك���د احلزب ال�شيوعي يف بيان اأ�شدره عقب 
املظاهرة باأن اأع�ش���اءه �شيوا�شلون دعوة للنا�س 
لالحتج���اج و�شينظمون مظاه���رات ليلية يف وقت 
دع���ا حزب االأم���ة، اأك���رب االأحزاب املعار�ش���ة، اإلى 

تظاهرة �شد احلكومة يوم االأربعاء.
واندلع���ت االحتجاج���ات �ش���د احلكوم���ة بعد 
ارتف���اع �شعر كي�س القمح زن���ة 50 كيلوغراما من 
167 جنيها �شودانيا )9 دوالرات( اإلى 450 )25 

دوالرا(.
وخرج���ت تظاه���رات مماثل���ة يف اأواخر 2016 

بعدما قامت احلكومة بحد الدعم للوقود.

اتساع االحتجاجات واعتقال عشرات المعارضين
الخرطوم.. قمع “مظاهرات الخبز” بالهراوات والغاز

• ن�شطاء بثوا �شورا ملظاهرات يف اأماكن خمتلفة من اخلرطوم	
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من يعالج من؟
تب���دو املفارق���ة ب���ن املواط���ن والدول���ة، 
اأ�ضتطي���ع اأن اأ�ضبه الو�ضع احل���ايل للدولة باأنها 
املري����ض واملواط���ن الطبي���ب، فكم���ا يبدو من 
�ضفط جيب املواطن ل�ضد العجز يف الدولة حتول 
هو للدكت���ور املعالج وحتولت الدولة للمري�ض، 

هذا هو الواقع الراهن بكل اأ�ضف.
كيف نتحدث عن روؤية 2030 ونروج لها يف 
اأدبياتنا واإعالمنا ونحن بذات الوقت ال منلك روؤية 
للع���ام 2019 التايل، فالتخبط اليوم بلغ ذروته، 
و�ض���د العج���ز اأو معاجل���ة االأزمة بوا�ضط���ة اأفكار 
ومقرتحات ا�ضت�ضارية غري واقعية وال عالقة لها 
بال�ضارع ونب�ض ال�ضارع يتعار�ض مع هذه الروؤية 
الت���ي تتحدث ع���ن ع�رص الرخ���اء والرف���اه، كيف 
اأوؤ�ض�ض لرخ���اء بعد اأن اأحطم الطبق���ات واأحولها 
كله���ا و�ضط���ى ومي�ض���ورة وحمدودة اإل���ى طبقة 
واح���دة تع���اين، واأتباه���ى بروؤية للع���ام 2030؟ 
ال ميك���ن فه���م ه���ذه الروؤي���ة وال امل�ضت�ضاري���ن 
العامل���ن به���ا وال حال���ة التطبي���ق الع�ضوائ���ي 
ملعاجل���ة اآث���ار اأزم���ة النف���ط ب�ضف���ط املواطن، 
األي�ض���ت هناك خي���ارات؟ اأال توج���د عقول تبحث 

وتر�ض���د وتب���دع مثلم���ا ُيفرت�ض؟ اإذا م���ا فائدة 
هيئة �ضوق العمل؟ ما اأهمية ممتلكات؟ ما قيمة 
اإدامة؟ ملاذا اأن�ضاأنا ه���ذه املوؤ�ض�ضات ودعمناها 
وا�ضتنزفت طاقتنا ط���وال هذه ال�ضنوات؟ وبدالً 
من اأن تكون هذه املوؤ�ض�ضات الفريق الداعم يف 
اإخراج الدولة من اأزمتها ي�ضبح املواطن الفقري 

واملتو�ضط �ضحية عالج االأزمة.
ال�ض���وق الي���وم واالقت�ضاد وامل���ال واالأزمة 
كلها مف���ردات يتاأملها املواط���ن وي�ضاأل نف�ضه 
ه���ل اأنا ال�ضاحر الذي بيده احلل؟ ي�ضاأل املواطن 
نف�ض���ه كل ي���وم ه���ل اأنا ح���الل امل�ض���اكل الأحل 
م�ضكلة الدولة واأعال���ج اأزمتها؟ فكما هو وا�ضح 
اأن كل ه���ذه املوؤ�ض�ضات التي ذكرتها مل ت�ضاهم 
باأي جهد يف العالج، الطبيب الوحيد الذي يعالج 
الدول���ة ه���و املواطن وه���ذه مفارق���ة، حيث اإن 
املفرو�ض ع���ادة يف الدول امل�ضتق���رة والواثقة 
م���ن اأدواتها وم�ضوؤوليه���ا اأن تكون هي الطبيب 
املعالج للمواطن وجراحاته، لكن هنا يف البحرين 
خ���الل الف���رتة االأخ���رية انقلب���ت االآي���ة واأ�ضب���ح 
املواطن الطبيب املعالج للدولة وامل�ضوؤول عن 

اإع���ادة هيكلة ميزانيتها من خ���الل �ضفط جيوبه 
من كل ناحية و�ضوب.

يعز علينا اليوم اأن نقف ونكتب هذا الكالم 
عن البحرين الدولة التي كانت قبل ثالثن �ضنة 
بدون جمل����ض الن���واب واجلمعي���ات ال�ضيا�ضي���ة 
وهذا احلراك ال�ضيا�ضي الذي ُيدعى دميقراطية، 
كان���ت البحرين يف رخ���اء وازده���ار وكانت مركز 
املنطقة املايل وعا����ض املواطن متو�ضط احلال 
كم���ا هو حمدود احلال، اجلمي���ع مت�ضاوون ن�ضبياً 
يف احلي���اة املعي�ضي���ة وكانت �ضيا�ض���ة احلكومة 
حينها وقبل فتوى وا�ضت�ض���ارات مكنزي الدمرة 
وتداعياته���ا �ضيا�ضة حكيم���ة ووا�ضحة ورا�ضخة 
تقوم على تنويع م�ضادر الدخل لدعم امليزانية 
ومل تفك���ر حينه���ا رغم تك���رار االأزم���ات املالية 
ب�ضف���ط املواطن كما ه���و احلال الي���وم يف ع�رص 
املوؤ�ض�ض���ات الطارئة التي مل ن���ر منها حتى االآن 

اأي دعم �ضوى �ضفط املواطن.

تنويرة: 
كرثة املنظرين يف االأمة عالمة انحدارها.

sm.adnan56
@hotmail.com
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سوالف

دائما يوجد �ضي���دي �ضاحب ال�ضمو امللكي 
االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء 
املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه احلل���ول ال�ضحيحة 
الالزمة والفعلية لتحقي���ق التغيري الذي ي�ضب 
يف م�ضلح���ة املواط���ن، خ�ضو�ض���ا يف املراف���ق 
احليوية كاالأ�ضواق املركزي���ة التي توفر ال�ضلع 
الغذائية االأ�ضا�ضية، حي���ث وجه �ضموه اأيده اهلل 
يف جل�ضة جمل�ض الوزراء “اإلى االهتمام باالأ�ضواق 
املركزية يف البالد وتطويره���ا مرافقياً وخدمياً 
احتياج���ات املواطن���ن،  الأهميته���ا يف توف���ري 
وتاب���ع �ضم���وه يف هذا ال�ض���اأن تطوي���ر وجتديد 
ال�ضوق املركزي باملنام���ة، موجهاً �ضموه �ضمن 

هذا ال�ضي���اق وزير االأ�ضغال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين باالإ����رصاع يف االنتهاء من 
تطوير هذا ال�ض���وق ومراعاة متطلبات وم�ضالح 

التجار واأ�ضحاب الفر�ضات فيه”.
قبل نحو �ضهر كتبت يف هذه الزاوية بع�ض 
املالحظ���ات وامل�ضاهدات على ال�ضوق املركزي 
باملنام���ة، خ�ضو�ض���ا تل���ك املتعلق���ة بالرعاية 
ال�ضحي���ة والرقابة، فنحن كاأه���ل �ضحافة نلقى 
التاأييد واملوؤازرة الكبرية من لدن �ضيدي �ضمو 
رئي�ض ال���وزراء حفظه اهلل ورع���اه الذي يعتربنا 
����رصكاء اأ�ضا�ضين يف التنمي���ة والتطوير ونحمل 
اأمان���ة الكلم���ة ال�ضادق���ة عرب ت�ضلي���ط االأ�ضواء 

على اأوجه الق�ض���ور يف اأي ميدان، ف�ضمو رئي�ض 
ال���وزراء ي���ويل اهتمام���ا كب���ريا ج���دا باجلوانب 
املرتبطة بحياة املواطنن ومعي�ضتهم وحتقيق 
كل م���ا يتطلع���ون اإلي���ه، ويتاب���ع بدق���ة ويوجه 
ب�ضف���ة م�ضتمرة لتطوي���ر وحت�ضن اخلدمات يف 
االأ�ض���واق املركزية وغريها م���ن املرافق العامة 
ويتاب���ع �ضخ�ضي���ا اأداء االأجه���زة احلكومية ذات 
العالق���ة للتع���رف عل���ى ال�ضيا�ض���ات واخلط���ط 

والربامج التي تنفذ عن قرب.
�ضي���دي �ضم���و رئي����ض ال���وزراء حفظه اهلل 
ورع���اه يري���د حرك���ة ن�ضط���ة يف كل املج���االت 
واالأ�ضعدة باملعنى ال�ضام���ل، من قرى البحرين 

ومدنه���ا واأ�ضواقها ومدار�ضه���ا وم�ضت�ضفياتها، 
فالتطوير يجب اأن يطال كل جمال ويف كل ربوع 
الوطن، واملرافق احلديثة هي العنوان االأبرز يف 
م�ضريتنا املبارك���ة التي يقودها �ضموه، وعندما 
نلقي نظرة عل���ى خمتلف القطاع���ات �ضن�ضاهد 
ب���كل فخ���ر جه���ودا واأهداف���ا وا�ضرتاتيجي���ات 
م�ضاغ���ة بعناية وموازين ومع���ادالت ت�ضري اإلى 
االأم���ام وتبع���ا الأ�ض�ض ثابتة وناجح���ة، وكل ذلك 
بف�ض���ل �ضيدي �ضم���و رئي�ض ال���وزراء واهتمامه 
وحر�ض���ه الالحمدود على تق���دمي اأرقى واأف�ضل 
اخلدم���ات للمواط���ن وا�ضتمرار عملي���ة التطوير 

وحت�ضن كفاءة االأداء.

اهتمام سيدي سمو رئيس الوزراء 
باألسواق المركزية

األق���ى ال�ضيد خامنئ���ي واالإعالم االإي���راين الالئمة 
ع���ن التظاه���رات التي تع���م اإي���ران االآن، عل���ى اأعداء 
اإي���ران... اإي���ران االإ�ضالمي���ة الت���ي ح�ضب م���ا تقول اإن 
قوانينه���ا االهي���ة، اأي م�ضتمدة من م���ا يو�ضي به اهلل، 
وم���ن املفرت����ض اأن ما يو�ضي ب���ه اهلل اأن يكون متام 
الع���دل، فالعادل ال يخرج من���ه باطل، ترمي اأ�ضباب ما 
يح���دث على االأع���داء، ومن املفرت�ض اأن���ه لي�ض هناك 
م���ن هو �ضد الع���دل والعدال���ة، واإن اهلل ينور العقول 
بحي���ث ال ي�ضريون خلف الباطل الذي يروج له االأعداء، 
اإال اأنه رغم االهية القوانن فاإن النا�ض مل تعد تتمكن 
م���ن اأن ت�ضرب على ما و�ضلت اإلي���ه االأمور من الناحية 

االقت�ضادي���ة وخ�ضو�ض���ا الفقر والع���وز املنت�رصان يف 
كل مناطق اإيران. من امللفت اأن التظاهرات ا�ضتعلت 
اأوال يف مدين���ة م�ضه���د املقد�ض���ة، و�رصارته���ا انتقلت 
اإل���ى الكث���ري من امل���دن االأخ���رى، يف تناق����ض وا�ضح 
م���ع ادعاءات النظ���ام اأنه ميثل التعالي���م االإلهية على 
االأر�ض. هناك �ض���وؤال اأ�ضا�ضي باعتقادي يطرح نف�ضه 
هن���ا، وهو ملاذا يكون الإيران اأع���داء؟ اإن مل تكن اإيران 
ق���د اأ�رصته���م اأو اأن م�ضاحله���م تت�ض���ارب وم�ضال���ح 
اإي���ران، وهن���ا األي�ض من واج���ب الدول���ة وموؤ�ض�ضاتها، 
وال�ضخ�ضي���ات امل�ضرية لالأمور يف الدول���ة، العمل من 
اأج���ل اإ�ض���الح االأمور وت�ضيي���ق نط���اق اخلالفات بن 

اإي���ران وغريه���ا من ال���دول مث���ال؟ اإيران الت���ي تدعي 
كل ي���وم ولي���ل عداءها الأم���ريكا واإ�رصائي���ل من خالل 
�ضعاره���ا املرفوع على الدوام وهو “م���رك بر اأمريكا، 
م���رك بر اإ�رصائيل”، من يعادي م���ن هنا؟ األي�ضت اإيران 
هي الت���ي تتدخل وت�ضاعد وت�ضاه���م يف اإ�ضعال نريان 
احل���روب والع���داوات بينه���ا وب���ن من توج���ه اليهم 
بنادقه���ا خمتلف���ة الت�ضميات، ولكن كي���ف لدولة لها 
ن�ش���اط �شيا�ش���ي وع�شكري ودعوي ي�شم���ل كل العامل 
تقريبا، وتقوم بن�رص تهديداتها ليال ونهارا �ضد الدول 
الكربى وخ�ضو�ضا الواليات املتحدة االأمريكية، كيف 
ميك���ن الأعدائه���ا اأن يحرك���وا اجلماهري فيه���ا؟ األي�ض 

ه���ذا اتهاما ميك���ن توجيهه للنظام احلاك���م يف اإيران، 
والآيديولوجية النظام كلها؟ وميكن من خالل ما يقوله 
النظام وم���ا يدعيه، من ن�شاط الأع���داء، نزع القد�شية 
الت���ي يحتمي بها، ومن ثم ن���زع �رصعية متثيله ال�ضعب 
االإي���راين؟ اأ�ضئلة مثرية وكثرية ميك���ن اأن تطرح هنا، 
وكل ه���ذه االأ�ضئلة تتعل���ق مبدى م�ضداقي���ة النظام 
امل�ض���ري لالأم���ور يف اإي���ران. اإي���ران الغني���ة مبوارده���ا 
االأولي���ة وقدرته���ا على االكتف���اء الذاتي م���ن الناجت 
الزراع���ي، يع���اين �ضعبه���ا الفاق���ة والع���وز، واأ�ضباب 
ذل���ك، يف االأ�ضا�ض تع���ود لل�ضع���ارات واالآيديولوجية 
امل�ضرية لالأم���ور يف جمهورية اإيران االإ�ضالمية، فرجال 

الدي���ن �ضجعوا كثريا زيادة ال�ض���كان، دون النظر اإلى 
حتقي���ق احتياجات ه���ذه الزيادة من امل���وارد والبنية 
التحتي���ة، بل اإن اإيران قامت بتخ�ضي�ض موارد �ضخمة 
م���ن ميزانيته���ا لدع���م م�ضاريعه���ا يف ال�ضيط���رة على 
املنطقة من خ���الل اأذرعها الت���ي اأن�ضاأتها، مما �ضاهم 
يف تغليب ال�ضيا�ضة اخلارجية ودعم ال�ضعارات الدينية 
واملذهبي���ة على ح�ضاب التنمية الداخلية، وهنا نالحظ 
اأي�ض���ا اأن اهلل مل مي���د ي���د الدعم الإي���ران ال داخليا وال 
خارجيا، فاجلوع���ى االإيرانيون جوعى اخلبز واحلرية يف 
الداخل، وال�ضعارات يف اخلارج بداأت تتلكاأ، اأو ظهرت 

بوادر الرتاجع يف العديد منها. “اإيالف”.

