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تنمية الإيرادات واملوازنة دون رفع الأ�سعار
ا�ستحداث اإدارة بـ “امل�لية” لتنظيم وهيكلة “الدين الع�م”... رئي�س الوزراء ي�أمر:

�ملنام���ة - بن���ا: وجه رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة 
�ل���وز�ر�ت و�الأجه���زة �حلكومي���ة كذلك �إل���ى �لعمل 
على تنمية م�سادر �الإير�د�ت و�ملو�زنة �لعامة دون 
�للج���وء �إلى رفع �الأ�سعار �أو �لر�سوم �لتي توؤثر على 

�ملو�طن.
و�إنف���اًذ� للتوجيه���ات �مللكي���ة �ل�سامي���ة �أمر 

�سموه جميع �لوز�ر�ت و�الأجهزة �حلكومية با�ستبعاد 
�أي م�رصوع ينطوي على زيادة يف �لر�س���وم توؤثر على 

�ملو�طنني.
وتر�أ�س �س���موه �جلل�س���ة �العتيادية �الأ�سبوعية 
ملجل�س �لوزر�ء وذلك بق�رص �لق�سيبية �سباح �أم�س.
يك���ون  ب���اأن  �لك���رمي  �أم���ره  �سم���وه  و�أ�س���در 
ي���وم �لثالث���اء �ملو�ف���ق 13 فرب�ي���ر 2018 و�لذي 

�سيحتف���ى ب���ه بالي���وم �لريا�سي �لوطن���ي ململكة 
�لبحري���ن هو ن�سف ي���وم عمل الإتاح���ة �ملجال �أمام 
موظف���ي �حلكومة �مل�ساركة في���ه. �إلى ذلك، و�فق 
جمل�س �ل���وزر�ء على ��ستحد�ث �إد�رة جديدة بوز�رة 
�ملالية تخت�س مبتابعة تنفيذ �سيا�سات و�إجر�ء�ت 

�حلكوم���ة فيم���ا يخت�س بتنظي���م وهيكلة 
�إد�رة �لدين �لعام. 

ثمن مواقفه� الداعمة للبحرين... جاللة امللك: 

م�سر دعامة مهمة للأمن وال�ستقرار

�ملنام���ة - بنا: ثمن عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة مو�قف م�رص �ل�سقيقة 
بقي���ادة �لرئي����س عبد�لفت���اح �ل�سي�س���ي و�لد�عم���ة 
ململكة �لبحري���ن، ودورها �لتاريخ���ي يف �لدفاع عن 
م�سال���ح �الأم���ة �لعربي���ة وق�ساياه���ا وحر�سها على 
وح���دة �ل�سف بني �ال�سق���اء وحماية �الأم���ن �لقومي 

�لعرب���ي، و�ل���ذي ميثل ركي���زة �أ�سا�سي���ة للت�سامن 
�لعرب���ي و�لو�جب �حلف���اظ عليها، موؤك���د�ً ما متثله 
م�رص من دعامة مهمة لالأمن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة. 
جاء ذلك لدى ��ستقبال جاللة �مللك يف ق�رص �ل�سخري 

�أم�س رئي�س جمل�س �لنو�ب بجمهورية م�رص 
3�لعربية علي عبد�لعال و�لوفد �ملر�فق.

 

�أعل���ن وزر�ء خارجي���ة  �لريا����س – وكاالت: 
�لتحالف، �أم�س �الإثنني، عن �إطالق عملية �إن�سانية 
�سامل���ة يف �ليمن تت�سمن عدة مبادر�ت، وقدمت 
دول �لتحالف 1.5 مليار دوالر تربعات مل�ساعدة 

�ل�سعب �ليمني.
و�أ�سافت دول �لتحالف يف موؤمتر �سحايف من 
�لريا�س �أنه �سيتم فتح معرب �خل�رص�ء �حلدودي، 
لت�سهي���ل �إي�سال �مل�ساعد�ت لليم���ن، و�ل�سماح 

بدخول �ل�سفن �لتجارية مبا فيها �لوقود.
و�أك���د وزير �خلارجية �ل�سيخ خالد بن �أحمد 
بن حممد �آل خليفة، �ل���ذي �سارك يف �الجتماع، 
حر����س عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد 
بن عي�سى �آل خليفة، على �ال�ستمر�ر يف تقدمي 

�ملختلف���ة  و�الإغاث���ة  �الإن�ساني���ة  �مل�ساع���د�ت 
و�مللح���ة �إلى �ل�سع���ب �ليمني، جم���دد� �لوزير 
موقف �ململكة �لد�عم للحكومة �ل�رصعية بقيادة 

�لرئي�س �ليمني عبدربه هادي، و�إنهاء �سيطرة 
�مللي�سي���ات �النقالبي���ة �ملدعومة من 

�خلارج.

التحالف يقدم 1.5 مليار دولر م�ساعدات لليمن

• وزير �خلارجية م�ساركا يف �جتماع وزر�ء خارجية دول �لتحالف لدعم �ل�رصعية يف �ليمن بالريا�س	

البحرين الأولى من حيث قيمة ال�سفقات باملنطقة 

 “كلم تيلكوم” تعتزم ال�ستحواذ على “توا�سل”

�سيكاغ���و - بيك���ر مكن���زي: �رتفع���ت قيمة 
�ل�سفقات �لعابرة لالإقليم و�مل�ستهدفة ملنطقة 
�ل����رصق �الأو�س���ط ب�س���كل ملحوظ بن�سب���ة 194 % 
لت�سل �إل���ى 1.9 ملي���ار دوالر يف �لربع �الأخري من 
2017، وذل���ك بعد �أن كان���ت 630 مليون دوالر 
يف �لربع �ل�سابق مدعومة باال�ستحو�ذ على �ل�رصكة 
�لوطنية للخدم���ات �لبرتولية يف �لبحرين. وكانت 

دول���ة �الإم���ار�ت يف مقدم���ة �ل���دول �مل�ستهدفة 
لل�سفق���ات �ل���و�ردة من حي���ث �حلج���م يف �لربع 
�الخ���ري م���ن 2017، حيث جذب���ت 15 �سفقة من 
�أ�س���ل 31 �سفق���ة بقيمة 516 ملي���ون دوالر، يف 
حني ت�سدرت �لبحرين قائمة �لدول �مل�ستهدفة 

لل�سفقات من حيث �لقيمة مببلغ 1.06 
مليار دوالر من �أ�سل عملية و�حدة. 

        علي الفردان من املنامة 
“كالم  �أن �رصك���ة   ذك���رت م�س���ادر مطلع���ة 
تيلكوم” لالت�ساالت تقدم���ت بطلب لال�ستحو�ذ 
على �رصكة �خلليج لالت�ساالت “تو��سل تيلكوم” 
يف ثال���ث حت���رك لعملي���ات �ال�ستح���و�ذ يف قطاع 
�الت�س���االت ه���ذ� �لع���ام، ويف خط���وة ت���دل على 

��ستمر�ر حم���ى �الندماجات يف �س���وق �الت�ساالت 
و�جت���اه  �ملناف�س���ة  بح���دة  مدفوع���ة  �لبحريني���ة 
�ل����رصكات نح���و تعزي���ز وتنوي���ع م�س���ادر دخلها. 
و�أو�سح���ت �مل�س���ادر �أنه يج���ري حالي���ا �لبت يف 
طلب���ات �ل�رصكة من �أج���ل �حل�سول عل���ى مو�فقة 

هيئة تنظيم �الت�ساالت.

9

9• �جتماع بلدي �ل�سمالية	

البلدية الهيئات  ميزانية  من  دينار  مليون  “ت�سرب” 30 
�نتق���د �لع�س���و �لبلدي طه �جلني���د �إحجام 
وزي���ر �الأ�سغال و�سوؤون �لبلدي���ات و�لتخطيط 
�لعم���ر�ين ع���ن تو�سي���ح �أ�سباب “ت����رصب” 30 
ملي���ون دين���ار م���ن ميز�نيات �لبلدي���ات �لتي 
�أقره���ا قان���ون �مليز�ني���ة �لعام���ة لل�سنت���ني 

�ملاليتني 2017 و2018.
وقال �إن قان���ون �مليز�نية ر�سد للهيئات 
�لبلدية �الأربع مبل���غ 57 مليون دينار، يف حني 
�أن جمم���وع م���ا خ�س�ست���ه �ل���وز�رة للهيئ���ات 
�لبلدية من ميز�نيات مل يتجاوز نحو 26 مليون 
دينار، �الأمر �لذي يدف���ع لل�سوؤ�ل ب�ساأن م�سري 

�ملبلغ �ملتبق���ي �ملر�سود يف �ملو�زنة 
5و�لبالغ نحو 30 مليون دينار.

البحرين الرابعة ع�مليً� على موؤ�سر 
اأجيليتي اللوجي�ستي

ج�معة البحرين تخرج طلبة الري��سة 
واحلقوق والهند�سة وتقنية املعلوم�ت

جل�ن م�سرتكة مع احت�د الكرة لتحقيق 
هدف الت�أهل ملوندي�ل 2022

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

21
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 اأعمــــــ�ل غـــ��ســــــت فــــــي التعقيـــــــد 
واأخـــرى م�سحـــونــة ب�لأ�ســرار

مسافات البالد
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�سيدعلي املحافظة

1.6 % انخف��س الت�سخم 
ب�لبحرين يف دي�سمرب

�ملنام���ة - �ملعلوم���ات و�حلكوم���ة �اللكرتوني���ة: 
�مل�ستهل���ك  الأ�سع���ار  �لقيا�س���ي  �لرق���م  �نخف����س 
)�لت�سخم( يف �سه���ر دي�سمرب من �لعام 2017 مقارنة 
مع نوفمرب من نف�س �لعام بن�سبة 1.6 %، بينما �رتفع 
�لرقم �لقيا�سي الأ�سعار �مل�ستهلك يف دي�سمرب من عام 
2017 مقارنة مع �ل�سهر نف�سه من �لعام 2016 بن�سبة 
1.3 %. وبل���غ متو�س���ط �الرتفاع يف �لرق���م �لقيا�سي 
الأ�سعار �مل�ستهلك يف �لفرتة من يناير ولغاية دي�سمرب 

م���ن �لع���ام 2017 ما ن�سبت���ه 1.4 % مقارنة 
10بالفرتة نف�سها من �لعام 2016.

• جاللة �مللك م�ستقبال رئي�س جمل�س �لنو�ب �مل�رصي	

الوزير خلف ميتنع عن تو�سيح الأ�سب�ب... اجلنيد:

وزير اخل�رجية: نوؤيد اإجراءات ال�سرعية لإنه�ء �سيطرة امللي�سي�ت النقالبية 

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا جل�سة جمل�س �لوزر�ء	
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نثمــــن مـواقـــــف م�صــــــــر الداعمـــــــة للبحـريـــــن
التعاون الربملاين ي�سهم بتطوير احلياة الدميقراطية... جاللة امللك: 

املنامة - بنا: اأكد عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
اعت���زازه بالعالقات الأخوي���ة العريقة بني 
مملك���ة البحري���ن وجمهورية م����ر العربية 
ال�سقيقة، والتي ت�سهد تط���وراً متنامياً يف 
املجالت كاف���ة، منوهاً باجلهود امل�سرتكة 
الت���ي تبذله���ا قيادت���ا البلدي���ن يف �سبيل 
وتر�سيخه���ا  العالق���ات  به���ذه  الرتق���اء 
مب���ا يحق���ق م�سال���ح البلدي���ن وال�سعبني 
ا�ستقب���ال  ل���دى  ذل���ك  ج���اء  ال�سقيق���ني. 
جالل���ة امللك يف ق�ر ال�سخ���ر اأم�س رئي�س 
جمل����س الن���واب بجمهوري���ة م����ر العربية 
علي عبدالع���ال والوفد املراف���ق مبنا�سبة 
زيارت���ه للمملكة بدعوة م���ن رئي�س جمل�س 

الن���واب، حي���ث نقل ال���ى جاللت���ه حتيات 
وتقدير اأخيه رئي�س جمهورية م�ر العربية 
ال�سقيق���ة عبدالفت���اح ال�سي�س���ي ومتنياته 
اخلال�سة ل�سعب مملكة البحرين مبزيد من 
الرفع���ة والزدهار، فيما كلفه جاللته بنقل 
حتيات���ه للرئي�س واأ�س���دق متنياته ل�سعب 
م�ر العزيز ب���دوام الرقي والتقدم. ورحب 
العاهل برئي����س جمل�س بالن���واب امل�ري 
وبزيارته للبالد الت���ي تاأتي جت�سيداً لتميز 
وخ�سو�سية العالق���ات البحرينية امل�رية، 
واأ�س���اد بالتع���اون الربمل���اين البحرين���ي- 
امل����ري وتبادل اخل���ربات مب���ا ي�سهم يف 
تطوي���ر احلي���اة الدميقراطي���ة يف البلدين 
ال�سقيق���ني. كما ثمن جاللت���ه مواقف م�ر 

عبدالفت���اح  الرئي����س  بقي���ادة  ال�سقيق���ة 
البحري���ن،  ململك���ة  والداعم���ة  ال�سي�س���ي 
ودوره���ا التاريخي يف الدفاع ع���ن م�سالح 
الأم���ة العربي���ة وق�ساياه���ا وحر�سها على 
وح���دة ال�سف ب���ني ال�سق���اء وحماية الأمن 
القوم���ي العرب���ي، وال���ذي ميث���ل ركي���زة 
والواج���ب  العرب���ي  للت�سام���ن  اأ�سا�سي���ة 
احلف���اظ عليها، موؤكداً عل���ى ما متثله م�ر 
م���ن دعام���ة مهم���ة لالأم���ن وال�ستق���رار يف 

املنطقة.
ونوه جاللت���ه خالل اللق���اء بالإجنازات 
واملكا�س���ب املهمة التي حققتها امل�سرة 
اململك���ة،  يف  والت�ريعي���ة  الربملاني���ة 
موؤكداً اأن البحرين جنح���ت يف اإر�ساء جتربة 

برملانية فاعلة ومن���وذج متطور للممار�سة 
الرقابي���ة  امله���ام  واأداء  الدميقراطي���ة 
والت�ريعي���ة م���ن خ���الل جمل�س���ي الن���واب 

وال�سورى.
وقد عرب رئي�س جمل�س النواب امل�ري 
ع���ن �سكره وتقديره جلالل���ة امللك على ما 
اأب���داه جاللته من حر�س واهتم���ام لتوطيد 
اآفاق التعاون ب���ني البلدين ال�سقيقني يف 
كاف���ة امليادي���ن، خ�سو�سا عل���ى ال�سعيد 
الربمل���اين، موؤك���داً دع���م جمهوري���ة م����ر 
العربية ململكة البحرين للحفاظ على اأمنها 
وا�ستقرارها، واأعرب عن اعتزاز م�ر قيادًة 
و�سعب���اً بالرواب���ط الأخوي���ة الوثيق���ة التي 

جتمعها مبملكة البحرين.

ترميم البيوت الرتاثية وجعلها مقًرا للفعاليات املنفتحة

“الأعــــلـى للـمـــراأة” يــدعــم الـمـــبـادرات الـتـطــوعــية

اأ�ساد بدور مركز ال�سيخ اإبراهيم يف توثيق تاريخ وح�سارة البحرين... جاللة امللك:

�سموها كرمت الفائزين بجائزة ال�سيخة ح�سة للعمل ال�سبابي... قرينة العاهل: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاهل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة يف ق�ر 
ال�سخر اأم����س رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار 
رئي�س���ة جمل�س اأمناء مركز ال�سي���خ اإبراهيم بن حممد 
اآل خليفة للثقافة والبح���وث ال�سيخة مي بنت حممد 

اآل خليفة واأع�ساء املجل�س.
واأ�ساد جاللة امللك بالدور الذي ي�سطلع به مركز 

ال�سيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث 
من���ذ تاأ�سي�س���ه يف توثي���ق تاري���خ وت���راث وح�سارة 
مملكة البحري���ن وا�ست�سافة رجال الفك���ر والثقافة 
والف���ن والأدب ع���رب تنظيم الن���دوات واملحا�رات، 
منوًها مبا حققه املركز من اإجنازات وجناحات يف ظل 
جهوده للحفاظ على الرتاث كمكون اأ�سا�سي للهوية 
الوطني���ة الأ�سيل���ة، للمحافظ���ة على ت���راث وثقافة 

البحرين العريقة ونقلها لالأجيال القادمة.
كم���ا اأ�س���اد جاللت���ه بالهتم���ام برتمي���م واإحياء 
البيوت البحرينية الرتاثية، وجعلها مقًرا للفعاليات 
احل�س���ارات  خمتل���ف  عل���ى  املنفتح���ة  الثقافي���ة 
والثقاف���ات والفن���ون، متمنًيا للجمي���ع كل التوفيق 
وال�س���داد. م���ن جانبه���ا، توجه���ت ال�سيخ���ة مي بنت 
حممد بجزيل وال�سكر والمتنان جلاللة امللك لوقوفه 

الدائم اإل���ى جانب احلراك الثقايف يف البحرين ودعمه 
الالحمدود ملركز ال�سي���خ اإبراهيم للثقافة والبحوث 

منذ انطالقته.
وقال���ت “اإن الثقاف���ة يف البحري���ن يف قطاعيها 
الع���ام والأهلي تدين باإجنازاتها، والتي عززت مكانة 
البحري���ن كمركز ح�س���اري وثق���ايف اإقليمي وعاملي، 

للقيادة احلكيمة جلاللة امللك”.

وخ���الل اللقاء اأطلع���ت ال�سيخة م���ي بنت حممد 
اآل خليف���ة، جالل���ة امللك عل���ى اآخر املنج���زات التي 
حققه���ا مرك���ز ال�سيخ اإبراهي���م للثقاف���ة والبحوث، 
وال���ذي ا�ستقبل منذ تاأ�سي�س���ه اأكرث من 500 حما�ر 
يف خمتل���ف املجالت العلمية والثقافية ومن خمتلف 
بلدان العامل، كما كانت للمرك���ز ع�رات الإ�سدارات 

التي اأغنت املكتبة العربية.

الرف���اع - املجل�س الأعل���ى للمراأة: اأك���دت قرينة عاهل 
البالد رئي�س���ة املجل�س الأعلى للم���راأة �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأم���رة �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليف���ة حر�س املجل�س على 
ت�سجيع املب���ادرات وامل�ساري���ع ال�سبابية التطوعي���ة الرامية 
اإلى تنمية وتعزيز ا�ستق���رار املجتمع البحريني والذي يحظى 
باهتمام ومتابع���ة حثيثة من لدن عاهل البالد �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
ويف ت�ري���ح ل�ساحب���ة ال�سم���و امللكي رئي�س���ة املجل�س 
الأعل���ى للم���راأة مبنا�سبة تك���رمي �سموها للفائزي���ن بالدورة 
الثاني���ة من جائزة �ساحبة ال�سمو ال�سيخ���ة ح�سة بنت �سلمان 
اآل خليفة للعمل ال�سبابي التطوعي، ا�ستذكرت �سموها الدور 
الكبر والعطاء املخل�س للمغف���ور لها باإذن اهلل تعالى �سمو 
ال�سيخ���ة ح�سة بنت �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراها يف دعم 
جمالت العمل اخل���ري والتطوعي والجتماع���ي يف البحرين، 

موؤك���دة �سموها ب���اأن املكان���ة الرفيعة الت���ي ت�سغلها مملكة 
البحرين على خارطة العمل التطوعي الإقليمي وحتى العاملي 
تاأتي اليوم بف�سل جهود وعطاء الرواد الأوائل الذين اأم�سوا 
حياته���م يف خدمة وطنه���م، وكان بذل وعط���اء والدة اجلميع 

)رحمها اهلل( خر �ساهد على ذلك. 
واأ�س���ادت �سموه���ا باملب���ادرات الجتماعي���ة التطوعية 
الت���ي ينفذه���ا ال�سب���اب البحريني عل���ى امل�ست���وى الوطني، 
والت���ي تاأت���ي يف �سياق ما يحظ���ى به جمتمعن���ا البحريني من 
�سم���ات ف�سلى تتمثل يف العمل من اأج���ل تعزيز قيم الرتاحم 
والتكافل الإن�ساين بني اأفراده. واأ�سارت �سموها اإلى اأن تبني 
املجل����س لهذه اجلائ���زة الوطنية املهمة ياأت���ي اأي�ساً يف اإطار 
حر����س املجل�س على تعزيز ال�ستق���رار يف املجتمع البحريني 
ودع���م املبادرات الرامي���ة اإلى تعزي���ز روح التناف�س ال�ريف 
بني ال�سباب البحريني وحتفي���زه على امل�ساركة الإيجابية يف 

م�سرة تنمية وازدهار جمتمعه.
واأثن���ت �سموها على التطور الكب���ر الذي حققته جائزة 
�ساحب���ة ال�سم���و ال�سيخة ح�سة بنت �سلم���ان اآل خليفة للعمل 
ال�سباب���ي التطوع���ي يف دورته���ا الثاني���ة من تط���ور ملعاير 
اجلائ���زة ومراحله���ا، ومتكنه���ا من حتقي���ق اأهدافه���ا يف ن�ر 
وتعزي���ز مفهوم ثقافة العمل التطوع���ي بني اأو�شاط ال�شباب 
واإب���راز قيمت���ه املعنوية كواج���ب وطني واإن�س���اين. واأ�سادت 
به���ذه املنا�سبة بجهود �سم���و ال�سيخة ح�سة بن���ت خليفة اآل 
خليف���ة رئي�سة جلنة اجلائزة، ع�س���و املجل�س الأعلى للمراأة يف 
الإ����راف على اأعمال اجلائ���زة وما ت�سهده م���ن تطور بتعاون 
لف���ت ومقدر من قب���ل ممثلي اجله���ات املعنية م���ن اأع�ساء 
جلنة اجلائزة.  ويف الحتفال، قامت �سموها بتكرمي الفائزين 
بال���دورة الثانية من جائزة �ساحب���ة ال�سمو ال�سيخة ح�سة بنت 
�سلمان اآل خليفة للعمل ال�سبابي التطوعي، حيث فاز �سلمان 

ال�سن���دي باملركز الأول عن الفئة الفردية عن م�روعه “مركز 
تنمي���ة العم���ل التطوع���ي”، فيما ف���از حمود جا�س���م عبداهلل 
باملرك���ز الثاين �سم���ن ذات الفئة ع���ن برنام���ج عودتي اإلى 
احلياة، فيما ح�س���د فريق “بيتكم بيتنا” املركز الأول �سمن 
الفئ���ة اجلماعية من اجلائ���زة، وهو م����روع اأ�س�سته نورة علي 
حمم���د، فيما اأح���رز املركز الثاين فريق “ك���ن م�ستعداً” الذي 

اأطلقه فهد حممد ياقوت يف جمال ال�سعافات الأولية.
كم���ا قام���ت �ساحب���ة ال�سمو امللك���ي بتقدي���ر عدد من 
امل�ساري���ع واملتاأهلة للمرحلة النهائية وه���ي برنامج ال�ساب 

الربملاين، ومبادرة اإ�راقات، وبرنامج ف�ُر�سة.
واألقت ع�سو املجل�س الأعلى للمراأة ورئي�سة جلنة اجلائزة 
�سم���و ال�سيخ���ة ح�سة بنت خليف���ة اآل خليفة كلم���ة يف احلفل 
وجه���ت خالله���ا ال�سكر اجلزي���ل والتقدير اخلال����س ل�ساحبة 
ال�سم���و امللكي قرينة عاه���ل البالد املفدى عل���ى مبادراتها 

الوطنية لتنمي���ة املجتمع ، ودورها الب���ارز وغر امل�سبوق يف 
نه�سة امل���راأة البحريني���ة وتعظيم م�ساركته���ا. وبينت �سمو 
ال�سيخة ح�سة، باأن جلنة اجلائزة حر�ست يف الدورة على تنويع 
اأوجه التدقيق على م�سمون الأعمال املتقدمة �سواء من خالل 
تنفيذ زيارات ميدانية للم�ساريع املر�سحة للفوز، اأو من خالل 
حتليل وتقييم ر�س���ا امل�ستفيدين من امل�روع ب�سكل مبا�ر.  
كم���ا مت ا�ستقطاب م�ساري���ع تتميز بروؤية متط���ورة يف جمال 
العم���ل التطوعي وتن���وع جمالت امل�ساري���ع املتقدمة فمنها 
الأ����ري، اخلري، التنم���وي، ال�سحي والبيئ���ي. حيث �سهدت 
اجلائ���زة ارتفاع كب���ر يف معدل امل�ساري���ع امل�ساركة بلغ 82 
% ع���ن اأعمال ال���دورة الأولى. وت�سمن احلف���ل اأي�ساً عر�س 
يلخ�س م�س���رة اجلائزة منذ اإطالقها يف الحتفال بيوم املراأة 
البحريني���ة 2010، و�س���ولً لعر����س موجز لأعم���ال الفائزين 

باجلائزة يف دورتها الثانية. 

• جاللة امللك م�ستقبال رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار	

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، برقية �سك���ر جوابية من رئي�س 
جمهوري���ة اأنغول ج���واو مانوي���ل لورن�سو، وذل���ك رًدا على 
برقية جاللته املهنئة ل���ه؛ مبنا�سبة الذكرى 42 ل�ستقالل 

جمهورية اأنغول.
واأعرب فيه���ا عن جزيل �سكره وتقدي���ره جلاللة امللك 
على م�ساع���ر جاللته النبيلة متمنًي���ا جلاللته موفور ال�سحة 
وال�سع���ادة ول�سع���ب مملكة البحري���ن املزيد م���ن التقدم 

والزدهار.

جاللة امللك يتلقى �سكر رئي�س اأنغول

• جاللة امللك م�ستقبال رئي�س جمل�س النواب امل�ري	

• �سمو قرينة جاللة امللك تكرم الفائزين	
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ال���ر����س���وم اأو  الأ�����س����ع����ار  رف�����ع  دون  ال���ع���ام���ة  وامل������وازن������ة  الإي������������رادات  ت��ن��م��ي��ة 
13 فــبــرايــر نــ�ضـــف دوام لـمـمــار�ضـــة الــريـا�ضــــة

�سبط امل�رصوفات ووقف الإنفاق غري املربر وجذب ال�ستثمارات ... �سمو رئي�س الوزراء ياأمر:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة اجلل�سة 
العتيادي���ة الأ�سبوعي���ة ملجل�س ال���وزراء وذلك بق�رص 
الق�سيبي���ة �سباح اأم�س. واأدلى الأم���ن العام ملجل�س 

الوزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�سة بالت�رصيح التايل: 
اإنف���اًذا للتوجيهات امللكي���ة ال�سامية اأمر �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء جميع الوزارات والأجهزة 
احلكومي���ة با�ستبع���اد اأي م����رصوع ينطوي عل���ى زيادة 
يف الر�س���وم توؤثر على املواطنن م���ن دائرة التطبيق 
اإلى ح���ن انتهاء عمل اللجنة امل�سرتكة من ال�سلطتن 
التنفيذي���ة والت�رصيعي���ة والتواف���ق بينهما عل���ى اآلية 
لإع���ادة هيكلة الدع���م مل�ستحقيه من الأك���ر احتياًجا، 
ووج���ه �سموه الوزارات والأجه���زة احلكومية كذلك اإلى 
العمل على تنمية م�س���ادر الإيرادات واملوازنة العامة 
دون اللج���وء اإلى رف���ع الأ�سعار اأو الر�س���وم التي توؤثر 
عل���ى املواطن اإلى حينه وذلك ع���رب ال�ستخدام الأمثل 
للم���وارد والطاق���ات وال�سيا�س���ات الفّعال���ة، و�سبط 
امل�رصوف���ات ووقف الإنفاق غري املربر، وجذب املزيد 

من ال�ستثمارات وا�ستقطاب امل�ستثمرين. 
بعدها، نوه �سم���وه بالفعاليات الفنية والثقافية 
والتعليمي���ة الت���ي �سهدته���ا اململك���ة اأخ���ريا، والتي 
اأقيم���ت حت���ت رعاية �سم���وه واأناب �سم���وه حل�سورها 
نائ���ب رئي����س جمل�س ال���وزراء �سم���و ال�سي���خ علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة وهم���ا معر����س البحري���ن ال�سنوي 
للفنون الت�سكيلية ال���ذي اأبرز القيم الإبداعية للفنان 
البحرين���ي، وحف���ل تخريج طلبة الف���وج 23 من جامعة 
البحرين والذي يعك�س تطور م�سرية التعليم اجلامعي 
والعايل يف البالد، اإذ هناأ �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء اخلريجن واخلريج���ات وذويهم ومتنى �سموه 
لهم حياة م�ستقبلية مثمرة واأثنى على جهود الهيئات 

الأكادميية والإدارية بجامعة البحرين.
ثم اأ�س���در �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
اأم���ره الك���رمي باأن يك���ون ي���وم الثالث���اء املوافق 13 
فرباير 2018 وال���ذي �سيحتفى به بالي���وم الريا�سي 
الوطن���ي ململك���ة البحرين هو ن�سف ي���وم عمل لإتاحة 
املجال اأم���ام موظفي احلكومة امل�سارك���ة فيه موجًها 

�سموه جميع الوزارات والهيئات احلكومية اإلى تنظيم 
فعاليات ريا�سية وحركية يف ذلك اليوم. 

بعدها انتق���ل املجل����س اإلى بح���ث املو�سوعات 
واملذكرات املدرجة على جدول اأعماله، واتخذ ب�ساأنها 

القرارات التالية:
اأوًل: اأ�س���اد جمل����س ال���وزراء باملب���ادرات النبيلة 
وال�سامي���ة لعاهل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة يف دعم ال�سب���اب ومتكينه منوًها 
بال�س���دى العاملي جلائزة امللك حمد لتمكن ال�سباب 
لتحقي���ق اأهداف التنمية امل�ستدام���ة ويف اإبراز طاقات 
ال�سباب واإبداعهم يف خمتل���ف الأقطار ويف لفت اأنظار 
العامل اإل���ى جتاربهم املتمي���زة واإ�سهاماتهم الفاعلة. 
وعر����ض وزير �ض�ؤون �ل�ضب���اب و�لريا�ضة مذكرة �أحاط 
فيها املجل����س مبا انتهت اإليه ال�ستعدادات والأعمال 
التح�سريي���ة لالإع���الن ع���ن الفائزي���ن به���ذه اجلائ���زة 
القيم���ة، اإذ اأخ���ذ املجل����س علًم���ا ب�ساأن ه���ذه اجلائزة 
وفئاته���ا وبامل�ساركن بها اأف���راًدا وموؤ�س�سات �سواء 

اأهلية اأو حكومية اأو منظمات عاملية.
ثانًيا: يف �سوء العر�س الذي قدمه وزير الداخلية، 
فق���د اأ�ساد جمل�س ال���وزراء بلقاء وزي���ر الداخلية اأم�س 
الأول م���ع �رصائح خمتلف���ة من اأطي���اف املجتمع والذي 
ياأت���ي تعزي���ًزا ملبداأ ال�رصاك���ة املجتمعي���ة يف الق�سايا 
الت���ي تهم اأمن الوط���ن واملواطنن وم���ا ت�سمنه هذا 
اللقاء م���ن ا�ستعرا�س للجهود الأمني���ة التي اأدت اإلى 
تنفيذ عملية اأمني���ة ا�ستباقية ناجحة اأحبطت عدًدا من 

اجلرائم الت���ي كان الإرهابيون ينوون 
تنفيذه���ا يف مملك���ة البحري���ن، واأكد 
املجل����س اأهمية امل�سوؤولي���ة الوطنية 
حلف���ظ الأمن ال�سام���ل يف البالد، وعرب 
عن اإ�سادت���ه جلهود الأجه���زة الأمنية 
واإدانت���ه ال�سديدة اجلرائ���م الإرهابية 

ومن يقف خلفها ويخطط لها.
ثالًث���ا: تاب���ع جمل����س ال���وزراء ما 

عك�ست���ه املوؤ����رصات القت�سادي���ة من مدل���ولت توؤ�رص 
اإل���ى اأن القت�ساد الوطني م�ستم���ر يف النمو، اإذ �سجل 
الن���اجت املحلي الإجمايل من���ًوا بن�سب���ة 3.5 % مقارنة 
بنف�س الفرتة من العام 2016، وزادت ال�سادرات غري 
النفطية بن�سبة 17 % مقارنة بالفرتة ذاتها، وانخف�س 
العجز يف امليزان التجاري حوايل 5 % مقارنة بالف�سل 
الث���اين من العام ذات���ه، فيما مت اإ�س���دار 15 ترخي�ًسا 
�سناعًيا توف���ر 776 فر�سة عمل، وذلك خالل املذكرة 
املرفوع���ة له���ذا الغر�س من وزير ال�سناع���ة والتجارة 

وال�سياحة. 
رابًعا: بحث جمل�س ال���وزراء تعديل قانون حمكمة 
التمييز بحيث يوحد اإجراءات الطعن يف الأحكام املدنية 
والأ�رصية، وقرر املجل�س اإحالة املذكرة املرفوعة لهذا 
الغر�س من وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

اإلى اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية. 
خام�ًسا: وافق جمل�س الوزراء على ا�ستحداث اإدارة 
جديدة بوزارة املالية تخت�س مبتابعة تنفيذ �سيا�سات 

واإج���راءات احلكوم���ة فيم���ا يخت�س 
بتنظيم وهيكل���ة اإدارة الدين العام 
وفًقا لأف�سل املمار�سات واملعايري 
الدولي���ة، وذل���ك على النح���و الذي 
اأو�س���ى به ديوان اخلدمة املدنية يف 
املذكرة الت���ي عر�سها نائب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء، نائب رئي�س جمل�س 

اخلدمة املدنية. 
 �ساد�ًس���ا: وافق جمل����س الوزراء عل���ى الت�سديق 
عل���ى اتفاقيتن بن حكومة مملك���ة البحرين وحكومة 
جمهورية م�رص العربية الأولى للتعاون يف جمال املالحة 
البحري���ة التجاري���ة، والثاني���ة ب�س���اأن جتن���ب الزدواج 
ال�رصيبي ومن���ع التهرب من ال�رصائ���ب واأحال املجل�س 
م�رصوع���ي قانون���ن بالت�سدي���ق عليهما اإل���ى ال�سلطة 

الت�رصيعية. 
�سابًع���ا: وافق جمل�س الوزراء على الت�سديق على 
اتفاقي���ة للتعاون بن حكومة مملكة البحرين وحكومة 
جمهوري���ة قرب����س يف مكافح���ة الإره���اب واجلرمي���ة 
املنظم���ة والجت���ار باملخ���درات واملوؤث���رات العقلية 
والهج���رة غ���ري امل�رصوع���ة واجلرائ���م اجلنائي���ة الأخرى 
املن�سو����س عليها يف التفاقية، وق���رر املجل�س اإحالة 

م�رصوع قانون بالت�سديق عليها اإلى جمل�س النواب. 
ثامًن���ا: اأحال جمل�س ال���وزراء اإلى جمل����س النواب 
م�رصوع���ي قانونن متت �سياغتهما يف �سوء اقرتاحن 
بقانون���ن مقدم���ن م���ن جمل����س الن���واب م�سفوعن 

مبذكرت���ن ب���راأي احلكوم���ة حولهما عر�سهم���ا نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س اللجنة الوزارية لل�سوؤون 
القانوني���ة، الأول م�رصوع قان���ون بتعديل املادة )56( 
م���ن قانون املرور ال�سادر بالقان���ون رقم )23( ل�سنة 
2014، والث���اين م�رصوع قان���ون بتعديل املادة الأولى 
من القانون رقم )32( ل�سنة 2010 ب�ساأن الك�سف عن 

الذمة املالية. 
تا�سًعا: وافق جمل�س الوزراء على ثالث اقرتاحات 
برغبة، الأول ب�ساأن اإع���داد ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة 
للتعام���ل مع التقاري���ر احلقوقية التي ت�س���در ب�ساأن 
مملك���ة البحرين، والث���اين ب�ساأن تطبي���ق برنامج حمو 
الأمية البدنية يف ريا�س الأطفال واملراحل التعليمية 
الأ�سا�سية، والثالث ب�ساأن احتادي البولنج وال�سنوكر.
ويف بن���د التقاري���ر الوزاري���ة، فق���د ا�ستعر����س 
جمل�س ال���وزراء تقري���ًرا من وزي���ر �س���وؤون الكهرباء 
واملاء ب�ساأن اجتماع الدورة الثامنة للجمعية العمومية 
للوكال���ة الدولية للطاقة املتج���ددة )اإيرينا( ونتائج 
امل�سارك���ة يف فعالي���ات اأبوظب���ي لال�ستدامة والقمة 
العاملي���ة لطاق���ة امل�ستقبل والقم���ة العاملية للمياه 
والذي عقد بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 

موؤخًرا.
 كما ا�ستعر����س املجل�س اأي�ًسا تقري���ًرا مرفوًعا 
من وزي���ر ال�سناعة والتجارة وال�سياح���ة ب�ساأن نتائج 
امل�سارك���ة يف فعالي���ات املعر����س التج���اري الدويل 

لل�سياحة الذي عقد يف مدريد اأخريا.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء	

املنطقة متر مبنعطف دقيق يحتاج اإلى وحدة الكلمة
�سدد على اأن ا�ستقرار م�رص ا�ستقرار لالأمة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة 
بق�رص الق�سيبية، �سباح اأم����س، رئي�س جمل�س النواب 
بجمهوري���ة م����رص العربي���ة ال�سقيق���ة عل���ي عبدالعال 
والوفد املرافق، والذي يقوم حاليا بزيارة اإلى مملكة 
البحري���ن. وخ���الل اللقاء، رح���ب �سموه بزي���ارة الوفد 
امل����رصي اإل���ى البحري���ن والت���ي جت�سد عم���ق عالقات 
الأخوة التاريخية التي تربط بن البلدين ال�سقيقن، 
فيما اأك���د رئي�س جمل�س النواب امل����رصي اأن الرئي�س 
عبدالفتاح ال�سي�سي كلفه بنقل ر�سالة تاأييد وطماأنة 
بوقوف م�رص بكل امكانياتها اإلى جانب مملكة البحرين 
�سد كل ما يتهدد اأمنها وا�ستقرارها، وقال: “اإن اأمن 
البحري���ن من اأمن اخلليج، واأمن م����رص جزء ل يتجزاأ من 

اأمن اخلليج وب�سفة خا�سة البحرين”.
من جانبه، اأ�س���اد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء مبا متثله جمهورية م�رص العربية ال�سقيقة من 
ثق���ل �سيا�سي عل���ى امل�ستوين العرب���ي والقليمي، 
ومب���ا تبذل���ه قيادتها ممثل���ة يف الرئي����س عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي م���ن جهود عل���ى �سعي���د تعزي���ز التكامل 
والدف���اع عن ق�ساي���ا الأمت���ن العربي���ة وال�سالمية، 
م�سددا �سموه على اأن ا�ستقرار م�رص هو ا�ستقرار لالأمة 
العربية، متمني���ا �سموه للرئي����س ال�سي�سي وحكومته 
مزيدا م���ن النجاح يف حتقيق الأم���ن وال�ستقرار مل�رص 
و�سعبها. واأ�ساد �سم���وه باملواقف امل�رصفة جلمهورية 
م����رص العربي���ة يف م�سان���دة مملكة البحري���ن والوقوف 
اإل���ى جانبه���ا يف كل م���ا يتعل���ق باحلفاظ عل���ى اأمنها 

وا�ستقراره���ا، وق���ال “اإن ذل���ك لي����س بغري���ب على 
م����رص التي تق���ف دائما جلان���ب اأ�سقائه���ا يف خمتلف 
الظ���روف”. ودع���ا �سموه اإل���ى العمل �سوي���ا يف كل ما 
يع���زز اأم���ن وا�ستق���رار البل���دان وال�سع���وب العربية، 
وقال: “يجب اأن تكون مواقفنا �سلبة واأن ل تلن لأي 
تهديد من اأي ط���رف كان”. واأكد �سموه اأن املنعطف 
الدقيق ال���ذي متر به الأمة العربي���ة يحتاج اإلى وحدة 
الكلمة يف الت�سدي لأي �سيا�سات ت�سعى اإلى التفريق 
وتقوي�س الأمن وال�ستق���رار يف الدول العربية. ونوه 
�سموه اإلى اأهمية تعزيز مثل هذه الزيارات واللقاءات 
ب���ن امل�سوؤولن من اأجل تن�سيق املواقف جتاه كافة 
التحدي���ات التي متر بها املنطق���ة ويعزز من قدرتها 
عل���ى ال�سري يف طريق التنمي���ة مبختلف اأبعادها. ونوه 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء يف هذا ال�سدد 
مب���ا قدمه اأبناء اجلالية امل�رصي���ة خالل �سنوات طويلة 
م���ن خربات يف جم���الت التعلي���م وال�سح���ة والقانون 
وغريه���ا، والت���ي كان له���ا ا�سهامها الكب���ري يف دعم 
م�سرية التنمية والبناء التي ت�سهدها البحرين، م�سريا 
�سم���وه اإل���ى اأنهم يحظ���ون ب���كل الرعاي���ة والهتمام 

