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اتف�قي�ت لت�أ�سي�س �سركة البحرين للأ�سواق احلرة

خطة لتنمية “ال�سغرية واملتو�سطة” يف 2018

       اأمل احلامد من املنامة

وقعت كل من جمموعة �رصكات طري�ن �خلليج 
�لقاب�سة و�رصك���ة جممع �لبحري���ن للأ�سو�ق �حلرة 
و�رصكة مطار �لبحري���ن �تفاقيات �أ�سا�سية كربى؛ 
به���دف تطوي���ر خدم���ات �لت�س���وق �الأ�سا�سية يف 
�ل�سوق �حل���رة يف مبنى �مل�سافرين �جلديد مبطار 
�لبحرين �لدويل. ومبوجب �التفاقية �ملوّقعة بني 
جمموع���ة �رصكات طري�ن �خللي���ج �لقاب�سة و�رصكة 
جممع �لبحري���ن للأ�سو�ق �حلرة، �سيت���م تاأ�سي�س 

م����رصوع م�س���رتك جدي���د با�س���م “�رصك���ة �لبحرين 
للأ�سو�ق �حل���رة”، و�لتي �ستق���وم باال�ستثمار يف 
م�ساح���ة تبلغ ح���و�يل 3300 مرت مرب���ع خم�س�سة 
للت�سوق يف كل من �سالت���ي �لو�سول و�ملغادرة 

يف مبنى �مل�سافرين �جلديد. 
�ملو��س���لت  وزي���ر  ك�س���ف  جهت���ه  م���ن 
و�الت�س���االت كمال ب���ن �أحمد عن �إجن���از “ما بني 
55 �إل���ى 60 % يف برنامج حتديث مطار �لبحرين 
�ل���دويل، �لذي من �ملتوق���ع �إمتامه بالربع �لثالث 

من �لعام 2019”. 

       املحرر االقت�صادي من املنامة

ك�س���ف  وكي���ل �ل���وز�رة ل�س���وؤون �ل�سناع���ة 
ب���وز�رة �ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة �أ�سام���ة 
�لعري����س، ع���ن �أن �ل���وز�رة ب�سدد �إط���لق خطة 
وطني���ة �ستنفذه���ا بالتعاون مع جمل����س �لتنمية 
�القت�سادي���ة و�سن���دوق �لعمل )متك���ني( وبنك 
�لبحرين للتنمية، ير�أ�سها وزير �ل�سناعة و�لتجارة 

و�ل�سياح���ة، وم���ن �ملتوقع تد�سينه���ا يف �لن�سف 
�الأول م���ن �لع���ام �جل���اري. وت�سته���دف �خلط���ة 
تنمي���ة قطاع �ملوؤ�س�سات �ل�سغ���رية و�ملتو�سطة 
و�ست�سمل جميع حم���اور �لعمل يف هذ� �لقطاع من 
كل �جلو�نب �لت�رصيعي���ة و�لتطبيقية، �إ�سافة �إلى 
��ستحد�ث قو�نني مثل قانون �الإع�سار و�الإفل�س، 
وقن���و�ت �لتمويل وت�سجيع �ل�س���ادر�ت وتقدمي 

كل �أنو�ع �مل�سورة. 
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مدينة طبيـة متك�ملـة ب�ملحـرق
اإنرتنت جماين و�سريع يف الأ�سواق التاريخية... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

�ملنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
ب���اأن يكون �مل�رصوع �لطب���ي يف �سمال �ملحرق مدينة 
طبي���ة متكاملة ت�س���م م�ست�سفى للإقام���ة �لطويلة 
وم�ست�سف���ى لل���والدة ومرك���ًز� للت�سل���ب �للويحي، 

�إ�سافة �إلى �ملركز �لقائم لرعاية �مل�سنني. 
وتر�أ�س �سم���وه �جلل�سة �العتيادي���ة �الأ�سبوعية 
ملجل����س �لوزر�ء بق�رص �لق�سيبية �أم�س. ووجه �سموه 
يف �جلل�س���ة �إل���ى �لتو�س���ع يف د�ئرة �خلدم���ات �لتي 
تدعم فنًيا ولوج�ستًيا مر�ك���ز �لت�سوق و�ل�سياحة يف 

�لبلد وجتعلها �أكرث جاذبية للمو�طنني و�لزو�ر من 
خ���لل ما يتوف���ر فيها من خدمات حمف���زة وم�سجعة 
كاالإنرتنت �ملج���اين و�ل�رصيع وغريه���ا من �خلدمات 

�الأخ���رى خ�سو�س���ا يف �الأ�س���و�ق �لتاريخية 
ك�سوق �ملنامة و�سوق �ملحرق وغريهما.

اأزمة مواد “دف�ن” ت�سل م�سروع�ت البن�ء

الوطني”  “البحرين  اأرب�ح  دين�ر  مليون   61
�ملنام���ة - بنك �لبحرين �لوطني: حقق 
بن���ك �لبحرين �لوطني نتائ���ج مالية ومنو� 
قوي���ا لل�سنة �ملالية �ملنتهي���ة بتاريخ 31 
دي�سم���رب2017، حيث �سجل �س���ايف �أرباح 
 162.25( دين���ار  ملي���ون  بلغ���ت61.01 
 4.8 ن�سبته���ا  بزي���ادة  دوالر(،  ملي���ون 
%، مقارن���ة مببل���غ 58.24 ملي���ون دينار 

)154.88 مليون دوالر (.
وحت�سن���ت �لربحي���ة �ل�سنوي���ة لل�سهم 
�لو�ح���د �إل���ى 48.4 فل�س يف �لع���ام 2017 
م���ن 46.3 فل�س ع���ن 2016، مم���ا يعك�س 
حت�س���ن �أد�ء �لبن���ك و�ال�ستم���ر�ر يف �إد�رة 

�لتكاليف بكف���اءة عالية. ومت رفع تو�سية 
�إلى �جلمعية �لعمومية للم�ساهمني بتوزيع 
�أرب���اح نقدي���ة عل���ى �مل�ساهم���ني بن�سب���ة 

قدرها 35 % )25 % �أرباح نقدية 
و10 % �أ�سهم منحة(.

        علي الفردان من املنامة  

ذكر مقاولون �أن �سوق �لبناء يف �لبحرين 
ت�سهد حالًيا �أزمة خانقة ت�سل جميع م�رصوعات 
�لبن���اء م���ع ع���دم تو�ف���ر منتج���ات �حلج���ارة 
)�لدف���ان( مل�ساريع �لت�سيي���د �خلا�سة، �إثر 
من���ع قر�ب���ة 200 مق���اول من �لو�س���ول �إلى 
خمزوناته���م من �لدف���ان بالقرب من منطقة 
ع�سكر.  و�رصح مقاولو �لبناء  ل� “�لبلد” باأنه 
ال توجد كميات دف���ان حالًيا يف �ل�سوق، و�أن 
م�رصوعات �لبناء �خلا�سة �لتي تتطلب كميات 

دف���ان متوقف���ة متام���ا. وتقول م�س���ادر �إن 
هذ� �لتحرك رمب���ا قامت به �حلكومية لوقف 
�نت�س���ار عمليات غري قانونية حلفر �الأر��سي 
و�حل�س���ول عل���ى �ل�سخ���ور، يف ح���ني يوؤكد 
مقاول���ون �أن �لكمي���ات �لتي خزنوه���ا تاأتي 
من �الأهايل �لذين يقوم���ون بحفر �أر��سيهم 
�خلا�س���ة ولي�ست م���ن �أعمال غ���ري قانونية، 
ك�سبيل وحي���د بعد توقف تزويد �مل�رصوعات 

�خلا�سة مبنتج���ات �ملحجر �حلكومي 
�لوحيد يف �ململكة.

10

11

 

�أم�����س يف  �لتميي����ز  حكم����ت حمكم����ة 
ق�سية جم����ع �الأم����و�ل و�كت�سابها و�إخفاء 
دون  ومكانه����ا  وم�سدره����ا  طبيعته����ا 
ترخي�����س، و�لت����ي ت�س����م عي�س����ى قا�سم 
ومتهم����ني �آخري����ن، و�ملحك����وم على كٍل 

منهم باحلب�س ملدة �سنة و�حدة مع وقف 
�لتنفيذ مع �الأمر بتغرمي كٍل منهم بدفع 
مبل����غ 101 �أل����ف دينار، وم�س����ادرة �أكرث 
م����ن 3 مليني و367 �أل����ف دينار؛ بقبول 
�لطع����ن �ل����ذي تق����ّدم به �ملته����م �لثاين 
�س����كل ويف مو�سوع����ه برف�س����ه وبتاأييد 

�حلكم �ملطعون فيه.

يذك����ر �أن �ملحكمة �لك����ربى �جلنائية 
�لر�بع����ة ق�ست بتاري����خ 21 مايو 2017، 
بحب�س عي�سى قا�سم )75 عاًما( ومتهمني 
�آخرين )49 و71 عاًما(، ملدة �سنة و�حدة 
لكل منهم، و�أمرت بوق����ف تنفيذ عقوبة 
�حلب�س مل����دة 3 �سنو�ت تب����د�أ من تاريخ 

�سريورة �حلكم نهائًيا.

ت�أييد احلب�س �سنة مع وقف التنفيذ لعي�سى ق��سم

:”$“ لـ  املناعي  الد�ستور...  لتعديل  يوقعون  ع�سوا   20

منا�سدة “اخلدمة املدنية” وال�سالح لفتح الرت�سح

“التمييز”: دينار...  ماليني   3 وم�سادرة  غرامة  دينار  األف   100

�سوريون يتحركون ال�سرتداد ال�سوؤال الربمل�ين

�سواغر منذ اأكرث من �سنتني يف “ال�سحة”

ك�س���ف ع�س���و جمل����س �ل�س���ورى دروي�س 
�ملناعي ل���� “�لبلد” ع���ن تقدميه نه���ار �أم�س 
�قرت�ح تعديل د�ستوري ال�سرتد�د �ل�سوريني 

حق م�ساءلة �لوزر�ء حتت قبة �لربملان.
وقال لل�سحيف���ة: رفعت ملكت���ب رئا�سة 
�ملجل�س طلب���ا موقعا م���ن 20 �سوريا لتعديل 

مادة و�حدة بالد�ستور.
وعن �آفاق �إب�س���ار �القرت�ح �لنور القرت�ب 
عمر برملان 2014 من نهايته، رد �ملناعي باأن 
�إحالة �القرت�ح ب�سيغة م�رصوع تعديل للد�ستور 
رهن مرونة �ل�سلطة �لتنفيذية باإحالته م�سوغا 
ملجل����س �لن���و�ب مب���دة �أقل م���ن 6 �أ�سه���ر �أو 

الإحال���ة  �الأق�س���ى  باملهل���ة  �ستلت���زم 
تعديل �أبو �لقو�نني.

نا�س���د موظفون ب���وز�رة �ل�سحة ع���رب “�لبلد” 
دي���و�ن �خلدم���ة �ملدني���ة ووزي���رة �ل�سح���ة فائقة 
�ل�سال���ح فت���ح باب �لرت�س���ح و�ملناف�س���ة لوظائف 

�ساغ���رة م�س���ى عليها �أك���رث من �سنت���ني باالأق�سام 
�الإد�ري���ة مبجم���ع �ل�سلماني���ة �لطب���ي. و�أو�سحو� �أن 
من�س���ب رئي�س خمترب �سمان جودة �الأدوية ورئي�س 
وح���دة �الأحياء �لدقيقة للأمر�����س �ملعدية و�لعديد 
م���ن �لوظائف �الأخ���رى منذ ترقي���ة �أو تقاعد حاملي 

تلك �ملنا�سب �لوظيفية باتت �ساغرة. و�أ�سارو� �إلى 
�أن رئي�س وح���دة �الأحياء �لدقيقة للأمر��س �ملعدية 
تقاع���دت منذ �سه���ر مار�س للع���ام �ملا�سي، وحتى 

�الآن مل يت���م تكليف �أح���د �ملعنيني فيها، 
مما يعطل �سكاوى �ملر�جعني وم�ساحلهم.
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س جل�سة جمل�س �لوزر�ء	

التحالف العربي يجدد دعوته 
للتهدئة يف عدن

درا�سة تطوير اآليات العمل لت�سريع 
اإ�سدار الرتاخي�س ال�سحية 

بالد العالم

بالدنا
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 م�سرح “اأوال” مينح الزميل 

اأ�سامة املاجد الع�سوية ال�سرفية

مسافات البالد

22

را�صد الغائب

 مروة خمي�س 

عبا�س اإبراهيم

• •فاروق �ملوؤيد	 جان كري�ستوف 	

• دروي�س �ملناعي	
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• جاللة امللك اأثناء ت�رشيفه حفل زواج ال�شيخ خالد جنل ال�شيخ عبداهلل بن �شلمان	

• �شمو رئي�س الوزراء ي�رشف حفل زواج ال�شيخ خالد، جنل ال�شيخ عبداهلل بن �شلمان 	

جاللة امللك ي�رشف حفل زواج جنل عبداهلل بن �سلمان

�سمو رئي�س الوزراء يهنئ ال�سيخ عبداهلل بن �سلمان بزواج جنله 

بح�شور االأجنال الكرام وكبار اأفراد العائلة املالكة واملدعوين

لدى ت�رشيفه احلفل

املنام���ة - بنا: ����رشف عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة حف���ل زواج ال�شيخ 
خال���د، جنل ال�شي���خ عبداهلل بن �شلم���ان اآل خليفة رئي�س 
املكتب الع�شكري ل�شاحب اجلاللة القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة، م�شاء اأم�س مبجل����س ال�شيخ عبداهلل بن �شلمان 

اآل خليفة.
كم���ا ح�رش احلفل االأجنال الك���رام وكبار اأفراد العائلة 

املالكة الكرمية وكبار املدعوين.
وق���دم جالل���ة امللك الته���اين والتربيك اإل���ى ال�شيخ 
عبداهلل بن �شلمان اآل خليفة واإلى جنله ال�شيخ خالد بهذا 
الزواج املبارك امليمون، متمنًيا جاللته لل�شيخ خالد حياة 

زوجية �شعيدة مقرونة بالرفاه والبنني.
ورف���ع ال�شي���خ عبداهلل ب���ن �شلمان اآل خليف���ة اأ�شمى 
اآي���ات ال�شك���ر وعظي���م التقدي���ر واالمتنان اإل���ى املقام 
ال�شام���ي ل�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك عل���ى ته���اين جاللته 
وم�شاعره الطيبة النبيلة، �شائال املولى عز وجل اأن يحفظ 
جالل���ة امللك ويرع���اه ويدمي على جاللت���ه موفور ال�شحة 

املنامة - بنا: �رشف رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليفة حف���ل زواج ال�شيخ خال���د، جنل ال�شيخ 
عب���داهلل بن �شلم���ان اآل خليفة رئي�س املكتب 

الع�شك���ري ل�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك القائد 
االأعلى للق���وات امل�شلحة، وذل���ك م�شاء اأم�س 

مبجل�س ال�شيخ عبداهلل بن �شلمان اآل خليفة.
وق���دم �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 

ال���وزراء الته���اين والتربي���كات اإل���ى ال�شي���خ 
عب���داهلل ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة، واإل���ى جنله 
ال�شي���خ خال���د بهذا ال���زواج املب���ارك، متمنياً 
�شم���وه لل�شي���خ خال���د، حي���اة زوجي���ة ملوؤه���ا 

ال�شعادة واال�شتقرار.
ورفع ال�شيخ عبد اهلل بن �شلمان اآل خليفة 
اأ�شمى اآيات ال�شكر وعظيم التقدير واالمتنان 
اإل���ى �شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء 

عل���ى م�شاعر �شم���وه الطيبة بتق���دمي التهاين 
وامل�شارك���ة يف زواج جنله، �شائ���ال املولى عز 
وج���ل اأن يحف���ظ �شموه ويرع���اه ويدميه ذخرا 

و�شندا لهذا الوطن و�شعبه.
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جاللة امللك يهنئ اأمري الكويت

�سمو ويل العهد يهنئ اأمري الكويت
عمل م�سرتك لتنفيذ امل�ساريع املحققة الحتياجات املواطنني 

لدى اجتماعه مبدير عام بلدية اجلنوبية... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي: 

الرفاع - حمافظة اجلنوبية: اجتمع �شمو 
حماف���ظ اجلنوبية ال�شي���خ خليفة بن علي اآل 
خليفة مع مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية 
عا�ش���م عبداللطي���ف بقاع���ة االجتماعات يف 
مبن���ى املحافظة اجلنوبي���ة بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني يف كال اجلانبني. 
ورحب �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي يف 
بداي���ة االجتم���اع مبدير عام بلدي���ة املنطقة 
اجلنوبية م�شيداً باجله���ود والتعاون القائم 
ب���ني املحافظ���ة وبلدية املنطق���ة اجلنوبية 
لتوحي���د اط���ر العمل امل�شرتك ال���ذي يخدم 
مواطن���ي واأه���ايل “اجلنوبي���ة”، كم���ا تناول 
االجتم���اع  خ���الل  اجلنوبي���ة  �شم���و حماف���ظ 
عدداً من املوا�شي���ع يف مقدمتها امل�شاريع 
اخلدمي���ة التطويرية التي تعم���ل املحافظة 
�شم���ن مبادراته���ا بالتع���اون وال�رشاك���ة مع 
البلدي���ة ملتابعة و�شع الت�شورات وبلورتها 
بال�ش���ورة وال�ش���كل ال���ذي يحق���ق الفائدة 
الهادف���ة مبخرج���ات  والثقافي���ة  اخلدمي���ة 

تنموية م�شتدامة. 
ثم تناق�ش �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 
وعبداللطي���ف ح���ول اآلية العم���ل امل�شرتك 

لت�شمي���ة ع���دد م���ن ال�ش���وارع واملناطق يف 
نطاق املحافظ���ة اجلنوبية مب�شميات حتفظ 
املكان���ة التاريخي���ة وامل�شمي���ات العربي���ة 
االأ�شيل���ة له���ا خا�ش���ة يف مناطق ال���ر نظراً 
الأهمي���ة ه���ذه املب���ادرة يف اإب���راز وتعري���ف 
لتل���ك  ع���ام  ب�ش���كل  وال���زوار  املواطن���ني 
املناطق، كما تط���رق �شمو حمافظ اجلنوبية 
املح���الت  مو�ش���وع  اإل���ى  االجتم���اع  خ���الل 
التجارية وما ت�شكل���ه من اإزعاج وم�شايقات 
لالأه���ايل يف االحياء ال�شكني���ة، موؤكداً �شموه 
امل�شرتك���ة  التو�شي���ات  و�ش���ع  ����رشورة 

واحلل���ول املقرتحة للتن�شي���ق ب�شكل مبا�رش 
م���ع اجله���ات ذات العالق���ة ملعاجل���ة ه���ذا 
االم���ر واحلد من انت�ش���اره م�شتقبالً.  وعر�ش 
مدي���ر عام بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية، خالل 
االجتم���اع، عل���ى �شمو حماف���ظ اجلنوبية اخر 
م�شتج���دات اال�شتع���دادات الت���ي قامت بها 
البلدي���ة للم�شارك���ة يف احلمل���ة البيئي���ة يف 
مناط���ق ال���ر، مبين���اً االأدوار والتجهي���زات 
الت���ي حر�شت يف تواجده���ا لتحقيق الهدف 
املن�شود ال���ذي يتطلع اإليه �شم���وه من وراء 
اإقامة تلك احلمل���ة والتي �شتنظمها البلدية 

بالتن�شي���ق والتعاون مع املحافظة اجلنوبية 
وعدد م���ن ال�رشكات اخلا�شة عل���ى 3 مراحل 
ت�شته���دف نظاف���ة خمتلف اأرج���اء الر.  ويف 
نهاية االجتماع اتفق �شمو ال�شيخ خليفة بن 
عل���ي وعبد اللطيف على ت�شكيل فريق عمل 
م�شرتك ب���ني املحافظ���ة اجلنوبي���ة وبلدية 
املنطقة اجلنوبية يق���وم مبتابعة امل�شاريع 
واملب���ادرات الت���ي مت تناوله���ا يف ج���دول 
اعمال االجتم���اع و�شمان �شريها وفق الروؤى 
والتطلعات التي ت�رشع وتريه حتقيقها على 

ار�ش الواقع.

• �شمو حمافظ اجلنوبية جمتمعا مع املدير العام لبلدية اجلنوبية	

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة برقية تهنئ���ة الى اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االحمد اجلابر 
ال�شب���اح اأمري دولة الكوي���ت ال�شقيقة، مبنا�شبة االحتف���ال بالذكرى الثانية 
ع����رشة لتويل اأمري دولة الكويت مقاليد احلكم، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 
تهانيه وخال�ش متنيات���ه له موفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعب دولة الكويت 

ال�شقيق مزيدا من التقدم واالزدهار يف ظل قيادة �شموه احلكيمة.

@SHARAKA2018

www.sharaka2018.com
رسالتنا: العمل من أجل حتقيق أهداف ومطالب القطاع التجاري البحريني..

قوانني جتارية عادلة وبيئة استثمار جاذبة مستقرة وفاعلة.

شركاء في العمل والتطوير والنجاح

كتلة ”شراكة“ .. خياركم األمثل 
النتخابات غرفة جتارة وصناعة البحرين - الدورة ٢٩

جمال عبد اهللا الكوهجي
JAMAL ABDULLAH ALKOOHEJI

ABDULHUSAIN KHALIL DEWANI
عبداحلسني خليل ديواني

ABDULWAHAB YOUSOF ALHAWAJ
  عبد الوهاب يوسف احلواج 

A HAKIM EBRAHIM ALSHAMARY
   عبد احلكيم إبراهيم الشمري 

AHMED ABDULLA BIN HINDI
   أحمد  عبد اهللا بن هندي

AHMED SABAH ALSALOOM
أحمد صباح السلوم 

ALI HASAN MAHMOOD
  علي حسن محمود   

ISA  MOHAMED ABDULRAHIM
عيسى محمد عبدالرحيم  

 محمد ساجد إظهار احلق
MOHAMMED SAJID IZHAR ULHAQ

 خالد راشد الزياني  

KHALID RASHED ALZAYANI

نبيلة محمد اخلير   
NABEELA MOHAMMED ALKHAYER

رياض أحمد البيرمي
RIYAD AHMED ALBAYRAMI

محمد عادل فخرو 
MOHAMMED ADEL FAKHRO

ناصر علي األهلي
NASSER ALI ALAHLI

 الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة  
SHAIKHA HIND SALMAN ALKHALIFA 

رامز محمد العواضي
RAMEZ MOHAMMED ALAWADEE

د / ملياء أحمد محمود
DR. LAMYA AHMED MAHMOOD

• �شمو اأمري الكويت	

• �شمو ويل العهد	

• جاللة امللك	

عالقاتنا ت�رضب بجذورها يف عمق التاريخ
�شمو رئي�ش الوزراء مهنئا اأمري الكويت:

املنام���ة - بن���ا: بع���ث رئي�ش ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة، برقية تهنئ���ة اإلى اأخيه 
اأم���ري دولة الكويت ال�شقيقة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح مبنا�شبة 
االحتف���ال بالذكرى الثانية ع�رشة لتويل اأمري 

دولة الكويت مقاليد احلكم، هذا ن�شها:
ح�����رشة �شاح����ب ال�شم����و االخ ال�شي����خ 
�شب����اح االأحم����د اجلابر ال�شب����اح حفظه اهلل 

ورعاه
اأمري دولة الكويت

ال�ش����الم عليك����م ورحم����ة اهلل وبركاته 
وبعد،،

فاإنه لي�رشنا ان نبعث الى اخينا العزيز 

باأخل�����ش الته����اين والتري����كات مبنا�شب����ة 
االحتف����ال بالذك����رى الثاني����ة ع�����رشة لتويل 
�شموك����م حفظك����م اهلل مقالي����د احلك����م يف 
دول����ة الكويت ال�شقيق����ة، �شائلني املولى 
العل����ي القدي����ر ان يعي����د ه����ذه املنا�شب����ة 
العزي����زة عل����ى �شموك����م واأنت����م تنعم����ون 
بواف����ر ال�شحة وال�شع����ادة. كما نود يف هذه 
املنا�شبة الوطني����ة الغالية علينا، ان ن�شيد 
بدوركم الرائد الكبري يف موا�شلة الكويت 
م�شريت���ه التنموية ال�شاخم���ة، وما ينعم به 
من خ���ري وتق���دم ورخاء وازده���ار، يف ظل 
قيادتكم احلكيمة، ولق���د كانت ومازالت 
حلنكة �شموكم املعهودة، الف�شل يف دعم 
وا�شتق���رار دول جمل�ش التعاون اخلليجي، 

مثمنني عاليا ما توا�شلون بذله من جهود 
كب���رية يف جم���ال  واإ‘�شهام���ات  خمل�ش���ة 
العم���ل االإن�شاين عل���ى امل�شتوى العاملي. 
واإنه لي�شعدن���ا اأن نهنئ ال�شعب الكويتي 
ال�شقي���ق بقيادتك���م احلكيم���ة، موؤكدين 
اعتزازن���ا الكبري مبا و�شل���ت اإليه عالقات 
بلدين���ا و�شعبين���ا ال�شقيق���ني م���ن تطور 
ومناء، وما يربط بينن���ا من اوا�رش االخوة و 
املحب���ة واملودة ال�شادق���ة، والتي ت�رشب 

بجذورها يف عمق التاريخ. 
 داعني اهلل عز وجل ان يحفظ �شموكم 
ويرعاكم وي�شدد خطاك���م، وي�شبغ عليكم 
موف���ور ال�شح���ة وط���ول العم���ر ملوا�شلة 
دورك���م البناء يف دول���ة الكويت ال�شقيقة 

يف ظل قيادتكم احلكيمة.
 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
اخوكم
خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�ش وزراء مملكة البحرين

• �شمو رئي�ش الوزراء	

املنام���ة - بن���ا: بعث ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د االعلى 
االأول لرئي�ش جمل�ش  النائ���ب 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �شلم���ان ب���ن حم���د ال 
خليفة برقي���ة تهنئة الى اأخيه 
اأم���ري دولة الكوي���ت ال�شقيقة 
�شاحب ال�شم���و ال�شيخ �شباح 
ال�شب���اح،  اجلاب���ر  االحم���د 
مبنا�شب���ة االحتف���ال بالذكرى 
ام���ري  لت���ويل  ع����رشة  الثاني���ة 
دولة الكوي���ت مقاليد احلكم، 
اأعرب �شم���وه فيها عن اأطيب 
تهانيه���م وخال����ش متنياتهم 
له موف���ور ال�شح���ة وال�شعادة 
الكوي���ت  دول���ة  ول�شع���ب 

ال�شقي���ق مزي���دا م���ن التقدم 
واالزدهار يف ظل قيادة �شموه 

احلكيمة.
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و����ض���ع ���ض��ي��ا���ض��ة اإع����ام����ي����ة ل��ل��ت�����ض��دي ل���ل���ح���م���ات امل�����ض��ل��ل��ة ����ض���د ال��ب��ح��ري��ن

�����رك����ة ط�������ران ج������دي������دة... ودرا������ض�����ة ال����ظ����واه����ر وال�������ض���ل���ب���ي���ات يف امل��ج��ت��م��ع
“�ضعادة”  م�����������روع  ت���ن���ف���ي���ذ  مب���ت���اب���ع���ة  ال������������وزراء  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ت���ك���ل���ي���ف 

مدينة طبية متكاملة ت�شم م�شت�شفى للإقامة الطويلة باملحرق
اإنرتنت جماين و�ريع يف الأ�ضواق التاريخية كاملنامة... رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س ال���وزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي الأم���ر خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة 
اجلل�ضة العتيادي���ة الأ�ضبوعية ملجل�س الوزراء بق�ر 
الق�ضيبية اأم�س، واأدلى الأمني العام ملجل�س الوزراء 

يا�ر النا�ر عقب اجلل�ضة بالت�ريح التايل:
يف م�ضتهل اجلل�ضة رحب �ضاحب ال�ضمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء باختيار املح���رق عا�ضم���ة للثقافة 
الإ�ضامية للعام 2018 م���ن قبل املنظمة الإ�ضامية 

للرتبية والعلوم والثقافة.
ونوه �ضم���وه بالرعاية امللكي���ة ال�ضامية لعاهل 
الباد �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 
لاحتف���ال ال���ذي اأقيم به���ذه املنا�ضب���ة والذي مثل 
جالته فيه نائب رئي����س جمل�س الوزراء �ضمو ال�ضبخ 

حممد بن مبارك اآل خليفة.
واأ�ض���ار �ضموه اإل���ى اأن اختيار املح���رق عا�ضمة 
للثقاف���ة الإ�ضامي���ة ياأت���ي اعرتاًفا وتقدي���ًرا دولًيا 
لكون املح���رق مدينة تاريخية عريق���ة وجزءا من بلد 

عريق بح�ضارته وثقافته وتراثه. 
بعدها تابع �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
�ضر العمل يف عدد من امل�روعات التنموية باملحرق، 
والهادفة اإلى الرتق���اء باخلدمات احلكومية لاأهايل 
فيه���ا يف املج���الت املختلف���ة، وبع���د اط���اع �ضموه 

على تقارير ال���وزراء املعنيني ب�ضاأنه���ا، وجه �ضموه 
باأن يك���ون امل�روع الطبي يف �ضم���ال املحرق مدينة 
طبي���ة متكامل���ة ت�ضم م�ضت�ضف���ى لاإقام���ة الطويلة 
وم�ضت�ضف���ى لل���ولدة ومرك���ًزا للت�ضل���ب اللويحي، 
اإ�ضاف���ة اإلى املركز القائ���م لرعاية امل�ضنني، وكلف 
�ضم���وه اجله���ات املعنية ب�رعة ال����روع يف ذلك حال 
النتهاء من اإر�ضاء مناق�ض���ات البناء احلالية واإحاطة 

�ضموه ب�ضكل دوري باملوقف التنفيذي للم�روع. 
كما كلف �ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
نائب رئي����س جمل�س الوزراء رئي����س اللجنة الوزارية 
لاإعم���ار والبني���ة التحتي���ة مبتابع���ة تنفي���ذ م�روع 
“�ضع���ادة”، فيم���ا اأخذ �ضم���وه علًم���ا باملراحل التي 
و�ضل اإليها ال�ضوق املركزي باملحرق وم�روع تطوير 

�ضوق املحرق القدمي. 
اإل���ى ذلك، وج���ه �ضاحب ال�ضم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اإلى التو�ضع يف دائ���رة اخلدمات التي تدعم 
فنًي���ا ولوج�ضتًيا مراكز الت�ض���وق وال�ضياحة يف الباد 
وجتعله���ا اأك���ر جاذبي���ة للمواطن���ني وال���زوار م���ن 
خال م���ا يتوفر فيها م���ن خدمات حمف���زة وم�ضجعة 
كالنرتن���ت املج���اين وال�ريع وغرها م���ن اخلدمات 
الأخ���رى وبخا�ض���ة يف الأ�ض���واق التاريخي���ة ك�ض���وق 
املنامة و�ضوق املحرق وغرهما، وكلف �ضموه وزارة 

املوا�ضات والت�ضالت بذلك. 
ويف ال�ض���اأن الإقليم���ي وال���دويل تاب���ع جمل����س 
الوزراء جمري���ات الأحداث يف ع���دن، اإذ اأكد املجل�س 
موق���ف مملك���ة البحرين الثاب���ت يف دع���م وم�ضاندة 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�ضعودية. 
بعدها، عرب جمل�س الوزراء عن اإدانته وا�ضتنكاره 
ال�ضديدي���ن للتفجر الإرهابي ال���ذي وقع يف كابول 
وراح �ضحيت���ه ع����رات القتل���ى واجلرح���ى، معرًب���ا 
املجل�س عن تعازيه لذوي ال�ضحايا وحلكومة و�ضعب 

اأفغان�ضتان ال�ضديقة، ومتمنًيا ال�ضفاء للجرحى. 