تيري بطرس من هم أعداء إيران؟ )1( 

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

 د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

الالجئ����ن  وم�ضيب����ة  ماأ�ض����اة  ت����زال  ال 
ال�ضوري����ن حا�رصة يف قلب وفكر كل اإن�ضان 
عرب����ي �رصيف، لديه اإح�ضا�����ض اإ�ضالمي بحجم 
هذه الكارث����ة، وال تزال ه����ذه الق�ضية على 
راأ�����ض اأولوي����ات اأه����ل اخل����ري واجلمعي����ات 
اخلريي����ة العربية، اإال اأنها مع االأ�ضف مل تكن 
حا�رصة لدى �ضم����ري االإعالم العرب����ي، اإال اإذا 
مت ا�ضتخدامه����ا للت�ضيي�ض وكاأداة لت�ضفية 
احل�ضاب����ات ب����ن االأح����زاب املتاأ�ضلمة، ومع 
االأ�ضف ف����اإن بع�ض الع����رب اأخذتهم احلمية 
الزائ����دة، م����ع ا�ضتم����رار ماأ�ض����اة الالجئ����ن 
ال�ضورين وت�رصدهم يف خمتلف بقاع العامل، 
واأ�ضبح����وا ميار�ض����ون جلد ال����ذات وحتميل 
اأنف�ضهم كخليجين وع����رب �ضبب ا�ضتمرار 
ه����ذه املعاناة نتيجة - ح�ض����ب ما يعتقدون 
– ع����دم قي����ام الع����رب بفع����ل �ض����يء جتاه 
اإخوانه����م الالجئن، لكن علين����ا اأوال قبل اأن 
منار�����ض جل����د ال����ذات، اأن نع����رف ون�ضخ�ض 
االأمر ت�ضخي�ضا دقيقا. نعلم ونعرف وندرك 
ونح�ض باأن ك�رصى طه����ران، ورغبة يف اأحالمه 
املري�ضة والغبية اأي�ضا، يف حماولة ال�ضيطرة 
عل����ى ب����الد العرب، وم����ن اأجل اإع����ادة اأجماد 
االمرباطورية املجو�ضية الغابرة التي قربها 
الع����رب، وا�ضتم����رارا لهذا النه����ج الطائفي 
العرقي من قبل اإعالم ك�رصى طهران، جندت 
امليادي����ن والع����امل واملن����ار كل طاقاته����ا 
للتباكي على هوؤالء الالجئن، وا�ضت�ضافت 
عمالءها وبع�����ض االأغبياء الع����رب ال�ضاعن 
لل�ضه����رة والظه����ور االإعالمي، م����ن دون اأن 
يعرف هوؤالء االأغبي����اء وال�ضذج واملراهقون 
اإعالميا، ه����دف هذه القنوات اخلبيثة ب�رصب 
الع����رب، وقاموا يكيل����ون الته����م وال�ضباب 
وال�ضتائم للخليجي����ن والعرب، متهمينهم 
بالتق�ض����ري يف ا�ضتقب����ال الالجئ����ن، وعدم 
الوق����وف معه����م يف حمنته����م. وكاأن العرب 
واخلليجي����ن ه����م من ق����ام بتهج����ري هوؤالء 
الالجئن ومنعهم من دخول البالد العربية، 
وم����ع االأ�ضف فاإن هذه اخلطة النتنة من قبل 
ه����ذه القن����وات الك�رصوي����ة، وبوا�ضطة هوؤالء 
االأغبي����اء والنك����رات، جعل����ت بع�����ض العرب 
ميار�ض جلد الذات، ويحمل العرب م�ضوؤولية 

كل ما يجري الإخواننا الالجئن.

االستغالل اإليراني 
لمآسي العرب

 ه����ل فكرمت ب�ض����كل اإبلي�����ض اليوم؟ 
احلقيق����ة اأن ال�ض����ور والر�ضوم����ات التي 
تنت�رص ح����ول اإبلي�ض يف خميلتنا، ال تتعدى 
ه����ذا الكائن املثل����ث الراأ�����ض، والعينن 
والقرن����ن  ال�ضيقت����ن،  احلمراوي����ن 
االأ�ضودي����ن الطويل����ن املتدلي����ن اأعلى 
لتكتم����ل  الَذَن����ب؛  نن�ض����ى  وال  جبهت����ه، 
امَلهي����ب.  امل�ضه����د  ويت����م  ال�ض����ورة، 
“معقول����ة ي����ا جماع����ة؟” الع����امل يف تغري 
ه����ذه  م����ا  ه����و!  ه����و  واإبلي�����ض  م�ضتم����ر، 
ال�ضطحي����ة؟ رمب����ا اأراد لنا اإبلي�����ض نف�ضه 
اأن نفك����ر به����ذا املنطق ال�ض����اذج! ورمبا 
يع����ود اإليه ال�ضب����ب يف تخل����ف الكثريين 
يف املجتمع����ات، م����ا راأيك����م؟ ك����م عق����دا 
م����ن الزمن وال����دول النامي����ة.. نائمة! ويف 
حال����ة م�ضتم����رة م����ن اجل����ري وراء فع����ل 
نامي����ة،   – بع����ُد   – ت����زل  ومل  )النم����و(، 
ك����م م����ن العق����ود �ضننتظ����ر حت����ى تقف؛ 
 لت�ضب����ح يف م�ضاّف ال����دول )املتطورة(؟

وماذا ع����ن الدول املتط����ورة؟ هل عبدت 
فكان����ت  اليق����ن،  اأتاه����ا  حت����ى  ربه����ا 
بعي����دة ع����ن ال�ضيط����ان الرجي����م؛ لتكون 
يحر�ض����ون  الذي����ن  املالئك����ة  مهب����ط 
امل�ضتمري����ن! ومنوه����ا   تطوره����ا 

و�ضنع����ة،  مو�ض����ة،  يف  ي����وم  كل  الب�����رص 
واكت�ض����اف هن����ا وهن����اك، اأمل ي�ضتطيعوا 
ال�ض����ورة  ه����ذه  م����ن  يخرج����وا  اأن  بع����د 
النمطي����ة لل�ضيط����ان وامل����الك! ليطلعوا 
لن����ا بجدي����د خمتل����ف، مل����اذا نك����رر هذه 
ق����در  وكاأنه����ا  الذهني����ة،  ال�ض����ورة 
الك����ون؟ نهاي����ة  حت����ى  اأب����دي   حمت����وم، 
ما اأري����د اأن اأقوله هن����ا: اإن اإبلي�ض )ُيك�رص 
مواعينه( يومًيا... ويخ����رج علينا كل يوم 
مباع����ون جدي����د، يتخ����ذ �ض����ورا متنوع����ة 
ومتع����ددة م����ن ال�����رصور، غري اأنه����ا تلب�ض 
زّي العلم����اء، والفنان����ن، وال�ضيا�ضين، 
وتتخ����ذ منطق����ا حجاجًي����ا مقنًع����ا كث����ريا، 
ميار�����ض  م����ن  املدرب����ن  م����ن  وهن����اك 
طقو�ضه با�ضم العلم والف����ن وال�ضيا�ضة، 
واال�ضرتخ����اء! التاأم����ل  با�ض����م   ورمب����ا 

اإبلي�����ض الع�����رص... لي�ض مفتوًن����ا مبنعكم 
عن ال�ضالة وال�ضيام؛ فهذا دور تقليدي 
ق����دمي، اإن����ه م�ضغ����ول ب�ضناع����ة احلروب 
وبهرجاته����ا وحليه����ا، م�ضغ����ول بتلوي����ن 
واالقت�ضاد،  الثقاف����ة،  الفكر، وهند�ض����ة 
ور�ض����م ح����دود الع����امل، واال�ضتف����ادة من 
اأق�ضى طاقات الب�رص يف تو�ضيل ر�ضائله، 
واأنت����م تنظرون وت�ضفق����ون وتبت�ضمون! 
لي�ض هذا هو االأمّر يف املو�ضوع كله، االأَمّر 
اأن املالئك����ة مل يتخذوا �ضورا موازية، وال 
اأدوارا متوافقة يف القوة مع اأدوار اإبلي�ض، 
االأم����ّر اأنه����م ظل����وا كم����ا ه����م باأجنحتهم 
البي�ضاء، غري اأنهم بعيدون عنا، يف �ضماء 
بعي����دة، مل ي�ضتط����ع الب�����رص اأن يجتذبوهم 
اإليهم، اأو ي�ضتفيدوا منهم، وال ا�ضتطاعت 
 املالئكة ذاتها ج����ذب الب�رص اإلى عواملها.
واالأدهى من ذلك كله اأن الب�رص يحاربونها 
يف كل مكان، فكلما الح جناح اأبي�ض؛ ُك�رص 
�رصيعا، وكلما ُدعي اإلى ال�ضالم وال�ضفاء؛ 
خ����رج علين����ا �ض����اروخ ومدفعي����ة... اأيتها 

الدول النامية نامي بخري.

 إبليس... مشغول!

د. زهرة حرم

 

 



محمد الدرازي

اس��تقبل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الشيخ عيىس 
بن ع��ي ب��ن خليف��ة آل خليفة 
عضو مجلس اإلدارة عي الخاجة، 
والذي قدم لسموه أعضاء اللجنة 
الفنية والتطوي��ر التي تم إعادتها 

مؤخرا.
واستعرض سموه خالل اللقاء مع 
الخطوات  اللجنة  رئيس وأعض��اء 
املقبلة الهادف��ة إىل تطوير اللعبة 
ع��ى الصعيد الفني مبا يتناغم مع 
سياس��ة مجل��س اإلدارة، متمني��ا 

للجنة كل التوفيق والسداد.
كام استقبل سمو الشيخ عيىس بن 
عي آل خليفة رئيس لجنة الحكام 
ط��ارق الع��ريب، وأعض��اء اللجنة 
مبناسبة إعادة تشكيل هذه اللجنة 
العاملة  اللج��ان  املهم��ة ضم��ن 
باالتحاد، حيث ش��دد سموه عى 
دور الحكام يف إنجاح مس��ابقات 

االتحاد والرغبة الجادة من جانب 
مجلس اإلدارة يف الرقي بالطواقم 
التحكيمية البحرينية والعمل عى 

تطويرها بالصورة املنشودة.
ويف اإلط��ار ذاته، اس��تقبل س��مو 
الش��يخ عيىس بن عي آل خليفة 
رئيس لجنة املدربني الكابنت سلامن 
رمضان، والتي تم تشكيلها حديثا 
ضم��ن اللج��ان املهم��ة باالتحاد، 

حيث هنأ س��موه رمض��ان وبقية 
األعض��اء عى ه��ذه املس��ؤولية، 

متمنيا له كل التوفيق.
بدوره، مثن سلامن وأعضاء اللجنة 
ثقة س��مو الش��يخ عيىس بن عي 
آل خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة، 
مؤكدا رغبت��ه يف أن تكون اللجنة 
خري داع��م للمدربني الوطنيني مبا 

يسهم يف ارتقاء اللعبة وتطورها.

سمو الشيخ عيسى بن علي: ماضون في تطوير السلة
استقبل أعضاء لجان المدربين والحكام والفنية  

أم الحصم             اتحاد السلة 

سمو الشيخ عيسى مع أعضاء اللجنة الفنية والتطوير

سمو الشيخ عيسى بن علي مع لجنة الحكام

سمو الشيخ عيسى بن علي مع لجنة المدربين
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أكمل املحرق والرفاع أضالع املربع 
الذهبي لكأس امللك لكرة القدم، 
بعد أن تخطيا الحد واملالكية عى 

التوايل، يف ربع نهايئ املسابقة.
ففي لق��اءات إياب رب��ع النهايئ 
الت��ي أقيم��ت أمس عى اس��تاد 
مدين��ة خليفة الرياضي��ة، تعادل 
املحرق مع الحد )1-1(، مس��تغال 
فوزه ذهابا بهدف، فيام فاز الرفاع 
عى املالكية أمس بهدف، علام أن 
لقاء الذهاب ب��ني الطرفني انتهى 

سلبيا.
يف اللق��اء األول، نج��ح املحرق يف 

الخروج بالتعادل الذي كان يكفيه 
للتأهل، يف مباراة مثرية.

الح��د تقدم أوال بهدف من رضبة 
جزاء لالع��ب أحم��د الختال، ثم 

ع��ادل املح��رق عرب رضب��ة جزاء 
س��جلها جامل راشد، وهي اللعبة 

التي القت احتجاجا كبريا من قبل 
الحداوي��ني عى الق��رار، يف وقت 

ش��هدت فيه املب��اراة حالتي طرد 
صاحبتا ركلتي الجزاء األوىل لالعب 
املح��رق زي��اد الزي��ادي والثانية 

لالعب الحد أحمد فالمرزي.
قويا  املحرق موع��دا  وس��يرضب 
م��ع الرفاع الذي تج��اوز املالكية 
أمس يف لقاء شهد تسجيل الهدف 
م��ن رضبة ج��زاء لالع��ب فوزي 
عاي��ش، يف وقت ش��هدت املباراة 
أيضا مش��اركة حكم��ني يف إدارة 
مجرياتها، بعد إصابة الحكم وليد 
محم��ود وحلول عبدالله قاس��م 

بدال منه.

المحرق يفلت من كمين الح��د ويبلغ نصف نهائي كأس الملك 
الرفاع يتخطى المالكية في “لقاء الحكمين”

طرد وحالتي  ج���زاء  بضربتي  ال��م��ح��رق”  “دي��رب��ي  ف��ي  كبيرة  إث���ارة 

تصوير: خليل إبراهيم جماهير الرفاع ساندت فريقها واحتفلت بالفوز والتأهل   جماهير المحرق احتفلت بتأهل فريقها

أحمد مهدي
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تعاقد النادي األهي مع الالعب الدويل السابق محمد حسن الدرازي؛ ليمثل صفوف الفريق األول 
لكرة السلة ملوسمني مقبلني. وجرى توقيع العقد مساء أمس الثالثاء، يف مقر النادي باملاحوز، 

بحضور رئيس مجلس إدارة النادي خالد كانو والدرازي الذي أمىض عى عقده الجديد، وعدد من 
جامهري النادي. ويأيت ذلك تأكيًدا ملا نرشه “البالد سبورت” أمس األول، عن توصل الدرازي التفاق 

نهايئ يدافع مبوجبه عن القميص األصفر، ومل يتبَق سوى توقيع العقد الذي جرى أمس.
ودون شك، وجود الدرازي يف صفوف األهي سيشكل إضافة قوية لألصفر وخصوًصا بعد عودة 

نجم الفريق حسني شاكر، مام يعني أن األصفر سيكون له شأًنا هذا املوسم يف دائرة املنافسة عى 
األلقاب املحلية خصوصاً أن هناك أنباًء أخرى حول اقرتاب إدارة القلعة الصفراء من التعاقد مع 

محرتف من الطراز الثقيل للمرحلة املقبلة.

رسم���ًيا... مح�م��د حس��ن أه�الوي لموسمين

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

أحمد بن علي يشيد بدعم الجماهير لفريق المحرق 
نادي املحرق: أعرب رئيس مجلس 

إدارة نادي املحرق الشيخ أحمد 
بن عي بن عبدالله آل خليفة عن 
سعادته بتأهل الفريق األول لكرة 
القدم للدور قبل النهايئ يف بطولة 

كأس جاللة امللك بعد تجاوزه 
لفريق الحد يف دور الثامنية، مشيداً 

باملستوى الفني الذي ظهر عليه 
الفريق منذ انطالقة املوسم الحايل، 
وذلك بفضل تكاتف جهود مجلس 

اإلدارة ولجنة كرة القدم برئاسة الشيخ 
راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 

وأعضاء الجهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني ابن املحرق املخلص الكابنت 
سلامن رشيدة وكذلك أعضاء الجهاز 

اإلداري للفريق.
ومتنى رئيس نادي املحرق بأن يواصل 

الفريق نتائجه اإليجابية من أجل 
العودة اىل منصات التتويج والتي 

تعترب املكان الطبيعي للنادي.

كام أشاد رئيس نادي املحرق بالحضور 
الجامهريي املساند للفريق يف مبارياته 

املاضية واملباراة األخرية أمام الحد، 
مؤكداً أن جامهري النادي كانت وما 
الشيخ أحمد بن عليزالت متثل الالعب رقم 1 يف الفريق.

اتحاد البلياردو والسنوكر

انطلقت منافسات بطولة العيد الوطني 

املفتوحة للبلياردو، والتي ينظمها 

االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 

يف صالة كيو إن باملنامة، وسط مشاركة 

عدد كبري من الالعبني املواطنني 

واألجانب، حيث يحرص االتحاد عى 

إقامة هذه البطولة مبناسبة احتفاالت 

اململكة بالعيد الوطني املجيد يف كل 

عام. وشهد اليوم األول من البطولة 

نتائج متباينة ومستويات كبرية قدمها 

الالعبون، إذ افتتح الالعب فهد خلف 

مشاركته يف البطولة بفوز كبري عى 

منافسه سعد الرميحي بنتيجة تسعة 

أشواط دون مقابل، يف حني تغلب هاين 

الوسطي عى خليل عبدالله بالنتيجة 

ذاتها. اإلثارة كانت حارضة يف اليوم 

االفتتاحي من خالل اللقاء الذي جمع 

بني عمر الحرم وخليل إبراهيم بعدما 

متكن األخري من الفوز يف املباراة يف 

الشوط الفاصل بنتيجة تسعة أشواط 

مقابل مثانية. أما رائد أحمد، فقد 

تخطى منافسه سيد عي بنتيجة تسعة 

أشواط مقابل شوط وحيد، بينام سجل 

الالعب حبيب صباح االنتصار أمام 

الالعب عي مروم بواقع تسعة أشواط 

مقابل شوطني.

ويف بقية مواجهات اليوم األول من 

بطولة العيد الوطني املفتوحة للبلياردو، 

استطاع الالعب حسني املوالين من الفوز 

عى فراس حسني بنتيجة تسعة أشواط 

مقابل ثالثة، كام تفوق الالعب رولدين 

عى حسن صباح بالشوط الفاصل 

بواقع تسعة أشواط لثامنية، يف الوقت 

الذي عرفه فيه اليوم األول كذلك تغلب 

أنس عاشور عى عي أبل بنتيجة تسعة 

أشواط لخمسة.