والتقدير.
م���ن جانب���ه، اأعرب عبدالع���ال عن خال����س �سكره 
وتقدي���ره ل�ساحب ال�سمو رئي�س الوزراء على اهتمامه 
ب���كل ما م���ن �ساأن���ه تقوية اأوا����رص العالق���ات الأخوية 
ب���ن البلدي���ن ال�سقيق���ن، م�سي���دا مبواق���ف �سموه 
املوؤي���دة والداعمة مل�رص، وقال: “اإنها مواقف معروفة 
وم�سهودة ولن ين�ساها ال�سعب امل�رصي”. ونوه بحكمة 

وحنك���ة �سم���وه ومبادرات���ه العديدة من اأج���ل الوحدة 
والت�سامن العربي، وقال “اإن �سموه من حكماء العرب 
ومواقف���ه معروفه وحر�سه على دعم اأي جتمع خمل�س 
يعمل من اأج���ل الأمة ووحدة ال�س���ف العربي”. واأ�ساد 
مبا يتمتع به ال�سع���ب البحريني من خلق رفيع وطيبة 
يف التعامل ووطنية واإخال�س، موؤكدا اأن مواقف �سعب 
البحرين وقيادته مواقف ي�سجلها التاريخ بكل تقدير 
واحرتام، وق���ال “اإن البحرين كبرية باأهلها، ومعروفة 
بطيب���ة �سعبها”. ووجه عبدالعال الدعوة با�سم جمل�س 
الن���واب امل�رصي اإل���ى �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء لزيارة جمهورية م�رص العربية واأن يحل �سيفا 
عزي���زا عل���ى ال�سعب امل����رصي الذي يك���ن ل�سموه كل 

املحبة والتقدير.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س جمل�س النواب امل�رصي	

• يا�رص النا�رص	

االهتمام بالبيئة واحلياة الفطرية جزء من العادات واملوروثات 
ا�ستقبل املن�سق العام ملتنزه وحممية العرين... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

الرف����اع - املحافظ����ة اجلنوبي����ة: التق����ى حماف����ظ 
اجلنوبي����ة �سم����و ال�سي����خ خليف����ة ب����ن عل����ي اآل خليف����ة، 
باملن�س����ق الع����ام ملتن����زه وحممي����ة العري����ن اإ�سماعي����ل 
امل����دين، وذلك يف جمل�����س �سموه باملحافظ����ة اجلنوبية 
بح�س����ور عدد م����ن امل�سوؤول����ن يف املحافظ����ة اجلنوبية 

ومتنزه حممية العرين. 
ويف بداية اللقاء، اأك����د �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
اآل خليف����ة حر�سه يف تعزيز التع����اون والعمل امل�سرتك 
بال�س����كل ال����ذي يحقق التكام����ل املن�سود لإب����راز معامل 
ومقا�سد املحافظة اجلنوبية وجعلها من �سمن اخليارات 
ال�سياحي����ة املف�سلة للرواد وال����زوار يف مملكة البحرين 
نظراً ملا يحتويه متنزه وحممية العرين من قيمة ثقافية 

تعريفية مهم����ة ومق�سد �سياحي ب����ارز يف حماية احلياة 
الفطري����ة والربية، م�س����رياً �سمو حماف����ظ اجلنوبية على 
م����ا تتميز ب����ه املحافظة ب�سكل عام من ث����روات طبيعية 

وحي����اة فطرية ممي����زة يحتم على اجلمي����ع بذل مزيد من 
العمل لتو�سيع دائرة العمل امل�سرتك لأطالق املبادرات 
وامل�ساهمات التي من �ساأنها تعزيز اجلهود املوؤ�س�سية 

واملجتمعية الكفيلة برفع م�ستوى الوعي والتعاون بن 
كافة قطاع����ات جمتمع املحافظة يف هذا اجلانب، موؤكداً 
�سموه ان الهتمام بالبيئة واحلياة الفطرية جزء ل يتجزاأ 

م����ن العادات واملوروث����ات البحرينية العربي����ة الأ�سيلة 
الت����ي يتوجب احلف����اظ عليها والرتق����اء بها يف خمتلف 
املج����الت وال�سع����دة وف����ق ا�سرتاتيجية حتق����ق النماء 
وال�ستدام����ة الفاعلة.  م����ن جانبه، عرب املدين عن �سكره 
وتقدي����ره ل�سمو حمافظ اجلنوبية عل����ى حر�س واهتمام 
�سم����وه يف الطالع والرتق����اء بالبيئة واحلي����اة الفطرية 
يف ارج����اء املحافظ����ة ب�سكل عام ومنت����زه حممية العرين 
ب�س����كل خا�����س م�سيداً باملب����ادرات الت����ي يتطلع �سموه 
لتنفيذه����ا يف امل�ستقبل القري����ب، كما قدم خالل ل�سمو 
املحافظ جمموعة من املطبوع����ات ت�سمنت املعلومات 
والح�سائي����ات املتعلقة باملتن����زه والأعمال التطويرية 

التي ت�سهدها مرافق وخدمات متنزه وحممية العرين.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي يف لقاء مع املن�سق العام ملتنزه وحممية العرين	



تعلن إدارة المواد والتجهيزات – قسم المناقصات والعقود – عن طرح المناقصة العامة الداخلية التالية: -

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة المـواد والتجهيزات      
قسم المناقصات والعقــــــود

1-  فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، االتصال بقسم المناقصات والعقود )هاتف رقم 
17278216 - 17278214( خالل ساعات الدوام الرسمي للحصول على وثائق المناقصة مقابل دفع قيمة المستندات غير القابلة 
للرد اعتبارا من تاريخ  22/01/2018 على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء 
أيهما أقل، )وفي جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن 100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق أو 
نقداً أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول 

طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

2-  يعنون المظروف باسم مدير إدارة المواد والتجهيزات – وزارة التربية والتعليم ويوضع المظروف في صندوق العطاءات 
الخاص بالمناقصات بمكتب العقود رقم )108( بإدارة المواد والتجهيزات بمبنى وزارة التربية والتعليم بالقضيبية قبل الساعة 

الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالموعد النهائي لتقديم العطاءات.

3-  تخضع كافة إجراءات هذه المناقصة للمرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات 
والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم )37( لسنة 2002، وتعديله رقم 29 لسنه 2010. 

4-  كما يجب على المشاركين في هذه المناقصة مراعاة الشروط التالية:
   1-   أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة 

)هاتين المناقصتين حصراً لذوي االختصاص(.
   2-   أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )حسب األحوال( على االستمارة المرفقة بالشروط.

   3-   ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة المقدمة بختم الشركة صاحبة العطاء.
   4-   أن ترفق نسخة من شهادة نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل سارية المفعول.

5-  تفتح العطاءات في اليوم التالي ليوم قفل صندوق المناقصة المحدد أعاله بجلسة أعضاء لجنة المناقصات بالوزارة.

يعتبر هذا اإلعالن مكمالً لوثائق المناقصة.

رقم المناقصةموضوع المناقصة
قيمة الضمان 

االبتدائي

قيم وثائق 

المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات
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فائض الميزانية

عدم تطبيق اجلزاءات ال مينع من و�ضع الت�رشيعات
“من اأمن العقوبة اأ�ساء الأدب”... بوحمود:

ق���ال البل���دي اأحم���د الكوهج���ي “اإن و�سع 
ال�سالم���ة يف اخلي���ام الرم�ساني���ة  ا�سرتاط���ات 
اأم���ر جي���د، ولك���ن اأين تطبي���ق اجل���زاءات على 

املخالفني لها؟”.
ورد رئي�س املجل�س حممد بوحمود باأن عدم 
تطبيق اجل���زاءات والقوانني على املخالفني ل 
يعن���ي عدم و�س���ع قان���ون ينظم ه���ذه الأمور، 
واأثن���ى عليه البلدي عب���داهلل عا�سور قائال “من 

اأمن العقوبة اأ�ساء الأدب”.
م���ن جهتها، بين���ت مدير اخلدم���ات الفنية 

ببلدي���ة ال�سمالية ملي���اء الف�سالة اأن املحافظة 
ال�سمالي���ة بها فندق���ان فقط ومل يت���م اإ�سدار 

ترخي�س بتقدمي “ال�سي�سة” لهما.
واأ�ساف���ت اأن البلدي���ة ل تدخ���ر جه���دا يف 
تطبيق اجلزاءات على جميع املقاهي املخالفة.

وتابعت اأن و�سع ال�سرتاطات هدفه اإيجاد 
حل���ول لواحدة م���ن العادات الت���ي اعتاد عليها 
املواطن���ني يف موا�س���م معين���ة؛ حفاظ���ا عل���ى 
�سالمة اأ�سحابها، وعدم حتولها اإلى م�سدر اأذية 

لل�سكان وت�سويه للمنطقة.

“ت�رشب” 30 مليون دينار من ميزانية الهيئات البلدية
الوزير خلف ميتنع عن تو�سيح الأ�سباب... اجلنيد:

انتقد البلدي طه اجلنيد اإحجام وزير الأ�سغال 
ع���ن  العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون 
تو�سي���ح اأ�سباب “ت����رب” 30 ملي���ون دينار من 
ميزاني���ات البلديات التي اأقره���ا قانون امليزانية 

العامة لل�سنتني املاليتني 2017 و2018.
وق���ال اإن قان���ون امليزانية ر�س���د للهيئات 
البلدي���ة الأربع مبلغ 57 ملي���ون دينار، يف حني اأن 
جمموع ما خ�س�سته ال���وزارة للهيئات البلدية من 
ميزاني���ات مل يتجاوز نحو 26 ملي���ون دينار، الأمر 
الذي يدفع لل�سوؤال ب�س���اأن م�سري املبلغ املتبقي 
املر�س���ود يف املوازن���ة والبال���غ نح���و 30 ملي���ون 

دينار.

واأ�ساف اأن “من ح���ق املجل�س البلدي معرفة 
اأين ذهبت هذه الفوائ�س، ولي�س من ال�سحيح اأن 
ي�سل���ب منا هذا احلق، بداع���ي اأن اجلهة امل�سوؤولة 
عن تقدمي التقرير للمجل�س هي اجلهاز التنفيذي، 
واأن �سالحيته منح�رة يف ح���دود البيانات املالية 

املتعلقة ببلدية املنطقة ال�سمالية فقط”.

البلدي���ة  اعتم���اد ميزاني���ة  وج���اء يف تقري���ر 
امليزاني���ة  �سق���ف  اأن  و2018   2017 للعام���ني 
املخ�س�س���ة للبلدية لكل ع���ام يف حدود 6 ماليني 
دينار، وذلك عن خم�س�س نفقات القوى العاملة، 
وخم�س�س باقي الأب���واب التي مت خف�سها بن�سبة 

15 % عن اعتماد امليزانية املايل يف 2016.

�ضيدعلي احلافظة

بلدي
الشمالية
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• البلدية فاطمة القطري	

“املجل�س” م�ضوؤول عن ال�ضيا�ضة العامة لال�ضرتاطات التعمريية

البدء يف املرحلة الثانية من تطوير مرفاأ الدراز

املقرتح ت�سوبه كثري من الأخطاء الفنية... اأماين الدو�ري:

بعد ا�ستكمال الت�ساميم وتوفر املوازنات 

قالت البلدي���ة فاطمة القط���ري اإن مقرتح 
ق���رار ال�سرتاطات التنظيمي���ة للتعمري املحال 
للمجال����س البلدي���ة لدرا�ست���ه، م�س���وب بكثري 
م���ن الأخط���اء والنواق����س. وقال���ت اإن اللجن���ة 
الفني���ة لحظ���ت كث���ريا م���ن امل�س���اكل الت���ي 
تعيب ال�سرتاط���ات اجلديدة، والتي اإن طبقت 
فاإنه���ا �ستت�سب���ب مب�ساكل كب���رية يف التعمري 
باملحافظ���ة. وذهب���ت اإلى اأنه لأهمي���ة اأن تخرج 

هذه ال�سرتاطات ب�سورة جيدة ومالئمة للواقع 
التعم���ريي، ارتاأت اللجنة ����رورة ت�سكيل جلنة 
موح���دة من الهيئ���ات البلدي���ة واملخت�سني يف 
اجله���ات ذات العالق���ة ملناق�سة الأم���ور الفنية 

التي تت�سمنها هذه ال�سرتاطات.
وعلق���ت رئي����س ق�س���م تراخي����س البن���اء 
ببلدي���ة ال�سمالي���ة اأماين الدو�ري ب���اأن من غري 
ال�سائ���ب اإقح���ام املجال����س البلدي���ة يف الأمور 

الفني���ة الدقيقة؛ لأنها بحاجة اإلى متخ�س�سني، 
واأن دور املجل����س هو حتدي���د ال�سيا�سة العامة 

لال�سرتاطات.
ولفت���ت مدي���ر اخلدم���ات الفني���ة ببلدي���ة 
ال�سمالي���ة ملياء الف�سالة اإل���ى اأن ال�سرتاطات 
ت�سم���ل جمي���ع مناطق اململك���ة، وبالت���ايل من 
ال�سعوب���ة تف�سي���ل تل���ك ال�سرتاط���ات عل���ى 

اأ�سا�س خ�سو�سية كل منطقة.

ا�ستعر�ست البلدية فاطمة القطري مراحل 
اإجناز م�روع تطوير مرفاأ الدراز.

وذك���رت اأن العمل حاليا يج���ري على اإجناز 
املرحلة الأولى من و�سع املخطط العام للمرفاأ، 
اإذ �سيتم البدء يف املرحلة الثانية بعد ا�ستكمال 
الت�ساميم التف�سيلية واحل�سول على موافقات 

اجلهات اخلدمية وتوفر امليزانيات الالزمة.

وقال���ت اإن مراحل امل����روع �ست�سمل اإجناز 
اإن�س���اء مواقف لل�سي���ارات والطراري���د، واإن�ساء 
طري���ق رابط ب���ني �سارع 36 واملرف���اأ، وتطوير 
منح���در الق���وارب، وتركي���ب الإن���ارة، وتركيب 
�سي���اج اأمن���ي ح���ول امل�ساح���ات الت���ي �سيت���م 
تطويره���ا، اإ�سافة اإلى و�س���ع الطوب مبحاذات 

جدار املرفاأ.

قال رئي�س جمل�س بلدي ال�سمالية حممد 
بوحم���ود اإن املجل����س فتح قن���اة للتعاون يف 
جمال البحوث والدرا�سات مع جمل�س ال�سورى. 

ويف �سياق اآخر، اأبدى اأع�ساء املجل�س �سعوبة 
يف فه���م اأحد ردود وزي���ر الأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين ع�سام خلف، 
لت�سمنه م�سطلحات وم�سامني فنية دقيقة 

يتع�ر معها الفهم الوا�سح ملغزاها.

ا�ستك���ى اأع�س���اء جمل����س بل���دي 
مرا�س���الت  تعط���ل  م���ن  ال�سمالي���ة 
املجال�س البلدي مع اجلهات الر�سمية 

الأخرى.
وحم���ل البلدي���ان حم���د الدو�ري 
املعني  امل�س���وؤول  الكوهجي  واأحم���د 
مبرا�سالت املجل�س يف وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

م�سوؤولية تعطل هذه املرا�سالت.
وعل���ق رئي����س املجل����س حمم���د 
بوحم���ود ب���اأن حج���م العم���ل يف جميع 
وزارات اململك���ة كبري وهذا ما ل �سك 
فيه، ولكن نقول اإن هناك خلال ينبغي 

اإ�سالحه.
ج���اء ذلك اأثن���اء مناق�سة املجل�س 
م�ستج���دات مق���رتح حتدي���د �ساعات 

عمل املحالت التجارية ليال.

تعطل مرا�ضالت 
املجل�س

تعاون بلدي �ضوري
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أوقفوا هذا الجرم

حدثتن���ي اإح���دى الزميالت اأخ���را، عن انهيار عالقته���ا الزوجي���ة احلديثة؛ ب�سبب 
التدخ���الت املبا�رشة لوالدة ال���زوج، والتي ن�سطت منذ حلظة اخلطوب���ة الأولى، بو�سع 

العراقيل تلو العراقيل، لهدم العالقة ومتزيقها، حتى جنحت بذلك. 
وتق���ول اأي�سا، اإن اأقارب الزوج، والزوجة اأي�سا، ل يطفون لل�سطح اإل حني تن�سب 
اخلالفات؛ ليبا�رشوا مهمة �سب الزيت على النار، وتاأجيج الفرقة وال�سغينة، وب�رشيبة 

مكلفة يكون اخلا�رش الأ�سا�س بها الأطفال. 
وتوؤكد الزميل���ة اأن الكثر من العالقات الزوجية الفا�سل���ة، واملت�سدعة بالأعوام 
الأخرة، �سببه���ا الرئي�س تدخالت الأهل، والتي تكون - بالغالب - �سلبية، وم�سحونة 

بالكراهية، و�سوء الظن، والتحري�س. 
وي�سه���د الواقع، وبلغة الأرقام والإح�س���اءات، دور الأمرا�س الجتماعية املوؤثر يف 
هدم الأ�رشة البحرينية، خ�سو�سا للعر�سان ال�سغار بال�سن، مما ي�ستدعي دورا م�سوؤول 

للوالدين، والإعالم، وقادة الراأي، وبحلقة مت�سلة ومتكاملة.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“�لتخلي�ص �مل�سبق” على ج�رس �مللك فهد مطلع �أبريل

فوزكم تتويج للجهود �لر�مية �إلى �الرتقاء بالتعليم

�نعقاد �الجتماع �لتن�سيقي ملحور �الأد�ء �حلكومي

مكرًما “بيان البحرين”... حممد بن مبارك:

تنفيذا لتوجيهات �سمو ويل العهد وحت�سًرا لور�س العمل 

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء رئي����س املجل����س الأعل���ى لتطوي���ر التعليم 
والتدري���ب �سمو ال�سيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة، 
وبح�س���ور وزي���ر الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي، 
رئي�س جمل����س اإدارة مدر�سة بي���ان البحرين ال�سيخة 
مي بن���ت �سليمان العتيبي؛ مبنا�سب���ة فوز املدر�سة 
بجائ���زة زاي���د لطاق���ة امل�ستقب���ل عن فئ���ة اجلائزة 
العاملية للمدار�س الثانوي���ة وحيازتها املركز الأول 
يف امل�سابق���ة التي اأقيمت يف مدين���ة اأبوظبي بدولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.
واأع���رب �سمو ال�سيخ حممد ب���ن مبارك اآل خليفة 
ع���ن تهاني���ه وتربيكات���ه لل�سيخ���ة مي ب���ن �سليمان 
العتيبي وجمل����س اإدارة املدر�سة وهيئتيها الدارية 
والتعليمية، موؤكًدا اأن هذا الفوز ياأتي تتويًجا جلهود 
املدر�سة املوفقة وحر�سه���ا على الرتقاء برباجمها 
التعليمية وادائها املتمي���ز طبقا ملا جاء يف امل�رشوع 
الإ�سالح���ي لعاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة وروؤية مملك���ة البحرين 2030 
ومب���ادرات م����رشوع تطوي���ر التعلي���م والتدري���ب يف 
مملكة البحرين الهادف اإلى ا�ستمرارية عملية تطوير 
التعلي���م والتدري���ب والو�س���ول به���ا اإل���ى م�ستوى 
العاملية باعتبار التعليم عماد تنمية الدول وتقدمها 

ونه�ستها يف خمتلف املجالت.
وبه���ذه املنا�سبة، ق���ام �سمو ال�سي���خ حممد بن 
مب���ارك اآل خليف���ة بتق���دمي �سه���ادة �سك���ر وتقدير 
لل�سيخ���ة مي بنت �سليمان العتيب���ي، كما هناأ �سموه 
الطلب���ة الفائزي���ن، متمنًيا لهم املزي���د من التوفيق 

والنجاح يف درا�ستهم وحياتهم العملية.
من جانبه���ا، تقدمت ال�سيخة م���ي بنت �سليمان 
العتيب���ي ببالغ ال�سكر والتقدي���ر ل�سمو ال�سيخ حممد 
بن مبارك اآل خليفة على ا�ستقبال �سموه لها والطلبة 
الفائزي���ن، موؤك���دة اأن ه���ذا الف���وز ياأت���ي انعكا�سا 
لالهتم���ام ال���ذي يلق���اه التعليم يف مملك���ة البحرين 
واحلر����س على تطويره م�سيدة بجهود �سموه يف هذا 
املجال وذلك منذ توليه رئا�سة م�رشوع تطوير التعليم 
والتدريب. ح�رش اللقاء وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
للموارد واخلدم���ات حممد مبارك جمعة ووكيل وزارة 
الرتبي���ة والتعليم ل�سوؤون التعلي���م واملناهج فوزي 

اجلودر وع�س���و جمل�س اإدارة مدر�س���ة بيان البحرين 
املدير العام يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز جا�سم 
ال�س���راوي ومديرة املدر�سة الثانوي���ة ال�سيخة نورة 
بنت عبدالرحم���ن اآل خليفة ورئي�سة ق�سم البكالوريا 
الدولي���ة ال�سيخ���ة يا�سم���ني بنت �سلم���ان اآل خليفة 
ومدر�س���ة الأحي���اء �س���وزان بولفارث���ي و�سكرت���رة 
جمل����س الإدارة ي���ارا املل���ة، والطلب���ة الفائ���زون يف 
امل�سابقة وهم عبدالعزيز عادل اخلان، اآية اآل خليفة، 
مرمي نا�رش، عب���داهلل املاجد، زين���ب الدعي�سي، جود 
ال�س���راوي، زين علي، هي���ا حممود، عل���ي املنديل، 
نورة بني حماد، زينب خلف، والطالبة زين البلو�سي.

املنام���ة - بنا: تنفي���ذا لتوجيه���ات ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة بعقد ور�س عمل لو�س���ع الآليات وحتديد 
الأولويات التي ت�سكل تطلعات برنامج عمل احلكومة 
)2019 - 2022( يف امللتقى احلكومي 2017 الذي 
عق���د برعاية رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأمر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة، ومبادرة �ساحب 
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الوزراء، انعق���د اأم�س الجتماع 
التن�سيق���ي ملح���ور الأداء احلكومي بح�س���ور الوكالء 

والوكالء امل�ساعدين واملديرين املعنيني.
وياأت���ي الجتم���اع، اإل���ى جان���ب اجتم���اع املحور 
الت�رشيع���ي ال���ذي ينعقد الي���وم )الثالث���اء(؛ متهيًدا 
لور�سة عمل املحور الت�رشيعي والأداء احلكومي التي 
يرتاأ�سه���ا نائب رئي�س جمل�س الوزراء جواد العري�س 
ي���وم الأحد املوافق 28 يناير اجل���اري، رئي�س اللجنة 
الوزاري���ة لل�س���وؤون القانوني���ة، وه���ي الثاني���ة التي 
تنعق���د �سمن �سل�سل���ة ور�س العم���ل لو�سع الآليات 
وحتدي���د الأولوي���ات الت���ي ت�سكل تطلع���ات برنامج 
عمل احلكوم���ة )2019 - 2022( يف خمتلف حماوره 

الرئي�سية.

وبداأ الجتماع بكلمة افتتاحية اأكد فيها الرئي�س 
التنفيذي لهيئ���ة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، 
اأن  القائ���د  احلكوم���ي حمم���د  الأداء  من�س���ق حم���ور 
توجيهات عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة باأن يكون املواط���ن حموًرا رئي�سا 
يف العملي���ة التنموية، مت���ت ترجمتها عرب املبادرات 
احلكومية �سمن برنامج عمل احلكومة برئا�سة رئي�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة. 

واأ�س���اف اأن عق���د الجتماع���ات التن�سيقي���ة هو 
اإحدى اخلط���وات التي جت�سد ما يوؤك���د عليه �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء من اأهمية تعزيز 
التن�سي���ق والعمل امل�سرتك ب���ني اجلهات احلكومية 
مبا يزيد من فاعلية اخلطط والربامج ل�سالح الوطن 
واملواط���ن وتعزيز جناح املبادرات، مع تقدمي حلول 
واقعية للتحديات املتوقعة، اإلى جانب امل�ساهمة يف 

فهم الأولويات وال�رشعة يف الإجناز.

• �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبال رئي�س جمل�س اإدارة مدر�سة بيان البحرين	

• الجتماع التن�سيقي ملحور الأداء احلكومي	

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: حتت رعاية 
رئي����س اجلم���ارك ال�سي���خ اأحمد ب���ن حمد اآل 
اللق���اء  اجلم���ارك  �س���وؤون  اأقام���ت  خليف���ة، 
الت�س���اوري ب�س���اأن التخلي����س امل�سب���ق م���ع 
املخل�سني اجلمركيني، وذلك باإدارة جمارك 
املنافذ الربية. واأ�سار رئي�س اجلمارك اإلى اأن 
هذا اللقاء ج���اء بالتزامن م���ع احتفال �سوؤون 
اجلم���ارك بي���وم اجلم���ارك العامل���ي وال���ذي 
ي�سادف 26 يناير من كل عام؛ وذلك تاأكيًدا 
على مبداأ ال�رشاك���ة وال�سعي الدائم للتوا�سل 
لبح���ث  العالق���ة  ذات  الأط���راف  جمي���ع  م���ع 
كل م���ا م���ن �ساأنه تطوي���ر العم���ل اجلمركي، 
واحلر�س عل���ى الت�ساور لتي�س���ر الإجراءات، 
وذل���ك من اأج���ل خدم���ة التج���ار واملخل�سني 
اجلمركي���ني وامل�ساهمة يف رفع���ة القت�ساد 
الوطن���ي، موؤكًدا اأن ه���ذا اللقاء يه���دف اإلى 
اإتاحة الفر�سة للتع���رف على اآراء املخل�سني 
اجلمركي���ني وتب���ادل وجهات النظ���ر؛ بهدف 
تطبي���ق نظ���ام التخلي�س امل�سب���ق على ج�رش 
املل���ك فهد بال�س���كل ال�سحي���ح. واأو�سح اأن 
نظ���ام التخلي�س امل�سبق يق���وم على ا�ستالم 
ال�رشكة امل�ست���وردة للم�ستن���دات من ال�رشكة 
امل�س���درة، وعليه يقوم املخل����س اجلمركي 
باإعداد البيان اجلمركي قبل و�سول ال�ساحنة، 
والذي تكمن اأهميته لدى �سوؤون اجلمارك يف 
حتديد م���ا اإذا كانت هناك حاج���ة اإلى امل�سح 
ال�سوئ���ي اأو التفتي����س الي���دوي اأو الإف���راج 
عنها ب�سكل مبا�رش. ونوه رئي�س اجلمارك، باأن 

�سوؤون اجلمارك جتاوزت الكثر من امل�ساكل 
ومنه���ا تكد�س ال�ساحن���ات والتي �ساهمت يف 
اإيج���اد حلول لتقلي�س امل���دة الزمنية جلميع 
الإج���راءات، اإ�ساف���ة اإلى تط���ور التكنولوجيا 
الذي �سه���ل يف و�سول املعلومة قبل و�سول 
الب�ساعة، ف���كل هذه العوام���ل �ساعدت على 
تطبي���ق فك���رة التخلي����س امل�سب���ق، والتي 
ته���دف ب�س���كل كب���ر اإل���ى تقلي����س املدة 
الزمني���ة امل�ستغرقة لبقاء ال�ساحنة يف املنفذ 
حلني الإف���راج عنها، اإذ تتطل���ع لهذا الهدف 

كافة اأنواع الواردات اإلى مملكة البحرين.
ويف اخلت���ام، اأك���د رئي����س اجلم���ارك اأن 
�سوؤون اجلم���ارك �ستعمل خالل الأيام املقبلة 
عل���ى اإ�سدار الق���رار املتعل���ق بتطبيق نظام 
التخلي����س امل�سب���ق والعم���ل م���ع اجله���ات 
الت���ي  كاف���ة  العقب���ات  لتذلي���ل  الرقابي���ة 
تواج���ه عملي���ة التطبي���ق، اإذ �سيب���داأ تطبيق 
النظ���ام يف الأول م���ن �سه���ر اأبري���ل املقبل، 
وي�ساحب���ه تنفيذ حملة توعوية موجهة جلميع 
والتجار  والأف���راد واملخل�سني  امل�ستوردين 
خ���الل الأ�سابيع املقبلة، م�س���دًدا على �رشورة 
تع���اون املخل�س���ني اجلمركي���ني م���ع �سئون 
اجلمارك وح����رش امل�ستوردين غر امللتزمني 
يف تق���دمي املعلوم���ة ال�سحيح���ة، حت���ى يتم 

اتخاذ الإجراءات الالزمة حيالهم.
ح�رش اللقاء، ع���دد من املديرين العامني 
واملديري���ن ب�س���وؤون اجلم���ارك وع���دد م���ن 

املخل�سني اجلمركيني.

نفخر باأن ن�سبة �لتوظيف خلريجي �ملعهد بلغت 100 %
85 طالًبا زيادة الطاقة ال�ستيعابية ل� “معهد ال�سيافة” ... حامت داداباي:

هبة حم�سن من باربار

افتتح �سباح اأم�س مدير اإدارة التدريب وتطوير 
الق���وى العاملة ب���وزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية 
ع�س���ام العلوي املراف���ق اجلديدة ملعه���د البحرين 
لل�سياف���ة والتجزئ���ة يف بارب���ار، ي�ساحب���ه املدي���ر 
التنفيذي لق�سم املبيعات بتمكني ق�سي العري�س، 
وكان يف ا�ستقبالهم املدير املنتدب ملجموعة عبا�س 
دادب���اي، حامت دادب���اي واملدير التنفي���ذي للمعهد 
نايجل فيكا����س واملدير علي �سليبيخ وجمموعة من 

العاملني واملدر�سني باملعهد.
وبه���ذه املنا�سب���ة، ����رشح ح���امت داداب���اي باأن 
املراف���ق اجلدي���دة الت���ي مت���ت اإ�سافته���ا للمعهد 
�ستزيد م���ن الطاقة ال�ستعابي���ة بن�سبة كبرة ت�سل 

اإلى 30 % اي مبعدل 85 متدربا.
 واأكد اأن ن�سبة التوظيف للخريجني و�سلت اإلى 
100 % وه���ذا يوؤكد احتياج �س���وق العمل بالبحرين 
له���ذه النوعية م���ن الدرا�سة، كما اأو�س���ح اأن الطاقة 
ال�ستيعابي���ة للمعه���د 400 طال���ب، وحت���ى الآن مل 
ي�ستغ���ل منها �س���وى 40 % وه���ذا يوؤك���د احتياجنا 
الى حملة توعية �سامل���ة لت�سجيع البحرينيني خا�سة 
خريج���ي الثانوي���ة العام���ة والباحث���ني ع���ن العم���ل 
لالن�سم���ام له���ذا القط���اع الواع���د، وذل���ك من خالل 
ال�ستعان���ة بكافة املوؤ�س�سات املعني���ة مثل الأندية 
الريا�سي���ة واجلمعي���ات الأهلية واملراك���ز ال�سبابية 

وو�سائل الإعالم لت�سكيل الوعي العام باملجتمع.
واأردف داداب���اي: “لدين���ا ف���رع يف ال�سعودي���ة 
ويعم���ل عل���ى نط���اق وا�س���ع وخطتن���ا امل�ستقبلي���ة 
النت�س���ار يف دول اخلليج عن طريق ا�ستقطاب طلبة 
خليجي���ني للدرا�س���ة يف املعه���د بالبحرين، من خالل 
زي���ارة بع�س دول املنطق���ة اأو من خالل عقد دورات 
تدريبية تخ�س�سية ق�سرة ملدة اأ�سبوعني يف جمال 
ال�سيافة والتجزئة م���ن املدر�سني لتدريب وتعليم 

الطلبة يف بلدانهم.
ب���دوره، عل���ق عل���ي �سليبي���خ  قائ���ال: “ع���دد 
اخلريج���ني منذ العام 1999 و�سل اإلى 8500 طالب 
جميعه���م يعمل يف جمال ال�سيافة والفندقية ومنهم 

من لديه عمل خا�س يف هذا املجال”.

 وذك���ر اأن التطوي���ر بداأ منذ ع���ام ون�سف العام 
لبع�س املرافق باملعهد والتي �سملت 50 % منه.

 واأرج���ع �سليبيخ  تدين ن�سب���ة البحرنة يف قطاع 
الفنادق حيث و�سلت الى 10 % فقط ب�سبب زيادة 
ع���دد الفنادق الت���ي اأُن�سئ���ت يف ال�سن���وات القليلة 
املا�سية وعدم وج���ود توعية كافية لل�سباب للتوجه 
للدرا�س���ة يف معاه���د متخ�س�س���ة مثل ه���ذا املعهد 
ليكون���وا موؤهل���ني للعم���ل يف هذا الك���م الهائل من 
الفن���ادق. واأو�س���ح بالقول: “يوج���د بالبحرين 115 
فندق���ا ونعمل كمعه���د بحريني ه���و الأول والوحيد 
يف تخ�س�س���ه بالبحري���ن على خدمة جمي���ع فنادق ال� 
5 جن���وم لتزويده���م باخلريجني، ون�سب���ة البحرنة يف 
فئ���ة التدري����س 65 % ه���م خريجون م���ن بريطانيا 

ومن الأكادميي���ة يف �سوي�رشا. وحتدث فيكا�س قائالً: 
“لدينا حاليا 180 طالًبا 50 منهم يدر�سون الدبلوم 
ال�سوي�رشي���ة، ومدته���ا عامان و130 طالب���ا يدر�سون 
�سه���ادة يف العملي���ات الفندقية ولدين���ا 16 ا�ستاذا 
ن�سفهم ب���دوام كامل والن�سف الآخ���ر بدوام جزئي، 
ويت���م تدري���ب املدر�س���ن يف �سوي�رشا وم���ن �رشوط 

تعيينهم اأن يكونوا حاملني للماج�ستر.
يذك���ر اأن موؤ�س�س���ة عبا����س داداباي له���ا الدور 
الرئي�س���ي يف تطوير مراف���ق املعه���د، والعمل على 
ا�ستقطاب اأكرب عدد م���ن املتدربني وحتفيزهم من 
خالل ابتعاث املتفوقني منهم اإلى �سوي�رشا ملوا�سلة 
الدرا�س���ة هناك، حيث تق���وم املوؤ�س�س���ة بكفالتهم 

وتدريبهم ومنحهم املنح الدرا�سية.

8500 طالب عدد 
اخلريجي����ن من���ذ 

عام 1999

65 % ن�سبة البحرنة 
بالتدري�س وهم خريجو 

بريطانيا و�سوي�رشا

ت�سوير: ر�سول احلجري
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تفعيل التن�سيق واإدارة العمل امل�سرتك والتخطيط للعمليات امل�ساندة
تفقد �شري مراحل مترين القيادات امليداين امل�شرتك “قوة العزم”... القائد العام:

املنام���ة - بن���ا: قام القائ���د العام لق���وة دفاع 
البحري���ن امل�ش���ري الركن ال�شيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة �شب���اح اأم����س، بجول���ة ميدانية تفق���د فيها 
جمري���ات �ش���ري مراحل متري���ن القي���ادات امليداين 
امل�ش���رتك )ق���وة العزم( ال���ذي تنفذه ق���وة الدفاع 
بامل�شارك���ة مع احلر�س الوطن���ي ووزارة الداخلية يف 
خمتل���ف مناطق حمافظ���ات اململكة اعتب���اًرا من 22 
ولغاية 24 يناير اجلاري؛ به���دف التن�شيق والإعداد 
امل�شبق م���ع خمتلف اجله���ات املعني���ة ملواجهة اأي 
ح���دث طارئ، حيث حتر�س قوة دف���اع البحرين على 
اإج���راء مث���ل هذه التماري���ن ملا لها م���ن دور مهم يف 
تطوي���ر الأ�شاليب املتبعة يف عملي���ات رفع م�شتوى 
اجلهوزية وال�شتع���داد، وتن�شيق اجلهود امل�شرتكة 

بني اجلهات املعنية.
ول���دى و�شول امل�شري الرك���ن ال�شيخ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة اإلى مواقع التمرين املختلفة ا�شتمع 
اإل���ى اإيجاز عن اأه���داف ومراحل التمري���ن املختلفة، 
وتفق���د جمري���ات التمرين كما اطلع ع���ن كثب على 

جان���ب م���ن عمليات التمري���ن. بعد ذلك ق���ام بجوله 
تفقدية لعدد من مراكز وقيادات التمرين املختلفة 

يف خمتلف املناطق.
واأ�ش���اد القائ���د العام لق���وة الدفاع مب���ا مل�شه 
يف زيارت���ه التفقدي���ة م���ن روح التع���اون والتن�شيق 
امل�شرتك���ني اللذين ظهرا جلًيا خالل تنفيذ اإجراءات 
وتطبيقات العمل امل�شرتك بني اجلهات املعنية يف 
ه���ذا التمرين، موؤكًدا اأهمية اإجراء مثل هذه التمارين 
امل�شرتك���ة لكت�ش���اب مزي���د م���ن اخل���رة القيادية 
للجهوزي���ة  التخطي���ط  عل���ى  والق���درة  امليداني���ة 
وال�شتع���داد املطلوبني ملواجه���ة خمتلف الظروف 
واحل���وادث الطارئ���ة والكوارث املفاجئ���ة، وتقوية، 
وتفعيل التن�شي���ق واإدارة العمل القيادي امل�شرتك 
والتخطي���ط للعمليات امل�شاندة وط���رق مواجهة اأي 

تهديد للحفاظ على اأمن وا�شتقرار املنطقة.
كما اأعرب القائد العام ع���ن اعتزازه بامل�شتوى 
امل����رف الذي ظهر ب���ه منت�شبو قوة دف���اع البحرين 
واحلر����س الوطن���ي ووزارة الداخلي���ة، وم���ا حتلوا به 

من روح العزمية والإ����رار لأداء الواجب املناط بهم 
عل���ى اأكمل وجه، موؤكًدا اأن رج���ال قوة دفاع البحرين 
ا�شتطاع���وا وبج���دارة فائقة اأن يوؤك���دوا على الدوام 

باأنه���م بح���ق العني ال�شاه���رة وال���درع الواقي الذي 
يحم���ي وي�ش���ون اأر�س ه���ذا الوطن العزي���ز، متمنًيا 
للجميع املزيد م���ن التوفيق وال�شداد. وقال امل�شري 

الرك���ن ال�شيخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة “اإننا نفخر 
بالإجن���ازات العظيم���ة التي حققته���ا وحتققها قوة 
دف���اع البحرين، وه���ذه القوة الوطني���ة �شتعي�س يف 
الأي���ام القليل���ة املقبلة منا�شبة كب���رية وعزيزة على 
قلوب جميع اأبناء البحرين وهي اإطاللة يومها املجيد 
حمتفية بذكراه���ا اخلم�شني يف اخلام����س من فراير 
2018، وه���ي منا�شبة ي�شتذكر فيه���ا اجلميع الدور 
الريادي لعاه���ل البالد القائد الأعلى �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف ر�ش���م مالمح 
العزة وال�ش���وؤدد لقوتنا البا�شلة، وتوفري �شبل الأمن 
وال�شتقرار لوطننا الغ���ايل والرخاء والتقدم لأبنائه، 
ول يفوتن���ا ونحن على اأبواب هذه الذكرى الطيبة اأن 
نحي���ي رجالنا الأبطال الذين يذودون باأرواحهم فداًء 
لدينه���م ووطنهم، ون����رًة لأ�شقائه���م �شمن قوات 
التحال���ف العربي لدع���م ال�رعية يف اليم���ن ال�شقيق 
بقيادة القوات امل�شلحة باململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيق���ة فلهم منا كل حتية وتقدير، داعني اهلل عز 

وجل اأن مُيّن علينا بالن�ر املوؤزر.