وجدد املجل�س موق���ف مملكة البحرين الراف�س 
للعن���ف والإرهاب بجميع اأ�ضكال���ه ومربراته و�رورة 

تكاتف املجتمع الدويل يف مكافحته وجمابهته. 
بعد ذلك انتقل املجل�س اإلى بحث املو�ضوعات 
واملذك���رات املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعمال���ه، واتخذ 

ب�ضاأنها القرارات التالية:
اأوًل: واف���ق جمل����س ال���وزراء على اإن�ض���اء مركز 
لاإ�ضع���اف الوطن���ي يك���ون تابًع���ا ل���وزارة الداخلية 
لزي���ادة كفاءة خدمة الإ�ضعاف مبملكة البحرين، واأقر 
املجل�س م�روع مر�ضوم يحدد اإن�ضاء املركز املذكور 
وتبعيت���ه واأهداف���ه وامله���ام وال�ضاحي���ات الت���ي 

يبا�رها وهيكله التنظيمي والعتماد املايل له.
ثانًيا: وافق املجل�س على التوقيع النهائي على 
اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكوم���ة جمهورية الربازي���ل الحتادي���ة وتفوي�س 
الوزير املخت�س بذلك، وتهدف التفاقية اإلى تعاون 
اجلانب���ني وتوثيقه يف جم���ال خدم���ات النقل اجلوي 
باعتبارهم���ا طرف���ني يف معاه���دة الط���ران املدين 

الدويل.
ثالًثا: وافق جمل�س ال���وزراء على مذكرة تفاهم 
بني وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين وجامعة 
امللك حممد اخلام�س اأبوظبي بدولة الإمارات العربية 

املتح���دة، وتفوي����س الوزي���ر املخت����س بالتوقي���ع 
عليه���ا، وتهدف اإلى التعاون ب���ني اجلانبني لتاأهيل 
وتخري���ج طلبة من مملكة البحري���ن يلتحقون بجامعة 
امللك حمم���د اخلام�س اأبوظبي كطلب���ة مبتعثني من 

مملكة البحرين لإمتام ال�ضهادة اجلامعية. 
رابًع���ا: بحث جمل�س الوزراء مذك���رة تفاهم بني 
مملكة البحرين ومفو�ضي���ة الحتاد الإفريقي واطلع 
عل���ى تو�ضي���ة اللجنة الوزاري���ة لل�ض���وؤون القانونية 
ب�ضاأنها واأعادها ملزيد من البحث يف اللجنة املذكورة. 
خام�ًضا: وافق املجل�س عل���ى 3 اقرتاحات برغبة 
مقدم���ة من جمل�س النواب وعلى م�ضودة رد احلكومة 
ب�ض���اأن كل منه���ا الأول بخ�ضو����س و�ض���ع �ضيا�ض���ة 
اإعامي���ة للت�ض���دي للحم���ات الت���ي ت�ض���وه �ض���ورة 
مملك���ة البحرين يف املحافل الدولي���ة، والثاين ب�ضاأن 
ت�ضهيل تاأ�ضي�س �ركة طران جديدة، والثالث ب�ضاأن 
درا�ضة الظواهر وال�ضلبي���ات يف املجتمع، على النحو 
الذي اأو�ضت به اللجنة الوزاري���ة لل�ضوؤون القانونية 
وعر�ضها نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء رئي�س اللجنة 
املذك���ورة، فيما اأح���ال املجل����س اإل���ى وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعية القرتاح برغب���ة ب�ضاأن الر�ضوم 
البلدية للبحريني���ة غر املتزوجة التي ل يوجد عائل 

لها ولي�س لها دخل ثابت.

• �ضمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س جل�ضة جمل�س الوزراء	

• يا�ر النا�ر	
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�سيد علي املحافظة

مناق�سة املو�سوعات امل�سرتكة بني “الدفاع” و “بتلكو”

ا�ستعرا�س عالقات التعاون بني “الدفاع” و “الإعالم”

عالقات البحرين والكويت تتمتع بنمو م�سطرد

التعاون الع�سكري مع اأمريكا ثمرة العالقات

بحث التن�سيق امل�سرتك بني “الدفاع” و “ال�سورى”

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن 
امل�س���ر الركن ال�سي���خ خليفة بن اأحمد 
اآل خليف���ة يف مكتب���ه بالقي���ادة العامة 
�سباح اأم����س، رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
بتلكو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 
والرئي�س التنفيذي ل�رشكة بتلكو حممد 

بوب�سيت.

وخ���ال اللق���اء رحب القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين برئي�س جمل�س اإدارة 
�رشك���ة بتلكو والرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
بتلكو، ومت بحث عدد من املو�سوعات 

ذات االهتمام امل�سرتك. 
ح����رش اللق���اء م�ساعد رئي����س هيئة 
االأركان لاإمداد والتموين اللواء الركن 

بحري يو�سف اأحمد مال اهلل. 

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سر 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتب���ه بالقيادة العام���ة �سباح اأم�س، 

وزير �سوؤون االإعام علي الرميحي.

ومت خال اللقاء ا�ستعرا�س عاقات 
التع���اون والتن�سيق امل�س���رتك بني قوة 
دف���اع البحري���ن ووزارة �س���وؤون االإعام، 
كما مت بح���ث عدد من املو�سوعات ذات 

االهتمام امل�سرتك. 

الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ر الركن 
ال�سي���خ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة يف مكتبه 
بالقي���ادة العامة اأم�س، �سف���ر دولة الكويت 
ال�سقيقة لدى اململكة ال�سيخ عزام بن مبارك 

ال�سباح.

وخ���ال اللقاء رح���ب القائد الع���ام لقوة 
دفاع البحرين ب�سفر دولة الكويت ال�سقيقة 
ل���دى اململك���ة، م�سي���دا بالعاق���ات االأخوية 
الوطي���دة القائمة بني البلدي���ن ال�سقيقني، 
وما تتمتع به هذه العاقات من منو م�سطرد، 

بف�سل قيادتي البلدين احلكيمتني.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ق���ام رئي����س 
هيئ���ة االأركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب ب���ن 
�سقر النعيم���ي بزيارة اإلى حامل���ة الطائرات 
االأمركي���ة �سب���اح اأم����س، اطل���ع خالها على 
اأق�سام حاملة الطائرات وا�ستمع اإلى اإيجاز عن 

وظائفها وقدراتها واملهام املوكلة اإليها.
 واأ�ساد رئي����س هيئة االأركان بامل�ستوى 

ب���ه �س���اح البحري���ة  ال���ذي يتمت���ع  الرفي���ع 
االأمركية، معترًبا اأن التعاون الع�سكري بني 
مملكة البحرين والواليات املتحدة االأمركية 
ال�سديق���ة اإح���دى ثم���ار العاق���ة التاريخي���ة 
الوطيدة والدائمة بني البلدين ال�سديقني.      
 رافق رئي�س هيئة االأركان عدد من كبار 

�ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ر الركن 
ال�سي���خ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة يف مكتبه 
بالقي���ادة العامة �سباح اأم����س، ع�سو جمل�س 
ال�س���ورى خمي����س الرميح���ي، كم���ا ا�ستقب���ل 
امل�س���ر اأي�سا ع�س���و جمل�س ال�س���ورى جمعة 

الكعبي.
وخال اللقاءين رحب القائد العام لقوة 
دفاع البحري���ن بع�سوي جمل�س ال�سورى، كما 
مت ا�ستعرا����س عاقات التع���اون والتن�سيق 
امل�س���رتك القائ���م بني ق���وة دف���اع البحرين 

وجمل�س ال�سورى و�سبل تقويتها. 

�سواغـر منـذ اأكثـر مـن �سنتيـن يف “ال�سـحـة”

تطوير اآليات ت�رسيع اإ�سدار الرتاخي�س ال�سحية 

روؤية موحدة للخروج مب�سودة دليل ا�سرت�سادي لربك ال�سباحة

منا�سدة “اخلدمة املدنية” وال�سالح لفتح الرت�سح

رئي�س “االأعلى لل�سحة” يبحث االإجراءات مع جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة 

تقود اجتماعاتها “امللكية لاإنقاذ” بالتن�سيق مع “بلدي ال�سمالية”

نا�س���د موظف���ون ب���وزارة ال�سحة ع���رب “الباد” 
ديوان اخلدمة املدنية ووزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح 
فتح باب الرت�سح واملناف�سة لوظائف �ساغرة م�سى 
عليها اأك���ر من �سنت���ني باالأق�س���ام االإدارية مبجمع 

ال�سلمانية الطبي.
واأو�سحوا اأن من�سب رئي�س خمترب �سمان جودة 
االأدوي���ة ورئي����س وح���دة االأحياء الدقيق���ة لاأمرا�س 
املعدي���ة والعديد من الوظائف االأخرى منذ ترقية اأو 
تقاعد حاملي تلك املنا�سب الوظيفية باتت �ساغرة.

واأ�ساروا اإل���ى اأن رئي�س وح���دة االأحياء الدقيقة 
لاأمرا����س املعدية تقاعدت من���ذ �سهر مار�س للعام 
املا�سي، وحت���ى االآن مل يتم تكلي���ف اأحد املعنيني 

فيها، مما يعطل �سكاوى املراجعني وم�ساحلهم.
وتابعوا ب���اأن رئي�س خمترب �سمان جودة االأدوية 
بوزارة ال�سحة تقاع���د منذ حوايل عامني، فيما يوجد 
العدي���د م���ن ال�سيدالني���ني االأكف���اء وذوي اخل���ربة 
مبرات���ب و�سه���ادات علي���ا وال يتم تدوي���ر الوظائف 
لهم وترقيتهم. وبينوا اأنه يتم تكليف اآخرين للقيام 

مبهماته���م باالإنابة فق���ط اإ�ساف���ة الأعمالهم احلالية 
ولفرتات طويلة جدا تقارب العامني اأحيانا مما يثقل 

كاهل القائمني عليها.
واأكدوا اأن قيام الوزارة بتكليف اأحد املوظفني 
يف من�سب���ني خمتلفني الأداء مهام���ه بجانب وظيفته 

االأ�سا�سية، يحد من ترقية املوظفني االآخرين.
ولفت���وا اإل���ى اأن الوزارة تقوم باإ�س���دار قرارات 

اإداري���ة الإعادة تنظي���م وزارة ال�سحة عرب تكليف اأحد 
الروؤ�س���اء يف اإدارات اأخ���رى مب�ساعف���ة اأعماله، ويتم 
تعمي���م ذل���ك على جمي���ع موظفي جمم���ع ال�سلمانية 

الطبي.
ودع���ا املوظفون لفتح باب الرت�سح والتوظيف 
للبحريني���ني االأكف���اء مم���ن عمل���وا يف وزارة ال�سحة 

�سنوات خلدمة بلدهم والرقي بخدماته ال�سحية.

املنامة - املجل�س االأعلى لل�سحة: تراأ�س رئي�س 
املجل�س االأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 
بن عبداهلل اآل خليفة االجتماع التن�سيقي مع جمعية 
امل�ست�سفي����ات اخلا�س����ة مب�سارك����ة رئي�����س جمعية 
امل�ست�سفي����ات اخلا�سة عبد الوه����اب حممد، وعدد 
من اأع�س����اء اجلمعي����ة، بح�سور الرئي�����س التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 
م����رمي اجلاهمة، واالأم����ني العام للمجل�����س اإبراهيم 

النواخذة.
ويف بداية اللق����اء، رّحب رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�سح����ة برئي�����س واأع�س����اء جمعي����ة امل�ست�سفيات 
اخلا�س����ة، وعرّب ع����ن �سعادته ملناق�س����ة املوا�سيع 
املتعلق����ة بالقطاع ال�سحي اخلا�س وتبادل وجهات 
النظر مع ممثلي القطاع ال�سحي اخلا�س بو�سفهم 

�رشيًكا رئي�ًسا ومهًما يف تقدمي اخلدمات ال�سحية.
واأطلع رئي�س املجل�س احل�سورعلى م�ستجدات 
املب����ادرات الوطنية الهادف����ة لتعزيز قطاع ال�سحة 
ويف مقدمته����ا برنام����ج ال�سم����ان ال�سح����ي الوطني 
الذي يه����دف اإلى حت�سني جودة وكف����اءة اخلدمات 
����ا يف ه����ذا ال�س����دد اخلط����وات  ال�سحي����ة، م�ستعر�سً
املقبل����ة لتطبي����ق ال�سم����ان ال�سحي بو�سف����ه اأحد 
املبادرات الرئي�سة لتطوير جودة اخلدمات ال�سحية 

يف البحرين.
املاحظ����ات  م����ن  ع����دًدا  االجتم����اع  وناق�����س 
واملقرتح����ات من جمعي����ة امل�ست�سفي����ات اخلا�سة، 
ووجه رئي�س املجل�س اإلى اتخاذ ما يلزم من قرارات 
ب�ساأنه����ا، ومنها اق����رتاح بتعديل قان����ون 21 ل�سنة 
2018 ب�س����اأن املوؤ�س�س����ات ال�سحي����ة اخلا�سة فيما 
يتعلق بفتح اال�ستثمار والغرامات، وتقرر اأن ترفع 
الهيئ����ة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 

بالتن�سيق مع اجلمعية بت�سور لتدارك هذة امل�ساألة 
واقرتاح تعديل القانون اإذا تطلب ذلك.

وعل����ى �سعي����د مت�س����ل، وج����ه ال�سي����خ حمم����د 
ب����ن عب����داهلل اإلى عق����د اجتم����اع تن�سيقي م����ع هيئة 
تنظي����م �سوق العم����ل ب�ساأن انتق����ال املهنيني بني 
املوؤ�س�س����ات ال�سحي����ة، ع����اوة عل����ى التن�سي����ق مع 
وزارة العم����ل ب�س����اأن طلب الرتخي�����س للموؤ�س�سات 
ال�سحية التي ترغ����ب يف تقدمي برامج تعليم مهني 
م�ستمر، واجله����ات احلكومية املعنية الإعادة درا�سة 

اال�سرتاطات املطبقة يف هذا ال�ساأن.
اإل����ى ذل����ك، ا�ستعر�����س االجتم����اع ع����دًدا م����ن 
املقرتح����ات فيما يتعل����ق ب�رشعة اإ�س����دار تراخي�س 
املهن ال�سحية، اإذ اأكدت اجلاهمة اأن الهيئة تعكف 
على درا�سة تطوير اآلي����ات العمل لت�رشيع يف اإ�سدار 
الرتاخي�����س. كم����ا اأبدى ممثل����و اجلمعية ع����دًدا من 
املاحظ����ات ب�ساأن التفتي�س واإجراء االإ�ساحات بناًء 
على اال�سرتاط����ات احلديثة ال�س����ادرة عن املجل�س 

االأعل����ى لل�سح����ة، اإذ يت����م العمل يف الوق����ت الراهن 
على و�س����ع معاير تاأخذ يف احل�سب����ان اإمكان تغير 
بع�س اال�سرتاطات للمب����اين القائمة دون امل�سا�س 

با�سرتطات اجلودة و�سامة املري�س. 
كم����ا مت االتفاق على عقد �سل�سلة من الندوات 
واللق����اءات م����ع اأع�س����اء اجلمعي����ة يف �سه����ر فرباير 

املقبل.
م����ن جانبه �سك����ر رئي�س جمعي����ة امل�ست�سفيات 
اخلا�سة، رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة على اللقاء 
املثم����ر والبناء وحلحل����ة االأمور العالق����ة، كما اأعرب 
عن �سك����ره للرئي�����س التنفي����ذي للهيئ����ة الوطنية 
لتنظي����م املهن اخلدمات ال�سحي����ة لعملها الدوؤوب 
وامل�ستم����ر لتذليل العقب����ات وت�سهي����ل االإجراءات 
للقط����اع ال�سحي اخلا�س، موؤكدي����ن يف الوقت ذاته 
ا�ستعدادهم التام للتعاون البناء مع املجل�س االأعلى 
لل�سح����ة للم�ساهم����ة بالنهو�س بالقط����اع الطبي يف 

مملكة البحرين.

تق���ود املوؤ�س�س���ة امللكي���ة لاإنق���اذ وال�سام���ة 
املائي���ة حالي���ا اجتماع���ات بالتن�سي���ق م���ع جمل����س 
بل���دي ال�سمالي���ة؛ للخ���روج بروؤي���ة موح���دة ل�سياغة 
دليل ا�سرت�س���ادي �سامل يت�سم���ن اجلوانب الفنية 
والقانونية، لو�سع ا�سرتاط���ات تنظيمية ب�ساأن برك 

ال�سباحة على خمتلف اأنواعها.
واتفق���ت جمي���ع اجله���ات ذات العاق���ة يف اأحد 
اجتم���اع ا�ستثنائ���ي للمجل����س البل���دي عل���ى و�س���ع 
جدول زمني حمدد بنح���و اأ�سبوعني، يت�سمن اجتماع 
املوؤ�س�س���ة م���ع كل جه���ة عل���ى ح���دة، بالتن�سيق مع 
املجل�س البل���دي من اأجل مناق�س���ة جميع التفا�سيل 
املتعلقة مب�سوؤولياتهم ودورهم ومهامهم من ناحية 

الرتخي�س والت�سغيل لربك ال�سباحة بجميع اأنواعها.
وت�سم���ل تلك اجله���ات كل من بلدي���ة املنطقة 
ال�سمالي���ة، ووزارة الداخلي���ة، واإدارة الدفاع املدين، 
ووكال���ة الزراعة وال���روة البحري���ة، ووزارة ال�سناعة 
والتجارة وال�سياحة، ووزارة ال�سحة، وهيئة الكهرباء 

واملاء.
ومن املتوقع اأن تعالج امل�سودة جميع اأنواع برك 
ال�سباحة م���ن م�سابح املتنزهات املائي���ة والفنادق، 
وامل�ساب���ح العام���ة، وامل�ساب���ح اخلا�س���ة املوؤج���رة، 
وم�سابح املدار�س، وم�سابح �سكنية، وم�سابح حملية.

م���ن جهته، قال رئي�س اللجن���ة الفنية باملجل�س 
عل���ي ال�سويخ ل���� “الباد” اإن تبن���ي املجل�س البلدي 
ملف برك ال�سباحة ياأت���ي يف ظل كرة حاالت الغرق، 
والت���ي نتج���ت عنها ك���رة الوفي���ات واالإ�سابات يف 
مملك���ة البحري���ن ومعظمه���ا باملحافظ���ة ال�سمالية، 
وبهدف حماي���ة املواطن من ح���وادث وفيات الغرق 
وتوفر االأمن واالأمان ملرتادي وم�ستخدمي امل�سابح 
يف مملكة البحرين.  وذكر اأن املجل�س تبنى ملف برك 
ال�سباح���ة قبل اأكر من عام، وو�سع خطة عمل �ساملة 
لدرا�س���ة تراخي�س برك ال�سباحة وت�سغيلها والتعرف 
عل���ى اجله���ات املعني���ة باالأم���ر، والتن�سي���ق معه���م 

بتحقيق ال�رشاكة املجتمعية. ولفت اإلى اأن املوؤ�س�سة 
امللكية عر�ست خال االجتم���اع اال�ستثنائي م�سودة 
املرحل���ة االأول���ى للدليل االإر�س���ادي للت�سغيل االآمن 
لربك ال�سباحة، ومت تد�سني الن�سخة االأولى مع االخذ 
باالعتبار االجتماع���ات التن�سيقية ال�سابقة التي قام 

بها املجل�س ال�سمايل بح�سور اجلهات املعنية.
واأك���د اأهمية االإ����رشاع يف االنتهاء م���ن بحث هذا 
امللف وو�سع النظم اخلا�س���ة بربك ال�سباحة؛ وذلك 
من اأجل حماي���ة املواطنني واملقيمني وتوفر االأمن 
وال�سام���ة والتوعية ملن ميار����س ال�سباحة ومرتادي 

برك ال�سباحة العامة واخلا�سة.

• االجتماع التن�سيقي بني املجل�س االأعلى لل�سحة وجمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة	

• جدول زمني اأ�سبوعني الأخذ املرئيات	
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الهامور والصافي بانتخابات التجار 
 

م���ا زال الوقت كافيا اأمام اللجن���ة املنظمة النتخابات غرفة التج���ارة، لفتح مقار 
انتخابية رديفة، للمقر االأم، مبركز عي�سى الثقايف.

�رشيح���ة وا�سعة من �سغار التج���ار، بالرفاع، ومدينة حمد، واملحرق ومدينة عي�سى، 
ي�ستنكفون امل�ساركة؛ ب�سبب عدم وجود ت�سهيالت كافية، ملبا�رشة حقوقهم.

ترتك���ز االأ�س���واء بانتخاب���ات الغرفة على الكب���ار، بينما البح���ر ي�ستوعب الهامور 
وال�سايف وغريهما.

التمرت�س بعدم جواز فتح اأقالم اقرتاع مردود عليه. نقابة �رشكة األبا، االأكرب عماليا 
)2500 موظ���ف(، تفتح مركزي���ن، االأول عند البوابة الرئي�سة، واالآخر على ظهر جزيرة 

�سناعية؛ ل�سمان م�ساركة 300 عامل ينتظمون بها.
اأم���ا �رشك���ة بابك���و )1000 عامل( تفت���ح 3 مراكز اق���رتاع، االأول باملق���ر، والثاين 

بالقرب من جبل الدخان، والثالث عند اآبار البرتول.
اأكرب من�ساأتني �سناعيتني ت�سجع عماله���ا، للم�ساركة باال�ستحقاق العمايل، بينما 

ناخبو ببيت التجار يزيدون عن 55 األف �سوت.
ومالحظ���ة واجب���ة ع���ن تداول خط���اأ �سائ���ع، باعتبار حتال���ف املر�سح���ني “كتلة”، 
واالأ�س���وب ت�سميته���م »قائمة«. وبعد اأن يف���وزوا باملقاعد ُيطل���ق على املتحالفني 

“كتلة”، ولي�س العك�س.
 

تيار
»الكلمة خنجر ال ُيرى«.

اإميل �سيوران

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

خالد بن عبداهلل ي�سيد باإجنازات جامعة اخلليج العربي

الرميحي: نرحب بالتعاون الإعالمي مع املغرب 

البوعينني يهنئ البحارنة باملن�سب اجلديد

�سوريون يتحركون ل�سرتداد ال�سوؤال الربملاين

1.5مليون معاملة و514 حملة توعوية يف 2017

“مناظرات البحرين” تنطلق غًدا بالـ “غولدن توليب”

20 ع�سوا يوقعون لتعديل الد�ستور... املناعي ل� “$”:

معاينة 457 األف مركبة يف الفح�س الفني... مدير املرور:

اإك�ساب ال�سباب امل�ساركني املهارات الالزمة

 ك�سف ع�سو جمل�س ال�سورى دروي�س 
املناع���ي ل���� “الب���الد” عن تقدمي���ه نهار 
اأم�س اق���رتاح تعديل د�ستوري ال�سرتداد 
ال�سوريني ح���ق م�ساءلة الوزراء حتت قبة 

الربملان.
وق���ال لل�سحيف���ة: رفع���ت ملكت���ب 
رئا�س���ة املجل����س طلب���ا موقع���ا م���ن 20 

�سوريا لتعديل مادة واحدة بالد�ستور.
وع���ن اآف���اق اإب�س���ار االق���رتاح النور 

القرتاب عمر برمل���ان 2014 من نهايته، 
رد املناع���ي باأن اإحالة االق���رتاح ب�سيغة 
م����رشوع تعدي���ل للد�ست���ور ره���ن مرونة 
م�ساغ���ا  باإحالت���ه  التنفيذي���ة  ال�سلط���ة 
ملجل����س النواب مبدة اأقل من 6 اأ�سهر اأو 
�ستلتزم باملهل���ة االأق�سى الإحالة تعديل 

اأبو القوانني.
لعم���ل  الداخلي���ة  الالئح���ة  وتوج���ب 
جمل�س���ي ال�سورى والنواب اإحالة احلكومة 
مب���دة  والت�رشيع���ات  الد�ست���ور  تعدي���ل 

اأق�ساها 6 اأ�سهر.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأعل���ن مدي���ر عام 
االإدارة العامة للمرور العميد ال�سيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوه���اب اآل خليف���ة اأن االإدارة، اأجنزت اأكرث من 
مليون ون�سف معاملة خالل العام 2017 منها 218 
األفا الكرتونية عرب التطبيق اخلا�س باالإدارة العامة 
للم���رور وموقع احلكومة االلكرتونية، بعد اأن كانت 
52 األف���ا يف الع���ام 2016، منوه���ا يف الوق���ت ذاته 
اإلى اأن���ه رغم اأن غرفة العملي���ات، تخت�س ببالغات 
احل���وادث املرورية، فقد تلقى اخلط ال�ساخن 199 
اأكرث م���ن 126 األف مكاملة من اجلمهور لالإبالغ عن 
�سكاوى اأو اقرتاحات اأو حوادث مرورية واإزدحامات، 

معظمها تتعلق بالوقوف اخلاطئ.
ي�سار اإل���ى اأن االإدارة العامة للمرور، ويف �سوء 
موا�سلته���ا تطوي���ر اخلدم���ات املقدم���ة للجمهور 
وحتقي���ق ال�سالمة املرورية وخف�س ن�سبة الوفيات 
يف احل���وادث املروري���ة، توج���ت باحل�س���ول عل���ى 
جائ���زة اأف�سل املمار�سات احلكومية خالل امللتقى 

احلكومي 2017.
واأ�س���ار مدي���ر االإدارة العام���ة للم���رور اإلى اأن 
توعوي���ا،  وم�رشوع���ا  حمل���ة   514 نف���ذت  االإدارة، 
و�سارك���ت يف فعالي���ات جماهريية لتعزي���ز الوعي 
امل���روري لدى اجلمهور مبختلف اللغات، وبلغ عدد 
امل�ستفيدي���ن م���ن امل�ساريع املروري���ة )45 األفا( 
وذل���ك بال�رشاكة م���ع وزارة الرتبي���ة والتعليم، كما 
مت الرتكي���ز عل���ى مو�سوعات حم���ددة يف احلمالت 
التوعوية ومنه���ا )Ride Safe( والتي ا�ستهدفت 
�سائقي الدراج���ات النارية، م�سيف���ا اأنه مت اإطالق 
حمل���ة خا�س���ة لتوعي���ة االأطف���ال واأولي���اء االأم���ور 
واملجتم���ع بعن���وان )طفل���ي اأمان���ة( وتركزت على 
تعري���ف كل ه���ذه الفئات بحق���وق الطف���ل واأمنه 
على الطري���ق، وم�سوؤولية املجتمع جتاه هذه الفئة 
لتقليل ن�سبة احلوادث املروري���ة التي يتعر�سون 

لها.
ووفق مدير االإدارة العامة للمرور، فقد حر�ست 
االإدارة عل���ى التوا�سل مع اجلمهور وتوعيته بكافة 
الو�سائ���ل االإعالمية الت���ي يجري تنفيذه���ا ب�سكل 
خا�س لن�رشها يف احل�ساب )اأعد النظر( والذي ارتفع 
متابعوه ب�سكل كبري وو�سل اإلى اأكرث من 56 األفا، 
ويحظى احل�ساب بن�سبة م�ساهدة عالية، اإذ زاد على 
مليونني ون�سف م�ساهدة �س���واء للمقاطع اأو البث 
من خ���الل My Story، بينما بل���غ عدد “االإعجاب” 
على ال�س���ور الأكرث من 185 األف���ا و744 خالل عام 
واحد فقط، حيث ي�سكل احل�ساب حلقة و�سل مهمة 
للبق���اء على توا�سل مع اجلمهور وموا�سلة التوعية 
وتعريف اجلمه���ور بامل�ساري���ع التوعوي���ة الرائدة 

والتي مت اإطالقها منذ الثمانينات.
ب���ن  عبدالرحم���ن  ال�سي���خ  العمي���د  واأ�س���ار 
اإل���ى اإط���الق مب���ادرة م���ع اجلمه���ور  عبدالوه���اب 
واملخت�س���ني خلف����س ع���دد املخالف���ات، حي���ث 
ا�ستجاب���ت بع�س ال����رشكات وجمموعة من الباحثني 
لو�سع حلول عملية ت�ساه���م يف ذلك، وبالتايل يتم 
خف����س احلوادث، الفتا اإلى اأن االإدارة تواجه حتديا 
يف ظل الع���دد املتزايد للمركبات، حيث اأن جمموع 
 686150 بل���غ  املركب���ات امل�سجل���ة �سن���ة2017 
ي�ساف لها 11 مليون مركبة، تعرب ج�رش امللك فهد 

دخوال وخروجا.
وفيم���ا يتعل���ق باختب���ارات رخ����س ال�سياقة، 
اأو�س���ح اأن مدر�سة تدريب ال�سياقة قامت بامتحان 
115 األف متدرب خالل 2017 ح�سل منهم 74 األفا 
عل���ى رخ�سة قي���ادة، بينما ح�س���ل 53 على رخ�سة 

تعليم �سياقة.
ويف ال�سياق ذاته، عاينت االإدارة العامة للمرور 
من خ���الل الفح�س الفني 457 األ���ف مركبة للتاأكد 
من ا�ستيفائها كاف���ة اال�سرتاطات الفنية والتاأكد 
من متان���ة املركبات حفاظاً عل���ى �سالمة اأ�سحابها 
وكاف���ة م�ستخدم���ي الطريق م���ن اأي اأعط���اب توؤثر 
ب�س���كل مبا����رش على ال�سالم���ة املروري���ة. ومت خالل 
2017 ت�سجي���ل 729 األ���ف مركب���ة منه���ا 42 األفا 

جديدة مت ت�سجيلها عن طريق وكاالت ال�سيارات.
وفيم���ا يتعل���ق بتطوي���ر العن�رش الب����رشي، اأكد 
مدي���ر االإدارة العامة للم���رور اأن عدد امل�ستفيدين 
من ال���دورات التدريبية التي تقدمه���ا االإدارة، بلغ 
نح���و 700 موظ���ف باالإ�سافة اإل���ى 54 �سابطاً، من 
خ���الل 16790 �ضاع���ة تدري���ب لل�ضب���اط والأفراد 

واملدنيني. 

واالإب���داع  املوهب���ة  جمعي���ة   - املنام���ة 
البحريني���ة: اأعلن���ت رئي�س���ة جمعي���ة املوهب���ة 
واالإب���داع البحرينية ه���دى اخلالدي عن تد�سني 
م�رشوع “مناظ���رات البحرين” وهو اأولى م�ساريع 
اجلمعي���ة، واإقامة اأولى فعالي���ات امل�رشوع يوم 

االأربعاء املقبل.
وقالت اخلالدي يف ت�رشيح لها “يعد م�رشوع 
مناظ���رات البحري���ن م���ن اأهم املب���ادرات التي 
تطلقه���ا اجلمعية خ���الل العام اجل���اري 2018، 
ويهدف اإل���ى زيادة الوعي باأهمي���ة املناظرات 
باعتباره���ا فن���ا وعلم���ا ومه���ارة، اإ�ساف���ة اإلى 
اإك�ساب ال�سب���اب امل�ساركني املهارات الالزمة 
الإقامة املناظ���رات والتفاعل فيها، ون�رش ثقافة 
االخت���الف وقب���ول ال���راأي وال���راأي االآخ���ر وفق 

�سوابط حمددة”.
وك�سفت عن اإطالق �سل�سلة من الفعاليات 
�سمن امل�رشوع نف�سه تبداأ من يناير اجلاري حتى 
�سبتمرب املقبل مبع���دل فعالية واحدة �سهرًيا. 

و�ستق���ام اأول���ى فعالي���ات م����رشوع مناظ���رات 
البحري���ن غدا االأربعاء يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة 
م�س���اء وحت���ى الثامن���ة بفندق غول���دن توليب، 
وهي جل�سة نقا�سية بعنوان “نتفق اأن نختلف” 
مب�سارك���ة اإبراهيم التميم���ي وعي�سى الدو�رشي 

و�ستديرها االإعالمية مرمي فقيهي.
وترك���ز اجلل�س���ة النقا�سي���ة عل���ى مفه���وم 
االختالف يف التفكري، واأهمية القبول باالختالف 
والتباين يف الراأي واالأفكار، واملجال للم�ساركة 

مفتوح لل�سباب من اجلن�سني.

املنام���ة - جامعة اخللي���ج العربي: اأ�ساد 
نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء ال�سيخ خالد بن 
عبداهلل اآل خليفة باجلهود التي تبذلها اإدارة 
جامعة اخلليج العرب���ي، وباالإجنازات امل�رشفة 
التي حققته���ا اجلامعة ع���رب حتقيقها مراكز 
متقدمة على م�ستوى جامعات مملكة البحرين 

وامل�ستوين االإقليمي والعربي.
وع���رب نائ���ب رئي����س جمل�س ال���وزراء يف 
خط���اب اأر�سل���ه لرئي����س اجلامع���ة بالتزام���ن 
م���ع �س���دور الع���دد اجلدي���د من جمل���ة “درة 
اخللي���ج” ع���ن تقدي���ره ل���كل م���ا تق���وم ب���ه 
اجلامعة للم�ساهمة يف تطوير القطاع ال�سحي 
واالأكادمي���ي يف البحرين، وهو ما اأهلها لتبوء 
املرك���ز االأول لل�سن���ة الرابع���ة عل���ى التوايل 
 QS كاأف�س���ل جامعة يف اململك���ة يف ت�سنيف

العاملي الأف�سل اجلامعات للعام 2017.
ويف ال�سي���اق ذات���ه، ق���ّدر وزي���ر الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي جهود اجلامعة الطبية 
يف ر�سد باقة متنوعة من التقارير واملقاالت 
العلمية واالأخبار واملقابالت واملتابعات حول 
الفعالي���ات التي تقدمه���ا يف “درة اخلليج”، 
وباملثل اأ�ساد وزي���ر التعليم ال�سعودي اأحمد 
العي�س���ى بجهود جمي���ع العامل���ني باجلامعة 
الت���ي �ساهم���ت يف ح�سوله���ا عل���ى مرات���ب 

متقدم���ة على م�ست���وى دول التع���اون وعلى 
م�ستوى اجلامعات العربية.