انط��الق بطول��ة العي��د الوطن��ي المفتوح��ة للبلي��اردو

أم الحصم - اتحاد السلة: استقبل 
رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ عيىس بن عي بن خليفة 
آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة رشكات بن هندي عضو 

مجلس اإلدارة نواف بن هندي، وذلك 
برفقة كل من نائب الرئيس التنفيذي 

عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن 
هندي، و املدير العام لرشكة سيارات 
“كيا” محمد بن هندي بحضور عدد 

من أعضاء مجلس إدارة االتحاد.
وأعرب سمو الشيخ عيىس بن عي آل 
خليفة خالل اللقاء عن تقديره للدعم 

الذي تقدمه مجموعة رشكات بن 
هندي ألنشطة االتحاد البحريني لكرة 
السلة، الفتا سموه إىل أن هذا الدعم 

املتواصل يسهم بال شك يف إنجاح 
األنشطة والفعاليات املختلفة.

وأضاف سموه “أسهمت هذه الرشاكة 

بني اتحاد السلة والرشكة يف دعم 
خطط االتحاد الرامية إىل التطوير، 

كام سجلت الرشكة حضورها املميز يف 

دعم بطولة كأس خليفة بن سلامن 
بالنسخة األوىل من البطولة، مام كان 

له بالغ األثر يف تحقيق األهداف 

املوضوعة”.

بدوره أشاد نواف بن هندي بجهود 

سمو الشيخ عيىس بن عي آل خليفة 

يف قيادته مجلس إدارة اتحاد السلة 

ودعم مسرية اللعبة وفق اسرتاتيجية 

واعدة، مؤكدا أن مجموعة رشكات بن 

هندي فخورة بهذه الرشاكة املميزة.

وقال نواف بن هندي إن الرشكة 

سوف تواصل دعم أنشطة االتحاد 

وتحديدا بطولة كأس خليفة بن 

سلامن، والتي تعد املسابقة األغى يف 

موسم كرة السلة.

سمو الشيخ عيسى مستقباًل مجموعة شركات “بن هندي”

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بدعم “بن هندي” أنشطة االتحاد

ش��هد رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن عي بن خليف��ة آل خليفة، 
فوز فريق الرفاع عى حس��اب األهي، 
الت��ي  املب��اراة  )76/68(، يف  بنتيج��ة 
جمعتهام مس��اء أم��س )الثالثاء(، عى 
صال��ة اتح��اد اللعبة ب��أم الحصم، يف 
إطار منافس��ات الجولة 21 من الدور 

التمهيدي لدوري زين.
وهذا هو الفوز الثاين عرش للرفاع مقابل 
8 خس��ائر، رافًعا رصيده إىل 32 نقطة 
تقدم بها إىل املركز الخامس مؤقًتا، فيام 
تلقى األهي خسارته الرابعة مقابل 16 
انتص��ارا، وبات رصيده إىل 36 نقطة يف 

املركز الثاين.
وبرهن الرف��اع أنه نّد ق��وي ومنافس 
عني��د يف أول موس��م ل��ه بع��د رف��ع 
التجميد عن لعبة كرة الس��لة بالنادي، 
إذ ع��زز بفوزه أمس م��ن حظوظه يف 
املنافسة عى أحد املراكز الستة األوىل 

املؤهلة ملنافسات املربع الذهبي.
الرفاع ورغم أن بدايته مل تكن جيدة يف 
املباراة، إال أّنه استطاع العودة بكل ما 
أويت قوة يف الش��وط الثاين، ومتكن من 

تحويل تأخره إىل فوز مستحق.
ويدين الرفاع بف��وزه إىل التألق الكبري 
ال��ذي ظه��ر علي��ه الالعب��ني األمرييك 

مارس��يل وأحمد عي، بتس��جيلهام 52 
نقطة )28 منها ملارسيل و24 ألحمد(.

يف املقابل، مل تنفع خربة األهي وقدرته 
عى التعامل م��ع املواقف الصعبة من 
العودة للمباراة يف الدقائق األخرية التي 
مل يحس��ن فيها مدرب الفريق األمرييك 
آرون م��ن التعام��ل معه��ا بالش��كل 
املطلوب، وشهدت خروج القائد حسني 
ش��اكر باألخطاء الش��خصية الخمسة. 
وه��ذه الخس��ارة ه��ي األوىل لألهي 
بالقس��م الثاين من ال��دوري، إذ أصبح 
مهدد بش��كل كبري من فق��دان املركز 
الثاين - املؤهل املبارش للمربع الذهبي 
- لصالح املحرق، وبات مطالبا بتحقيق 
االنتصارات وتجنب الخسارة يف جميع 
لق��اءات الفريق بالجوالت املتبقية، إن 

أراد التأه��ل املبارش وتجنب مرحلة ال� 
“ب��الي أوف”. ع��ودة للمواجهة، أخذ 
األه��ي عصا الس��بق بف��وزه يف الربع 
األول 20/10، قبل أن يخرس األش��واط 
الثالثة األخرية التي ابتس��مت للرفاع ب� 

16/14، 18/16 و32/18.
وس��جل األه��ي بداية قوي��ة يف الربع 
األول الذي حسمه ملصلحته بفارق 10 
نقاط وبنتيج��ة 20/10، بعد أن فرض 
أداءه الجامع��ي وس��ط تأل��ق جميع 

الالعبني.
وحافظ األهي عى الفارق نفسه حتى 
منتص��ف الربع الث��اين 30/20، قبل أن 
يقل��ص الرفاع الف��ارق إىل 8 نقاط مع 
نهاية الشوط األول الذي انتهى أهالوًيا 
بنتيج��ة 34/26. وتحس��ن أداء الرفاع 

بش��كل كبري يف الربع الثالث، إذ ورغم 
تعزيز األهي الفارق مطلع هذا الربع 
40/29، إال أن الس��اموي ع��اد وق��رّب 
الفارق إىل 6 نقاط نهاية الربع 50/44.
وش��هد الرب��ع األخري انتفاض��ة عارمة 
للرف��اع، إذ واص��ل الس��اموي تقليص 
الف��ارق حت��ى أوصل��ه لف��ارق نقطة 
واحدة 49/50، قبل أن يتعادل 51/51 
ألول م��رة منذ الرب��ع األول، ثم تقدم 

.54/53

ورغم استعادة األهي التقدم منتصف 
الرب��ع 57/54، إال أن الرف��اع نج��ح يف 
 ،70/64 مج��دًدا  والتق��دم  التعدي��ل 
مس��تغال تراج��ع أداء األه��ي وغياب 
فاعليته الهجومي��ة يف الدقائق األخرية 
من املباراة، ليواصل الرفاع طريقه نحو 

حسم فوز مثني 76/68.
أدار اللقاء بش��كل جيد طاقم تحكيم 
مكون من عبدالكريم ش��كيب، يونس 

جناحي وعبدالرضا عبدالحسني.

جانب من اللقاء )تصوير: رسول الحجيري(

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاء األهلي والرفاع 

فوز ثمين ل� “أصحاب السعادة” على األهلي بدوري زين 
محمد الدرازي

ف����ي ل���ق���اء ش���ه���ده س���م���و ال���ش���ي���خ ع��ي��س��ى ب����ن ع��ل��ي

جاء الشوط أقل من املتوسط بني 
الطرفني، مع أفضلية نسبية للمحرق.

ولعب العب املحرق عبدالوهاب عي كرة 
عرضية بيساره تابعها املهاجم إسامعيل 

عبداللطيف برأسه، إال أن الكرة مرت 
جوار القائم األمين ملرمى الحارس إياد 

نارص )14(.
وأخطا العب الحد عبدالوهاب املالود يف 
لعب كرة قطعها إسامعيل عبداللطيف 

وانطلق بها نحو املرمى، لكن تدخل 
املدافع الحداوي أحمد بوغامر يف 

اللحظات األخرية حال دون الخطورة، مع 
مطالبة محرقاوية بركلة جزاء بعد سقوط 

إسامعيل )24(.
وكاد إسامعيل عبداللطيف أن يضع 

املحرق يف املقدمة بعدما تلقى كرة من 
جامل راشد، حيث لعبها عبداللطيف 

بطريقة مزدوجة، إال أنها اعتلت املرمى 
قليال )38(.

وحاول محرتف الحد عرب رضبة ثابتة، إال 
أن كرته جاءت عالية دون خطورة )44(.

الشوط الثاني

حاول الحد مبكرا يف الشوط الثاين، وتوغل 
املحرتف لينيكر يسارا وسدد كرة قوية 

جاورت القائم األمين ملرمى الحارس سيد 
محمد جعفر )47(.

وكاد املحرقاوي عبدالله عبدو أن يفتح 
مجال التسجيل، لكن كرته اليسارية 

وجدت تدخل الحارس إياد نارص )49(.
وسدد محرتف الحد دايو كرة أرضية 

أبعدها الحارس سيد محمد جعفر قبل أن 
ترضب القائم األيرس )58(.

وسدد محرتف املحرق زياد الزيادي كرة 
قوية من مسافة بعيدة، إال أنها جاورت 

القائم األمين )60(.
وبدأت إثارة الحصة الثانية بعدما 

احتسب الحكم عيىس عبدالله رضبة 
جزاء للحد بعد اعتداء الزيادي عى أحمد 
بوغامر بالرضب، وطرد عى إثرها املحرتف 

الزيادي، فيام سدد الركلة العب الحد 

أحمد الختال، واستطاع سيد محمد جعفر 
التصدي لها، لكنها ارتدت للختال الذي 

أودع الكرة يف الشباك )70(.
وبلغت اإلثارة ذروتها، حينام احتسب 
الحكم رضبة جزاء أخرى وهذه املرة 
للمحرق، وبإشارة من املساعد محمد 

جعفر بداعي مالمسة الكرة ليد 
الالعب أحمد فالمرزي من عى خط 

املرمى، وطرد عى إثرها فالمرزي وسط 
احتجاجات حداوية عى اللقطة، يف 

وقت سجل جامل راشد هدف التعديل 
للمحرق )76(.

ومرر البديل املحرقاوي، الليبي محمد 

صالح “صولة” كرة إلسامعيل عبداللطيف 
الذي توغل داخل املنطقة وسدد كرة 

بيساره مرت جوار القائم األيرس ملرمى 
الحد )84(.

حاول الحد جاهدا العودة والتعديل 
للجوء إىل ركالت الرتجيح، ودفع املدرب 

خالد تاج بجميع أوراقه عرب مشاركة 
باقر العصفور وعيىس غالب مكان عيىس 
مصبح ولينيكر، إال أن املحاوالت مل تكلل 
بالنجاح، خصوصا مع التدعيم الدفاعي 
للمحرق مبشاركة العب الوسط مهدي 

عبداللطيف؛ لتنتهي املباراة بتأهل 
املحرق.

جاء الشوط األول من املباراة دون 
املستوى، ولكن بفرص أكرث للاملكية لكن 

دون خطورة كبرية.
مدافع املالكية سيد هاشم عدنان حاول 

عرب رضبة ثابتة، إال أن كرته المست حائط 
الصد الرفاعي )17(.

وسنحت فرصة لالعب املالكية عيىس الربي 
داخل املنطقة، إال أن كرته جاءت عالية 

فوق مرمى الحارس عبدالله الكعبي )22(.
وسدد محرتف املالكية جي جي كرة قوية 

مرت جوار القائم األمين ملرمى الرفاع 
.)23(

وواصل املالكية محاوالته، وسدد سيد 
هاشم عيىس كرة يسارية مرت جوار 

القائم األيرس )31(.
وانتظر الرفاعيون حتى الدقيقة )31(، 

والتي شهدت أوىل الفرص ل� “الساموي” 
عرب كرة لحسان جميل داخل املنطقة، إال 
أنها المست الشباك الجانبية من الخارج 

.)43(
وأرجع سيد هاشم عدنان الكرة لزميله 

الحارس عبدالكريم فردان، والذي تعرض 
لالعب الرفاع عبدالله مبارك وأعاقه؛ 

ليحتسب الحكم وليد محمود رضبة جزاء 
القت احتجاجا من قبل امللكاوية، ونفذها 

الرفاعي فوزي عايش بنجاح )45+1(.

الشوط الثاني

وخالل الشوط الثاين، تم التبديل بني 
حكم الساحة وليد محمود والحكم الرابع 

عبدالله قاسم الذي تسلم مهام إدارة 
املباراة وصوال للدقيقة )54(؛ نظرا إلصابة 

وليد.
وأجرى مدرب املالكية أحمد صالح الدخيل 

تبديال بخروج املدافع جاسم محمد 
ودخول العب الوسط وليد الطيب )65(.
وحاول العب املالكية سيد هاشم عيىس 

عرب كرة ثابتة، إال أنها وجدت أحضان 
الحارس الرفاعي عبدالله الكعبي )73(.

ويف هجمة مرتدة، بذل العب الرفاع كميل 
األسود مجهودا فرديا رائعا، قبل أن ميرر 

كرة لزميله راشد الحوطي املتقدم إىل 
األمام، إال أن كرة الحوطي املسددة بيمينه 

جاءت ضعيفة يف أيدي الحارس امللكاوي 
عبدالكريم فردان )77(.

وأضاع عبدالله مبارك فرصة مضاعفة 
النتيجة لفريقه، بعد أن قابل املرمى دون 

رقابة، لكن حارس املالكية واصل تألقه 
وحمى مرماه من هدف محقق )79(.

ورغم احتساب الحكم 7 دقائق كوقت 
بديل، إال أنه ال جديد يذكر عى مستوى 

النتيجة.

ال���م���ال���ك���ي���ة وال�����رف�����اعال�������ح�������د وال������م������ح������رق

احتجاجات حداوية كبيرة على الحكم

من لقاء المالكية والرفاعمن لقاء الحد والمحرق

عيسى عبداهلل، وعاونه محمد جعفر وسلمان طالسي، والحكم الرابع 
علي السماهيجي.

وليد محمود، وعاونه سيد جالل محفوظ 
وصالح جناحي، والحكم الرابع عبداهلل قاسم.

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

أدار اللقاء 
طاقم تحكيم

فهد خلف جانب من توقيع العقد

فوز االتحاد
ويف املباراة الثانية أمس، حقق االتحاد فوزًا 
صعًبا بش��ق األنفس عى حساب البحرين، 
بع��د أن ح��ول تأخ��ره يف الش��وط األول 

)49/34( إىل فوز مثري بنتيجة )76/71(.
ورفع االتحاد رصيده إىل 31 نقطة يف املركز 
الس��ابع، فيام رفعت نقطة الخسارة رصيد 
البحري��ن إىل 26 نقط��ة يف املركز التاس��ع. 
وجاءت نتائج أشواط املباراة األربعة كاآليت: 
30/10 )البحرين(، 24/19 )االتحاد(، 21/8 

)االتحاد( و21/14 )االتحاد(.