• القائد العام يتفقد جمريات �شري مراحل مترين القيادات امليداين امل�شرتك )قوة العزم(	

تد�سني منظومة القيادة وال�سيطرة احلديثة ل�سفينة البحرين رئي�س الأركان يتفقد جانًبا من مترين “قوة العزم”

الكوهجي: توجيهات جاللة امللك قطعت الجتهادات واجلدال

الرفاع - قوة الدفاع: تفقد رئي�س 
هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب 
النعيمي �شباح اأم����س، جانًبا من مترين 
القي���ادات املي���داين امل�ش���رتك )ق���وة 
العزم( الذي تنف���ذه قوة دفاع البحرين 
بامل�شاركة مع احلر����س الوطني ووزارة 
الداخلي���ة يف خمتل���ف مناطق حمافظات 
اململك���ة اعتب���اًرا من اأم����س الثنني 22 
يناي���ر ولغاي���ة غ���دا الأربع���اء 24 يناير 

اجلاري.
وخ���الل اجلول���ة التفقدي���ة ا�شتمع 
رئي����س هيئ���ة الأركان اإل���ى اإيج���از عن 
املختلف���ة  التمري���ن  ومراح���ل  اأه���داف 
والأ�شلحة والوحدات امل�شاركة فيه، كما 

تابع جانب من جمريات التمرين، واطلع 
عن كثب على عمليات التمرين وو�شائل 
القيادة وال�شيط���رة، موؤكًدا اأن التمرين 

�شي�شاه���م يف �شقل اخلرات الع�شكرية 
والرتق���اء باملفاهي���م القيادية جلميع 

امل�شاركني.

املنام���ة - بن���ا: اأقي���م يف �شالح 
البحري���ة امللك���ي البحرين���ي بق���وة 
دفاع البحرين �شباح، حفل تد�شني 
منظومة القيادة وال�شيطرة احلديثة 
ل�شفين���ة مملك���ة البحري���ن املنامة 
بح�شور املفت�س العام اللواء الركن 
و�شم���و  النعيم���ي  ح�ش���ن  عب���داهلل 
النقي���ب ال�شيخ عي�ش���ى بن �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، وتعت���ر هذه 
املنظوم���ة م���ن اأح���دث منظوم���ات 
القيادة وال�شيطرة يف وقتنا احلا�ر.
ح�ر الحتف���ال �شفري جمهورّية 
البحري���ن  مملك���ة  ل���دى  اإيطالي���ا 
دومينك���و بيالت���و ونائ���ب الرئي�س 

التنفيذي ل�ركة ليوناردو امل�شنعة 
للمنظوم���ة وقائ���د �ش���الح البحري���ة 
Ma -  ململلكي البحرين���ي بالوكالة

co Peretti، وقائ���د �شالح البحرية 
امللكي البحرين���ي بالوكالة العميد 

الركن بحري حممد يو�شف الع�شم.

ال�شك���ر  الكوهج���ي  عي�ش���ى  النائ���ب  رف���ع 
والمتنان اإلى عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة، على توجيهات جاللته 
احلكيم���ة للتوافق ب���ني ال�شلطت���ني التنفيذية 
والت�ريعية اأعمال مبب���داأ الت�شاور والتحاور فيما 
يتعل���ق بال�ش���وؤون املعي�شي���ة وغريه���ا، موؤك���دا 
اأن ع���دم اإق���رار اأي زي���ادة يف الر�ش���وم اإلى حني 
انته���اء اللجن���ة امل�شرتك���ة ب���ني ال�شلطتني من 
عملها، �ش���كل ا�شتجابة مقدرة ومب���ادرة �شامية 
قطعت كل الجته���ادات واجل���دال الدائر ب�شاأن 
ال�شتمرار مبزيد من الر�ش���وم. واأ�شاد الكوهجي 
بحر����س رئي�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليف���ة على �رعة 
اإنفاذ التوجيهات امللكية باإلزام جميع الوزارات 
والأجهزة احلكومي���ة با�شتبعاد اأي م�روع ينطوي 
عل���ى زي���ادة يف الر�ش���وم توؤثر عل���ى املواطنني 
م���ن دائ���رة التطبي���ق اإل���ى ح���ني انته���اء عم���ل 
اللجن���ة امل�شرتك���ة. و�شدد عل���ى اأن التوجيهات 
ال�شديدة املتتابع���ة تعطي بريقا خا�شا للتجربة 
الدميقراطي���ة يف البحري���ن وتوؤك���د اأن ما حتققه 

اململك���ة م���ن تق���دم ورخاء �شام���ل ي�شتن���د اإلى 
ا�شا����س مت���ني واأر�شي���ة ثابتة ورا�شخ���ة تتمثل 
يف روؤى ثاقب���ة وطموح���ات وا�شع���ة لعاهل البالد 
وتنفي���ذ دقيق م���ن قبل �شم���و رئي�س ال���وزراء، 
واإ����رار وا�ش���ح وجه���ود دوؤوبة ودع���م من ويل 
العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.

6 نقـــــاط اأ�ســـا�سيـــة لإجنـــــاز اإعــــادة هيكلـــــة الدعـــــم
“م�شرتكة النواب وال�شورى” ت�شيد بالتوجيهات ال�شامية لوقف زيادة الر�شوم  

الق�شيبي���ة - جمل����س الن���واب: اأ�ش���ادت اللجنة 
الت�ريعية امل�شرتكة ب���ني جمل�شي النواب وال�شورى 
بحر����س جالل���ة املل���ك الداع���م واملع���زز للتع���اون 
والتن�شي���ق والتواف���ق ب���ني ال�شلطت���ني التنفيذية 

والت�ريعية يف خمتلف الق�شايا الوطنية.
واأ�ش���ارت اإل���ى توجيه جاللت���ه ب����رورة تكاتف 
العم���ل الوطن���ي امل�ش���رتك ب���ني اجلانب���ني، واإيجاد 
اأف�شل احلل���ول التوافقية املنا�شب���ة التي ت�شب يف 
م�شلحة الوط���ن واملواطن، والتي تعد خريطة طريق 
للمرحلة القادمة حتقق التطوير والتنمية والزدهار. 
جاء ذلك يف الجتم���اع املنعقد �شباح اأم�س للجنة 
امل�شرتك���ة امل�شكلة من اأع�شاء هيئ���ة مكتبي جمل�س 
الن���واب وجمل����س ال�ش���ورى واملعني���ة بالتواف���ق مع 
احلكومة ب�شاأن اإعادة هيكلة الدعم مل�شتحقيه، والتي 
يرتاأ�شه���ا النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س النواب علي 
الع���رادي. وا�شتعر�ش���ت اللجنة تقري���راً اأعدته اللجنة 
الفني���ة الفرعية برئا�شة فخ���رو واملكلفة ببحث توجه 
احلكومة والتوافق على اأوجه تقدمي الدعم والإجراءات 
التنظيمي���ة وغريها من الآليات، حي���ث حددت اللجنة 

الفنية مهام عملها يف 6 نقاط اأ�سا�سية هي: 
1 - حتدي���د الآلي���ات والتدابري لإع���ادة هيكلة 

الدعم احلكومي.
2 - حتدي���د معايري ال�شتحق���اق للم�شتفيدين 

من الدعم احلكومي، و�شوابطه و�روطه.
3 - ح�ر جميع اأن���واع الدعم الذي يح�شل عليه 
املواطن، والت�ريعات والقرارات الوزارية التنفيذية 
والإح�شائيات والبيانات والأرقام املتعلقة مبو�شوع 

الدعم.
4 - ح����ر جمي���ع مرئي���ات الأع�ش���اء الت���ي مّت 

التوافق ب�شاأنها.
5 - حتدي���د معاي���ري و�شواب���ط املحافظة على 

م�شتوى دخل الفرد البحريني.
6 - حتدي���د اآلي���ة للتحّق���ق من و�ش���ول الدعم 

مل�شتحقيه ب�شكل فعلي.
 كما توافق اأع�شاء اللجن���ة الت�ريعية امل�شرتكة 
عل���ى خماطبة احلكوم���ة لتزويد اللجن���ة وباأ�رع وقت 
ممك���ن باأب���واب الدع���م احلكوم���ة وقيمت���ه و����روط 

ا�شتحقاقه والفئات امل�شتفيدة منه، وت�شور ال�شلطة 
التنفيذي���ة حول الآلي���ة املقرتحة م���ن جانبها لإعادة 
هيكلت���ه لي�شل اإل���ى م�شتحقي���ه، وذل���ك لدرا�شتها 
يف اللجن���ة امل�شرتكة. كم���ا قررت اللجن���ة امل�شرتكة 
تكليف اللجن���ة الفرعية الفنية امل�شكل���ة من اأع�شاء 
ال�شلطة الت�ريعية بالجتماع يوم الثنني املوافق 29 
يناير اجلاري لو�ش���ع الت�شورات يف �شكل مقرتحات، 
وتوافقت عل���ى اأن جتتمع يوم الأربع���اء املوافق 31 
يناي���ر اجلاري مع اللجنة الفنية امل�شكلة من احلكومة 
ملناق�شتها، بحيث ت�شلم اللجنة الت�ريعية امل�شرتكة 
ردود ال�شلط���ة التنفيذي���ة عل���ى ا�شتف�شاراته���ا يف 
موعد اأق�ش���اه يوم الأحد املواف���ق 28 يناير اجلاري، 
اللذي���ن  الجتماع���ني  قب���ل  مناق�شته���ا  وليت�شن���ى 

حددتهما اللجنة الت�ريعية امل�شرتكة.

• اجتماع للجنة امل�شرتكة	

• عي�شى الكوهجي	

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

تاأييد احلب�س �سنة ملوقوف هرب من “ال�سلمانية” 
اأيدت حمكمة ال�شتئناف العليا اجلنائية الولى 
معاقبة �شاب حمكوم عليه باحلب�س ملدة �شنة واحدة؛ 
وذل����ك لإدانت����ه باله����رب، مب�شاع����دة م����ن �شقيقيه 
و�شخ�����س اآخر، م����ن جممع ال�شلماني����ة الطبي، والذي 
كان يتلق����ى العالج في����ه ويحر�شه �رطي����ان؛ لكونه 
موقوًف����ا على ذمة ق�شي����ة اأمنية كان �����رع واآخرون 
فيها بقت����ل اأفراد �رطة. وكان����ت حمكمة اأول درجة 
عاقبت 4 متهمني اعتدوا على �رطيني بال�رب، اإذ 
ح����اول “امل�شتاأنف” الهرب من قب�شة رجال ال�رطة، 

وذلك بحب�س كل منهم ملدة �شنة واحدة.
وثب����ت للمحكم����ة اأن امل�شتاأن����ف واآخرين �شبق 
احلك����م عليهم اأنهم جميًعا بتاري����خ 7 يونيو 2015، 
ا�شتعملوا القوة والعنف من موظفني عموميني اأثناء 

وب�شب����ب تاأديتهما لأعمال وظيفتهم����ا بنية حملهما 
بغري حق على المتناع عن اأداء اأعمال وظيفتهما باأن 

قاوماهما ومل يبلغوا بذلك مق�شدهم.
وذكرت املحكمة اأن تفا�شيل الواقعة تتح�شل 
يف اأن املته����م الأول “امل�شتاأن����ف” واملوق����وف على 
ذم����ة ق�شية �روع يف قت����ل، مت نقله بي����وم الواقعة 
م����ن مرك����ز التوقيف اإلى جمم����ع ال�شلماني����ة الطبي؛ 
لإج����راء عمليه طبية يف اأنف����ه. وباليوم التايل بحوايل 
ال�شاعة 6:30 �شباًحا طلب من ال�رطيني املكّلفني 
بحرا�شته فك قي����وده للتوجه ل����دورة املياه لق�شاء 
حاجت����ه، لكنه ومبج����رد اأن مت فتح القي����ود عنه دفع 
اأحدهم����ا ورك�����س هارًبا حماوًل اخل����روج من املجمع. 
ومبالحق����ة ال�رطي����ني ل����ه مل يتمكن����ا م����ن اإيقاف����ه 

وتقيي����ده م����ن جدي����د، اإل مب�شاعدة م����ن حّرا�س اأمن 
املجمع الطبي.

واأثناء ذلك ح�����ر للموقوف اثنان م����ن اأ�شقائه 
واآخ����ر قريب����ه، وعندم����ا �شاه����دوا املوق����وف وه����و 
به����ذه احلالة رك�ش����وا جتاهه، فاأوقف م�ش����وؤول اأمن 
امل�شت�شف����ى املتهم الثاين حتى ل يق����رتب منه، اإل 

اأن الأخري دفعه.
يف حني حاول املتهم����ان الثالث والرابع �شحب 
امل�شتاأن����ف )املوق����وف(؛ حت����ى يتمكن م����ن الهرب 
من قب�ش����ة ال�رطة، لك����ن اأحد ال�رطي����ني وم�شوؤول 
اأمن امل�شت�شف����ى اأحكموا ال�شيط����رة عليه ومنعوهم 
م����ن ذل����ك، بعد اأن تعّر�����س املتهم الث����اين بال�رب 

مل�شوؤول حرا�س اأمن املجمع الطبي.

احلب�س ل�رسطي مرور قاد �سيارته ب�رسعة جنونية
حكمت املحكمة الك���رى اجلنائية 
ال�شتئنافي���ة(،  )ب�شفته���ا  الثاني���ة 
برف����س ا�شتئن���اف �رطي م���رور )31 
عاًم���ا( �شبط���ه ال���رادار وه���و يق���ود 
�شيارت���ه ب�رع���ة جنوني���ة بلغت 208 
واأي���دت  ال�شاع���ة،  يف  كيلوم���رتات 
معاقبته باحلب����س ملدة �شهر واحد مع 
النف���اذ اإ�سافًة لتغرمي���ه مبلًغا وقدره 
500 دين���ار ف�شاًل ع���ن اإيقاف رخ�شة 

قيادته ملدة 6 اأ�شهر. 
وتتمثل وقائع �شبط �رطي املرور 
املتهّور اإلى اأن كامرية مراقبة ال�رعة 
واملثبت���ة على ال�ش���ارع امل���وؤدي اإلى 

جزر اأمواج، كان���ت قد التقطت ب�شكل 
اعتي���ادي �ش���ورًة لإح���دى املركب���ات 
التي جت���اوزت �رعة ال�ش���ارع املقررة 
100 كيلوم���رت يف ال�شاع���ة  والبالغ���ة 
حتى بلغة �رعتها 208 كيلومرتات يف 

ال�شاعة.
لك���ن اأفراد �رطة امل���رور تفاجاأوا 
حينم���ا ا�شتعلموا ع���ن بيانات �شاحب 
املركب���ة، والذي تبني اأن���ه زميل لهم 
يف الإدارة العامة للمرور، وبعد �شوؤاله 
عن الواقعة اعرتف بها ومت اإحالته اإلى 
نياب���ة امل���رور، والتي بدوره���ا اأحالته 

للمحاكمة.
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�شدى وا�شع مل�ش�مني خط�ب وزير الداخلية ب�ش�أن تعزيز املواطنة

اأ�ش����دت فع�لي����ت حملية وبرمل�ني���ة مب�ش�مني خط�ب وزير الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة ل���دى لق�ئه نخبة من اأبن�ء 
الوطن، وت�أكيده اللتف�ت�ت الأبوية من لدى ع�هل البالد �ش�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، وتوجيهه امل�شتمر للم�شوؤولني لتعميق احل�س 

الوطني وخدمة املواطنني. 

وثمن الن�ئب الأول لرئي�س جمل�س النواب علي العرادي 
م�ش�مني خط����ب وزير الداخلية، الع���رادي اأن تلك ال�شم�ت 
مل تكن م�شتغربة، بل هي اإ�ش�فة لرتاكم�ت �شجله� الت�أريخ 
مب����ء من ذهب من���ذ اأن ج�ء جاللة امللك بعه���ده الإ�شالحي. 
ولفت الن�ئب الأول اإلى اأن م� ورد على ل�ش�ن وزير الداخلية 
م���ن توجيه����ت جلاللة امللك ه���ي الذخ���رة احلقيقية التي 
تقوم عليه���� موؤ�ش�ش����ت الدولة و�شلط�ته����، والتي ت�شب 
جميعه���� يف حتقيق الأم���ن وال�شتق���رار والطمئن����ن لأبن�ء 
ال�شعب البحريني، اإذ ط�مل� اأر�شل توجيه�ته - وعرب خمتلف 

اللق�ءات - للم�شوؤولني ب�لقي�م بدورهم يف توفر اخلدم�ت 
الالئقة للمواطن���ني، ولل�شلطة الت�رشيعي���ة ب�لتطوير �شمن 
نط�ق دميقراطي مفتوح. واأكد العرادي اأن ال�شعب اعت�د اأن 
يكون جاللة امللك هو م�شدر الأمل، وتعزيز الثقة عندهم يف 
اأ�شع���ب الظروف، اإذ لط�مل� وق���ف من اأجل حتقيق تطلع�ت 
�شعبِه حتى يف اأ�شعب الأو�ش�ع، كم� ح�شل يف ظل توجيه�ته 
ال�ش�مية اأثن����ء من�ق�شة م�رشوع امليزاني���ة الع�مة للدولة ب�أن 
ل يت���م امل�ش��س مبكت�شب�ت املواطن���ني، ومب�درته الكرمية 

•ب�لنظر يف الدعم احلكومي وتوجيهه مل�شتحقيه. علي العرادي	

• عبداهلل بن حويل	

ثم���ن رئي����س جلنة ال�ش���وؤون اخل�رجية والدف����ع والأمن 
الوطن���ي مبجل����س الن���واب عبداهلل ب���ن حويل الكلم���ة التي 
األق�ه���� وزير الداخلية ال�شي���خ را�شد بن عب���داهلل اآل خليفة 
بن���ادي �ل�ضب���اط، م�ؤك���ًد� �أنه���ا “خل�ش���ت واق���ع املرحل���ة، 
وتوجه����ت الدول���ة، وموؤ�ش�ش�ته� الأمنية املختلف���ة، ب�أنه ل 
عودة للوراء، وب�أن الإ�شالح وحم�ربة الإره�ب، يبداآن ب�لولء 

للوطن، والنتم�ء لهويته”.
وق����ل بن حويل اإن م� ذكره الوزي���ر يعك�س م� يدور يف 
خلج����ت اأنف�شن� جميًع�، ب����أن هذا الوطن ه���و للجميع، وب�أن 

التدخ���الت الأجنبية امل�شتمرة، والرتبية العق�ئدية اخل�طئة، 
واملحر�ش���ة، لط�مل� ك�نت الند للوح���دة اجل�معة، ف�أدمت م� 
اأدم���ت من اأبن�ئن�، وزجت بجموع منه���م يف موج�ت التطرف، 
وال�شل���وك النع���زايل، واأجج���ت الإره����ب، وح���روب �شوارع، 

والعتداءات على رج�ل الأمن، واملمتلك�ت”.
وزاد ب����أن “الكلم���ة جت�شد خ�رطة عم���ل، ومنه�ج حي�ة، 
لأبن�ء البلد، روحه� الربن�مج الإ�شالحي، والذي نظم احلقوق، 
والواجب�ت، واأ�ش�س لد�شتور ع����رشي، يالم�س طموح�ت اأبن�ء 

البلد”.

اأ�ش�د ع�ش���و جلنة ال�ش���وؤون اخل�رجية والدف����ع والأمن 
الوطني الن�ئب حممد اجلودر مبب�درة وزير الداخلية الرامية 
لتعزي���ز املواطنة لدى البحرينيني، منوه���� يف ذات الوقت، 
ب�لإعالن عن ج�ئزة �شنوية م���ن وزارة الداخلية لأف�شل عمل 

لتعزيز الولء واملواطنة وتر�شيخ قيم الوطنية والنتم�ء.
واأ�ش����ف “اإنني اأ�ش���د على يد وزي���ر الداخلية يف تعزيز 
وتر�شيخ مب�دئ املواطن���ة؛ لأن الولء للوطن املحب لأبن�ئه 
من اأب���رز الواجب�ت الت���ي يجب اأن يت�شف به���� كل بحريني 

يف ه���ذه الأر����س الطيبة، وم���� يق�بل هذا ال���ولء هو اخلي�نة 
املكروه���ة يف كل الأوط����ن، اإذ يبيع اأبن�ء الوطن عن جهل اأو 
عن ق�شد هويتهم الوطنية وي�شتبدلون تراب الوطن الغ�يل 
مب� ي�رش م�ش�لح الوطن وي�شوه حقيقته ويحط من اإجن�زاته”.
واأردف اجل���ودر اأن حبن� للوطن يج���ب اأن يعلو على كل 
حب بعد عب�دة اهلل �شبح�نه وتع�لى، فحب الوطن هو مر�ش�ة 
للخ�ل���ق، والأر����س اأم متن���ح قلبه���� لأبن�ئه� ووال���د مينحن� 

هويتن� الوطنية.

ق�ل امل�شت�ش�ر الق�نوين م�ل اهلل احلم�دي اإن لق�ء وزير 
الداخلية بنخبة من اأبن����ء الوطن لهو خر دليل على املنهج 
الدميقراط���ي الذي اختطته البحري���ن يف تع�مله� مع خمتلف 
التحدي����ت. واإن مثل هذا الأمر ن�در احل���دوث حتى يف اأقدم 

دول الع�مل دميقراطية.
ول �شك اأن مث���ل هذه اللق�ءات تعك����س الروح الأخوية 
املتمي���زة والألفة التي تظلل عالق�ت خمتلف فئ�ت ال�شعب 
البحرين���ي وخمتل���ف اأطي�ف���ه وقي�دته منذ الق���دم. وحر�س 
جاللة املل���ك على هذه الروح وتنميته���� وا�شتمراريته� منذ 

اأن ت�شل���م مق�لي���د احلكم. واأكد جاللته يف اأك���ر من من��شبة 
اأن الإن�ش����ن البحريني هو ثروة هذا الوطن، كم� �شدد جاللته 
على اتب�ع منهج الو�شطية والعتدال والبتع�د عن الط�ئفية 

والتحلي ب�لوطنية.
ون�ش���د على يد وزي���ر الداخلية ومنت�شب���ي الوزارة على 
يقظتهم الدائمة واإف�ش�لهم املخطط�ت الإره�بية التي لول 
عن�ي���ة اهلل ويقظة رج�ل الداخلية حلدث م���� ل يحمد عقب�ه. 
فه���وؤلء الرج�ل ي�شحون بحي�تهم يومًي���� يف �شبيل اأن ننعم 

نحن بحي�ة �شعيدة واآمنة مع اأهلن� وذوين�. 

اأو�شح����ت الن�ئب جميل����ة ال�شم�ك اأن مملك����ة البحرين 
ا�شتط�ع����ت اأن حتظى بنقلة نوعية عل����ى خمتلف املج�لت 
والأ�شع����دة وحتق����ق الكثر م����ن الإجن�زات الت����ي ي�ش�ر له� 
ب�لبن�ن يف املج�لت ال�شي��شي����ة والقت�ش�دية والجتم�عية 
وحق����وق الإن�ش�����ن.  وق�ل����ت اإن النتم�ء للوط����ن والولء له 
م����ن القيم ال�ش�مية النبيل����ة ويكت�شبه� الإن�ش�ن بفطرته ول 
لى عليه، اإل اأن ال�رشورة حتتم غر�شه� وتعزيزه� يف نف�س  متمُ
كل مواط����ن ليم�ر�س حقوقه امل�رشوع����ة، متحلًي� ب�أخالقي�ت 

املواطن����ة وال�شلوكي�����ت ال�شليم����ة. وهذا م� جتل����ى وا�شح� 
بكلمة وزي����ر الداخلية فقد اأ�ش�ر اإلى �����رشورة نبذ الط�ئفية 
وتعزي����ز املواطن����ة، ف�لوطنية ح�جة �رشوري����ة ومهمة ت�شعر 
الف����رد ب�لروابط امل�شرتك����ة بينه واأف����راد جمتمعه وتقوية 
�شع����وره ب�لنتم�ء للوط����ن وتوجيهه توجيًه����� يجعله يفتخر 
ب�لنتم�����ء ويتف�نى يف حب وطن����ه وي�شحي من اأجله، كم� اأن 
م�ش�ركت����ه يف بن�ء وطنه ت�شعره بجم�ل ه����ذا الوطن وبقيمة 

الفرد يف املجتمع وتنمي لديه مفهوم احلقوق والواجب�ت.

اأك���د ال�شح�يف عبداهلل اإله�م���ي اأن اللق�ء الدوري لوزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�شي���خ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 
ب�أبن����ء الوط���ن، ي�شب يف حتقي���ق نهج ال�رشاك���ة املجتمعية 
ووح���دة الكلم���ة وتر�شي���خ الو�شطية والعت���دال يف خمتلف 
�رشائح املجتمع. واأ�ش����ف اأن ت�أكيد وزير الداخلية ب��شتمرار 
عل���ى الإبتع�د عن الط�ئفية، اإمن� يعك����س روؤية جاللة امللك 
يف اأن تك���ون مملك���ة البحرين واحًة لل�ش���الم وح��شنة جلميع 
املذاهب واملعتقدات، وذلك وفق م� اأكده الوزير يف كلمته 

من اأن دع���وة جاللة امللك لتحرير الن�����س منعزلة الط�ئفية 
وخندق التطرف اإلى ف�ش�ء الوطنية، اإمن� هي دعوة لالإيج�بية 

والتف�وؤل والأمل، وهي دعوة املحبة الأبوية الكرمية.
واأو�ش���ح اأن ال�شتدلل بذل���ك النهج القومي، اإمن� ي�أتي 
يف ظ���ل م���� يع�ش���ف مبجتمع�تن� من حم����ولت اآثم���ة ل�شق 
ال�ش���ف وزرع الفتنة بني اأبن�ء الوط���ن الواحد، وحتويل هذا 
الوطن بج�شده الواحد، اإلى كي�ن�ت واأحزاب متن�حرة، �شغله� 

ال�ش�غل اأن يعلوا ا�شمه� على م�شلحة الوطن ونه�شته.

اأ�ش����د مرا�شل �شحيف���ة “ال�رشق الأو�ش���ط” يف البحرين 
عبي���د ال�شهمي بكلم���ة وزير الداخلي���ة، خ�شو�ش� حديثه عن 
كلم����ت وتوجيه�ت �ش�ح���ب اجلاللة امللك �ش���كل امل�رشوع 
الإ�شالحي روؤية وطنية طموحة تقفز فوق احلواجز الط�ئفية 
واملذهبي���ة، وتعبًرا �ش�دًق� عن ال���روح الوطنية املتج�وزة 

للخط�ب الط�ئفي التحري�شي. 
كم� �شكل املجتمع البحريني منوذًج� للتع�ي�س املذهبي 

والثني، حيث حتظى فيه كل املذاهب والدي�ن�ت ب�لحرتام 
املتب����دل بني اأبن�ئه�.  تتلخ����س روؤية الدولة يف النظر لكل 
اأبن�ئه���� على اخت���الف م�ش�ربه���م الديني���ة واملذهبية على 
اأ�ش�����س امل�ش�واة، وتك�فوؤ الفر�س، ومنح الفر�شة لالنطالق 
من �شيق الهوي���ة الط�ئفية اإلى ق�ش�ء الوطن الوا�شع، وهو 
م���� ير�شمه م�رشوع جاللة امللك، وال���ذي يثبت يف كل مرة اأنه 

املنقذ لوطن ل حتكمه الط�ئفية.

• حممد اجلودر	

• م�ل اهلل احلم�دي	

• جميلة ال�شم�ك	

• عبداهلل اإله�مي	

• عبيد ال�شهمي	

صافحوا مبادرة وزير الداخلية
 

اأطل���ق وزي���ر الداخلية الفريق الرك���ن ال�شيخ را�شد بن عب���داهلل اآل خليفة مب�درة 
لتعزيز النتم�ء. وت�شتحق احت�ش�ن� جمتمعي�.

د  ل اأح���د ينكر اأن الهوية الوطنية تعر�ش���ت خلدو�س؛ ب�شبب اأحداث 2011، و�شمَّ
الوطن جراح�ته؛ لأن الأمن نعمة، والإره�ب فتنة، والتنمية غ�ية الغ�ي�ت، لدى احل�كم 

واملحكوم.
اأم����م املرتددين، ومعتنق���ي الهواج�س، م���ن اأّي مب�درة تطلقه���� الدولة، فر�شة 

جديدة، ملّد اليد، بدل النكف�ء، وموالة العويل ب�لتويرت والقنوات الأجنبية.
الط�ئفية �شجن دون ق�شب�ن. ول ميكن التحرر منه� دون اإرادة ج�دة، قول وفعال، 

وبتن�شئة وطنية لدى الوالدين والأبن�ء واملوظف وامل�شوؤول واخلطيب والأتب�ع.
واأقرتح على اللجنة التنفيذية ملب�درة الوزير البن�ء على مك��شب حمالت جمتمعية 

وطنية �ش�بقة، مثل حملة »ِوحدة َوحدة«، للم ال�شمل ونبذ الفرقة.
ويتع���ني متويل م�رشوع�ت اجلمعي����ت الأهلية، لتفعيل املب����درة، وت�أمني الظهر 
ال�شعب���ي له�، مثلم� دعمت وزارة التنمية الجتم�عية، ب�لع�م 2012، قرابة 20 منظمة، 

مببلغ 112 األف دين�ر، لإجن�ز برامج تر�شخ الوحدة الوطنية.
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تيارات

بحث تطوير التعاون بني “بنا” وال�صفارة املغربية

“الغرفـــة” تنظـــم حملـــة “احـــم قلبــــك”

بن �صم�س: نقلة نوعية باإعداد القيادات احلكومية 

املن�مة - بن����: ا�شتقبل الق�ئ���م ب�أعم�ل 
املدي���ر الع����م لوك�ل���ة اأنب����ء البحري���ن اأحمد 
املن�ع���ي مببنى الوك�لة اأم����س الثنني �شفر 
اململك���ة املغربي���ة ال�شقيق���ة ل���دى اململكة 
اأحمد خط�بي. وخالل اللق�ء اأكد املن�عي عمق 
العالق����ت الأخوية الت�ريخي���ة الوطيدة التي 
ترب���ط مملك���ة البحري���ن واململك���ة املغربية 
ال�شقيق���ة وم���� يجم���ع البلدي���ن وال�شعب���ني 
ال�شقيقني م���ن تع�ون وثيق عل���ى الأ�شعدة 
ك�فة، معرب� عن تقديره للجهود الطيبة التي 
يبذله���� ال�شفر املغرب���ي يف تعزيز وتوطيد 

هذه العالق�ت وتنميته� يف خمتلف املج�لت.
من ج�نب���ه، اأكد خط�ب���ي اأن العالقة بني 
بعمقه����  تتمي���ز  ال�شقيقت���ني  اململكت���ني 
الت�ريخ���ي يف خمتلف اجلوان���ب بف�شل حكمة 

و�شي��شة القي�دتني يف كال البلدين.
ومت خ���الل املق�بل���ة بح���ث �شب���ل تنمية 
اململك���ة  �شف����رة  ب���ني  التع����ون  وتطوي���ر 
املغربي���ة يف البحري���ن ووك�لة اأنب����ء البحرين 
للم�ش�هم���ة يف دعم اآف�ق التع����ون امل�شرتك 
خ�شو�ش���� املج����ل الإعالم���ي مل���� في���ه خر 

و�ش�لح البلديني ال�شقيقني.

جت����رة  غرف���ة  نظم���ت 
و�شن�عة البحري���ن وب�لتع�ون 
الع�م���ة  ال�شح���ة  اإدارة  م���ع 
ب���وزارة ال�شح���ة حمل���ة حتت 
عن���وان “اح���م قلب���ك” وذلك 
الطبي���ة  الفحو�ش����ت  لعم���ل 
للموظفني واملوظف�ت ببيت 
التج����ر. ويهدف الربن�مج اإلى 
الكت�ش����ف املبك���ر لالأمرا�س 
املزمن���ة ك�رتف�ع �شغط الدم 
اإل���ى  وال�شمن���ة،  وال�شك���ري 
ب�لأمرا����س  التوعي���ة  ج�ن���ب 
عوام���ل  واكت�ش����ف  املزمن���ة 
اخلط���ورة الت���ي ت���وؤدي اإل���ى 
حدوث تل���ك الأمرا�س واأهمية 
�لع���اج �ملبكر و�إتب���اع �أمناط 
حي�تي���ة للوق�ي���ة واحل���د من 
اإل���ى  ا�ش�ف���ة  م�ش�عف�ته����، 

توفر بيئة عمل �شحية.

�ش�حية ال�شي���ف - معهد الإدارة الع�مة: 
����رّشح املدي���ر الع����م ملعه���د الإدارة الع�مة 
“بيب����” رائ���د �شم�س ب����أن برن�م���ج م�ج�شتر 
الإدارة الع�م���ة يعت���رب نقلة نوعي���ة يف جم�ل 
اإعداد القي����دات احلكومي���ة، اإذ ي�شتند على 
اآلي����ت داعمة لت�أهي���ل القي����دات احلكومية 
عل���ى اأ�ش�س علمية للو�شول لأعلى م�شتوي�ت 
اجل���ودة يف تق���دمي اخلدم����ت احلكومية نحو 
تعزيز مك�ن���ة البحرين املحلي���ة والدولية يف 
جم����ل اإع���داد القي����دات احلكومي���ة، والذي 
يتوافق م���ع روؤية معه���د الإدارة الع�مة )اأداء 
حكوم���ي متط���ور لتنمية م�شتدام���ة(، وبذلك 
يمُعترب الربن�م���ج الأول من نوعه على م�شتوى 
املنطقة العربية تلبيًة لالحتي�ج�ت التدريبية 

ملوظفي القط�ع الع�م يف مملكة البحرين.

واأعل���ن، يف حفل افتت����ح الدفعة الث�لثة 
من الربن�مج، عن ان�شم�م 25 موظًف� حكومًي� 
م���ن خمتل���ف اجله����ت احلكومي���ة للع�م���ني 
الدرا�شي���ني 2018 و2019، م�ش���ًرا اإلى اأن 
الربن�م���ج يق���دم منهجية علمي���ة وعملية من 
خ���الل دجم���ه ب���ني املهني���ة والأك�دميية يف 
حمت���واه؛ ليكون اأول برن�مج ي�شهم يف ت�أهيل 

واإعداد القي�دات احلكومية.

حمرر ال�صوؤون املحلية



“بتلكو” توفر خدمة فايرب 
فائق ال�رسعة لديار املحرق

املنامة - بتلكو: د�شنت �رسكة “بتلكو”، خدمات 
انرتن���ت فايرب فائ���ق ال�رسعة ل�شكان دي���ار املحرق، 

اإحدى اأكرب �رسكات التطوير العقاري يف البحرين.
“بتلك���و”  م���ن خط���ة  وتاأت���ي اخلط���وة كج���زء 
امل�شتم���رة لتو�شيع نط���اق ال�شبك���ة بغر�ض تقدمي 
خدم���ات اإنرتنت فائق ال�رسعة يف جميع اأنحاء اململكة 

والتي تاأتي يف اإطار دعم مبادرات اململكة.
وتوفر “بتلك���و” خيارات عدة من اإنرتنت فايرب 

 .Mbps 500 ب�رسعات عالية ت�شل الى

  للتوا�شل:  )ق�شم االقت�شاد: 17111455(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 

املنامة - امل�رسف املركزي: اأعلن م�رسف البحرين املركزي باأنه متت تغطية 
االإ�شدار رقمISIN BH000J6TU417( 1687( من اأذونات اخلزانة احلكومية 
االأ�شبوعي���ة الت���ي ي�شدرها امل�رسف نيابة عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة هذا 
االإ�ش���دار 70 ملي���ون دينار لفرتة ا�شتحقاق 91 يوماً تب���داأ ف�ي 24 يناير 2018 
وتنته���ي يف25 ابريل 2018، كم���ا بلغ معدل �شعر الفائدة عل���ى هذه االأذونات 

3.09 % م�شاوياً ل�شعر الفائدة لالإ�شدار ال�شابق بتاريخ 10 يناير 2018.
وبل���غ معدل �شعر اخل�شم 99.226 % ومت قبول اأقل �شعر للم�شاركة بواقع 

99.215 % علماً باأنه قد متت تغطية االإ�شدار بن�شبة 121 %. 
كم���ا بلغ الر�شيد القائم الأذونات اخلزانة م���ع هذا االإ�شدار ما قيمته 2.060 

مليار دينار.

حمى االندماجات تت�صاعد... “كالم تيلكوم” تعتزم اال�صتحواذ على “توا�صل”

البحرين تت�صدر الدول امل�صتهدفة لل�صفقات من حيث القيمة 

مدفوعة باملناف�شة وعزم ال�رسكات على تنويع م�شادر دخلها

بدعم اال�شتحواذ على “الوطنية للخدمات البرتولية” ب� 1.06 مليار دوالر 

 علي الفردان من املنامة 

�ش���وق  يف  االندماج���ات  حم���ى  اأن  يب���دو 
االت�شاالت البحرينية ال زالت م�شتمرة مدفوعة 
بح���دة املناف�ش���ة واجت���اه ال�رسكات نح���و تعزيز 
وتنويع م�ش���ادر دخلها، اإذ ذك���رت م�شادر اأن 
�رسك���ة “كالم تيلك���وم” لالت�ش���االت تقدم���ت 
بطلب لال�شتحواذ على �رسكة اخلليج لالت�شاالت 
“توا�ش���ل تيلك���وم” يف ثالث حت���رك لعمليات 
اال�شتح���واذ يف قط���اع االت�ش���االت ه���ذا العام. 
ويجري حالي���ا البت يف طلب���ات ال�رسكة من اأجل 
احل�ش���ول على موافقة هيئة تنظيم االت�شاالت 
والت���ي يعت���رب احل�ش���ول عل���ى موافقتها قبل 
اأي عملي���ة اندم���اج اأو ا�شتح���واذ يف ال�شوق،اأمرا 

�رسوريا.
وتنوي “كالم” �رساء �رسكة “توا�شل” بن�شبة 
100 %، وه���ي ثاين عملية ا�شتحواذ تقوم بها 

ال�رسكة خالل اأربع �شنوات.
وال�شفق���ة هي ثاين �شفق���ة ا�شتحواذ يتم 
الك�شف عنها يف غ�شون اأ�شابيع، بعد اأن اأعلنت 

كل من بيت التمويل الكويتي “بيتك”، و�رسكة 
“فيفا البحرين” اإمتام �شفقة ا�شتحواذ “فيفا” 
عل���ى �رسكة “ات�شالكوم”اململوك���ة ل� “بيتك”، 
كم���ا �رست يف وقت �شابق اأنب���اء عن نية “فيفا” 
اال�شتح���واذ على �رسك���ة “نيوت���ل” لالت�شاالت 
والت���ي تدي���ر �شبكة االألي���اف الب�رسي���ة يف جزر 

اأمواج، اإال اأن ال�شفقة مل تتم على ما يبدو.
و”كالم” م�شغ���ل مرخ����ض يوف���ر خدم���ات 
ال�شوت واالإنرتنت والبيانات والقيمة امل�شافة 
لزبائن قطاع االأعمال، وهي الطرف املكت�شب، 
يف ح���ن اأن “توا�شل” حت���وز على رخ�شة مزود 
واالت�ش���االت  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  حل���ول 

املرخ�شة. وح�شلت “توا�ش���ل” على رخ�شتها 
للعمل يف ال�شوق البحرينية يف العام 2011.