اإلى ذل���ك، قالت وزي���رة التعليم العايل 
ب�سلطن���ة عمان راوي���ة البو�سعيدية يف خطاب 
اأر�سلته للجامعة “يطيب يل بكل غبطة و�رشور 
تهنئتك���م مبنا�سبة ح�سول اجلامعة على هذه 
املراتب املتقدمة، مثمنة االإ�سهامات الرثية 
وكل اجله���ود املتمي���زة املبذول���ة لالرتق���اء 
بالتعليم الع���ايل. ومن جهته���ا، اأثنت وزيرة 
ال�سحة فائقة ال�سالح على جهود االإعالميني 

العاملني على اإعداد جملة “درة اخلليج”.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر �سوؤون 
االإع���الم عل���ي الرميح���ي مبكتبه اأم����س وزير 
املغربي���ة  باململك���ة  واالت�س���ال  الثقاف���ة 
ال�سقيق���ة حمم���د االأع���رج؛ مبنا�سب���ة زيارته 
ململك���ة البحرين للم�ساركة يف احتفال اختيار 
املح���رق عا�سم���ة الثقاف���ة االإ�سالمي���ة للعام 

.2018
وخ���الل اللق���اء اأك���د الرميح���ي ترحي���ب 
وزارة �سوؤون االإع���الم يف تعزيز �سبل التعاون 
والتن�سيق االإعالمي بني البلدين ال�سقيقني، 
وال�سيما يف جمال االإع���الم املرئي وامل�سموع 
وتبادل االأخب���ار واملعلوم���ات، موؤكًدا حر�س 

احلكوم���ة عل���ى تفعيل االتفاقي���ات املوقعة 
مع اجلانب املغرب���ي يف جميع املجاالت، ومن 

بينها قطاع االإعالم.
من جانبه، اأعرب وزير الثقافة واالت�سال 
املغربي عن �سكره وتقديره اإلى وزير �سوؤون 
االإع���الم على ح�سن ا�ستقبال���ه وعلى اهتمامه 
بتعزي���ز التع���اون االإعالمي، مب���ا يتوافق مع 
الرواب���ط االأخوي���ة التاريخي���ة الوثيق���ة بني 
مب���ا  م�سي���ًدا  البلدي���ن،  و�سعب���ي  قيادت���ي 
ت�سه���ده مملك���ة البحري���ن يف اإط���ار امل�رشوع 
االإ�سالحي ل�ساحب اجلاللة امللك من اإجنازات 

دميقراطية وتنموية على جميع امل�ستويات.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر �سوؤون 
جمل�سي ال�س���ورى والنواب غ���امن البوعينني 
يف مكتبه �سباح اأم����س ال�سفري فوؤاد البحارنة 
مبنا�سب���ة تعيين���ه �سف���رًيا ململك���ة البحرين 
لدى جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�سعبية 

ال�سقيقة. 
واأع���رب البوعين���ني عن خال����س تهانيه 
اإل���ى ال�سف���ري البحارن���ة على الثق���ة امللكية 

ال�سامي���ة بتعيينه �سف���رًيا ململك���ة البحرين 
يف اجلمهوري���ة اجلزائري���ة ال�سقيق���ة متمنًيا 

التوفيق وال�سداد يف مهام عمله.
 م���ن جانبه، اأع���رب البحارنة ع���ن خال�س 
�سك���ره وتقدي���ره لوزي���ر �س���وؤون جمل�س���ي 
ال�سورى والنواب عل���ى تعاونه الدائم ودعمه 
ململك���ة  الدبلوما�سي���ة  البعث���ات  لروؤ�س���اء 

البحرين يف خمتلف اأنحاء العامل.

• ال�سيخ خالد بن عبداهلل	

• دروي�س املناعي	

را�سد الغائب

• •هدى اخلالدي	 ال�سعار	
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تعزيز دور البحرين كوجهة �سياحية

منح جواهري لقب الرئي�س التنفيّذي للعام 2018

الثقة امللكية دافع ملزيد من العمل

دعم مبادرات تنمية اال�ستثمارات بالقطاع... خالد بن حمود:

من جملة “ال�سالمة وال�سحة العاملّية”

خالد بن عبداهلل �ساكًرا جاللة العاهل: 

املنام����ة - هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض: 
�سارك الرئي�����ض التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�����ض ال�سي����خ خالد ب����ن حم����ود اآل خليفة يف 
فعالي����ة منت����دى االأعم����ال البحرين����ي الربيطاين يف 
فن����دق وي�س����ن البحري����ن �سيت����ي �سن����ر، بح�سور 
رئي�ض جمل�ض اإدارة املنتدى خالد الزياين وال�سفري 
الربيطاين ل����دى مملك����ة البحرين �سامي����ون مارتن 
وجمموعة م����ن اإع�س����اء منت����دى االأعم����ال البحريني 

الربيطاين. 
و�س����دد الرئي�����ض التنفي����ذي لهيئ����ة البحرين 
لل�سياح����ة واملعار�����ض يف حديث����ه يف الفعالية على 
اأهمية تعزيز دور مملك����ة البحرين كوجهة �سياحية، 
كما قدم روؤى وتطورات القطاع التي �سهامت على 
زي����ادة معدالت الرخاء باململك����ة. واأ�سار كذلك الى 
اأب����رز امل�رشوع����ات والفعاليات واالأن�سط����ة التي مت 

التح�سري لها بغر�ض حتقيق هذا الهدف. 
كم����ا اأك����د الت����زام الهيئ����ة بتق����دمي كل �ُسبل 

الدع����م جلمي����ع املب����ادرات الهادف����ة ال����ى تنمي����ة 
اال�ستثم����ارات املتعلقة بتطوير القط����اع ال�سياحي 
املحلي، واأ�س����اف: “متا�سياً م����ع اإ�سراتيجية هيئة 

البحرين لل�سياح����ة واملعار�ض الطويلة املدى التي 
ته����دف الى جع����ل مملكة البحري����ن مرك����زاً اإقليمياً 
رائ����داً يف قط����اع ال�سياح����ة واملعار�����ض، م����ن خالل 
املكات����ب التمثيلية للهيئ����ة، الت����ي ا�ستطاعت اأن 
تتعاون مع اه����م وكاالت ال�سفر الرائدة يف اال�سواق  

امل�ستهدفة”.
ويتك����ون منتدى االأعم����ال البحريني الربيطاين 
من �سبكة رائدة م����ن رجال االأعمال مبملكة البحرين 
حيث ي�سم ت�سع جمموع����ات تخت�ض بتغطية النفط 
والغ����از والطاق����ة وال�سياف����ة والبن����اء واخلدم����ات 
امل�رشفية واملالية اإ�سافة الى قطاعات تكنولوجيا 
املعلوم����ات واالت�س����االت والقانوني����ة. ف�س����الً عن 
الفعالي����ة التنظيمي����ة، واملهني����ن م����ن ال�سب����اب 
والن�س����اء يف جمال االأعمال التجارية. كما يتم تقدمي 
طريق����ة قّيم����ة لالأع�س����اء وال�سيوف لتب����ادل اأفكار 
�سناعية حم����ددة ومناق�س����ة الق�ساي����ا ذات ال�سلة 

بقطاع معن ب�سكل غري ر�سمي.

�س���رة - جيب���ك: يف اإجناز جدي���د ُي�ساف اإلى 
اأعلن���ت جمل���ة  ال�سخ�سّي���ة واملهنّي���ة،  اإجنازات���ه 
“ال�سالم���ة وال�سّح���ة العاملي���ة” الت���ي ي�سدره���ا 
املجل����ض الوطن���ي لل�سالم���ة بالوالي���ات املتحدة 
االأمريكي���ة من���ح رئي����ض �رشك���ة اخللي���ج ل�سناعة 
لق���ب  جواه���ري،  عبدالرحم���ن  البروكيماوي���ات 
الرئي�ض التنفيّذي للعام 2018 يف جمال ال�سالمة.
جاء ذلك يف ر�سالة بعثتها الرئي�ض التنفيذي 
للمجل����ض الوطن���ي االأمريك���ي لل�سالم���ة ديب���ورا 
هري�سم���ان، اإل���ى جواه���ري، واأعرب���ت فيه���ا عن 
تهنئته���ا ل�سعادته بهذا االإختي���ار اجلدير، م�سرية 
له باأن املجل�ض ي�سيد كثرياً باالإلتزام الذي يبديه 
لق�سايا ال�سالمة، وجناحه الكبري يف خلق بيئة اآمنة 

ملوظفي �رشكة اخلليج ل�سناعة البروكيماويات.
واأ�ساف���ت هري�سم���ان موجه���ة كلماته���ا اإلى 
جواه���ري: مّت اختياركم �سم���ن قيادين قليلن 
ج���داً مت اإ�ستعرا����ض جتاربه���م املتمّي���زة يف عدد 
املجلة ال�س���ادر يف 27 يناير اجل���اري، ممتدحة ما 
ق���ام بتقدمي���ه وتكري�سه كنه���ج يف ال�رشكة وذلك 
اإلى الدرجة الت���ي ا�ستقطب فيها جواهري و�رشكة 
اخللي���ج ل�سناع���ة البروكيماوي���ات الكث���ري م���ن 
اجلوائ���ز العاملّي���ة الرفيع���ة واملرموق���ة يف جمال 

ال�سالمة املهنّية واالأمن وال�سّحة.   
ويف تعليق له بهذه املنا�سّبة، اأعرب جواهري 
ع���ن �سعادت���ه الكب���رية واإعت���زازه الإختي���اره م���ن 

ِقب���ل هذه املجّل���ة املرموقة ملنح���ه لقب الرئي�ض 
التنفيذي لع���ام 2018، وقال اأن الف�سل يف ذلك 
يرجع للقياّدة الر�سيّدة التي حر�ست على تقدمي 
كل اأ�سكال الدع���م وامل�ساندة لل�رشك���ة واإدارتها، 
وكذل���ك فري���ق العمل ال���ذي يبدي عل���ى الدوام 
حر�س���اً كبرياً عل���ى تطبي���ق االإ�سراتيجيات التي 
ت�سعها اإدارة ال�رشكة فيما يتعلق بال�سالمة، اإمياناً 
م���ن اجلميع باأهمي���ة هذه املبادئ �س���واء يف داخل 

بيئة العمل اأو خارجه.
واأ�س���اف، اأدرك���ت ال�رشك���ة ومن���ذ البداّية اأن 
جناح العمل والتف���ّوق يف االأداء اإمنا يبداأ من خالل 
االلتزام ال�سلي���م باإدارة ال�سالمة وال�سحة والبيئة. 
واأ�سار اإلى اإجنازات ال�رشكة الكبرية يف هذا املجال 
ومنه���ا عل���ى �سبي���ل املث���ال ال احل����رش حتقيقها 
ل�ساعات عمل قيا�سّية دون وقوع حوادث م�سيعة 

للوقت.

املنام���ة - بنا: اأع���رب ال�سيخ خال���د بن عبداهلل 
بن علي اآل خليفة ع���ن �سكره وتقديره لعاهل البالد 
�ساح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة؛ 
مبنا�سب���ة الثقة امللكية ال�سامي���ة بتعيينه �سفريا يف 

ديوان عام وزارة اخلارجية.
واك���د اأن الثقة امللكي���ة الغالية ت�س���كل دافعا 
ملزي���د من العم���ل والعطاء يف �سبي���ل رفعة ونه�سة 
الوط���ن الغايل، وبذل اجلهود كاف���ة التي ت�ساهم يف 
اإعالء �ساأن مملك���ة البحرين واإب���راز ال�سورة امل�رشقة 
ع���ن م�سريتها املباركة واالإجن���ازات التي حققتها يف 
خمتلف املج���االت يف ظل الروؤي���ة ال�سديدة ل�ساحب 
اجلاللة امللك والت���ي جعلت من البحرين مركزا مهًما 

يف خمتلف امليادين.

واأ�س���ار ال�سي���خ خال���د بن عب���داهلل بن عل���ي اآل 
خليفة اإل���ى اأن دعم وثق���ة جاللة املل���ك تدفعه اإلى 
ب���ذل كل اجلهد لال�سطالع بهذه امل�سوؤولية الوطنية 
مب���ا يقت�سيه الواجب، ومبا ي�سه���م يف حتقيق وزارة 
اخلارجي���ة لر�سالتها الرامية اإلى بناء عالقات حتافظ 
عل���ى م�سال���ح اململك���ة وتنمي���ة عالق���ات اململك���ة 
اخلارجية وحماي���ة م�سالح املواطن���ن تاأكيًدا لنهج 
وروؤية جاللة امللك يف االرتق���اء بالنهج الدبلوما�سي 
البحرين���ي. واأعرب ال�سيخ خالد ب���ن عبداهلل بن علي 
اآل خليف���ة ع���ن تطلعات���ه واأمنيات���ه باأن يك���ون عند 
ح�سن ظ���ن جاللة امللك والقيادة يف اأداء هذه املهمة 
الوطني���ة املوكل���ة اإليه عل���ى الوجه االأكم���ل؛ خدمة 

ململكة البحرين و�سعبها الكرمي.

• ال�سيخ خالد بن حمود يلقي كلمته	

•  رئي�ض املجل�ض الوطني لل�سالمة االأمريكي: جواهري �سخ�ّسة قيادية مهمة	

• ال�سيخ خالد بن عبداهلل بن علي	

”Treanor“ مريزا ي�ستعر�س م�ساريع الطاقة مع

املواطنة حمور لقاء“الرتبية” و“املكتب العربي”

وكيل الإ�سكان يطلع العطي�س على م�ستجدات امل�ساريع

الكهرب���اء  �س���وؤون  وزارة   - املنام���ة 
وامل���اء: ا�ستقبل وزير �س���وؤون الكهرب���اء واملاء 
عبداحل�س���ن م���ريزا مبكتب���ه املدي���ر التنفيذي 
االإعالمي���ة  لال�ست�س���ارات   Treanor ل�رشك���ة 
االقت�سادي���ة Eithne Treanor ومقرها دبي، 
اإذ اأ�شاد الوزير بن�ش���اط Treanor يف الت�سويق 
االإعالم���ي واال�ست�سارات على امل�ستوى االإقليمي 
يف ع���دد كب���ري م���ن املج���االت االقت�سادية ومن 
�سمنه���ا الطاق���ة املتج���ددة، وعق���د املوؤمترات 

واحلوارات االقت�سادية مع الوزراء و�سناع القرار 
يف هذا املجال.  وق���ال الوزير اإن مملكة البحرين 
خطت خطوات وا�سعة يف جمال الطاقة املتجددة 
انطالقاً من اهتمام القي���ادة بت�سجيع اال�ستفادة 
من الطاقة النظيفة، وذلك من خالل اإن�ساء وحدة 
الطاقة امل�ستدامة التابعة لوزير �سوؤون الكهرباء 
وامل���اء والت���ي �سعت اإل���ى تفعي���ل دور الطاقة 
املتج���ددة كالطاق���ة ال�سم�سي���ة لتوف���ري طاقة 

م�ستدامة مكملة للطاقة االأحفورية التقليدية.

مدينة عي�سى - وزارة الربية والتعليم: 
ا�ستقبل وزي���ر الربية والتعليم ماجد النعيم 
مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�سى املدير 
الع���ام ملكتب الربية العرب���ي لدول اخلليج 
علي القرين مبنا�سب���ة زيارته للمملكة، اإذ مت 
خ���الل اللقاء بحث اأوجه التع���اون بن الوزارة 

ا يف جم���ال تنفيذ الور�ض  واملكتب، خ�سو�سً
التدريبي���ة ب�س���اأن الربي���ة عل���ى املواطن���ة 
وتطوي���ر تعلي���م اللغ���ة العربي���ة م���ن حي���ث 
ومت  التدري����ض،  وط���رق  املناه���ج  حمت���وى 
االتفاق عل���ى عقد املزيد من ور�ض العمل يف 

مملكة البحرين عن هذه املوا�سيع. 

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل وكيل وزارة 
االإ�س���كان ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة مبكتب���ه بدي���وان ال���وزارة اأم�ض 
ع�سو جمل�ض النواب علي العطي�ض ممثل 
�ساد�س���ة العا�سم���ة، اإذ متَّ خ���الل اللقاء 
بح���ث �سبل التعاون امل�سرك بن وزارة 
االإ�س���كان وجمل����ض النواب فيم���ا يتعلق 
الت���ي تنفذه���ا  بامل�ساري���ع اال�سكاني���ة 

الوزارة. 

ومتَّ خالل اللقاء اإط���الع النائب على 
امل�ساري���ع التي مت اإجنازها والتي تعالج 
م�سكلة الدائرة، كم���ا مت ا�ستعرا�ض اآخر 
امل�ستجدات ب�س���اأن امل�ساريع اال�سكانية 
الت���ي تق���وم ال���وزارة بتنفيذه���ا حالًي���ا 
اإ�سافة اإلى امل�ساريع التي تعتزم الوزارة 
تنفيذه���ا قريًب���ا، ف�س���اًل ع���ن �سيا�س���ة 
الوزارة يف تلبية الطلبات االإ�سكانية على 

م�ستوى اململكة عموما. 

رسالة من مخيمات الالجئين
تابع���ت قب���ل اأيام، ر�سالة فيدي���و موؤثرة للنا�سط يف العم���ل االإغاثي خالد مو�سى 
البلو�س���ي، من املخيمات الباردة لالجئن ال�سوري���ن باالأردن، نا�سد فيها اأهل اخلري 

الت�سابق لنجدة اإخوانهم هناك، ومد يد العون وامل�ساعدة لهم. 
الر�سالة التي مل تتجاوز الدقيقة الواحدة، حملت خال�سة الفكر االإن�ساين امل�سوؤول، 
ب���اأن م�سوؤوليات احلياة لي�ست حم�سورة باالإجن���از ال�سخ�سي فح�سب، بل ب�سد الرحال 
مل�س���ارق االأر����ض ومغاربها؛ ن����رشة للم�ست�سعفن، وملن كانت ظ���روف احلياة وباالً 

عليهم. 
وا�ستذك���رت حدي���ث البلو�سي، بزيارت���ي االأخرية ملدينة مومب���اي الهندية، حن 
راأيت جموعا غفرية من البوؤ�ساء والفقراء مكومن ليال على االأر�سفة، حلافهم ال�سماء. 
وقلت يومها لزميل يرافقن���ي وباحلرف: هذه امل�ساهد التي تراها اأمامك، غريت 
مفاهي���م احلياة لدى كثريين، ممن تركوا متاع الدنيا وملذاتها، و�سخروا جل حياتهم، 
الإنق���اذ املعدوم���ن، واإ�سب���اع جوعهم، وتعليمه���م، وكم �سمعنا من ه���ذه احلكايات، 

وتاأثرنا الأجلها. 
اإننا مدعوون اليوم، الأن نعزز مفاهيم ثقافة اخلري باأنف�سنا، وباأبنائنا، ويف كل من 

نعرفهم، فالدال على اخلري كفاعلة، بحديث للر�سول الكرمي )�ض(. 
وم���ن املهم اأي�س���ا، اأن ن�سخر االإمكانات واملوارد املتاح���ة خدمة لهذه امل�ساعي، 

والتي يرقبها من ال حول لهم وال قوة.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“اآل �رشيف العقارية” تتربع بـ 30 األف دينار ل�سالح الأيتام 
ُتخ�س�ض للم�ساريع التعليمية وال�سحية 

املنام���ة - بن���ا: قام رئي�ض جمل����ض اإدارة جمموعة اآل 
�رشي���ف العقاري���ة ع�سو جمل����ض اأمناء املوؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكية خالد اآل �رشيف بتقدمي تربع مببلغ وقدره 30 األف 
دينار ل�سالح االأيت���ام املكفولن من قبل جاللة امللك يف 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية.
وبه���ذه املنا�سب���ة تق���دم االأم���ن الع���ام للموؤ�س�سة 
اخلريية امللكية م�سطفى ال�سيد بخال�ض ال�سكر والتقدير 
اإل���ى اآل �رشي���ف على ه���ذا الت���ربع ال�سخي ال���ذي �سيدخل 
الفرح���ة وال�رشور على قلوب االأيت���ام، اإذ �سيتم تخ�سي�ض 
ه���ذا التربع للم�ساري���ع التعليمية وال�سحي���ة واالجتماعية 
اخلا�س���ة باالأيت���ام البحريني���ن. واأك���د اأن ه���ذا االأمر غري 
م�ستغ���رب عل���ى ع�س���و جمل�ض اأمن���اء املوؤ�س�س���ة اخلريية 
امللكية وما يقوم به من دع���م لعمل املوؤ�س�سة يف العديد 

من املواقف واملنا�سبات، �سائاًل املولى عز وجل اأن يبارك 
فيه ويف اأمواله واأن يجزيه على هذا التربع خري اجلزاء.

من جانبه، اأ�ساد اآل �رشي���ف بالرعاية امللكية ال�سامية 
لعاه���ل الب���الد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليفة الرئي����ض الفخري للموؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية وما 
يوليه جاللته من اهتمام ورعاية بالعمل اخلريي واالإن�ساين 
داخل وخارج مملكة البحري���ن، معرًبا عن تقديره وامتنانه 
للدور البارز ال���ذي تقوم به املوؤ�س�سة اخلريية امللكية يف 
دعم االأعمال اخلريية واالن�سانية يف خمتلف مناطق العامل، 
مثمًن���ا جهود �سمو ال�سيخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة رئي�ض 
جمل����ض االأمناء يف تقدمي العمل اخل���ريي واالإن�ساين جلميع 
املحتاج���ن من ال�سعوب وال���دول املنكوبة واملت�رشرة يف 

•خمتلف الظروف االإن�سانية بكل كفاءة واقتدار.  خالد اآل �رشيف	
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تاأييد احلب�س �سنة مع وقف التنفيذ لعي�سى قا�سم

رف�س طع�ون امُلدانني بقت��ل �رشطي وتاأيي��د الإع��دام

26 فرباير احلك�م بواقعة تفجري وقتل معلم�ة

غرمته اأول درجة 100 األف دينار... “التمييز”:

بعد تاأييد “اال�ضتئناف” للأحكام عقب نق�ضها... “التمييز”:

اأحد املدانني حمكوم بالإعدام واإ�سقاط اجلن�سية... “التمييز”:

حكم���ت حمكم���ة التمييز يوم اأم����س يف ق�سية جمع 
الأموال واكت�سابها واإخفاء طبيعتها وم�سدرها ومكانها 
دون ترخي����س، والتي ت�س���م عي�سى قا�س���م ومتهمني 
اآخري���ن، واملحكوم عل���ى كٍل منهم باحلب����س ملدة �سنة 
واحدة مع وقف التنفيذ مع الأمر بتغرمي كٍل منهم بدفع 
مبل���غ 101 األ���ف دين���ار، وم�سادرة اأكرث م���ن 3 ماليني 
و367 األ���ف دين���ار؛ وذلك بقب���ول الطعن ال���ذي تقّدم 
ب���ه املتهم الثاين �سكالاً ويف مو�سوع���ه برف�سه وبتاأييد 

احلكم املطعون فيه.
يذكر اأن املحكم���ة الكربى اجلنائية الرابعة ق�ست 
ا(  بتاريخ 21 مايو 2017، بحب�س عي�سى قا�سم )75 عاماً
���ا(، ملدة �سن���ة واحدة  ومتهم���ني اآخري���ن )49 و71 عاماً
لكل منهم، واأمرت بوق���ف تنفيذ عقوبة احلب�س ملدة 3 

ا. �سنوات تبداأ من تاريخ �سريورة احلكم نهائياً

كم���ا اأمرت بتغرمي كل منهم مبلغ 100 األف دينار، 
ومب�سادرة املبلغ املتحفظ عليه والبالغ قدره 3 ماليني 
و367 األ���ف و301 دين���ار امل���ودع بح�ساب���ات عي�س���ى 
قا�س���م لدى اأحد البن���وك، وكذلك مب�س���ادرة العقارين 
واململوكني له، عم���ا اأ�سند اإليهم بتهمة غ�سيل الأموال 
باإج���راء عملي���ات �سحب واإي���داع وتوزيع لتل���ك الأموال 
و�رشاء لإخفاء م�سدرها ولإ�سف���اء امل�رشوعية عليها على 
ا من احلكم بتغرمي  خ���الف احلقيقة، واأمرت يف البند رابعاً
كل منه���م مبلغ 1000 دينار عن تهمة جمع الأموال دون 

ترخي�ص.
يذك���راأن الوكي���ل املنت���دب ع���ن املته���م الثاين 
املحام���ي عبدالرحم���ن اخل����رشم، كان قد ����رّشح يف وقت 
�سابق عقب بدء حمكم���ة ال�ستئناف النظر يف ا�ستئناف 
موكل���ه، اأن موكله ق���ّدم تنازلاً عن الطع���ن بال�ستئناف 

على احلكم ال�سادر بحقه. وبهذا احلكم النهائي والبات 
يف الق�سي���ة يك���ون واجباًا عل���ى الطاعن اأن ي���وؤدي مبلغ 
الغرام���ات املحك���وم علي���ه بها وه���ي 100 األ���ف دينار 
وكذلك مبل���غ 1000 دينار، وعليه األ يرتكب اأية جرمية 
خالل ال�سنوات الثالث املقبلة، واإل �سيتم تطبيق عقوبة 
اجلرمية التي ارتكبها اإ�سافة اإلى عقوبة ال�سنة املحكوم 
علي���ه بها، اإذ اإن منط���وق احلكم اأوقف تنفيذ احلكم عن 
العقوبة ال�سالبة للحرية فقط، اأما الغرامات وامل�سادرة 

فهي واجبة التطبيق.
واأفادت حمكم���ة اأول درجة اأنه وق���ر يف يقينها اأن 
عي�سى قا�سم واملتهمني الآخرين، يف غ�سون الفرتة من 
: اكت�سبوا وحازوا  العام 2009 وحتى الع���ام 2016، اأولاً
املبالغ املالي���ة املبينة بالتحقيق���ات واأخفوا طبيعتها 
وم�سدرها ومكانها مع علمهم باأنها متح�ّسلة من جرمية 

جم���ع الأم���وال دون ترخي�س، باأن اأج���روا عليها عمليات 
�سح���ب واإيداع و����رشاء وتوزيع يف ما من �ساأن���ه اإظهار اأن 
م�سدرها م�رشوع على خ���الف احلقيقة، وذلك على النحو 
���ا: جمع���وا اأموالاً  املب���ني تف�سي���الاً بالتحقيق���ات، ثانياً
لالأغرا����س العام���ة دون احل�سول عل���ى ترخي�س وذلك 

النحو املبني يف التحقيقات.
وذك���رت يف حيثيات حكمه���ا ب�ساأن طل���ب النيابة 
العام���ة تطبي���ق عقوبة الإبع���اد على عي�س���ى قا�سم، اأن 
الثابت هو �سدور مر�سوم اإ�سقاط جن�سيته بعد ارتكابه 
الفعل حمل الته���ام وكان املتهم وقت ارتكابه الفعل 
حم���ل التهام يتمتع باجلن�سية البحرينية، لذا فاملحكمة 
ت���رى اأنه ل حم���ل لتطبيق عقوب���ة الإبع���اد املن�سو�س 
عليه���ا يف امل���ادة )64( مك���رر م���ن قان���ون العقوبات، 

وترف�س هذا الطلب.

ق�ست حمكمة التمييز يف طعون امُلدانني بواقعة 
قتل ال�رشطي حممد عا�سف مبنطقة ال�سهلة ال�سمالية 
يف فرباير من العام 2013، مرةاً ثانية بعد تاأييد حمكمة 
ال�ستئن���اف لالأح���كام ال�سادرة عليه���م عقب نق�سها 
يف وق���ت �سابق؛ بقبول الطع���ون �سكالاً ويف املو�سوع 
���ا وتاأييد احلكم املطعون فيه. وكانت  برف�سها جميعاً
حمكم���ة ال�ستئن���اف العلي���ا اجلنائية الأول���ى ق�ست 
وباإجماع اآراء اأع�ساء املحكمة بتاأييد معاقبة امل�ستاأنف 
الأول وامُل���دان بقتل ال�رشطي حممد عا�سف، بالإعدام، 
كما اأيدت معاقبة م�ستاأنف���ني بال�سجن املوؤبد، ف�سالاً 
ع���ن تاأييد عقوبة ال�سجن مل���دة 10 �سنوات ال�سادرة 
عل���ى 6 م�ستاأنفني اآخرين والتي مت تخفيفها يف وقت 
�سابق بدلاً عن ال�سجن املوؤبد املحكوم عليهم بها من 

قبل حمكمة اأول درجة.
ا معاقب���ة ال�ساب املحكوم  واأي���دت املحكمة اأي�ساً
بالإع���دام بال�سجن مل���دة 5 �سنني عن تهم���ة التعدي 
ومقاوم���ة ال�سلطات اأثن���اء القب�س علي���ه لعدم وجود 
ارتب���اط ب���ني اجلرميتني، ف�س���الاً عن عقوب���ات اأخرى 
للمحكوَمني باملوؤبد تراوحت بني 5 و6 �سنوات �سجن 

اإ�سافي���ة وغرام���ة مالية لأحدهما، واأم���رت ومب�سادرة 
بقية ال�سالح الناري ال�سوئي والذخائر امل�سبوطة.

ويذكر اأن حمكمة التمييز نق�ست يف دي�سمرب من 
العام 2015 احلكم بح���ق الطاعنني، وجاء يف حيثيات 
حكمه���ا اأن الدف���ع ببطالن العرتاف ه���و دفع جوهري 
ا  يجب على حمكم���ة املو�سوع مناق�سته والرد عليه رداًّ
���ا ي�ستوي يف ذل���ك اأن يكون املته���م املقر هو  �سائغاً
ال���ذي وقع علي���ه الإكراه اأو يكون ق���د وقع على غريه 
من املتهمني م���ادام احلكم يف ق�سائ���ه بالإدانة على 

هذا العرتاف.
وتابع���ت اإن الع���رتاف ال���ذي تعتد ب���ه يجب اأن 
ا  ���ا ول يعترب كذلك - ول���و كان �سادقاً يكون اختيارياً
- اإذا ح�سل حت���ت تاأثري الإكراه اأو التهديد اأو اخلوف 
النا�س���ئ عن اأم���ر غري م����رشوع كائناًا م���ا كان قدر هذا 
التهدي���د اأو ذلك الإكراه، ف���كان يتعني على املحكمة 
وق���د دف���ع اأمامها ب���اأن اع���رتاف الطاعن���ني اخلام�س 
والتا�س���ع كان نتيج���ة اإكراه اأدبي وم���ادي متثل فيما 
اأ�سابهم من الأذى الذي ق���ام عليه الدليل، من وجود 

اإ�سابات عديدة ومتفرقة يف اأنحاء اجل�سم بهما.

اأن تتول���ى  اأن املحكم���ة يج���ب  اإل���ى  واأ�س���ارت 
حتقيق دفاعهما وتبحث ه���ذا الإكراه و�سببه وعالقته 
باأقوالهم���ا، فاإن هي نكلت ع���ن ذلك واكتفت بقولها 
���ا على الإكراه وتاأثريه  القا����رش اإنها ل ترى دليالاً كافياً
يف الأق���وال ل���دى جه���ات ال�ست���دلل اأو التحقي���ق، 
كل ذل���ك دون اأن تعر����س لل�سل���ة ب���ني الإ�ساب���ات 
- خ�سو�س���ا ال���واردة بالطاعن���ني اخلام����س والتا�سع 
- وب���ني العرتافات التي عّولت عليه���ا، فاإن حكمها 
)حمكم���ة ال�ستئناف( يكون قا����رشاًا متعيناًا نق�سه ول 
يغني يف ذلك ما ذكرته املحكمة من اأدلة اأخرى؛ وذلك 
لأن الأدل���ة يف املواد اجلنائية مت�ساندة يكمل بع�سها 
���ا ومنها جمتمعة تتكون عقي���دة القا�سي بحيث  بع�ساً
اإذا �سق���ط اأحدها اأو ا�ستبعد تع���ذر التعرف على مبلغ 
الأث���ر الذي كان له���ذا الدليل الباط���ل يف الراأي الذي 

انتهت اإليه املحكمة.
وذكرت حمكم���ة اأول درجة يف حيثيات حكمها اأن 
الواقع���ة التي تو�سلت لها بعد مداول���ة الق�سية، اأنه 
يف يناي���ر من الع���ام 2013، ا�ستول���ى املتهم التا�سع 
على �سالح ناري �سوئي “م�سد�س اإر�ساد” حال وجوده 

ب�رشك���ة املالحة التي يعمل فيها، وذهب به اإلى منزله، 
وعند روؤية �سقيق���ه “املتهم الأول” ال�سالح طلبه منه 

فاأعطاه اإياه.
ويف ي���وم 14 فرباي���ر 2014، التق���ى املتهمون 
الأول والثاين واخلام�س وال�ساد����س وال�سابع والثامن 
مبنطقة ال�سهل���ة ال�سمالية، واتفق���وا على ا�ستهداف 
و  احلديدي���ة  والأ�سي���اخ  باحلج���ارة  الأم���ن  رج���ال 
“املولوتوف” وال�سالح الناري القاتل بطبيعته، والذي 
كان بحوزة املتهم الأول بق�سد قتل من يتمكنون من 
قتل���ه، وحال قيامهم باأعمال ال�سغ���ب واإلقاء العبوات 
احلارقة “املولوتوف” على ال�رشطة ان�سم لهم املتهم 
الراب���ع، وكان ال�س���الح بح���وزة املته���م الأول حينها، 
ا با�ستهداف رج���ال ال�رشطة باملولوتوف  وقاموا جميعاً
واحلج���ارة، فاأطل���ق عنده���ا املته���م الأول قذيفة من 
ال�سالح ناحية رجال ال�رشط���ة، مما اأدى لإ�سابة املجني 

عليه “حممد عا�سف خان” يف بطنه خمرتقةاً ج�سده.
وا�ستق���رت الطلق���ة اأعل���ى حو�س املجن���ي عليه 
وانفج���رت بداخ���ل ج�سم���ه ف���اأودت بحيات���ه، ومتكن 

مرافقوه من تفادي الإ�سابة.