ختام الجولة
تختتم اليوم مباريات الجولة ال�21 بلقاءين، 
إذ س��يكون اللق��اء األول فرص��ة مناس��بة 
لفريق الحالة صاح��ب املركز الخامس )30 
نقط��ة( من أجل اس��تعادة توازنه والعودة 
لالنتص��ارات حين��ام يواجه الح��د صاحب 
املركز 12 )20 نقطة( عند السادس��ة مساًء. 
ويف اللقاء الثاين، يسعى سرتة صاحب املركز 
العارش )23 نقطة(، ومنافس��ه مدينة عيىس 
صاح��ب املركز 11 )20 نقطة(، لالس��تفادة 
من اللقاء فنًيا؛ تحضريًا ملنافس��ات الدوري 

الفيض.
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أكد األمني الع��ام لالتحاد العريب 
للك��رة الطائرة جه��اد خلفان 

بطولة  من  االنس��حاب  أن 
األندي��ة العربي��ة ال� 36 
للرجال، والتي ستحتضنها 
تون��س من 14 لغاية 26 
فرباير املقبل يرتتب عليه 
فرض غرام��ة مالية عىل 
سواء  املنس��حب  النادي 

قبل إجراء مراس��م القرعة 
أو بعده��ا، معربا ع��ن أمله 

يف عدم حصول انس��حابات من 
جانب جميع األندية ال� 21 التي 
أرس��لت موافقاتها الرسمية لدى 

األمانة العامة لالتحاد العريب.
وردا عىل سؤال “البالد سبورت” 
بخص��وص الغرام��ة املرتتبة عىل 
نادي داركليب يف حال انسحابه 
نظرا لعدم توف��ر الدعم املادي، 
أوضح خلفان أن لوائح املسابقة 
تفرض تطبيق غرامة مالية عليه 
بقيمة ألف��ي دوالر )750 دينارا 
تقريبا( يف حال االنس��حاب قبل 

مراسم 
القرع��ة، و3 آالف دوالر )1128 
دين��ارا تقريب��ا( بع��د س��حب 
القرع��ة، موضح��اً ب��أن االتحاد 
حري��ص كل الحرص عىل تطبيق 
لوائح��ه وأنظمت��ه ع��ىل جميع 
األندي��ة العربي��ة م��ن دون أي 
متييز أو محاب��اة؛ بهدف تطبيق 
القان��ون ع��ىل الجمي��ع بعدالة 

وتساٍو.
وكان داركلي��ب س��جل اس��مه 

للمش��اركة يف البطول��ة يف اليوم 
األخري من إغالق باب املش��اركة 
)13 يناي��ر الج��اري(، إال أنه 
مل يتأكد لغاية اآلن حصوله 
عىل الدعم املايل من جانب 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة 
والرياضة، وه��و ما يدفعه 

للعدول عن املشاركة.
ب��أن  خلف��ان  وأض��اف 
االتح��اد الع��ريب س��بق وأن 
ف��رض غرام��ات مالي��ة ع��ىل 
عدد م��ن األندي��ة العربية من 
بينه��ا أندي��ة بحرينية؛ بس��بب 
انس��حابها من املش��اركة، مشرياً 
إىل أن ن��ادي الهالل الس��عودي 
مش��اركته  أرس��ل خطاب  الذي 
لألمان��ة العام��ة لن يش��ارك يف 
البطول��ة القادم��ة إال بعد دفع 
الغرام��ة املرتتبة عىل انس��حابه 
م��ن النس��خة 32 الت��ي أقيمت 
يف مرص الع��ام 2015 والبالغة 3 
آالف دوالر، حيث أرس��ل النادي 
خطاباً معززا بخط��اب آخر من 

الطائرة  للكرة  السعودي  االتحاد 
الغرامة  مبل��غ  بس��داده  يتعهد 
أثن��اء اجتامع االس��تعالم املبديئ 
أص��درت  ح��ال  ويف  للبطول��ة، 
وأعلنوا  املش��اركة،  بطاقات  لهم 
انس��حابهم، فإن ذلك يس��تدعي 

فرض غرامة إضافية.
موافقت��ه  داركلي��ب  وأرس��ل 
الرس��مية عىل املشاركة يف وقت 
متأخ��ر من يوم األحد املايض 14 
يناير، وه��و آخر موع��د لتلقي 

طلبات املش��اركة ليمثل اململكة 
يف البطول��ة بصفته وصيف كأس 
سمو ويل العهد إىل جانب األهيل 
بطل “أغ��ىل الكؤوس” املوس��م 
امل��ايض، وهو ما يع��زز حظوظ 
مملك��ة البحري��ن يف املنافس��ة 
عىل اللقب العريب املسجل باسم 
األهيل يف النس��خة األخرية التي 
اس��تضافتها اململكة العام املايض 

.2017
الع��ريب  االتح��اد  أن  يذك��ر 
اعتم��د 21 نادي��ا، وهي: األهيل 
وداركلي��ب )البحري��ن(، تنورين 
وس��بيد ب��ول )لبن��ان(، االتحاد 
واله��الل )الس��عودية(، الس��الم 
ع��امن(،  )س��لطنة  والس��يب 
)العراق(،  والبيش��مركة  الرشطة 
السويحيل وأهيل بنغازي )ليبيا(، 
املجمع الب��رتويل برج بوعريريج 
)الجزائر(، الريان والعريب )قطر(، 
الجيش املليك )املغرب(، س��نجل 
)فلس��طني(، األمان )الس��ودان(، 

إىل جانب ناديني من تونس.

خلفان: تغريم داركليب في حال انسحابه من “العربية”
الهالل السعودي لن يشارك إال بعد دفع الغرامة

حسن علي

جهاد خلفان

منافسة قوية في سباق الخيل ختام بطولة كانو للتنس اليوم
بمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد البالد سبورت:

رئيس  نائ��ب  رعاية  تح��ت 
مجل��س إدارة رشكة إبراهيم 
خليل كان��و، فؤاد كانو يقيم 
ن��ادي البحري��ن للتن��س يف 
الخامس��ة من مس��اء اليوم 
املب��اراة النهائي��ة والحف��ل 

الختام��ي لبطولة رشك��ة إبراهيم خليل 
كانو السادس��ة لناش��ئي التن��س، التي 
ينظمه��ا الن��ادي يف الفرتة م��ن 7 - 17 

يناير الجاري.
وبهذه املناس��بة أع��رب رئيس مجلس 
إدارة ن��ادي البحري��ن للتن��س خميس 
املقل��ة ع��ن بال��غ س��عادته ملواصل��ة 
رشك��ة إبراهيم خليل كان��و رعاية هذه 
البطولة س��نويا منذ العام 2012 وحتى 
اليوم، وتقدم املقلة باس��مه ونيابة عن 
إخوانه يف مجلس اإلدارة بخالص الشكر 
والتقدي��ر إىل ف��ؤاد كان��و، وإىل عضو 
مجلس اإلدارة للش��ؤون اإلدارية طالل 
ف��ؤاد كان��و؛ لحرصهام ع��ىل توفري كل 
عوامل النجاح له��ذه البطولة واألجواء 
املثالية واملش��جعة لنجوم املستقبل يف 

لعبة التنس.
وسيكون الجمهور العاشق للعبة التنس 
عىل موعد جميل اليوم مع برنامج اليوم 
الختامي ال��ذي ينطلق بإقام��ة املباراة 
النهائية ملسابقة ال� “ميني تنس” للفئة 
العمرية 8 س��نوات بني الالعبني هاشم 
التوب��يل وحس��ني عبدالجلي��ل، تليه��ا 
املباراة النهاية ملس��ابقة الفردي مشرتك 

أوالد وبنات للفئة العمرية 
10 س��نوات ب��ني الالعب��ة 
زي��دان حجار  البحريني��ة 
األوزباكس��تاين  والالع��ب 
مارات الطري، ويف الس��اعة 
تق��ام  مس��اء  الخامس��ة 
ملس��ابقة  الختامية  املباراة 
الف��ردي للفئ��ة العمري��ة 
14 س��نة بني الالعب البحريني عيل آل 
رشيف ومنافس��ه الس��ويرسي ماتياس 
هومب��ان. وبعد االنتهاء م��ن املباريات 
تقام مراس��م الحف��ل الختام��ي بإلقاء 
رئي��س الن��ادي خمي��س املقل��ة كلمة 
ن��ادي البحرين للتنس، وبعدها يتفضل 
مس��ؤولو الرشكة الراعية وكبار الحضور 
باملش��اركة يف تتويج الالعب��ني الفائزين 

باملراكز األوىل.
من جانب آخر، ف��ازت الالعبة الكندية 
إيري��كا وي��ل بلق��ب مس��ابقة فردي 
اآلنسات إثر فوزها عىل الالعبة الهندية 
إلينا أليكيس يف املباراة النهائية بنتيجة 
5-7 و 6 - صف��ر. واحتك��ر الالعب��ون 
البحريني��ون املراكز األوىل يف مس��ابقة 
الزوجي للفئة العمرية 14 س��نة وذلك 
بع��د تأهل الثنايئ محم��د الخان وعيل 
آل ش��يف إىل املباراة النهائية وفوزهام 
عىل الثن��ايئ محمد الش��هايب وعبدالله 
ناس بنتيجة 4-6 و6-4 و7-10، ليتقابال 
يف نهايئ بحريني خال��ص يف ختام هذه 
املس��ابقة مع الثنايئ س��ليامن القصيبي 

وأحمد إسامعيل.

تغطية – اللجنة اإلعالمية: تحت 
رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
أقيمت منافسات سباق  خليفة، 
الخي��ل الع��ريب ضمن مس��ابقة 
نارص بن حم��د للصقور والصيد 
عىل كأس سمو الشيخ فيصل بن 

خالد بن حمد آل خليفة.
وشهد الس��باق يف جولته األوىل 
والثاني��ة منافس��ة قوي��ة ب��ني 

املش��اركني للحص��ول عىل املراك��ز األوىل. 
وتق��ام مس��ابقة نارص بن حم��د للصقور 
والصيد عىل كؤوس س��مو الشيخ عبدالله 
بن خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
محم��د ب��ن نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
وس��مو الشيخ حمد بن نارص بن حمد آل 
خليفة، وس��مو الشيخ فيصل بن خالد بن 
حمد آل خليفة،وكأس الخليجيني، وسيف 
النخبة عىل كؤوس س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، وس��مو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وأقيم س��باق الخيل للجول��ة األوىل، وفاز 
الفارس صالح عيىس باملركز األول بالجواد 
واراوي س��اوهان ملك إس��طبالت املجد، 
واملرك��ز الث��اين أحم��د عي��ىس الدورسي 
بالجواد مذهلة الفاتح للاملك إس��طبالت 
املرتوك، واملرك��ز الثالث محم��د عبدالله 

محم��د بالجواد كربيانا للاملك إس��طبالت 
الرفاعني.

وأقيمت منافس��ات الجولة الثانية لسباق 
الخي��ل، حيث ف��از باملرك��ز األول محمد 
جمي��ل طوق بالج��واد الش��يهانة للاملك 
إس��طبالت أحم��د الفاتح، واملرك��ز الثاين 
عبدالل��ه جمي��ل خليل بالجواد راش��اش 
للامل��ك إس��طبالت NR، واملرك��ز الثالث 
إبراهيم ن��ادر بالج��واد الوجي��ه للاملك 

إسطبالت الوسام الذهبي.
وس��يقام س��باق الخي��ل الع��ريب والهجن 
والسلق يوم السبت املقبل 20 يناير 2018 
عىل كأس سمو الشيخ محمد بن نارص بن 
حم��د آل خليفة ملس��افة 1000 مرت عند 
الساعة 3.45 عرصا. كام يوم السبت املقبل 
منافسات سباق الهجن ملسافة 1500 مرت 
عند الس��اعة 3.30 عرصا، وس��باق السلق 
ملسافة 1500 متى يف متام الساعة 4 عرصا.

فؤاد كانو 

غياب “هرم الرياضة البحرينية” 
معايل الشيخ عيىس بن راشد آل 

خليفة عن خليجي 23 بدولة 
الكويت الشقيقة هو أشبه ما يكون 
بغياب “أب عن حفل زفاف ابنته”، 
فهل من املعقول أال يدعى “األب” 
لحضور حفل زفاف “فلذة كبده” 

التي عشقها وتعب عىل تربيتها لتكرب 
وتنمو وتصبح عروسا جميلة بحجة 

النسيان!!
أرجو أال يعترب البعض الخوض يف 
موضوع عدم دعوة “الهرم” بأنه 

تضخيم أو مبالغة، فالشيخ عيىس 
بن راشد بالنسبة لنا ليست شخصية 

عادية، فهو أحد رموز الحركة 
الرياضية واألوملبية يف املنطقة، وقامة 

رياضية عصية عىل النسيان، وله 
إسهامات بارزة يف النهوض بالرياضة 

البحرينية والخليجية، وعىل وجه 
الخصوص كرة القدم، وهو من أسس 

قواعد رياضتنا، وله محبة كبرية يف 
وجدان كل بحريني وخليجي وعريب، 

وأكاد أجزم بأنه ما من أحد من 
داخل البحرين وخارجها، ال يعشق 

شخصية “بوعبدالله” البسيطة 
واملتواضعة واملرحة والعفوية، ورمبا 
يكون عيىس بن راشد أكرث شخصية 

رياضية عشقها “الخصوم” قبل 
“األصدقاء” أثناء وجوده يف قلب 

املشهد الريايض برتؤسه آنذاك اللجنة 
األوملبية البحرينية واملؤسسة العامة 

للشباب والرياضة سابقا.
ندرك متاما بأن خليجي 23 أقيمت 

وسط ظروف استثنائية، وتم اإلعداد 
لها خالل فرتة ضيقة ال تتجاوز 

أسبوعني تقريبا، إال أن ذلك مل يكن 
مينع اللجنة املنظمة من توجيه دعوة 

رسمية إىل عيىس بن راشد مادام 
األشقاء يف الكويت بعثوا دعوات 

للعديد من القيادات الرياضية 
األخرى.

الشيخ أحمد اليوسف رئيس االتحاد 
الكويتي اعرتف بعدم إرسال دعوة 

رسمية للشيخ عيىس بن راشد 
أسوة بعدد من القيادات الرياضية 
األخرى، وقال “إذا ما دعونا عيىس 

بن راشد، فينبغي علينا دعوة الكثري 
من الشخصيات األخرى، وقد دعوته 

عرب الواتساب..”، وهنا استغرب 
كيف يقارن “الهرم” بشخصيات 

هم مبثابة أبناء له مل يعارصوا كأس 
الخليج منذ نسختها األوىل العام 

1970، فالهرم أطال الله عمره هو 
واحد من أبرز القيادات الرياضية 

التي عارصت الدورة بعد الشهيد فهد 
األحمد، واملغفور له األمري فيصل 
بن فهد رفقاء دربه، وله ارتباط 

وثيق بالبطولة، وله بصامت كبرية 
يف استمراريتها وترسيخ مكانتها، بل 
إن بطوالت كأس الخليج ال تحلو إال 

بوجوده وبترصيحاته و”قفشاته”، 
وبالتايل فإن عدم دعوته أمر ال ميكن 

التغايض عنه أو املرور عليه مرور 
الكرام.

اآلن وبعد اعتذار الكويتيني وزيارة 
الشيخ أحمد اليوسف البحرين “طاح 

الحطب”، وقبل عيىس بن راشد 
االعتذار، ونحن عىل ثقة بأن ما حصل 

كان مبثابة “سقطة غري مقصودة” ال 
تقلل من قيمة العمل والجهود التي 
بذلتها اللجنة املنظمة، وإن العتاب 

جاء عىل قدر محبتنا لدولة الكويت 
التي نعشقها جميعا ونذوب يف حبها، 

ففي قلب كل خليجي هناك وطن 
اسمه الكويت بجانب وطنه األصيل، 

فتحية للكويت قيادة وحكومة 
وشعبا، ونبارك لكم نجاح خليجي 

23 التي أبدعتم يف تنظميها تكريسا 
للوحدة الخليجية لتكون بالدكم أرض 
الصداقة والسالم، والشكر األكرب لقائد 
اإلنسانية األمري صباح األحمد الصباح 
أطال الله عمره صاحب الفضل األكرب 

يف هذا التجمع الخليجي.

عيسى بن راشد.. 
غائب عن زفاف ابنته

حسن علي

بروح 
رياضية
brnsport

@gmail.com

@hassanaltaliani

أنه��ى منتخبن��ا الوطني لك��رة اليد 

استعداداته األخرية للبطولة اآلسيوية 

الثامنة عرشة للرج��ال، والتي تنطلق 

يوم الخميس املقبل يف مدينة س��وان 

الكوري��ة واملؤهل��ة لنهائي��ات كأس 

العامل يف أملانيا والدمنارك العام املقبل.

ووصل��ت بعث��ة منتخبن��ا إىل كوريا 

الجنوبية مساء أمس )الثالثاء( قادمة 

م��ن اليابان برئاس��ة رئي��س االتحاد 

البحرين��ي لك��رة الي��د ع��يل عيىس 

إسحاقي، وبرفقة عضو مجلس اإلدارة 

املنتخبات إس��امعيل  رئي��س لجن��ة 

باقر، إضاف��ة إىل الجهازي��ن اإلداري 

والفن��ي املكونة من مدي��ر املنتخب 

أحم��د الناجم، واملدرب اآليس��لندي 

جودنسون، ومساعده البحريني عيل 

العنزور، املحلل الفني رضا املوسوي، 

واختصايص العالج الطبيعي يوس��ف 

الخياط، إضافة إىل مجموعة الالعبني 

املكون��ة من 17 العب��ا، وهم: محمد 

عبدالحس��ني، عيل خمي��س، محمود 

عبدالق��ادر، حس��ني الصي��اد، محمد 

مريزا سلامن، عيل مريزا سلامن، جاسم 

السالطنة، محمد املقايب، مهدي سعد، 

محمد حبيب، ع��يل عبدالقادر، عيل 

عيد، محمد مريزا، حسن شهاب، عيل 

يوسف، حسن مدن وأحمد جالل.

منتخبن��ا الوطني يب��دأ أوىل مبارياته 

يف البطول��ة يوم الخميس املقبل أمام 

املنتخ��ب اإلس��رتايل ضم��ن مباريات 

املجموع��ة الثانية الت��ي تضم معهام 

منتخب ع��امن، ويس��عى من خالل 

الدور األول التأهل إىل املرحلة الثانية 

م��ن التصفي��ات، والت��ي يتأهل فيها 

مثاني��ة منتخب��ات يت��م توزيعها إىل 

مجموعت��ني، وتلعب بنظ��ام الدوري 

م��ن دور واح��د لتحدي��د املنتخبني 

املتأهلني إىل الدور قبل النهايئ وحجز 

بطاق��ات الوص��ول إىل كأس الع��امل، 

والتي تتكون من أرب��ع بطاقات من 

قارة آسيا. 