وحتوز �رسك���ة “كالم”على اأربع���ة تراخي�ض 
لالت�ش���االت وه���ي: ترخي����ض ممت���از خلدمات 
االت�ش���االت الدولية، وترخي����ض عادي لتقدمي 
خدم���ات القيم���ة امل�شاف���ة، وترخي����ض عادي 

خلدم���ات االإنرتنت، وترخي�ض ممت���از خلدمات 
االت�شاالت الوطنية الثابتة، ومنحت جميع هذه 

الرتاخي�ض خالل العام 2005.
وتقوم هيئة تنظيم االت�شاالت يف البحرين 
بدرا�ش���ة وتقييم ال�شفقة ع���ادًة، وما اإذا كانت 
ال�شفق���ة املقرتحة، من املرج���ح اأن يكون لها 
تاأث���ري كبري عل���ى تقليل املناف�ش���ة يف ال�شوق 
املحل���ي للقط���اع اأو توؤث���ر �شلب���ا عل���ى �ش���وق 
اأعلن���ت   ،2014 االت�ش���االت يف البحري���ن. ويف 
�رسك���ة “كالم” لالت�شاالت ع���ن اأنها �شت�شتحوذ 
على �رسك���ة “اليت �شبيد” لالت�ش���االت التابعة 
ل�رسك���ة االت�ش���االت االأردني���ة، لت�شب���ح �رسك���ة 
“كالم” ث���اين اأك���رب م���زود خلدم���ات انرتن���ت 
الربودباند الثابتة لقط���اع االأعمال يف اململكة، 
والذي رف���ع حينها ح�شته���ا ال�شوقية خلدمات 
انرتن���ت الربودبان���د ال�شلكية الثابت���ة اإلى 17 
% بع���د املزود الرئي�شي، باالإ�شافة اإلى زيادة 
عدد عمالئها عرب جميع فئات قطاع االأعمال اإلى 

اأكرث من 4000 عميل، كما ورد حينها.

�شيكاغ���و - بيك���ر مكن���زي: ارتفع���ت قيم���ة 
ال�شفقات العابرة لالإقلي���م وامل�شتهدفة ملنطقة 
ال����رسق االأو�ش���ط ب�ش���كل ملح���وظ بن�شب���ة 194 % 
لت�ش���ل اإلى 1.9 ملي���ار دوالر يف الرب���ع االأخري من 
2017، وذل���ك بع���د اأن كان���ت 630 مليون دوالر 
يف الربع ال�شابق مدعوم���ة باال�شتحواذ على ال�رسكة 
الوطنية للخدمات البرتولية يف البحرين. كما ارتفع 
حج���م ال�شفقات بن�شبة 35 %، لي�شل اإجمايل عدد 

ال�شفقات املربمة يف الربع ذاته اإلى 31 �شفقة.
وكان���ت دولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة يف 
مقدمة ال���دول امل�شتهدفة لل�شفقات الواردة من 
حيث احلجم يف الربع االخري 2017، حيث جذبت 15 
�شفق���ة من اأ�ش���ل 31 �شفقة بقيم���ة 516 مليون 
دوالر، يف ح���ن ت�ش���درت البحري���ن قائم���ة الدول 

امل�شتهدف���ة لل�شفق���ات من حي���ث القيمة مببلغ 
1.06 ملي���ار دوالر م���ن اأ�شل عملي���ة واحدة. كما 
ج���اءت الواليات املتحدة يف طليعة الدول املقدمة 
للعط���اءات من حيث حجم وقيم���ة ال�شفقات خالل 
الرب���ع ذات���ه بواقع �ش���ت �شفقات بلغ���ت قيمتها 
االإجمالي���ة 1.2 ملي���ار دوالر .وكان قط���اع الطاقة 
والكهرباء م���ن اأكرث القطاعات ن�شاطا فيما يتعلق 
باال�شتثم���ارات الواردة اإلى ال����رسق االأو�شط، �شواء 
م���ن حيث احلجم اأو القيم���ة يف الربع االخري من عام 
2017، حي���ث �شجل���ت �شبع �شفق���ات بقيمة 1.3 

مليار دوالر .
وق���ال ال�رسيك يف “بيكر مكن���زي حبيب املال” 
يف دولة االإم���ارات بق�شم ال�رسكات وعمليات الدمج 
واال�شتح���واذ، ويل �شيفراي���ت: “نتوقع اأن يحافظ 

ن�ص���اط ال�صفق���ات الإقليمي���ة عل���ى وت���رة اأدائه 
الثاب���ت نوعاً ما عل���ى مدى ال�شن���وات املقبلة، مع 
الرتكيز ب�ش���كل خا�ض على قطاعات امل�شتهلكن 
والبني���ة التحتي���ة والتكنولوجي���ا، وذل���ك ب�شب���ب 
الطل���ب املتنام���ي على البت���كار واأمن���اط الأعمال 

اجلديدة”. 
من جانبه قال رئي�ض ق�شم ال�رسكات وعمليات 
الدمج واال�شتحواذ يف “بيك���ر مكنزي حبيب املال” 
يف االإم���ارات، عمر مومني، اإنه على الرغم من تراجع 
ن�ص���اط ال�صفق���ات يف ال����رق الأو�ص���ط م���ن حيث 
القيم���ة واحلج���م يف الع���ام 2017، اإال اأن االرتفاع 
ال���ذي حدث يف الربع االأخري من الع���ام كان اإيجابياً 
للغاي���ة، ما يعك�ض االإقب���ال امل�شتمر للم�شتثمرين 

على هذه ال�شفقات يف ال�رسق االأو�شط.

قيمة الصفقات )بالمليون دوالر( الدولة

1,060البحرين

516اإلمارات العربية المتحدة

165الكويت

78األردن

24السعودية

غير مفصح عنهاأخرى 

“املطار”: مناق�صة ملنافذ الطعام وال�رشاب باملبنى اجلديد
متنح امتياًزا غري ح�رسي ل�رسيك جتاري اأو اأكرث

املح���رق - �رسكة مط���ار البحرين: اأعلنت 
�رسك���ة مط���ار البحرين، ع���ن ط���رح مناق�شة 
ملنافذ الطع���ام وال�رساب التي من املقرر اأن 
ي�شمه���ا مبن���ى امل�شافرين اجلدي���د، والذي 
يج���ري تنفيذه حالًيا �شم���ن برنامج حتديث 
املط���ار، اإذ �شتمن���ح املناق�ش���ة امتياًزا غري 
ح�رسي ل�رسيك جتاري اأو اأكرث من اأجل ت�شميم 
متاجر الطعام وال�رساب وجتهيزها ومتويلها 

وتطويرها وت�شغيلها و�شيانتها واإدارتها.
لل�ش���وؤون  التنفي���ذي  الرئي����ض  وق���ال 
التجاري���ة يف ال�رسك���ة اأمين زين���ل، “اأ�شبحت 
املط���ارات يف ع�رسنا احل���ايل اأكرث من جمرد 
اأماك���ن انتظار حت���ى موعد الرحل���ة التالية، 
ب���ل اأ�شبحت متث���ل وجهات ب���ارزة للت�شوق 
م���ن امله���م  فاإن���ه  ل���ذا  الطع���ام،  وتن���اول 
للغاي���ة اأن ت�شاه���م جميع مراف���ق املطار يف 
حت�ش���ن التجربة الكلي���ة للم�شافر. ومن هنا 
فاإنن���ا حري�ش���ون للغاية عل���ى تزويد مبنى 
امل�شافري���ن اجلدي���د مبجموع���ة متميزة من 
اأرقى منافذ الطع���ام وال�رساب من اأجل تلبية 

توقعات امل�شافرين”.
لوح���دات  االإجمالي���ة  امل�شاح���ة  وتبل���غ 
الطعام وال�رساب 899 مرًتا مربًعا، وتتوفر يف 
االأماكن العام���ة يف كل من �شالتي الو�شول 
واملغ���ادرة، مب���ا يف ذلك وح���دات للمقاهي 
واخلدم���ة ال�رسيع���ة. وته���دف املناق�شة اإلى 
توفري اخلدمات يف تلك االأماكن التي ي�شهل 

الو�ش���ول اإليه���ا من اأج���ل تلبي���ة احتياجات 
والرتحي���ب  اال�شتقب���ال  خدم���ة  موظف���ي 
املحل���ي  واملجتم���ع  املط���ار  وموظف���ي 

وامل�شافرين.
وت�شمل املناق�شة خم�شة منافذ للطعام 
وال����رساب، والتي ميك���ن تق���دمي العطاءات 
ل���كل منها على ح���دة، حي���ث تت�شمن ثالثة 
ومنفذي���ن  للمقاه���ي،  خم�ش�ش���ة  مناف���ذ 
للمطاعم. و�شيكون املوعد النهائي لتقدمي 
 .2018 فرباي���ر   21 بتاري���خ  االقرتاح���ات 
و�شتخ�ش���ع جمي���ع االقرتاح���ات الت���ي تفي 
باملعايري لعملية تقييم فني ومايل من اأجل 

اختيار االأف�شل. 

وت�ش���ل تكلف���ة برنام���ج حتدي���ث مطار 
البحرين ال���دويل اإلى 1.1 ملي���ار دوالر، كما 
ث���ل اأح���د اأه���م امل�شاري���ع اال�شرتاتيجي���ة  ميمُ
يف البحري���ن، اإذ يه���دف اإل���ى حتوي���ل مطار 
البحرين ال���دويل اإلى اإحدى الق���وى الدافعة 
لنم���و االقت�شاد الوطن���ي، وذلك مبا يتوافق 
مع اأهداف روؤية البحرين االقت�شادية 2030. 
كذل���ك �شي�شاهم برنام���ج حتديث املطار يف 
االرتقاء بكافة جوان���ب العمليات الت�شغيلية 
يف املط���ار مب���ا يتف���ق م���ع اأعل���ى املعاي���ري 
العاملية، حيث �شتبل���غ م�شاحة املطار اأربعة 
اأ�شعاف امل�شاحة احلالية، كما �شت�شل �شعته 

اال�شتيعابية اإلى 14 مليون م�شافر �شنوًيا.

ت�صنيف عاٍل لطريان اخلليج يف االلتزام بـ“املواعيد” 

املنام���ة - طريان اخللي���ج: مت ت�شنيف 
طريان اخلليج يف املركز الثالث بن الناقالت 
االأكرث التزاما مبواعيد الرحالت للعام 2017 
�شم���ن الناق���الت اجلوي���ة لل����رسق االأو�ش���ط 
وافريقي���ا، وذل���ك مبع���دل الت���زام مبواعيد 
الرحالت بلغ 80.22 %. جاء ذلك يف ا�شتفتاٍء 
م�شتق���ل اأجرته موؤ�ش�ش���ة OAG الربيطانية 

املعنية بتحليل معلومات الطريان. 
لط���ريان  التنفي���ذي  الرئي����ض  وق���ال 
اخللي���ج كري�شيم���ري كوت�شك���و “نع���ي متاماً 
اأهمية االلتزام بالوق���ت لدى م�شافرينا، وهو 
م���ا يحفزنا عل���ى االلت���زام مبواعي���د رحالتنا 
لنف���ي بوعدن���ا بنق���ل م�شافرين���ا لوجهاتهم 
يف الوق���ت املحدد، مع اال�شتم���رار يف تطوير 
منتجاتن���ا وخدماتن���ا لنح���وز عل���ى ر�شاه���م، 
حي���ث ي�شعدن���ا ت�شنيفن���ا كناقل���ة عاملي���ة 
تلت���زم باملواعي���د مع ا�شتعدادن���ا ال�شتقبال 
اأ�شطولن���ا اجلديد تدريجي���اً واملكّون من 39 
طائ���رة بوين���غ واإيربا����ض، منه���ا 5 طائرات 
بوينغ درميالي���ر9-787 وطائرتي اإيربا�ض 

A320Neo �شنكون قد اأمتمنا ا�شتالمها مع 
اأواخر الع���ام 2018، �شي�شتمتع عمالوؤنا لي�ض 
فق���ط بالتزامن���ا مبواعي���د الرح���الت وبح�شن 
ال�شياف���ة العربي���ة االأ�شيل���ة الت���ي لطامل���ا 
متيزن���ا بها، واإمنا اأي�ص���اً مبنتجاتنا وخدماتنا 

اجلديدة والتو�شع الذي �شت�شهده �شبكتنا”.
 وكانت طريان اخلليج قد احتلت مراكز 
متقدم���ة يف جمال االلتزام مبواعيد الرحالت 
يف وقٍت �شاب���ق، حيث مت ت�شنيفها الناقلة 
اخلليجي���ة االأكرث التزام���اً مبواعيد الرحالت 
للع���ام 2016، وح�شلت عل���ى املركز االأول 
�شم���ن ناق���الت املنطق���ة يف حف���ل توزي���ع 
اجلوائز ال�شنوي اخلام�ض لاللتزام باملواعيد 
لناقالت ال�رسق االأو�ش���ط وافريقيا يف العام 
الناقل���ة  وجه���ات  �شبك���ة  وتخ���دم   .2013
احلالي���ة 42 مدينة يف 25 بلداً، حيث ت�شّغل 
الناقلة رحلتن يوميتن اأو اأكرث اإلى بع�ض 
امل���دن املخت���ارة يف دول اخللي���ج وال����رسق 
االأو�ش���ط وافريقي���ا و�شبه الق���ارة الهندية 

واأوروبا.
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�شوابط لعبور �شاحنات “اللوحات الربتقالية” ج�رس امللك فهد

خلف حجري يخو�ض انتخابات الغرفة “م�شتقال”

جمل�ض للموؤ�ش�شات ال�شغرية ومركز لتنمية ال�شادرات بالن�شف الأول

البحرين حت�شد املركز الرابع عامليا يف توافق ال�شوق

يتبع “ال�ضناعة” وي�ضم 4 جهات حكومية... الزياين لـ “$”:

مبوؤ�رش اأجيليتي اللوجي�ضتي 2018

اأكد وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة، 
زايــــد الزيــــاين، اأن م�رشوع “مركــــز البحرين 
لتطويــــر ال�ضــــادرات” هو جزء مــــن اخلطة 
الوطنيــــة لتنميــــة املوؤ�ض�ضــــات ال�ضغــــرة 
واملتو�ضطــــة التــــي مــــن املتوقــــع اأن يتم 
العــــام  مــــن  الأول  الن�ضــــف  يف  اعتمادهــــا 
اجلــــاري، والتــــي لــــن تقت�ــــرش علــــى الدعم 
املــــادي لل�ضــــادرات فقــــط بــــل �ضت�ضمــــل 
التوجيــــه والإر�ضــــاد والتوعيــــة وامل�ضاعدة 
يف اإعداد خطط العمــــل والدرا�ضات املالية 

للموؤ�ض�ضات.
واأو�ضح الوزير يف ت�رشيح لـ “البالد” اأنه 
مت ت�ضكيل جمل�س باأمر من �ضمو ويل العهد 
ي�ضــــم ع�ضويــــة وزارة ال�ضناعــــة والتجارة 
وال�ضياحــــة وبرئا�ضتها، كمــــا ي�ضم جمل�س 
التنميــــة القت�ضاديــــة و�ضنــــدوق العمــــل 
“متكــــن” وبنك البحريــــن للتنمية، وياأتي 
حتــــت مظلــــة املجل�ــــس فريق عملــــه ي�ضم 
املوؤ�ض�ضــــات ال�ضابقة اإ�ضافــــة اإلى القطاع 

اخلا�ــــس وغرفة جتــــارة و�ضناعــــة البحرين 
وهيئة تنظيم �ضوق العمل.

ولفت اإلــــى اأنه مت النتهــــاء من �ضيغة 
اخلطة بعد عدة اجتماعات للمجل�س ورفعت 
اإلى جمل�س التنمية القت�ضادية لعتمادها 
كخطة وطنية لتنمية املوؤ�ض�ضات ال�ضغرة 

واملتو�ضطة.
وقال: “اإن مبــــادرة اإن�ضاء مركزاً لتنمية 

ال�ضــــادرات يف اململكــــة والتــــي تتبناهــــا 
للمنتجــــات  الرتويــــج  اأجــــل  مــــن  الــــوزارة 
البحرينية املختلفة وفتــــح اآفاق الت�ضدير 
البحرينيــــة  واملن�ضــــاآت  ال�ــــرشكات  اأمــــام 
ملختلــــف دول العامل، تاأتــــي لتوؤكد حر�س 
احلكومة املوقرة ودعمها امل�ضتمر للقطاع 
ال�ضناعــــي وتقدميهــــا لكافــــة الت�ضهيالت 
التي مــــن �ضاأنها الإ�رشاع باإبراز هذا امل�رشوع 
اإلى النور لأنه �ضيخدم قطاع وا�ضع و�رشيحة 
كبرة من املوؤ�ض�ضــــات ال�ضناعية مبختلف 
اأحجامهــــا وم�ضتوياتهــــا مبــــا ي�ضاحبــــه من 
فر�ضــــة لتجويــــد منتجاتهــــا ومتكينها من 

املناف�ضة مع مثيالتها يف العامل”.
لتنميــــة  مركــــز  وجــــود  “اإن  واأ�ضــــاف 
ال�ضادرات يف اململكــــة �ضي�ضهم يف تطوير 
ال�ضناعــــات املحلية ويقــــدم للم�ضتثمرين 
واأ�ضحــــاب امل�ضانع كل متطلبــــات تطوير 
منتجاتهــــم مبــــا ي�ضاعدهم علــــى املناف�ضة 
عامليــــاً، بالإ�ضافــــة اإلــــى مدهــــم باخلربات 
الفنيــــة واملهنية والعلمية التي من �ضانها 

تطوير اأعمالهم ومنتجاتهم”.

املنامــــة - اأجيليتــــي: حققــــت البحرين 
اأجيليتــــي  موؤ�ــــرش  علــــى  ملحوظــــاً  تقدمــــاً 
 ،2018 النا�ضئــــة  لالأ�ضــــواق  اللوجي�ضتــــي 
بعد احتاللها املركــــز )22( على امل�ضتوى 
العاملي. ف�ضال عن تقدمها مبقدار مركزين 
على معيار ترابط ال�ضوق وح�ضدها للمركز 

الرابع عاملياً على �ضعيد توافق ال�ضوق. 
لتوافــــق  الفرعــــي  املوؤ�ــــرش  ويدر�ــــس 
ال�ضوق �ضهولة الدخول اإلى الأ�ضواق ومناخ 
ممار�ضة الأعمال وقد مت ت�ضنيف �ضت دول 
من ال�رشق الأو�ضط واأفريقيا من بن اأف�ضل 
ع�رشة دول من الأ�ضواق النا�ضئة على معيار 
توافــــق الأ�ضواق. وبح�ضــــب املوؤ�رش، ل يزال 
مناخ مزاولة الأعمال وجودة البنية التحتية 
و�ضبكات النقــــل يف القت�ضادات اخلليجية 
الرائدة الأف�ضل �ضمــــن الأ�ضواق العاملية. 
وقــــد تفوقــــت البحرين علــــى �ضعيد مناخ 
مزاولــــة الأعمــــال، اإلى جانــــب كل من دولة 
الإمــــارات العربية املتحــــدة و�ضلطنة ُعمان 
على جميع الدول الـ 50 امل�ضمولة باملوؤ�رش 
القت�ضاديــــة  التناف�ضيــــة  يدر�ــــس  الــــذي 
لالأ�ضــــواق النا�ضئــــة العاملية. فيمــــا تبواأت 
اململكــــة العربية ال�ضعوديــــة املرتبة )8(، 

والكويت املرتبة )16(.
وقــــد ح�ضدت البحرين مراكــــزاً متقدماً 
وقريــــب مــــن ال�ضدارة يف املوؤ�ــــرش يف جودة 
البنــــى التحتيــــة و�ضبــــكات النقــــل. حيــــث 

ح�ضدت البحرين املرتبة رقم )5(.
لأجيليتي  التنفيــــذي  الرئي�ــــس  وقــــال 
للخدمات اللوجي�ضتيــــة العاملية املتكاملة 
يف ال�رشق الأو�ضط وافريقيا، اإليا�س منعم “ 
�ضهولة الدخول اإلى الأ�ضواق، وال�ضيا�ضات 

احلكومية املواتيــــة واملوقع ال�ضرتاتيجي 
والتوا�ضل الإقليمي �ضاعدت البحرين على 
تنمية قطاعهــــا اللوجي�ضتــــي ب�ضكل كبر. 
كما تتجــــه دول جمل�س التعــــاون بقوة اإلى 
تعزيــــز النمو القت�ضادي غــــر القائم على 
قطــــاع الطاقة، مع توفر مزيــــد من فر�س 
العمــــل، واجتــــذاب ال�ضتثمــــارات اجلديدة 
القائمة  وتطوير املنظومــــات القت�ضادية 
على املعرفة. يتيح اخلليج اليوم اإمكانيات 
اأ�ضهــــل من اأي وقت م�ضــــى لإطالق اأو �رشاء 
ال�ــــرشكات، والرتويــــج والت�ضويــــق لالأفكار 
اجليــــدة، والعثــــور علــــى املواهــــب ال�ضابة 
القت�ضــــاد  مــــع  والتوا�ضــــل  وتوظيفهــــا، 

العاملي”.
وتبقــــى القت�ضادات الكبــــرة و�رشيعة 

دون  والهنــــد  ال�ضــــن  مــــن  لــــكل  النمــــو 
منازع يف �ضــــدارة املوؤ�رش الــــذي دخل عامه 
التا�ضــــع والذي يقدم نظرة مو�ضعة للقدرة 
التناف�ضية القت�ضادية ويت�ضمن ا�ضتبياناً 
�ضــــارك فيه اأكرث مــــن 500 من امل�ضوؤولن 
التنفيذين يف جمال اخلدمات اللوجي�ضتية 
مــــن اأنحاء خمتلفة من العــــامل وحتليل قائم 
علــــى بيانــــات 50 مــــن الأ�ضــــواق النا�ضئة 
لت�ضنيفهــــا بنــــاًء علــــى اأحجامهــــا، وظروف 
مزاولــــة الأعمــــال فيهــــا، وبنيتهــــا التحتية 
و�ضبكات النقل فيها. ومن الالفت يف موؤ�رش 
هــــذا العام التقدم الكبر الذي حققته م�رش 
بعد ارتقائهــــا �ضت مراتب لتحل يف املركز 
)14(، ما يعترب اأكرب قفزة اإيجابية يحققها 

اأي �ضوق نا�ضئ يف املوؤ�رش.   

املنامة - املوا�ضالت 
وزارة  �رشعت  والت�ضالت: 
والت�ضالت  املوا�ضـــالت 
يف ايقـــاف ال�ضاحنات ذات 
)برتقالية  اخلا�ضة  اللوحة 
جلميـــع  التابعـــة  اللـــون( 
واملوؤ�ض�ضـــات  ال�ـــرشكات 
من عبـــور ج�رش امللك فهد، 

وذلك للحد مـــن التجاوزات 
غـــر القانونية التـــي متار�س من قبل هذه 
ال�ـــرشكات يف عمليـــات النقـــل، وذلـــك يف 
اإطـــار دور الـــوزارة ووفقـــاً لتوجهاتها يف 
تطويـــر وتنظيم جميـــع تراخي�ـــس اأن�ضطة 
النق���ل الع���ام مب���ا يف ذل���ك ن�ش���اط نق���ل 
الب�ضائـــع الـــدويل. وذكـــر بيـــان للـــوزارة 
اأم�س “ على جميع ال�ـــرشكات واملوؤ�ض�ضات 
الراغبـــة يف نقـــل الب�ضائع عـــرب ج�رش امللك 
فهد، ا�ضتخـــراج ترخي�س “نقـــل الب�ضائع 
الدويل” ح�ضب الإجراءات والأنظمة املتبعة 

املوا�ضـــالت  وزارة  لـــدى 
واجلهـــات  والت�ضـــالت 
الأخـــرى ذات العالقة. علماً 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ـــرشكات  اأن 
فـــرتة  �ضتمنـــح  املخالفـــة 
�ضمـــاح لتوفيـــق اأو�ضاعها 
حتـــى تاريخ تنفيـــذ القرار 

يف 1 يوليو 2018”.
وقالـــت وكيـــل الـــوزارة 
للنقل الربي والربيد، مرمي جمعان “نرجو 
مـــن جميـــع �ـــرشكات النقـــل واملوؤ�ض�ضات 
العاملـــة يف اأن�ضطـــة النقل الـــربي وخا�ضًة 
ن�ضاطي نقـــل الب�ضائع الداخلـــي والدويل 
وت�ضحيـــح  الإجـــراءات  بجميـــع  التقيـــد 
اأو�ضاعهـــا، م�ضيفـــة اأن الـــوزارة �ضتطبق 
الأنظمـــة واللوائح املذكـــورة يف القرارات 
يف  خمالفـــات  ر�ضـــد  و�ضيتـــم  الوزاريـــة، 
حـــال عـــدم اللتـــزام بالأحـــكام واللوائـــح 

املن�ضو�س عليها يف القرارات”.

موقـــع   - املنامـــة 
جتـــار: قـــرر رجـــل الأعمـــال 
خلـــف حبيـــب حجـــر خو�س 
انتخابات جمل�س اإدارة غرفة 
البحريـــن  و�ضناعـــة  جتـــارة 
مـــن  م�ضتقـــاًل   ،29 للـــدورة 
دون الن�ضمـــام لأيـــة كتلـــة 
املتناف�ضـــة  الكتـــل  مـــن 

علـــى 18 مقعـــًدا مـــن جمل�س 
الإدارة، وذلـــك وفقا ملا ذكـــره موقع “جتار” 

الإلكرتوين.
ا  و�رشح حجـــر باأنه اتخذ هذا القرار حر�ضً
على اإقامة عالقات تعاون متوازية بن خمتلف 
الكتل والأطيـــاف داخل املوؤ�ض�ضـــة العريقة؛ 
وذلك من اأجل تقدمي اأرقى اخلدمات للقطاع 
التجـــاري الذي ميثلـــه، والدفع بـــه قدًما نحو 

اآفاق تتواكب مع حتديات الفرتة الراهنة.
يذكـــر اأن حجـــر كان قد �ضغـــل من�ضب 
 27 الـــدورة  الغرفـــة  اإدارة  جمل�ـــس  ع�ضـــو 
ملدة 4 �ضنـــوات كان خاللهـــا رئي�ًضا للجنتي 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرة واملتو�ضطة والبلديات 
والزراعـــة اإ�ضافة اإلى رئا�ضـــة جمل�س الأعمال 
 ،28  -  27 الـــدورة  يف  العراقـــي  البحريـــن 
ورئي�ـــس جمل�س الأعمال البحريـــن الأردين يف 

الدورة 27 .
وقـــال حجـــر اإن التحديات التـــي تواجه 
القطـــاع اخلا�ـــس يف الفرتة القريبـــة املقبلة 
تتطلب �ضحذ الهمـــم، وتوحيد ال�ضفوف؛ من 
اأجـــل غرفـــة جتـــارة و�ضناعة تليـــق بتاريخها 

العريـــق والنـــاأي بهـــا عن اأي 
معـــادلت  واأيـــة  مهاتـــرات، 
م�ضلحـــة  يف  ت�ضـــب  ل 
عموًما،  الوطنـــي  القت�ضـــاد 
ي�ضعـــى  الـــذي  الجتـــاه  ويف 
رجـــال الأعمال اإلـــى ت�ضويبه 
حتـــى ي�ضتطيع هـــذا القطاع 
امل�ضاهمـــة بفاعليـــة اأكرث يف 
عمليـــة التنميـــة القت�ضاديـــة 

والجتماعية للمملكة.
ال�ضغـــرة  املوؤ�ض�ضـــات  اأن  واأكـــد 
واملتو�ضطـــة حتديـــًدا تقـــف يف مفرتق طرق 
من حيث التمويل والإدارة والهند�ضة الفاعلة 
مما يوؤهلها اإلى خو�ـــس معرتك التنمية وهي 
يف كامـــل �ضحتهـــا وعافيتها، م�ضـــًرا اإلى اأن 
“متكـــن” لعبت دوًرا كبـــًرا يف تعزيز موقع 
هـــذه املوؤ�ض�ضـــات داخـــل خارطـــة القت�ضاد 
ت�ضتطيـــع  اإيجابيـــة  اأدوات  منهـــا  وجعلـــت 
الوقوف بقوة وثبات على اأقدامها يف مواجهة 
�ضعـــف القـــدرات املاليـــة و�ضغـــر القواعـــد 
الراأ�ضماليـــة ومـــن ثـــم غيـــاب القـــدرة علـــى 
التعاطي مـــع موجات الرتاجـــع التي تتعر�س 
لهـــا القت�ضاديـــات العامليـــة، والتـــي األقت 

بظاللها على القت�ضاد الإقليمي واملحلي.
وطالـــب الغرفة بتطويـــر ج�ضور التعاون 
مع خمتلـــف القطاعات اخلدمية والقت�ضادية 
مبا فيها الهيئات احلكومية ووزارات الدولة؛ 
وذلك خللق بيئة تكاملية بن هذه القطاعات 

وغرفة التجارة وال�ضناعة.

• زايد الزياين	

• جدول مقارنة للرقم القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك )�ضنة اأ�ضا�س 2006=100(	

• مرمي جمعان 	

• خلف حجر	

زينب العكري

واحلكومـــة  املعلومـــات   - املنامـــة 
اللكرتونيـــة: انخف�ـــس الرقـــم القيا�ضي 
لأ�ضعـــار امل�ضتهلـــك )الت�ضخم( يف �ضهر 
دي�ضمـــرب مـــن العـــام 2017 مقارنـــة مع 
نوفمرب مـــن نف�س العـــام بن�ضبة 1.6 %، 
بينمـــا ارتفـــع الرقـــم القيا�ضـــي لأ�ضعار 
امل�ضتهلـــك يف دي�ضمـــرب من عـــام 2017 
مقارنـــة مع ال�ضهر نف�ضه من العام 2016 

بن�ضبة 1.3 %.
وبلـــغ متو�ضـــط الرتفـــاع يف الرقـــم 
القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك خالل الفرتة 
مـــن ينايـــر ولغايـــة  دي�ضمرب مـــن العام 
2017 ما ن�ضبتـــه %1.4 مقارنة بالفرتة 
نف�ضها من العام 2016. كما ارتفع الرقم 
القيا�ضـــي لأ�ضعـــار امل�ضتهلـــك يف الربع 
الرابع مـــن العـــام 2017 مقارنة بالفرتة 

نف�ضها من العام 2016 بن�ضبة 2.3 %.
التطـــورات حم�ضلـــة  هـــذه  وجـــاءت 

للتغيـــرات )الرتفاعات والنخفا�ضات( 
التي طراأت علـــى اأ�ضعار �ضلة امل�ضتهلك 

يف الفرتة املذكورة.
 اأمـــا اأهم املجموعـــات التي �ضاهمت 
يف الرتفـــاع فهي “الطعـــام وامل�رشوبات 
غر الكحولية”، حيـــث ارتفعت اأ�ضعارها 
بن�ضبـــة 4.6 % يف دي�ضمـــرب مـــن العـــام 
2017 مقارنة مع ال�ضهر نف�ضه من العام 

ال�ضابق.
يذكـــر اأن الرقـــم القيا�ضـــي لأ�ضعار 

امل�ضتهلك ومعـــدل الت�ضخم ال�ضادر من 
هيئة املعلومات واحلكومـــة الإلكرتونية 
يتبـــع منهجيـــة دقيقة، كمـــا يعتمد على 
�ضلة من ال�ضلع واخلدمات مقدرة بطريقة 
اأكـــرث �ضمـــول وتتيـــح اإمـــكان احت�ضـــاب 
املوؤ�ـــرشات بالدقـــة الالزمـــة، وهـــو بهذه 
املوا�ضفات الفنيـــة واملنهجية الدقيقة 
ي�ضكل امل�ضـــدر الوحيد املعتمد ملراقبة 
تطـــورات الأ�ضعار ومعـــدلت الت�ضخم يف 

البحرين.

1.6 % انخفا�ض الت�شخم بالبحرين يف دي�شمرب
متاأثرا باأ�ضعار �ضلة امل�ضتهلك

ملخص لتطورات الرقم القياسي ألسعار المستهلك

السنة
الرقم القياسي ألسعار المستهلك )نقطة(

يناير- ديسمبرالربع الرابعالربع الثالثديسمبرنوفمبر

2016126.8126.6127.8127.0127.3

2017130.5128.4130.0129.9129.1

2.91.31.72.31.4نسبة التغيير)%(

نسبة 

التغير 1 %

ديسمبر2016

)نقطة(
نسبة التغيير2%

ديسمبر2017

)نقطة(

نوفمبر2017

)نقطة(
المجموعات الرئيسية

4.6 147.7 -0.8 154.5 155.7 الطعام والمشروبات غير الكحولية

3.1 206.1 0.2 212.4 212.0 المشروبات الكحولية والتبغ

2.7 110.2 0.6 113.2 112.5 المالبس واألحذية

1.0 113.2 -3.9 114.3 119.0
المسكن والمياه والكهرباء والغاز

وأنواع الوقود األخرى

5.0 134.3 -0.1 141.0 141.2
التجهيزات والمعدات المنزلية

وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

-0.5 117.3 0.0 116.7 116.7 الخدمات والرعاية الصحية

-6.3 125.9 -5.5 118.0 124.9 النقل

-0.2 87.0 0.0 86.8 86.8 االتصاالت

3.1 142.7 0.1 147.1 146.9 الثقافة والترفيه

1.6 136.8 0.0 139.0 139.0 التعليم

1.1 121.8 -0.2 123.2 123.4 المطاعم

1.0 143.8 -0.1 145.2 145.3 السلع والخدمات األخرى

1.3 126.6 -1.6 128.4 130.5 الرقم القياسي العام
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“اإنوف�ست” متدد فرتة الرت�سح ل�سغل مقاعد جمل�س الإدارة
12 فرباير موعد عمومية املجموعة

مددت جمموعة اإنوف�ضت باب الرت�ضيح لع�ضوية 
جمل����س الإدارة اإلى يوم 31 يناي���ر اجلاري، ل�ضغل 7 
مقاعد لدورة مدتها 3 �ضنوات تبداأ من تاريخ انعقاد 
اجلمعي���ة العمومي���ة ي���وم 12 فرباير املقب���ل، وفقا 

للمادة )24( من النظام الأ�ضا�ضي.
ويناق�س اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�رشكة 
قب���ول اإ�ضتقال���ة اأع�ض���اء جمل����س الإدارة املنحل يف 
تاريخ 14 دي�ضمرب 2017، واإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�س 
الإدارة ع���ن كل م���ا يتعلق بت�رشفاته���م خالل الفرتة 

14 �ضبتمرب وحتى 14 دي�ضمرب 2017.
كما يناق�س الجتم���اع املوافقة على زيادة عدد 
اأع�ض���اء جمل����س الإدارة من 5 اأع�ضاء اإل���ى 7 اأع�ضاء، 
وانتخاب اأع�ضاء جمل�س اإدارة جديد لل�ضنوات الثالث 
املقبل���ة، وذل���ك خا�ض���ع ملوافق���ة م����رشف البحرين 

املركزي.
وكانت ال�رشكة قد فتحت باب الرت�ضيح لع�ضوية 
جمل����س الإدارة اجلدي���د لل�ضن���وات الث���الث املقبلة، 
يوم اخلمي����س 11 يناير اجل���اري، داعية امل�ضاهمني 
الراغبني اإلى تر�ضيح اأنف�ضهم لع�ضوية املجل�س ملئ 
طلب الرت�ضيح مع احلر�س على تزويد ال�رشكة بجميع 
املعلومات املطلوبة وال���واردة يف الطلب، مع اأهمية 
اإر�ض���ال ال�ضتم���ارات الأ�ضلية املوقعة م���ع الوثائق 
املطلوب���ة قبل يوم الأحد 21 ال�ضهر اجلاري ليت�ضنى 
تقدميها للجه���ات الرقابية املخت�ضة للح�ضول على 

املوافقات الر�ضمية قبل يوم الجتماع.

وا�ضرتطت ال�رشكة لقب���ول الطلب ملء النموذج 
التعريف���ي، ال�ض���رة الذاتي���ة مو�ضحاً به���ا الوظيفة 
احلالي���ة والوظائ���ف ال�ضابق���ة واخل���ربات العملي���ة، 
�ض���ورة ع���ن بطاق���ة اأو ج���واز ال�ضفر مق���دم الطلب، 

�ضورة عن ال�ضهادات الدرا�ضية، وتقرير الئتمان.
واأو�ضح���ت املجموع���ة يف البيان���ات التي ن�رشت 
عل���ى موقع بور�ض���ة البحري���ن اأم����س اأن تاريخ عقد 
اجتم���اع اجلمعية العمومية ال���ذي �ضيتم فيه انتخاب 
اأع�ض���اء جمل�س الإدارة واملقرر عق���ده يف 12 فرباير 
املقب���ل قابل للتعديل يف حال عدم اكتمال الن�ضاب 
لقائم���ة املر�ضحني احلا�ضلني عل���ى موافقة م�رشف 

البحرين املركزي.
ويف ح���ال عدم اكتمال الن�ض���اب القانوين لعقد 
الجتم���اع املقرر يف 12 فرباير، ف�ضيعقد اجتماع ثان 
جل���دول الأعم���ال نف�ض���ه يف يوم الثن���ني 26 فرباير 

املقبل.
ي�ض���ار اإل���ى اأن بع����س اأع�ض���اء جمل����س الإدارة 
ق���د قدم���وا ا�ضتقالتهم لأ�ضب���اب و�ضفته���ا ال�رشكة 
باخلا�ض���ة، وهم عبداهلل احلمي���دي، �ضال�س احلجرف، 
اأمي���ن �ضيت، وفه���د العبداجللي���ل، اعتب���اًرا من 14 

دي�ضمرب املا�ضي.

يذكر اأن اأع�ضاء جمل�س الإدارة حتى 14 دي�ضمرب 
2017، ه���م: عب���داهلل احلميدي، وب�ض���ار التويجري، 
و�ضال�س احلجرف، واأمين �ضيت، وفهد العبد اجلليل.

وكان���ت اإنوف�ضت قد تاأ�ض�ض���ت يف العام 2002 
كموؤ�ض�ض���ة اإ�ضتثماري���ة تعم���ل وفق اأح���كام ال�رشيعة 
الإ�ضالمي���ة، وتخ�ضع اأعماله���ا لرقابة م�رشف البحرين 
املرك���زي، وه���ي �رشك���ة م�ضاهم���ة عام���ة مدرج���ة يف 

بور�ضتي البحرين والكويت.
وتق���در قيم���ة املجموع���ة ال�ضوقي���ة يف بور�ضة 
البحرين بنح���و 31.32 مليون دينار، ما ن�ضبته 0.41 
% م���ن اإجم���ايل القيم���ة ال�ضوقية للبور�ض���ة والتي 

بلغت نحو 7.72 مليار دينار اأم�س.
يذك���ر اأن النتائ���ج املالي���ة للمجموع���ة لالأ�ضهر 
الت�ضع���ة الأولى من ع���ام 2017 اأظهرت منًوا ل�ضايف 
اأرباحها املجمعة بن�ضبة زيادة قدرها 109 % لت�ضل 
اإل���ى 19.1 مليون دولر مقارنة مع 9.2 مليون دولر 

يف الأ�ضهر الت�ضعة الأولى من العام 2016. 
وبل���غ �ض���ايف الأرب���اح املوح���دة للثالث���ة اأ�ضهر 
املنتهي���ة يف 30 �ضبتم���رب2017 مبل���غ وق���دره 1.9 
ملي���ون دولر مقارنة م���ع 3.8 ملي���ون دولر للفرتة 

نف�ضها العام املا�ضي.