حج���زت حمكم���ة التميي���ز اأم����س النظ���ر يف طعون 
امُلدان���ني بواقع���ة قت���ل �سيدة )تعم���ل معّلم���َة باإحدى 
املدار����س( واإ�ساب���ة ابنتها بعاه���ة تق���در ن�سبتها ب�5 
%، ج���ّراء تفجري قنبلة حملي���ة ال�سنع كان الق�سد منها 
اإزهاق روح اأي من اأفراد ال�رشطة، واملحكوم على امُلدان 
منهم بواقعة القتل بالإعدام واإ�سقاط اجلن�سية؛ للنطق 

باحلكم عليهم يف جل�سة يوم 26 فرباير املقبل.
اجلنائي���ة  العلي���ا  ال�ستئن���اف  حمكم���ة  وكان���ت 
ال�ساد�س���ة ق�ست يف وقت �ساب���ق وباإجماع اآراء الأع�ساء 
بتاأييد اإيقاع عقوبة الإعدام واإ�سقاط اجلن�سية البحرينية 

بحق امُلدان بواقعة القتل.
فيم���ا حكم���ت بتاأيي���د عقوب���ة ال�سج���ن مل���دة 3 
�سنوات ل�سبع���ة م�ستاأنفني، وبتغرمي اأحدهم مبلغ 300 
دين���ار قيم���ة تلفي���ات ت�سبب به���ا، واأم���رت مب�سادرة 

امل�سبوطات.
ا مبعاقبة اأحد  وكانت حمكمة اأول درجة ق�ست اأي�ساً
املتهمني )مل ي�ستاأنف كون���ه مقيما يف اإيران( بال�سجن 
املوؤب���د وباإ�سق���اط اجلن�سي���ة البحريني���ة عن���ه، واألزمته 
وكذل���ك املحك���وم بالإع���دام ب���اأن يدفع���ا مت�سامَنني 
ا وقدره 1554 دين���ارا قيمة التلفيات يف  ���ا اإجمالياً مبلغاً
�سي���ارة خا�س���ة ومعر����س و�رشكة وحم���ل جتاريني، كما 
ب���راأت املتهم���ة ال�ساد�س���ة مما ن�س���ب اإليها م���ن اتهام 
باإخف���اء املحك���وم بالإع���دام )�سقيق زوجه���ا( يف منزل 
�سقيقته���ا وكذل���ك يف من���زل والده���ا ب�سق���ة �سقيقها 
ا لن�س املادة 255 من  املتهم ال�سابع، مو�سحةاً اأنه وفقاً
قان���ون العقوبات اأن���ه ل ت�رشي اأحكام امل���ادة املذكورة 
واملتعلقة باإخفاء مطلوبني على زوج من اأخفى ول على 
اأ�سوله اأو فروعه اأو اإخوته اأو اأخواته ومن يف منزلة هوؤلء 
من الأقارب بحكم امل�ساه���رة، اإذ ل ي�رشي عليها الن�س 
العقاب���ي �سالف البيان ومن ثم يك���ون ذلك الفعل غري 

موؤَثم بالن�سبة لها.
واأو�سح���ت املحكم���ة اأن وقائع الدع���وى يف وقائع 
ع���دة حا�سلها اأن املتهم الثاين، والهارب اإلى جمهورية 
اإي���ران هو اأحد قي���ادات تنظيم �رشاي���ا الأ�سرت الإرهابي، 
وعل���ى عالق���ة وات�س���ال بعنا����رش م���ن احلر����س الثوري 
الإي���راين، وكانت تربط���ه باملته���م الأول �سلة �سداقة 
قدمي���ة والتق���اه يف غ�سون الع���ام 2014 وعر�س عليه 
اأف���كاره وفكر التنظيم الذي ينتم���ي اإليه واأنه يرغب يف 
ت�سكي���ل جماعة تتب���ع احلر�س الث���وري لتن�سيط احلراك 

والعمليات الإرهابية داخل البحرين.

واأ�ساف���ت اأن���ه عر����س علي���ه تلق���ي التدريب���ات 
الع�سكري���ة على ي���د عنا�رش من احلر�س الث���وري؛ وذلك 
م���ن اأج���ل القي���ام بعملي���ات اإرهابي���ة داخ���ل البحرين 
لتقوي����س الدولة واإ�سقاط النظ���ام، وظّل على توا�سل 
مع���ه حتى العام 2015، فوافق املتهم الأول على تلقي 

التدريبات الع�سكرية باإيران.
وبالفع���ل �ساف���ر الأول بتاريخ 2 ماي���و 2015 اإلى 
اإيران والتقى باملتهم الث���اين والذي ا�سطحبه اإلى اأحد 
مع�سك���رات التدريب التابع���ة للحر�س الث���وري وتلقى 
ا  تدريب���ات ع�سكري���ة ملدة 8 اأي���ام، تلقى فيه���ا درو�ساً
���ا عملي���ة عل���ى الأ�سلح���ة واملتفجرات،  نظري���ةاً ودرو�ساً
وبع���د ذلك التدريب عاد املتهم اإلى البحرين حامالاً معه 
�رشوره، وبداأ يف التخطيط للقي���ام بالعمليات التخريبية 
والإرهابي���ة داخ���ل مملك���ة البحرين وهو عل���ى توا�سل 
م���ع املته���م الثاين، الذي اأم���ده ب�سالح ن���اري عبارة عن 
كال�سنكوف كان قد اأخربه املتهم الثاين بوجوده اأ�سفل 
ا ل�ستخدامه يف  �سيارت���ه، واحتفظ ب���ه يف منزله متهي���داً
العملي���ات الإرهابية، وطلب من���ه املتهم الثاين جتهيز 

عملية تفجري �سد اأفراد ال�رشطة فوافق.
وا�ستق���رت الفك���رة بع���د متحي�س دقي���ق لها يف 
نفي�سهما وعقدا العزم على تنفيذها وقام املتهم الأول 
ا ملخططهما الإجرامي، بتجني���د متهم اآخر )تويف  تنفي���ذاً
يف وقت �سابق لأمر الإحالة وغري مدرج �سمن املتهمني 
بالق�سي���ة( خلربته بامل�سائل الكهربائية بعد اأن عر�س 
علي���ه اأهداف���ه واأغرا�س���ه الإرهابية وات�سال���ه باملتهم 

الثاين فوافقه الأخري.
وزود املته���م الثاين املتهم الأول والآخر املتوفى 
بدرو�س عن كيفي���ة �سناعة العب���وات املتفجرة وطرق 
ا وكان���ا على  تفجريه���ا وتدار�س���ا تل���ك الدرو�س جي���داً
توا�س���ل مع املته���م الثاين حت���ى اأخرب الأخ���ري املتهم 
الأول بتجهيز عبوة متفجرة، لتنفيذ خمططهم وعليه اأن 

ي�ستلمها من مقربة �سرتة واديان.
وبالفعل توج���ه املتهم الأول للمكان املتفق عليه 
وا�ستح�س���ل عل���ى العب���وة املتفجرة واأخ���ربه املتوفى 
بح�سول���ه على العب���وة املتفج���رة واأنه يحتف���ظ بها يف 
م�سكن���ه وحتى يطمئن قلب الأخري على �سالمتهما طلب 
من���ه جهاز التحك���م اخلا����س بالعبوة املتفج���رة ليقوم 
بفح�س���ه وتاأمين���ه وبالفع���ل فح�س���ه واأّمن���ه، وعالج به 
خل���الاً يف طريقة تو�سيله واأع���دوا عدتهم وعقدوا العزم 
عل���ى القي���ام مبخططهم بالقي���ام بعملي���ة تفجري �سد 

اأفراد ال�رشطة وقتل اأك���رب عدد منهم، با�ستخدام العبوة 
املتفجرة. وبهدوء وروية اختارا �سارع ال�سيخ جابر الأحمد 
ال�سباح لتنفيذ خمططهم. ويف يوم الواقعة بتاريخ 30 
يوني���و 2016 طلب املته���م الأول من املتوفى التوجه 
اإل���ى ال�س���ارع الذي اتفقا عل���ى تنفي���ذ جرميتهما فيه؛ 
ملعاينت���ه والتاأك���د م���ن م���رور الدوري���ات الأمنية عليه 
ا لقيامه بزرع العبوة املتفجرة على ذلك ال�سارع  متهي���داً
ل�ستهداف الدوريات الأمنية التي متر بال�سارع، وعقب 
معاينة الأخ���ري لل�سارع ات�سل على املتهم الأول واأخربه 
بتم���ام معاينت���ه، ث���م توجه اإلي���ه والتق���اه وكان بحوزة 
املتهم الأول العبوة املتفجرة ومالب�س �سبيهة مبالب�س 
العم���ال الآ�سيويني، وا�سطحب���ه يف �سيارته وبحوزتهما 
العب���وة املتفجرة وتوج���ه بالقرب من ال�س���ارع املبنّي. 
وهناك قام املتهم الأول بارتداء املالب�س التي برفقته 
للتموي���ه والتخف���ي، وترجل م���ن ال�سيارة ومع���ه العبوة 
املتفج���رة وطلب م���ن املتهم املتوف���ى اأن يظل قريباًا 
منه وتوجه اإل���ى ال�سارع املذكور، واأ�سفل اأحد العالنات 
املو�سوع���ة يف ال�س���ارع متك���ن املته���م الأول م���ن زرع 
ا،  العب���وة املتفج���رة واأ�رشع اإلى املتهم ال���ذي تويف لحقاً
وا�سطحب���ه اإلى منزله والذي يبع���د حوايل 300 مرت من 
مكان زرع العبوة و�سعد املتهم الأول اإلى اأعلى املنزل 
ا اأعلى خزانات املياه، وكَم���َن حتى يتمكن من  وحتدي���داً
م�ساهدة م���كان زرع العبوة وحركة ال�س���ارع حال انتظار 
املته���م املتوفى له اأمام املنزل، وعند م�ساهدته لأنوار 
دوري���ات ال�رشط���ة والدوري���ة الت���ي كان يقودها مالزم 
اأول ق���ام بتفج���ري العب���وة املتفج���رة با�ستخ���دام جهاز 
ا من ذلك قتل اأفراد ال�رشطة  التحكم )الرمي���وت( قا�سداً
املتواجدي���ن بالدوري���ة. وانفج���رت العبوة ف���ور تخطي 
الدورية لنطاق التفجري مبا�رشة واأحدثت موجة انفجارية 
�سة باإحدى  اأ�ساب���ت ال�سيدة املجني عليها “تعم���ل ُمَدرِّ
املدار����س”، باإ�سابات نتج عنها ته�س���م �سديد بعظام 
اجلمجم���ة وتهتك ج�سي���م ونزيف باأن�سج���ة املخ واأودت 

ا�سابتها بحياتها يف احلال.
كم���ا اأ�ساب���ت املوج���ة ابن���ة املتوف���اة باإ�ساب���ات 
بالراأ����س، عب���ارة ع���ن ك����رش منخ�س���ف بالعظ���م الأمامي 
م�سحوب بزيادة يف قوة الإ�سارات مبقدم املخ وتغريات 
�سلوكية ب�سيطة وهو ما يعد عاهة تقدر بن�سبة 5 %، يف 
���ا تلفيات باملحالت  حني تب���ني اأن النفجار اأحدث اأي�ساً

املجاور ملحيط النفجار.
وثبت من تقرير طاقم م�رشح اجلرمية عرب املعاينة 

والك�س���ف على م���كان احل���ادث ونتيج���ة فح�س خمترب 
البحث اجلنائي للعينات املرفوعة، اأن النفجار ناجت عن 
تفجري عبوة متفجرة، ويرج���ح اأن تكون م�سادة لالأفراد 
ن���وع )Claymore( يتم التحكم به���ا عن بعد بوا�سطة 
جه���از حتكم عن بع���د واحتواوؤها على طب���ق من الكرات 
املعدنية، اإذ اإنه مع تاأث���ري قوة النفجار تنطلق الكرات 
ا حت���دث اإ�سابات  املعدنية كمقاذي���ف ب�رشعة عالية جداً
قاتل���ة لالأف���راد، حي���ث اأدت اإل���ى وفاة املجن���ي عليها، 

واإحداث التلفيات باملحالت املحيطة مبركز النفجار.
واأ�س���ارت املحكم���ة اإلى اأنه وبعد ح���دوث التفجري 
ف���ّر املتهمان خارج املنزل واأبلغ���ا املتهم الثاين بتمام 
عملي���ة التفجري، وعلما بوفاة املجني عليها واختفيا عن 
الأنظ���ار، وعقب ذلك علم املتهم الأول مبالحقة ال�رشطة 
له فق���ام بالختباء على فرتات متباعدة لدى ومب�ساعدة 
املتهم���ني من الرابع حت���ى العا����رش، وكان على ات�سال 
ب�سقيق���ه املتهم الثالث والذي اأخ���ربه بحيازته لل�سالح 
الن���اري )الكال�سنكوف( يف غرفت���ه فطلب منه التخل�س 

منه.
وبالفع���ل ا�ستح�سل �سقيقه عل���ى ال�سالح بحوزته 
وكان داخ���ل حقيب���ة، وتوج���ه اإلى جممع �س���رتة بالقرب 
م���ن البحر وقام باإلقاء احلقيبة وما بها من �سالح بالبحر، 
حت���ى مت القب�س على املته���م الأول، واعرتف بالوقائع 
املار ذكرها، وتبني اأن املتهم اخلام�س هو خال املتهم 

الأول، وطلب من املتهم الثامن اإيواء املتهم الأول.
وق���رر املتهم الأول اأن ق�سده م���ن ارتكاب واقعة 
التفج���ري ه���و قت���ل اأف���راد ال�رشط���ة واأر�سد ع���ن خمزن 
مل�سبوط���ات يف م�ست���ودع بالعك���ر الغربي ب���ه عدد 11 
���ا مل���ادة يوري���ا وهي م���ادة تدخ���ل يف العديد من  كي�ساً
املج���الت ال�سناعي���ة والزراع���ة، وبطبيعته���ا ميكن اأن 
ي�س���اء ا�ستخدامها يف جمال حت�سري املتفجرات، وكذلك 
3 اأكيا����س مل���ادة ن���رتات البوتا�سي���وم، واأو�س���ح اأنه 

ا�ستح�سل عليهم من كراج مملوك للمتهم الثاين.
قب���ل  املتوف���ى  املته���م  اأن  املحكم���ة  واأف���ادت 
���ا بتحقيقات النياب���ة العامة  الإحال���ة، اع���رتف تف�سيلياً
باأنه يعمل فن���ي اإلكرتونيات يف �رشك���ة �سناعية كربى، 
يعم���ل بها وال���د املته���م الأول وارتب���ط باملتهم الأول 
بعالقة �سداق���ة، واأ�سار اإلى اأن القنبل���ة عبارة عن عبوة 
تليفزيونية ملفوفة بورق الق�سدير من اجلانب اخللفي 
 C4�وت���زن ح���وايل كيلوغ���رام، وحتت���وى على م���ادة ال

املتفجرة مثبتة على قطعة خ�سب.

رؤية سمو رئيس 
الوزراء في 

دعم المبادرات 
المخلصة للوطن

ي�س����ع �ساحب ال�سم����و امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
حفظ����ه  املوق����ر  ال����وزراء  رئي�����س 
اهلل ورع����اه، الأه����داف ال�سامية يف 
اأعل����ى قائم����ة متطلب����ات احلف����اظ 
عل����ى امل�س����رية الوطني����ة، ولذلك 
ا  ف����اإن �سم����وه كان ول ي����زال داعماً
ا لكل املبادرات املخل�سة  وم�سانداً
الت����ي ت�س����ب يف م�سلح����ة الوطن 
واملواطن، ف�سم����وه يرى اأن الروح 
الوطنية امل�سوؤول����ة ذات الرتباط 
بالوعي والعم����ل ال�سادق والنوايا 
الطيبة هي من �سميم قيم ومبادئ 

واأ�سالة الأ�رشة البحرينية.
نحن الي����وم يف حاجة ما�سة لأن 
من�س����ي يف طري����ق حتقي����ق كل ما 
يطم����ح اإليه وطنن����ا واأهل����ه، وهذا 
يل����زم اأن تكون كل الأطراف موؤمنة 
ب����اأن املرحلة الت����ي نعي�سها اليوم 
ت�ستدعي اأن نط����وي كل اخلالفات 
ونتج����اوز كل املعوق����ات ونط����رح 
الأف����كار واملب����ادرات القيمة التي 
ت�سه����م يف بناء الثق����ة ومد اجل�سور 
وتعزيز الوحدة الوطنية، وكثرياًا ما 
ربط �سمو رئي�س الوزراء اأيده اهلل، 
بني تلم�س احتياج����ات املواطنني 
والعمل على راحتهم وتبني كل ما 
يحقق لهم العي�����س الكرمي، وبني 
البحث ع����ن الو�سائل وال�سبل التي 
تنق����ل واقعن����ا اإل����ى م�ساح����ة اأكرب 
م����ن اللتق����اء والتفاه����م والتحاور 
والتباحث حل����ل اأي م�سكلة اأو اإزالة 
اأي حواج����ز تقف حجر عرثة يف درب 
التطوي����ر ه����ذا واملتغ����ريات م����ن 
حولن����ا توج����ب علينا النظ����ر بدقة 
وت�سخي�����س �سلي����م ق����ادر على اأن 
مينحنا املزي����د من التناغم ك�رشكاء 

ا. يف وطن ي�سمنا جميعاً
ويف احلقيق����ة، فاإنني كمواطن 
كما غريي من املواطنني، تفاوؤلنا 
كث����رياًا بالأجواء التي ت�س����ود البلد 
من املحبة والوئام والنوايا الطيبة 
اإل����ى ت�سمي����د اجل����راح،  الهادف����ة 
وتاأت����ي الأحاديث هن����ا يف جمتمعنا 
املا�سي����ة  الأي����ام  يف  راأين����ا  كم����ا 
لتتن����اول مب����ادرة �ضماح����ة العلمة 
الغريف����ي، وهي  عب����داهلل  ال�سي����د 
مب����ادرة تتطلب م����ن كل الأطراف 
اأن تدعمه����ا م����ا دامت ه����ي ذاتها 
حتمل اخل����ري وال�سالح ونفع البالد 
والعب����اد، ف�سماحت����ه ي����رى اأن����ه يف 
حال الختالف يف روؤان����ا ال�سيا�سية 
نتقاط����ع  ول  نتج����اور  اأن  فعلين����ا 
ونتدابر ونتهاج����ر، ون�سعى للبحث 
ع����ن عالج����ات ج����ادة لالأزم����ات من 
خالل مب����ادر خري للح����ل والت�سامح 
بني اأبن����اء ال�سع����ب، فقلوبنا على 
وطننا ولعل كلم����ة �سادقة ت�سدر 
من هنا اأو هناك ت�ساهم يف تخفيف 

اجلراحات والأزمات.
ا لنا  هذه املرحلة مهمة جوهرياً
ا، وقد تعلمنا من �سمو رئي�س  جميعاً
ال����وزراء حفظ����ه اهلل، اأن نزي����ح من 
طريقنا كل الأفكار التي توؤثر على 
تالحمن����ا ووحدتن����ا، وه����ذا املنهج 
ال����ذي ن�ستقي من �سم����وه احلكمة 
والنظرة ال�سائبة ه����و يف احلقيقة 
م����ع  يتالق����ى  اأ�سا�س����ي  منطل����ق 
الغاي����ات ال�رشيف����ة واللغة الكرمية 
واأم����ن  ووح����دة  وخ����ري  مل�سلح����ة 
وطنن����ا الغ����ايل مملك����ة البحرين... 
ه����ذا الوطن املعطاء الذي ي�ستحق 
����ا اأن ن����رتك اخلالف����ات  من����ا جميعاً
والع����داوات والع�سبي����ات ونرك����ز 

ا. ا خفاقاً على رفع بريقه عالياً

عادل عيسى 
المرزوق



70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام���ة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين املركزي اأنه متت تغطية 
الإ�صدار رقمISIN BH000E950043( 1688( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

الأ�صبوعية التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين. 
وتبلغ قيمة هذا الإ�صدار 70 مليون دينار لفرتة ا�صتحقاق 91 يوماً تبداأ ف�ي 
31 يناي���ر 2018 وتنته���ي يف 2 مايو 2018، كما بل���غ معدل �صعر الفائدة على 
هذه الأذونات 3.11 % مقارنة ب�صعر الفائدة 3.09 للإ�صدار ال�صابق بتاريخ 24 

يناير2018.
وبل���غ معدل �صعر اخل�ص���م 99.220 % ومت قبول اأقل �صعر للم�صاركة بواقع 

99.210 % علماً اأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 119 %.
كم���ا بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة م���ع هذا الإ�صدار ما قيمته 2.160 

مليار دينار.

الكويت تتوقع عجزا ب� 17 مليار 
دولر يف ميزانية 2018 - 2019

الكوي����ت - روي����رتز: اأعلنت الكوي����ت اأم�س الثنني 
امليزانية احلكومية لل�صنة املنتهية يف 31 مار�س 2019، 
متوقع����ة اأن يبل����غ اإجم����ايل امل�رصوفات 20 ملي����ار دينار 
واإجم����ايل الإيرادات 15 مليار دينار. وق����ال وزير املالية 
الكويت����ي نايف احلجرف اإن امليزاني����ة مبنية على اأ�صا�س 

�صعر 50 دولرا لربميل النفط.
وقال الوزير اإن العجز �صيكون 5 مليارات دينار قبل 
ا�صتقطاع ن�صب����ة احتياطي الأجيال القادم����ة و6.5 مليار 
بعد ال�صتقطاع، م�صيفا اأن العجز �صيتم متويله من خلل 

القرتا�س وال�صحب من الحتياطي العام.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“�لبحرين �لوطني” يحقق 61 مليون دينار �صايف �أرباح 2017

جمل�س الإدارة يو�صي بتوزيع 35 % على امل�صاهمني

املنامة - بن����ك البحرين الوطني: حقق 
بنك البحري����ن الوطني نتائ����ج مالية ومنوا 
قوي����ا لل�صنة املالية املنتهي����ة بتاريخ 31 
دي�صم����رب2017، حيث �صجل �ص����ايف اأرباح 
 162.25( دين����ار  ملي����ون  بلغ����ت61.01 
 4.8 ن�صبته����ا  بزي����ادة  دولر(،  ملي����ون 
%، مقارن����ة مببل����غ 58.24 ملي����ون دينار 
)154.88 ملي����ون دولر (. وخ����لل الرب����ع 
الأخ����ر 2017، حق����ق البن����ك �ص����ايف اأرباح 
بلغت 11.58 مليون دينار )30.80 مليون 
دولر ( مقابل 12.03 مليون دينار )31.99 
مليون دولر ( عن نف�����س الفرتة من العام 
ال�صابق. وحت�صنت الربحية ال�صنوية لل�صهم 
الواح����د اإلى48.4 فل�صا يف العام 2017 من 
46.3 فل�صا عن 2016، مما يعك�س حت�صن 
اأداء البن����ك وال�صتم����رار يف اإدارة التكاليف 
بكف����اءة عالي����ة. ومت الإط����لع عل����ى ه����ذه 
النتائ����ج واعتمادها من قب����ل جمل�س اإدارة 
البنك خلل الجتماع الذي عقد يف 29 يناير 
2018، كما مت رف����ع تو�صية اإلى اجلمعية 
العمومية للم�صاهمني بتوزيع اأرباح نقدية 
على امل�صاهمني بن�صبة قدرها 35 % )25 

% اأرباح نقدية و10 % اأ�صهم منحة(.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين 
الوطني، فاروق يو�صف خليل املوؤيد “نحن 
م�رصوري����ن به����ذه النتائ����ج املالي����ة القوية 
وحتقي����ق �ص����ايف اأرب����اح قيا�صي����ة يف العام 
2017”. واأ�ص����اف املوؤي����د “عل����ى الرغ����م 
من الظ����روف القت�صادية ال�صعب����ة، اإل اأن 
البنك ا�صتمر يف النمو وتوزيع عوائد جمزية 
للم�صاهمني”. وع����زا املوؤي����د الأداء القوي 
ال�صرتاتيجي����ة  اإل����ى  الإي����رادات  وحت�ص����ن 
اجلدي����دة التي تبناها البن����ك خلل 2017، 
والت����ي ترك����ز عل����ى تنويع م�ص����ادر الدخل 
يف جم����الت اأن�صطة الأعم����ال احلالية وفتح 
اأبواب جديدة للإيرادات، اإ�صافة اإلى اإجراء 
حت�صينات ت�صغيلية وا�صعة النطاق لت�صمل 
البتكار الرقمي مبختل����ف اإدارات واأق�صام 

البنك”.
وتابع “يف الوقت الذي بداأنا فيه بروؤية 
فوائ����د هذه اجله����ود يف 2017، ف����اإن بنك 
البحري����ن الوطني يف و�ص����ع قوي ملوا�صلة 
اأك����رب  ربحي����ة  واإح����راز  امل�صت����دام  النم����و 
وتو�صع����ة ال����دور املهم ال����ذي يلعبه البنك 
يف جمال الدفع بعجلة التنمية القت�صادية 
يف البحرين اإلى مزي����د من النمو والزدهار. 
ومع دخولنا عاما جدي����دا، اأود اأن اأعرب عن 
خال�س امتناننا لعملء البنك و�رصكائنا، كما 
اأ�صك����ر الإدارة وجمي����ع العامل����ني يف البنك 
يف  وتفانيه����م  جهوده����م  يف  لإخل�صه����م 

العمل”.
بدوره، �رصح دوران���د الرئي�س التنفيذي 
للبن���ك، ج���ان كري�صتوف “لق���د �صهد العام 
2017 حت�صن���ا قوي���ا يف الأن�صطة الأ�صا�صية 
للبن���ك، ويتجل���ى ذل���ك بو�ص���وح يف ارتفاع 
جمم���وع الدخ���ل بن�صب���ة 7.8 %، وانخفا�س 

 %  3.2 بن�صب���ة  الت�صغيلي���ة  امل�صاري���ف 
بف�صل الإدارة احلكيمة للم�صاريف وتر�صيد 
الإنفاق. وكنتيجة لذل���ك، فقد منت الأرباح 
قبل املخ�ص�صات لت�صل الى 71.48 مليون 
دينار )190.10 مليون دولر ( بن�صبة قوية 
بلغ���ت 13.9 %، والتي تع���د الن�صبة الأعلى 

على مدى ال�صنوات املا�صية”.
واأ�صاف جان كري�صتوف “ ونظرا لظروف 
بيئ����ة العمل ال�صعب����ة، ف����اإن املخ�ص�صات 
كان����ت اأعلى من ال�صن����ة ال�صابقة، ومع ذلك 
اأظهر �ص����ايف الربح من����وا قوي����ا، حيث بلغ 
61.01 ملي����ون دين����ار )162.25 ملي����ون 
دولر (، حمقق����ا ن�صبة حت�ص����ن قدرها 4.8 
% ع����ن العام املا�ص����ي. وم����ن التطورات 
ذات الأهمي����ة والت����ي �صاهم����ت بنجاح����ات 
الع����ام 2017 مبا فيها تعزي����ز راأ�س املال 
الب�����رصي من خلل توظيف كف����اءات جديدة 
لدع����م اأجندة عملن����ا املتنوع����ة، اإلى جانب 
ال�صتثم����ارات الكبرة يف جمالت التدريب 
والتطوي����ر ل�صمان التميز يف خمتلف دوائر 

واأق�صام البنك”.
وتاب����ع “لقد بداأنا كذل����ك رحلة التحول 
الرقمي لنتمكن من حتقيق كفاءات داخلية 
اأك����رب ولتطوير جتربة العميل بهدف البقاء 
يف مقدم����ة البتكار وري����ادة ال�صوق يف هذا 

املجال”.
وبلغ �صايف الفوائ����د املكت�صبة 73.07 
ملي����ون دين����ار للع����ام 2017 مقارن����ة م����ع 
65.99 مليون دينار للعام 2016، بزيادة 
ن�صبته����ا 10.7 %، ويع����ود الف�صل يف هذه 
الزيادة الى النمو يف الأ�صول املدرة للدخل 
واإدارة فعال����ة للموج����ودات واملطلوب����ات، 
مما نتج عنه حت�صن ق����وي يف هام�س �صايف 

الفوائد. 
 اأم����ا الإيرادات الأخ����رى فبلغت 31.40 
ملي����ون دينار للع����ام 2017 مقابل 30.88 
ملي����ون دين����ار للع����ام 2016، اأي بزي����ادة 
اأن�صط����ة  �صجل����ت  وق����د   %  1.7 ن�صبته����ا 
الأعم����ال الأ�صا�صية من����واً بن�صبة 14.1 %، 
فيما �صج����ل الدخل م����ن اخلزين����ة واأن�صطة 
ال�صتثمار زي����ادة بن�صب����ة 4.9 %، يف حني 
�صه����د 2016 حتقي����ق دخ����ل مل����رة واحدة 

نتيج����ة بيع ا�صتثمارات، مما نتج عنه زيادة 
طفيف����ة يف جمموع الي����رادات الأخرى خلل 

العام 2017. 
و�صجل اإجم����ايل امل�رصوف����ات الت�صغيلية 
انخفا�ص����ا م����ن 34.09 ملي����ون دين����ار للعام 
2016 ال����ى 32.99 ملي����ون دين����ار يف العام 
2017، لينت����ج ع����ن ذل����ك حت�ص����ن يف ن�صبة 
امل�رصوف����ات ال����ى الي����رادات م����ن 35.2 % 
وبل����غ  يف2017”.   %  31.6 ال����ى   2016 يف 
خم�ص�����س انخفا�س قيم����ة القرو�س 10.40 
ملي����ون دين����ار خ����لل 2017 وذل����ك ب�صب����ب 
ال�صعوب����ات املالي����ة الت����ي واجه����ت بع�����س 
املقرت�ص����ني، والتي جنم عنها عدم قدرتهم 

على الوفاء بالتزاماتهم. 