المدرب اآليسلندي جودنسونمنتخبنا الوطني لكرة اليد 

 “أحمر  اليد” يتأهب لخوض تصفيات كأس العالم
كوريا الجنوبية                  اللجنة اإلعالمية

جانب من المسابقة



أش��اد ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة بجه��ود الجهاز 
التنفي��ذي للجنة األوملبي��ة البحرينية 
ونجاحه يف ضبط وترشيد املرصوفات، 
معربا س��موه ع��ن س��عادته البالغة 
بذلك النجاح الذي يعكس السياس��ة 
املالي��ة املالمئة الت��ي اتبعه��ا الجهاز 
التنفيذي؛ ملواجه��ة انخفاض امليزانية 
خ��الل الدورة االنتخابي��ة املاضية من 
عم��ر اللجنة مب��ا يس��هم يف مواصلة 
تحقيق سلسلة النجاحات واملكتسبات 

للرياضة البحرينية.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة ب��أن دعم مجلس إدارة اللجنة 
األوملبي��ة واهت��امم ومتابع��ة نائ��ب 
الرئيس الش��يخ سلامن بن ابراهيم آل 

خليفة، وجهود اإلدارة التنفيذية للجنة 
األوملبي��ة، وعىل رأس��ها األم��ن العام 
عبدالرحمن عس��كر ومنسوبيها كافة 
قد تعاملت باحرتافية وكفاءة يف إدارة 
موارد اللجنة وحس��ن توجيهها مبهنية 
الرياضية  اإلتح��ادات  لدع��م  عالي��ة 
الوطني��ة التي تنض��وي تحت مظلتها 
ومبا ال يؤثر س��لبا عىل أنشطة وبرامج 
وخط��ط التطوي��ر الت��ي اعتمدته��ا 

االتحادات.
وأض��اف س��موه بأن حص��ول اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية عىل جائزة أفضل 
لجن��ة أوملبية متطورة عىل مس��توى 
الع��امل العام 2016 م��ن جانب اتحاد 
)أنوك(  الوطني��ة  األوملبي��ة  اللج��ان 
لهو أك��ر دليل عىل س��المة الخطط 
والسياس��ات املالية واإلدارية والفنية 
التنفيذي للجنة  التي يتبعها الجه��از 
يف س��بيل تعزيز مخرج��ات الرياضة 

البحرينية، وه��و ما كان له أبلغ األثر 
يف تحقي��ق العدي��د من املكتس��بات 
االتح��ادات  مبختل��ف  واإلنج��ازات 
الرياضي��ة؛ نظرا مل��ا قام ب��ه الجهاز 
التنفي��ذي م��ن دور مهم س��اهم يف 

بن��اء اتح��ادات رياضي��ة قوي��ة من 
الجانب اإلداري والفني مبا يتوافق مع 

إسرتاتيجية اللجنة األوملبية.
وأش��اد سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بالتعاون الواض��ح بن اللجنة 

األوملبية واالتحادات الرياضية كافة يف 
اململك��ة، والذي كان ل��ه أبلغ األثر يف 
نجاح جهود اللجن��ة وحكمة ترصفها، 
مؤكدا سموه برضورة االستمرار يف هذا 
النهج وإع��ادة ترتيب األولويات لدى 

االتح��ادات الرياضية كاف��ة، وأهمية 
وج��ود منهجي��ة واضح��ة الرتباطاتها 
وبرامجها وربطها باالعتامدات املقررة 
له��ا، وه��و ما سيس��هم يف اس��تمرار 
النجاح��ات الت��ي حققته��ا اللجنة يف 
الع��ام 2017، والتي ج��اءت متوافقة 
مع جهود الحكومة الرش��يدة يف ضبط 
املرصوفات العامة والحفاظ عىل املال 

العام.
وختم س��موه “إننا نش��عر بالرضا مبا 
تحق��ق م��ن إنج��ازات كب��رية للجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة بفض��ل العطاء 
للجه��از  الب��ارزة  املتمي��ز والجه��ود 
الع��ام  األم��ن  برئاس��ة  التنفي��ذي 
عبدالرحمن عس��كر وجميع موظفي 
ومنتس��بي اللجنة، ولك��ن طموحنا ال 
يتوقف عند حد، وسنس��عى ملواصلة 
املس��رية لالرتق��اء بالحرك��ة الرياضية 

لتصل إىل أعىل املستويات”.

الجه��از التنفي��ذي لألولمبي��ة تعام��ل بكف��اءة واحترافية مع خف��ض الميزانية
ب��ن حمد:  ن��اص��ر  ال��ع��ام...  لألمين  ال��ب��ارز  ب��ال��دور  أش���اد   

بنا

عبدالرحمن عسكرسلمان بن إبراهيمسمو الشيخ ناصر بن حمد 

أكد رئي��س مركز ش��باب الهملة 
محمد خليل أن املركز ومن خالل 
ف��وزه بجائ��زة أكرث مركز ش��بايب 
يف اس��تقطاب الش��باب مبملك��ة 
البحري��ن يف الع��ام 2017، ج��اء 
تجسيدا عىل الواقع لرؤية ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وشؤون 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
والتي أكد فيها س��عي س��موه يف 
أن تكون املراكز الشبابية الوجهة 
األوىل للش��باب مبملكة البحرين، 
حي��ث وضعن��ا نص��ب أعيننا أن 
رؤية س��موه  لتحقي��ق  نس��عى 
وسنواصل العمل؛ لتحقيق املزيد 
ومل��ا يتطل��ع إليه قائد الش��باب 
وملهمهم س��عيا نحو خلق جيل 
ش��باب واع ومثقف يرعى وطنه 
ويتخذ م��ن قيادته الحكيمة مثال 

أعىل يف جميع املحافل.
في��ام أوض��ح رئي��س املرك��ز أن 

توجيهات وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة هش��ام الج��ودر كان 
لها األثر البال��غ يف وضع الخطط 
والكفيل��ة  املدروس��ة  الس��ليمة 
بجذب أكر عدد من املش��اركن 
الش��بابية  املراك��ز  بأنش��طة 
وفعاليته��ا، حي��ث س��عت إدارة 

مرك��ز ش��باب الهمل��ة إىل زيادة 
وترية تنظيم األنش��طة؛ من أجل 
فتح باب املش��اركة للجميع ومن 
مختل��ف األعامر تحقيق��ا لرغبة 
املرك��ز يف احتض��ان الجميع من 
األعضاء وأبناء القرية جميعاً، وأن 
يك��ون املركز ه��و الوجهة األوىل 

للجميع م��ن أبناء القري��ة كبارا 
وصغارا.

منوه��ا إىل دور الوكيل املس��اعد 
بوزارة  الشبابية  واملراكز  للهيئات 
شؤون الش��باب والرياضة الشيخ 
صق��ر ب��ن س��لامن آل خليفة يف 
ن��ر الرياض��ة واألنش��طة التي 
تستقطب الشباب وزيادة الوعي 
بأهميته��ا لدى منتس��بي املراكز 
الش��بابية؛ ملا لها من انعكاس��ات 
إيجابية يف نجاح دور هذه املراكز 
يف  وأهدافه��ا  مهامه��ا  أداء  يف 
احتضان الشباب من خالل تفعيل 
الرياضي��ة  واألنش��طة  الرام��ج 
والثقافية واالجتامعية، مش��ريا يف 
الوق��ت ذاته إىل ح��رص ومتابعة 
مديرة إدارة املراكز الشبابية نوار 
املطوع ومتابعته املستمرة لألمور 
كاف��ة املتعلق��ة بعم��ل املراك��ز 
يأيت  والتي  واحتياجاتها،  الشبابية 

من ضمنها مركز شباب الهملة.

نظم األوملبي��اد الخاص البحريني 
حفل تكريم املشاركن يف مبادرات 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
وأبطال دوري  اإلنس��انية  خليفة 
خالد بن حمد للمراكز الش��بابية 
وذوي العزمي��ة، إضافة إىل تكريم 
الجهات الداعمة ملسرية األوملبياد 
الخاص خالل العام املذكور تحت 
رعاية كرمي��ة من رئيس األوملبياد 
الخاص الش��يخ دعيج بن خليفة 
آل خليف��ة، ورئيس مجلس إدارة 
ذوي  لرياضة  البحرين��ي  االتحاد 
االعاقة الش��يخ محمد بن دعيج 
آل خليفة، وبحضور مدير املكتب 
الش��يخ خالد  اإلعالم��ي لس��مو 
بن حم��د بن عي��ى آل خليفة، 
عمر بوكامل، وبدع��م كريم من 
نادي رشك��ة نفط البحرين بابكو، 

وعطورات الحواج.
وألقت املدي��ر الوطني لألوملبياد 
وفيق��ة ج��امل كلم��ة أعرب��ت 
فيه��ا عن تقدي��ر االتح��اد إدارة 
ومتطوعن والعب��ن وأولياء أمور 
لل��دور امله��م ال��ذي يضطلع به 

النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليفة يف 
تطوير املجتمع من خالل الرياضة 
والثقافة، ومن ضمن املستهدفن 
يف مبادرات س��موه املتميزه فئة 
ذوي اإلعاقة. كام أثنت عىل دور 

الجهات الداعمة يف ظل سياس��ة 
تش��كل  التي  املجتمعية  الراكة 
رؤية األوملبي��اد الخاص يف دورته 

الحالية.
بع��د ذلك، مت��ت دعوة الش��يخ 
دعي��ج ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
والش��يخ محم��د ب��ن دعيج آل 
خليفة؛ م��ن أجل تكريم الجهات 
الداعم��ة والراعية لذوي العزمية، 
ث��م متت دع��وة أعض��اء مجلس 

اإلدارة الجدد؛ من أجل التعريف 
بهم.

وش��هد االحتف��ال ع��رض فيل��م 
قصري ع��ن أبرز محط��ات العبي 
األوملبياد الخاص خالل مشاركتهم 
الناجح��ة يف بطول��ة خال��د ب��ن 
حمد م��ن إع��داد اإلعالمي عيل 
عبدالل��ه يحي��ى. بعده��ا تقدم 
الش��هري  الريايض  الفري��ق  كابنت 
وممثل الالعبن يف مجلس اإلدارة، 
السيد أحمد الشيخ؛ إللقاء كلمة 
شكر فيها س��مو الشيخ خالد بن 
األوملبياد،  إدارة  حمد، ومجل��س 
باملزيد  مب��ًرا  الالعبن،  وزمالءه 
م��ن اإلنجازات خ��الل البطوالت 
والعاملي��ة  واإلقليمي��ة  املحلي��ة 
القادم��ة التي تش��كل اس��تمرارا 
ملس��ريته الش��خصية املمتدة منذ 

العام 1995. 
ويف خت��ام األمس��ية، ت��م تكريم 
الجهات الداعمة لنشاط األوملبياد 
العام  خ��الل  الخاص  البحرين��ي 

.2017

بعد فوز المركز بجائزة أكثر مركز استقطابا للشباب

رئيس مركز الهملة: جسدنا رؤية ناصر بن حمد 

تكريم المشاركين في مبادرات خالد بن حمد اإلنسانية 

البالد سبورت

البالد سبورت

المركز يتسلم جائزة أكثر مركز في استقطاب الشباب 2017

صورة جماعية للمكرمين

منافسات منتظرة على 
كؤوس “الشباب والرياضة”

صقر بن سلمان يزور مركز شباب عراد 

الصخري- نادي راشد للفروسية وسباق الخيل: ينظم نادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غٍد الجمعة السباق الثاين عر لهذا 

املوسم، والذي سيقام عىل كؤوس وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك عىل مضامر سباق 

النادي مبنطقة الرفة بالصخري. وسيشهد السباق مشاركة 56 جوادا بعد 
إجراء التداخيل النهائية أمس وسط توقعات مبنافسات قوية للفوز 

بالكؤوس والجوائز املالية املرصودة للسباق يف ظل تقارب مستويات 
الجياد املرشحة يف أغلب األشواط الستة وأقواها يف الشوطن الخامس 

والسادس، حيث جاءت القامئة النهائية للجياد املشاركة عىل النحو 
التايل: الشوط األول يقام لجياد الدرجة الرابعة واملبتدئات” نتاج 

محيل” مسافة 1400 مرت، والجائزة 1500 دينار.
الشوط الثاين يقام عىل كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 

لجياد الدرجتن الثالثة والرابعة واملبتدئات “مستورد” مسافة 1200 
مرت مستقيم، والجائزة 1500 دينار. الشوط الثالث يقام عىل كأس 
وزارة شؤون الشباب والرياضة لجياد جميع الدرجات واملبتدئات 

“نتاج محيل” مسافة 2400 مرت، والجائزة 1500 دينار.
الشوط الرابع يقام عىل كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة لسباق 

التوازن “مفتوح” مسافة 1600 مرت، والجائزة 2000 دينار.
الشوط الخامس يقام عىل كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة لجياد 
الدرجة األوىل “نتاج محيل” ملسافة 1600 مرت، والجائزة 2000 دينار.

الشوط السادس واألخري يقام عىل كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لسباق التوازن “مستورد” مسافة 2200 مرت، والجائزة 2000 دينار.

ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب والرياضة: زار الوكيل املساعد 
للهيئات واملراكز الشبابية الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة مركز 
شباب عراد؛ بهدف االطالع عىل احتياجاته املستقبلية التي تسهم 

يف تفعيل دور املركز يف احتضان الشباب البحريني وتوجيه طاقاته 
وأفكاره اإلبداعية، حيث اجتمع خالل الزيارة مع رئيس املركز محمد 

حسن العرادي وأعضاء مجلس اإلدارة وذلك بحضور مدير إدارة 
املراكز الشبابية نوار املطوع. 

وخالل الزيارة، ناقش الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة مع مجلس 
اإلدارة الرامج واألنشطة التي يقيمها مركز شباب عراد والرامية إىل 

تعظيم دوره يف احتواء الشباب وتوجيه طاقاته، داعيا الجميع إىل 
العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم أفضل الرامج واألنشطة، مؤكدا 

يف الوقت ذاته وقوف وزارة شؤون الشباب والرياضة إىل جانب 
املركز، والعمل معه يف سبيل تخطي التحديات، وتعزيز املكتسبات مبا 
يسهم يف الوصول إىل األهداف التي وجد من أجلها املركز يف احتضان 

الشباب وتوجيه طاقاتهم. 
وبننَّ الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة حرص وزارة شؤون الشباب 

والرياضة عىل وضع اإلسرتاتيجيات الجديدة لتطوير العمل يف املراكز 
الشبابية والرامية إىل تعزيز مسرية الحركة الشبابية، والتي تطمح 

خالل هذا العام إىل تنفيذ املراكز الشبابية لرامج تتوافق مع أهداف 
التنمية املستدامة، وتطوير الرامج املقدمة إىل القطاع الشبايب وزيادة 

عددها واستقطاب أكر عدد ممكن من الشباب.
ومن جانبه، أعرب رئيس مركز شباب عراد عن تقديره للدعم املتواصل 
الذي توليه وزارة شؤون الشباب والرياضة للمراكز الشبابية، مؤكدا أن 
هذا الدعم ميثل دافعا قويا ملجلس إدارة املركز؛ من أجل تقديم كل ما 
من شأنه خدمة الشباب البحريني يف مختلف املجاالت، مؤكدا حرص 
مجلس اإلدارة عىل تقديم الرامج الهادفة إىل االرتقاء بالواقع الشبايب.

جانب من الزيارة
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)وكاالت(: فتح توين كروس، العب وس��ط 
ريال مدريد، الباب أمام تعرضه النتقادات 
الذعة بعد ترصيحات��ه األخرية تعليًقا عىل 
تراج��ع نتائ��ج الفري��ق املل��ي يف بطولة 
الدوري اإلس��باين ه��ذا املوس��م، وآخرها 

الخسارة مبلعبه أمام فياريال.
ورصح كروس بأن ريال مدريد بات هدفه، 
إنهاء املوس��م ضمن املراكز األربعة األوىل، 
بعدم��ا فقد األمل يف املنافس��ة عىل لقب 
الليجا، حيث يحتل املريينجي املركز الرابع 
برصيد 32 نقط��ة متأخرًا ب� 19 نقطة عن 

املتصدر برشلونة.
ويف هذا الصدد، وصف��ت صحيفة موندو 
ديبورتيف��و، ترصيح��ات الع��ب الوس��ط 
األمل��اين بأنها غري الئق��ة، وبها إهانة كبرية 
لريال مدريد، وال تتناس��ب أبًدا مع تاريخ 
وحجم الن��ادي امللي الذي ت��وج بدوري 

أبطال أوروبا يف آخر موسمني.
وكتبت الصحيفة الكتالونية: “توين كروس 

يرتكب جرمية يف ريال مدريد، ترصيحات 
األملاين، تعني تقزيم ريال مدريد بطريقة 

غري الئقة، ال تتناسب مع تاريخ النادي”.
وقارنت الصحيفة ب��ني ترصيحات كروس 
وج��وردي ألب��ا مداف��ع برش��لونة مؤخرا، 
والتي قال فيها: “لو كنا متأخرين عن ريال 

مدريد ب� 19 نقطة لقتلتنا الجامهري!”.
كام أشارت الصحيفة إىل أنه إذا رصح أحد 
العبي برش��لونة بأن التواجد ضمن املراكز 
األربعة يف الليج��ا، هو هدف النادي، فإن 
جامه��ري البلوجرانا لن ترحمه، وس��تعترب 
م��ا قاله ع��ارًا وإهان��ة للن��ادي الكتالوين 

وتاريخه.
عىل صعيد آخ��ر، تنوي إدارة ريال مدريد 
إب��رام صفقة كبرية؛ لدع��م هجومه خالل 
فرتة االنتق��االت الحالية، بدال من االنتظار 

حتى الصيف املقبل.
وب��ات رئيس النادي امللي فلورنتينو برييز 
مجربًا عىل التفكري يف دعم الخط األمامي؛ 

لرتاجع مستوى هجوم الفريق هذا املوسم، 
متمثال يف الثنايئ كريستيانو رونالدو وكريم 
بنزميا، بينام عاىن جاريث بيل من إصابات 

متكررة.
ووفًق��ا لصحيف��ة كوريري ديلو س��بورت، 
ف��إن إدارة املريينج��ي تنوي ض��م ماورو 
إي��كاردي مهاجم إنرت ميالن هذا الش��هر 
من خالل دفع الرشط الجزايئ يف عقده مع 

النرياتزوري )110 ماليني يورو(.
وأش��ارت الصحيفة إىل أن مس��ؤويل ريال 
مدري��د يعت��ربون ه��ذا املبل��غ معقوال، 
والصفق��ة س��تكون رابح��ة، خصوصا أن 
الالعب س��يكون قادرًا عىل املش��اركة مع 
فري��ق املدرب زين الدين زيدان يف دوري 

األبطال هذا املوسم.