اأعلن���ت  زي���ن:  املنام���ة - 
�رشكة زين البحرين، عن جناحها 
يف ن����رش حلول برجمي���ات جديدة 
قائم���ة عل���ى خدم���ات احلو�ضبة 
لعب���ت  والت���ي  ال�ضحابي���ة، 
دوًرا مهًم���ا يف زي���ادة الكف���اءة 
الت�ضغيلي���ة. واإلى جانب برنامج 
الفرتا�ضي���ة  الأجه���زة  حتلي���ل 
“نوتانيك�س اإيه اإت�س يف”، يتيح 

نظ���ام الت�ضغيل ال�ضحابي “نوتانيك�س اإنرتبرايز 
كالود” لل�رشكة اإمكانية حتليل البيانات مبنتهى 
ال�رشع���ة، مم���ا يوؤدي اإل���ى حت�ضني عملي���ة اتخاذ 
الق���رارات واإتاحة امل���وارد لتتمك���ن ال�رشكة من 
الرتكي���ز اأك���ر على نق���اط قوته���ا الرئي�سة يف 

ابتكار منتجات وخدمات جديدة لعمالئها.
ال�ضحاب���ي  الت�ضغي���ل  نظ���ام  ومي���زج   
“نوتانيك����س اإنرتبراي���ز كالود” ب���ني عملي���ات 
احلو�ضب���ة والتخزين والبيئة الفرتا�ضية، ف�ضال 
ع���ن توفر خ�ضائ����س التحليل، وه���و ما ي�ضمح 
برف���ع م�ضت���وى اإنتاجية اأعم���ال ال�رشكة على نحو 
متكامل. ويوفر النظام كافة مزايا الكفاءة دون 
اأي قيود على قابلية التو�ضع، وهو ما ياأتي على 
راأ����س اأولويات ال�رشكة الت���ي حتر�س دائًما على 
الرتقاء مب�ضت���وى منوذج منو اأعمالها م�ضتقبال. 
وتتي���ح “نوتانيك�س”‘ لل�رشكة اإمكانية ا�ضتخدام 
ميزة “الدف���ع بح�ضب حجم من���و ال�رشكة” لتلبية 
متطلب���ات النمو املذك���ورة. ومن خ���الل اختيار 
برنامج حتليل الأجهزة الفرتا�ضية “نوتانيك�س 
اإيه اإت����س يف”، اأ�ضبحت “زي���ن البحرين” قادرة 

على خف����س تكلفة تراخي�س 
البيئ���ة الفرتا�ضي���ة، وذل���ك 
لأنه���ا تاأتي جماًن���ا مع تطبيق 

الربجميات.
التقني���ة  مدي���ر  وق���ال 
بالإنابة يف ال�رشكة �ضالح جالل 
“بع���د اإج���راء تقيي���م دقي���ق 
لأهدافنا وخطط اأعمالنا، قررنا 
الت�ضغي���ل  نظ���ام  ا�ضتخ���دام 
ال�ضحاب���ي “نوتانيك�س اإنرتبراي���ز كالود” نظًرا 
لنف���راده مبزايا املرونة وقابلي���ة التو�ضع التي 
نحتاجها لدع���م ا�ضرتاتيجيتن���ا الطموحة للنمو. 
اإذ تتيح لنا حلول “نوتانيك�س” اإمكانية ت�ضغيل 
بني���ة حتتي���ة اأ�ضغر حجًم���ا لتقني���ة املعلومات 
مع اال�ستمت���اع بعمليات اأك���ر �سال�سة وكفاءة، 
وبتكلف���ة منخف�ض���ة. وعلى �ضبي���ل املثال، مت 
حتقيق خف�س كبر يف تكلفة امللكية الإجمالية 
بن�ضب���ة 55 % باملقارن���ة م���ع حل���ول التخزي���ن 

التقليدية”.”
 واأ�ض���اف ج���الل “تتطل���ب ه���ذه املن�ض���ة 
القوي���ة ذات الأداء الفائ���ق وقابلي���ة التو�ضيع 
ح���ًدا اأدنى من الإدارة وال�ضيان���ة، وهو ما يوؤدي 
اإل���ى خف�س �ضاعات العم���ل الالزمة لإدارة مركز 
البيان���ات، ومن ثم حتقيق وف���ر كبر يف تكلفة 
�ضيان���ة اخل���وادم الفردي���ة. وبعد جن���اح عملية 
ن�رش ه���ذه الربجميات يف البحري���ن، من املتوقع 
اأن تعم���ل جمموعة “زين” عل���ى تطبيق احلل يف 
خمتلف مواق���ع عملها ال�ضبع���ة يف منطقة ال�رشق 

الأو�ضط”.

“مر�سى البحرين” راعيا ا�سرتاتيجيا لـ“اخلليج لل�سناعة 2018”
�ضيقام خالل الفرتة من 6 اإلى 8 فرباير املقبل

املنامة: اأعلن م�رشوع مر�ضى البحرين لال�ضتثمار 
رعايت����ه ال�ضرتاتيجي����ة ملعر�س اخللي����ج لل�ضناعة 
الذي �ضيقام ال�ضهر املقبل، ويعترب مر�ضى البحرين 
لال�ضتثمار امل�ضيد عل����ى م�ضاحة قدرها 1.7 مليون 
مرت مربع اأحد امل�ضاريع الثالث����ة الرئي�ضة واحليوية 
املكون����ة ملدينة �ضلم����ان ال�ضناعية وه����ي املدينة 
ال�ضناعي����ة النموذجي����ة مبنطق����ة احل����د. ومعر�����س 
اخللي����ج لل�ضناعة 2018 الذي �ضيقام خالل الفرتة 
من 6 اإلى 8 فرباير 2018 يف مركز البحرين الدويل 
للمعار�����س واملوؤمت����رات، برعاي����ة رئي�����س الوزراء 
�ضاحب ال�ضمو امللك����ي الأمر خليفة بن �ضلمان اآل 
خليفة، وهو حدث �ضناع����ي �ضنوي رائد، يرمي اإلى 

تعزيز الت�ضنيع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ويعد مر�ضى البحرين لال�ضتثمار اأحد امل�ضاريع 
النوعي����ة الت����ي طورته����ا �رشكة تعمر وه����ي الذراع 
العق����اري ملجموع����ة اإنوف�ض����ت، حي����ث مت تطوي����ر 
املنطق����ة بهدف تعزيز النم����و ال�ضناعي يف اململكة 
م����ن خ����الل توفر بيئ����ة مثالي����ة قادرة عل����ى جذب 
ال�ضتثم����ارات املحلي����ة والأجنبي����ة املبا�����رشة التي 

تبح����ث عن مراف����ق وت�ضهي����الت لوج�ضتي����ة لتعزيز 
ا�ضرتاتيجياتها يف تطوير الأعمال لل�رشكات العاملية 

ال�ضناعية والتجارية.
وقال الرئي�����س التنفيذي ملجموع����ة اإنوف�ضت 
والع�ضو املنتدب ل�رشكة مر�ضى البحرين لال�ضتثمار، 
مراد الرم�ض����ان “اإن رعايتنا ال�ضرتاتيجية ملعر�س 
اخللي����ج لل�ضناعة ي�ضل����ط ال�ضوء عل����ى اأ�ضلوبنا يف 
العمل واحلر�����س على التعاون مع اجلهات احلكومة 
املوق����رة وتاأكيد م�ضاهمة القط����اع اخلا�س يف دعم 
يف  واملتو�ضط����ة  اخلفيف����ة  ال�ضناع����ات  وتطوي����ر 
اململكة من خالل توفر مرافق مبوا�ضفات عاملية. 
وين�ض����ب تركيزنا على تبني الت����زام اأكرب نحو دعم 
ال�رشكات النا�ضئ����ة اإلى جانب املوؤ�ض�ضات ال�ضغرة 
واملتو�ضط����ة، وتق����دمي ت�ضهي����الت اأك����رب واأف�ضل 

ملتطلبات ال�رشكات ال�ضناعية”. 
من جانبه، قال مدير ال�ضوؤون الفنية بامل�رشوع، 
عب����داهلل العبا�ض����ي “باعتبارن����ا منطق����ة �ضناعي����ة 
عاملي����ة، ي�رشن����ا يف مر�ض����ى البحري����ن لال�ضتثمار اأن 
نكون جزءاً من هذا احلدث الذي يهدف اإلى الرتويج 

اإلى القطاع ال�ضناع����ي يف البحرين ومنطقة اخلليج 
العربي. ومن ه����ذا املنطلق يوف����ر مر�ضى البحرين 
لال�ضتثم����ار اأرا�����س متكاملة اخلدم����ات لال�ضتخدام 
ال�ضناع����ي واللوج�ضت����ي والتج����اري والعمايل لدعم 

اأن�ضط����ة الت�ضنيع والأعم����ال ال�ضناعية يف اململكة. 
باأح����دث املوا�ضف����ات  وتتمت����ع ه����ذه امل�ضاح����ات 
للبن����ى التحتية بالإ�ضافة اإلى الربط مع طرق النقل 
الوطني����ة الرئي�ضة. ونهدف من خ����الل م�ضاركتنا يف 

معر�����س اخلليج لل�ضناعة اإل����ى ت�ضليط ال�ضوء على 
مبادرتنا الأخرة لتعزيز هويتن����ا التجارية، وكذلك 
توطي����د العالق����ات التجاري����ة م����ع حكوم����ة مملك����ة 

البحرين”.
م����ن جهت����ه، ق����ال املدي����ر التنفي����ذي ل�رشك����ة 
اله����الل للموؤمت����رات واملعار�����س، اجله����ة املنظمة 
للحدث، جربان عبدالرحمن “يعترب مر�ضى البحرين 
لال�ضتثم����ار من اأبرز حم����ركات التطوي����ر ال�ضناعي 
�ضمن اقت�ض����اد اململكة. ول �ض����ك اأن هذه الرعاية 
البحري����ن  مر�ض����ى  م����ن  املقدم����ة  ال�ضرتاتيجي����ة 
لال�ضتثم����ار تعد عالم����ة فارقة واإجن����ازاً مهماً �ضمن 
م�ضاعينا لتطوير معر�س اخلليج لل�ضناعة باعتباره 
من�ضة عالية الفعالية يف الرتويج للقطاع ال�ضناعي 

يف البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي”.
وبذلك ين�ضم مر�ض����ى البحرين لال�ضتثمار اإلى 
قائم����ة الرعاة ال�ضرتاتيجيني للمعر�س وهم: �رشكة 
نفط البحرين “بابكو” بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
للنفط والغاز “نوغا”، بالإ�ضافة اإلى �رشكة اأملنيوم 

البحرين “البا”. 

•  معر�س اخلليج لل�ضناعة حدث �ضنوي رائد	

• �ضالح جالل	

اأمل احلامد



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيدة / خلود حسن يوسف حسن مال اهلل باعتبارها املصفية القانونية 
لشركة سيناء للمقاوالت ذ.م.م،  املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة  
مبوجب القيد رقم 82353 طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 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 )191866( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة سيناء للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  عيسى  عباس  أحمد  حسني   / السيد 
الواحد   الشخص  كشركة  املسجلة  ش.ش.و،   لالتصاالت  اخلليج  مشاعل 
مبوجب القيد رقم 68573 طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 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 )68573( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة مشاعل اخلليج لالتصاالت ش.ش.و

يعلن السيد / يوسف محمد علي قحطان صاحب مكتب )يارا لأليدي 
الهاتف  ورقم   )94751-1( برقم  التجاري  السجل  في  املقيد  العاملة( 
)33829002(، عن إلغاء الترخيص الصادر بشأنه ملزاولة نشاط مكتب 
اي  بإرادته، فعلى كل من لديه  النشاط  التوظيف وتوقفه عن مزاولة 
التقدم  الصلة  ذات  أمور  أي  أو  اإلجراء  قيد  طلبات  او  مالية  مطالبات 

مبطالباته خالل تسعني يوم من تاريخ هذا اإلعالن.

مالحظة: يخلي املكتب مسؤوليته عن أي مطالبات بعد إنتهاء املدة 
احملددة أعاله و إلغاء الترخيص.

إعــالن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  لألسنان  السيف  مستشفى  شركة  اصحاب  السادة 

القيد رقم 57817-1، طالبني تغيير االسم التجاري
من: مستشفى السيف لألسنان ذ.م.م

إلى: السيف لطب األسنان ذ.م.م

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

التاريخ: 21/01/2018   القيد: 1-57817
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )11033( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مستشفى السيف لألسنان ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة / شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن( 
باإلنابة عن السيد / جعفر علي سلطان علي املالك لـ كى آي بي العقارية ش.ش.و 
97190، يطلب حتويل املؤسسة  )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 
الواحد، برأسمال وقدره 50٫000 خمسون دينار  املذكورة إلى شركة الشخص 

بحريني لتصبح مملوكة من شركة كاي آي بي كابيتال ماجنمنت احملدودة.

التاريخ: 21/01/2018   القيد: 97190
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

 بناء على قرار الشركاء في شركة االين-تيك لنظم تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م واملسجلة 
مبوجب القيد رقم 1-104537، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / -- اوائل البحرين 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : اوائل البحرين لالستشارات

الهاتف :39459814 )973+(
abbas@awael.bh :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة االين-تيك لنظم تكنولوجيا املعلومات ذ.م.م
سجل جتاري رقم 104537-1

 بناء على قرار مالكي شركة آر جي للعطورات ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية محدودة( سجل 
جتاري رقم 101747، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / اوائل البحرين 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي :   الهاتف :39459814 )973+(
abbas@awael.bh :البريد االلكتروني

املنامة - مملكة البحرين

التاريخ: 21/01/2018
سجل رقم: 101747

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: جليل خليل حاجي حسني
االسم التجاري احلالي: الطاقة املتجددة إلدارة األمالك

االسم التجاري اجلديد: الطاقة املتجددة حللول الكهرباء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018-7108( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

2-72647

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: حسني سعيد عاشور علي يوسف
االسم التجاري احلالي: حسني سعيد عاشوف للتغليف

االسم التجاري اجلديد: اوروس للتغليف

التاريخ: 21/01/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-9295( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

88145-2

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فاطمة خميس زمان خميس
االسم التجاري احلالي: برادات شفلوت

االسم التجاري اجلديد: مطعم شفلوت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-10690( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

1-36370

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة مكتب 
ناصر،  حسني  شبر  السيد  فضيلة  السيدة  عن  نيابة  اخملرق  محمد  سعيد  حسني  احملامي 
 35723 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  التجارية  جاشينا  ملؤسسة  املالكة 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واملسمى  الفردية  1 من املؤسسة  الفرع  ، طالبني حتويل 

مؤسسة جاشينا التجارية وبرأسمال وقدره 20000 عشرين ألف دينار بحريني،
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 

1- علوي السيد شبر حسني ناصر السماك
2- فضيلة السيد شبر حسني ناصر

NASSER THARAMMAL -3

التاريخ: 22/1/2018   -  القيد: 35723
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )189196( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
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اأمريكا تطالب 6 �رشكات طريان عربية بتعزيز فح�س ال�شحنات
واشنطن - رويترز

اأعلن���ت اإدارة اأم���ن النقل االأمريكي���ة، االثنني، اأنه���ا تطالب 6 �رشكات ط���ريان يف ال�رشق 
االأو�ش���ط بامل�شارك���ة يف برنامج لتعزيز فح�س ال�شحنات، وذل���ك يف اإطار اجلهود الرامية اإلى 
زي���ادة تاأم���ني الطريان العاملي. وي�شم���ل التعديل العاجل �رشكة م�رش_للط���ريان العاملة من 
مط���ار القاهرة ال���دويل، واخلطوط امللكي���ة الأردنية العاملة من مطار امللك���ة علياء الدويل، 
واخلط���وط ال�سعودية التي تعمل انطالق���اً من مطار امللك عبد العزي���ز الدويل ومطار امللك 
خال���د الدويل، واخلط���وط اجلوية القطرية العامل���ة من مطار الدوحة ال���دويل، و�رشكة الحتاد 
للط���ريان العاملة من مط���اري دبي واأبوظبي الدوليني. وت�س���رط احلكومة الأمريكية فح�ص 
جمي���ع ال�شحنات ال�شادرة من تلك املطارات وتاأمينها مبوجب بروتوكوالت الفح�س امل�شبق 
لل�سح���ن اجلوي. وقالت اإدارة اأمن النق���ل الأمريكية اإن معظم املتطلبات يتم تطبيقها طوعاً 

من قبل �رشكات الطريان حول العامل.

السنة العاشرة - العدد 3388 
الثالثاء

23 يناير 2018 
6 جمادى األولى 1439

international@albiladpress.com
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 األمم المتحدة – رويترز:

االأم���م  با�ش���م  املتح���دث  ق���ال 
املتح���دة �شتيف���ان دوجاري���ك اأم����س 
االثن���ني اإن و�شي���ط املنظم���ة باليمن 
اإ�شماعيل ولد ال�شي���خ اأحمد �شيتنحى 
عندم���ا ينتهي عقده احل���ايل يف نهاية 
فرباي���ر �سباط بعد نح���و 3 �شنوات يف 

وظيفته.
ه���ذه  “يف  دوجاري���ك  واأ�ش���اف 
اللحظة، ين�شب تفكريه على ال�شعب 
اليمن���ي الذي مزقه هذا ال�رشاع والذي 
يتحم���ل واح���دة م���ن اأك���ر االأزم���ات 

االإن�شانية تدمريا يف العامل”.

العربية.نت – وكاالت:

اأعلن مايك بن����س، نائب الرئي�س 
ال�شف���ارة  افتت���اح  اأن  االأمريك���ي، 
االأمريكي���ة يف القد����س �شيك���ون قبل 

نهاية عام 2019.
وقال بن�س يف كلمة اأمام الكني�شت 
االإ�رشائيل���ي يف القد����س “يف االأ�شابيع 
املقبل���ة �ستم�سي اإدارتن���ا يف خطتها 
لفتح ال�شف���ارة االأمريكية يف القد�س، 
و�شتفتتح �شف���ارة الواليات املتحدة 

قبل نهاية العام املقبل”.
وم�س���ى قائال “القد����س عا�شمة 
اإ�رشائي���ل ولهذا وج���ه الرئي�س دونالد 
تب���داأ  اأن  اخلارجي���ة  وزارة  ترام���ب 
اال�شتعدادات االأولي���ة لنقل �شفارتنا 
م���ن تل اأبيب اإلى القد�س”. ومل يحدد 

موعدا معينا.
وح��������ثَّ ب���ن�������س امل�������ش���وؤول���ني 
الفل�شطينيني على العودة اإلى طاولة 

املفاو�شات مع اإ�رشائيل.

بروكسل – رويترز:

موجريين���ي  فيدري���كا  اأك���دت 
م�سوؤولة ال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد 
االأوروبي للرئي�س الفل�شطيني حممود 
عبا�ص خ���الل اجتماع يف بروك�سل اأم�ص 
االإثن���ني اأن االحتاد يدع���م تطلعه الأن 
تك���ون القد�س ال�رشقية عا�شمة لدولة 

فل�شطينية.
يف املقاب���ل ج���دد عبا����س دعوته 
الأن ت�شب���ح القد����س ال�رشقية عا�شمة 
دول  وح���ث  الفل�شطيني���ة  للدول���ة 
االحتاد االأوروبي على االعرتاف بدولة 
فل�شط���ني ف���ورا قائ���ال اإن ذل���ك ل���ن 
يعرقل املفاو�شات مع اإ�رشائيل ب�شاأن 

ال�شالم يف املنطقة.
ب���دا  فيم���ا  موجريين���ي،  ودع���ت 
اأن���ه اإ�س���ارة خفي���ة لع���راف الرئي�ص 
االأمريك���ي دونال���د ترام���ب بالقد�س 
يف  ال�سالع���ني  لإ�رشائي���ل،  عا�سم���ة 
العملية للحدي���ث والت�رشف “بحكمة” 

واإح�شا�س بامل�شوؤولية.
ومل ي����رش عبا�س اإلى ق���رار ترامب 
وال اإل���ى الت�رشيح���ات الت���ي اأدلى بها 
نائبه مايك بن�س ب�ش���اأن االأمر اأم�س يف 

القد�س. 

هسا )تركيا( – رويترز:

ق�سف���ت تركيا اأهداف���ا يف �سمال 
غ���رب �شوري���ا اأم����س االإثن���ني وقالت 
اإنها �شت�شحق �رشيع���ا مقاتلي وحدات 
حماي���ة ال�شع���ب الكردي���ة املدعوم���ة 
م���ن وا�شنطن الذي���ن ي�شيطرون على 
منطق���ة عفرين يف حمل���ة جوية وبرية 
ق���ال الرئي����س الرتك���ي رج���ب طيب 

اإردوغان اإنها نالت موافقة رو�شيا.
ويف ظل تنام���ي القلق الدويل من 
احلملة الع�سكري���ة التي دخلت يومها 
الثال���ث قال اإردوغان اإن���ه “ال تراجع” 
عن احلملة التي فتح���ت جبهة جديدة 

يف احلرب الأهلية املعقدة يف �سوريا.
وب���داأ اجلي����س الرتك���ي وحلفاوؤه 
م���ن املعار�شة ال�شوري���ة عملية لطرد 
مقاتل���ي وح���دات حماي���ة ال�شعب من 
اجليب الواقع يف �شم���ال غرب �شوريا 
ي���وم ال�شبت رغ���م خم���اوف الواليات 
املتح���دة التي دع���ت اجلانب���ني يوم 

االثنني اإلى �شبط النف�س.

و�شيط االأمم املتحدة 
باليمن يتنحى نهاية فرباير

 بن�س: افتتاح ال�شفارة 
االأمريكية بالقد�س يف 2019

 دعم اأوروبي لعا�شمة 
فل�شطينية بالقد�س ال�رشقية

 تركيا: عملية عفرين 
�شتكون �رشيعة

�لتحالف يقدم 1.5 مليار دوالر م�ساعد�ت �إن�سانية لليمن
 وزير اخلارجية: نوؤيد اإجراءات ال�رشعية لإنهاء �سيطرة امللي�سيات النقالبية 

و�سارك وزي���ر اخلارجية ال�سي���خ خالد بن 
اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليفة، يف اجتم���اع وزراء 
يف  ال�رشعي���ة  لدع���م  التحال���ف  دول  خارجي���ة 
اليمن، حيث اأكد حر����ص عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل خليفة، على 
اال�شتم���رار يف تق���دمي امل�شاع���دات االإن�شانية 
واالإغاثة املختلفة وامللحة اإلى ال�شعب اليمني 
تنفي���ًذا ال�شتحقاق���ات مرحل���ة اإع���ادة االأمل، 
منوًها بتوجيه���ات عاهل البالد بر�سد مليوين 

دوالر لبناء مركز �شحي متكامل يف اليمن. 
وج���دد الوزي���ر موق���ف مملك���ة البحري���ن 
الداع���م للحكوم���ة ال�رشعي���ة بقي���ادة رئي����س 
اجلمهوري���ة اليمني���ة عبدربه ه���ادي، وتاأييد 
الإج���راءات كافة التي تتخذه���ا ال�رشعية لب�سط 
نفوذه���ا على الأرا�سي اليمني���ة كافة، واإنهاء 
�شيط���رة امللي�شيات االنقالبي���ة املدعومة من 

اخلارج.
ب���دوره اأك���د ال�سفري ال�سع���ودي يف اليمن 
حممد بن �سعي���د اآل جابر، اأن اخلطة الإن�سانية 
يف اليم���ن تتج���اوز الأه���داف املالي���ة، وهناك 

مركز اإ�سناد يتولى الإ�رشاف على تنفيذها..
دعمه���ا  يف  ت�شتم���ر  “اإي���ران  واأ�ش���اف   
للحوثيني لتدم���ري اليمن ودول املنطقة، وما 
فعلت���ه يف اليمن �شكل اأزم���ة كبرية”. واأكد اأن 
الهدف من العملية الإن�سانية هو اإغاثة ال�سعب 

اليمن���ي وا�شتم���رار و�شول امل�شاع���دات اإلى 
كافة املناطق اليمنية.

واأو�س���ح اآل جابر اأن���ه �سيتم تاأهيل مهبط 
يف ماأرب لتاأمني و�ش���ول امل�شاعدات ولكافة 
املنظمات الدولية. من جانبها اأكدت االإمارات 
دعمه���ا ملواق���ف ال�شعودي���ة يف اليم���ن على 
خمتلف االأ�شعدة. اإلى ذلك قال العقيد تركي 
املالك���ي، املتحدث الر�شمي با�ش���م التحالف 
يف اليم���ن، اأن���ه يجب التاأكد م���ن عدم تهريب 

الأ�سلحة اإلى اليمن من اأي دولة اأو ميناء.
 واأكد املالكي اأنه ميكن للمنظمات الدولية 
ا�شتخ���دام مهب���ط م���اأرب لنق���ل امل�شاعدات، 
“نلتزم بحماي���ة املوظفني الدوليني  م�سيفاً 

العاملني يف اليمن”. 
ويف نف����ص ال�سي���اق اأعلن وزي���ر اخلارجية 
ال�سع���ودي عادل اجلب���ري اأن التحالف �سيطلق 
خطة �سخمة للم�ساع���دات الإن�سانية يف اليمن 

تتخطى املليار دوالر.
 واأكد اجلبري يف اجتماع وزراء خارجية دول 
حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن، اأن امليلي�شيات 

احلوثية تتحمل م�شوؤولية الدمار باليمن. 
وق���ال اإن ال�شعودية تعر�ش���ت الأكر من 
اأطلقته���ا ميلي�سيات  90 �ساروخ���اً بالي�ستياً 

احلوثي. 
م���ن جانبه اأكد �سامح �سكري وزير خارجية 

م����رش اأن م����رش قام���ت بتق���دمي حزمت���ني من 
امل�شاع���دات لالأ�شقاء يف اليمن، مت ت�شليمهما 
ع���رب مركز املل���ك �سلم���ان لالإغاث���ة، و”نقوم 
حاليا باالإعداد حلزم���ة جديدة من امل�شاعدات 
الإن�ساني���ة، تت�سم���ن م���واد غذائي���ة واأدوي���ة 

وم�شتلزمات طبية”.
وكان حتال���ف دع���م ال�رشعي���ة يف اليم���ن 

بقيادة ال�شعودي���ة قد اأعلن االأحد اأنه �شيقدم 
ملياري���ن ون�ش���ف امللي���ار دوالر كم�شاعدات 

اإن�شانية جديدة لليمن. 
واأ�شاف التحالف يف بيان له اأنه �شيمد ج�رشا 
جوي���ا اإلى ماأرب وين�شئ 17 ممرا بريا، اإ�شافة 
اإلى رفع الطاقة اال�شتيعابية للموانئ اليمنية 

ال�شتيعاب املواد االأ�شا�شية وامل�شاعدات.

• وزير اخلارجية م�ساركا يف اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم ال�رشعية يف اليمن بالريا�ص	

الرياض – وكاالت:

اليمن  يف  �شاملة  اإن�شانية  عملية  اإطللاق  عن  الإثنني،  اأم�س  التحالف،  خارجية  وزراء  اأعلن 

تت�شمن عدة مبادرات، وقدمت دول التحالف 1.5 مليار دولر تربعات مل�شاعدة ال�شعب اليمني.

اخل�شراء  معرب  فتح  �شيتم  اأنللله  الللريللا�للس  مللن  �شحايف  ملل�ؤمتللر  يف  التحالف  دول  واأ�للشللافللت 

احلدودي، لت�شهيل اإي�شال امل�شاعدات لليمن، وال�شماح بدخ�ل ال�شفن التجارية مبا فيها ال�ق�د. 

امل�شاعدات، فيما  اليمن ل�شتقبال  للم�انئ يف  ال�شتيعابية  القدرة  زيادة  اأنه مت  التحالف  واأعلن 

�شيتم ا�شتمرار فتح ميناء احلديدة ل�شهر اإ�شايف.

الرباعية: ا�ستفزازات قطر ت�ستهدف تقوي�ص اأمننا و�سنواجهها
الرياض – وكاالت:

عقد وزراء خارجية الدول العربية الأربعة 
ملكافحة الإرهاب، ال�سعودية وم�رش والإمارات 
والبحري����ن ، اجتماع����اً ت�شاوري����اً اأم�س االثنني 
على هام�ص اجتماع وزراء خارجية دول حتالف 

دعم ال�رشعية يف اليمن بالريا�س.
واأعلن امل�شت�شار اأحمد اأبو زيد، املتحدث 
الر�سم����ي با�سم وزارة اخلارجي����ة امل�رشية، اأن 
وزراء اخلارجي����ة ا�ستعر�س����وا خ����الل الجتماع 
الأخ����رية لقط����ر،  ال�ستفزازي����ة  املمار�س����ات 
والت����ي ت�سته����دف تقوي�����ص م�سال����ح الدول 
االأرب����ع واأمنه����ا القوم����ي، حي����ث اأك����دوا على 
ت�سامنه����م الكام����ل م����ع بع�سه����م البع�����ص 

ومت�شكه����م باملطال����ب الثالثة ع�����رش التي مت 
طرحها من قبل على اجلانب القطري ل�سمان 

اإقامة عالقة طبيعية معه.
كما اأو�ش����ح اأبوزي����د اأن ال����وزراء االأربعة 
ناق�س����وا اأي�ساً ع����دداً من الق�ساي����ا املرتبطة 
باالأم����ن القوم����ي العرب����ي، واأك����دوا تكاتفهم 
�س����وؤون  يف  التدخ����ل  حم����اولت  مواجه����ة  يف 
ال����دول العربية من خارج الإقلي����م العربي، اأو 
التواج����د يف املنطقة ب�سكل يهدد م�سالح اأي 
من ال����دول االأرب����ع، كما اأكدوا عل����ى ا�شتمرار 
ت�سامنه����م وتن�سيق مواقفه����م حمايًة لالأمن 
التهدي����دات  مواجه����ة  يف  العرب����ي  القوم����ي 

واملخاطر املتزايدة.

 بروكسل – وكاالت:
اأك���د وزي���ر خارجية فرن�سا، ج���ان اإيف لو 
دريان، اأن اإيران ال حترتم جزءا من قرار لالأمم 
املتح���دة يدعو طه���ران لالمتناع عن اأي عمل 
على ال�شواري���خ البالي�شتية امل�شممة حلمل 

روؤو�س حربية نووية.
ويف كلم���ة ل���دى و�سوله لجتم���اع وزراء 
خارجي���ة الحتاد الأوروب���ي يف بروك�سل اأم�ص 
االإثن���ني، ق���ال ل���و دري���ان اإن وزراء التكتل 
وعدده���م 28 �سيج���ددون بواع���ث قلقه���م 
ب�شاأن اأن�شطة اإيران يف اليمن ولبنان و�شوريا، 

التي و�سفها باأنها تزعزع ال�ستقرار.
وقال: “�ستتاح لنا الفر�سة اأي�سا لتاأكيد 
موقفن���ا ال�شارم من التزام اإيران بقرار االأمم 
املتح���دة رق���م 2231، الذي يفر����ص قيودا 
على تطوي���ر الق���درات البالي�ستية والذي ل 

حترتمه اإيران”.
ومبوجب الق���رار الذي يكر����ص لالتفاق 
الن���ووي ال���ذي اأب���رم يف 2015 ب���ني طهران 
والقوى العاملي���ة ال�ست )بريطانيا وال�سني 

والوالي���ات  ورو�شي���ا  واأملاني���ا  وفرن�ش���ا 
املتح���دة(، فاإن اإي���ران “مطالب���ة” بالمتناع 
ملدة ثماين �شنوات عن العمل على ال�شواريخ 

البالي�شتية امل�شممة حلمل اأ�شلحة نووية.

وقال لو دريان، االأح���د، اإنه يريد ال�شفر 
اإل���ى اإي���ران يف مار����س، واإن فرن�ش���ا ب���داأت 
حمادث���ات م���ع طه���ران ملناق�ش���ة برناجمها 

ال�ساروخي واأن�سطتها يف املنطقة.

 صواريخ إيران وأنشطتها التخريبية في اإلقليم تقلق أوروبا

•  �سواريخ اإيرانية خالل عر�ص ع�سكري منت�سف 2017.	

واشنطن – رويترز:
اأفاد ممثل ع���ن وكاالت االأنباء باأن وزير 
اخلارجي���ة الأمريكي ريك����ص تيلر�سون قال 
اأم�س االإثن���ني اإن الوالي���ات املتحدة تعتزم 
اإر�ش���ال فريق دبلوما�شي اإل���ى اأوروبا لبحث 
التفاق النووي الإي���راين ومواجهة الأن�سطة 
واأ�ش���اف  االأو�ش���ط.  ال����رشق  يف  االإيراني���ة 
تيلر�س���ون وفق���ا للمرا�س���ل الأمريكي الذي 
كان م�شاف���را مع���ه “لدين���ا فري���ق م�شاف���ر 

بالفعل... هم قادمون اإلى اأوروبا”. 
وتاب���ع تيلر�ش���ون اأن الفري���ق �شيبحث 
“كي���ف ميكنن���ا الت�س���دي له���ذه العي���وب 
يف التف���اق الن���ووي... ولك���ن اأي�س���ا كي���ف 
يت�سن���ى لن���ا التعاون ب�س���ورة اأك���رب ب�ساأن 
مواجه���ة االأن�شطة االإيرانية التي ال عالقة لها 

بالربنامج النووي.

 اأمريكا �شرت�شل فريقا دبلوما�شيا 
اإلى اأوروبا لبحث التفاق النووي 
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هي ن�سيحة من بليز ميتزت�سال، 
مدي���ر الأمن القومي يف “بايربت�سيان 
بولي�سي �سنرت”، وجهها اإلى الرئي�س 
الأمريك���ي ترامب ع���رب موقع ذا هيل 
“التاب���ع للكونغر����س” ا�ستن���ادا اإلى 
اأ�سب���اب خط���رية م���ن �ساأنه���ا حتفيز 
وا�سنطن على التفكري يف هذه الدعوة 
والعمل على تلبيتها، حيث يوؤكد بليز 
اأن اإيران اأ�سا�س الكوارث وامل�سائب 
يف ال����رق الأو�س���ط وحتديدا منذ عام 
2003م بع���د اأن ا�ستطاعت ال�سيطرة 
عل���ى العراق واإدارته ع���رب م�سوؤولني 
لأجندته���ا  ومنفذي���ن  له���ا  تابع���ني 
الطائفية املقيتة، معتربا اأن احلر�س 
الثوري الإي���راين واجلماعات الوكيلة 
عن���ه يف املنطق���ة اأخط���ر كث���ريا م���ن 

داع�س.
ومع مرور الوق���ت ت�سيف اإيران 
اأبع���ادا جدي���دة حتمل خماط���ر كثرية 
على اأمن املنطقة، من بينها برناجمها 
البالي�ستي���ة  وال�سواري���خ  الن���ووي 
وغريها من الأ�سلحة ودعمها الإرهاب 
وم���ا متار�س���ه هي م���ن اإره���اب على 
�سعبها، اأما التحدي الذي ي�سدد بليز 
عل���ى وا�سنطن ����رورة ح�سم���ه قبل 
التعام���ل م���ع التهديد الإي���راين فهو 
حتديد كيفية اأو اآلية املواجهة، حيث 
يو�سي بو�س���ع ا�سرتاتيجي���ة �ساملة 
للق�ساء على خمتلف جوانب التهديد 
الإي���راين، حمذرا من ا�ستمرار الرتكيز 
الأمريكي فقط على الربنامج النووي 
والتفاقية النووية التي مت التوقيع 
عليها ب���ني اإي���ران وال���دول الكربى 
يف يولي���و 2015م واإغف���ال املخاطر 
الأخرى لأنها ل تق���ل خطورة عن هذا 

الربنامج.
بحاج���ة  وا�سنط���ن  اأن  وا�س���ح 
للتعام���ل بفاعلية مع ملفات مت�سعبة 
تفرزها �سيا�سات اإيران يف املنطقة، 
ورغ���م اأن التفاقي���ة النووي���ة تع���د 
مبثاب���ة الغ���ذاء الت���ي تتغ���ذى عليه 
الكث���ري من ه���ذه امللف���ات، اإل اأنه ل 
تب���دو نهاية قريب���ة له���ذه الق�سية، 
خ�سو�س���ا اأنه���ا مازالت حم���ل خالف 
يف ال���راأي ب���ني احلزب���ني اجلمهوري 
الرئي����س  ب���ني  اأو  والدميقراط���ي، 
ترامب وبقاي���ا اإدارة الرئي�س ال�سابق 
ب�را�س���ة  يدافع���ون  الذي���ن  اأوبام���ا 
ع���ن التفاقي���ة النووي���ة ويرف�سون 
امل�سا����س بها وهو م���ا قد يت�سبب يف 
انق�ساء الكثري من الوقت دون اتخاذ 
رد فع���ل حقيق���ي رادع ملمار�س���ات 
طه���ران ومواجه���ة التهدي���د املبا�ر 
ال���ذي متثل���ه عل���ى اأم���ن وا�ستق���رار 
املنطق���ة ومنع تدخالته���ا التي تثري 
التوت���ر وال�سطراب وتوؤج���ج العنف 
كالع���راق  والفرق���ة يف دول كث���رية 

و�سوريا واليمن ولبنان.

على واشنطن 
مواجهة طهران

 الفرصة لكي 
ال تكون األخيرة

م���ا بحث���ه وزير الداخلي���ة البحرين���ي ال�سيخ 
را�س���د بن عبداهلل اآل خليف���ة، ونظريه ال�سعودي 
الأم���ري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف اآل �سعود، 
قبل ح���وايل ع�رة اأي���ام “من مناف�س���ة عدد ممن 
يحمل���ون ج���وازات بحريني���ة لأ�سح���اب الأعمال 
باململكة العربي���ة ال�سعودية، م�ستغلني يف ذلك 
الت�سهيالت التي تقدم اإلى مواطني دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي، مم���ا اأدى اإلى اإحل���اق ال�رر 
مب�سالح املواطن���ني ال�سعودي���ني”، بح�سب ما 
ج���اء يف الأخب���ار الر�سمي���ة، له اإ�س���ارات ودللت 

مهّمة.
بالتاأكي���د، البي���ان ل يق�س���د البحريني���ني 
وكل  ال�سع���ودي،  املجتم���ع  يعرفه���م  الذي���ن 
املجتمع���ات اخلليجي���ة، الذي���ن عمل���وا يف خ���ط 
“التاب لين” اأو اأرامكو، واأولئك الذين عملوا يف 
الإمارات العربية املتح���دة وقطر والكويت، اإّنا 
بالتاأكيد املق�سود ه���م اأنا�س اآخرون، لي�س هنا 
املكان للت�سنيف والتق�سيم واإعمال الطبقيات 

بح�س���ب ال�سنوات، لكن الأم���ر يتعلق باملناف�سة 
الت���ي نقلها وزي���ر الداخلية ال�سع���ودي، وكانت 
مثار النقا����س، ولول اأهمية املو�س���وع ملا اأدرج 

على جدول املناق�سات.
لنت�ساءل: كيف للمملكة العربية ال�سعودية 
بحجمها الذي يفوق حجم البحرين ب� 2814 مّرة، 
والت���ي يبلغ ع���دد �سكانها 23 م���ّرة �سعف عدد 
�س���كان البحري���ن، اأن جتاأر بال�سك���وى، وتطالب 
باتخاذ اإجراءات جتاه ت�رر م�سالح مواطنيها من 
�سيطرة بع�س من حملة اجلن�سية البحرينية على 
اأنواع متعددة من التجارة كما �ساع بني النا�س؟!

ات�ساعه���ا،  عل���ى  ال�سقيق���ة،  كان���ت  اإذا 
ا�ستك���ت،  ومتانته���ا  واقت�ساده���ا  و�سكانه���ا، 
فكي���ف احلال بالأخت ال�سغرية املحدودة يف كّل 
�سيء: م�ساحة وم���وارداً و�سّكاناً؟ كيف املناف�سة 
هنا ومدى ا�ستدادها؟ كيف هو الإ�رار مب�سالح 
املواطن���ني اإذا؟ ومنذ متى كان البحريني مهدداً 
مل�سال���ح غ���ريه م���ن الأ�سق���اء؟ ومنذ مت���ى كان 

البحرين���ي حم���ّل �سكوى من الآخري���ن وهو الذي 
م���ا اإن ُتذكر جن�سيته ل جت���د من جميع العرب اإل 
تذكر اأطيب النم���اذج البارزة، واإن مل يجدوا، فال 
اأق���ل من تذكر توا�س���ع البحريني، ودماثة خلقه، 
وا�ستقامت���ه، واأدب���ه، والتزامه بقوان���ني الدول 
الت���ي يزورها، واحرتام���ه اجلميع، وم���ن هنا حاز 

الحرتام؟!
يف البحري���ن، ا�ستك���ى النا�س م���ن قبل من 
ال�سك���وى ذاتها التي �سكاه���ا الوزير ال�سعودي، 
اإن���ه حتٍد كب���ري ول �سك، حلوله ل���ن تكون �سهلة 
واإذ  واخلارج���ي،  الداخل���ي  ال�سعيدي���ن  عل���ى 
ُوج���د للمو�س���وع ح���ل يف اخل���ارج، ف���اإن الفرجة 
الوحي���دة الباقي���ة ل� “احَلَمل���ة” الذين يجتمعون 
ل����راء الأرا�سي بع���د الأرا�س���ي، والعقارات بعد 
العق���ارات، واملحالت بع���د املح���الت، ب�سكل ل 
يهداأ ول ي�ستكني، �ستكون يف الداخل، و�ستكون 
رح���م  م���ن  واأ�سع���ب، ولك���ن  اأ�س���ّد  املناف�س���ة 

التحديات تاأتي الفر�س اأي�ساً.