الميزانية العمومية )31 ديسمبر 
2017 مقارنة مع 31 ديسمبر 2016(: 
 بلغ جمم����وع الأ�ص����ول امل����درة للدخل 
)والت����ي تتك����ون م����ن �صن����دات اخلزين����ة، 
ودائع لدى البنوك، القرو�س وال�صلفيات، 
الأوراق املالية ال�صتثمارية وال�صتثمارات 
يف ال�����رصكات الزميل����ة( 2939.66 ملي����ون 
دين����ار كم����ا بتاري����خ 31 دي�صم����رب 2017. 
مقارنة مببل����غ 2822.98 مليون دينار كما 
بتاريخ 31 دي�صمرب 2016. ومن املوؤ�رصات 
ذات العلقة النمو يف القرو�س وال�صلفيات 
بن�صب����ة 18.9 % لت�ص����ل ال����ى 1226.85 
ملي����ون دينار خلل نف�س الفرتة. اأما ودائع 

العملء فبلغت 2165.21 مليون دينار كما 
بتاري����خ 31دي�صم����رب 2017 مقارنة مببلغ 
2088.35 ملي����ون دينار كم����ا بتاريخ 31 
دي�صمرب 2016، اأي بزيادة ن�صبتها 3.7 % 

.
وحافظ����ت ن�صب����ة م����لءة راأ�����س امل����ال 
عل����ى قوته����ا عن����د ن�صب����ة 36.3 % )قب����ل 
جمل�����س  وق����رر   .)2017 تخ�صي�ص����ات 
الإدارة رف����ع تو�صي����ة الى اجلمعي����ة العامة 
للم�صاهمني بتوزي����ع املخ�ص�صات التالية: 
25 % اأرب����اح نقدية اأي نحو 31.89 مليون 
دين����ار وهب����ات وتربع����ات مبا يق����در بنحو 
3.05 ملي����ون دينار. وحتوي����ل اإلى ح�صاب 
الحتياط����ي الع����ام مبا يقدر بنح����و 19.13 

مليون دينار. 
وقرر جمل�س الدارة اي�صا رفع تو�صية 
الى اجلمعية العمومية للم�صاهمني بتوزيع 
اأ�صه����م منحة مببل����غ 12.76 ملي����ون دينار 
بواقع �صهم واحد لكل ع�رصة اأ�صهم مملوكة 
متوي����ل  و�صيت����م   .%  10 يع����ادل  م����ا  اأي 
 12.76 مبل����غ  بتحوي����ل  املنح����ة  الأ�صه����م 
ملي����ون دينار من الحتياطي العام بعد اأخذ 
موافقة اجلهات املخت�صة. و�صيبلغ جمموع 
ما �صيتم توزيعه م����ن اأرباح نقدية واأ�صهم 

منحة لعام 2017 35 %.
كم����ا �صيبلغ جمم����وع م����ا مت تخ�صي�صه 
لربنام����ج الهب����ات والتربع����ات من����ذ بداية 
العمل ب����ه يف الع����ام 1980 45.73 مليون 
دين����ار. وخ����لل الع����ام اأنفق البن����ك 1.57 
ملي����ون دينار عل����ى العديد م����ن امل�صاريع 

اخلرية يف البحرين.
دوران����د  كري�صت����وف  ج����ان  واختت����م 
ت�رصيح����ه “ ن�صتهل الع����ام 2018 بكل ثقة 
ل����دى قدرتن����ا عل����ى املوا�صل����ة يف م�صرة 
التط����ور الت����ي بداأناها يف الع����ام املا�صي. 
وبف�صل فريق العمل والإ�صرتاتيجية التي 
مت و�صعها، �صنق����وم بالرتكيز على تنويع 
اأن�صط����ة الأعم����ال، وخدم����ة العم����لء ب�صكل 
اأف�ص����ل والعم����ل عل����ى زي����ادة قاعدته����م 
من خلل البت����كار الرقم����ي، والتح�صينات 
املدخلة على اخلدمات امل�رصفية املتوافرة 

وكيفية تقدميها”.
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)بماليين الدنانير البحرينية(مجموع الدخل 

صافي الفوائد المكتسبه  إيرادات أخرى  • جان كري�صتوف	 • فاروق املوؤيد	

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

دوالر
 أمريكي

دينار 
بحريني

دوالر 
أمريكي

دينار 
بحريني )بالماليين(

175,51 65,99 194.33 73.07 صافي الفوائد المكتسبة 
82,14 30,88 83.51 31.40 اإليرادات األخرى

257,65 96,87 277.84 104.47 مجموع اإليرادات

)90,70( )34,09( )87.74( )32.99( مجموع مصروفات التشغيل
)12,07( )4,54( )27.85( )10.47( صافي المخصصات/إنخفاض القيمة
154,88 58,24 162.25 61.01 صافي األرباح
77,10 28,99 84.80 31.89 األرباح النقدية 25% )2016: 25%(

2744,48 1031,93 3262.90 1226.85 القروض والسلفيات
2906,71 1092,92 2838.56 1067.30 أوراق مالية إستثمارية 

7507,92 2822,98 7818.25 2939.66

مجموع األصول المدرة للدخل
)سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، 

أوراق مالية للمتاجرة، القروض 
والسلفيات، واألوراق المالية اإلستثمارية، 

واإلستثمارات في الشركات الزميلة(
5554,12 2088,35 5758.55 2165.21 ودائع الزبائن
7917,83 2977,10 8248.79 3101.54 مجموع الموجودات
1102,92 414,70 1191.33 447.94 حقوق المساهمين
12 سنت 46.3 فلس 13 سنت 48.4 فلس ربحية السهم الواحد

“�ملركزي” مينح ترخي�ًصا لبنك �لأردن
ملزاولة اأعمال بقطاع اجلملة

املنام���ة - امل�رصف املرك���زي: قام م�رصف 
البحري���ن املركزي مبنح ترخي����س لبنك الأردن 
ملزاول���ة الأعم���ال امل�رصفي���ة يف قط���اع اجلملة 

)فرع( يف البحرين. 
م����رصف  الرتاخي����س،  اإدارة  مدي���ر  وق���ال 
البحري���ن املرك���زي، اأحم���د عبدالعزي���ز الب�صام 
“نرحب بقرار بن���ك الأردن يف اختياره للبحرين 
كمرك���ز للتو�صع يف اأن�صطت���ه وعملياته احلالية 
يف منطق���ة ال����رصق الأو�صط، كم���ا اأن تواجده يف 
املنطقة �صيكون له الأث���ر الإيجابي على اأعمال 
البنك و�صي�صاعد على تعزيز العلقات التجارية 

واملالية بني البحرين والأردن”.
م���ن جانبه، ق���ال رئي�س جمل����س اإدارة بنك 

الأردن، �صاك���ر توفي���ق فاخوري “لق���د اخرتنا 
البحري���ن كاأول مركز اإقليمي لنا نظرا لتاريخها 
الب���ارز باعتبارها مرك���زا للخدم���ات امل�رصفية، 
ون�صيد ب�صمع���ة م�رصف البحرين املركزي كجهة 
رقابي���ة عالي���ة امل�صت���وى �صم���ن دول جمل�س 
التعاون اخلليجي. كما اأن البحرين تتمتع مبوقع 
ا�صرتاتيج���ي يف منطق���ة دول املجل����س، والذي 
يتيح لنا الفر�ص���ة لتو�صيع ان�صطتنا امل�رصفية 
وعلقاتن���ا م���ع البن���وك وال����رصكات الإقليمي���ة 
“.وتاأ�ص�س بنك الأردن يف العام 1960 يف عمان، 
الأردن، وه���و �رصك���ة م�صاهمة عام���ة مرخ�س من 
قبل البنك املركزي الأردين واأ�صهمه مدرجة يف 

•بور�صة عمان. اأحمد الب�صام	

• ملخ�س البيانات املالية	

“بتلكو” ردً� على �لبور�صة: ل تطور�ت �أدت لتد�ول غري �عتيادي

“بتلكو”  ردت �رصك����ة الت�ص����الت 
عل����ى خط����اب م����ن بور�ص����ة البحري����ن 
بخ�صو�����س “ن�شاط غري اعتيادي” على 
اأ�صه����م ال�رصك����ة املدرج����ة يف ال�ص����وق. 
وذك����رت ال�رصكة يف اإي�صاح لل�صوق، اأنه 
بالإ�ص����ارة اإلى ر�صال����ة البور�صة، تفيد 
ال�رصكة علم����اً اأنه ل توجد تطورات لدى 
“بتلك����و “ من �صاأنه����ا التاأثر جوهريا 
عل����ى اأو�شاعه����ا اأو قد ت�شب����ب ن�شاط 
تداول غ����ر اعتي����ادي. واأبلغت ال�رصكة 
البور�ص����ة اأن����ه يف حال وج����ود تطورات 
�صتقوم ال�رصك����ة باإخطار البور�صة فورا 

مب����ا يتما�ص����ى م����ع معاي����ر الإف�ص����اح 
املعتمدة لديها.

واحتل���ت اأ�صه���م “بتلك���و” املركز 
الث���اين من حيث كمية الن�شاط بعد بنك 
“اإثم���ار” الذي اأدرج اأم�س يف �صوق دبي 
امل���ايل، اإذ ت�صر بيان���ات البور�صة اإلى 
تداول 2،565،900 �صهماً من خلل نحو 
32 �صفقة. ويوم الأحد ذكرت البور�صة 
اأن���ه مت تنفيذ �صفقة ����رصاء على اأ�صهم 
�رصك���ة البحري���ن للت�ص���الت ال�صلكية 
بع���دد   )BATELCO( والل�صلكي���ة 
50 األف �صهم م���ن قبل اأحد الأ�صخا�س 
الرئي�صيني ب�صعر 0.200 دينار لل�صهم 

الواحد وذلك يوم الأربعاء املا�صي.

�ملحرر �لقت�صادي
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توقيع اتف�قي�ت لت�أ�سي�س �رشكة البحرين للأ�سواق احلرة
با�صتثمار ي�صل �إلى 7 ماليني دينار

 اأمل احل�مد من املن�مة

 ك�ص����ف وزير �ملو��صالت و�الت�صاالت كمال بن 
�أحم����د عن �إجن����از “ما بني 55 �إل����ى 60 % يف برنامج 
حتدي����ث مط����ار �لبحرين �لدويل، �ل����ذي من �ملتوقع 
�إمتام����ه بالربع �لثالث من �لعام 2019، )...( و�الأمور 
ت�ص����ر وفق ما ير�م يف �ملطار �جلديد �لذي �صيكون 
ووقع����ت  �لتكنولوجي����ا �حلديث����ة”.  عل����ى  معتم����ًد� 
كل م����ن جمموعة �����ركات طر�ن �خللي����ج �لقاب�صة 
و�رك����ة جممع �لبحرين لالأ�ص����و�ق �حلرة و�ركة مطار 
�لبحري����ن �تفاقيات �أ�صا�صية ك����رى؛ بهدف تطوير 
خدمات �لت�صوق �الأ�صا�صية يف �ل�صوق �حلرة يف مبنى 

�مل�صافرين �جلديد مبطار �لبحرين �لدويل.
ومبوج����ب �التفاقي����ة �ملوّقع����ة ب����ني جمموع����ة 
�����ركات ط����ر�ن �خللي����ج �لقاب�ص����ة و�رك����ة جمم����ع 
�لبحري����ن لالأ�ص����و�ق �حل����رة، �صيتم تاأ�صي�����س م�روع 
م�ص����رك جدي����د با�ص����م “�رك����ة �لبحري����ن لالأ�صو�ق 
�حل����رة”، و�لتي �صتقوم باال�صتثم����ار يف م�صاحة تبلغ 
ح����و�يل 3300 م����ر مربع خم�ص�ص����ة للت�صوق يف كل 
من �صالتي �لو�صول و�ملغادرة يف مبنى �مل�صافرين 
�جلدي����د �جل����اري �ل����ذي ينف����ذ حالًيا �صم����ن برنامج 
حتديث �ملطار، و�لذي ت�صل تكلفته �إلى 1.1 مليار 

دوالر. 
ووق����ع �التفافية رئي�س جمل�����س �إد�رة جمموعة 
�ركات ط����ر�ن �خلليج �لقاب�صة وزي����ر �ملو��صالت 
و�الت�ص����االت كمال بن �أحمد، ورئي�����س جمل�س �إد�رة 
�ركة جممع �لبحرين لالأ�صو�ق �حلرة، فاروق �ملوؤيد، 
و�لت����ي �صتمنح ل�ركة جممع �لبحرين لالأ�صو�ق �حلرة 
ح�ص����ة ن�صبتها 55 % م����ن �ل�ركة �جلديدة، يف حني 

�صتمتل����ك جمموعة �ركات ط����ر�ن �خلليج �لقاب�صة 
ح�صة ن�صبتها 45 %.

ثلة يف رئي�صها  وقامت �ركة مطار �لبحري����ن ممُ
�لتنفي����ذي حمم����د �لبنف����الح و�ركة جمم����ع �لبحرين 
لالأ�صو�ق �حلرة مثلة يف مديرها �لعام ب�صام �لوردي 
بتوقي����ع �تفاقي����ة �متي����از مدتها 15 عاًم����ا مع �ركة 

�لبحرين لالأ�صو�ق �حلرة �لتي مت تاأ�صي�صها حديًثا.
و�أو�صح وزير �ملو��ص����الت و�الت�صاالت �أن هذ� 
�مل�����روع �مل�صرك �جلدي����د ياأتي يف �إط����ار �الأهد�ف 
�ال�صر�تيجي����ة ملجموع����ة �����ركات ط����ر�ن �خللي����ج 
�لقاب�ص����ة، و�لت����ي تتبلور حول زي����ادة ن�صبة �إ�صهام 
قطاع �لطر�ن يف �القت�صاد �ملحلي وتعظيم �لقيمة 
جلمي����ع �جله����ات ذ�ت �لعالقة، وذلك مب����ا يتفق مع 
�أهد�ف روؤية �لبحرين �القت�صادية 2030، موؤكًد� �أن 
ت�صكيل هذه �ل�ركة ميثل �إجناًز� �صخًما ومرحلة بالغة 
�الأهمية يف خطة �ملجموعة �ال�صر�تيجية لال�صتثمار، 
م�صيًف����ا �أنه من خ����الل تو�صيع نط����اق �ال�صتثمار�ت 
يف خدم����ات �ل�صوق �حلرة يف مط����ار �لبحرين �لدويل، 
�صت�صاه����م �ملجموع����ة يف دع����م �ل�����ركات �ملحلي����ة، 
ف�ص����ال ع����ن �صم����ان تعزي����ز دور قط����اع �لطر�ن يف 
منو قطاع �لتج����ارة و�لتجزئة. وتوق����ع �لوزير زيادة 
�إي����ر�د�ت �رك����ة �ملط����ار م����ع توقيع �لعق����د �جلديد 
����ا �أن �لعقد �جلديد  الإد�رة �الأ�ص����و�ق �حلرة، خ�صو�صً
يو�كب �لتطور�ت �لتي حدثت يف خمتلف �ملطار�ت، 
ويف ذ�ت �لوق����ت كم�صتثمرين بال�ركة “�صيكون لنا 

ن�صيبا من �الأرباح”.
و�أ�صار �إل����ى �أن �لعقود �ملرمة لت�صغيل �ملطار 
حالًيا �صتتغر مع �نتهاء بناء �ملبنى �جلديد، و�صيتم 
�إبر�م عق����ود جديدة ولذلك تعل����ن �ركة �ملطار عن 
عقود ومناق�ص����ات ومز�يد�ت لت�صغيل �ل�صيدليات 
وحم����الت �الأغذي����ة و�ملطاع����م و�ل����ر�د�ت و�لبنوك 
وكل �الأم����ور �ملوجودة د�خل �ملط����ار، وهذه �لعقود 
�جلديدة �صتكون مبنية عل����ى قو�عد جديدة تو�كب 
�لتط����ور�ت �لت����ي تت����م يف قط����اع �لط����ر�ن �ملدين 

وماثلة للمطار�ت �الأخرى.
و�أ�ص����اف �لوزير �أن �ملفاو�صات جارية حالًيا مع 
�ركة خدمات �ملطار “با�س” لتجديد �لعقد للمرحلة 
�لقادم����ة، و�صتنتهي جميع �الأم����ور �لتفاو�صية خالل 

�صهر �إلى �صهرين.
ب����دوره، ق����ال ف����اروق �ملوؤي����د: “نح����ن �صعد�ء 
بتاأ�صي�س م�روع م�ص����رك جديد مع جمموعة �ركات 
ط����ر�ن �خللي����ج �لقاب�ص����ة، �إذ يتمتع ه����ذ� �لنموذج 
لل�ر�ك����ة ب����ني �لقطاع����ني �لع����ام و�خلا�����س بجميع 
�خل����ر�ت �لالزم����ة لتوف����ر خدمات �ص����وق حرة ذ�ت 
م�صت����وى عاملي ملرتادي مبن����ى �مل�صافرين �جلديد 
مبطار �لبحرين �لدويل. وبالنيابة عن �ركة �لبحرين 
لالأ�ص����و�ق �حل����رة، �أود �أن �أع����رب ع����ن فخرن����ا �لبالغ 
بتوقي����ع �تفاقي����ة مبدئية م����ع �ركة مط����ار �لبحرين 
من �أج����ل ت�صغي����ل فئات �ل�ص����وق �حل����رة �الأ�صا�صية 
يف مبن����ى �مل�صافرين �جلديد. كم����ا نوؤمن �أن خرتنا 

�لعريق����ة يف هذ� �ملجال، و�لت����ي متتد على مد�ر 27 
عاًما، �صت�صمن مو��صلة تقدمي جتربة ت�صوق رفيعة 

�مل�صتوى لكافة �مل�صافرين يف �ملطار”.
�إلى ذل����ك، قال �ملدي����ر �لعام ل�رك����ة �لبحرين 
لالأ�صو�ق �حل����رة، ب�صام �ل����وردي �إن �ل�ركة �جلديدة 
با�صتثمار مبدئ����ي بنحو 7 ماليني دينار على م�صاحة 
3300 م����ر مرب����ع، كم����ا تقدم����ت �ل�رك����ة ملز�يدة 
ت�صغي����ل �مل�صاح����ة �ملتبقي����ة م����ن �الأ�ص����و�ق �حلرة 
باملطار �لبالغة م�صاحتها 1400 مر مربع، )...( ويف 
ح����ال �أر�صيت �ملز�ي����دة على �ل�رك����ة �صرتفع حجم 

�ال�صتثمار �إلى نحو 10 ماليني دينار.
و�أ�ص����ار �ل����وردي �إل����ى �أن �لب�صائ����ع �الأ�صا�صية 
�لتي يتم بيعها يف �ل�ص����وق �حلرة ت�صمل �لعطور�ت 
و�ملكي����اج و�ل�صاع����ات و�ل�صجائ����ر، وه����ذه ت�صم����ل 
�التفاقية �ملوقعة �ليوم مل����دة 15 عاًما، و�مل�صاحة 
�ملتبقي����ة باالأ�صو�ق �حل����رة مز�ي����دة �صتت�صمن بيع 
بع�س �ملجوهر�ت و�مل����اركات �لعاملية من �الأزياء، 
م�ص����ًر� �إلى �أن �ل�رك����ة تقدمت للمز�ي����دة �ملبدئية 
وو�صلت للمرحلة �لنهائية، ومن �ملتوقع �أن تر�صى 
�ملز�ي����دة يف غ�صون �صهرين �إلى ثالثة �أ�صهر. وبني 
�ل����وردي �أن ح����ق �متي����از �الأ�صو�ق �حل����رة �صينتهي، 
و�لعقد �جلدي����د لتوقيع �تفاقي����ة �متياز مدتها 15 
عاًما مع �ركة �لبحري����ن لالأ�صو�ق �حلرة �صيكون منذ 

بد�ية �فتتاح �ملطار �جلديد.
من جهته، ق����ال �لرئي�س �لتنفيذي ل�ركة مطار 

�لبحرين حممد �لبنف����الح �إن هذه �التفاقية �ملبدئية 
�جلديدة مع �رك����ة �لبحرين لالأ�ص����و�ق �حلرة �صتحل 
ث����ل ق�صة  حم����ل �التفاقي����ة �ل�صابق����ة، كم����ا �أنها متمُ
جن����اح جديدة لفريق �ل�ص����وؤون �لتجارية ب�ركة مطار 
�لبحرين، معرًبا ع����ن �صعادته باإبر�م هذه �ل�ر�كة مع 
�رك����ة �لبحرين لالأ�ص����و�ق �حلرة ومتطلًع����ا للتعاون 
معه����ا على م����د�ر �الأ�صه����ر �ملقبل����ة من �أج����ل �إعادة 

ت�صكيل جتربة �لت�صوق و�الرتقاء بها. 
عل����ى �صعي����د �آخ����ر، ق����ال �لبنف����الح �إن �ل�ركة 
تعمل حالًي����ا مبرحلة تخطيط م�����روع تطوير منطقة 
�صمال �ملط����ار لعمليات �ل�صحن �جلوي، و�صتت�صمن 
مرحل����ة �لتخطيط لتقدير �حتياج����ات �لبنية �لتحتية 
وتو�صيله ب�صبكة �ملطار �لد�خلية لي�صبح باالإمكان 
تقدمي����ه مل�صغلي �صحن جوي ج����دد لتوفر خدمات 
جدي����دة للمط����ار. و�أو�ص����ح �أن �مل�����روع ال ي����ز�ل يف 
�ملر�ح����ل �ملبدئي����ة، و�صيكون عل����ى م�صاحة كبرة، 
�إال �أن �ملرحل����ة �الأولي����ة لتطوي����ر 10 �آالف مر مربع 
م����ن �ملن�صاآت �خلا�ص����ة لل�صحن �جل����وي. و�أ�صار �إلى 
�أن �لعمل م����از�ل جارًيا لتاأ�صي�����س خدمة ت�صير خط 
�شاحن����ات بني مط����ار البحري����ن وبع�����ض النقاط يف 
�ململكة �لعربي����ة �ل�صعودية، متوقًعا “�أن نرى �صيًئا 
ملمو�ًصا بخ�صو�س �مل�روع خالل �لن�صف �لثاين من 

هذ� �لعام”.
وتف�ص����ل بح�ص����ور مر��ص����م �لتوقي����ع نخبة من 
�أع�ص����اء جمل�س �إد�رة جمموعة �ركات طر�ن �خلليج 
�لقاب�ص����ة و�رك����ة جمم����ع �لبحرين لالأ�ص����و�ق �حلرة، 
باالإ�صافة �إل����ى م�صوؤويل �إد�رة �رك����ة مطار �لبحرين 

و�ركة �لبحرين لالأ�صو�ق �حلرة.

• �أثناء توقيع �التفاقيات	

60 % �إجن������������از ت����و�ص���ع��������ة مط�����ار �لبح������ري��������ن �جل�����دي�������د

 ت�سوير: ر�سول احلجريي

اإدراج اأ�سهم “الإثم�ر الق�ب�سة” ر�سمي� ب�سوق دبي

�رشقة عملت اإلكرتونية بـ534 مليون دولر من من�سة تداول

�رتفاع عدد �الأور�ق �ملالية �ملدرجة ل� 66 �ركة

توقف جميع عمليات �ل�صحب

دب���ي - �ركة �الإثمار �لقاب�صة: �أدرجت �صوق 
دبي �مل���ايل �أم�س، �أ�صهم �رك���ة �الإثمار �لقاب�صة 
�لبحرينية، ر�صمي���ا حيث بد�أ تد�ول �أ�صهم �ل�ركة 
حت���ت رم���ز �لت���د�ول )ITHMR(، و�لذي يظهر 
على �صا�ص���ات �صوق دبي �مل���ايل ونظم �لتد�ول 
و�ملطبوع���ات �ملختلف���ة �صم���ن قط���اع �لبنوك. 
وب���اإدر�ج �ركة �الإثم���ار �لقاب�ص���ة، يرتفع �إجمايل 
ع���دد �الأور�ق �ملالية �ملدرج���ة يف �ل�صوق �إلى 66 
�رك���ة م�صاهم���ة عامة، كم���ا يرتفع ع���دد �ركات 
�الإدر�ج �ملزدوج �إلى 16 �ركة من بينها 5 �ركات 

بحرينيًة.
وق���د قرع ع�صو جمل����س �إد�رة �رك���ة �الإثمار 
�لقاب�صة عبد�الإله �إبر�هيم �لقا�صمي جر�س �فتتاح 
�ل�صوق �إيذ�ناً باإدر�ج �الأ�صهم يف �صوق دبي �ملايل 
بح�ص���ور رئي����س جمل����س �إد�رة �ل�ص���وق، عي�ص���ى 
كاظم، �إل���ى جانب عدد من كب���ار �مل�صوؤولني من 

�جلانبني.
وق���ال عي�ص���ى كاظ���م “ي�صعدن���ا �لرحي���ب 
باإدر�ج �أ�صهم �ركة �الإثمار �لقاب�صة يف �صوق دبي 
يف خط���وة هي �خلام�صة من نوعه���ا من قبل �إحدى 
�ملوؤ�ص�صات �لبحرينية �لر�ئدة، �الأمر �لذي يعك�س 
�ل�ص���الت �لوطي���دة �لتي ترب���ط دول���ة �الإمار�ت 

و�لبحري���ن �ل�صقيق���ة، كما متث���ل �إ�صاف���ة مهمة 
لقط���اع �لبن���وك يف �ل�صوق وتوف���ر فر�صاً جديدة 
للم�صتثمرين. �إن ه���ذ� �الإدر�ج �صي�صهم يف تعزيز 
مكان���ة �صوق دب���ي �ملايل كونه �خلي���ار �ملف�صل 
لل����ركات �لر�ئ���دة �إقليمياً �ل�صاعي���ة �إلى �الإدر�ج 
�ملزدوج، كم���ا يعك�س �لثقة �لكبرة �لتي توليها 
قطاع���ات �الأعمال �ملختلفة �إز�ء �صوق دبي �ملايل 
�لذي يت�ص���م باجلاذبية �ل�صدي���دة وميتلك �صجالً 

حافالً بالنجاحات وبنية تنظيمية 
ب���دوره، ق���ال ع�ص���و جمل����س �إد�رة �الإثم���ار 
�لقاب�ص���ة عبد�الإل���ه �إبر�هي���م �لقا�صم���ي:” ي�رنا 

�إدر�ج �أ�صهمن���ا يف �ص���وق دب���ي �مل���ايل و�لدخول 
يف �ص���وق رئي�صية جدي���دة �أخ���رى، باالإ�صافة �إلى 
تو�جدن���ا �حل���ايل يف بور�ص���ة �لبحري���ن وبور�صة 
�لكويت. �إن هذ� �الإدر�ج هو خر دليل على �أهمية 
�لدور �لذي تلعبه دبي �إلى جانب �لبحرين كمركز 
رئي�س للخدمات �مل�رفي���ة و�ملالية يف �ملنطقة 

وما �أحرزته من مكانة مرموقة يف �لتميز”.
من جانب���ه قال �لرئي����س �لتنفي���ذي لل�ركة 
“ �إن �الإثم���ار �لقاب�صة هي �رك���ة تقدم ت�صكيلة 
و��صعة من �خلدمات �ملتنوع���ة وهي مرخ�صة من 
قبل م����رف �لبحرين �ملرك���زي وتخ�صع الإ�ر�فه، 

و�صيوف���ر �إدر�ج �الأ�صه���م يف �ص���وق دب���ي �ملايل 
�ملزيد من �لتنوع للم�صاهمني و�صي�صمح بالتد�ول 
�ملفتوح الأ�صهم �الإثمار يف �أ�صو�ق جديدة وحيوية 
و�صيخلق فر�ص���اً ��صتثمارية جديدة للم�صتثمرين 
يف �أ�ص���و�ق دول جمل����س �لتع���اون �خلليجي. وقد 
مت �النته���اء م���ن �الإع���د�د لعملي���ة �الإدر�ج حتت 
توجيه���ات م����رف �لبحري���ن �ملرك���زي وبور�صة 
�لبحري���ن وهيئة �الأور�ق �ملالي���ة و�ل�صلع يف دولة 
�الإمار�ت و�صوق دبي �مل���ايل ونحن ن�صعر بعظيم 
�المتنان على �إر�صاد�تهم ودعمهم”. على �صعيد 
مت�ص���ل، �رتف���ع موؤ����ر بور�ص���ة �لبحري���ن خ���الل 
تعامالت �أم����س �الثنني، بدعم م���ن �أ�صهم �الإثمار 
�لقاب�صة. وبحلول �ل�صاعة 11.30 �صباحاً بتوقيت 
�لبحري���ن، �صعد �ملوؤ����ر �لعام للبحري���ن طفيفاً 
بنح���و 0.18 %، لي�ص���ل �إلى م�صت���وى 1344.71 
نقط���ة، ر�بحاً 2.39 نقطة. ودع���م �ملوؤ�ر، �صعود 
قط���اع �لبن���وك 0.53 %، بع���د �أن �رتفع 3 �أ�صهم 
ت�صدره���م �الإثم���ار �لقاب�ص���ة 8.33 %، وم�رف 

�ل�صالم 0.81 %، و�لبحرين و�لكويت 0.48 %.
وج���رى �لتد�ول على نح���و 6.9 مليون �صهم، 
 108 1.5 ملي���ون دين���ار، بع���د تنفي���ذ  بقيم���ة 

�صفقات بحلول تلك �للحظة.

طوكي���و - مبا�ر: تعر�صت �إحدى �أكر من�صات 
ت���د�ول �لعم���الت �الإلكروني���ة يف �لع���امل �إلى �رقة 
عم���الت باأك���ر م���ن 500 ملي���ون دوالر يف نهاي���ة 

�الأ�صبوع �ملا�صي.
 وكان���ت �ملن�ص���ة ق���د ذك���رت يف �لبد�ي���ة عن 
توقف جمي���ع عمليات �صحب �لعم���الت �الإلكرونية 

وعملة �ل���ني �لياب���اين، ليتم �الإعالن بع���د ذلك عن 
�رقة عمالت �إلكرونية باأكر من 500 مليون دوالر.

وقال���ت �ل�رك���ة �ليابانية، �إن هن���اك نحو 523 
ملي���ون قطعة نقدية من عملة “�إن.�أي.�إم” مت نقلها 
�إل���ى ح�ص���اب �آخر، م�ص���رة �إل���ى �أن قيم���ة �لعمالت 
�مل�روق���ة بلغ���ت وقت �ل�صط���و نح���و 58 مليار ين 

)534.8 مليون دوالر(.
ويف يوم �جلمع���ة �أوقفت “كوينت�صي” عمليات 
�الإي���د�ع �ملتعلق���ة بعمل���ة “�إن.�أي.�إم” �الإلكرونية، 
و�لت���ي تع���د عا����ر �أك���ر عمل���ة م���ن حي���ث �لقيمة 

�ل�صوقية.
بتوقي���ت  �صباح���اً   9:40 �ل�صاع���ة  وبحل���ول 

جرينت����س، هبط���ت عمل���ة “�إن.�إي.�إم” بنحو 8.3 % 
�إل���ى 0.955271 دوالر، وذلك بع���د �أن و�صلت �إلى 

م�صتوى 0.767509 يوم �جلمعة �ملا�صي.
ويف دي�صم���ر �ملا�ص���ي، �أعلن���ت من�صة تد�ول 
عملة �إلكرونية يف كوري���ا �جلنوبية تمُدعى “يوبت” 

�أنها فقدت نحو 17 % من �أ�صولها �لرقمية.

�ملنامة - مبا�ر: �نتهت �إد�رة 
�ص���وؤون  يف  �ملعلوم���ات  تقني���ة 
�الأ�صغال بوز�رة �الأ�صغال و�صوؤون 
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين من 
توحي���د نظام �الت�ص���ال �لهاتفي 
يف  ب���ي  �الآي  بروتوك���ول  ع���ر 
�ص���وؤون �الأ�صغ���ال بجمي���ع مب���اين 
�ل���وز�رة �لرئي�ص���ة. وبح�ص���ب م���ا 
جاء ف���ى وكالة �الأنب���اء �لبحرينية 
�جلدي���د  �لنظ���ام  يوف���ر  “بن���ا”، 
يف  �لهاتف���ي  �الت�ص���ال  نفق���ات 
�لوز�رة بن�صبة 80 % قبل تطبيق 

�لتكنولوجيا.
وق���ال مدي���ر �الإد�رة �إن �إد�رة 
تقنية �ملعلومات عمدت من خالل 
خطته���ا �ال�صر�تيجية لتبني عدد 
م���ن �ملب���ادر�ت �لتي م���ن �صاأنها 
وتقلي���ل  �ال�صته���الك  تر�صي���د 
�لبيان���ات  وحتوي���ل  �لنفق���ات 

�الإلكرونية و�الأنظمة و�الت�صال.
و�أ�صاف ه�ص���ام يو�صف �صاتر 
عل���ى  �لنظ���ام  تطبي���ق  مت  �أن���ه 
مرحلت���ني: �الأولى ملبن���ى �لوز�رة 
ومكات���ب  �ملنام���ة  يف  �لرئي����س 
�ل���وز�رة يف �جلنبي���ة ويخ���دم هذ� 
�لنظام �أكر م���ن 600 موظف يف 

توفر �الت�صال �لهاتفي.
�أما �ملرحلة �لثانية، و�لتي مت 
�النتهاء منها جاءت لربط مو�قع 
�ل���وز�رة �لرئي�صي���ة �ملوزعة على 
حمافظ���ات �ململك���ة يف �ملح���رق 
و�صلماب���اد  وتوبل���ي  و�جلف���ر 
�لرئي�ص���ة يف �ملنام���ة،  بال�صبك���ة 
و�لت���ي مت تطويره���ا يف �ملرحلة 
�الأول���ى. وتخدم �ملرحل���ة �لثانية 
�أكر م���ن 500 موظ���ف يف توفر 

�الت�صال، وفقاً للوكالة.

 �لبحرين توفر 80 % 
من م�صاريف “�الت�صاالت”

• �الحتفال بادر�ج �أ�صهم �ركة �الإثمار �لقاب�صة يف دبي	
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اأزمة مواد “دفان” خانقة ت�شل م�رشوعات البناء بالبحرين
منع ع�رشات املقاولني من الو�صول ملخزونهم 

املنامة - علي الفردان 

ذكر مقاولون اأن �ص���وق البناء يف البحرين ت�صهد 
حالًيا اأزمة خانقة ت�ص���ل جميع م�رشوعات البناء مع عدم 
تواف���ر منتجات احلجارة )الدف���ان( مل�صاريع الت�صييد 
اخلا�صة، وذلك اإثر منع قرابة 200 مقاول من الو�صول 
اإلى خمزوناتهم من الدفان بالقرب من منطقة ع�صكر.
وق���ال عل���ي حم�صن م���ن مق���اوالت ال�صي���وان ل� 
“الب���اد” اإن���ه ال توجد كميات دف���ان حالًيا يف ال�صوق، 
واإن م�رشوع���ات البن���اء اخلا�صة الت���ي تتطلب كميات 

دفان متوقفة متاما.
وتق���ول م�صادر اإن ه���ذا التحرك رمب���ا قامت به 
احلكومية لوق���ف انت�صار عمليات غ���ر قانونية حلفر 
االأرا�ص���ي واحل�ص���ول عل���ى ال�صخور، يف ح���ني يوؤكد 
مقاول���ون اأن الكميات التي خزنوه���ا تاأتي من االأهايل 
الذي���ن يقومون بحفر اأرا�صيه���م اخلا�صة ولي�صت من 
اأعم���ال غر قانونية، ك�صبيل وحي���د بعد توقف تزويد 
امل�رشوعات اخلا�صة مبنتجات املحجر احلكومي الوحيد 

يف اململكة.
واأ�ص���ار حم�ص���ن اإل���ى اأن���ه مت منع اأك���ر من 100 
مقاوال من الو�صول اإلى كميات من الدفان مت جمعها 
من االأه���ايل بعد اأن منع���ت وزارة البلديات واالأ�صغال 
بي���ع الدفان م���ن املحج���ر احلكومي عل���ى امل�رشوعات 

اخلا�صة واأق�رشت ذلك على امل�رشوعات احلكومية.
واأو�ص���ح اأنه ُمنع ع����رشات املقاولني من الو�صول 
اإل���ى كمي���ات كبرة م���ن احلج���ارة الت���ي ت�صتخدم يف 
الدفان، كان مت تخزينها على مدى ال�صنوات املا�صية 

من خال احل�صول على كميات الدفان االأهلي.
وب���ني حم�ص���ن اأن املقاول���ني جل���اأوا بع���د من���ع 
احل�ص���ول على الدف���ان من املحج���ر احلكومي الوحيد 
اإلى الكميات التي يوفره���ا االأهايل عند حفر منازلهم 
اأو من املخلفات، واأنه���م قاموا بتخزين هذه الكميات 
يف ه���ذه االأرا�صي التي خ�ص�صت له���م ب�صكل �صمني 
م���ن قبل وزارة البلديات حينه���ا، اإال اأنهم فوجئوا منذ 

نح���و اأ�صبوع تقريبا مبنع ال�صاحن���ات من الو�صول اإلى 
هذه االأرا�صي دون �صبب م�صوغ.