كام قال��ت أن الالعب األرجنتيني نفس��ه 

سريحب باالنضامم لريال مدريد، حيث إن 

تألقه م��ع لوس بالنكوس يف النصف الثاين 

من املوسم الحايل، سيضمن له بشكل أكيد 

مكاًن��ا م��ع منتخب ب��الده يف كأس العامل 

الصيف املقبل يف روسيا.

وكشفت تقارير مؤخرًا أن إدارة إنرت ميالن 

عازم��ة ع��ىل التجدي��د إلي��كاردي، ورفع 

الرشط الجزايئ يف عق��ده الجديد إىل 200 

ملي��ون ي��ورو، إال أن الالعب ُيق��ال بأنه 

مرتدد يف التجديد مع األفاعي، خصوصا أن 

الفريق مل يضمن حتى اآلن التأهل لدوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.

)وكاالت(: قال��ت تقاري��ر صحافية إن 
اإلصابات املتكررة لالعب الشاب عثامن 
دميبيل هذا املوس��م، ترض برشلونة من 
الجانب الري��ايض، ولكنها تفيد النادي 

من ناحية أخرى.
وتعاقد برش��لونة م��ع دميبيل الصيف 
امل��ايض لتعويض رحيل الربازييل نيامر، 
إال أن الالعب تعرض إلصابتني متتاليتني 
مع البارسا هذا املوسم، األوىل تسببت 
يف غياب��ه أكرث من 100 ي��وم، والثانية 
مؤخ��را أم��ام ري��ال سوس��يداد، ومن 
املتوق��ع أن تبعده ع��ن املالعب ملدة 

شهر عىل األقل.
ويف ه��ذا الصدد قال��ت صحيفة ماركا 
إن برش��لونة تعاقد م��ع دميبيل مقابل 
105 ماليني يورو، إضافة إىل 40 مليونا 
كمتغ��ريات، منه��ا 20 مليون��ا تعتمد 
عىل عدد املش��اركات الرسمية لالعب 

بقميص برشلونة.
وس��يتم دفع املبلغ كامال لدورمتوند يف 
حال مش��اركة الفرنيس يف 100 مباراة 
مع برشلونة “بواقع 5 ماليني مقابل كل 

25 مباراة”.
لكن يف الوقت نفسه أشارت الصحيفة 
إىل أن مش��اركة الالعب يف هذا العدد 
من املباريات أصب��ح صعبا جدا؛ نظرا 
إلصاباته املتكررة، ولفتت إىل أن دميبيل 
لعب 141 دقيق��ة فقط مع البلوجرانا 
خ��الل 7 مباري��ات حت��ى اآلن ه��ذا 

املوسم.
وأوضحت أنه مع غياب الفرنيس لشهر 

جدي��د، فإن الحد األق��ى لالعب هو 
أن يش��ارك يف 29 مب��اراة م��ع الفريق 

الكتالوين بنهاية املوسم الحايل.
ومن ش��أن إصابات دميبيل املتكررة أن 
تؤج��ل دفع 15 مليون��ا عىل األقل من 
ال� 20 املرهونة باملش��اركة، ما س��يتيح 
للنادي وقتا أطول لتجاوز اآلثار املالية 
لضم الفرن��يس، ومن بع��ده الربازييل 

فيليب كوتينيو يف صفقتني ضخمتني.

)وكاالت(: وج��ه املدير الفني لليس��رت 
س��يتي، كلود بويل، رضبة قوية آلمال 
ليفربول وآرس��نال يف الف��وز بخدمات 
الجزائ��ري رياض محرز، نجم الثعالب، 

يف فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.
ويري��د ليفرب��ول التعاق��د م��ع بديل 
فيلي��ب  الربازي��يل  األلع��اب  لصان��ع 
كوتيني��و الذي رحل مؤخرا لربش��لونة 
اإلس��باين، فيام يتطلع آرسنال لتعويض 
التش��ييل أليكسيس سانش��يز، املتوقع 

رحيله هذا الشتاء.
وكان��ت تقارير س��ابقة توقعت رحيل 
مح��رز ب��� 40 مليون جنيه إس��رتليني 
يناي��ر الج��اري، إال أن بوي��ل أكد بقاء 
النجم الجزائري، مش��ريا إىل أن س��عره 

سريتفع كثريا، الصيف املقبل.
وق��ال بوي��ل يف ترصيح��ات نقلته��ا 

صحيف��ة م��رتو “إنها مج��رد تكهنات، 
ونح��ن ال ميكن أن ن��رد عليها جميعا، 
هذه الش��ائعات أمر طبيعي بالنس��بة 

لرياض”.
وأضاف “رمبا يف الصيف املقبل سيكلف 
التعاقد معه أكرث من 100 مليون جنيه 

إسرتليني”.
واختتم “رياض سعيد معنا، ويستمتع 
بالتدريب��ات، واللعب م��ع زمالئه، كل 
الش��ائعات والتكهن��ات هي فقط عن 
رياض، ال أعرف ه��ل يريد الصحفيون 

أن يغادر النادي”.

توني كروس 

عثمان ديمبلي

رياض محرز

كروس في مأزق 

ديمبلي “الزجاجي” 

ليستر يحتفظ بنجمه 

كارثة محتملة  
)وكاالت(: أعلنت رابطة الدوري الربتغايل 

لكرة القدم، إلغاء مباراة إستوريل وبورتو، 
ضمن الجولة ال� 18 بالدوري الربتغايل؛ 

خشية انهيار جانب من مدرجات ملعب 
“أنتونيو كوميربا دا موتا” الذي كان يحتضن 

اللقاء.
وأعلنت الرابطة عرب حسابها الرسمي عىل 

شبكة “تويرت”االجتامعية أن الحكم قرر 
عدم استكامل املباراة خالل فرتة االسرتاحة 

بعدما شعرت جامهري الفريق الضيف بهزة 
يف الجانب املخصص لها من املدرجات، 

ليتقرر اإلخالء؛ خوفا من انهيارها وحفاظا 
عىل أرواح الجامهري. يذكر أن نتيجة املباراة 
كانت تشري لتقدم إستوريل بهدف رائع يف 
الدقيقة 17 سجله العب وسطه الربازييل 

إدواردو. ومل تعلن الرابطة حتى اآلن عام إذا 
كانت املباراة ستستأنف، السيام وأن بورتو 

مرتبط مبباراة الجولة ال� 19 أمام تونديال 
يوم الجمعة املقبل.

“مزاد” دورتموند 
)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية أملانية أن 

نادي بوروسيا دورمتوند األملاين ينوي التمهل 
يف بيع مهاجمه يف فرتة االنتقاالت الشتوية، 

والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وقال موقع )سبورت1( نقال عن صحيفة 
)بيلد( األملانية إن بيري إميريك أوباميانج 
تقدم بطلب إلدارة دورمتوند قبل أسبوع 

من أجل الرحيل، إال أنه قوبل بالرفض من 
مسؤويل النادي.

وأضاف أن إدارة دورمتوند تعتقد أنها 
تستطيع الحصول عىل مبلغ أكرب من 60 

مليون يورو، ولذلك من غري املتوقع أن تتم 
صفقة بيع الالعب الجابوين خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وتابع أن النادي األملاين سيتسلح بعامل 
الوقت، حيث ستتعرض األندية املهتمة 

برشاء أوباميانج وعىل رأسها آرسنال، للضغط 
من أجل الحصول عىل الالعب قبل إغالق 
املريكاتو يف 31 يناير الجاري، وبالتايل قد 

تلبي مطالب النادي األملاين.

جوهرة جوريتسكا
)وكاالت(: مل يفقد شالكه األملاين األمل يف 
تجديد عقد نجمه، الذي ينتهي الصيف 

املقبل، رغم وجود اهتامم بالالعب من كبار 
األندية األوروبية.

وتتنافس أندية ريال مدريد وبرشلونة 
ويوفنتوس وليفربول عىل خدمات ليون 

جوريتسكا، إال أن بايرن ميونخ يتصدر سباق 
التوقيع مع صاحب ال� 22 عاًما حتى اآلن.

وقال كريستيان هايدل، املدير الريايض 
لشالكه، يف ترصيحات نقلها موقع “سبورت1” 

األملاين: “كان من املقرر أن تستغرق املحادثات 
بضعة أيام”.

وأضاف: “هذه ليست املرة األوىل، ويف املرحلة 
النهائية، من الطبيعي أن ننتهز كل فرصة من 

أجل محاولة اإلبقاء عليه، النادي كله يقاتل 
من أجل االحتفاظ بجوريتسكا”.

وأتم: “اتفاق جوريتسكا مع بايرن ميونخ؟ ال 
يوجد يشء لإلعالن عنه حتى اآلن”.

)وكاالت(: اقرتب تشيليس من 
امليض قدًما يف مرشوع تطوير 
ملعبه ستامفورد بريدج الذي 

تقدر تكلفته مبليار إسرتليني )1.38 
مليار دوالر( بعدما مرر املجلس 

املحيل مذكرة ملنع أمر قضايئ من 
إيقاف خطط بناء امللعب الجديد.

وحصلت عائلة كروسذويت 
عىل أمر قضايئ بإيقاف عمليات 
التطوير؛ العتقادها بأن توسعة 
امللعب ليسع 60 ألف متفرج، 

ستمنع أشعة الشمس من دخول 

منزلهم، الذي ميلكونه منذ 50 
عاًما.

لكن تقارير إعالمية بريطانية 
ذكرت أن املجلس املحيل يف 

هامرسميث وفولهام استخدم 
سلطاته القانونية ليربم اتفاق 

إيجار مؤقتا مع تشيليس، وهو أمر 
من شأنه إلغاء األمر القضايئ.

وأكدت التقارير أن العائلة 
ستحصل عىل تعويض قانوين، 

لكنها ستدرس الخطوات القانونية 
األخرى ملحاولة إيقاف عملية 

تطوير االستاد.
وحصل تشيليس عىل موافقة رئيس 

بلدية لندن عىل تخطيط االستاد 
الجديد قبل عام.

وكان تشيليس، الذي تبلغ سعة 
ملعبه حالًيا 41 ألف متفرج، 

طلب من املجلس املحيل التدخل، 
وسيستفيد اآلن من قوانني 

التخطيط إليقاف األمر القضايئ.
ومن املتوقع أن يستمر تشيليس يف 
اللعب عىل ستامفورد بريدج حتى 
موسم 2020-2019، ثم سيذهب 

إىل ملعب بديل - من املرجح أن 
يكون وميبيل - لفرتة تصل ألربع 

سنوات أثناء تنفيذ عمليات تطوير 
االستاد.

مشروع تشيلسي

نموذج لستامفورد بريدج الجديد

تشيلسي- نورويتش

غانغان- ليون

أتلتيكو- إشبيليه

باريس- ديجون

فالنسيا- االفيس
إسبانيول- برشلونة
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كــأس إنجلتـرا

الدوري الفرنسي

كــأس إسـبانيا

إعادة الدور الثالث

الجولة  21

ذهاب ربع النهائي

أخريا توقفت “عاصفة بيب” بعد 22 جولة مل 
يذق خاللها مانشسرت سيتي طعم الخسارة، 
5 أشهر من األداء املذهل ارتطمت بخصم 

مرتبص يف ملعب مرعب، فانتهت القصة؛ من 
أجل أن يبدأ غوارديوال عملية ترميم صغرية، 

رمبا تعطيه أكرث مام تأخذ. 

الحكاية عند ليفربول كانت مغايرة، احتاجت 
حبكة يعرفها كلوب جيدا، لكن حياكتها عىل 

األرض توقع من ال يحسن الال متوقع يف الفخ.. 
أدق التفاصيل. 

من يوقف سيتي؟ سؤال بات من املايض. 

سؤال آخر من املايض: كيف ميكن اجتياز 
سيتي؟ عىل الورق اإلجابة ممكنة، تحويلها 

للواقع منهك. 

كلوب أسقط بيب بسالح بيب!

“الهجوم خري وسيلة للدفاع”؛ من أكرث املقوالت 
الكالسيكية عمقا وبساطة.. العبقرية يف 

البساطة. 

عندما تواجه “فلسفة بيب” ال ميكن التفكري 
مرتني، االكتفاء بالدفاع موت بطيء، والهجوم 

بسذاجة انتحار! 

حسن التعامل مع املواقف، القرار والتوقيت 
والفكرة.. 

لعشاق اإلحصاءات والتاريخ: كلوب هو أكرث 
من فاز عىل بيب.

التاريخ سيذكر يوما أن كلوب مر من هنا! 
ليفربول محطة كبرية قبل محطة أكرب!

يف كرة القدم، التاريخ ال يشفع حتى بقربه، 
من ينقذ زيدان من هذا املأزق غري املحسوب؟ 

حيز الخطأ انتهى، وحان الوقت إلظهار ما 
ليس مدرجا ضمن خانة املألوف!

برشلونة رفض املألوف أمام “لعنة” انويتا 
التاريخية، وأثبت مبا ال يدع مجاالً للشك أن 

مرحلة التعايف قد وصلت مكاًنا أبعد ويف فرتة 
أقرب من املتوقع.. مع فالفريدي. 

فالفريدي يجد الحلول البديلة كلام اقتىض األمر، 
كام كان زيدان.. “الخدمة” متوفرة عند األول. 

أما الثاين، فكل يشء “خارج نطاق التغطية”.

كرة القدم جامعية، وقوانينها كذلك.. القبول 
بتلك الفكرة السطحية مرفوض، أن شخصا ما 

بإمكانه الفوز أو الخسارة وحيدا!

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com
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رصد أكثر من 80 ألف جائزة فورية و20 سيارة وتذاكر سفر مميزة

“مدينة المهرجان” تواصل نجاحاتها وتستقبل المزيد من الزوار
تقدم مدين���ة املهرجان اأجواء عائلية 
متمي���زة جتم���ع ب���ن الت�ش���وق والرتفيه، 
حيث ت�شمل على �شوق خارجية للماأكوالت 
ال�شهي���ة، اإلى جانب العدي���د من االأن�شطة 
امل�شلية مثل: األع���اب الكرنفال وعرو�س 
املو�شيقي���ة  والفق���رات  احل���ي،  االأداء 
املقامة على خ�شبة امل�رسح الرئي�شة يومًيا.

كذلك ت�شت�شيف املجمعات التجارية 
امل�شاركة جمموعة من الفعاليات املميزة 
الت���ي متن���ح مرتاديه���ا اأوقات���ا حما�شية 

ومميزة مع عائالتهم. 
ت�ش���وق  املهرج���ان جترب���ة  ويق���دم 
متنوع���ة م���ن خ���الل املجمع���ات التجارية 
امل�شاركة، والفنادق التي �شتخول الزوار 
احل�ص���ول على نقاط يف نظ���ام املهرجان 

االإلك���رتوين والف���وز باأك���ر م���ن 80 الف 
جائ���زة فوري���ة و20 �شي���ارة، اإ�شافة اإلى 
تذاكر �شفر باأ�شعار مميزة خالل �شحوبات 

املهرجان.
و�شت�شتم���ر اأن�شطة املدين���ة ال�شيقة 
وامل�شلية الأكر م���ن اأ�شبوعن، لغاية 27 
يناي���ر اجل���اري. وتفتح مدين���ة املهرجان 
اأبوابه���ا للزوار م���ن ال�شاع���ة 4:00 م�شاًء 
وحت���ى 10:00 م�شاًء خالل اأي���ام االأ�شبوع 
وم���ن ال�شاع���ة 4:00 م�شاًء حت���ى 11:00 

م�شاًء خالل عطلة نهاية االأ�شبوع.
وتعليًق���ا على االإقب���ال الالفت الذي 
�شهدته الفعالية، قال الرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة البحري���ن لل�شياح���ة واملعار����س 
ال�شيخ خالد بن حمود اآل خليفة “ي�شعدنا 

ه���ذه  ح�صدت���ه  ال���ذي  الكب���ر  الإقب���ال 
الحتفالية املمي���زة وامل�صاحبة ملهرجان 
“البحرين تت�ش���وق” اإلى االآن. كما نتوقع 

اأن ت�شتقط���ب املزي���د م���ن ال���زوار خالل 
���ا يف فرتة عطلة  الأي���ام املقبلة، خ�صو�صً

نهاية االأ�شبوع. 