فالح هادي الجنابي

هدى 
هزيم
hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

الزي���ادة املفاجئ���ة يف اأ�سع���ار 
البنزي���ن التي اأث���رت �سلباً وب�سكل 
كب���ري عل���ى نف�سي���ة املواطن���ني، 
خ�سو�س���ا يف ظ���ل الرتف���اع غ���ري 
املعقول يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات 
وت���داول اأخبار عن زي���ادات قادمة، 
ردود الأفعال غري وا�سحة الأهداف 
من قبل العامة، وال�سلطة الت�ريعية 
مل تخط اأية خطوة جدية اإلى اليوم، 
وكل خماوفن���ا من ا�ستمرار الزيادة 
م�ساح���ب  ق���رار  دون  ك�سابقته���ا 
بتعدي���ل رواتب الطبقة املتو�سطة 
ودون  املح���دود،  الدخ���ل  وذوي 
دع���م م�ستعج���ل للفئ���ات املعدمة 

واملتعففة!
كل ما نتمناه اأن تاأخذ احلكومة 
وال�سلط���ة الت�ريعي���ة حي���ال اإعادة 
هيكل���ة الدع���م، يف العتبار ظروف 
واحتياج���ات ال�ريح���ة الأك���رب م���ن 
الطبقة الو�سطى التي بات و�سعها 
متاأزماً وقريباً م���ن طبقة حمدودي 
الدخ���ل ب�سب���ب الرتف���اع املتكرر 
لأ�سع���ار ال�سلع واخلدم���ات، النا�س 
تعبت والو�سع غري مطمئن. ال�سارع 
بحاجة اإلى خط���وات جدية وقرارات 
ملمو�سة ت�س���ع يف اعتبارها الو�سع 
املعي�سي ال�سعب لالأ�ر البحرينية، 
فالعج���ز امل���ايل للحكوم���ة ل خالف 
علي���ه ولك���ن م���ن غ���ري املعق���ول 
�س���داده م���ن روات���ب املواطن���ني 

املتدنية.

لجنة تسمية الشوارع
نتطل���ع جلهود حثيث���ة من قبل 
جلن���ة ت�سمية ال�س���وارع وال�سواحي 
بعد ق���رار اإعادة ت�سكيله���ا، هناك 
مطلب وطن���ي نتفق علي���ه جميعا، 
�رورة تغيري بع�س الأ�سماء التي ل 

حتمل معنى ول قيمة تذكر.
على اأع�ساء اللجنة و�سع معايري 
دقيق���ة تراع���ي الهوي���ة الوطني���ة 
لت�سمي���ة  والرتاثي���ة  والتاريخي���ة 
ال�س���وارع اجلدي���دة، تاأخرن���ا كثرياً 
يف ه���ذه اخلط���وة، وكل تطلعاتن���ا 
اأن تت�سمن القائم���ة املقرتحة من 
اللجن���ة اأ�سم���اء �سه���داء الوطن من 
رج���ال قواتن���ا امل�سلح���ة البا�سلة، 
يف  ب���ارزة  تاريخي���ة  و�سخ�سي���ات 
العهد الإ�سالمي القدمي واحلديث، 
واأ�سم���اء ترم���ز ل�سخ�سيات وقبائل 
معروف���ة له���ا ب�سم���ات تاريخي���ة 
وتراثية بالبحرين واخلليج العربي.

حل الجمعيات النائمة
وزارة  توج���ه  يك���ون  اأن  ناأم���ل 
العمل والتنمي���ة الجتماعية �سائباً 
ب�س���اأن درا�سة حل بع�س اجلمعيات 
الأهلي���ة غري الن�سط���ة، نوؤيد ب�سدة 
حل تلك اجلمعيات لعدم فاعليتها، 
فهي دون ح���راك ول اأن�سطة تذكر، 
يف ح���ني ميك���ن ا�ستغ���الل مبانيها 
وخم�س�ساته���ا املالي���ة يف تقدمي 

خدمات وم�ساريع نافعة للمجتمع.

الطبقة الوسطى 
وإعادة هيكلة الدعم

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

كان ي���وم اأم����س الأول يوم���ا تربوي���ا 
تعليمي���ا ي�سري يف اجتاه الأعايل ويف �سماء 
املعرف���ة، حي���ث اأن���اب �سي���دي �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان 
اآل خليف���ة رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه، �سي���دي  �سم���و ال�سي���خ علي 
بن خليف���ة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء  حفظه اهلل ورع���اه حل�سور حفل 
تخري���ج الف���وج 23 م���ن خريج���ي جامعة 
الدكت���وراه واملاج�ستري،  البحرين وحملة 
فالقي���ادة تول���ى عناية كب���رية بالتعليم 
اجلامعي وتعطيه دفعات قوية اإلى الأمام 
كما ونوعا باعتبار اأن التعليم اجلامعي هو 
املعيار الأول لقيا�س مدى تقدم البلدان 

للتنمية  واأ�سا�سا جوهري���ا  واملجتمع���ات 
يق���ول  املج���الت.  كاف���ة  والتطوي���ر يف 
�سي���دي �سم���و ال�سي���خ علي ب���ن خليفة: 
)اإن التعلي���م ي�س���كل حج���ر الزاوي���ة لكل 
جهد بذلت���ه حكومة البحري���ن يف �سياغة 
وحتقي���ق اأهدافه���ا التنموي���ة الطموحة، 
اإميان���ا ب���اأن ال�ستثم���ار يف راأ����س امل���ال 
الب�ري وتنمية الإن�سان البحريني و�سقله 
بالعل���م واملعرفة ه���ي املرتكز لالنطالق 
بقوة نحو البناء والتنمية وحتقيق التقدم 

والزدهار للوطن و�سعبه(.
البحري���ن  يف  اجلامع���ي  التعلي���م  اإن 
القي���ادة  توجيه���ات  بف�س���ل  يعي����س 
ق���وة الزده���ار احلقيق���ي ب���كل جمالته 

العلمية والتقني���ة وكل اخلريجني وحملة 
اليوم  الدكت���وراه واملاج�ستري يتوق���ون 
اإلى حتم���ل امل�سوؤولية ويقدمون جهدهم 
وعطائه���م الالحم���دود من اأج���ل البحرين 
العزي���زة وال�س���ري قدما نحو اآف���اق املجد 
والرق���ي والزدهار، ومثلما ق���ال �سيدي 
�سمو رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه خالل 
اإح���دى املنا�سب���ات التعليمي���ة: )مثل ما 
ن�سعد مل�ساهدة هذه الأعداد الكبرية من 
اأبنائنا اخلريجني يف خمتلف التخ�س�سات 
الدرا�سي���ة، فاإنن���ا ن�سع���د اأك���ر عندم���ا 
ن�ساهده���م وق���د حتمل���وا م�سوؤولياته���م 
الكبرية يف خمتلف مواقع العمل والإنتاج 

يف خدمة وطنهم(.

�سيدي �سم���و رئي�س ال���وزراء حفظه 
اهلل ورع���اه له ال���دور الطليعي واجلهود 
الكب���رية والروؤية املتكامل���ة يف الرتقاء 
باحلركة التعليمي���ة بكافة مراحلها وهياأ 
كل ال�سبل والظ���روف بقيادته للحكومة 
املوق���رة اإل���ى الإن�سان البحرين���ي ليبدع 
ويوظ���ف طاقت���ه خري توظي���ف ويك�سب 
املعرف���ة وامله���ارات الت���ي متكن���ه من 
الوط���ن  بن���اء  يف  الفعلي���ة  امل�ساهم���ة 
وتنميت���ه وب���كل تف���ان واإتق���ان، فروة 
البحرين احلقيقي���ة كما يوؤكد دائما اأيده 
اهلل ه���و الإن�س���ان البحرين���ي املع���روف 
بالعلم واملعرفة ومل���كات الإبداع وبذل 
املزيد من اجلهد لتحقيق النجاح لوطنه.

سيدي سمو الشيخ علي بن خليفة 
ويوم تعليمي يسير في اتجاه األعالي

ال�سع���ب يت�سور جوعا ويطحن���ه الفقر طحنا 
ويجد الأبواب كلها مغلقة اأمامه بفعل ال�سيا�سات 
احلمق���اء لنظام املاليل، لكن املر�سد الأعلى املال 
خامنئ���ي، ل يك���رتث لذلك خ�سو�س���ا اأن ال�سعب 
الإيراين يرف�سه ويرف�س نظامه القمعي ويطالب 
ب�سقوط���ه، وبدل من اأن يعم���ل على توفري العمل 
والطع���ام لل�سعب، فاإنه يب���ادر مبنتهى ال�سالفة 
اإلى اإعطاء ميلي�سيات الب�سيج املجرمة م�سكوكات 
الع���زل  املنتف�س���ني  بقم���ع  لقيامه���م  ذهبي���ة 

والعتداء عليهم.
مبادرة املال خامنئي ه���ذه تاأتي بعد اأن وجد 
ال�سعب الإي���راين يهتف ب�سع���ار اإ�سقاطه وتغيري 

النظام وينا�سل حتت قيادة منظمة جماهدي خلق 
من اأجل احل�سول على حقوقه كاملة والتي تكون 
ب�سق���وط النظ���ام فق���ط، ويعتقد اأن ب���ذل املال 
امل����روق اأ�سا�س���ا م���ن ال�سعب للق���وات القمعية 
املجرم���ة كفيل بتخلي�س رقبته من العقاب الذي 
ينتظره وينتظر بقي���ة �ركائه يف اجلرمية، ويبدو 
اأن ه���ذا املال ل ميكن اأب���دا اأن يتخلى عن عقليته 
ال�ستبدادية ونظرته ال�سيقة لالأمور وت�سوره اأن 
القوة والق�سوة والقمع الطريق الوحيد للمحافظة 

على النظام.
لك���ن ال�س���وؤال ال���ذي يط���رح نف�س���ه باإحلاح 
هو: مل���اذا يبادر خامنئي يف هك���ذا ظروف �سعبة 

ودقيق���ة بتق���دمي م�سكوكات ذهبي���ة جلالوزته؟ 
وملاذا مل يقدم لهم الهدايا التقليدية التي داأب 
عل���ى تقدميها طوال الأع���وام ال�سابق���ة؟ الإجابة 
ه���ي لأن منظمة جماهدي خلق تلع���ب دورا ي�سار 
ل���ه بالبنان بني اأو�ساط ال�سعب والثقة بها تزداد 
يوم���ا بع���د ي���وم، ويكف���ي اأن نق���ول اإن ال�سعب 
�سار ي���ردد ال�سعار املرك���زي للمنظمة املطالب 
باإ�سق���اط النظ���ام، وخامنئ���ي ونظام���ه ي�سعرون 
برعب من ذلك لأنه���م يعلمون اأن الطرف الوحيد 
الذي ل ميكن اأبدا اأن يخلي لهم ال�ساحة ويرتكهم 

و�ساأنهم هو منظمة جماهدي خلق.
امل�سك���وكات الذهبية وحت���ى املا�سية وكل 

جواه���ر الع���امل الثمينة لي����س باإمكانه���ا اأن تنقذ 
خامنئ���ي ونظامه الرث املتداع���ي الآيل لل�سقوط 
من نهايته املحتومة، وال�سعب وكما انتف�س وثار 
عل���ى ال�س���اه واأ�سقطه فاإنه �سيع���ود ليعيد نف�س 
تل���ك امللحمة وي�سقط هذا النظ���ام، خ�سو�سا اأن 
من���ار وقدوة ال�سع���ب يف عملية الت�س���دي لنظام 
امل���اليل ومقارعتهم، منظمة جماه���دي خلق التي 
اأخذت عل���ى عاتقها مهمة ال�ستم���رار يف الن�سال 
دومنا توقف حتى اإ�سق���اط النظام، و�سوف ياأتي 
ذل���ك اليوم الذي �س���ريى العامل كل���ه يف معر�س 
الثورة الإيراني���ة التي اأطاحت بنظام املاليل هذه 

امل�سكوكات. “احلوار”.

عن منح خامنئي مسكوكات ذهبية

 عطا 
الشعراوي

ghassan.shihaby
@gmail.com

غسان الشهابي

    ذرائع

Ata2928
@gmail.com
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أك��د األم��ن الع��ام للجنة 
عبدالرحم��ن  األوملبي��ة 
عس��كر أن اللجنة واالتحاد 
الق��دم  لك��رة  البحرين��ي 
تطبي��ق  ع��ى  س��يعمالن 
امللك  هدف ممث��ل جاللة 
لألع��ال الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س 
والرياضة  للش��باب  األعى 
رئيس اللجنة األوملبية سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة يف تأه��ل منتخبنا 

الوطن��ي إىل نهائيات كأس 
تش��كيل  عرب   ،2022 العامل 
لجان مشرتكة بن الطرفن.

وذكر عس��كر عى هامش 
ال��ذي  الصح��ايف  املؤمت��ر 
أقامت��ه اللجنة ي��وم أمس 
األول لإلعالن عن فعالياتها 
ومبادراته��ا للع��ام الجاري 
أن الهدف الرئيس من وراء 
تشكيل اللجان يأيت لضان 
وض��ع الربام��ج التي تخدم 
تحقيق  الهدف الذي سبق 

وأن أعلن عنه سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة.

ونوه عسكر إىل وجود لجان 
داخلي��ة يف اللجن��ة أيض��ا 
تعمل من أجل ترجمة هذا 
الهدف، مشريا إىل أن إعالن 
سمو الشيخ نارص بن حمد 
باعتبار 2018 عاما للذهب 
يحفز الجميع من أجل بذل 
للرتيكز  املضني��ة  الجه��ود 
ع��ى تحقي��ق اإلنج��ازات 

املختلفة.

لجان مشتركة مع االتحاد لتحقيق هدف التأهل لمونديال 2022
ترجمة لرؤية ناصر بن حمد... عسكر:

أحمد مهدي
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سمو الشيخ ناصر بن حمد  منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

جانب من االجتماع

استقبل رئيس االتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم الش��يخ عيل بن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة، 
الوف��د اإلعالمي الرس��مي الذي 
كأس  دورة  يف  البحري��ن  مث��ل 
الخلي��ج الع��ريب »خليجي 23«، 
الكويت  دولة  استضافتها  والتي 
خالل الفرتة 22 ديس��مرب املايض 

وحتى 5 يناير الجاري.
وج��اء اللق��اء تكرميا م��ن قبل 
رئي��س االتح��اد للجه��ود التي 
برئاس��ة  الوفد اإلعالمي  بذله��ا 

رئيس الوفد عباس العايل.

وخالل اس��تقباله أعضاء الوفد، 
أكد الش��يخ عيل ب��ن خليفة أن 
التغطية اإلعالمي��ة املميزة التي 
قدمها الوفد عرب وس��ائل اإلعالم 
املختلفة كانت محل إشادة من 

قبل الجميع.
وأش��ار إىل أن متيز التغطية جاء 
تتويج��ا للجه��ود الكب��رية التي 
األعض��اء، منوها  بذلها جمي��ع 
البارز للوفد اإلعالمي  إىل الدور 
خ��الل  »األحم��ر«  مش��وار  يف 

االستحقاق الخليجي.
وأكد أن الدور الذي قام به الوفد 

اإلعالمي ال يقل ش��أنا عن باقي 
التي شاركت  البحرينية  الكوادر 
يف »خليجي 23«، مش��ريا إىل أن 
اإلعالم باتت عالمة مهمة وبارزة 
البحرينية  الرياض��ة  يف مس��رية 
الق��دم خصوصا؛  عموما وك��رة 
مل��ا يقدمه من رس��ائل إيجابية 
دعمت مش��وار »األحمر« خالل 

االستحقاق الخليجي.
ون��وه الش��يخ عيل ب��ن خليفة 
مب��ا عكس��ه الوف��د اإلعالمي يف 
الكوي��ت م��ن ص��ورة مرشق��ة 
للرياض��ة واإلع��الم البحرينين، 

الجه��ود  أن ه��ذه  إىل  مش��ريا 
املميزة ه��ي مح��ط تقدير؛ ملا 
لعبت��ه م��ن دور كب��ري يف إثراء 
الحض��ور البحرين��ي يف التجمع 

الخليجي.
وق��ام رئي��س االتح��اد يف ختام 
االس��تقبال بتكريم رئيس الوفد 
عباس العايل، إضافة إىل املنسق 
اإلعالمي للمنتخب الوطني األول 
مازن أنور، وأعضاء الوفد: خليل 
إبراهي��م، أحمد مه��دي، جليل 
كوهج��ي، محم��د عبدالغف��ار 

وسيد حسن إبراهيم.

أّجل فريق الكهرماء حسم لقب مسابقة دوري الرشكات واملؤسسات لكرة القدم إىل الفاصلة بعد الفوز الرائع الذي حققه عى فريق ألبا 

بهدفن نظيفن يف املباراة التي جمعتها أمس يف افتتاح مباريات األسبوع السابع. 

وبهذا الفوز رفع الكهرماء رصيده إىل 14 متساويا بالرصيد ذاته مع ألبا، وبالتايل أما ملباراة فاصلة بينها تحدد بطل املسابقة أو دخول 

جارمكو طرفاً يف الرصاع، فيا إذا حقق انتصاره يف هذا األسبوع وتساويه معهم بالرصيد نفسه، وبالتايل إقامة دوري من دور واحد بن 

الثالثة فرق لتحديد بطل املسابقة.

وفرض الكهرماء إيقاعه عى مجريات اللقاء الذي قدم فيه مستوى رائعا متيز باألداء الجاعي والروح العالية من أفراد الفريق، واستطاع 

عيل عبدالنبي تسجيل الهدف األول للكهرماء. ويف الحصة الثانية رفع الكهرماء من الرتم العايل والرسعة يف األداء ليفرض سيطرته أكرث 

وتحصل من خاللها عى ركلة جزاء، نفذها حسن أحمد بنجاح ليسجل الهدف الثاين وينتهي اللقاء.

تكريم الوفد اإلعالمي الرسمي لـ “خليجي 23”

ـــل حـــســـم لـــقـــب الـــشـــركـــات  ـــؤج ـــكـــهـــرمـــاء ي ال

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

من تكريم أعضاء الوفد اإلعالمي

  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(

“رفع األثقال” يستعد لتنظيم 
بطولة غرب آسيا 

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال: يستعد 
االتحاد البحريني لرفع األثقال لتنظيم بطولة 

غرب آسيا لرفع األثقال يف الفرتة من 15 
وحتى 20 من شهر مارس املقبل بعد أن 

تم تنظيمها ل� 4 دورات متتالية يف اململكة 
األردنية الهاشمية.

ويأيت تنظيم هذه البطولة الرياضية الكبرية 
ملا تحظى به اململكة من مكانه رياضية 

رفيعه و بعد أن حظي تنظيم اجتاع غرب آسيا عى ثناء الدول 
املشاركة به من الدول األعضاء مبستوى يليق مبكانة اململكة، األمر 

الذي عكس صورة مرشفة لها من جميع النواحي.
وتأيت استضافة مثل تلك املسابقات والبطوالت الرياضية القارية 

دعا لسياسات املجلس األعى للشباب والرياضة وإسرتاتيجية اللجنة 
األوملبية البحرينية يف وضع اململكة يف مصاف العواصم الرياضية لشتى 

املسابقات الرياضية الكربى واستقبال دول العامل يف مثل املسابقات 
واستقطابها إلقامتها عى أرض اململكة، ويعتزم االتحاد البحريني 

لرفع األثقال تنظيم البطولة مبستوى عال يليق باململكة وبتطلعات 
املشاركن مبا لها من مكانة، وتأيت تلك البطولة ضمن عدد من 

البطوالت الدولية التي يحظى بتنظيمها اتحاد رفع األثقال لهذا العام.
ومن املقرر أن يشارك يف هذا الحدث الريايض القاري املهم كل من 
اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، سلطنة عان، 

العراق، اململكة األردنية الهاشمية، سوريا، اليمن، وفلسطن. 
وأكد النائب األول التحاد غرب آسيا نائب رئيس االتحاد البحريني 

مساعد رئيس االتحاد العريب لرفع األثقال سلطان الغانم دعا وعمال 
بتوجيهات ومبادرة ممثل جاللة امللك لألعال الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، والتي تحمل شعار 
“عام الذهب” فإن أعيننا عى الذهب ونعمل لحصاده، إذ تم وضع 

برنامج تدريبي مكثف لنجوم املنتخب الوطني لرفع األثقال؛ استعداًدا 
لهذه البطولة.

سلطان الغانم

الرفاع              اتحاد الطاولة

حققت العبتا منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة مريم العايل وأمرويت 4 

ميداليات يف بطولة رصبيا التي أقيمت 
عى هامش مشاركة منتخباتنا الوطنية 

لكرة الطاولة يف املعسكر التدريبي 
املقام حالياً يف رصبيا.

واستطاعت الالعبة مريم العايل من 
تحقيق ميداليتن فضيتن، والالعبة 

أمرويت حققت ميداليتن فضيتن، حيث 

استطاعت العايل من تحقيق امليداليتن 
يف منافسات تحت 15 سنة، والالعبة 

أمرويت يف منافسات تحت 13 سنة.
من جانبه، تواصل منتخباتنا الوطنية 

لكرة الطاولة )العموم والشباب 
والناشئن إضافة إىل منتخب الفتيات( 

التدريبات اليومية بقيادة املدربان 
بوريس وبوروسالف.

وتضم بعثة منتخبنا 15 العباً والعبة 

هم: عيل عباس عبدالوهاب، سلان 
محمد عيل، سيدحسن مجيد حسن، 
فاضل عيل محمد، راشد خالد سند، 

محمد عباس عبدالوهاب، يوسف سامي 
البوفالسة، إلياس أحمد اليايس، مرتىض 

حسن محفوظ، سيدعيل محمود 
عبدالعزيز، مريم خميس البلويش، أمل 
وليد النعيمي، رقية أحمد اليايس، مريم 

عبدالله العايل، وأمرويت أميت.

وأكد رئيس البعثة عضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة راشد 

محمد املاجد أن املعسكر يسري بحسب 
الربنامج الذي أعده املدربان بوريس 

وبوروسالف، مبيناً أن الربنامج التدريبي 
املكثف شهد العديد من الحصص 

التدريبية عالوة عى مشاركة الالعبن 
والالعبات يف البطولة املقامة عى 

هامش املعسكر.

صربيا فــي  ــة  ــاول ــط ال لمنتخبات  مــلــونــة  ــيــات  مــيــدال  4

جانب من التتويج

أعرب النائ��ب األول رئيس املجلس 
األعى للش��باب والرياض��ة الرئيس 
الفخ��ري لالتحاد البحرين��ي لفنون 
القت��ال املختلطة BMMAF س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة، 
ع��ن س��عادته باحتض��ان اململك��ة 
األردنية الهاش��مية النسخة العارشة 
 BRAVE من بطولة القتال الشجاع
لفنون القت��ال املختلطة للمحرتفن، 
التي سينظمها اتحاد القتال الشجاع 
املنبثق عن منظم��ة خالد بن حمد 
KHK MMA يف الث��اين من مارس 

املقبل.
ج��اء ذل��ك، لدى اس��تقبال س��موه 

مبكتبه ب� “قرص الوادي” رامي صالح 
سفري اململكة األردنية الهاشمية لدى 

مملكة البحرين.
وخالل اللقاء، اش��اد س��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة برعاية 
بدعم عاهل الب��الد صاحب الجاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ى آل خليفة 
لقط��اع الش��باب والرياض��ة، الذي 
ساهم يف تنفيذ املش��اريع التنموية 
التي حققت النهوض يف هذا القطاع، 
وال��ذي انعكس بدوره ع��ى النتائج 
املرشف��ة الت��ي حققته��ا املنتخبات 
مختل��ف  يف  البحريني��ة  الوطني��ة 
املحافل القارية والدولية، الذي مكن 

من ان تحتل البحرين مكانة مرموقة 
عى الساحة الرياضية العاملية.

ومثن س��موه بعمق ومتانة العالقات 
التي تربط مملكة البحرين واململكة 
األردنية الهاشمية قيادة وشعبا، وما 
ش��هدته تل��ك العالقات م��ن تطور 
ومن��اء كبري س��اهم تق��دم البلدين، 
مؤكدا سموه أن إقامة بطولة بريف 
يف نس��ختها الع��ارشة ع��ى األرايض 
األردني��ة، ي��أيت وف��ق رؤية س��موه 
لتعزي��ز تواج��د ه��ذه البطول��ة يف 
مختل��ف بلدان الع��امل، وكذلك نقل 
التجربة البحريني��ة وما حققته من 
نجاحات يف النس��خ املاضي��ة والتي 

تؤكد ع��ى الجهود املبذولة من قبل 
سموه لدعم الشباب املارس لرياضة 

فن��ون القت��ال املختلط��ة، وال��ذي 
س��ينعكس بدوره ع��ى تطور هذه 

الرياضة عى املستوى العاملي، مقدرا 
سموه الجهود التي تبذلها األردن يف 
تس��هيل إقامة ه��ذه البطولة، معربا 
سموه عن س��عادته كذلك باهتام 
ودع��م االردن للرياض��ات القتالي��ة 
السيا رياضة فنون القتال املختلطة 
وذلك ع��رب اطالقه��ا لبطولة ديزرت 
ف��ورس التي الق��ت رواج��ا كبريا يف 
األوس��اط الرياضي��ة العاملية، معربا 
س��مو يف الوقت ذاته ع��ن ثقته أن 
هذه النسخة ستش��هد نجاحا ومتيزا 
بفضل االهت��ام الواضح الذي توليه 
القيادة الرياضية األردنية إلبراز هذا 

الحدث بالشكل الكبري.

“BRAVE 10“ خالد بن حمد: سعداء باحتضان األردن
خالل استقبال سموه السفير األردني لدى المملكة

الرفاع                   المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

أشاد س��مو الشيخ عيى بن عيل 
آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة باألمر الكريم الصادر 
من رئيس الوزراء صاحب السمو 
املليك األم��ري خليفة بن س��لان 
آل خليف��ة بع��د أن أص��در أمره 
الكريم بجع��ل يوم 13 من فرباير 
الج��اري نص��ف ي��وم عم��ل يف 
الفرصة  الحكومية إلتاحة  الدوائر 
للموظفن باملش��اركة يف فعاليات 

يوم البحرين الريايض.
وأكد س��مو الشيخ عيى بن عيل 
آل خليفة أن التوجيهات السديدة 
لصاح��ب الس��مو املل��يك رئيس 
الوزراء تس��اهم يف ن��رش الثقافة 
الرياضية لدى املجتمع البحريني، 
منوها س��موه بالدور البارز الذي 

يلعبه صاحب السمو املليك األمري 
خليف��ة بن س��لان آل خليفة يف 
الش��باب والرياضة،  دعم قط��اع 
وهذا ما انعك��س عى املنتخبات 
واألندي��ة البحرينية التي حققت 
إنجازات كبرية يف مختلف األلعاب 

الرياضية.
كا ش��دد س��مو رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة السلة عى أهمية 
املشاركة يف يوم البحرين الريايض، 
مؤك��دا س��موه أن فعاليات هذا 
اليوم الريايض ال ترتبط بالرياضين 
فقط بل ه��و يوم ترفيهي مفتوح 
يف  للمش��اركة  املواطن��ن  ل��كل 
الفعاليات واألنشطة التي تنظمها 

سمو رئيس الوزراءالجهات املختلفة. سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

دور بارز لسمو رئيس الوزراء في دعم الشباب والرياضة
مشيدا بتوجيهات سموه بشأن اليوم الرياضي... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أم الحصم         اتحاد السلة

ق��ال أم��ن رس ن��ادي املنام��ة عبدالله 
عاش��ور إن ممثيل ناديه وبالتوافق مع 
ممث��يل نادي ال��زوراء العراق��ي اتفقوا 
عى لع��ب لقاء الجولة 3 بكأس االتحاد 
اآلسيوي أمام الزوراء العراقي يف العراق.
وذكر عاش��ور ل��� “البالد س��بورت” أن 
اجتاعه��ا  خ��الل  النادي��ن  ممث��يل 
بالورش��ة التي عقدها االتحاد اآلسيوي 
الع��ام امل��ايض للفرق املش��اركة توصال 
التفاق يقيض بلعب املباراة عى اس��تاد 

أربيل، أو استاد كربالء الدويل.
ومن املؤمل أن يقام اللقاء بن الفريقن 

ي��وم 6 م��ارس املقبل ضم��ن الجولة 3 
للمجموع��ة 2 بكأس االتحاد اآلس��يوي، 
إذ تضم املجموع��ة أيضا ناديي الجيش 

السوري والعهد اللبناين.
ترتيبات متواصلة

إىل ذل��ك، أوض��ح عاش��ور أن الرتتيبات 
متواصل��ة يف ناديه من أجل املش��اركة 
القاري��ة، الفت��ا إىل عق��د العدي��د من 
التحض��ريات،  إط��ار  يف  االجتاع��ات 
خصوصا أن املنامة سيحتضن يف البحرين 
لقاء الذهاب مع فريق الجيش السوري، 
وال��ذي من املف��رتض أن يقام يف ضيافة 

النادي السوري، لكن لعدم التمكن من 
خوض املب��اراة عى األرايض الس��ورية، 
ف��إن الفريقن اتفقا ع��ى إقامة املباراة 
هنا عى االس��تاد الوطني يوم 12 فرباير 

املقبل ضمن الجولة األوىل للمجموعة.
تنسيق الوزارة

وب��ن عاش��ور أن نادي��ه ع��ى تواصل 
وتنسيق دامئن مع إدارة األندية بوزارة 
لبح��ث  والرياض��ة؛  الش��باب  ش��ؤون 
باملباريات،  الخاص��ة  اإلدارية  الرتتيبات 
خصوص��ا مع تجهي��ز مختل��ف األمور 
واملواص��الت  الس��كن  م��ن  املتعلق��ة 

واملالعب.
ولفت إىل أهمية االلتزام بجميع القوانن 
واالشرتاطات املوضوعة من قبل االتحاد 

اآلسيوي للمشاركة.
وب��ن أن ال��وزارة - مش��كورة - قدمت 
الدعم املادي واللوجستي للمنامة خالل 

االستحقاق اآلسيوي املقبل.
تواصل مع االتحاد

وأشار عاشور أيضا إىل التواصل املستمر 
واملراس��الت مع االتحاد البحريني لكرة 
القدم؛ ملناقشة وبحث آخر التجهيزات، 
ال��ذي أبداه  مش��يدا بالتع��اون الكبري 

املسؤولون يف بيت الكرة البحرينية.
مجموعة صعبة

وعن وض��ع فريق��ه يف املجموعة، قال 
عاش��ور إن املجموعة ليس��ت س��هلة، 
والس��يا أنها تضم فرقا تصل إىل مراحل 
متقدمة يف البطولة، مشريا إىل أن املنامة 
س��يقدم أفضل املس��تويات م��ن أجل 
تحقي��ق النتائج اإليجابية التي تكفل له 

الظهور املميز واملرشف.
يش��ار إىل أن نادي املنامة يش��ارك هذا 
العام يف كأس االتحاد اآلس��يوي بصفته 

بطال لكأس جاللة امللك للعام املايض.

أربيل أو كربالء تحتضن لقاء المنامة والزوراء العراقي 
في كأس االتحاد اآلسيوي

ع�������اش�������ور: ت����رت����ي����ب����ات م����ت����واص����ل����ة ل����ل����م����ش����ارك����ة ال����ق����اري����ة
أحمد مهدي

عبداهلل عاشور

يصل قطار دوري زين الدرجة األوىل 
لكرة الس��لة اليوم إىل محطته ال�23 
من القس��م الثاين للدور التمهيدي، 
وذلك بإقامة لقاءين مهمن لجميع 
األندي��ة، س��واء الت��ي تنافس عى 
الص��دارة أو التي تحاول التش��بت 

بآمال التأهل.
ويلتق��ي يف املب��اراة األوىل املنام��ة 
والبحرين يف الساعة السادسة مساًء، 
وتليه��ا مبارشة مب��اراة قوية تجمع 
بن االتحاد والنويدرات عند الساعة 
ال�7:45 مساًء، وستحتضن املباراتان 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
الجول��ة  منافس��ات  وتس��تكمل 
ي��وم غ��ٍد األربعاء بلقاءين س��هلن 
للمح��رق واألهيل حين��ا يواجهان 
الحد وس��اهيج عى الت��وايل، عى 
أن تختتم املباري��ات يف اليوم التايل 
بلق��اءي النجم��ة وس��رتة، والحالة 

س��يغيب  في��ا  عي��ى،  ومدين��ة 
فريق الرفاع ع��ن مجريات الجولة؛ 

لخضوعه للراحة اإلجبارية.
ويربز اللقاء األول يف افتتاح الجولة، 
إذ يرفع فريق��ا النويدرات واالتحاد 
شعار الفوز من أجل التقدم خطوة 
مهم��ة يف ج��دول الرتتيب، س��عًيا 
وراء التأه��ل للمرحل��ة الثانية من 

املسابقة.
النوي��درات يتطلع اليوم الس��تعادة 
توازن��ه وتحقي��ق نقطت��ن مثينتن 
تضمن له الحصول عى أحد املراكز 
املؤهل��ة ملرحل��ة تصفي��ات املربع 

الذهبي.
ويف الطرف اآلخر، فإن االتحاد الذي 
عاىن كث��ريا يف آخر لقاءي��ن له أمام 
الحد والبحرين وحسمها يف الربع 
األخ��ري بصعوب��ة، يس��عى لتفادي 
البداي��ات الس��يئة وتقدي��م مباراة 

قوي��ة من��ذ الرب��ع األول تضمن له 
تحقيق النتيجة اإليجابية املرجوة.

ويحت��ل النوي��درات املرك��ز الرابع 
برصي��د 35 نقطة جمعه��ا من 21 
مباراة، فاز يف 14 مناس��بة وخرس يف 
7 لقاءات، فيا يحتل االتحاد املركز 
الس��ابع ب�33 نقطة جمعها من 21 
مباراة حق��ق خاللها الف��وز يف 12 

مناسبة وتلقى 9 هزائم.
ويف املب��اراة األوىل، س��يكون حامل 
اللق��ب فريق املنامة مرش��ًحا فوق 
الع��ادة لتعزي��ز صدارت��ه ألندي��ة 
ال��دوري، حين��ا يواج��ه البحرين 
الس��اعي للخروج من املباراة بأقىص 
فائ��دة فني��ة؛ تحض��ريًا ملنافس��ات 

الدوري الفيض.
وميتلك املنامة برصي��ده 39 نقطة، 
فيا ميتلك البحرين 26 نقطة يحتل 

بها املركز التاسع.

    المنامة مرشح لمواصلة صدارة دوري زين 

مواجهة مهمة تجمع االتحاد والنويدرات
محمد الدرازي

احتف��ل ن��ادي البحري��ن للتنس 
بعضو النادي عبداللطيف محمد 
مبناسبة حصولة عى املركز األول 
وامليدالي��ة الذهبي��ة يف الف��ردي 
والزوج��ي لبطولة ال��رواد األوىل 
للتنس الت��ي أقيمت من 4 إىل 6 

يناير الجاري يف الرياض.
وكرم رئيس نادي البحرين للتنس 
خمي��س املقل��ة بط��ل “ال��رواد 
األوىل”، معربا عن س��عادته بهذا 
اإلنجاز امل��رشف ململكة البحرين 
ولن��ادي البحرين للتنس، موضحاً 
أن النادي يسعي دامئا إىل تكريم 
عى  ويش��جعهم  املجدين  أبنائه 
البطوالت،  املش��اركة يف مختلف 
كا يحرص عى استضافة العديد 
من األح��داث الرياضي��ة الكربى 
سنويا يف مملكة البحرين، يف إطار 
البحريني  بالتنس  لإلنتقال  سعيه 

من املحلية اىل العاملية.
وأشار إىل خطة النادي للمشاركة 
يف بط��والت التنس لل��رواد التي 
تق��ام يف دول الخليج العريب ويف 

الب��الد العربي��ة، منوه��ا إىل أن 
الرتتيب��ات تجرى حاليا ملش��اركة 
مجموع��ة من العب��ي النادي يف 

املزمع  العربي��ة  ال��رواد  البطولة 
إقامتها يف جمهورية مرص العربية 
يف األسبوع األول من مايو املقبل.

المقلة يكرم بطل “الرواد األولى” للتنس   

تكريم عبداللطيف محمد 
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قامت عض��و مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحريني��ة رئيس��ة لجن��ة رياض��ة املرأة 
الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
بزي��ارة تدريبات ن��ادي أكادميية البحرين 
للكاراتيه مبقر االتحاد البحريني للدفاع عن 
النفس مبنطقة أم الحصم، والذي يس��تعد 
لخ��وض غامر منافس��ات ال��دورة الرابعة 
لألندي��ة العربية للس��يدات التي س��تقام 
بإمارة الش��ارقة بدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة من 2 لغاية 12 فرباير املقبل.
وكان يف اس��تقبالها والوفد اإلداري املرافق 
لدى وصوله��م، رئيس االتح��اد البحريني 
للدف��اع عن النفس أحم��د الخياط ونائب 
رئي��س االتحاد عم��ر بوك��امل وعدد من 

أعض��اء مجل��س إدارة االتح��اد، إذ ق��ام 
منتخ��ب الكاراتيه بتأدي��ة التحية الخاصة 
للش��يخة حياة بنت عبدالعزيز، ثم قدموا 
أداء اس��تعراضيا خاصا عىل رشف الشيخة 

حياة والوفد اإلداري املرافق.
وتابعت الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
الكاراتي��ه يف خليف��ة  تحض��رات العب��ة 
جناح��ي، الت��ي تعت��رب الالعب��ة الوحيدة 
التي ستش��ارك يف لعب��ة الكاراتيه بالدورة، 
واطأمنت ع��ىل تحضراتها واس��تعداداتها 
للمش��اركة العربية، وحثته��ا عىل التحيل 
بالعزمي��ة واإلرصار وتقديم أفضل ما لديها 
لتحقي��ق نتيج��ة مرشفة تت��وج بالحصول 
ع��ىل إح��دى امليدالي��ات امللون��ة، مثنية 

عىل الجه��ود الكبرة الت��ي يبذلها االتحاد 
البحرين��ي للدف��اع عن النف��س يف رعاية 
ودعم النش��اط النس��ايئ خصوصا وألعاب 
الدفاع عن النفس عموما، وهو ما أمثر عن 
تحقيق سلس��لة من النجاحات يف مختلف 

رياضات الدفاع عن النفس.
واستمرارا ملسلسل الزيارات امليدانية التي 
تقوم بها الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
والوف��د اإلداري لبعث��ة مملك��ة البحرين 
قامت بزي��ارة تدريبات منتخ��ب املبارزة 
عىل صال��ة االتح��اد البحرين��ي للمبارزة 
يف  وكان  الحص��م،  أم  ص��االت  مبجم��ع 
اس��تقبالها أم��ن رس االتح��اد صالح فرج 
وعدد من أعض��اء مجلس اإلدارة. وتابعت 

الش��يخة حياة بنت عبدالعزي��ز تدريبات 
س��يدات نادي الحال��ة للمب��ارزة واللوايت 
يتحرضن بقوة لخوض االس��تحقاق العريب 
عرب تكثيف الحصص التدريبية للوصول إىل 

أع��ىل مراحل الجهوزية الفنية والبدنية، إذ 
عربت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز عن 
ثقته��ا الكبرة يف قدرة الفريق عىل تحقيق 
نتيجة إيجابية تليق بسمعة رياضة املبارزة 

التي تتمتع بس��جل حافل م��ن اإلنجازات 
والنجاحات املتعددة.

دعم وزير الشباب والرياضة

اللجن��ة  إدارة  مجل��س  عض��و  عرب��ت 
األوملبي��ة البحرينية رئيس��ة لجنة رياضة 
امل��رأة الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليف��ة عن ش��كرها وتقديرها لوزير 
شؤون الش��باب والرياضة هشام الجودر 
عىل دعمه ومس��اندته األندية املش��اركة 
ب��دورة األلعاب الرابع��ة لألندية العربية 
للس��يدات، التي س��تقام بإمارة الش��ارقة 
بدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة من 2 

لغاية 12 فرباير املقبل.