ونا�ص���د حم�صن وع���دد اآخر م���ن املقاولني، �صمو 
رئي�س ال���وزراء التدخل حلل ه���ذه امل�صكلة، موؤكدين 
اأن���ه ال اأح���د يف احلكومة اأو يف القي���ادة الر�صيدة ميكن 
اأن يقب���ل باخل�صائر التي قد يتكبدها املواطنون جراء 

توقف هذه املادة احليوية مل�رشوعات البناء.
من جانبه، حذر جواد �صلم���ان، وهو �صاحب �رشكة 
مق���اوالت تعمل يف ن�س���اط نقل الدفان من���ذ �سنوات 
طويل���ة، م���ن اأن الكث���ر م���ن املواطن���ني واأ�صح���اب 
امل�رشوع���ات اخلا�ص���ة �صيت����رشرون من ع���دم متكني 

املقاولني من الو�صول اإلى كميات الرمال التي قاموا 
بتخزينها، الفًتا اإل���ى خ�صائر حمدقة مبختلف االأطراف 

يف البحرين.
واأ�ص���ار �صلمان اإلى اأن كمي���ات احلجارة التي قام 
املقاول���ون بجمعه���ا ط���وال ال�صن���وات املا�صي���ة من 
االأه���ايل، كانت تزود ال�ص���وق بالكميات املطلوبة من 
الدف���ان، بعد اأن مت ح�رش اإنن���اج املحجر احلكومي على 
امل�رشوعات احلكومية فقط من���ذ قرابة 3 �صنوات بعد 
تويل �رشكة عب���داهلل اأحمد نا�س ت�صغيل املحجر، اإذ جاء 
هذا احل����رش بناء على رغبة احلكوم���ة، مما يعني غياب 
اأي خي���ارات اأخرى غر ال�رشاء م���ن االأهايل والتخزين يف 

ه���ذه املنطقة الت���ي كان يعمل فيه���ا املقاولون منذ 
�صن���وات ع���دة. ودعا �صلم���ان اإلى متك���ني املقاولني 
من الو�ص���ول اإلى خمزونهم الق���دمي الذي مت منعهم 
منه بع���د اأن توقفت �رشكة “بارمكو” عن اإدارة املحجر 
منذ قرابة 3 �صنوات، اإلى جانب املخزون احلايل خارج 
منطق���ة املحجر والذي مت ����رشاوؤه من االأهايل وجتمعيه 
على مدى �صنوات، مما يعني خ�صائر جلميع املقاولني.
من جهت���ه، قال املقاول عبدالعزي���ز ال�صمان اإن 
لدي���ه م�رشوع���ات بناء متوقف���ة جراء ع���دم توافر مواد 
احلج���ارة امل�صتخدم���ة يف الدفان منذ قراب���ة 10 اأيام، 
الفتا اإلى اأن لديه م�رشوع فيا يقوم ببنائه توقف متاما 

جراء عدم توافر هذه املواد.
ويف معر�س تعليقه على االأزمة احلالية، اأكد اأمني 
�رش جمعية املقاولني البحريني���ة ريا�س البرميي، اأن 
اجلمعي���ة �صتق���وم بالتحرك ورفع �صك���وى املقاولني 
اإلى غرفة جتارة و�صناعة البحرين للتوا�صل مع وزارة 

االأ�صغال والبلديات اأو اجلهات املعنية باالأمر.
و�صدد على �رشورة معاجل���ة اأزمة الدفان بال�رشعة 
املطلوبة؛ ملا لها من تداعيات �صلبية على االقت�صاد 
الوطن���ي وخمتل���ف م�رشوع���ات البن���اء يف البحري���ن، اإذ 
تع���د مواد احلج���ارة اأو الدفان �رشوري���ة ل�صييد الفلل 
والعم���ارات وامل�رشوع���ات والطرق وغره���ا، وهي من 

املواد احليوية واالأ�صا�صية يف قطاع البناء والت�صييد.

• ح�رش احلجار وال�صخور )الدفان( امل�صتخرجة من املحجر الوحيد بالبحرين على م�رشوعات احلكومة	

اأمل احلامد من خليج البحرين

اأعلن وكي���ل الوزارة ل�ص���وؤون ال�صناعة بوزارة 
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياح���ة اأ�صام���ة العري�س، 
اأن ال���وزارة ب�صدد اإط���اق خطة وطني���ة �صتنفذها 
بالتعاون مع جمل�س التنمية االقت�صادية و�صندوق 
العمل )متك���ني( وبنك البحرين للتنمي���ة، يراأ�صها 
وزي���ر ال�صناعة والتج���ارة وال�صياح���ة زايد الزياين، 
وم���ن املتوقع تد�صينه���ا خال الن�ص���ف االأول من 

العام اجلاري 2018. 
واأو�ص���ح العري����س اأن هذه اخلط���ة ت�صتهدف 
تنمية قط���اع املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة واملتو�صطة 
و�صت�صم���ل جمي���ع حماور العمل يف ه���ذا القطاع من 
كل اجلوان���ب الت�رشيعية والتطبيقي���ة، اإ�صافة اإلى 
ا�صتحداث قوانني مثل قان���ون االإع�صار واالإفا�س، 
وقن���وات التمويل وت�صجيع ال�صادرات وتقدمي كل 

اأنواع امل�صورة. 
كم���ا اأن اخلط���ة ت�صتهدف اإعط���اء املوؤ�ص�صات 
ال�صغ���رة واملتو�صط���ة بيئة متكامل���ة قادرة على 
تهيئة جميع اأ�صب���اب النجاح لها، حتى تكون دافًعا 
للمبدع���ني ورواد االأعمال م���ن البحرينيني من كا 
اجلن�صني للتاألق يف ه���ذا املجال. وتطرق العري�س 
اإل���ى االنته���اء م���ن درا�ص���ة م����رشوع مرك���ز تنمي���ة 

ال�صادرات، معرًبا عن اأمله يف تنفيذه قريًبا.
واأو�ص���ح العري����س يف موؤمت���ر اإط���اق العم���ل 
باأجندة االأعمال الوطنية البحرينية م�صاء اأم�س االأول 
اأن “امللتق���ى ي�ص���ب يف اجله���ود املبذول���ة لدعم 
قطاع املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرة واملتو�صط���ة، اإذ اإّننا 
ن�صع���ى يف الوزارة الأن تتكامل جهود جميع اجلهات 
املعنية به كقط���اع حيوي، وتوفر البيئة امل�صجعة 
الداعم���ة لنم���و خمتل���ف القطاع���ات االقت�صادي���ة 
خ�صو�ص���ا قطاع���ي ري���ادة االأعم���ال واملوؤ�ص�صات 
ال�صغ���رة واملتو�صط���ة، وذل���ك من منطل���ق روؤية 

البحرين االقت�صادية 2030”.
واأك���د اأن اأعم���ال ه���ذا امللتقى تاأت���ي لتوؤكد 
تكامل اجلهود م���ن اأجل حتقيق مناخ اأعمال اأف�صل 
للقط���اع اخلا����س، وال�صيم���ا اأ�صح���اب امل�رشوعات 
ال�صغ���رة واملتو�صطة، واأن من اجلي���د اال�صتفادة 
م���ن خ���رات مرك���ز امل�رشوع���ات الدولي���ة اخلا�صة 
CIPE يف العدي���د من دول املنطق���ة املتمثلة يف 
التع���اون والتن�صيق مع قيادات جمعي���ات االأعمال 
و�صانع���ي القرار وموؤ�ص�صات االإع���ام يف بناء االأطر 
القانونية واملوؤ�ص�صية الداعمة للبيئة االقت�صادية.

واأك���د اأن م���ن اأه���م الق�صاي���ا االأ�صا�صية التي 
يتع���اون فيها املركز م���ع �رشكائه تعزي���ز مفاهيم 
وممار�ص���ات حوكمة ال����رشكات ومواطن���ة ال�رشكات، 
البن���ى  تدعي���م  وكذل���ك  وال�صفافي���ة،  والنزاه���ة 
املوؤ�ص�صي���ة جلمعي���ات االأعمال، وحق���وق امللكية، 
واإيجاد حلول للتعامل م���ع ق�صايا قطاع االقت�صاد 
غ���ر الر�صمي وغره���ا من املو�صوع���ات املرتبطة 
ببناء جمتم���ع اقت�صادي �صليم تنعك����س اآثاره على 

حياة املواطنني.
وكانت جلن���ة اأجندة االأعمال الوطنية واملوؤلفة 
البحريني���ني  االأعم���ال  ق���ادة  م���ن  جمموع���ة  م���ن 
املتطوع���ني، وبالتع���اون م���ع جمعي���ة املوؤ�ص�صات 

ال�صغرة واملتو�صط���ة البحرينية، عق���دت موؤمتًرا 
الإطاق العم���ل باأجندة االأعم���ال الوطنية البحرينية 
م�صاء اأم����س االأول برعاية وزير التج���ارة وال�صناعة 
وال�صياح���ة، وح���ددت االأولوي���ات ل�صت���ة قطاعات 
رئي�ص���ة يف االقت�ص���اد البحرين���ي وال���ذي �صم نحو 
150 م�ص���ارًكا ميثل���ون القط���اع اخلا����س والع���ام 
البحرينيني، واأكد خالها قادة االأعمال املجتمعون 
يف امللتق���ى اأن احلل���ول املتاأتي���ة م���ن اإ�صاح���ات 
ال�صوق احل���ر كفيلة بتنوي���ع االقت�ص���اد البحريني 

وتطوير اأداءه.
وتعتر اأجن���دة االأعمال الوطني���ة و�صيلة هامة 
لتاأييد ال�صيا�صات العامة لاقت�صاد الوطني للدول 
وقد ا�صتخدمتها غرفة التجارة االأمركية للعمل مع 
احلكوم���ة االأمركية على حت�ص���ني بيئة االأعمال من 

خال مبادرات االإ�صاح االقت�صادي. 
ودعت اللجنة ممثلني عن قطاعات تكنولوجيا 
املعلوم���ات، ال�صالون���ات والتجمي���ل، املقاوالت، 
النقل، ال�صناعة والعقارات لتحديد االأولويات ذات 
االأهمية للنهو�س بالقطاعات املذكورة وتنميتها، 
وبدورها �صتقوم اللجن���ة بدرا�صة االأولويات واإجراء 
البحوث ب�صاأنها وتعزيزه���ا باملعلومات والبيانات 
املطلوبة لغر�س تقدميه���ا فيما بعد اإلى احلكومة 

والتج���ارة  ال�صناع���ة  وزارة  يف  ممثل���ة  البحريني���ة 
وال�صياح���ة وغره���ا من اجله���ات ذات االخت�صا�س 
كحزم���ة من احلل���ول للتغلب عل���ى التحديات التي 
يواجهه���ا اأ�صح���اب االأعمال يف تل���ك القطاعات من 

وجهة نظر القطاع اخلا�س البحريني. 
م���ن  جمموع���ة  االأولوي���ات  تل���ك  وت�صمن���ت 
التو�صي���ات منه���ا على �صبي���ل املث���ال اإن�صاء جهة 
حكومية تخت�س بتنمية ال�صادرات، تعزيز التن�صيق 
والتوا�ص���ل بني اجلهات احلكومي���ة لتح�صني بيئة 
االأعم���ال جلمي���ع القطاع���ات يف البحري���ن بال�صكل 
الذي ميكن م���ن خاله تطوي���ر اال�صتثمار وتب�صيط 
االإجراءات وتخفيف العوائق االإدارية من خال نظام 
الناف���ذة الواح���دة، اإ�صافة اإلى اأهمي���ة اإنفاذ عقود 

العمل يف حت�صني الكفاءة واالإنتاجية. 
كم���ا مت الرتكي���ز عل���ى ����رشورة دع���م قط���اع 
خ���ال  م���ن  ال�صغ���رة واملتو�صط���ة  املوؤ�ص�ص���ات 
اإ�صاح النظم والت�رشيعات التي من �صاأنها توظيف 
اأك���ر عدد ممك���ن من العمال���ة البحريني���ة وخف�س 
ن�ص���ب البطالة ف�ص���ا عن اأهمية قط���اع تكنولوجيا 

املعلومات يف مواكبة التطور العلمي والتقني.
ب���دوره، اأ�ص���اد رئي����س جمعي���ة املوؤ�ص�ص���ات 
ال�صغ���رة واملتو�صط���ة ونائب رئي����س جلنة اأجندة 

االأعم���ال الوطني���ة البحريني���ة عبداحل�ص���ن الديري 
باأهمية الدور احلكومي قائا اإن قادة االأعمال لديهم 
معرفة جيدة بكيفية تنويع االقت�صاد وخلق فر�س 
العمل، ومن خ���ال تبويب اأفكاره���م واإ�صهاماتهم 
وحلوله���م يف ه���ذه االأجن���دة، فاإنهم يعمل���ون جنًبا 
اإل���ى جنب م���ع احلكومة البحرينية ك����رشكاء فاعلني 
من اأج���ل حتقي���ق االأه���داف واملوؤ����رشات التنموية 
وتنفي���ذ اخلطط املنبثقة عن روؤية البحرين 2030، 
منوًه���ا اإلى ال���دور الفاعل والكبر ال���ذي ميكن اأن 
تلعبه املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرة واملتو�صطة يف زيادة 
االإنتاجي���ة والنهو����س باالقت�ص���اد الوطن���ي اإذا ما 
اأتيح���ت لها بيئة العم���ال املنا�صب���ة و�صبل النجاح 

والتطور.
واأ�صار نائ���ب مدير مركز امل�رشوع���ات الدولية 
اخلا�ص���ة عبدالوه���اب الكب�ص���ي اإل���ى اأن البحري���ن 
متتل���ك مقوم���ات النج���اح لتحقي���ق روؤي���ة 2030 
وال�صيم���ا اأن ال���روة الب�رشي���ة البحريني���ة كف���وءة 
وملتزم���ة باأخاقيات ومثل العم���ل املهني اإ�صافة 
اإل���ى توف���ر االإرادة ال�صيا�صي���ة لتنوي���ع االقت�صاد 
وتعزي���ز النمو االقت�صادي ف�صا عن متتع البحرين 
مبوق���ع جغرايف ميكنه���ا من فتح اأ�ص���واق للب�صائع 
البحرينية يف املناطق املجاورة بل واأبعد من ذلك.

اإلى ذل���ك، ذكر ع�صو جمل����س ال�صورى رئي�س 
اللجنة دروي����س املناعي اأن اأجندة االأعمال الوطنية 
تعت���ر بحد ذاته���ا عملي���ة ومنتج على ح���د �صواء، 
اإج���راء البح���وث  موؤك���ًدا اأن دور اللجن���ة �صيك���ون 
والدرا�صات ب�صاأن اأولويات القطاعات االقت�صادية 
الت���ي مت التو�صل اإليها من اأجل التو�صية باحللول 
االأجن���ع والتي م���ن �صاأنه���ا اأن تطور بيئ���ة االأعمال 
واال�صتثم���ار يف البحري���ن، واأن تل���ك احللول �صيتم 
تقدميها الحقا اإلى احلكومة ممثلة بوزارة ال�صناعة 
والتجارة وال�صياحة وغرها من اجلهات ذات ال�صلة 

وب�صكل ر�صمي للنظر فيها.

بالن�شف الأول 2018 العري�ض: اإطالق خطة لتنمية “ال�شغرية واملتو�شطة” 
انطاق اأجندة االأعمال الوطنية للتغلب على حتديات اأ�صحاب االأعمال 

• •امل�صاركون يف موؤمتر اإطاق العمل باأجندة االأعمال الوطنية البحرينية 	 ت�صوير: خليل اإبراهيم	

الذهب ينزل و�شط جني الأرباح مع تعايف الدولر
“اآركابيتا” و “اآت�ض اأ�ض بي �شي ال�شعودية” تربمان �رشاكة اإ�شرتاتيجية 

بقيمة 150 مليون دوالر

املنامة - اآركابيتا: اأعلن���ت اآركابيتا، عن تعيينها 
م�صت�ص���ار ا�صتثمار ل�رشك���ة اآت�س اأ�س بي �ص���ي العربية 
ال�صعودي���ة، اإذ �صتق���وم اآركابيت���ا بتحدي���د االأ�ص���ول 
وامل�صاع���دة يف متويله���ا وبيعه���ا، ف�ص���ًا ع���ن توفر 
خدم���ات اإدارة االأ�ص���ول والهيكل���ة والتحق���ق ومراقبة 
واإدارة اأم���وال �صن���دوق اال�صتثم���ار التاب���ع ل���� “اآت�س 
اأ����س ب���ي �ص���ي” العربي���ة ال�صعودي���ة يف دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي، والذي تبل���غ قيمت���ة 150 مليون 
دوالر، وي�صتهدف اأ�صول قط���اع االإمداد اللوج�صتي يف 

ال�صعودية ودولة االإمارات.
واأع���رب الرئي�س التنفي���ذي الآركابيتا عاطف اأحمد 
عبداملل���ك، عن ����رشوره بهذه ال�رشاكة م���ع اآت�س اأ�س بي 

�ص���ي العربي���ة ال�صعودي���ة، وقال “تعك����س ال�صفقات 
التي اأبرمناه���ا اأخرا ثقتنا باالإمكان���ات التي ميتلكها 
قط���اع االإم���داد اللوج�صت���ي يف دول جمل����س التع���اون 
اخلليج���ي، ونتطلع للعمل مع فري���ق اآت�س اأ�س بي �صي 
العربي���ة ال�صعودية لتوظي���ف خراتنا يف جم���ال اإدارة 

االأ�صول اللوج�صتية املدرة للدخل”. 
واأ�صاف “توا�ص���ل اأ�صواق اخلدمات اللوج�صتية يف 
ال�صعودية واالإمارات االزدهار وتوفر اآفاق ا�صتثمارية 
واع���دة، مدعوم���ة باملكانة الت���ي حتتلها ه���ذه الدول 
كحلقة و�ص���ل لت�صهيل التجارة ب���ني املوانئ الدولية 
الرئي�ص���ة وبواب���ات اال�صتثمار يف االقت�ص���اد االإفريقي 

الذي يقدر حجمه بنحو 3 ترليون دوالر”.

لندن - روي���رتز: نزل الذهب اأم�س االثنني 
م���ع تعايف ال���دوالر الذي دفع بع����س امل�صرتين 
اإل���ى جني اأرب���اح املعدن االأ�صفر بع���د اأن �صجل 

�صاد�س زيادة اأ�صبوعية يف �صبعة اأ�صابيع.
وارتف���ع املع���دن اأكر م���ن 3 % منذ بداية 
ال�صهر احل���ايل بعدما اختتم دي�صم���ر على اأداء 
قوي، والم�س اأعلى م�صتوى منذ اأغ�صط�س 2016 
االأ�صب���وع املا�صي عند 1366.07 دوالر لاأوقية 
)االأون�ص���ة(. وترج���ع قوة الذهب اإل���ى حد كبر 
النخفا�س موؤ�رش الدوالر، الذي يقي�س اأداء العملة 
االأمركية اأمام �صلة م���ن العمات الرئي�صة، اإلى 
اأقل م�صت���وى يف 3 اأع���وام. واأدى تع���ايف العملة 
االأمركية اأم�س، بعدما منيت بخ�صائر على مدى 
6 اأ�سابيع متتالي���ة، اإلى هبوط املعدن االأ�سفر. 

ونزل الذهب يف املعامات الفورية 0.2 % اإلى 
1437.56 دوالر لاأوقية بحلول ال�صاعة 10:30 
بتوقيت جرينت�س، بينما نزل املعدن يف العقود 
االأمركية االآجلة ت�صليم فراير 5.80 دوالر اإلى 
1346.30 دوالر لاأوقية. وعلى �صعيد املعادن 
النفي�ص���ة االأخرى، تراجعت الف�صة يف املعامات 
الفورية 0.1 % اإلى 17.37 دوالر لاأوقية. وكان 
املعدن �صع���د 2.3 % االأ�صبوع املا�صي م�صجا 

اأكر زيادة بني املعادن النفي�صة الرئي�صة.
وزاد البات���ني، اأف�صل املع���ادن النفي�صة 
اأداء من���ذ بداي���ة العام احل���ايل، بن�صب���ة 0.1 % 
اإل���ى 1010 دوالرات لاأوقية بعدما نزل 0.3 % 
االأ�صبوع املا�صي ليمنى ب���اأول خ�صارة اأ�صبوعية 

يف �صبعة اأ�صابيع.

• عاطف عبدامللك	



 بناء على قرار الشركاء شركة سموث ملقاوالت التنظيفات تضامن ألصحابها السيد أحمد 
جاسم وشركاه، املسجلة مبوجب القيد رقم 93401، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: رحمات عبداجلليل محمد حسني ابورويس

tabmechanical@gmail.com :الهاتف : 39760559 )973+(   -  البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة
شركة سموث ملقاوالت التنظيفات تضامن

الصحابها السيد احمد جاسم وشركاه
سجل جتاري رقم 93401

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

98765 ، طالبني تغيير االسم التجاري
من: شركة باسف الدولية للتجارة ذ.م.م

إلى: شركة استراكيم البحرين ذ.م.م
خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 98765  -  التاريخ: 23/01/2018

اعالن رقم )1( لسنة 2018
بشان تغيير االسم التجاري

لشركة باسف الدولية للتجارة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ملالكها  ش.ش.و  للمقاوالت  ترينجالس  تارجيت  جاينت  شركة  اصحاب  السادة 
السيد بدر عبداهلل الفضالة املسجلة مبوجب القيد رقم 1-89042 ، طالبني تغيير 
االسم التجاري من: شركة جاينت تارجيت ترينجالس للمقاوالت ش.ش.و ملالكها 
بدر  ملالكها  ش.ش.و  لالنفاق  اجلزيره  درة  شركة  إلى:  الفضالة  عبداهلل  بدر  السيد 

عبداهلل علي الفضالة
خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 1-89042  -  التاريخ: 25/01/2018

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشان تغيير االسم التجاري لشركة جاينت تارجيت ترينجالس للمقاوالت 

ش.ش.و ملالكها السيد بدر عبداهلل الفضالة
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اجلاهزة  للمالبس  األطفال  أحلى  لـ  املالك  الشايجي  حسن  علي  يوسف  السيد 
الشكل  حتويل  طالبا   ،  15770 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة 
وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  للمؤسسة  القانوني 

1000 دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1- يوسف علي حسن الشايجي

HEJAZ THYKANDY -2
KALATHIL KUNHAMMAD -3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 15770  -  التاريخ: 24/01/2018

اعالن رقم )13278( لسنة 2018
بشان حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

ادناه: عبدالكرمي احمد عيسى العبابنه بطلب حتويل احملل  إلينا السيد املعلن  تقدم 
التجاري التالي الى السيد / صالح عبداهلل محمد اخلان

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

 التاريخ: 28/1/2018
)CR2018-13359( اعالن رقم

تنازل او بيع - عن احملل التجاري

معمل حلويات السالم64652-1

االسم التجاريرقم القيد

معمل حلويات بوخالد64652-2

قيد رقم

2-76426

شقة / محل 

21

بناية

868ب

طريق

6015

مجمع

760

 التاريخ :23/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR 2018 - 11912 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر:  زهرة حسن ابراهيم سلمان

االسم التجاري احلالي: قصر الساملية للعقارات
االسم التجاري اجلديد: قصر الساملية للخدمات والصيانة 

نوع النشاط: 1- األنشطة املتعلقة بخدمة وصيانة جتميل املواقع

تقدم 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: محمود عبداالمير عبدالكرمي سلمان
االسم التجاري احلالي: انفنتي لالنشاء
االسم التجاري اجلديد: مقاوالت املاموث

التاريخ: 28/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-15065( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

37819-5

تقدم 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: عفيفة احمد حبيب سلمان

االسم التجاري احلالي: جمكران لتركيب املظالت
االسم التجاري اجلديد: جمكران خلدمات التنظيفات

االنشطة احلالية: 1- انشطة تشييد املتخصصة األخرى
النشاط اجلديد: 1- التنظيف العام للمباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018-11240( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

1-90221

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عباس ابراهيم علي احمد
االسم التجاري احلالي: فان جوخ ديكور

االسم التجاري اجلديد: فان جوخ ديزاينز
االنشطة احلالية: 1- إكمال املباني وتشطيبها، وأعمال الديكور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018-13353( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

90504-1

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: حبيب احمد حبيب سلمان
االسم التجاري احلالي: الهادي تاور لتخليص املعامالت

االسم التجاري اجلديد: الهادي تاور ألنظمة العزل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-15035( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

73522-7

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عادل عبدالعزيز محمد صالح املرباطي
االسم التجاري احلالي: سوبر ستار الند جيم

االسم التجاري اجلديد: املرباطي جيم

التاريخ: 28/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-14176( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

73522-7

 áYÉæ°üdG  IQGRƒH  π«é°ùàdG  IQGOEG  ø∏©J

 É¡«dEG  Ωó≤J  ób  ¬fCÉH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh

 ºà°ù«°S  ∂°ù«H  ácô°T  ÜÉë°UCG  IOÉ°ùdG

 ºbQ ó«≤dG ÖLƒÃ á∏é°ùŸG Ω.Ω.P äÉØ«¶æà∏d

…QÉéàdG º°SE’G Ò«¨J ÚÑdÉW ,1-64712

Ω.Ω.P äÉØ«¶æà∏d ºà°ù«°S ∂°ù«H :øe
¤G

Ω.Ω.P º«µ°ù«H

 ¬°VGÎYÉH Ωó≤àdG ¢VGÎYG ¬jód øe πc ≈∏©a

  ô°ûY á°ùªN Ióe ∫ÓN IQƒcòŸG IQGOE’G ¤EG

.¿ÓY’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe É keƒj

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

π«é°ùàdG IQGOEG

2018 áæ°ùd(13990) ºbQ ¿ÓYEG

ácô°ûd …QÉéàdG º°SE’G Ò«¨J ¿CÉ°ûH

Ω.Ω.P äÉØ«¶æà∏d ºà°ù«°S ∂°ù«H  è«°ùædG  áYÉæ°üd  ¢ùµà∏«°S  ácô°T  ‘  ÚªgÉ°ùŸG  QGôb  ≈∏Y  AÉæH

 á«Ø°üàH  ,42287  ºbQ  ó«b  ≈∏Y  á∏é°ùŸG  á∏Ø≤e  .Ü.Ω.¢T

 hôîa  »L  ΩG  »H  »c  ácô°T  IOÉ°ùdG  Ú«©Jh  kÉjQÉ«àNG  ácô°ûdG

 óª  ∫ÉªL  /  øe  Óc  ¬∏ãÁh  ácô°û∏d  ÊƒfÉb  »Ø°üªc

 ‹É©dG ºXÉc Ú°ùM »∏Y π«∏÷GóÑY ó«°ùdGh hôîa øªMôdGóÑY

.ácô°û∏d »Ø°üªc

 IOÉŸG ¢üæd kÉ≤ah â¡àfG ób øjôjóŸG á£∏°S ¿CG »Ø°üŸG ø∏©j Gò¡H

 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 325
 øe  335  IOÉŸG  ¢üæH  kÓªYh  ,2001  ΩÉ©d  (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H

 Ëó≤J ¤G ácô°ûdG »æFGO ™«ªL »Ø°üŸG ƒYój äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb

 øe Ωƒj 15 ∫ÓN ,áeRÓdG äGóæà°ùŸÉH áeƒYóe ,¬«dG ºgÉàÑdÉ£e

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dPh ,¿ÓYE’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ

:»Ø°üŸG ¿GƒæY

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

ácô°T á«Ø°üJh πëH ¿ÓYEG

á∏Ø≤e .Ü.Ω.¢T è«°ùædG áYÉæ°üd ¢ùµà∏«°S ácô°T

42287 ºbQ …QÉŒ πé°S

hôîa »L ΩG »H »c

710 ójôH ¥hóæ°U

áeÉæŸG

øjôëÑdG áµ∏‡

17227443 :ºbQ  ¢ùcÉa

17224807 : ºbQ ∞JÉg

الثالثاء 30 يناير 2018 - 13 جمادى األولى 1439 - العدد 3395 12



عباس: 36600656 - علي : 36700722 
Tel: 17564411 -  F: 17564441

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

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

RA  - 158,710 :المساحة �المتر: 567.1  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L003394 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 146,196 :المساحة �المتر: 679.1  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L002405 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 94,750 :المساحة �المتر: 352.1  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L002390 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 139,845 :المساحة �المتر: 464  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002388 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف
RA  - 107,700 :المساحة �المتر: 416.9  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L002378 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RB  - 94,002 :المساحة �المتر: 410  - سعر القدم: 21.3 - السعر الكلي - L002370 :أرض في المرخ  - رقم التعر�ف

RA  - 84,727 :المساحة �المتر: 290.5  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002371 :أرض في جدحفص  - رقم التعر�ف
RA  - 82,172 :المساحة �المتر: 347  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L002369 :أرض في البد�ع  - رقم التعر�ف
RA  - 82,172 :المساحة �المتر: 347  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L002369 :أرض في البد�ع  - رقم التعر�ف

RG  - 300,722 :المساحة �المتر: 1,552.1  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L002355 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف
RA  - 146,190 :المساحة �المتر: 851  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L000930 :أرض في سرا�ا1 - رقم التعر�ف

RA  - 115,282 :المساحة �المتر: 428.4  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L000915 :أرض في السهلة - رقم التعر�ف
US  - 478,565 :المساحة �المتر: 3,175  -  سعر القدم: 14 - السعر الكلي - L000881 :أرض في جدحفص - رقم التعر�ف

RA  - 177,283 :المساحة �المتر: 549   -  سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L000865 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 377,041 :المساحة �المتر: 1,946   -  سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000823 :أرض في سار - رقم التعر�ف
RA  - 287,140 :المساحة �المتر: 1,482   - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000661 :أرض في سار - رقم التعر�ف

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

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

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

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

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

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

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

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

RA  - 136,573 :المساحة �المتر: 488  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L000946 :أرض في سار - رقم التعر�ف

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

RB  - 120,825 :المساحة �المتر: 449  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L002313 :أرض في الشاخورة  - رقم التعر�ف
RA  - 156,551 :المساحة �المتر: 606  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L002312 :أرض في السهلة  - رقم التعر�ف

RB  - 91,515 :المساحة �المتر: 327  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002295 :أرض في مقا�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 88,547 :المساحة �المتر: 322.6  - سعر القدم: 25.5 - السعر الكلي - L002306 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

B4  - 224,745 :المساحة �المتر: 614.1  - سعر القدم: 34 - السعر الكلي - L002290 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف
RA  - 107,096 :المساحة �المتر: 368.5  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L001192 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

B3  - 112,634 :المساحة �المتر: 327  - سعر القدم: 32 - السعر الكلي - L001188 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
B4  - 159,834 :المساحة �المتر: 479  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001189 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RA  - 233,503 :المساحة �المتر: 723.1  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L001237 :أرض في سار - رقم التعر�ف
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مو�شكو: مقاطعة املعار�شة موؤمتر �شوت�شي لن تقو�س اأهميته
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

مل تبد الرئا�شة الرو�شية، اهتماما كبريا بقرار للمعار�شة ال�شورية مقاطعة موؤمتر ال�شالم 
ال���ذي ينظم يف �شوت�ش���ي الرو�شية هذا االأ�شبوع، وقال الكرملني، اأم����س االإثنني، اإن املوؤمتر 

�شيعقد بغ�س النظر عن القرار و�شيقدم م�شاهمة مهمة يف ال�شعي اإلى ت�شوية �شيا�شية.
و�رصح املتحدث با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف، يف موؤمتر �شحايف اأم�س، باأن مقاطعة 

املعار�شة لن متثل انتكا�شة خطرية للموؤمتر.
واأورد “م���ن غري املحتمل اأن يوؤدي عدم م�شاركة بع����س املمثلني عن العمليات اجلارية 
حالي���ا يف �شوري���ا اإلى منع هذا املوؤمتر من امل�شي قدما، وم���ن غري املرجح اأن تقو�س اأهمية 
املوؤمت���ر عل���ى نحو خطري”. وتوقع مبعوث بوتني اإلى �شوري���ا األك�شندر الفرينتييف اأن يركز 
املوؤمتر على اختيار اأع�شاء جلنة �شياغة د�شتور �شوري جديد، واأن يطلب امل�شاركون الدعم 

الإعادة بناء �شوريا، كما يرجح اأي�شا اأن يبحث املوؤمتر اإجراء انتخابات جديدة وا�شم البالد.
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 الرياض - العربية.نت:

ك�شفت التحقيقات االأمنية مع 
خم�شة اإرهابي���ني ينتمون لتنظيم 
داع����س اأن منهم م���ن كان يخطط 
الغتي���ال ع�شكري���ني وم�شوؤول يف 
وزارة الداخلية، وا�شتهداف �شجن 
احلائر بعملية انتحارية عن طريق 

ا�شتخدام حزام نا�شف.
العملي���ات  اإحب���اط ه���ذه  ومت 
بعد اإيق���اف عنا����رص تنتمي خلاليا 
اإرهابي���ة يف وق���ت �شابق خططت 
يف مهام الر�شد امليداين للمواقع 
امل�شتهدفة �ش���واء كانت مب�شاجد 
اأو من�شاآت حكومي���ة اأو رجال اأمن، 
اإ�شافة لتجهي���ز االأحزمة النا�شفة، 

للقيام بعمليات انتحارية.

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

�شوري���ا  ق���وات  اأعلن���ت 
االإثن���ني،  اأم����س  الدميقراطي���ة، 
اإ�سقاط طائرة ا�ستطالع تركية من 
دون طي���ار من ن���وع “درون”، من 

ناحية بلبلة، �شمال عفرين.
ويف وقت �شاب���ق االأحد، اأكدت 
القي���ادة العام���ة لق���وات �شوري���ا 
الدميقراطي���ة، اأن القوات الكردية 
م�شمم���ة اأكرث م���ن اأي وقت م�شى 
على حماية املدن والقرى الكردية.