ب�ش���كل  املهرج���ان  مدين���ة  ته���دف 
اأ�شا����س اإلى اجتذاب اأف���راد العائلة كافة 
م���ن البحري���ن وخارجه���ا؛ لق�ش���اء وق���ت 
ممتع م���ع االأن�شط���ة والفعاليات املتميزة 
واملتنوعة”. كما اأ�شاف اأن اأهداف “مدينة 
املهرجان” تاأتي مت�شقة مع م�شاعي هيئة 
البحري���ن لل�شياحة واملعار����س؛ من اأجل 
تعزيز القط���اع ال�شياحي املحلي و�شمان 
تنميت���ه امل�صتدامة مبا ي���ري القت�صاد 
الوطن���ي وي�شهم يف حتقيق روؤية اململكة 

للعام 2030”.
ت�ش���وق  املهرج���ان جترب���ة  ويق���دم 
فريدة حافلة بفعاليات الرتفيه العائلية، 
وفر����س ربح العديد من اجلوائز املجزية، 
و�شي�شتم���ر هذا املهرج���ان على مدى 30 

يوم���اً يف الفرتة ما ب���ن 11 يناير ولغاية 
10 فرباي���ر 2018 . كم���ا انته���ى منظمو 
املهرج���ان من جول���ة ترويجية يف مدينتي 
اأج���ل  م���ن  وذل���ك  والكوي���ت؛  الريا����س 
التعريف باملهرجان وفعالياته املتميزة، 
وتعزي���ز ال�شياح���ة وزي���ادة مع���دل اإنفاق 

ال�شياح باململكة.
وت�ش���م ه���ذه الن�شخ���ة امل�شوقة من 
املهرج���ان عدداً من الفعاليات اإلى جانب 
“مدينة املهرج���ان”، منها فعالية “جولة 
الت���ذوق” يف املطاع���م امل�شارك���ة الت���ي 
تع���ود هذا الع���ام مب�صاركة اأك���ر من 40 
مطعًم���ا، و�شيتاأه���ل امل�شارك���ون فيه���ا 
بال�شح���ب على �شيارة ني�ش���ان باترول مع 

ختام املهرجان.

“فورسيزونز” يحتفل برأس السنة الصينية 

 100 ألف دينار كبرى جوائز “البركات”

يحتف���ل مطعم ري اآ�شيا لل�شي���ف وولفغانغ باك 
بالطاب���ق اخلم�ش���ن يف فن���دق فور�شيزون���ز خلي���ج 
البحري���ن براأ����س ال�صن���ة ال�صيني���ة بتنظي���م فعالية 
خا�ش���ة لليلة واحدة يف 16 فرباير 2018 من ال�شاعة 
7:00 م�ش���اًء حتى ال�شاع���ة 11:00 م�ش���اًء مع قائمة 

طعام احتفالية خا�شة بهذه املنا�شبة.
وقام فريق الطهاة يف مطع���م ري اآ�شيا لل�شيف 
العامل���ي وولفغانغ باك باإعداد قائم���ة طعام �شهية 
لالحتف���ال براأ�س ال�صنة ال�صيني���ة مع حمطات طهي 
حي���ة الإ�شافة اأجواء ممي���زة بطابع �ش���وق املاأكوالت 
التقليدي���ة االآ�شيوية. اأعد ال�شي���ف التنفيذي براين 
بيك���ر قائمة طعام ا�شتثنائية تبداأ ب�شوربة دمبلينقز 
الدج���اج وحلم الواغي���و تليها فطائر الب���ط امل�شوي 
االأرز  م���ن  امُلك���ون   ”Lo Mai Yurn“ وطب���ق 
الآ�صي���وي وحلم ال�صاأن مع �صل�ص���ة اليو�صفي الذي 
ُيث���ل الربكات اخلم����س لل�شنة اجلدي���دة وهم طول 
العمر والراء وال�شالم واحلكمة والف�شيلة باالإ�شافة 
اإلى ت�شكيلة من الوانت���ون والدمبلنغز املح�شو بلحم 
الواغي���و والروبي���ان واخل�رساوات. يك���ن لل�شيوف 

اال�شتمت���اع بعدة اأركان طهي حي���ة ت�شمل ركن البط 
امل�ص���وي والفطائ���ر ال�صيني���ة وال�صج���ق الآ�صي���وي 
واملعكرونة الطويلة والعديد من االأطباق االحتفالية.

كم���ا اأع���د ال�صي���ف التنفي���ذي للحلوي���ات بير 
�صامب���ون ت�صكيلة متنوع���ة من احللوي���ات ال�صينية 

الإ�شاف���ة نهاية حلوة الأم�شية ممي���زة مع ت�شكيلة من 
االآي�شك���رمي بنكه���ات ُمتلف���ة مثل ال�ش���اي االأخ�رس 
وال�شوكوالت���ه والليت�ش���ي باالإ�شاف���ة اإل���ى الفطائر 
احلل���وة املح�ش���وة بالكمرى واليو�شف���ي وال�شم�شم 

املحم�س.

اأعل���ن بن���ك الربك���ة االإ�شالمي ع���ن الفائزين 
بجوائ���ز ح�شاب الربكات ل�شه���ر يناير، حيث بلغت 
قيمة اجلائزة الكربى االأولى 100،000 دينار وقد 
فاز به���ا را�شد نظ���ر، كما مت ال�شح���ب على جائزة 
الراتب لعام كام���ل مببلغ 555 دينارا �شهرياً وقد 

فاز بها كل ريان الق�صيبي وب�صام الق�صيبي.
وقد مت ال�شح���ب على جوائ���ز نقدية تتفاوت 
م���ن 300 دين���ار وحتى 1000 دين���ار لي�صل عدد 
الفائزي���ن اإلى 78 فائ���زاً يف ال�شحب الذي اأقيم يف 
املقر الرئي�شي للبنك بخليج البحرين حتت تدقيق 
واإ����رساف م�شوؤول���ن من اإدارة البن���ك، واملدققن 
وزارة  وممث���ل  للبن���ك  واخلارجي���ن  الداخلي���ن 

ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.
و����رسح الرئي����س التنفي���ذي وع�ش���و جمل����س 
االإدارة لبن���ك الربك���ة االإ�شالمي حمم���د املطاوعة 
“ي�رسن���ا اأن نهنئ كاف���ة الفائزي���ن بجوائز ح�شاب 
ال���ربكات يف اأول �شهر من الع���ام اجلديد متمنن 

لكاف���ة عم���الء احل�ش���اب الذي���ن مل يحالفهم احلظ 
�شابقا التوفيق واحلظ ال�شعيد يف هذا العام، حيث 
اأننا حري�صون عل���ى اأن يحظى اأكرب عدد ممكن من 

عم���الء احل�شاب بفر�شة حتقي���ق اأحالمهم ونعدهم 
باأنن���ا �شوف نوا�شل تعزي���ز مزايا ومنافع احل�شاب 

من اأجل اأن يحقق هذا الهدف”.

“مواقف السيارات” تتبرع لجمعيات خيرية واجتماعية

تقوم �رسكة البحري���ن ملواقف ال�شيارات 
من خالل برناجمها ال�شخي بتقدمي امل�شاعات 
م�شوؤوليته���ا  نط���اق  �شم���ن  والتربع���ات 
والهيئ���ات  املوؤ�ش�ش���ات  اإل���ى  املجتمعي���ة 
واجلمعيات اخلري���ة والجتماعية والإن�صانية 
يف مملكة البحرين؛ بهدف متكينها من القيام 
بالواجبات االإن�شانية الت���ي ت�شطلع بها على 
اأكمل وجه ممكن، ولإي�صال هذه اخلدمات اإلى 
اأك���رب �رسيحة ممكنة م���ن قطاعات املجتمع يف 

اململكة.
وحتقيق���ا لهذا اله���دف االإن�شاين النبيل 
ق���ام الرئي�س التنفيذي لل�رسكة طارق اجلودر 
بتق���دمي تربع���ات الع���ام 2017 لع���دد م���ن 
اجلمعي���ات منه���ا جميع���ة املرك���ز البحريني 
للحراك الدويل، دار رعاية الطفولة، اجلمعية 
البحرينية لتنمية امل���راأة، املوؤ�ش�شة الوطنية 
خلدمات املعوقن، جمعي���ة اأ�شدقاء مر�شى 
الكلى البحرينية، واجلمعية اخلليجية لالإعاقة.
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اأطلق���ت املطرب���ة اأروى اأغنيتها اجلدي���دة “وقول 
اأن�شاك” على من�شة تطبيق “اأنغامي”، الأ�شهر يف العامل 
العربي، كم���ا بداأت الإذاعات املختلف���ة يف م�رص والعامل 

العربي بثها.

الأغني���ة باللهج���ة امل�رصي���ة، وهي م���ن كلمات عمر 
امل�رصي، واأحلان �شامر اأبوطالب، وتوزيع عمر اإ�شماعيل.
ويف تعاون هو الرابع بينهما، �ش���ّورت النجمة اأروى 

الأغنية يف لبنان مع املخرج املبدع فادي حداد.
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ه���ري  فرن�ش���ا  مل���ك   
احلرب  يعل���ن  ال�ش���ابع 

على اإ�شبانيا.

 1773
ج��ي��م�����س ك�����وك ي��ع��ر 
ال������دائ������رة ال��ق��ط��ب��ي��ة 
بذلك  ليكون  اجلنوبية 
ي���ع���ره���ا.  م�����ن  اأول 
وه����و ي��ع��د اأح�����د اأه���م 

امل�شتك�شفني 
ع�رص  يف  الأوروب����ي����ني 
ال�شتعماري،  التو�شع 
ق�����ام ب���ث���الث رح����الت 
ال���ه���ادئ،  امل��ح��ي��ط  يف 
الكثري  ب��ر���ش��م  وق����ام 
م����ن اخل����رائ����ط ل��ه��ذه 
بالعديد  وقام  املنطقة 
مثل  الكت�شافات  م��ن 
اك���ت�������ش���اف ال�����ش��اح��ل 
ال�رصقي لأ�شرتاليا وجزر 

هاواي ونيوزيلندا. 

1819
 �شيمون بوليفار يعلن 
جمهوري���ة  قي���ام  ع���ن 
وطنيا  .كان  كولومبي���ا 
م���ن اأم���ريكا اجلنوبي���ة 
وه���و موؤ�ش����س ورئي�س 

كولومبيا الكرى.

1885
ال���ق���وات ال��ري��ط��ان��ي��ة 
تهزم دراوي�س املهدي 
يف معركة اأبو طليح بعد 

خ�شائر فادحة. 

1940
يتجمد  التيم�س  نهر   
منذ  الأول�������ى  ل��ل��م��رة 

.1888

مسافات

الفيلم الدرامي الرائع 
“ديترويت” يعرض في البحرين

ا�ش���تقبلت �شالت ال�ش���ينما يف البحرين وخمتلف 
اأرجاء منطقة ال�رصق الأو�ش���ط فيل���م “ديرتويت” الذي 
يع���د واح���ًدا من اأك���ر الأف���الم ال�ش���ينمائية املرتقبة 
خالل العام 2018. ويعد العمل ال�ش���ينمائي من اإبداع 
املخرجة كاثرين بيغلو، احلائزة على جائزة الأو�شكار، 
والتي �ش���بق لها اأن قدمت عدًدا من اأبرز الأفالم التي 
ح���ازت عل���ى اهتمام هائ���ل مث���ل “ذا ه���ارت لوكر”، 
و”زي���رو دارك ثريت���ي”. وي�ش���ارك يف بطول���ة الفيلم 
اجلدي���د اثنان م���ن اأهم النج���وم ال�ش���اعدين بقوة يف 

هوليوود وهما جون بويجا واأنتوين ماكي.

ويروي فيلم “ديرتويت” ق�ش���ة مداهمة لل�رصطة 
يف مدين���ة ديرتوي���ت الأمريكي���ة ع���ام 1967، والتي 
نت���ج عنه���ا انط���الق واحد م���ن اأك���ر اأعمال ال�ش���غب 
وال�ش���طرابات العرقي���ة يف تاريخ الولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة. ويرك���ز الفيلم على حادثة فن���دق اآلغريز، 
والت���ي جرت يف مي�ش���يغان يف ديرتوي���ت خالل اأحداث 
ال�ش���غب العرقية. واأدت هذه احلادث���ة اإلى وفاة ثالثة 
رجال �ش���ود، و�رصب مرح وعنيف لت�ش���عة اأ�ش���خا�س: 
�ش���بعة رج���ال من ال�ش���ود وامراأتني م���ن البي�س. ومن 
املتوقع اأن ير�ش���ح الفيلم لعدد من جوائز الأو�شكار، 
والتي تت�ش���من اأف�شل فيلم، واأف�شل اإخراج، واأف�شل 

اأدوار ثانوية.

أول معرض فردي للفنان راشد آل خليفة في دبي
يفتت���ح “غالريي اأيام”، م�ش���اء 
ال�ش���بت املقبل، معر����س “هيجن” 
للفنان را�شد اآل خليفة، يف ال�رصكال 
اأفني���و، كاأول معر����س ف���ردي ل���ه 
يف الإم���ارات، الذي ي�ش���م جمموعة 
�ش���ت  م���ن  الأعم���ال  م���ن  منتق���اة 
جمموع���ات خمتلفة، كان الفنان قد 

اأجنزها بني عامي 2010 و2017.
وخالل اأربعة عقود، ا�شتك�ش���ف 
را�ش���د اآل خليفة طبيع���ة التجريب 
املحت���وى  اأهمي���ة  موؤك���داً  بالف���ن، 
التجريب���ي لعمله الفن���ي. وتعددت 
الواقعي���ة  م���ن  بالر�ش���م  اأ�ش���اليبه 
اإلى  والتعبريية والفردية، و�ش���ولً 
التجريدية وحقول الألوان يف العقد 

الأخري.
ويركز را�ش���د اآل خليفة باأعماله الأخرية على جمالية الهوية 
ما بع���د احلداثية كاإعادة �ش���ياق لنمط���ه الفني، متحري���اً طرقاً 
تعبريية خمتلفة، كال�ش���وريالية والهند�ش���ية، وكذلك الأ�شطح 
والأل���وان، ليخلق اأعمالً ب�ش���يطة ولكن عميق���ة يف الوقت ذاته، 
فيم���ا بع����س اأعماله هجين���ة، تخلط بني الر�ش���م والنحت، حيث 
يجرب الفنان الأبعاد الثالثية، م�ش���تخدماً الأملنيوم وال�شتانل�س 
�شتيل وغريهما من املواد، بادئاً بدائرة كنقطة انطالق بالعديد 
م���ن اأعماله لتتط���ور وتتحول اإل���ى حفرة على �ش���طح الأملنيوم 

املحدب، ما يعطي عمقاً 
ف�شائياً لأعماله.

الأع���م���ال  اأح����د  ويف 
غ�����ري امل����ع����ن����ون����ة م��ن 
اآخر”  بعد  “نحو  جمموعة 
ي�����ش��ك��ل ال��ف��ن��ان ح��ف��رة 
و�شط  يف  مثالية  دائرية 
الأمل����ن����ي����وم امل���ح���دب 
ويلون  ال�شكل،  امل��رب��ع 
اآل خلفية بالأزرق، جاذباً 
عالقة  وخالقاً  املتفرج، 
حميمة بينه وبني العمل. 

اأما جمموعته “�شكل الزمن” لعام 2015 في�شتمر را�شد اآل 
خليف����ة فيها بتقدمي الدائري واملربع باأعماله، حيث تت�ش����كل 
طيات م����ن القطع املنف�ش����لة للدوائر لُترز الت�ش����ال اله�س 
بني الأ�ش����كال، حيث يتحدى الفن����ان املتلقي ليدخل يف عالقة 
م����ع كل عمل من خالل الفهم العميق ل�ش����لطة ال�ش����مت يف هذا 
العمل. ومن خالل اأبحاثه واأعماله الثالثية الأبعاد ذات الأ�شكال 
الهند�ش����ية الب�ش����يطة واملتبدلة بال حدود، يبح����ث الفنان عن 

العالقة بني العمل واملتلقي.
اجلدير ذكره اأن الفنان البحريني ال�ش����يخ را�شد بن خليفة 
ق����دم  ق����د  خليف����ة  اآل 
معر�ش����ه يف 2016 بدبي 
“ج�ش����ور ملكية”  بعنوان 
وكان ويه����دف اإلى اإثراء 
اأعمال  الفنون، وتق����دمي 
مبدع����ني م����ن العائ����الت 
احلاكمة  والأ�����رص  امللكية 
اإذ  الع����امل،  ح����ول  م����ن 
م����زاد  يف  الأعم����ال  بي����ع 
م����ع  بالتع����اون  خ����ريي، 
دار كري�ش����تيز للمزادات 

بدبي.