حياة بنت عبدالعزيز تتابع تحضيرات فريقي الكاراتيه والمبارزة
ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

حياة بنت عبدالعزيز والوفد اإلداري يتابعون تحضيرات المبارزة

تخفيض على تذاكر جائزة 
البحرين للفورموال 1

الصخر - حلبة البحرين الدولية: تبدأ اليوم املرحلة الثانية من 

العروض املبكرة عىل تذاكر سباق الفورموال 1 جائزة البحرين الكربى 

لطران الخليج 2018، التي تطرحها حلبة البحرين الدولية “موطن 

رياضة السيارات يف الرشق األوسط”، وذلك بخصم يصل لغاية 15 % 

عىل تذاكر السباق.

ويستمر التخفيض ملحبي سباقات جائزة البحرين الكربى، والذي يصل 

إىل 15 % عىل تذاكر املنصة الرئيسة ومنصة املنعطف األول و10 % 

عىل املنصات األخرى لفرتة محدودة فقط.

ولالستفادة من أفضل عروض التخفيض، ميكن الحصول عىل التذاكر 

من خالل منصة بيع التذاكر التابعة لحلبة البحرين يف مجمع الستي 

سنرت أو من خالل املوقع اإللكرتوين www.bahraingp.com أو عرب أو 

عرب االتصال عىل الخط الساخن للحلبة )+973-17-450000(. وتتيح 

العروض املبكرة تخفيًضا عىل املدرج الرئيس واملنعطف األول بنسبة 

تصل ل� 15 %. وستكلف تذكرة املدرج الرئييس 127.5 دينار فقط بداًل 

من 150 دينارا، فيام ستكون تذكرة املنعطف األول بقيمة 85 دينارًا 

بداًل من 100 دينار، بينام هناك نسبة تخفيض 10 % عىل املنصات 

األخرى كمنصة بتلكو والجامعة والفوز، إذ ستكون منصة بتلكو 108 

دنانر بدل 120 دينارا، 54 دينارا ملنصتي الفوز والجامعة بدل 60 

دينارا. ولن تقترص جوانب املتعة واإلثارة عىل سباق الفورموال 1 يف 

جائزة البحرين الكربى، بل ستشمل جوانب الرتفيه خارج املضامر، 

والتي تتميز بها حلبة البحرين الدولية بربامجها الرائعة لجميع أفراد 

العائلة من أنشطة غر مسبوقة وسلسلة من العروض املوسيقية الحية 

من أفضل نجوم العامل.

ومن املقرر أن تقام جائزة البحرين الكربى يف الفرتة من 6 إىل 8 أبريل 

املقبل، وينطلق سباق البحرين كثاين جولة يف تقويم املوسم الجديد 

للفورموال 1 للعام 2018؛ ليكون السباق اللييل الخامس التي تحتضنه 

الحلبة، والسباق ال� 14 الستضافة حلبة البحرين الدولية لجولة من 

جوالت بطولة العامل للفورموال 1.

جانب من الفعاليات المصاحبة للفورموال 1 - ارشيفية

البحري��ن الحتضان  مملك��ة  تس��تعد 
املؤمتر الدويل األول ملحو األمية البدنية 
يف الرشق األوس��ط، وذلك خالل ش��هر 

أبريل املقبل.
واملؤمت��ر ه��و األول م��ن نوع��ه الذي 
تحتضنه البحرين، وذلك بتنظيم اللجنة 

األوملبية.
وتعترب اس��تضافة املؤمتر خطوة نوعية 
جدي��دة للجنة األوملبي��ة، خصوصا مع 
تركيزها ع��ىل الجان��ب العلمي وعدم 
اإلداري��ة  الجوان��ب  ع��ىل  االقتص��ار 
والرياضية والفنية، وذلك حسبام أعلن 
عنه األم��ن العام للجن��ة عبدالرحمن 
عس��كر خالل مؤمتر صح��ايف يوم أمس 

األول.
املؤمتر الذي يأيت ضمن فعاليات اللجنة 
للعام الجاري، س��يقام خالل الفرتة 22 

وحتى 24 أبريل تحت إرشاف الجمعية 
الدولية الرياضة مدى الحياة )مقرها يف 

كندا(.
وسيش��تمل املؤمت��ر ع��ىل العديد من 
املحاور التي ستتم مناقشتها، إذ سيكون 

لتعريف��ات  مخصص��ا  األول  املح��ور 
ومراحل محو األمية البدنية.

وس��يكون املحور الثاين مخصصا لتاريخ 
مح��و األمية البدنية )امل��ايض، الحارض 
واملس��تقبل(، فيام الثالث لعالقة محو 

األمية البدني��ة بالتخطيط طويل املدى 
للرياضين. وس��يخصص املح��ور الرابع 
لبيان تفعيل املفهوم عىل أرض الواقع، 
إضاف��ة إىل املح��ور الخام��س ال��ذي 
س��يتناول تطبي��ق املفه��وم يف الواقع 

الخليجي.
وقال عبدالرحمن عس��كر إن موضوعا 
آخر س��تتم مناقشته يف املؤمتر ويتناول 
الطري��ق ملنص��ات التتوي��ج واالهتامم 
لتوجيهات  تنفي��ذا  باألبط��ال، وذل��ك 
رئي��س اللجنة األوملبية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة، والذي أعلن 

عن 2018 عاما للذهب فقط.
وسيش��هد املؤمتر حض��ورا مختلفا من 
قب��ل محارضي��ن متخصص��ن يأيت يف 
مقدمتهم املحارض الدويل ستيفان بايل.

األول من نوعه ويتناول الطريق لمنصات التتويج

5 محاور في بمؤتمر  محو األمية البدنية الدولي أبريل المقبل
أحمد مهدي

عسكر خالل المؤتمر الصحافي

قطع منتخبنا الوطن��ي لكرة اليد 
خط��وة مهم��ة يف املنافس��ة عىل 
بطاقات التأهل اىل نهائيات كأس 
العامل بع��د فوزه املس��تحق عىل 
املنتخب اإلمارايت )28/22( يف أوىل 
مبارياته بالجولة األوىل من الدور 
الثامنة  بالبطولة اآلسيوية  الرئيس 
عرش املقامة حالياً يف مدينة سوان 

بكوريا الجنوبية.
وش��هدت مباراة األمس تفاوتاً يف 
أداء األحم��ر البحرين��ي، فبعدما 
القى صعوبة واضحة يف الش��وط 
األول ومل يقدم املس��توى املأمول 
من��ه، انتف��ض يف الش��وط الثاين 
م��ع مجريات  الترصف  وأحس��ن 

املناسب ليخرج  بالش��كل  املباراة 
ب��األداء والنتيج��ة مؤكداً  منترصاً 

تواجده يف دائرة املنافسة.
الثانية  مباراته  املنتخب  وسيلعب 

يف ال��دور الرئييس مس��اء اليوم ) 
الثالثاء( أمام املنتخب القطري يف 
متام الساعة الحادية عرشة صباحاً 
بتوقيت البحرين، ويسعى الفريق 

اإليجابية  بالنتيج��ة  الخ��روج  اىل 
الت��ي يحاف��ظ بها ع��ىل حظوظ 
التأهل قبل مبارات��ه األخرة أمام 

اليابان يوم األربعاء املقبل.
وحصل الالعب حسن الصياد عىل 
جائزة أفضل العب يف املباراة نظر 
العطاء املمي��ز الذي قدمه خاصة 
يف الشوط الثاين والذي سجل فيها 
5 أهداف يف األوق��ات املهمة اىل 
جانب التمريرات الحاس��مة التي 
س��اهمت يف تحقيق نتيجة الفوز، 
وتم تس��ليم الصياد جائزة أفضل 
العب م��ن قبل املدي��ر التنفيذي 
باالتحاد اآلسيوي لكرة اليد أحمد 

أبوالليل.

“أحمر اليد” يتفوق على اإلمارات ويواجه قطر اليوم 
كوريا الجنوبية       اتحاد اليد

فرحة الفوز البحرينية لالعبي منتخبنا

أكد ممثل عاهل البالد لألعامل الخرية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة أن دع��م رئيس 
الوزراء صاح��ب الس��مو املليك األمر 
خليفة بن س��لامن آل خليفة فعاليات 
الي��وم الري��ايض ململك��ة البحرين يف 
الثانية يؤكد م��دى االهتامم  نس��خته 
والح��رص الكب��ر الذي تولي��ه القيادة 
بتعزيز املب��ادرات الهادفة التي تحفز 
فئ��ات املجتمع كافة عىل املامرس��ات 
اإليجابية التي ترس��خ أس��مى املبادئ 
والقيم وإعالء ش��أن الرياضة، وجعلها 
منط الحياة اليومية عند جميع الفئات 

ومكونات املجتمع.

وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة إىل أن توجيه��ات صاحب 
الس��مو املليك رئيس الوزراء بتخصيص 
نصف ي��وم عم��ل للنش��اط الريايض 
مبناس��بة اليوم الريايض الوطني ململكة 
البحرين، وتوجيه سموه الكريم لجميع 
الوزارات والهيئ��ات الحكومية بتنظيم 
فعالي��ات متث��ل دافعا قوي��ا من أجل 
تنظي��م املزيد من األنش��طة الرياضية 
والحركي��ة الهادفة إىل تش��جيع جميع 
أبناء الش��عب البحريني واملقيمن عىل 
أرض اململك��ة لتبني من��ط حياة مثايل 
وصحي م��ن خالل مامرس��ة الرياضية 
ووضع أسلوب جديد لتنفيذ املبادرات 
الرامية إىل جعل الرياضة أساس��ا يوميا 

وأسلوب حياة.

وبن س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن مملك��ة البحري��ن ال تعترب 
الرياض��ة مبثابة نش��اط ب��دين فقط أو 
أنش��طة ترفيهية لقضاء أوقات الفراغ، 
ب��ل تج��ازوت اململك��ة ه��ذا املفهوم 
لتؤكد أن الرياضة باتت أس��لوب حياة 
يوم��ي يف املجتمع البحريني إضافة إىل 
اعتبارها وس��يلة مثالي��ة لبناء املجتمع 
وصناعة مس��تقبل أفضل ل��ه وتحفيز 
التنمية بجميع أنواعها عالوة عىل جعل 
املجتمع أكرث إيجابية وصحة، وتصحيح 
املفاهيم الخاطئة وتعزيز الس��لوكيات 
اإليجابي��ة وتكري��س ثقاف��ة الرياضة، 
مش��را س��موه إىل أن الي��وم الريايض 
للمملكة سيس��هم يف تنشيط الرياضة 
بحضور الجميع فيه ملامرس��ة الرياضة 

بشتى أنواعها بهدف أن يكون االهتامم 
بالرياض��ة منط حياة يف املس��تقبل وأن 
تصبح الرياضة جزءا من الحياة اليومية 

لإلنسان.
وكشف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن أن النس��خة الثانية من 
اليوم الريايض الوطني ستش��هد إقامة 
العديد من الفعاليات التي س��تنظمها 
اللجن��ة العليا للي��وم الريايض بطريقة 
مختلفة وأسلوب يس��تند إىل املنهجية 
والعلمي��ة يف إقامتها لتصل إىل تحقيق 
أهدافه��ا وحث جمي��ع القاطنن عىل 
أرض اململكة ملامرس��ة الرياضة بصورة 
منتظمة وبأس��لوب صحيح بعيدا عن 
املامرس��ات الخاطئة، معربا سموه عن 
أمل��ه يف أن يس��تفيد كل ش��خص من 

هذا اليوم والفرصة الفريدة مبامرس��ة 
أي نوع م��ن الرياضة يراه مناس��با له 

ولقدراته.

ووجه س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة الدع��وة إىل جميع وزارت 
ومؤسس��ات القطاع الع��ام إضافة إىل 
إىل  الخاص��ة  وال��رشكات  املؤسس��ات 
التفاع��ل اإليج��ايب مع أه��داف اليوم 
الريايض من خ��الل تنظيم العديد من 
الفعالي��ات الرياضية الت��ي تتوافق مع 
روح هذا الي��وم املهم كام وجه اللجنة 
العليا للي��وم الريايض إىل تنظيم برامج 
رياضية تضمن مشاركة مختلف فئات 
املجتمع البحريني والعمل عىل تحقيق 
أه��داف الي��وم الريايض ال��ذي تتطلع 
القيادة منه إىل ترس��يخ غايات شاملة 
تخ��دم جميع فئات املجتمع وتش��جع 
الجميع عىل مامرس��ة الرياضة وجعلها 

جزء إساسا من حياتهم اليومية.

اليوم الرياضي دافع لتنظيم المزيد من األنشطة
دعم سمو رئيس الوزراء سيشجع ممارستها... ناصر بن حمد: 

تغطية         المكتب االعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد



أطاح داركلي��ب بغرميه التقليدي النرص 
للم��رة الثاني��ة هذا املوس��م بعدما فاز 
عليه بثالثة أش��واط نظيفة يف املواجهة 
الت��ي جمعته��ا مس��اء أم��س ضمن 
منافس��ات دوري الدرج��ة األوىل للكرة 
الطائ��رة التي اقيمت عىل صالة االتحاد 
مبدينة عيىس الرياضية يف مواجهة كانت 

خالية من االثارة واملتعة.
وكسب داركليب األشواط الثالثة 25/19 
، 25/13، 25/23 ب��إدارة طاق��م الحكام 
الدويل املكون م��ن األول محمد عباس 

والثاين جعفر املعلم.
ويعترب هذا الفوز هو الثاين ل� “العنيد” 
بعدما كس��ب مواجهة الذهاب بالقسم 
رف��ع  حي��ث  النتيج��ة،  بنف��س  األول 
“البنفس��جي” رصيده إىل 28 نقطة من 
9 انتص��ارات وهزميت��ن ليبقى يف مركز 
الوصافة، أما الن��رص فإن رصيده توقف 
عند 5 نقاط من 8 هزائم وفوزين فقط 
ليكون يف موقف ال يحس��د عليه ببقائه 

يف املركز قبل األخري.
يف الشوط األول نجح داركليب يف التفوق 
بفضل تعدد الخي��ارات الهجومية التي 
كان بطلها العب مركز 4 محمد يعقوب 
برضباته القوية مع تقوية االرسال الذي 

سبب معاناة كبرية الستقبال النرص وهو 
ما أجرب صان��ع ألعابه عيىس عباس عىل 

انتهاج أسلوب اللعب املفتوح.
ورغم البداي��ة الجيدة للن��رص بتقدمه 
9/6 أدرك داركلي��ب النتيجة مس��تغال 
األخطاء املتعددة ملنافس��ه يف الرضبات 

الهجومية الطائش��ة وتضييع االرساالت 
لينتهي الشوط لصالح داركليب.

يف الش��وط الثاين س��يطر داركليب عىل 
مجري��ات املب��اراة بصورة أك��رب بفضل 
الفاعلي��ة الهجومي��ة يف جمي��ع املراكز 
وب��روز عيل ابراهي��م مع تراج��ع أداء 

محم��ود عبدالواح��د ال��ذي اس��تبدله 
املدرب بالالعب عباس مطر، إىل جانب 
متي��ز الفري��ق يف التغطي��ة الدفاعي��ة 
وحوائط الصد، أما النرص فقد تواصلت 
اخطاؤه عىل مستوى االستقبال والهجوم 
وافتق��د الفري��ق للضارب الق��ادر عىل 

تخلي��ص الك��رات الهجومي��ة ك��ا تم 
اس��تبدال املعد االس��ايس عيىس عباس 
بالبديل محم��د عبدالله وفاز داركليب 

بالشوط 25/13.
النرص غ��ري جل��ده يف الش��وط الثالث 
وتحسن أدائه كثرياً عىل مستوى الهجوم 

التعادل  النتيجة إىل  واالس��تقبال لتصل 
22/22 قب��ل أن يس��يطر داركليب عىل 
املواجهة م��ن جديد مس��تغال األخطاء 
الهجومي��ة للنرصاوية يف النقاط األخرية، 
ومن رضبة من مركز 6 باملنطقة الخلفية 
ملحم��د يعقوب انتهى الش��وط 25/23 

لصالح داركليب الذي فاز باملواجهة.

األهلي يهزم البسيتين

واصل األهيل انتصاراته الكاسحة بدوري 
الدرجة األوىل ليبق��ى يف صدارة الرتتيب 
ب��كل ج��دارة بعدم��ا أط��اح مبنافس��ه 
البس��يتن بثالثة أش��واط نظيف��ة انتهت 
كالت��ايل 25/21، 25/17، 25/19  ب��إدارة 
طاقم الحكام ال��دويل املكون من الحكم 
األول عبدالله حبيب والثاين أحمد القيم.

وكان األهيل فاز عىل منافس��ه يف القسم 
األول بالذه��اب بنفس النتيج��ة، ليكرر 
انتصاره الثاين ويرفع رصيده إىل 31 نقطة 
ويع��زز صدارت��ه يف قمة الرتتي��ب بينا 
توقف رصيد البس��يتن عند 10 نقاط يف 

املركز الخامس.
ولعب األهيل بالتشكيلة األساسية ودخل 
املب��اراة م��ن دون أي ته��اون ليكس��ب 

املواجهة بكل جدارة.

داركليب واألهلي يكسبان النصر والبسيتين بدوري الطائرة 
الصدارة للنسور والوصافة للعنيد

حسن علي

 داركليب يسقط النصر األهلي يتخطي البسيتين

تتجه بوصلة األهيل نحو التعاقد مع 
أحد الالعبن املحلين؛ لتدعيم صفوف 

الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي 
يف بطولة األندية العربية السادسة 

والثالثن التي ستحتضنها تونس خالل 
الفرتة من 14 لغاية 26 فرباير املقبل.

ووفقا ملصادر “البالد سبورت” فإن 
األهيل لديه خيارات عدة بخصوص 

األساء التي ينوي التعاقد معها لتعزيز 
صفوف “النسور”، ولكنه مل يبادر 

بإرسال أي خطاب رسمي حتى اآلن، 
وبانتظار القرار النهايئ للمدرب التونيس 

منري بن قارة بشأن املركز الذي يسعى 
لتعزيزه يف البطولة العربية.

وتسمح لوائح البطولة بتعاقد األندية 
مع العبن اثنن محرتفن يف كشوفاتها 

وهو ما يجعل البطولة واحدة من أقوى 
بطوالت الكرة الطائرة عىل مستوى 

الوطن العريب.
ويبدو أن األهيل سيعمل عىل 

استقطاب العب “سوبر” يف املركز الذي 
يشغله يشكل إضافة فنية للفريق، 

وذلك حسب رؤية املدرب الفنية بشأن 
املركز الذي رمبا يحتاج إىل تدعيمه، إذ 
يتطلع النسور للمحافظة عىل اللقب 

الذي أحرزه الفريق يف النسخة املاضية 
التي استضافتها اململكة العام 2017 

والتي قادته للحصول عىل اللقب الثاين 

بعدما نجح يف الظفر باللقب العريب 
ألول مرة يف نسخة 2015 التي أقيمت 

بجمهورية مرص العربية.
وأوقعت قرعة البطولة السادسة 

والثالثن لألندية العربية النادي األهيل 
ممثل مملكة البحرين الوحيد يف 

البطولة باملجموعة األوىل التي تضم 
تنورين اللبناين، الجيش املليك املغريب، 
األهيل بنغازي الليبي، الرشطة العراقي 

والتي تعترب مجموعة ليست بالسهلة.
ومن املؤمل أن يحسم األهيل صفقته 

املقبلة مع بداية األسبوع املقبل، والتي 
ستشهد بدء التحضريات الفعلية لبطولة 

األندية العربية.

األهلي يرصد العب “سوبر” محليا للبطولة العربية
حسن علي

الثالثاء 23 يناير 2018 
6 جمادى األولى 1439
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تعديل مباريات الدوري 
الجمعة المقبل

أصدر االتحاد البحريني للكرة الطائرة 

تعديال عىل مباريات دوري الدرجة األوىل 

التي ستقام يوم الخميس املقبل، حيث 

قررت لجنة املسابقات تأجيل مباراة النرص 

واتحاد الريف املقرر اقامتها يوم الجمعة 

26 يناير املقبل لوقت سيتم تحديداً الحقا 

بحسب التعميم الصادر من االتحاد، أما 

بالنسبة ملباراة املحرق وبني جمرة يف 

نفس اليوم فقد تقرر تقديم موعدها 

لتكون الساعة السادسة والنصف بدال من 

الساعة السابعة والنصف عىل صالة االتحاد 

البحريني للكرة الطائرة مبدينة عيىس 

الرياضية

أس��فرت نتائج يوم أمس يف 
دوري الدرج��ة الثانية لكرة 
القدم عن فوز البسيتن عىل 
سرتة بخمسة أهداف مقابل 
أربعة، وتعادل البحرين مع 
قاليل بدون أهداف، يف ختام 

الجولة 9 من املسابقة.
يف اللق��اء األول عىل اس��تاد 
س��جل  األه��يل،  الن��ادي 
للبس��يتن كل من: عبدالله 
فت��اي )هدف��ن(، عبدالل��ه 

دعي��ج )هدف��ن( وأحم��د 
جالل، فيا س��جل لس��رتة: 
قاس��م عيل )هدفن( وسيد 

قاسم علوي )هدفن(.
ويف اللقاء الثاين عىل ملعب 
البحرين  مدينة حمد، عجز 
التهدي��ف،  ع��ن  وق��اليل 

ليتقاسا نقاط مواجهتها.
وكان��ت نتائج أم��س األول 
ل��ذات الجولة أس��فرت عن 
ع��ىل مدينة  الحال��ة  ف��وز 

البديع  عيىس )1-2( وف��وز 
عىل االتفاق )8-0(.

وبن��اء ع��ىل نتائ��ج الجولة 
التاس��عة، فإن الرتتيب يشري 
حالي��ا إىل ص��دارة انفرادية 
للحالة برصيد 22 نقطة من 
8 مباريات، البديع 19 نقطة 
من 8، البس��يتن 17 من 8، 
مدين��ة عيىس 16 نقطة من 
8 مباري��ات، التضامن 8 من 
8، سرتة 8 من 8، البحرين 8 

من 8، قاليل 4 من 8، االتفاق 
بال نقاط من 8 مباريات.

الجولة  مباري��ات  وتلع��ب 
الع��ارشة يوم��ي الخمي��س 
فرباي��ر   2 و   1 والجمع��ة 
املقب��ل، حي��ث يلتقي يوم 
الخمي��س س��رتة م��ع قاليل 
ومدينة عي��ىس مع االتفاق، 
التضام��ن  وي��وم الجمع��ة 
م��ع البحري��ن، والحالة مع 

البديع.

في ختام مرحلة الذهاب بدوري “الثانية”

فوز البسيتين على سترة.. وتعادل البحرين مع قاللي
أحمد مهدي

من لقاء البحرين وقاللي من لقاء البسيتين وسترة      )تصوير: خليل إبراهيم(

الرفاع وصقور البحرين يتألقان 
في مسابقة ناصر بن حمد

تغطية – اللجنة اإلعالمية: تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعال الخريية وشئون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، اختتمت منافسات األسبوع الثالث ملسابقة 
نارص بن حمد للصقور والصيد عىل كأس سمو الشيخ محمد بن نارص بن حمد آل 

خليفة.
وأقيمت املنافسات بعدما تم تأجيلها بسبب األحوال الجوية وموجة الغبار التي 

شهدتها اململكة، إذ انتهى األسبوع الثالث من املنافسات بإقامة فئة الشواهن وفئة 
جريات الشواهن وسط منافسة قوية عىل املراكز األوىل.

واستطاع فريق الرفاع الفوز باملركز األول يف فئة الشواهن عىل كأس سمو الشيخ 
محمد بن نارص بن حمد آل خليفة بزمن وقدره )22.742 ثانية(، املركز الثاين 

محمد إبراهيم البوعينن بزمن )22.981 ثانية(، املركز الثالث فريق الرفاع بزمن 
)23.323 ثانية(.

وأحرز فريق صقور البحرين املركز األول يف فئة جريات الشواهن بزمن )20.928 
ثانية(، املركز الثاين فريق BHR بزمن )20.955 ثانية(، املركز الثالث فريق الحزم 

بزمن )21.219 ثانية(.
وتأهل فريق الرفاع وفريق صقور البحرين للمنافسة عىل مسابقة النخبة عىل كأس 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وجاء تأهل فريق الرفاع بعد احتالله املركز األول يف فئة الشواهن، وفريق صقور 

البحرين تأهل بصفته صاحب املركز األول يف فئة جريات الشواهن.
وسيقام األسبوع الرابع ملسابقة نارص بن حمد للصقور والصيد عىل كأس سمو 

الشيخ محمد بن نارص بن حمد آل خليفة. وتقام منافسات االسبوع الرابع يوم 
الخميس القادم 25 يناير الحايل واليوم الثاين من منافسات األسبوع الرابع سيقام 
يوم الجمعة 26 يناير الحايل لفئة الحرار وفئة جريات الخلط، وتختتم منافسات 

األسبوع الرابع يوم السبت 27 يناير بإقامة منافسات الشواهن وجريات الشواهن 
الساعة 12.30 ظهراً.

 المعاودة يفوز بشوط المالك بسباق السلق

حقق املالك سلان املعاودة املركز األول يف سباق السلق مبسابقة نارص بن حمد 
للصقور والصيد يف الشوط التأهييل. واستطاع املعاودة الحصول عىل املركز األول 

يف شوط املالك بسباق السلق لإلناث، حيث احتل املركز األول يف منافسات اإلناث. 
وجاء يف املركز الثاين املالك عيىس عدنان البادري، املركز الثالث راشد محمد 

النعيمي. واستطاع املعاودة الحصول عىل املركز األول يف منافسات الذكور. وجاء يف 
املركز الثاين عيىس عدنان البادري، املركز الثالث راشد محمد النعيمي، املركز الرابع 

محمد محبوب، املركز الخامس حمد نبيل البلويش.
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الجمعة 19 يناير

كاس اسبانيا

كأس الرابطة المحترفة

إياب ربع النهائي

إياب نصف النهائي

)وكاالت(: قال حارس مرمى ريال 
بيتي��س، أنطوني��و أدان، عق��ب 
الخسارة أمام برش��لونة، إنه كان 
م��ن ال��روري محاول��ة الرتكيز 
بشكل دائم يف املباراة، ألن دقائق 
مؤس��فة أدت إىل تج��رع الهزمية 

بخامسية نظيفة.
ورصح أدان، عقب املباراة: “نشعر 
باالس��تياء خاصة بسبب الجمهور 
ال��ذي يقف دامئا إىل جانبا، كانت 
مب��اراة جيدة يف الش��وط األول، 
لكنهم تغلبوا علينا عندما ٌانهكت 

قوانا يف النصف الثاين”.
وأش��اد أدان، باألرجنتيني ليونيل 
مي��ي، نج��م برش��لونة، قائ��ا: 
“ميي مذه��ل، لقد ب��دا وكأنه 
يتم��ى يف الش��وط األول، ولكن 
وصلته 4 كرات يف الش��وط الثاين 
س��جل اثنني وصنع مثلهام، وهذا 

ما يجعله الريايض األفضل”.
من جانيه، أكد لورنزو سريا فريير، 
نائ��ب رئيس ري��ال بيتي��س، أن 
ميي اس��تحق تصفي��ق جامهري 
ناديه، موضًحا: “أنه يستحق ذلك 

بعد ما أظهره يف الشوط الثاين”.
وأتم: “جامهري بيتيس قادرة عىل 
تقدير العب غري ع��ادي مثل ليو 

ميي”.
ويتصدر ميي صدارة قامئة هدايف 
الليجا برصيد 19 هدًفا وبفارق 4 
أهداف عن زميله لويس سواريز، 

صاحب املركز الثاين.
املهاج��م  أوض��ح  جانب��ه،  م��ن 
كريس��تيان تيو “وقع��ت أخطاء 
يف الش��وط الثاين كلفتن��ا الكثري، 
تفوق��وا علين��ا يف البداية بهدفني 
نظيف��ني، وم��ن الصع��ب للغاية 
عم��ل رميونت��ادا أمام ف��رق مثل 

برشلونة”.
وذكر مدافع بيتيس، املغريب زهري 
فضال، أن الهدف األول الذي جاء 
بتوقيع الكروايت إيفان راكيتيتش، 

تسبب يف “رضر كبري” لهم.
وق��ال فض��ال إن بيتي��س “وقع 
يف أخط��اء” أمام مناف��س يتمتع 

بفعالية كبرية يف عامل كرة القدم.
وقال مساعد مدرب ريال بيتيس، 
إيدير سارابيا، إن الفريق الكتالوين 
أظهر مواهبه وتفوق عىل النادي 

األندلي يف اللقاء.
وأوضح س��ارابيا، الذي حل محل 
املدرب األول لريال بيتيس، كييك 
س��يتيني، الذي مل يح��ر املباراة 

بس��بب العقوب��ة، أن “ما حدث 
يف الش��وط الث��اين -الذي ش��هد 
تسجيل 5 أهداف يف شباك النادي 
مؤك��د  بش��كل  كان  األندل��ي- 
نتيجة ملا حدث يف الشوط األول”.
وأكد املس��ؤول الفني أن الفريق 
األندلي بذل مجهودا بدنيا كبريا 
يف الش��وط األول، م��ام أدى إىل 
شعور الجميع باإلنهاك يف الشوط 

الثاين”.
وذكر أيض��ا أن بيتيس خرس أمام 
برشلونة بسبب “القصور يف األداء 

الهجومي وليس الدفاعي”.
وتاب��ع: “كانت هناك حاجة ملزيد 
من الش��جاعة خال اللقاء” أمام 

البارسا.
وأوضح س��ارابيا أن “ريال بيتيس 
سيس��تمر يف العم��ل م��ن أج��ل 
امل��ي قدما إىل األم��ام يف الليجا، 
وسيواصل النظر إىل أعىل أكرث من 

النظر إىل األسفل”.
وبه��ذا االنتص��ار الكب��ري، يواصل 
الفري��ق الكتال��وين ع��زف نغمة 
الفوز يف الليجا للمباراة السادسة 
عىل الت��وايل، وال يعرف حتى اآلن 

طعم الخسارة يف املسابقة.
وع��ىل هذا النحو، عزز برش��لونة 
تصدر ج��دول الليجا بعد أن بات 
رصي��ده 54 نقطة، بين��ام تجمد 

رصيد بيتيس عند 27 نقطة.

ليونيل ميسي

أدان يكيل 
المديح لميسي

sports@albiladpress.com

مستقبل فيدال 
)وكاالت(: علق أرتورو فيدال، نجم بايرن 

ميونخ، عىل الشائعات التي تربطه بالرحيل 
عن النادي البافاري بعد إمتام التعاقد مع 

ليون جوريتسكا، العب شالكه، الذي سينضم 
إىل “إف يس هوليوود” يف الصيف املقبل.
وينتهي عقد النجم التشييل مع البايرن 
يف صيف 2019، وسط اهتامم تشيلي 

اإلنجليزي بالتعاقد معه، لوجود أنطونيو 
كونتي، مدرًبا للبلوز والذي سبق له العمل 

مع فيدال يف يوفنتوس.
وقال فيدال، يف ترصيحات لشبكة “فوكس 

سبورت”: “أنا سعيد يف بايرن ميونخ، سوف 
أستمر هنا حتى يونيو املقبل، أمتنى أن نفوز 

بدوري أبطال أوروبا ثم سرنى بعدها ما 
سيحدث”.

وأضاف صاحب ال�30 عاًما: “ يف الوقت 
الراهن، أنا ملتزم 100 % مع الفريق 

البافاري وليس هناك إمكانية للرحيل يف 
يناير الحايل”.

وبسؤاله عن اقرتاب مواطنه أليكسيس 
سانشيز ملانشسرت يونايتد، أجاب: “لدينا 
جيل ميتلك الكثري من الجودة، ويقومون 

بعمل جيد مع فرقهم، ولديهم فرصة 
للوصول إىل أفضل فرق العامل”.

وتابع: “سانشيز حصل عىل فرصته ليكون 
يف مانشسرت، أمتنى أن يلعب بشكل جيد 

للغاية، وأن يفوز بالبطوالت”.
وأتم حديثه عن منتخب باده: “علينا أن 

نحاول الفوز بكوبا أمريكا 2019، نحن فريق 
ميلك العبني جيدين جًدا وال يزال جائًعا جًدا 

لكسب البطوالت”.

)وكاالت(: انتقد ماوريسيو ساري، 
مهاجم نابويل، رابطة دوري الدرجة 
األوىل اإليطايل، واشتىك من وجود 
خطأ جس��يم، يف قامئ��ة املباريات. 
وقال س��اري، إن مباريات متصدر 
املس��ابقة، س��تأيت عقب مباريات 
الغريم يوفنتوس، حامل اللقب، يف 

الجوالت املقبلة.
ولع��ب ناب��ويل يف البداي��ة مطلع 

األسبوع الحايل، وتغلب عىل أتانتا 
بهدف نظيف خ��ارج ملعبه، يوم 
األح��د، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن 
يوفنتوس الذي اس��تضاف جنوى، 
اإلثن��ني. لكن يوفنتوس، الس��اعي 
للقبه السابع عىل التوايل، سيلعب 
أوال بداي��ة م��ن األس��بوع املقبل 
وحتى منتصف مارس/آذار املقبل.

لرابطة  “ميك��ن  س��اري  وأض��اف 

ال��دوري، أن تتوصل لحل وس��ط، 
ب��أن نلع��ب يف نف��س التوقي��ت 
معا أو تس��مح لن��ا بخوض بعض 

مواجهاتنا قبلهم”.
وتاب��ع “أعتق��د أن ه��ذا ح��دث 
بحس��ن نية، لكن��ك تتعجب من 
ق��درات من ق��رر ه��ذا. إنه خطأ 
دوري  رابط��ة  ونرشت  جس��يم”. 
الدرجة األوىل اإليط��ايل، مبارياتها 

يف الجوالت ال� 7 املقبلة، وسيلعب 
الفري��ق القادم م��ن تورينو أمام 
كييفو يف الجول��ة املقبلة، قبل أن 
يس��تضيف نابويل منافسه بولونيا 

األحد املقبل.
ويف األس��بوع الذي س��يبدأ يومي 
س��يلعب  املقب��ل،  فرباي��ر  و4   3
يوفنت��وس بعد ظه��ر األحد، بينام 

ماوريسيو ساريسيلعب نابويل يف املساء.

ساري ينتقد رابطة الدوري 

األصغر في 
الدوري اإلنجليزي  
)وكاالت(: سيحاول مايكل أوبافيمي، 

أن يواصل مشواره بنجاح ويثبت 
نفسه مع ساوثهامبتون، بعدما أصبح 

أول العب ولد يف األلفية الجديدة، 
يشارك يف مباراة بالدوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم. وخاض الاعب، 
البالغ عمره 17 عاما، مباراته األوىل 
يف املسابقة، خال التعادل 1-1 مع 

توتنهام هوتسبري األحد، وشارك 
كبديل يف الدقيقة 82، وأهدر فرصة 

خطرية لخطف هدف االنتصار. وقال 
أوبافيمي ملوقع ساوثهامبتون عىل 
اإلنرتنت “أنا ممنت جدا لكل أفراد 

الجهاز الفني والنادي، عىل مساعديت 
لتحقيق هذا األمر”. وأضاف “ال 
ميكنني التوقف هنا، هذه مجرد 

البداية ملا أمتنى أن أحققه يف مشواري. 
عندما سنحت يل الفرصة كان يجب أن 
استخدم قدمي اليرسى، لكن أمتنى أن 

أنال فرصة أخرى إلثبات أن بوسعي 
النجاح يف هذا املستوى”. وتابع 

“كنت أشعر بالتوتر لكن استقبال 
املشجعني كان رائعا، وقال يل الاعبون 

الكبار، إنه ينبغي أن أتحىل بالهدوء 
وأقوم بإثبات نفي، أريد املي قدما 
ومواصلة العمل بجدية”. ومل يحقق 

ساوثهامبتون أي فوز يف آخر 11 مباراة 
بالدوري، ويحتل املركز ال� 18.

 الهـــداف 
التــاريخــي   

)وكاالت(: حقق روبرت 
ليفاندوفسيك، مهاجم بايرن 

ميونخ األملاين، رقاًم مميزًا 
بعد هدفيه يف انتصار فريقه 

عىل فريدر برمين بنتيجة 
.4-2

ووصل عدد أهداف 
ليفاندوفسيك ل�94 هدًفا بعد 

114 مباراة يف البوندسليجا 
مع الفريق البافاري، ليتخطى 

آريني روبن )93(، ويصبح 
أفضل هداف أجنبي يف تاريخ 

بايرن ميونخ، وفًقا ملا نرشه 
املوقع الرسمي للبوندسليجا.

وكان ليفاندوفسيك قد حطم 
رقم كاوديو بيزارو، مهاجم 

بايرن السابق )87 هدًفا(، يف 
وقت سابق من هذا املوسم، 

ولكن يبقى األخري أفضل 
هداف أجنبي يف البوندسليجا 

بشكل عام برصيد 191 
هدًفا، مقابل 168 للدويل 

البولندي.
وسجل ليفا يف جميع 

املباريات ال�9 التي لعبها 
بايرن عىل ملعبه هذا املوسم 

يف البوندسليجا وهو إنجاز 
غري مسبوق.

)وكاالت(: ق��ال نجم الكرة الجزائرية 
الس��ابق، لخر بلوم��ي، إن مواطنه 
رياض محرز، أفضل كثريا من العديد 
من العب��ي ريال مدريد وبرش��لونة، 
ويس��تحق الوج��ود يف فري��ق عاملي 

وليس ليسرت سيتي.
ويعترب محرز من أبرز العبي ليسرت يف 
الوقت الحايل، وسبق وأن قاد الفريق 
إلح��راز لق��ب ال��دوري اإلنجلي��زي 
املمتاز بش��كل غري متوقع يف املوسم 
قبل املايض، ونال آنذاك جائزة أفضل 

العب يف املسابقة.
وقال بلومي إن ع��دم انتقال محرز، 
الذي ذكرت تقارير أنه كان قريبا من 
االنتقال إىل آرس��نال أو ليفربول لكن 
مل تتم الصفق��ة يف النهاية، إىل فريق 

أكرب أمر مؤسف.
وأض��اف: “مح��رز يس��تحق اللعب 
يف فري��ق كبري ويس��تطيع اللعب يف 
برش��لونة وريال مدريد أو مانشسرت 
يونايت��د فهو أفضل م��ن كريم بنزميا 

ولويس سواريز بكل رصاحة”.
وتابع: “حت��ى يف املنتخب الجزائري 
مح��رز يق��وم ب��دور كب��ري، رغم أن 
املنتخ��ب يف الوق��ت الراهن ليس يف 
أفضل أحواله”. ورغم اإلش��ادة الكبري 
مبحرز ف��إن بلومي يعتقد أن املرصي 

محمد صاح اس��تحق الف��وز مؤخرا 
بجائ��زة االتح��اد األفريق��ي “كاف” 

ألفضل العب يف 2017.
وقال بلوم��ي، الفائ��ز بجائزة أفضل 
الع��ب أفريق��ي يف 1981: “ص��اح 
يس��تحق جائزة أفضل العب أفريقي 
وانظروا فقط إىل مس��اهمته الكبرية 
يف تأهل مرص إىل نهائيات كأس العامل 

املقبلة بروسيا”.
وواص��ل: “س��اهم بأكرث م��ن 50 % 
بأه��داف ومتريراته الحاس��مة فضا 
عن تألقه الافت م��ع ليفربول، فهو 
األفضل دون منازع يف القارة السمراء 

العام املايض وتتويجه مل يفاجئني”.

 وأخفقت الجزائ��ر يف التأهل لكأس 
العامل 2018، لك��ن بلومي يعتقد أن 
زميل��ه الس��ابق رابح ماج��ر، مدرب 
الجزائ��ر الح��ايل، لو ش��غل املنصب 
يف وق��ت مبكر، كان م��ن املمكن أن 

يتأهل املنتخب الوطني.
وقال بلومي: “أعتقد أن تعيني ماجر 
جاء متأخ��را من طرف رئيس االتحاد 
الجزائري خري الدين زطيش، الذي كان 
علي��ه أن يضع الثقة يف ماجر مبكرا”. 
وأضاف: “تعيني لوكاس ألكاراز مدربا 
كان قرارا خاطئا، وضيع علينا الوقت 
وخرسنا األموال وماجر كان س��يقود 
املنتخب نحو تحقيق نتائج أفضل يف 

تصفي��ات كأس العامل، وليس كام كان 
عليه الحال”.