ودعت “�شوريا الدميوقراطية” 
املتحدة  واالأم���م  ال��دويل  املجتمع 
و”ف�شح  ب��واج��ب��ه��ا،  ال��ق��ي��ام  اإل���ى 
اإره�����اب ال���دول���ة ال��رتك��ي��ة ال��ت��ي 
ت�شتخدم �شيا�شة االأر�س املحروقة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ب��ه��ة ال��ن�����رصة و 
ح�شب  االإرهابية”،  ال��ف�����ش��ائ��ل 

تعبريها.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

املحتم���ل  املر�ش���ح  ق���ال 
امل�رصي���ة،  الرئا�ش���ة  النتخاب���ات 
رئي�س حزب الغد مو�شى م�شطفى 
مو�شى اإنه ح�ش���ل على تزكية 24 
برملاني���ا م�شتقال للتق���دم باأوراق 
قب���ل  وذل���ك  ر�شمي���ا،  تر�شح���ه 
�شاعات من اإغالق الهيئة الوطنية 

لالنتخابات اأبوابها اأم�س االإثنني.
ل�ش���كاي  مو�ش���ى  واأو�ش���ح 
ني���وز عربي���ة اأن م���ن ح�ش���ل على 
تزكيته���م مل يب���ادروا بتزكية اأي 
االآخري���ن، م�شريا  من املر�شح���ني 

اإلى اأنه ناق�س معهم اأمر تر�شحه.
واأكد اأنه اأجرى الك�شف الطبي 
ح�شبم���ا تتطلب الهيئ���ة الوطنية 
لالنتخابات، لكنه �شيعلن برناجمه 
اأوراق  قب���ول  عق���ب  االنتخاب���ي 

تر�شحه، ح�شب قوله.
وم���ن املق���رر اأن تعلن الهيئة 
القائم���ة  لالنتخاب���ات  الوطني���ة 
باأ�شم���اء املر�شحني غدا  املبدئية 

االأربعاء.

أديس أبابا – رويترز:

واإثيوبي���ا  م����رص  ق���ادة  عق���د 
وال�شودان اجتماع���ا، اأم�س االإثنني، يف 
حماولة لك�رص اجلم���ود يف املفاو�شات 
ب�ش���اأن �ش���د تبني���ه اإثيوبي���ا على نهر 
النيل لتوليد الكهرباء، حيث تو�شلت 
ال���دول ال�3 اإل���ى اتف���اق لالنتهاء من 
الدرا�شات الفنية ملعرفة االأثر البيئي 

لل�شد خالل �شهر.
وقال دبلوما�ش���ي ي�شارك يف قمة 
االحتاد االأفريقي “الهدف هو االتفاق 

على ا�شتئناف امل�شاورات”.
و�رصح م�ش���در باحلكومة امل�رصية 
ب���اأن ال�شي�شي مدد اإقامت���ه يف اأدي�س 

اأبابا للم�شاركة يف هذا االجتماع.
وذكرت وكالة اأنباء ال�رصق االأو�شط 
نق���ال ع���ن وزي���ر اخلارجي���ة اأن الدول 
الث���الث اتفقت على اإكم���ال الدرا�شة 

الفنية االأولية خالل �شهر.

حماكمة “خلية” خططت 
الغتياالت وتفجريات بال�شعودية

“�شوريا الدميقراطية” ت�شقط 
طائرة تركية يف عفرين

 رئي�س حزب الغد يعلن 
تر�شحه لرئا�شة م�رص

 قمة �شد النه�شة تتفق على 
“مهلة” الدرا�شات الفنية

التحالف العربي يجدد دعوته للتهدئة يف عدن
اأكد ا�شتمرار العمليات االإن�شانية للجميع يف اليمن

ا�شته����دف  التحال����ف  اأن  املالك����ي  وك�ش����ف 
زورق����ا مفخخ����ا انطلق من ميناء احلدي����دة اخلا�شع 
مليلي�شي����ات احلوث����ي االإيراني����ة، م�ش����ريا اإل����ى اأن 
املين����اء “حت����ول لنقط����ة انط����الق للتع����دي عل����ى 
اأم����ن املنطق����ة”. كما ا�شته����دف التحال����ف عنا�رص 
م����ن امليلي�شي����ات االنقالبية حاول����ت الت�شلل عرب 

احل����دود، وعربات تنقل اأ�شلح����ة يف اجلانب اليمني 
من احلدود ال�شعودية.

واأو�ش����ح كذل����ك اأن التحال����ف �شب����ط اأ�شلحة 
االإيراني����ة، بينه����ا  مهرب����ة مليلي�شي����ات احلوث����ي 
�شواري����خ �ش����ام. واأكد املالكي اأن ق����وات ال�رصعية 
اليمني����ة تتق����دم عل����ى جبه����ات البق����ع مبحافظ����ة 

�شعدة، وتعز، واجلبهة الغربية من البي�شاء.
وعل����ى �شعيد العملي����ات االإن�شانية يف اليمن، 
اأك����د املتح����دث با�ش����م التحال����ف اأنه����ا “م�شتمرة 
وت�شم����ل اجلمي����ع دون تفرقة”.  وم�ش����ى قائال اإن 
املنافذ اليمني����ة �شتبقى مفتوح����ة لتاأمني اإدخال 
امل�شاع����دات االإن�شاني����ة، مبا فيها منف����ذ اخل�رصاء 

القريب م����ن حمافظة �شعدة. كما اأك����د اأن حتالف 
دع����م ال�رصعية منح اأكرث من 18 األف ت�رصيح الإدخال 
امل�شاع����دات اإلى اليمن، منه����ا 43 ت�رصيحا الإدخال 
م�شاع����دات عرب مطار �شنع����اء. وا�شتطرد “نتعاون 
م����ع املنظم����ات الدولي����ة الإي�ش����ال امل�شاعدات يف 

اليمن”.

• املتحدث با�شم التحالف العقيد الركن تركي املالكي	

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

جدد حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، اأم�س الإثنني، دعوته للتهدئة يف عدن، مطالبا 

برتكيز اجلهود على حترير الأرا�شي اليمنية.

وقال املتحدث با�شم التحالف، تركي املالكي، يف موؤمتر �شحايف من الريا�س، “طالبنا 

على  والرتكيز  ال�شرعية  احلكومة  مع  بالتعاون  ع��دن(  )يف  هناك  الجتماعية  املكونات 

املعركة �شد امليلي�شيات”.

 عر�س اأمريكي ثان الأدلة ا�شتخدام اأ�شلحة اإيرانية باليمناجلي�س يتقدم نحو معاقل احلوثيني االأخرية جنوب �رصق تعز
دبي - العربية.نت:

حق����ق اجلي�س اليمني، باإ�شناد من طريان 
التحال����ف العربي بقي����ادة ال�شعودي����ة، اأم�س 
االإثن����ني، انت�ش����ارات كب����رية يف خام�����س اأيام 
العملية الع�شكرية الوا�شعة ال�شتكمال حترير 
حمافظة تعز وف����ك احل�شار املفرو�س عليها 
م����ن قب����ل ميلي�شيا احلوث����ي االنقالبي����ة، منذ 

حوايل 4 اأعوام.
وحرر اجلي�����س اليمني، يف مع����ارك اأم�س، 
قرى احلود وذي ع�شق والثدل والعتم وال�رصف 
مبديري����ة ال�شلو، جنوب �����رصق تعز، ويوا�شل 
تقدمه باجتاه مدر�شة النج����اح الواقعة و�شط 
نقيل ال�شل����و، اآخر معاقل ميلي�شيات احلوثي 

يف املديرية.
ويف جبه����ة ال�شب����اب املج����اورة، ال تزال 
املواجهات بني اجلي�س وامليلي�شيا متوا�شلة 
عل����ى م�شارف منطق����ة ح����ذران، و�شط ق�شف 
مدفع����ي كثيف كب����د امللي�شي����ا خ�شائر ب�رصية 
كبرية، مع ا�شتمرار ا�شتهداف طريان التحالف 

مواقع وثكنات امليلي�شيات.
و�شنت مقات����الت التحالف غارات مكثفة 
معرك����ة  يف  اليمن����ي  اجلي�����س  تق����دم  لدع����م 
ا�شتكم����ال حترير تع����ز وفك احل�ش����ار ب�شكل 
كلي عنها، حيث ا�شتهدفت مواقع وتعزيزات 
للحوثي����ني، اأدت اإلى تدمري مع����دات واآليات 

ع�شكرية، ومقتل عدد من عنا�رصهم.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

لدى  االأمريكية  ال�شف����رية  ا�شطحب����ت 
االأمم املتح����دة نيكي هيلي، اأم�س االإثنني، 
12 �شف����ريا اأجنبيا مبجل�����س االأمن يف جولة 
لالط����الع باأنف�شهم عل����ى االأدلة التي تثبت 
ت�شلي����ح اإي����ران للمتمردي����ن احلوثيني يف 

اليمن.
ويف قاع����دة ع�شكري����ة عل����ى م�ش����ارف 
وا�شنطن، �شاهد احل�شور، وكان من بينهم 
�شفراء ال�ش����ني وفرن�شا ورو�شيا واململكة 
اأطل����ق  اإي����راين  املتح����دة بقاي����ا �ش����اروخ 
م����ن اليم����ن نح����و ال�شعودي����ة يف 4 نوفمرب 

املا�شي.

وقالت هيل����ي، يف ت�رصيحات �شحافية 
ه����ذه  م����ن  الغر�����س  اإن  اجلول����ة،  بعي����د 
الزي����ارة هو اأن يطلع اأع�ش����اء جمل�س االأمن 
باأنف�شه����م، لي�شبحوا قادري����ن على اتخاذ 
الق����رار، م�ش����رية اإلى اأن م����ا راأوه اليوم هو 
دلي����ل وا�شح على جتاهل اإي����ران امل�شتمر 

اللتزاماتها الدولية.
وكانت الواليات املتحدة قد عر�شت، 
يف �شهر دي�شمرب املا�شي، وللمرة االأولى، 
اأجزاء قالت اإنها بقايا اأ�شلحة اإيرانية زودت 
طهران احلوثيني بها يف اليمن، وو�شفتها 
باأنها دلي����ل حا�شم عل����ى اأن اإيران تنتهك 

القرارات ال�شادرة عن االأمم املتحدة.

دبي - العربية.نت:

العراق����ي، حي����در  ال����وزراء  رئي�����س  اأك����د 
العب����ادي، اأن “انعق����اد االنتخابات يف موعدها 
ا�شتحق����اق د�شت����وري يج����ب االلت����زام ب����ه”، 
م�ش����دداً عل����ى اأن “هدفنا بع����د االنتخابات اأياً 
كان����ت النتيج����ة، ت�شكيل فريق مهن����ي بعيداً 
ع����ن املحا�ش�ش����ة”. كما اعت����رب العب����ادي اأن 
العملية ال�شيا�شية يجب اأن تتم على “اأ�شا�س 
املواطنة”، وله����ذا ال�شبب “فتحنا الباب اأمام 

اجلميع للم�شاركة”.
العب����ادي ويف ح����واره مع ترك����ي الدخيل، 
اأ�ش����ار اإل����ى وجود تغ����ري �شيا�ش����ي يف العراق، 
والع�شكري����ة،  االأمني����ة  التط����ورات  ب�شب����ب 
والتب����دالت الداخلي����ة الت����ي حدث����ت موؤخ����راً، 
وه����ي التغ����ريات التي جعل����ت النا�س ترف�س 
“املحا�ش�شة” و”املنطق الطائفي”، قائالً اإن 
“ال�شيا�شي الذي ين����ادي بالطائفية، يعاقب 
�شعبي����اً”، م�شيف����اً “ناأم����ل يف قان����ون يعاقب 

ذلك”.

وعن العالقة االنتخابية التي مل تكتمل مع 
ميلي�شيات “احل�شد ال�شعبي”، اأو�شح الرئي�س 
حيدر العبادي �شبب ع����دم ا�شتمرارها بقوله: 
“ح�ش����ل نزاع ب����ني اأن�ش����ار احل�ش����د، وقرروا 

االن�شحاب من التحالف االنتخابي”.
وفيم����ا يخ�س عالق����ة رئي�س ال����وزراء مع 
�شلف����ه نوري املالك����ي، وتاأثريه����ا على حزب 
“الدع����وة االإ�شالمي����ة”، اأو�ش����ح العب����ادي اأن 

“االأكرثي����ة يف ح����زب الدع����وة �شاندتني، لكن 
املالك����ي كان يري����د للحزب اأن يك����ون معه”، 
م�شيفاً “نحن ال نريد املحا�ش�شة”، ولذا “قرر 
احلزب حل املو�شوع ب�شكل ح�شاري”، كا�شفاً 
ع����ن اأن “هناك من عرب عن رغبت����ه يف اإ�سقاط 

احلكومة، باإ�سقاط اأع�سائها اأو رئي�سها”.
وع����ن عالق����ات الع����راق م����ع دول اجلوار، 
قال العبادي “الع����راق تاأخر يف تعزيز عالقاته 
العربي����ة، ب�شبب جروح دفع ثمن����اً غالياً لها”، 
ولذا “بداأنا خطة لالنفتاح على الدول العربية 

بعد التخل�س من االإرهاب”.
وع����ن ال�شعودية، التي ت�شرتك مع العراق 
يف العدي����د من امللف����ات االإقليمي����ة املهمة، 
هي عل����ى راأ�����س قائمة ال����دول الت����ي ي�شعى 
العبادي اإل����ى تعزيز العالقات الثنائية معها ، 
قائالً: “تعاوننا م����ع ال�شعودية لي�س يف اجتاه 
واحد، والفائدة م�شرتكة للطرفني”، مبيناً اأن 
“هن����اك اتفاقات لت�شهي����ل التاأ�شريات للحج 

والعمرة ولرجال االأعمال ال�شعوديني”.

تعاوننا مع السعودية ليس في اتجاه واحد والفائدة مشتركة
السياسي الذي ينادي بالطائفية يعاقب شعبيًا... العبادي:

• رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي	
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ت�ش���ارك مملك���ة �لبحري���ن يف �أعم���ال منتدى 
يف  “د�فو����س”  �لعامل���ي  �القت�ش���ادي  د�فو����س 
دورته )48( حتت عنو�ن “بناء م�ش���تقبل م�شرتك 
يف ع���امل متف���كك” بح�ش���ور �لعدي���د من روؤ�ش���اء 
�لدول و�حلكومات و�القت�ش���اديني و�ل�شيا�شيني 
و�الأكادميي���ني ورج���ال �الأعمال م���ن خمتلف دول 
�لعامل، وياأتي �نعقاد �ملنتدى يف و�شع �قت�شادي 
عامل���ي غري منتع�س ملا ورث���ه 2018م من �الأعو�م 
�ل�ش���ابقة وما �شهدته �أ�ش���و�ق �لعامل من �نخفا�س 
يف موؤ����ر�ت �لنمو �الإنتاجي���ة و�خلدمية ويف �لعائد 
�لف���ردي ل���دول �لعامل، بجان���ب �نخفا�س �أ�ش���عار 
�لفائدة يف �لقطاع �ملايل وتر�فق ذلك زيادة عدد 
�لدي���ون �لعاملي���ة وع���بء فو�ئده���ا �لهالكة، وما 
خلف���ه �الإرهاب �لدويل من �آثار ُمدمرة لالقت�ش���اد 
�لعامل���ي، وياأمل ه���ذ� �ملنتدى �أن يتم ت�ش���حيح 

بع�س �الأو�شاع �القت�شادية �لتي ن�شاأت ب�شبب ما 
ي�ش���هده �لعامل من تر�جٍع �أمني و��شتقر�ر �شيا�شي 
وتع���ر �قت�ش���ادي يف عدد م���ن �ل���دول، و�قرت�ح 
جمموعة من �ل�شيا�شات تبعث �لطماأنينة �إلى عامل 
�لتنمي���ة و�لربحية �ال�ش���تثمارية مب���ا يعود خريها 

على دول �لعامل و�شعوبها.
من �أه���م �أهد�ف هذه �ملن�ش���ة �القت�ش���ادية 
�لعاملي���ة �لت���ي جتمع ب���ني �لق���ادة يف �لقطاعني 
�لع���امل  دول  م���ن خمتل���ف  و�خلا����س  �حلكوم���ي 
تكوين ت�شور�ت م�ش���رتكة حول �لق�شايا �لدولية 
و�الإقليمية �الأ�شا�شية �لتي ي�شهدها �لعامل، وو�شع 
حلول علمية مل���ا يحدث يف �لعامل من �نق�ش���امات 
�شيا�ش���ية و�قت�ش���ادية و�جتماعية ومهنية تو�جه 

�ملجتمع �لعاملي.
ومع كل �نعقاد �ش���نوي له���ذ� �ملوؤمتر تبقى 

ق�شايا �ل�ر�عات و�حلروب و�لفقر وعدم �مل�شاو�ة 
وحق���وق �الأقليات �الأخرى وتغ���ري �ملناخ و�حلفاظ 
عل���ى �لبيئة كما هي دون تق���دم �أو تغيري بل �إلى 
�الأ�شو�أ، فب�شبب �حلروب و�لعمليات �الإرهابية يتم 
تدمري �لبنية �لتحتية وما مت بناوؤه خالل �ل�ش���نو�ت 
�ل�ش���ابقة من حجر وب�ر وثم���ر، وتعود تلك �لبلد�ن 
�إل���ى حال���ة �جلاهلي���ة �لتنموية، مم���ا يرتتب عليه 
�لب���دء بعملية تنموي���ة �أولية حتتاج �إل���ى مليار�ت 

�لدوالر�ت. 
فه���ل ق���دم ه���ذ� �ملنت���دى حلوالً ح���ول هذه 
�لق�ش���ايا؟ هذ� �ملنتدى �لذي �نتفعت منه �لكثري 
من �ل�ركات و�مل�شانع و�أ�شحابها �إال �أن �ل�شعوب 
�جلائعة �ملغلوبة على �أمرها و�لتي تهدمت ديارها 
وفقدت عمالها وعقولها �الإن�ش���انية ماز�لت ترزح 

حتت تد�عيات تلك �حلروب و�ل�ر�عات. 

نجاة المضحكي

مل���اذ� تكون د�ئماً حلول �أية �أزمة مالية، 
�أو فكرة �قت�ش���ادية، �أو حل م�ش���كلة وطنية، 
على ح�ش���اب �ملو�طن �أو �ملوظف �أو �شاحب 
�لعم���ل؟ هل الأنه �لو�ش���يلة �الأ�ش���هل، وذلك 
عندم���ا تك���ون ردة �لفع���ل ال تتج���اوز حدود 
تغري���دة على مو�ق���ع �لتو��ش���ل �الجتماعي 
ث���م تطوى بح���دث �آخر، حيث �إنه يف و�ش���ع ال 
ق���درة له عل���ى �لرف�س �أو حت���ى �العرت��س، 
م���اد�م ممثل���وه يف �ملجل����س �لت�ريعي عليه 
ال مع���ه، بدء� م���ن ��ش���تقطاع 1 % من ر�تب 
�ملوظ���ف لدفع رو�تب للعاطلني عن �لعمل، 
وبعدها جاء ح�ش���اب 10 دنانري ك�ريبة على 
كل عام���ل، ثم فر�س 12 دينار� على كل مرت 
مربع ككلفة �إن�شاء وتطوير �لبنية �لتحتية �إذ� 
ما بن���ى �ملو�طن بيتا ثاني���ا، و�ليوم تت�رب 
�الأخبار باأنه قد يق�شي �لقر�ر �لقادم بحرمان 
�ملتقاعد من حقوقه �لتي كانت بالن�ش���بة له 
�آخر �آماله باأن يحقق حلما �ش���غري� له باملبلغ 
�لذي �شيح�شل عليه بعد تقاعده، باأن يقوم 
ب�ش���يانة منزل���ه، �أو يبن���ي غرف���ة البنه �لذي 

�شيتزوج، �أو ي�شرتي �شيارة البنه �جلامعي.
�إن ت�ري���ب ه���ذه �الأخب���ار من �ش���اأنه �أن 
يحر�س �ملو�طنني، ويرفع حالة �ل�ش���خط يف 
نفو�ش���هم، كما يفت���ح �لباب الأع���د�ء �لدولة 
القتنا�س هذه �لقر�ر�ت �لتي ترفع م�شتوى 
�لتذم���ر عن���د موظف���ي �لدول���ة، وذلك حني 
تكون هناك تقارير �لرقابة �ملالية و�الإد�رية 
�لتي �أثبتت باالأرقام و�حلقائق �لهدر �ملايل 
يف موؤ�ش�ش���ات �لدولة و�ركاته���ا مبا يتجاوز 
مئ���ات �ملاليني م���ن �لدنانري �ش���نوياً، ويتم 
�ل�ش���كوت عنها من قبل �ل�شلطة �لت�ريعية، 
�لتي مل تكلف نف�ش���ها ��شتجو�ب �أي م�شوؤول 
ذكر مبلغ �لهدر �ملايل �ل�شنوي يف موؤ�ش�شته، 
وكذلك بالن�شبة لل�ركات �لوطنية �لتي تدعم 
م���ن ميز�نية �لدولة �ش���نويا مبئات �ملاليني 
من �لدنانري، و�لذي رف�س جمل�س �ل�ش���ورى 
�أخري�ً �أي���ة رقابة على �أي منها بزعم �أنه لي�س 
هناك �أي د�ع للتدخل يف �ش���وؤون �ل�ركات ما 
قد يحدث تاأثر� �ش���لبيا على �لقطاع �خلا�س، 
و�لنتيج���ة هي ت�ش���اعف �له���در �ملايل، وهو 
�لذي �أثر �شلباً على �القت�شاد و�أفقر ميز�نية 
�لدول���ة، و ي���ا لي���ت �لعجز جعل �ملجل�ش���ني 
يفتحان ملفات �لتجاوز�ت �ملالية �ل�شخمة، 
وحماول���ة وقف هذ� �لهدر حتت �أي م�ش���مى، 
مثل تلك �خلطو�ت �لتي �تخذتها �ل�شعودية 
دون �للجوء �أو �مل�ش���ا�س بحقوق �ملوظفني 
وم�ش���الح �ملو�طن���ني �حليوي���ة �لتي تعترب 

ركائز �لعي�س �لكرمي للمو�طن يف بالده.
نتمنى م���ن �لدول���ة طماأن���ة �ملوظفني 
بحقوقه���م  �مل�ش���ا�س  بع���دم  و�ملو�طن���ني 
�ل����ركات  �إدر�ج  نتمن���ى  كم���ا  �لتقاعدي���ة، 
�لوطنية حت���ت �لرقاب���ة �الإد�ري���ة و�ملالية، 
وذلك لوقف �لهدر �خلطري �لذي دفع �لدولة 
الأن تقرت����س ل�ش���د�د �لعج���ز يف بع�س هذه 
�ل�ركات، كما نرجو� من جمل�س �ل�ش���ورى �أن 
ال يكون حجر عرة يف وج���ه قر�ر�ت �ملجل�س 
�لنياب���ي يف ح���ال �تخ���اذه �أي ق���ر�ر ل�ش���الح 

�ملو�طن و�حلفاظ على مكت�شبات �لدولة.

إال مستحقات 
المتقاعدين

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

بيئ���ة  باأنه���ا  �لبحري���ن  تتمي���ز 
وبه���ا  وم�ش���تقرة،  �آمن���ة  ��ش���تثمارية 
ت�ريع���ات وقو�ن���ني حديثة وم�ش���جعة 
وحزمة من �حلو�فز، وهذ� ما �أكده �شفري 
�لهند ل���دى �لبحرين “�لوك كومار” يف 
حديثه للزميلة “�الأيام” حيث قال: )�إن 
حجم �ال�شتثمار�ت �لهندية يف �لبحرين 
يق���در بنحو ملي���ار و600 مليون دوالر 
وترتكز هذه �ال�ش���تثمار�ت يف �لقطاع 
�مل���ايل و�ملقاوالت وقطاع �ل�ش���يافة، 
و�لبحري���ن ب���ال �ش���ك تتمت���ع باأف�ش���ل 
م�ش���توى  عل���ى  �لعمالي���ة  �لقو�ن���ني 
�ملنطقة وهذ� بدوره �شاعد كثري� على 
�لتعام���ل م���ع بع����س �لتحدي���ات �لتي 

ق���د تو�جهها �أي���ة جالي���ة �أجنبية وحل 
م�شاكلها.. و�أ�شاف.. هناك عدة حقائق 
ت�ش���كل عامل جذب جلعل �مل�شتثمرين 
ياأت���ون لال�ش���تثمار يف �لبحري���ن، وبلغ 
ع���دد �ل����ركات �لهندي���ة �لعامل���ة يف 

�لبحرين نحو 3200 �ركة(.
�إن ه���ذ� �لت�ري���ح �مله���م ل�ش���فري 
�أك���رب جالي���ة �أجنبي���ة يف �لبحرين يبني 
ثق���ة �مل�ش���تثمرين يف �ش���المة وكفاءة 
�القت�ش���اد �لبحرين���ي يف �لتغلب على 
�الأزم���ات، و�أن �حلكوم���ة د�ئم���ا تعمل 
عل���ى تن�ش���يط �حلرك���ة �القت�ش���ادية 
و�لتجاري���ة وتتخذ كل �ل�ش���بل �لالزمة 
و�إز�ل���ة  �لتنمي���ة  عملي���ات  ال�ش���تمر�ر 

�لعقبات �لتي تعرت�س �مل�ش���تثمرين، 
و�الأرقام �لتي ذكرها �ل�ش���فري �لهندي 
توؤكد ب���ال �أدنى �ش���ك �أن هناك �لكثري 
م���ن �ل����ركات �الأجنبي���ة �لتي ت�ش���عى 
للح�ش���ول عل���ى فر����س ��ش���تثمار يف 
�لبحري���ن لعدة �أ�ش���باب منها �خلدمات 
و�لت�ريع���ات،  و�حلو�ف���ز  �الإد�ري���ة 
و�أي�ش���ا هناك عامل مهم جد� هو �الأمن 
و�ال�ش���تقر�ر �لذي يعد ركيزة �أ�شا�شية 
م���ن ركائز تط���ور ومناء �أي بل���د مهما 
كان �شغري� �أو كبري�، لهذ� نرى �شيدي 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�شلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر 
حفظه �هلل ورعاه يركز ب�ش���كل د�ئم يف 

�أحاديثه على م�ش���األة �الأمن و�ال�شتقر�ر 
باعتبارهما مدخالن �أ�شا�ش���يان للتقدم 
�هلل  �أي���ده  �أقو�ل���ه  وم���ن  و�الزده���ار، 
�أي �ش���يء ع���ن  �أن ي�ش���غلنا  )ال نري���د 

�أولوياتنا... �الأمن و�ال�شتقر�ر(. 
فبدون �الأمن و�ال�شتقر�ر لن تنجح 
�لدول���ة يف �قت�ش���ادها عل���ى �الإط���الق 
ولن ت�ش���تطيع تاأدية �لتز�ماتها ور�شم 
��ش���رت�تيجيتها وتاأمني �أو�شاعها ولن 
ياأتيها �مل�ش���تثمرون، ولك���ن �لبحرين 
بف�ش���ل من �هلل وف�ش���ل حكمة �لقائد 
�ش���مو رئي�س �لوزر�ء تو��شل م�شريتها 
�القت�شادية بخطى ثابتة وجناح وهذه 

�حلقيقة ال يحتاج �إلى �إثبات وبرهان. 

البحرين بفضل سمو رئيس الوزراء 
بيئة استثمارية آمنة ومستقرة

ح���ني نق���ر�أ ون�ش���مع ون�ش���اهد �لقم���ع �لذي 
مار�شته �ل�شلطات �حلاكمة جلمهورية �ملاليل منذ 
�لتاأ�ش���ي�س على يد خميني ومقارنته بتفا�ش���يل 
�لقم���ع �لذي ميار�ش���ه �ملاليل �ليوم �ش���د عنا�ر 
�النتفا�شة �ل�شعبية �الإير�نية ال جند ما مينعنا من 
�لقول �إن �أول قو�عد وركائز تاأ�شي�س �جلمهورية 
�لديني���ة �الإير�ني���ة هو �لقمع �ل���ذي ال يتورع عن 
�ش���فك �لدماء الأدن���ى ��ش���تباه باأن هن���اك حركة 

معار�شة �أو نقد� حلكم ونظام والية �لفقيه.
هال���ة  �لباحث���ة  �أعدته���ا  قّيم���ة  در��ش���ة  يف 
�أ�شفندياري قبل �أيام من تفّجر �النتفا�شة �الأخرية 
يف �إي���ر�ن، وكاأنه���ا كانت تدرك �أن �مل�ش���حوقني 
و�ملهم�ش���ني يف �إي���ر�ن لن يطول به���م �النتظار، 
و�أن �حلكومة �لقمعي���ة يف هذ� �لبلد �لتي �أفقرت 

�ش���عبها، ومنعته من حرية �لتعبري، و�شدت �الأفق 
�أمامه، لن ت�ش���مد طويالً، خ�شو�ش���اً �أنها متددت 
يف مهم���ات خارجي���ة وتدخل���ت يف �ش���وؤون دول 
�أخ���رى بال �رورة، بدالً من �أن تلتفت �إلى �لتنمية 
ورفاهي���ة �ش���عبها... وكما دونت وذك���رت مر�ر� 
يف كتابات���ي �أن �لكف���اح م���ن �أج���ل �لدميقر�طية 
و�ل�ش���عي لالإطاحة باحلك���م �لديكتات���وري لي�س 
جدي���د� على �ل�ش���عب �الي���ر�ين... فخ���الل �لقرن 
�لع�رين، �ش���هدت �لبالد 3 ��شطر�بات �شيا�شية 
رئي�ش���ة: �لثورة �لد�ش���تورية يف 1905 - 1911، 
وحركة تاأمي���م �لنفط يف �لفرتة 1951 - 1953، 
و�لثورة �ل�ش���عبية �ش���د دكتاتورية �ل�شاه 1978 
– 1979، وكل و�حدة تختلف عن �الأخرى ب�ش���كل 
كب���ري، لكن كلها ج���اءت كرد فعل على �لف�ش���اد 

و�ش���وء �حلك���م و�ال�ش���تبد�د، وعك�ش���ت جميعها 
�نت�شار حمو �الأمية، وتوقعات متز�يدة من �لطبقة 
�ملتو�شطة �ملتنامية، ونفاد �شرب جمتمع �الأعمال 

و�الأثرياء مع �شوء �الإد�رة �لر�شمي. 
و�ت�ش���مت جميعه���ا بتطل���ع �إل���ى �ش���كل من 
�أ�ش���كال �حلكم �لدميقر�طي كم���ا ذكرت �لكاتبة 
�الإير�نية �أ�ش���فندياري يف در��شة متخ�ش�شة لها. 
لك���ن يف كل مرة، كان هذ� �لطموح خميباً لالآمال، 
�إذ �أن�ش���اأ د�ش���تور ع���ام 1906 برملان���اً ملر�قب���ة 
�ش���لطة �ل�شاه و�إعطاء �ل�ش���عب �الإير�ين �ل�شيطرة 
�ملطلقة على بلده، ولكن بعد عقدين من �لزمن، 
حكم �ل�ش���اه مرة �أخرى مبنطق “�مللك �ملطلق”، 
و�أ�ش���بح �لربمل���ان جم���رد هيئ���ة �ش���ورية، ومت 

جتاهل �لد�شتور �جلديد �إلى حد كبري.

وتاأثرت حركة 1951 - 1953 �لتي ت�شالح 
موؤرخ���و� حقبة �إير�ن م���ن �لتاري���خ �ملعا�ر على 
ت�ش���ميتها بحقبة حركة م�ش���دق، �أ�شا�ش���اً بطلب 
تاأميم �شناعة �لنفط �الإير�نية، �لتي كانت ت�شيطر 
عليها �حلكوم���ة �لربيطانية، وكان زعيم �حلركة، 
رئي�س �لوزر�ء حممد م�ش���دق، �شخ�شاً ذ� �شعبية 
وم�شلحاً، وبطالً بالن�شبة لل�شلطة �لربملانية، بدالً 
من �ل�ش���لطة �مللكي���ة، ولكن مرة �أخ���رى، ما كان 
�لبع�س يعتقد �أن �آفاقاً للدميقر�طية قد �ختفت 
عندما متت �الإطاحة مب�ش���دق يف ع���ام 1953 �إثر 
�نقالب خططت له وكالة �ال�ش���تخبار�ت �ملركزية 
“�ش���ي �آي �إيه”، و�ال�شتخبار�ت �لربيطانية، فيما 
�حتفظ �ل�ش���اه بعر�ش���ه، وتبعت ذلك حملة ملكية 

على الن�ساط ال�سيا�سي.