بحضور نجوم المجتمع والسوشيال ميديا

الفنان أحمد شريف يدخل القفص الذهبي
و�شط اأجواء من الفرحة وال�شعادة، احتفل 
جنم ال�شو�ش���يال ميديا البحريني املبدع اأحمد 
�رصي���ف، بحفل زفافه، بح�ش���ور جنل �ش���احب 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الول لرئي����س جمل����س الوزراء �ش���مو 
ال�ش���يخ حممد بن �ش���لمان بن حم���د اآل خليفة، 
احلف���ل ال���ذي اأقي���م ي���وم اأم����س الول بقاعة 
يو�ش���ف بن اأحمد عبداملل���ك يف قاليل وبدعوة 
عامة يف حفل الزفاف البهيج بح�ش���ور جمموعة 
من ال�شخ�ش���يات املهمة التي تنتمي مل�شارب 
متعددة، وو�ش���ط ح�ش���ور كبري من متابعيه يف 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
املب���دع  للفن���ان  تتمن���ى  الب���الد  اأ����رصة 
وللعرو�شني حياة �شعيدة واأن يرزقهما الذرية 
ال�ش���احلة، �ش���ائلني املولى عز وجل اأن يجعل 

حياتهما كلها �شعادة وم�رصات.

    BUZZ      
أحداث

ق���د ُيفر�س عليك توقي���ت جديد يف عملك 
او تغيري

تف���رح مب�ش���تجدات وتنعم باأجواء منا�ش���بة 
واحالم وردية  

حت���دث بع����س الأم���ور املربك���ة يف العمل 
والتى تخالف توقعاتك

يف اجلو نزاع مع احد العاملني او امل�شوؤولني 
او جفاء 

ل تلع���ب بالن���ار لأن���ك ل���ن تكتف���ي بحرق 
اأ�شابعك فح�شب 

متر بيوم متعب و�ش���عب وت�شعر اأن الأمور 
تعاك�شك 

جتن���ب بع�س العداء املتخفني، وقد تقدم 
عمال ثقافيا او ادبيا مهما

حاذر من اثارة النعرات وقد تكون م�شدود 
الع�شاب  

ي�ش���طرك الي���وم ال���ى القي���ام بعملي���ات 
ت�شحيح وا�شالح 

يكون مفي���د لك اليوم البق���اء بالبيت بني 
افراد عائلتك

ل تخاط���ر بالعم���ل اليوم ويف ق���رارات غري 
م�شمونة

النطب���اع الذي كونته عن اأحد الزمالء يكون 
ظاملاً بحقه 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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حمية “اإجبارية” باأمر احلكومة الربيطانية بدًءا من مار�س
تعت���زم احلكوم���ة الربيطاني���ة اتخ���اذ خط���وات 
لفر�ض حمي���ة غذائية منخف�سة ال�سع���رات احلرارية 
على مواطنيها، يبداأ تطبيقها من بداية �سهر مار�ض 

املقبل.
فبح�س���ب التقرير، الذي ن�رشت���ه �سحيفة “ديلي 
مي���ل” الربيطاني���ة، ف���اإن وجب���ات الغ���ذاء والع�ساء 
اجلاه���زة الت���ي ُتب���اع يف املطاعم و�سال�س���ل ال�سوبر 
مارك���ت لن تتخط���ى ال����600 �سعر ح���راري، بح�سب 

قرارات وزارة ال�سحة الربيطانية.
وبح�س���ب القوان���ن الربيطانية اجلدي���دة، فاإن 
وجب���ات الإفط���ار لن تتع���دى ال�400 �سع���ر حراري؛ 
وذلك به���دف احلفاظ على ال�سح���ة العامة ومواجهة 

املعدلت املرتفعة لل�سمنة يف بريطانيا.

وتن����ض القواعد اجلديدة عل���ى األ تزيد جمموع 
وجب���ات الي���وم الواح���د ع���ن 1600 �سع���ر ح���راري، 
وي�سمل ذلك وجبات خفيفة بن الوجبات الأ�سا�سية 
“�سناك����ض” )snacks(، بحي���ث ل تتع���دى الوجبة 
اخلفيف���ة ال����100 �سعر حراري، ول يت���م تناول اأكرث 
م���ن وجبتن خفيفتن خالل الي���وم الواحد. “منتدى 
ال�سمن���ة الوطني” و�سف الق���رارات احلكومية باأنها 
مبثاب���ة “اإن���ذار للعامة لكي يفهموا اأنه���م يتناولون 
الكث���ر م���ن الطع���ام”. يذك���ر اأن ح���وايل 63 % من 
املواطنن البالغن يف بريطاني���ا يعانون من زيادة 
ال���وزن، بينهم 27 % يعانون م���ن ال�سمنة املفرطة. 
كما اأن معدل ال�سمنة ينت�رش ب�سكل اأكرب بن امل�سنن 

يف الأماكن النائية، خ�سو�سا بن الرجال.

عط�س��ة مزق��ت حلقه 
واأوقفته عن الكالم

مييل معظمنا اإلى و�سع الأيدي على الأنف 
واإغ���الق الف���م اأثن���اء العط�ض، وقد يب���دو الأمر 
طبيعيا، ولكن ين�سح الأطباء بالتخلي عن هذه 

العادة بعد تعر�ض رجل لإ�سابة غريبة.
اإذ ذكر موقع “�سكاي نيوز” الربيطاين اأن 
حماولة رج���ل “ب�سحة جيدة” لحت���واء العط�ض 
اأدت اإلى تهتك حلقه مما جعله يق�سي اأ�سبوعا 

يف امل�ست�سفى.
ووج���د الرجل، الذي مل يذك���ر ا�سمه ويبلغ 
م���ن العمر 34 عاما، نف�سه غر قادر على الأكل 
اأو ال���كالم، بعدما حاول من���ع العط�ض من خالل 

�سد اأنفه.
وقال امل�سدر ذات���ه اإن هذا الأمر “ت�سبب 
يف اإحداث ثقب يف بلعوم���ه”. والبلعوم هو جزء 
من احللق، ويقوم بدور مزدوج يف اإدخال الغذاء 
ومتري���ر اله���واء. وق���ال الأطب���اء يف م�ست�سفى 
لي�سرت اإن حالة الرج���ل غر طبيعية، مو�سحن 
اأن “م���رد الأمر ه���و اأنه حاول من���ع العط�ض من 

خالل اإغالق فمه و�سد اأنفه يف نف�ض الوقت”.

�سج��ن �ساعي بريد مل 
يوزع 19 األف ر�سالة

اأدخ���ل �ساع���ي بري���د اأرجنتين���ي )47 
عاما( ال�سجن يف باتاغونيا؛ ليم�سي عقوبة 
�سن���ة وراء الق�سب���ان بعدما اأدي���ن بتهمة 
المتن���اع عن توزيع الر�سائل، على ما اأفاد 

م�سدر يف ال�رشطة.
وق���ال مفو����ض ال�رشط���ة الفدرالية يف 
رو�س���ون مار�سيل���و فيال�سكي����ض لوكالة 
فران�ض بر�ض اإن املحققن عرثوا يف منزل 
مانوي���ل غوتري�ض على اأكيا�ض حتوي 19 
األ���ف ر�سال���ة حتم���ل طوابع مل ت�سل���م اإلى 

الأ�سخا�ض املعنين.
وتعود الوقائع اإلى العام 2009 اإل اأن 
احلكم على �ساعي الربيد يف مدينة بويرتو 
الت���ي  باتاغوني���ا  ال�ساحلي���ة يف  مادري���ن 
يرتاده���ا �سياح ياأت���ون مل�ساهدة احليتان 
اجلنوبي���ة، مل ي�سدر اإل العام 2015 وكان 
ين�ض على ال�سج���ن �سنة مع وقف التنفيذ 
بع���د اإدانته بتهمة “حيازة ر�سائل بطريقة 

غر قانونية”.
وثبتت حمكمة ال�ستئناف احلكم. غر 
اأن �ساعي الربيد مل ي�ستجب ل�ستدعاءات 
الق�س���اء الذي عم���د اإلى حتوي���ل العقوبة 
ال�س���ادرة يف حق���ه اإل���ى ال�سج���ن �سنة مع 

النفاذ واأ�سدر مذكرة توقيف يف حقه.
واأوق���ف عنا����رش ال�رشط���ة غوتري����ض 
اجلمعة، ومل يب���د اأي مقاوم���ة واقتيد اإلى 

�سجن رو�سون جنوب الأرجنتن.
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مرييام فار�س توبخ حار�سها “ال�سخم”

احل����ل����ُل ب������ه  ازدان��������������ت  اإذا  ي����ح����ل����و  ال���������س����ع����ر 
الأم��������ُل اخ���������س����و�����رش  م�����ا  اإذا  ي�������س���ف���و  وال����ب����ح����ر 

مت����ا�����س����ك����ه يف  ع������ري������ًن������ا  ي�����ب�����ق�����ى  وال������ب������ي������ت 
وج���������ُل ي�����ن�����ت�����اب�����ه  ل  وي�����������س�����ب�����ح  مي�����������س�����ي 

ب������ارق������ة ك���������ل  غ������������ري  دون  اأرى  اإين 
ُزح�������ُل �����س����وق����ه  م������ن  ال���������رثى  ف�������وق  ������س�����ار  اإن 

اأق���������������ول ي��������ا غ��������ادت��������ي م��������ا ه�����اج�����ن�����ي دن��������ٌف
ف������الع������ج ال�����������س�����وق م�������ن اأ�������س������واق������ن������ا َث������ِم������ُل

ي������ا غ��������ادت��������ي... ك���ي���ف���م���ا ������س�����ار احل������دي������ث ب��ن��ا
َه�������ِط�������ُل غ�����ي�����ث�����ه  ع������م������ن  ال�������������ود  ي�������رح�������ل  ل 

م���ه���اب���ت���ه ت����خ����ف����ى  ول  ال������������رج������������ال...  ت����������اج 
ي�����زي�����ن�����ه احل���������ل���������م... وه���������و ال�����ب�����ح�����ر واجل������ب������ُل

���س��اح��ت��ه الأع�������������داء  ا����س���ت�������س���غ���ر  اإذا  ل�������ي�������ٌث... 
ال�����زل�����ُل اخ�����ل�����ول�����ق  م������ا  اإذا  ال�����غ�����دي�����ر  وه��������و 

ي���������س����م����و م�����ت�����ى ع�������ار��������ض مي���������دد اإل�������ي�������ه ي�������ًدا
وي������ت������ق������ي������ه ب���������ح���������ل���������ٍم... م���������ا ب���������ه خ�����ط�����ُل

ره�����ج ذي  ي����������وم  يف  ب�����ا������س�����ًم�����ا  اأب���������������رشت�������ه 
الأ���������س��������ُل ع������زم������ه  يف  وط��������������������ٌن...  ك�����ف�����ه  يف 

ل���ه ح���������������دود  ل  ع���������ط���������اًء  ال���������ب���������الد  غ������ط������ى 
ف��������الأر���������ض م������ون������ق������ة... وال�����ن�����خ�����ل م���ك���ت���ه���ُل

ه�������������ذا ��������س�������الل�������ة ت����������اري����������خ ي�����������س�����ي�����م ب����ه
ج���ه���ل���وا اإن  ل����ل����ن����ا�����ض  ال�����ع�����ال  جم������د  ي���������س����وغ 

اأب�������������و ع�����������ل�����������ٍي... وه�������������ذا امل�������ج�������د م���ل���ح���م���ة
خ�����ج�����ُل اأو����������س���������اف���������ه  م���������ن  امل���������الح���������م  ويف 

ف�����ال�����ع�����ه�����د.. وال���������������ود.. ����س���ل�������س���ال ب�������س���اح���ت���ه
ق���ف���ل���وا اأو  الأق�����������������وام  ظ�����ع�����ن  واإن  ح�����ت�����ى 

وال������غ������ر�������ض وال���������س����ق����ي م������ن ك����ف����ي����ه حم����م����دٌة
ال�����رج�����ُل اق����ت����ن����ى  م������ا  اأغ������ل������ى  امل�����ح�����ام�����د  اإن 

ع���زم���ت���ه اخل�����ط�����ب  ي����ف����ل  ل  ال�����نُّ�����ه�����ى  �����س����اح����ي 
ف������ال������ع������زم واحل�������ل�������م م�������ن اأخ��������الق��������ه ن����ه����ل����وا

ي�������س���ي���ب ب��������ال��������راأي م������ا ي����ع����ي����ا ال�������رج�������ال ب��ه
وق���������������درة احل����������ر م��������ا ب��������ن ال���������������ورى َزَج������������ُل

م����ظ����ل����م����ة ك����������ل  يف  م�����ب�����ت�����������س�����ًم�����ا  ي�������ف�������رت 
م������ل������ُل ي������ن������ت������اب������ه  ل  امل��������ل��������م��������ات  ويف 

م�������ن ع������ا�������ض ل����ل����م����ج����د ف�����ال�����ع�����ل�����ي�����اء دي�����دن�����ه
امُل�����ث�����ُل ب������ه  ت����ع����ل����و  وامل������ن������ت������اأى  ال������ق������رب  يف 

م����ن����زل����ًة اهلل  ح������ب������اك  ق��������د  ��������س�������ي�������دي..  ي��������ا 
ت����ك����ت����ح����ُل ب������احل������ل������م  ��������س�������وى  اأراك  ف���������ال 

ت���������س����اف����ح ال���������س����ب����ح ب�����الإ������س�����ب�����اح م���ب���ت���ه���ًج���ا
وت������ن������رث ال��������ب��������ذر ح�����ي�����ث ال�����غ�����ي�����ث ي���ن���ه���م���ُل

ي���ه���ن���ي���ك ي������ا ف������ار�������ض ال����ع����ل����ي����اء ق������د ����س���ه���دت
ب����ف���������س����ل����ك ال�������ن�������ب�������الء ال����������ُغ����������رُّ وال����������������دوُل

واأم������ث������ل������ةٌ اأم��������������ث��������������اٌل...  امل������ح������اف������ل  اإن 
����غ����ل����وا واأن�������������ت وامل�������ج�������د اأم���������ث���������اٌل ب�����ه�����ا �����سُ

اأع�����ي�����ذ ����س���خ�������س���ك م�����ن ع�����ن ال����ن����ج����وم ����س���ح���ًى
ك�����ل�����ُل ب������ه������ا  ع���������ن  م���������ن  اهلل  و��������س�������ان�������ك 

ب������ك������م ت������ن������اه������ي������ت.. والأي���������������������ام ������س�����اه�����دة
َم�����َط�����ُل ول  زي���������ٌف  ل  ب���ال���ف�������س���ل  وال����ف���������س����ل 

�������ا م��������ن ت����وه����ج����ه ي��������زي��������دك احل�������ل�������م ب�������اأ��������سً
وم��������ن �����س����ج����اي����اك اأ������س�����ح�����ى ُي�������������رشب امل����ث����ُل

قصيدة مرفوعة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
في كفه وطنٌ... في عزمه األسُل

شعر: د. محمد حسن كمال الدين

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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17111501  -  32224492

�شهدت الدورة الـ 12 من مهرجان ال�شريك الدويل يف مدينة بوداب�شت الهنغارية، عرو�شا مميزة جمعت بني الإن�شان واحليوان. وحر�ص امل�شاركون على تقدمي 
حركات بهلوانية خطرية اأ�شفت نكهة خا�شة على املهرجان.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

الطق�ض بارد ن�سبيا مع بع�ض 
ال�سحب وت�ساعد التربة يف بع�ض 

املناطق ولكنه معتدل خالل النهار.

الرياح �سمالية غربية من 13 اإلى 
18 عقدة وت�سل من 20 اإلى 25 

عقدة احيانا هذه الليلة.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�سواحل، ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�ض البحر. 

درجة احلرارة العظمى 22، وال�سغرى 14 درجة.

حالة 
الطقس

وبخ���ت املطربة اللبنانية مريام فار����ض حار�سها ال�سخ�سي، �سخم اجل�سم، اأمام اجلمهور وذلك يف 
اإحدى حفالتها يف العا�سمة امل�رشية القاهرة.

ويرج���ع غ�سب مري���ام فار�ض من حار�سها اإلى اأنه حاول منع اأح���د احل�سور من اعتالء امل�رشح الذي 
كان���ت تغن���ي علي���ه املطربة، فوبخت احلار����ض قائلة: “اأنا طلب���ت الزملة يطلع على امل����رشح، اأنت �سو 
م�سكلت���ك؟”. و�سعد املعجب على امل�رشح بالفعل ومل يتوق���ف عند هذا احلد، بل �سارك مريام فار�ض 

الرق�ض بعد اأن طلبت منه ذلك؛ ليتم ت�سجيل مقطع فيديو معها وهما يرق�سان.
واأث���ار املقطع ردود فعل خمتلف���ة على مواقع التوا�سل الجتماعي، اإذ راأى بع�ض امل�ستخدمن اأن 
هذا الت�رشف يدل على توا�سع مريام وقربها من اجلمهور، بينما ا�ستنكر اآخرون توبيخها للحار�ض على 

املالأ، خ�سو�سا اأنه حاول منع املعجب من ال�سعود ل ل�سيء �سوى لأنه ميار�ض عمله. 
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