وكان منتخب الجزائ��ر ممثل العرب 
الوحي��د يف آخر بطولتني لكأس العامل 
النس��خة  لك��ن  و2014،   2010 يف 
املقبلة يف روسيا ستشهد ظهور مرص 

وتونس واملغرب والسعودية.
وقال بلومي: “أمتنى من أعامق قلبي 
تألق منتخبي مرص والسعودية ألنهام 
ميثان العرب رفقة املنتخبات العربية 
األخرى.. أعتقد أنه ال توجد منتخبات 
قوية وأخ��رى ضعيفة يف كأس العامل، 

فاملستوى أصبح متقاربا جدا”.
وق��ال الاعب الذي س��جل هدفا يف 
الف��وز املفاج��ئ للجزائ��ر 1-2، عىل 
أملانيا الغربي��ة يف كأس العامل 1982: 
“أنظروا م��ا فعلت��ه الجزائر يف كأس 
الع��امل 2014 بالربازي��ل، فقد كانت 
قريبة من إقص��اء أملانيا التي توجت 

باللقب”.
وأكم��ل: “لهذا فاملغ��رب قادرة عىل 
التألق حتى أم��ام منتخبات توصف 

بالكبرية مثل إسبانيا والربتغال”.
وأضاف بلومي الذي ش��ارك يف كأس 
الع��امل مرت��ني: “بقليل م��ن اإلرادة 
املنتخب التوني قادر عىل العبور يف 

مجموعته”.

أفضل من بنزيما وسواريز

رياض محرز

)وكاالت(: مل يتأثر التشييك توماس 
برديتش، بوجوده يف أسوأ تصنيف 
له يف واحدة من البطوالت األربع 

الكربى للتنس منذ 2010، وبلغ 
دور الثامنية يف بطولة أسرتاليا 

املفتوحة، بفوزه 1-6 و4-6 و6-4 
عىل فابيو فونيني، امس اإلثنني.

وأظهر برديتش قدرته عىل التأقلم 
يف اللعب، أمام منافسه الخطري، 

املصنف ال� 25 عامليا، يف لقاء 

استغرق حوايل ساعتني يف ملعب 
مارجريت كورت.

وحاول اإليطايل فونيني، الذي بدا 
متأثرا من إصابة يف القدم خال 

املجموعة األوىل، فرض سيطرته يف 
املجموعتني الثانية والثالثة، لكن 

برديتش نجح يف التفوق.
وانتزع الاعب البالغ من العمر 

32 عاما، كرس االرسال يف 6 مرات 
من بني 11 سنحت له، وعادل عدد 

الربات الحاسمة التي سددها 
الاعب اإليطايل، والتي بلغت 37.

وقال برديتش، املصنف الرابع عىل 
العامل سابقا “أنا سعيد بالعودة 
ملستواي ووصويل إىل ما أنا فيه 
اآلن. هذا أمر صحي وسيحدث 

الفارق”.
وأضاف “ميكنني أن العب بحرية 

واستمتع باملباريات التي أخوضها. 
ميكنني االستمتاع بوقتي الحايل يف 

املاعب. النتائج ستأيت الحقا”.
وتابع “كنت أتوقع مباراة صعبة 
وكنت مستعدا لها. كنت امتلك 
خطة لعب جيدة واستطعت أن 

أطبقها عرب 3 مجموعات، لذا فقد 
أديتها بشكل جيد اليوم”.

وسيلعب برديتش يف املباراة 
املقبلة مع روجر فيدرر، بحثا 

عن بطاقة الظهور يف قبل النهايئ 
بالبطولة..

بيرديتش يتأهل لمواجهة فيدرر

توماس برديتش



تخريج طلبة الريا�سة واحلقوق والهند�سة وتقنية املعلومات
�سمو رئي�س الوزراء ينيب وزير الرتبية بثاين اأيام حفل فوج جامعة البحرين

تف�س���ل رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
خليف���ة بن �سلمان ال خليفة ف�سم���ل برعايته الكرمية حفل 
تخري���ج الفوج الثالث والع�رشين من طلب���ة جامعة البحرين، 
اإذ اأن���اب �سموه وزير الرتبية والتعلي���م رئي�س جمل�س اأمناء 
اجلامعة ماج���د النعيمي حل�سور تخري���ج الطلبة من كليات 
الرتبية الريا�سية واحلقوق والهند�سة وتقنية املعلومات، 
بقاعة ال�سيخ عبدالعزيز ب���ن حممد اآل خليفة مبقر اجلامعة 

بال�سخري.

وقال رئي�س اجلامعة ريا�س حمزة: “اإنني اأهنئ البحرين 
بكم، فعلى عاتقكم ت�سييد جمتم���ع بحريني عربي اإ�سالمي 
�سامخ، ميت���ّد اأفقه نحو امل�ستقبل، وعليكم اأن تكونوا جيالاً 
معتزااً بهويته، منتٍم لقيادته ووطنه، فاأنتم ال�سبيل الأمثل 
لتحقي���ق اأهداف روؤية البحري���ن القت�سادية 2030، واإنني 
اأب���ارك لك���م جناحكم وتخرجك���م واأ�ساركك���م وذويكم هذه 

ا”.  الفرحة التي نتطلع اإليها جميعاً
كم���ا األق���ى عدد م���ن عم���داء الكلي���ات كلم���ات بهذه 
املنا�سب���ة، اأ�ساروا فيها اإلى اجله���ود التي بذلتها اجلامعة 

لنيل العتماد الدويل لرباجمها الأكادميية.

حمرر ال�سوؤون املحلية

21 الثالثاء 23 يناير 2018 التعليم
6 جمادى األولى 1439

العدد 3388 local@albiladpress.com
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اأعرب���ت الفنانة عال غامن عن �سعادته���ا بح�سول م�سل�سل 
“ظل الرئي����س”، على اأح�سن م�سل�سل العام املا�سي، مو�سحة 
اأن يا����ر جالل و�سع خ���رات ال�سنني يف اأن يظه���ر على اأكمل 
وجه، واأنه مل يكن ينام حتى انتهى العمل والنجاح الذي يعي�سه 

الآن هو ي�ستحقه، موؤكدة اأنها قدمت معه م�سل�سل “ويل العد” 
يف الع���ام 2015، وكان يقدم يا�ر في���ه دور �رير ذكي، ونال 
اإعجاب اجلمهور. واأو�س���حت غامن اأنها �سعيدة بالعام املا�سي 
وعن عملها فيه من خالل جمموعة من الأعمال الدرامية املهمة.
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اجلي�س العثماين بقيادة 
الأول  �س���ليم  ال�سلطان 
املماليك  جي����س  يهزم 
ب���اي  طوم���ان  بقي���ادة 
مبعركة الريدانية قرب 

القاهرة.

 1650
ج���الء اأه���ل الرتغال 

عن ُعمان.

 1920
هولندا ترف�س ت�س���ليم 
قي����ر اأملانيا ال�س���ابق 
للحلفاء  الثاين  فيلهلم 
العاملية  احل���رب  بع���د 

الأولى.

1943
الريطاني���ة  الق���وات 
ت�س���تويل على طرابل�س 
يف ليبي���ا وذل���ك اأثن���اء 
احلرب العاملية الثانية.

1950
الكني�س���ت ي�رع قانونا 
يعتر القد�س عا�س���مة 

اإ�رائيل.

2007
اللبناني���ة  املعار�س���ة 
تغل���ق الط���رق املوؤدية 
ب���روت  للعا�س���مة 
ومطار رفي���ق احلريري 
ال���دويل لل�س���غط على 
ت�ستقيل،  كي  احلكومة 
واأدى ه���ذا الإغالق اإلى 
بني  بال�سارع  مواجهات 
اأدت  الطرفني  منا�ري 
�إل���ى �س���قوط ع���دد من 

ال�سحايا.

مسافات

انطــالق مهـرجـــان الطعـــام ثقــافـــة الثالـــث 
انطلقت فعالي���ات مهرجان “الطعام 
الوطن���ي  البحري���ن  متح���ف  يف  ثقاف���ة” 
بح�سور مدير عام الثقافة والفنون بهيئة 
البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة هال بنت 
حمم���د اآل خليفة، وذلك �س���من فعاليات 
“املح���رق عا�س���مة الثقاف���ة الإ�س���المية 
2018” وبالتزام���ن م���ع معر�س البحرين 
الراب���ع  الت�س���كيلية  للفن���ون  ال�س���نوي 

والأربعني. 
وعلى مدى الأ�سبوع، ويف متام ال�ساعة 
7 م�ساء، �سيجمع مهرجان “الطعام ثقافة” 
يف بهو متحف البحري���ن الوطني الفنانني 
والطه���اة عل���ى �س���كل فرق عم���ل مكونة 
من ثنائيات )فنان وط���اٍه(، حيث يعمالن 
على تق���دمي جتربة تالم����س حوا�س الب�ر 
والتذوق لدى احل�س���ور، وه���ي عبارة عن 

اأطباق طعام مبتكرة واأعمال فنية اإبداعية 
م�ستوحاة من املكونات الغذائية. والدعوة 

اإلى هذه الفعاليات عامة. 
ويف اأول���ى فعاليات���ه، جم���ع مهرجان 
الطع���ام ثقاف���ة، كل م���ن الفنان���ة فائقة 

احل�سن وال�سيف يان برنارد ليجارد الذي 
يعمل ل���دى مطعم “بلم���ز” بفندق الريتز 
كارلت���ون البحرين. وق���ّدم كل من فائقة 
احل�سن ويان ليجارد عمالً تركيبيا م�سرتكاً 
مكوّناً من حلوى فرن�س���ية خمبوزة مطّعمة 

بال�س���وكولته البي�س���اء امللونة بالأبي�س 
والأزرق. اأما الفنانة احل�سن فقدمت ثالث 
لوح���ات حتمل الأل���وان الأبي����س، الأزرق، 
الأخ����ر وغره���ا يف  البن���ي، الرتق���ايل، 

اإ�سارة اإلى معنى الأر�س والإن�سان. 

�س���هد يوم اخلمي����س املوافق 18 
يناي���ر انطالق “مدين���ة فيفا للعجائب 
ال�س���توية” اإحدى الفعاليات الرئي�سة 
مهرج���ان  م���ن  الرابع���ة  الن�س���خة  يف 
فيف���ا  برعاي���ة  تت�س���وق”  “البحري���ن 

البحرين. 
وم���ن املقرر اأن ت�س���تمر اأن�س���طة 
“مدين���ة فيف���ا للعجائب ال�س���توية”، 
املقام���ة بال�س���احية اخللفي���ة ملجمع 
العايل التجاري على مدار �س���هر كامل 
وحتى 18 فراير املقبل، حيث تهدف 
الفعالية لتقدمي جتربة حافلة باملرح 

والت�سويق جلميع اأفراد العائلة. 
كم���ا �س���يحظى الأطف���ال والكبار 
بق�س���اء اأمت���ع الأوق���ات عل���ى اجلليد 
يف حلب���ة التزل���ج و�سي�س���تمتع الزوار 
بالت�س���وق يف ال�سوق اخلارجي املحيط 

ف�س���اًل  التزل���ج،  بحلب���ة 
العرو����س  م�س���اهدة  ع���ن 
وتاأتي  احلي���ة.  املو�س���يقية 
فيف���ا  “مدين���ة  اإقام���ة 
للعجائب ال�س���توية” �سمن 
البحري���ن  فيف���ا  �راك���ة 
ال�س���رتاتيجية مع مهرجان 
يف  تت�س���وق”  “البحري���ن 
اإطار  ن�س���خته الرابعة، ويف 
باق���ة  لتق���دمي  �س���عيها 
متنوع���ة م���ن الفعالي���ات 
احل�ري���ة  والعرو����س 
ف���رتة  خ���الل  لعمالئه���ا 

اإقامته.
رئي����س  وق���ال 
التجاري���ة  العملي���ات 
ل�رك���ة فيف���ا البحري���ن 
“ي�سعدنا  طبو�س  كرمي 

فيف���ا  مدين���ة  افتت���اح  يف  التواج���د 
للعجائب ال�س���توية التي تقدم جلميع 
اأفراد العائلة فر�سة لال�ستمتاع باأجمل 
الأج���واء الرتفيهي���ة �س���من مهرج���ان 

“البحرين تت�س���وق، ونهدف من خالل 
�راكتن���ا ال�س���رتاجتية م���ع مهرج���ان 
البحري���ن تت�س���وق بدع���م املب���ادرات 
الوطنية التي ت�سعى لتحفيز القت�ساد 
الوطن���ي ال���ى جانب ا�س���تقطاب 

الزوار الى اململكة”. 
من جهتها علقت رئي�س���ة 
لهيئ���ة  ال�س���ياحية  العالق���ات 
واملعار�س  لل�س���ياحة  البحرين 
“نتقدم بال�س���كر  رمي توفيقي 
ل�ركة فيفا البحرين على دعمها 
ملهرجان البحرين تت�س���وق عر 
رعاي���ة )مدين���ة فيف���ا للعجائب 
ال�س���توية(. وتركز هذه الفعالية 

على اجلانب ال�سياحي من 
خالل تقدميه���ا جتربة حافلة 
بامل���رح والت�س���ويق و�س���ط اأجواء 

عائلية فريدة من نوعها. 
لكاف���ة  الدع���وة  ونوج���ه 
الفعالي���ة  زي���ارة  املت�س���وقني 
وال�س���تمتاع  القادم���ة  الف���رتة  يف 

باأجوائها املميزة”.

لــم أوفــق فــي 2017 والسينمــا أخذتنــي مـــن عائلتـــي

بيومي فؤاد: 

قراءة في بعض لوحات معرض البحرين للفنون التشكيلية الـ 44

 أعمال غاصت في التعقيد 
وأخرى مشحونة باألسرار

الفنان الذي لقب بالعديد من العبارات )الذي 
اأتته ال�س���هرة على طبق من ف�سة، وتناولها مبلعقة 
ذهبية، اجلوكر، احلوت، �ساحب الألف وجه( واأحيط 
بالكثر من اللقاءات جاء حديثاً الى البحرين ليكون 
يل احلظ واظف���ر بلقاء معه يتحدث فيه عن القدمي 

واجلديد لبيومي فوؤاد.

ما رأي��ك في ما وصلت اليه من ش��هرة 
وحدي��ث الناس عنك، وه��ل أنت متهرب 

من الضرائب بالفعل؟

بالطبع اأحمد اهلل على ما اأعطاين فهو اأكرث 
بكثر مم���ا متنيت وحلمت، ولك���ن ما يزعجني 
الآن اأن ) اله���زار قل���ب ج���د( وه���و اأن حدي���ث 
النا����س عني �س���بب يل م�س���اكل م���ع ال�رائب 
واأ�س���بحت اأطالب بالكثر من الأم���وال تقريباً 
�س���عف املفرو����س والت���ي مت تقديره���ا على 
كالم النا�س عن كثافة ظهوري يف امل�سل�سالت 

والرامج والإعالنات. 
واعتروين متهربا من ال�رائب واأنا ل�ست 
كذلك “اأنا �س���ادف فقط اأن املحا�س���ب بتاعي 
توفى و�س���بب يل ذلك ارتباك يف املحا�سبة مع 
ال�رائب” ولكن قبل ذلك كنت ا�سعد بها جداً. 

هل سيكون لك كثافة في المسلسالت 
هذا العام؟

ب�سبب امل�س���اكل التي حلقت بي من جراء 

ظه���وري بكثاف���ة يف التلفزي���ون ق���ررت هذا 
الع���ام التوجه الى ال�س���ينما وبالفعل تعاقدت 
م���ع عدد من الأفالم تقريب���اً 9 اأفالم امتنى ان 
يوفقوا وم���ا اعجبني يف كل ه���ذه الأفالم اأنها 

اأدوار خمتلفة ومتنوعة.

هل وفقت العام الماضي 2017؟

لالأ�س���ف مل اأوفق يف 2017 وذلك ب�س���بب انني 
ح�رت نف�س���ي يف اأدوار الكوميدي���ا فقط وانا اأحب 
التن���وع يف الأعمال واأمتنى اأن الع���ام اجلاري يكون 

خمتلفا يف كل �سيء.

لماذا أنت في البحرين؟

تعاق���دت مع اح���د املخرجني هن���ا يف البحرين 
)يف�س���ل عدم ذكر ا�سمه( لعمل جمموعة من اأعمال 
امليدي���ا املتنوع���ة م����رح �س���ينما برام���ج وعن���دي 
حما����س كبر لذلك لرغبتي يف النطالق خارج الإطار 

التقليدي.

ما الجديد في حياة بيومي فؤاد؟

اجلدي���د اأين امتلك���ت مكتبا يف منطقة و�س���ط 
البلد وخ�س�ست وقتا للقراءة لأنني اكت�سفت اأنني 
مل اأك���ن اقراأ الأعمال الت���ي تعر�س علي لذلك كنت 

اقب���ل كل الأعمال فق���ررت اأن اق���را كل ما يعر�س 
عل���ي لذلك اأ�س���بحت ارف����س بع�س الأعم���ال بعد 

قراءتها لكت�سايف انها ل تنا�سبني.

بعد هذا المشوار القصير ماذا تقول عن 
العمل في الفن؟

بعد م�س���واري هذا العمل يف الفن بالن�س���بة يل 
التع���ب املمت���ع فاأنا بالفع���ل ا�س���تمتع بعملي جداً 
لدرج���ة اأنني ل ا�س���عر بالتع���ب ولكن م���ا يزعجني 
ت م���ع عائلتي كث���راً يف  واأع���رتف ب���ه اأنن���ي ق����رّ
بنجاح���ي،  �س���عداء  لكنه���م  املا�س���ية،  ال�س���نوات 
ويدرك���ون اأنن���ي اأح���ب عمل���ي الفني كث���راً، وقد 

تعلمت ذلك من والدي، لدرجة اأنني عندما 
اأذهب الى عملي اأ�سعر كاأنني ذاهب يف 

رحلة من �سدة ع�سقي للفن.

م��ا رؤيت��ك للف��ن في 
الفترة المقبلة؟

�س���ديد  م�س���تقبال  ارى 
الإ����راق فكث���ر م���ن املنتج���ني 
متعط�سني ل�س���يناريوهات جيدة 

م���ن  والكث���ر 
ب  ل�س���با ا

مت�س���وق لأدوار جدي���دة وال�س���وق ي�س���توعب عددا 
كبرا من الأف���الم والأعمال الفني���ة واجليد بالطبع 
�س���يفر�س نف�س���ه على ال�س���احة ولدينا جيل جديد 
من املمثلني ال�سباب ميلكون مهارة وموهبة عالية 

بالإ�سافة الى الدرا�سة.

هل أنت نادم على الفترة الطويلة التي 
لم تشتهر فيها؟

مل اأن����دم عم����ري وعندي يقني ق����وي بتوفيق 
ربنا يل يف اأي وقت حتى لو تاأخر و�سعيد ان النا�س 
تعرف����وا اإيّل اأخراً. لقد عملت يف امل�رح ل�س����نوات 
طويلة، ولكن لالأ�سف امل�رح ل يحقق 
وح����ني  الكافي����ة،  ال�س����هرة 
بداأت العم����ل يف الدراما 
دخل����ت  وال�س����ينما، 
امل�ري����ة  البي����وت 
اأن  ورغ����م  متاأخ����راً، 
يعطني  مل  امل�����رح 
لكن����ه  ال�س����هرة، 
موهبت����ي  �س����قل 

بدرجة كبرة.

الف���ن لغة، وه���ذه اللغة يج���ب ان نتعرف 
عليه���ا ولو قلي���ال، وخالل جت���وايل يف معر�س 
البحرين ال�س���نوي للفنون الت�س���كيلية ال� 44 
وال���ذي افتتح���ه نائب رئي����س الوزراء �س���مو 
ال�س���يخ علي بن خليف���ة اآل خليف���ة نيابة عن 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمر 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، �ساهدت لوحات 
ت�سفي على الفن الت�سكيلي البحريني طابعا 
خا�س���ا و�سخ�س���ية ممي���زة.. جم���ال الل���وان، 
جم���ال �خلط���وط، جم���ال �ال�س���كال جمتمع���ة، 
بع����س العم���ال غا�س���ت يف التعقي���د ورمبا 
ه���ذا ن���اجت ع���ن تعقيد الع����ر، حي���ث القلق 
واخل���وف والتباي���ن الهائ���ل يف اكرث ال�س���ياء 
كم���ا يف لوح���ات الفنان م�س���طفى الن�س���يط 

والتي حملت ثالث���ة عناوين “ رتابة “ “ مالذ” 
“ه���دوء �س���ديد”. ولوح���ات الفنان���ة ميا�س���ة 
ال�س���ويدي “ال�س���اعة اخلام�س���ة والع����رون”.. 

لوحات الن�س���يط وال�سويدي م�س���حونة باأ�رار 
ال ت�ساعدنا على و�س���ع �لنقاط على �حلروف.. 
هل���ع ورعب وترديد ا�س���ئلة القل���ق عن معنى 

هذا وذاك. حتى اللوان كانت ا�س���د قتامة من 
ال�سود “ لوحات ميا�س���ة” وهذا يجعلك تتوه 
يف عامل يتحول فيه الفراء البي�س الى رمادي. 
لوحة “ �سندوق الباندورا 1 و 2 “ للفنانة 
هال اآل خليفة م�س���تمدة 
ال�س���اطر  اإح���دى  م���ن 
حتمل  الت���ي  اليوناني���ة 
نف����س ال�س���م.. لوحة او 
بالحرى لوحتان حتفظان 

ال�سمت يف داخلهما.
هال اآل خليفة تر�س���م 
لتعرث على �سيء.. المل.. 
تذكرن���ا بتحوي���ل احلي���اة 
“رامب���و”  ال�س���اعر  عن���د 
 “ عن���د  الع���امل  وتغي���ر 
ال�س���اعر  مارك����س” واحالم 
“هرني مي�س���و”  والر�س���ام 
ال���ذي ينطل���ق م���ن حالت 
التدمر الى ح���الت البناء.. 
البان���دورا  �س���ندوق  لوح���ة 
تظهر فيه���ا مالم�س خمتلفة 
تب���دو فيه���ا منحوت���ة  حل���د 
وابعاد جمالية معينة و�س���حر 

خا����س يذكرن���ا بالفعل بال�س���اطر اليونانية 
وحتى اولئك الكال�سيكيني الذين كان ادبهم 

غام�سا ومبهما كي يكون رائعا وخالد. 
الفن���ان عدن���ان الحم���د اأ�س���ار يف كتيب 
املعر����س باأن���ه ل يحب ����رح لوحات���ه كثرا، 
بل يريد ان ي�رحها امل�س���اهد لنف�س���ه ح�س���ب 
مفهوم���ه وفك���ره وثقافت���ه اي كان���ت ه���ذه 
الثقاف���ة، وي�س���يف “اريد ان اف�س���ح املجال 
للمتلق���ي ان يحل���ل اللوح���ة بعي���دا ع���ن اطار 
فكري واغرا�س���ي ودوافعي ال�سخ�سية عندما 

ر�سمت اي لوحة من لوحاتي”. 
الحم���د قدم ثالث لوح���ات الولى بعنوان 
“ منت�س���ف النه���ار” والثاني���ة “فتن���ة تغار” 
والثالثة”قراءة يف الفنجان”.. حقيقة �سدتني 
اللوح���ة الثاني���ة، حيث ارى فيها اح���زان امراة 
تتعان���ق م���ع الموم���ة والحت�س���ان. الزمن يف 
اللوحة ي�س���تعل، هناك نوع من النفعال، رمبا 
ت�س���عر املراأة هن���ا بالقهر واخل���ذلن وذاكرة 
مثقل���ة بب�س���اعة املوت.. هك���ذا اق���راأ اللوحة 

ومراقبتها من بعيد. 
الفنان باتري���ك بينيدميو����س قدم لوحة 
جميل���ة بعنوان “ ايج���اد النف�س” او كما يقول 
“ مطل���ب احلي���اة  املفك���ر ج���ورج لوكات����س 
ال�س���مى”.. لوحة تب���ني عالقة ال���روح بالعامل 
“ الراأ�س���ني” عناق يرتكز عل���ى هدوء النف�س 
ال�س���مت،  م���ن  والتح���رر  البا�س���مة  والثق���ة 
وتفا�س���يل ج�س���م الن�س���ان �س���من فل�س���فة 

وتعبر خمتلف. 
الفنان ير�س���م ث���م يطلب فه���م اجلمهور 
لعمل���ه، وتلك كانت قراءت���ي لبع�س اللوحات 
الت���ي �س���دتني يف املعر�س الذي كان ا�س���به 
بحديق���ة مليئة بالزدهار املختلفة، تو�س���لت 
اليه���ا ع���ر تاأث���رات �س���تى، وهن���اك اعمال 
اخرى فيها من اجلمال الكثر كلوحات �س���ارة 
الع���رادي وال�س���يخ را�س���د اآل خليف���ة وجمال 

عبدالرحيم وفاطمة المل ونبيلة اخلر.

    BUZZ      
أحداث

�س���وف تقابل���ك التحدي���ات ب�س���ورة 
متكررة ب�سكل غر عادي.

غالبي���ة حميط���ك ودي مع���ك وخدوم 
وحياتك ت�سر باأف�سل حال.

 ي�س���اعدك التفك���ر الوا�س���ح عل���ى 
النتهاء من مو�سوٍع ما.

يجب اأن تفكر يف �س���حتك، فهي اثمن 
ما متلك. 

 علي���ك اأن تت�س���اءل كي���ف �س���يكون 
الو�سع بالن�سبة لك؟.

لبد واأن تفكر يف الأمور بهدوء وتروي 
ول ت�ستعجل.

م���ن املهم زي���ادة جرعة الق���راءة هذه 
اليام فهي مفيدة.

رمبا يجب اأن تبتعد عن الطريق 
اأحياًنا بدلً من ال�سر. 

اأك���رث، فباإمكان���ك  تتمت���ع باحليوي���ة 
القيام بكل ما ترغب فعله.

 اأنت الآن قادر على اجتياز ال�سعوبات 
التي كنت تتحا�ساها. 

تعي����س ف���رتة ت���وازن ب���دين وذهني 
متناغم و�سعادة. 

م���ع  التعام���ل  م���ن  تتمك���ن  �س���وف 
املو�سوعات املهمة.
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• لوحة هال اآل خليفة “�سندوق الباندورا”	

• 	
•لوحة م�سطفى الن�سيط “رتابة” 	

لوحة باتريك بينيدميو�س “اإيجاد النف�س” • 	
لوحة ميا�سة ال�سويدي “ال�ساعة اخلام�سة والع�رون”

• لوحة عدنان احلامد “فتنة تغار” 	

 انطالق احتفالية الشتاء 
ضمن فعاليات “البحرين تتسوق”

هبة حم�سن

قريبًا في البحرين..

• فوؤاد متحدثا ل�“البالد”	



الفجــر: 05:05
الظهـر: 11:50 
العصــر: 02:53
المغرب: 05:14
العشاء: 06:44

موظفني دون  متجر  �أول  “�أمازون” تفتتح 
يف خطوة قد حتدث ثورة يف �أ�سلوب �رش�ئنا للبقالة، �فتتحت �رشكة �أمازون �أول متجر بدون 

حم�سلي ثمن �مل�سرتو�ت �أو �أجهزة للدفع �لذ�تي.
وخ���ال �لعام �ملا�سي، �خت���ر موظفو �ل�رشكة متجر “�أمازون غ���و”، �لذي �فتتح يف مدينة 

�سياتل �لأمريكية.
ومبج���رد �أن يغادر �ملت�سوقون �ملتجر تتم �إ�سافة م�سرتو�تهم على بطاقاتهم �لئتمانية 
مبا�رشة.ويدخ���ل �ملت�سوق���ون �ملتج���ر ع���ر بو�بات ت�سبه تل���ك �ملوجودة مبحط���ات قطار�ت 

�لأنفاق، حيث ي�سجلون دخولهم عر تطبيق خا�ص باملتجر على هو�تفهم �لذكية.
وعن���د �ختيار �أي �سنف و�سحبه من مكانه تقوم �أجهزة �ل�ست�سعار �ملوجودة على �لأرفف 
باإ�سافت���ه على �لفاتورة، ويف حال �لرغبة يف �إرجاع �أي منتج يجب و�سعه على �لرف مرة �أخرى 

ويف نف�ص �ملكان ليتم حذفه من �لفاتورة.

�بن �لأ�سطورة بوب ماريل يف �لبحرين

 �ل�سني حتارب �ل�سرطان بـ “�ملونتاج �جليني” وتتفوق على �أمريكا
يف م�ست�سفى غرب �سانغهاى، يحاول �لدكتور 
وو �س���ى �سي���و منذ مار����ص �ملا�سي ع���اج مر�سى 
�ل�رشط���ان با�ستخ���د�م �أد�ة جدي���دة و�ع���دة تعم���ل 
عل���ى ق�ص وحتري���ر �جلينات، �أو م���ا ميكن و�سفه 

باملونتاج �جليني.
و�ساع���د علماء �أمريكي���ون على �بت���كار �لأد�ة 
�ملعروفة با�سم كري�سر-Cas9، و�لتي ��ستحوذت 
عل���ى �هتمام عاملي عندما ك�س���ف تقرير طبي عام 

2012 ع���ن �إمكاني���ة ��ستخد�مه���ا لتحرير �حلم�ص 
�لن���ووي، بح�س���ب تقري���ر ل�سحيف���ة وول �سرتيت 
جورن���ال. ومل ي�سمح لاأطب���اء با�ستخد�م هذه �لأد�ة 
يف �لتج���ارب �لب�رشي���ة يف �أم���ريكا، لك���ن ذلك لي�ص 

بالن�سبة للدكتور وو وغريه من �لأطباء يف �ل�سني.
فف���ي خ�س���م �لعومل���ة �لتكنولوجي���ة، ميك���ن 
للدكتور وو �مل�سي قدم���ا يف هذه �لأد�ة نظر� لأنه 
ل يو�جه عقبات تنظيمية كب���رية من �أجل �ختبارها 

على �لب����رش. وقام فريق �لدكت���ور وو يف م�ست�سفى 
هانغت�سو لل�رشطان ب�سحب �لدم من مر�سى �رشطان 
�مل���ريء، و�سحن���ه بو��سط���ة قط���ار فائ���ق �ل�رشع���ة 
�إلى خمتر يق���وم بتعديل خاي���ا مكافحة للمر�ص 
با�ستخد�م كري�س���ر-Cas9 عن طريق حذف جني 
يتد�خ���ل مع ق���درة �جله���از �ملناعي عل���ى مكافحة 
�ل�رشط���ان. ومن ث���م، يق���وم �لفريق �لطب���ي ب�سخ 
�خلايا مرة �أخرى �إلى �ملر�سى، على �أمل �أن يتمكن 

�حلم�ص �لنووي �ملعاد برجمته من تدمري �ل�رشطان.
وتع���د �ل�سني ه���ي �لبل���د �لوحي���د �ملعروف 
باإج���ر�ء �ختبار�ت عل���ى �لب�رش يف ه���ذ� �ملجال، وهو 
ما �ساعده���ا يف �لتقدم على �لولي���ات �ملتحدة يف 

تطوير هذه �لتقنية.
وخ�س���ع 86 مري�س���ا �سيني���ا له���ذه �لتقني���ة 
�جلديدة، بينما ت�سعى �ل�سني �إلى و�سع نف�سها يف 

�سد�رة �لدول �ملتقدمة طبيا.

جممدة  ب�ســرية  خملفــات 
تثري �لذعر بقرية هندية

�نت����رش �لذع���ر يف قرية هندي���ة ب�سبب 
م���ا �عتقد �سكانه���ا باأنه “ك���رة ف�سائية” 
�سخم���ة من �ل�سماء، ليت�سح فيما بعد �أنها 
خملفات ب�رشية جمم���دة �سقطت من �إحدى 
�لطائ���ر�ت. وفوجئ �س���كان قرية يف ولية 
هاريان���ا �ل�سمالي���ة، بك���رة ي���رت�وح وزنها 
من 10 �إلى 12 كل���غ �سقطت من �ل�سماء، 
مما دف���ع بع�سه���م لاعتق���اد باأنها ج�سم 

ف�سائي غام�ص.
و�عتق���د �آخ���رون �أن تل���ك �لك���رة هي 
عبارة ع���ن جرم �سم���اوي، و�أخ���ذو� عينات 
منه���ا، وفق ما ذك���ر موق���ع “�إندبندنت”، 

�أم�ص �لإثنني.

جز�ئري ي�ســخر �ســيارته 
لنقل �ملر�سى جمانا

�أطلق �س���اب جز�ئري مب���ادرة خريية، 
تتمثل يف نقل �ملر�سى جمانا د�خل وخارج 

�لباد �إلى تون�ص، ب�سيارته �خلا�سة.
وق���ال �ل�ساب �ملوجود يف ولية باتنة، 
�إن بد�ي���ة م�رشوعه �ستك���ون بالنطاق من 
ولية باتنة �إلى �لوجهة �ملحددة للمري�ص، 
وف���ق م���ا ذك���ر موق���ع �سحيف���ة “�لنهار 

�جلديد” �جلز�ئرية.
ونالت مبادرة �ل�ساب يف نقل �ملر�سى 
�ملحتاج���ني، رو�جا على مو�ق���ع �لتو��سل 

�لجتماعي.

�لفئر�ن تغزو باري�س
باريزي���ان”  “ل���و  �سحيف���ة  قال���ت 
�لفرن�سية �إن �لفئر�ن باتت منت�رشة ب�سكل 
كب���ري يف �لعا�سم���ة باري����ص، من���ذ حو�يل 
عامني، حي���ث تباغث �لنا����ص يف �حلد�ئق 
و�ملح���ات و�ملقاه���ي وحت���ى يف مكب���ات 

�لنفايات.
ون����رشت �ل�سحيف���ة �لفرن�سي���ة مقطع 
فيدي���و “مق���زز”، يظه���ر مئ���ات �لفئر�ن 
د�خ���ل مك���ب للنفاي���ات، وقال���ت �إن هذ� 
�مل�سه���د يتك���رر يف �لعديد م���ن �ملناطق 

بباري�ص.
ويح���اول م�سوؤولو �ملدين���ة �إيجاد حل 
�رشيع لإيق���اف تدفق �لفئر�ن من بالوعات 

�ل�رشف �ل�سحي �إلى �سطح �لأر�ص.
وقال���ت بلدي���ة �ملدين���ة �إنه���ا تتخذ 
تد�ب���ري متز�ي���دة ملكافحة �لفئ���ر�ن �لتي 
تفاق���م ظهوره���ا على �ل�سط���ح على مد�ر 

�لعامني �ملا�سيني.
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�سيحل �بن �لأ�سط���ورة بوب ماريل، 
للمرة �لأولى �سيفا يف �لبحرين لتقدمي 
مو�سيقى �لريغي يف حفلة غنائية كبرية، 
ذ�ك �لل���ون �لفني �لر�قي �لذي برع فيه 
�أب���وه و�لذي يطل���ق عليه مل���ك �لريغي 
حي���ث �سيقدم كي ماين م���اريل وفرقته 
مو�سيق���ى �حلري���ة و�لإيقاع���ات �لت���ي 
ظهرت يف �ل�ستين���ات وكان بوب ماريل 
رمزه���ا و�سفريه���ا، مو�سيق���ى �لطبول 

و�لقيتار�ت و�لورغات، تلك �ملو�سيقى 
�لتي تغنت ب���ار�دة �حلياة ولز�ل يحبها 
�ل�سب���اب. �حلفل���ة يف تاري���خ 8 فر�ي���ر 
بالكور�ل باي �لبحري���ن و�سيكون موعد 
مع ع�ساق �لريغ���ي مع جنون �ملو�سيقى 
و�ل�ساك�سف���ون  �لبي����ص  �آل���ة  وجن���ون 
و�لدر�مز، و�سيقدم بع����ص �أغاين و�لده 
�مل�سه���ورة م���ع جمموع���ة م���ن �لفقر�ت 
�لغنائية مع ف���رق �لدي.جيه مثل تيدي 
ج���ام وريدل وكويف و�سك���ي. �حلفلة من 

تنظيم �رشكة ميامي.

 Social
media

و�سائل  “في�سبوك”: 
�لتو��سل �لجتماعي قد 

ل تخدم �لدميقر�طية

 قال���ت �رشكة في�سب���وك، �أم�ص �لإثنني، �إنه ل ميكنه���ا �أن ت�سمن �أن و�سائل 
�لتو��سل �لجتماع���ي عموما تخدم �لدميقر�طية، لكنها حتاول قدر ��ستطاعتها 

وقف �لتدخل يف �لنتخابات من جانب رو�سيا �أو �أي طرف �آخر.
و�أ�سبح ن�رش �أنباء كاذب���ة �أو م�سللة على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي ق�سية 
عاملي���ة، بعد �تهامات لرو�سيا باأنها حاول���ت �لتاأثري على �لأ�سو�ت يف �لوليات 

�ملتحدة وبريطانيا وفرن�سا. وتنفي مو�سكو �لتهامات.
وناق�س���ت �رشكة في�سبوك، وه���ي �أكر �سبكة تو��س���ل �جتماعي ي�ستخدمها 
�أك���ر من ملياري �سخ����ص، دور مو�ق���ع �لتو��سل يف �لدميقر�طي���ة يف مدونات 
كتبه���ا �لروفي�سور كا�ص �سان�ستني م���ن جامعة هارفارد وموظف لديها يعمل 

على هذ� �مللف.
وق���ال �ساميد ت�ساكر�بارتي، �أحد مديري في�سب���وك على ح�سابه: “�أمتنى لو 

كان باإمكاين �سمان تفوق �لإيجابيات على �ل�سلبيات. لكن ل ميكنني”.
و�نت�رش مديرون تنفيذيون من في�سبوك يف �أوروبا يف �لأيام �لقليلة �ملا�سية، 
مدفوعني ب�سعور بالذنب من معاجلة ما قيل �إنه رد فعل بطيء من �ل�رشكة ب�ساأن 
�نتهاكات ن����رشت على �ملوقع، مثل �لتحري�ص عل���ى �لكر�هية و�لتاأثري �لأجنبي 

على حمات �نتخابية.

�إعالن خطبة حفيدة �مللكة �إليز�بيث

لإلعالن على
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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

�لطق�ص مغر �حيانا مع بع�ص �ل�سحب، ولكنه 
بارد ن�سبيا ورطب خال �لليل مع فر�سة لت�سكل 

�سباب متقطع يف بع�ص �ملناطق عند �ل�سباح.

�لرياح �سمالية غربية من 8 �إلى 13 عقدة وت�سل 
من 13 �إلى 18 عقدة �حيانا وتتحول  �إلى متقلبة 

�لجتاه من 3 �إلى 8 عقد خال �لليل.

�رتفاع موج �لبحر من قدم �إلى قدمني قرب 
�ل�سو�حل ومن 2 �إلى 4 �قد�م يف عر�ص �لبحر.

درجة �حلر�رة �لعظمى 20، و�ل�سغرى 12 درجة.

حالة 
الطقس

 طارق البحار

�أعل���ن ق�رش بكنغهام، �لثنني، خطبة �لأمرية �لريطانية يوجيني جلاك بروك�سبانك �لذي 
تربطها به عاقة حب منذ وقت طويل، قائا �إن عقد �لقر�ن �سيكون هذ� �لعام.

و�لأم���رية يوجين���ي )27 عاما( ه���ي حفيدة �مللك���ة �إليز�بيث وترتيبه���ا �لثامن يف ولية 
�لعر�ص. وهي �لبنة �لثانية لاأمري �أندرو ثالث �أبناء �مللكة و�ملعروف بدوق يورك.

وق���ال ق�رش بكنغهام يف بيان “ي�رش دوق ودوق���ة يورك �لإعان عن خطبة �لأمرية يوجيني 
لل�سي���د ج���اك بروك�سبان���ك”. و�أ�س���اف “متت خطب���ة �سموه���ا و�ل�سيد ج���اك بروك�سبانك يف 
نيكار�غو� هذ� �ل�سهر”. و�سيقام حفل �لزفاف يف �خلريف بكني�سة �لقدي�ص جورج يف وند�سور 
وه���و نف�ص �ملكان �لذي �سي�سهد حفل زف���اف �بن عمها �لأمري هاري على خطيبته �لأمريكية 

ميغان ماركل يف مايو.
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