وجه �ش���تيفن �أم وولت، �أ�شتاذ 
جامع���ة  يف  �لدولي���ة  �لعالق���ات 
هارف���ارد �نتقاد�ت ال�ش���رت�تيجية 
يف  تر�م���ب  �الأمريك���ي  �لرئي����س 
�إي���ر�ن، موؤكد� يف مقال كتبه موؤخر� 
�أن هذه  مبجلة “فورين بولي�شي”، 
�ال�ش���رت�تيجية ته���دف �إل���ى وقف 
�لتاأثري �الإير�ين يف �ملنطقة، وترى 
�أن �إي���ر�ن ر�غبة يف �ل�ش���يطرة على 
�الأو�ش���ط، خ�شو�ش���ا دول  �ل����رق 

�خلليج �لغنية. 
ميتل���ك وولت ر�أي���ا مغاير� عن 
�إذ  �لرئي�س �الأمريكي وم�ش���اعديه، 
يوؤك���د �أن �إير�ن ال ميكن �أن تتحول 
لقوة �إقليمية )كما تتخوف �الإد�رة 
�الأمريكي���ة وتبني ح�ش���اباتها وفقا 
لذلك(، الأنه���ا ال متتلك �ملقومات 
�لق���در�ت  �أهمه���ا  وم���ن  �لالزم���ة، 
�لع�ش���كرية �لت���ي متي���ل ل�ش���الح 
جري�نه���ا، �إ�ش���افة �إل���ى �لعو�م���ل 
�لدميوغر�في���ة و�لطائفي���ة �لت���ي 
ال ت�ش���اعد طهر�ن على �ل�ش���يطرة 

متاما على �ملنطقة. 
ويدلل وولت على �ش���حة ر�أيه 
باالإ�شارة �إلى �أن عدد �شكان �إير�ن 
ه���و 85 ملي���ون ن�ش���مة، ودخله���ا 
�لقومي �ل�شنوي 400 مليار دوالر، 
16 ملي���ار  �لع�ش���كرية  ونفقاته���ا 
دوالر، وقدر�تها �لع�شكرية، مبا يف 
ذلك �حلر����س �لثوري، ال تزيد على 
520 �ألف جندي، ومعظم تر�شانتها 
�لع�شكرية قدمية ويف حالة مرتدية 

وتعود �إلى ما قبل ثورة 1979م.
لكن، يب���دو �أن وول���ت جنح يف 
حتليله �إل���ى مقومات �لق���وة �لتي 
�أن يعط���ي  �إي���ر�ن دون  متتلكه���ا 
كث���ري� من �الهتم���ام حلدود �خلطر 
وم���دى �لتاأثري �خلطري ل�شيا�ش���ات 
�إي���ر�ن عل���ى دول �ملنطق���ة و�لتي 
حتولت لت�ش���بح م�ش���در� رئي�ش���ا 
لالإره���اب و�لعن���ف و�لطائفي���ة يف 
�ل����رق �الأو�ش���ط، رغم م���ا متتلكه 
من مقومات ب�ش���يطة بنظر وولت، 
وه���و م���ا يجعلن���ا نت�ش���اءل �أي�ًش���ا 
عن حج���م �خلطورة �لتي �ش���يكون 
عليها �لو�ش���ع يف �ملنطقة فيما لو 
�متلك���ت طهر�ن مقومات �أكرب مما 
متتلك���ه حاليا، هذ� �إذ� �ش���لمنا مبا 
ج���اء يف حتليل وولت رغم �أن هناك 
�إح�ش���ائيات �أخ���رى تظه���ر خ���الف 
ما �أك���ده وولت، ولعلي هنا �أ�ش���ري 
فقط �إلى تقرير معهد �شتوكهومل 
 )SIPRI( لدويل الأبحاث �ل�ش���الم�
لع���ام 2016 و�لذي ذك���ر �أن �إير�ن 
�لع�ش���كري بن�ش���بة  �إنفاقها  �رتفع 
17 يف �ملئ���ة ما ب���ني عامي 2015 
و2016م، ورفع �لعقوبات �لدولية 
�أف���اد �القت�ش���اد �الإير�ين، حم�ش���ناً 
�إي���ر�د�ت �لدول���ة و�أعطى �حلكومة 

�حلرية بزيادة �إنفاقها �لع�شكري.

إيران وحدود الخطر
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البالد سبورت

باالتحاد  الح��كام  لجن��ة  اعتمدت 
الحكم  الس��لة،  لك��رة  البحرين��ي 
الدويل عادل غلوم، ملرافقة منتخبنا 
الوطني للش��باب، الذي سيش��ارك 
بالنس��خة ال�16 لبطول��ة منتخبات 
الش��باب )تح��ت 17 س��نة( لدول 
التي  الخليج��ي،  التع��اون  مجلس 
س��تقام منافس��اتها يف والية بورش 
بس��لطنة عامن، يف الفرتة من 5 إىل 
10 فرباير املقبل، مبش��اركة جميع 
باس��تثناء  الخليجي��ة  املنتخب��ات 

املنتخب الكويتي.
ويعت��رب الحك��م عادل غل��وم من 
الكفاءات التحكيمية الش��ابة التي 

يتوقع لها مس��تقبل جيد يف مجال 
لعبة الكرة السلة، ويتمتع بالهدوء 
والقرارات الس��ليمة واملتابعة لكل 
م��ا هو مس��تجد يف مج��ال قانون 
اللعب��ة، وه��و من موالي��د 1979، 
والتح��ق غلوم بس��لك التحكيم يف 
اللعب��ة العام 2006، ونال الش��ارة 

الدولية العام 2013 بدولة قطر.
وس��بق للدويل غلوم أن ش��ارك يف 
إدارة تحكي��م مباريات العديد من 
البطوالت الخارجية، مام يدلل عىل 

قدرته وجدارته يف سلك التحكيم.
وتعد هذه املش��اركة ه��ي الرابعة 
الخليجي��ة  البط��والت  يف  لغل��وم 

للفئات، إذ س��بق له أن ش��ارك يف 
إدارة بطول��ة منتخب��ات للش��باب 
وبطول��ة   ،2013 يف  ديب  بإم��ارة 
احتضنته��ا مملكة  التي  الناش��ئني 
البحرين يف 2014، وبطولة الشباب 
تحت 19 سنة يف جدة بالعام 2016، 
كام س��بق له أن ش��ارك يف تحكيم 
البطول��ة ال�37 لألندي��ة الخليجية 
للرجال يف البحرين 2017، وبطولة 

املرأة العربية يف الشارقة 2014.
ب��دوره، أعرب الحك��م عادل غلوم 
ع��ن تقديره لرئي��س مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل 

خليفة عىل جه��وده املضنية التي 

يبذله��ا نحو تهيئة أفض��ل األجواء 

لطواقم التحكيم.
ومثّن غل��وم دعم واهتامم س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل، الذي يحرص 
عىل تس��هيل األمور كاف��ة وتوفري 
الدعم واملساندة،  أشكال  مختلف 
وتذلي��ل العقب��ات الت��ي تعرتض 
الحكم البحريني؛ يف س��بيل تطور 
مس��توى التحكيم والوصول به إىل 

أعىل املستويات املنشودة.
وأك��د غل��وم أن لجن��ة الح��كام 
باتحاد السلة برئاسة طارق العريب 
وعضوية فاضل غلوم، تويل اهتامما 
كب��ريا يف جميع الح��كام العاملني 
باالتحاد، األمر ال��ذي يؤكد الدور 

الكب��ري الذي تلعبه هذه اللجنة يف 
تطوير مستوى الحكام البحرينيني.

ومتّنى غلوم بأن يكون عند حسن 
الظ��ن والثق��ة، وأن يظهر بصورة 
متميزة يف إدارة املباريات املناطة 

له.

الحكم غلوم يرافق منتخبنا في “خليجية الشباب” للسلة
أشاد باهتمام سمو الشيخ عيسى بن علي

محمد الدرازي

حق��ق فريق��ا البحري��ن وس��رتة فوزين 
معنوي��ني ع��ىل حس��اب مدين��ة عيىس 
وس��امهيج ع��ىل الت��وايل، يف املبارات��ني 
اللتني جمعتهام مسا أمس )اإلثنني(، عىل 
صالة اتحاد الس��لة بأم الحصم، يف ختام 
منافسات الجولة ال�24 للقسم الثاين من 

الدور التمهيدي لدوري زين.
وج��اء انتص��ار البحرين وس��رتة يف إطار 
تحضرياته��ام لخوض منافس��ات الدوري 
الف��ي الذي س��يجمع األندي��ة التي مل 
يحالفها الحظ يف التأهل للمربع الذهبي، 
وهي الف��رق الحاصلة ع��ىل املراكز من 

الخامس وحتى الثالث عرش.
يف املباراة األوىل، فاز البحرين عىل مدينة 

عيىس بنتيجة )65/54(.
ورفع البحرين رصي��ده إىل 29 نقطة يف 
املركز التاس��ع، فيام وص��ل رصيد مدينة 
عيىس إىل 24 نقطة يف املركز ال�12 وقبل 

األخري.
البحرين تفوق يف الش��وط األول بفارق 
13 نقطة وبنتيج��ة 31/18، بعد أن فاز 
يف الربع��ني األول والث��اين بواقع 16/11 

و15/7.
وقلص املدين��ة الفارق بف��وزه يف الربع 
الثالث 21/18، غ��ري أن البحرين حافظ 
عىل تقدمه يف املباراة وحسمها بفوزه يف 

الربع األخري 16/15.
ويف املباراة الثانية، مل يواجه سرتة صعوبة 
يف تخطي سامهيج، وتغلب عليه بنتيجة 
عريضة قوامها )126/77(، رافًعا رصيده 
إىل 29 نقط��ة يف املركز الثامن، فيام ظل 
سامهيج آخر الرتتيب ووصل رصيده إىل 

23 نقطة.
وجاءت نتائج أشواط املباراة عىل النحو 
و16/15   34/21  ،30/12  ،46/29 اآليت: 

جميعها لسرتة.

انتصاران معنويان للبحرين وسترة بدوري زين
محمد الدرازي

من لقاء البحرين ومدينة عيسى

عادل غلوم

سمو الشيخ عيسى بن علي
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نظم االتحاد البحريني لرفع األثقال 
Tech� الح��ريك  األداء  )سس��ابقة 
للرج��ال   )nique competition
والسيدات )شباب، ناشئني، عموم( 
وذلك يوم الس��بت املايض املوافق 
27 م��ن ش��هر يناير الج��اري مبقر 
االتحاد البحريني لرفع األثقال بأم 
الحص��م، حيث ش��هدت مش��اركة 
واسعة ومنافس��ات قوية يف فئات 
املس��ابقات لفئة السيدات وهي 3 
فئ��ات، فئة أقل من 15 س��نة، فئة 
تحت 20 سنة وفئة فوق 20 سنة، 
مس��ابقات الرجال 3 فئ��ات الفئة 
األوىل تح��ت 13 س��نة، تحت 18 

سنة وفئة فوق 18 سنة.
وضمن نتائ��ج فئة الرج��ال للفئة 
األوىل تحت 13 س��نة أحرز املركز 

األول الالعب عيل حسني املطاوعة 
واملركز الثاين الالعب حسني حامد، 
فئ��ة تحت 15 س��نة أح��رز املركز 
األول حس��ني عيل املعتوق، املركز 
الث��اين عيل حس��ني حم��زة، املركز 
الثالث عيل حس��ني الع��رادي، فئة 
تحت 18 س��نة أح��رز املركز األول 
سلامن جاسم عبدالله، املركز الثاين 
عيل عبداألم��ري عيل واملركز الثالث 
ع��زام عبدالغف��ور الع��ويض، فئة 
فوق 18 س��نة أح��رز املركز األول 
يوسف خالد الشرياوي، املركز الثاين 
عبدالل��ه يحيى املجدم��ي واملركز 

الثالث حمد خالد عياض.
وضمن نتائج مس��ابقات السيدات 
ويف الفئ��ة األوىل تح��ت 15 س��نة 
أحرزت الالعبة مريم محمد رشيف 

املرك��ز األول، املرك��ز الث��اين مريم 
حس��ني عيل واملركز الثالث فاطمة 
حس��ني عيل، الفئة الثاين تحت 20 
س��نة أحرزت املرك��ز األول الالعبة 
زهراء حسن محفوظ، املركز الثاين 
لطيفة محمد رشيف واملركز الثالث 
الثالثة  زينب عيل عبدالل��ه، الفئة 
فوق 20 س��نة أحرزت املركز األول 
سارة حمد عتيق، املركز الثاين مريم 

خلف واملركز الثالث نهى محمد.
ويس��عى االتح��اد البحريني لرفع 
املس��ابقة  ه��ذه  الدراج  األثق��ال 
سنوياً ضمن خطته السنوية وذلك 
بغ��رض تدريب وتش��جيع الالعب 
من الجنس��ني عىل تحسني ادائهم 
الح��ريك أثناء رف��ع الثقل حيث أن 
العنارص التي س��يتم تقييم الالعب 

عليها ه��ي من أساس��يات رياضة 
رفع األثقال، وسيش��ارك يف البطولة 
جميع منتس��بي برنام��ج مواهب 

رفع األثق��ال التابع لربنامج مملكة 
البحرين الكتشاف الرياضية بغرض 
تعويده��م عىل أجواء املنافس��ات 

والبطوالت. 
الالعب��ون والالعب��ات ورغم  وكان 
أنه��ا بطولة محلي��ة إال أنهم رفعوا 
وه��ي  فق��ط(  )الذه��ب  ش��عار 
مب��ادرة ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة والتي زادت من حامس��هم 
ورفعت معنوياته��م كثرياً، وعاهد 
العب��و والعبات املنتخ��ب الوطني 
خصوصاً سموه ببذل أقىص درجات 
العطاء وتحقيق االنجازات املرشفة 
مختل��ف  يف  الحبيب��ة  للمملك��ة 
املحاف��ل واملش��اركات الخارجي��ة 

والسعي لتحقيق )الذهب فقط(.

منافسات قوية في بطولة األداء الحركي التحاد رفع األثقال
نجوم المنتخب الوطني عاهدوا بتحقيق “الذهب فقط” 

أم الحصم           اتحاد رفع األثقال

الثالثاء 30 يناير 2018 
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واصل منتخب املواهب لكرة الطاولة 
التدريب��ي  معس��كره  يف  تدريبات��ه 
املقام حالًي��ا يف مدينة ديب اإلماراتية 
ويس��تمر حتى األول من شهر فرباير 

املقبل.
وخاض منتخ��ب املواهب تدريبات 
مش��رتكة مع العبي فريق الش��ارقة 
اإلم��ارايت ي��وم أم��س األول وس��ط 

حامس كبري من الالعبني.
التدريب��ات واملناورات  وأرشف عىل 
للمواهب  منتخبن��ا  م��درب  الودية 
وش��ارك  بس��يوين،  داوود  حس��ام 
يف التدريب��ات الالعب��ون الخمس��ة 
املش��اركون يف املعسكر وهم: محمد 
مصطف��ى  ح��ازم  حس��ن،  جعف��ر 
إسامعيل، محمد راش��د عبدالرزاق، 
مجي��د ناجي أحم��د، وأحمد جعفر 

حسن.
اليوم  وس��يواصل املنتخب تدريباته 
الثالث��اء، وس��يكون التدريب األخري 
ي��وم غ��د األربع��اء ع��ىل أن يعود 

للبحرين يوم الخميس.
وأكد مدرب املنتخب حس��ام داوود 
بس��يوين أن التدريب��ات تس��ري وفق 
الربنامج املعد سابًقا وسط تعاون كبري 
م��ن األندية اإلماراتية، إذ س��يخوض 
الالعب��ون تدريب��ات مكثفة مع عدد 
كبري من العبي األندية اإلماراتية؛ من 

أجل تحقيق كامل االستفادة وحصول 
الالعبني عىل خربة واحتكاك لتحقيق 

األهداف املرجوة من املعسكر.
وأشاد حسام داوود بسيوين بانضباط 
التدريبي��ة  الحص��ص  يف  الالعب��ني 
وحرصه��م عىل تطبي��ق التعليامت، 
مش��ريًا إىل أن الالعب��ني يتط��ورون 

بصورة مميزة وسيكون لهم مستقبل 
واع��د يف اللعب��ة وس��ينصب ذل��ك 
عىل كرة الطاولة البحرينية، مش��يًدا 
باالهت��امم الكبري ال��ذي يوليه اتحاد 
الطاولة برئاسة الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة، ومتمنًيا كل 

التوفيق لالعبني يف الفرتة املقبلة.

صعد فريق تطوير إىل الدور النصف نهايئ من مسابقة كأس بابكو للرشكات واملؤسسات لكرة القدم بعد فوزه عىل فريق األشغال 
والبلديات بثالثية نظيفة، يف املباراة التي جمعتهام أمس األول يف أوىل مباريات الدور التمهيدي. 

وفرض تطوير نفسه عىل اللقاء الذي كان فيه الالعبون أكرث جهوزية واستعدادا، وقدموا منذ البداية أداء قويا من أجل كسبه، والتأهل 
إىل الدور املقبل، إذ استفاد الفريق من تطور أدائه يف الفرتة األخرية يف مسابقة الدوري مام جعله يواصل هذه االنطالقة بقيادة املدرب 

فاروق، الذي بث روح الحامس يف الالعبني؛ ليك يقدموا كل ما لديهم من إمكانات ملنافسة الفرق.
ومنذ انطالقة املباراة بانت أفضلية الكتيبة البيضاء التي استطاعت تسجيل هدفني يف وقت مبكر من زمن شوط املباراة األول عن طريق 

عيل نجف، وعبدالله العايدي.
فريق “األشغال والبلديات” تأثر بغياب أبرز العبيه. واستطاع “تطوير” الخروج فائزا من اللقاء بثالثة أهداف دون رد بعدما سجل نجم 

الفريق محمد نجيب الهدف الثالث.

تدريبات مشتركة لمواهب الطاولة مع العبي الشارقة 

“تطوير” يواصل نجاحه في كأس بابكو للشركات 

الرفاع       اتحاد الطاولة

جانب من التدريبات

  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(

أبي راشد يلقي محاضرة 
شاملة عن التحكيم 

أم الحصم � اتحاد السلة : نظم االتحاد البحريني لكرة السلة 
محارضة للحكام املعتمدين يف مملكة البحرين حارض فيها رئيس 
لجنة الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة السلة وليد أيب راشد، والذي 

يزور اململكة بدعوة من االتحاد.
وحرص أيب راشد عىل إلقاء محارضة شاملة عن فنون التحكيم 

واألداء داخل امللعب والطرق املثىل للتعامل مع الالعبني 
واألجهزة اإلدارية والفنية أثناء سري املباريات، كام تحدث 
أيب راشد عن بعض األمور التحكيمية املستجدة والقوانني 

املستحدثة.
وشارك يف هذه املحارضة عدد كبري من الحكام البحرينيني الذين 

تفاعلوا مع ما ألقاه أيب راشد من أمور فنية رضورية، كام تم 
فتح باب النقاش للعديد من املسائل التحكيمية واالستفسارات 
املختلفة التي أجاب عنها املحارض اآلسيوي مبا ميتلكه من خربة 

عالية يف هذا املجال.
وتايت زيارة وليد أيب راشد يف إطار سياسة االتحاد البحريني لكرة 

السلة الرامية إىل توفري الفرص الالزمة لتطوير اللجان العاملة 
باالتحاد وصقل مهاراتها مبا يخدم اللعبة يف مملكة البحرين.

حياة بنت عبدالعزيز تغادر إلى 
الشارقة اليوم

ضاحية السيف � اللجنة األوملبية : تغادر 
اليوم الثالثاء عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة 
املرأة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة متوجهة إىل إمارة الشارقة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة؛ لرتأس وفد مملكة 
البحرين يف دورة األلعاب الرياضية الرابعة 

لألندية العربية للسيدات، التي تحتضنها 
الشارقة من 2 لغاية 13 مارس املقبل، إضافة إىل ترؤسها لجنة اإلرشاف 

واملتابعة للدورة.
ويرافق الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، مساعد رئيس الوفد 

املنسق العام للجنة اإلرشاف واملتابعة محمد الزايد.
وتشارك مملكة البحرين يف 8 ألعاب رياضية وهي كرة السلة )فريق 

مواهب وزارة شؤون الشباب والرياضة(، الكرة الطائرة )نادي 
املحرق(، كرة الطاولة )نادي البحرين(، الرماية )نادي البحرين(، 

املبارزة )نادي الحالة(، ألعاب القوى )نادي البسيتني(، الكاراتيه )نادي 
أكادميية البحرين للكاراتيه(، القوس والسهم )نادي البحرين(.

ومن املؤمل أن يغادر باقي أفراد الوفد اإلداري واإلعالمي واألندية 
املشاركة يوم غد األربعاء والخميس بعد أن أكمل الوفد اإلداري 

التحضريات املحلية الالزمة كافة استعدادا للمشاركة العربية، التي 
تتطلع من خاللها أنديتنا لتحقيق حصاد جيد من امليداليات امللونة.

حياة بنت عبدالعزيز 

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

غادر منتخبنا الوطني لكرة الصاالت، 
أمس )االثنني( إىل الصني تايبيه؛ 
للمشاركة يف نهائيات كأس آسيا 

2018، والتي ستقام خالل الفرتة 1 
وحتى 11 فرباير املقبل.

ويضم الوفد املغادر إىل تايبيه كال من: 
نائب رئيس لجنة الشواطئ والصاالت 

مرشف منتخب كرة الصاالت سريين 
قمرب، مدرب املنتخب عادل املرزوقي، 

مدير املنتخب رائد بابا، إداري 
املنتخب باسم محمد، اختصايص 

العالج محمد جاسم، باإلضافة إىل 15 
العبا هم: سيد محمد حميد، يوسف 

عبدالله، سيد فاضل ريض، محمد 
السندي، جسام صالح، سلامن املال، 
عيل صالح، محمد عبدالله، أحمد 
عبدالنبي، أحمد عبدالجليل، فالح 

عباس، عبدالله املاليك، عيل املاليك، 

سيد هاشم أحمد وسيد محمد حسني.
من جانبه، زار رئيس االتحاد البحريني 

لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، التدريب األخري 

للمنتخب قبل مغادرته إىل االستحقاق 
القاري.

يشار إىل أن منتخبنا وقع يف النهائيات 
اآلسيوية يف املجموعة األوىل إىل جانب 

املستضيف الصني تايبيه وفيتنام 

وماليزيا.
وبحسب مباريات املنتخب يف دور 
املجموعات، فإنه سيلعب يف أوىل 
الجوالت أمام املستضيف تايبيه 1 
فرباير ثم مع فيتنام 3 فرباير وأمام 

ماليزيا 5 من الشهر ذاته.
وينص نظام التأهل عىل ترشح 

صاحبي املركزين األول والثاين من كل 
مجموعة إىل ربع النهايئ.

م��ن��ت��خ��ب ك����رة ال����ص����االت ي���غ���ادر إل����ى ال��ص��ي��ن ت��اي��ب��ي��ه

رئيس االتحاد يتوسط منتخب كرة الصاالت

ال يختلف اثنان عىل أن خروج منتخبنا 
الوطني األول لكرة اليد باملركز الثاين 
للبطولة اآلسيوية 18 التي اختتمت 

أخريا يف كوريا الجنوبية، فيه الكثري من 
الظلم والهضم عىل العبينا األبطال؛ 

كون املستويات الفنية والنتائج التي 
ظهروا أقل ما يقال عنها إنها “رائعة 

ومميزة” واستحقت الثناء واإلشادة من 
أقرب وأقوى الخصوم.

نعم، ُظلم منتخبنا الوطني بنجومه 
“األصليني” يف الحصول عىل املركز الثاين 

لهذه البطولة التي شاءت األقدار أن 
تقف عرثة أمام سواعد أبطالنا وتصف 

بجانب “محرتيف قطر” للمرة الثالثة 
عىل التوايل، وكم كان منتخبنا بحاجة 
ألن يتوج جهوده الجبارة التي بلغت 

نهائيات كأس العامل للمرة الرابعة 

باللقب اآلسيوي، إال أن ذلك مل يحدث.

تأهل منتخبنا للمونديال بصدارة 

مجموعته يف اآلسيوية بجدارة 

واستحقاق بعد انتصارين متتاليني 

أمام أسرتاليا، وعامن، وخرج من 

موقعة الدور الثاين بانتصارين آخرين 

أمام اإلمارات، واليابان، وخسارة أمام 

“محرتيف قطر”، هذه الخسارة أهلته 

ألن يكون وصيف املجموعة ويالقي 

منتخب السعودية يف الدور قبل 

النهايئ، ومتكن بعزمية الرجال من 

هزميته وبلوغ النهايئ.

مل تكن موقعة النهايئ صعبة كام 

كانت يف األعوام السابقة عىل منتخبنا، 

بل عىل “محرتيف قطر” الذين عانوا 

كثريًا يف اجتياز سواعد العبينا الذين 

قدموا الغايل والنفيس يف 60 دقيقة، 
سادها اللون “األحمر واألبيض” بكل 

ما للكلمة من معنى، وكان اللقب 
قاب قوسني أو أدىن من دخول أجواء 

البحرين برفقة بعثة منتخبنا التي 
عادت للتو، لوال األخطاء الطبيعية 

التي تحدث وبفضلها متكن الخصم من 
قلب األمور لصالحه.

فالشارع الريايض كافة، بقدر ما حزن 
عىل ضياع اللقب اآلسيوي كام هو 
حال العبينا الذين غرقت أعينهم 

بالدموع، إال أنهم سعيدون وفخورون 
بهذا املنتخب الذي وللسنة الثالثة عىل 

التوايل يحقق أفضل املراكز اآلسيوية 
ويصل من خاللها ملونديال العامل، 

وهذا بحد ذاته مبعث فخر ورشف 
للرياضيني عموما وملنتسبي كرة اليد 

خصوصا؛ كون العنارص التي لعبت 
وقارعت خصومها “بحرينية 100 %” 

وليست محرتفة أو منتدبة!

العبونا األبطال: محمد عبدالحسني، 
عيل خميس، محمود عبدالقادر، 

حسني الصياد، محمد مريزا سلامن، 
عيل مريزا سلامن، جاسم السالطنة، 
محمد املقايب، مهدي سعد، محمد 
حبيب، عيل عبدالقادر، عيل عيد، 

محمد مريزا، حسن شهاب، عيل 
يوسف، حسن مدن وأحمد جالل، 

بفضل سواعدهم الذهبية تحقق ما 
نتحدث عنه اليوم للمرة الثالثة عىل 

التوايل، هم “كوكبة نجوم” مضيئة 
بالعطاء والحيوية والروح القتالية، 

قدموا أنفسهم بشكل الفت للنظر رغم 
أعامرهم املتفاوتة، تغلبوا عىل أنفسهم 

ألكرث من مرة وواجهوا الضغوط 

والصعاب التي القوها “نفسًيا وذهنيا” 

ليقلبوها لصالحهم ويقهروا خصومهم 

الواحد تلو اآلخر مبستويات مبهرة، 

ويتوجوا جهودهم يف الختام بأبهى 

وأزهى صورة سيخلدها تاريخ اآلسيوية 

واألذهان البحرينية بأن من حال بينهم 

وبني اللقب اآلسيوي ليس منتخًبا، بل 

“محرتفو قطر”، وهذا يكفي.

تحديًدا..

     حضور منتخبنا الوطني لكرة 

اليد يف مونديال العامل للمرة الرابعة 

وتتويجه وصيًفا للبطولة اآلسيوية 

للمرة الثالثة عىل التوايل، بكل 

تأكيد هو داللة واضحة وكبرية بأن 

لعبة كرة اليد باتت هي األوىل 
يف البحرين، وأمنياتنا من القيادة 

الرياضية أن تويل اهتامًما بالًغا لهذه 
اللعبة عموًما ولالعبينا األبطال الذين 

يستحقون التكريم االستثنايئ الالئق 
خصوًصا.

      مدرب منتخبنا جودنسون أثبت 
وبالدليل القاطع امتالكه العقلية 

التدريبية االحرتافية، التي وضحت 
معاملها جلًيا من خالل صحة إدارته 

املباريات وكيفية قلب املعطيات 
لصالحه من خالل التغيريات 

التكتيكية والفنية وإحداث الفارق. 
االتحاد البحريني لكرة اليد ُمطالب 
باإلبقاء عىل املدرب لسنوات أخرى 

مع التوسع يف املرشوع املستقبيل 
للمنتخب.

“انتو الذهب والكأس... يا فخرنه ورفعة راس”
علي مجيد

بال حدود

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

جانب من المشاركين بالبطولة

فريق  اململك��ة  ممث��ل  يخ��وض 
املالكي��ة عن��د 5:15 من مس��اء 
اليوم لق��اء مهام أمام فريق العني 
اإلمارايت، وذلك عىل ملعب هزاع 
بن زايد مبدينة الع��ني اإلماراتية، 
ضم��ن امللح��ق املؤه��ل لدوري 

أبطال آسيا.
وتكمن أهمية املباراة يف أن الفائز 
س��يتأهل إىل دوري أبطال آس��يا، 
فيام الخ��ارس إىل مس��ابقة كأس 

االتحاد اآلسيوي.
وإذا ما نجح امللكاويون يف تحقيق 
تاريخا  فإنهم س��يكتبون  الف��وز، 
جديدا للنادي الذي كتب التاريخ 
املوس��م املايض حينام توج بلقب 
ال��دوري املحيل للم��رة األوىل يف 

تاريخه.
وبال ش��ك، ف��إن مواجه��ة العني 
الي��وم لن تكون س��هلة، خصوصا 
أن الفريق اإلمارايت يتسلح بعاميل 
األرض والجمه��ور، ع��الوة ع��ىل 
عنارص مميزة يف تش��كيلته قادرة 

عىل صنع الفارق.
األول  أم��س  وص��ل  املالكي��ة 

إىل اإلم��ارات، وأج��رى حصت��ني 
تدريبيتني.

وتض��م قامئ��ة م��درب املالكي��ة 
أحم��د صالح الدخيل للمباراة 25 
العب��ا هم: حس��ن خميس الربي، 
س��يدعيل عيىس، حس��ني حسن، 
عامر حس��ن، عيىس عبدالوهاب، 
محم��د دروي��ش، محم��د مريزا، 
سيدهاش��م عيىس، عيل عاش��ور، 
سيدهاشم عدنان، جاسم محمد، 
عيل جاسم، إرساء عامر، سيدرضا 
ف��ردان،  عبدالكري��م  عي��ىس، 
يوسف،  أحمد  عباس،  سيدمحمد 
ن��واف عبدالله، جي ج��ي، وليد 
الطيب، سيدعيىس سلامن، يوسف 
حبيب، ع��يل حميد، س��يدأحمد 

هاشم وسامل حسني.
واس��تقرت بعثة املالكية يف فندق 

هيلتون العني.

احتماالت الفوز والخسارة

يف ح��ال فوز املالكي��ة اليوم عىل 
الع��ني، فإن فريق ف��ارس الغربية 

س��يتأهل إىل املجموعة 4 بدوري 
أبط��ال آس��يا، التي تض��م الهالل 
السعودي، استقالل طهران اإليراين 
والري��ان القط��ري، وأم��ا يف حال 
الخس��ارة، فإن املالكية سيش��ارك 
يف املجموعة األوىل بكأس االتحاد 
الفائز من  اآلسيوي التي س��تضم 
املقديس  والهالل  العامين  السويق 
الجوي��ة  الق��وة  الفلس��طيني، 

العراقي والجزيرة األردين.

مدرب العين قلق

مدرب  الدخي��ل  أحم��د  قال 
املالكي��ة، يف املؤمتر الصحفي: 
“نعت��ز بخوض ه��ذه املباراة 
يف العني بني أبن��اء زايد الخري 
وندخ��ل  زاي��د(،  )ع��ام  يف 
كبرية  بطموح��ات  املواجه��ة 
مع غي��اب الضغوطات”. فيام 
ماميتش،  زوران  الكروايت  أكد 

مدرب الع��ني، أن عىل فريقه 
خوض املواجه��ة برتكيز عايل، 
ألن الخط��أ ممنوع، وال يوجد 
تعوي��ض يف مواجه��ة اللق��اء 

الواحد.
م��رة  “ألول  زوران:  وق��ال 
الحايل،  الك��روي  املوس��م  يف 
أش��عر بالقلق، وذل��ك لعدة 
أس��باب، من ضمنها أن العني 
مل يصل إىل درج��ة الجاهزية 

املطلوبة للمش��اركة يف دوري 
أبطال آس��يا، خصوصا وأنه مل 
تحدي  لدخول  مرش��حا  يكن 
لوال  القارية  املنافس��ة  سباق 
انسحاب شباب األهيل ديب”. 
وأض��اف: “التأه��ل للمرحلة 
املقبل��ة يحس��م م��ن مباراة 
واحدة فقط، وال توجد هناك 
أي ف��رص للتعوي��ض، ووفقا 
الع��ني  يب��دو  للرتش��يحات، 
الفري��ق األوفر حظ��ا، ولكن 
الواق��ع يؤكد أن ك��رة القدم 
ال تكافئ س��وى األكرث عطاًء، 
وصاح��ب الرتكيز األكرب طوال 

زمن املباراة”.
وعن ترصيحات أحد مسؤويل 
املالكية، بان راتب العب واحد 
م��ن الع��ني، يع��ادل ميزانية 
الفريق البحريني ملدة موسم، 
إلزاحة  طبيعي  “ترصيح  قال: 
الضغوط��ات عنه��م، لكن لو 
مل يطمحوا للصع��ود إىل دور 
املجموعات، لبقوا يف منازلهم، 

ومل يحرضوا لخوض املباراة”.

فريق المالكية لكرة القدم )إعالم المالكية(

المالكية يحل ضيًفا على العين اإلماراتي 
في ملحق دوري األبطال اآلسيوي

أحمد مهدي
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رفع رئيس لجنة الشئون الخارجية 
عبدالله  الوطني  واألم��ن  والدفاع 
ب��ن حويل أس��مى آيات الش��كر 
والعرف��ان ملمث��ل جالل��ة املل��ك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة؛ ع��ىل رعايت��ه 
واهتاممه الشخيص ببطولة سموه 
للصقور والصيد، التي متثل تأصيالاً 
للموروث الشعبي البحريني والتي 
حظي��ت باهتامم بال��غ من نائب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة س��مو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وأوضح بن حويل أن هذه البطولة 

س��موه  أغدق  والت��ي  العريق��ة، 
عليها بالرعاية والدعم واملس��اندة 
عىل مختلف املستويات اإلعالمية 
والثقافية والرياضية واملادية، متثل 
��ا ومميزاًا للرياضات  إضفاء ملموساً
الش��عبية املمي��زة، والتي تتنافس 
دول الخلي��ج يف تقدميه��ا للع��امل، 
كمس��احة رحبة، ت��رز الكفاءات 
الش��بابية املحلي��ة م��ن خالله��ا، 
قدراته��ا، ومهاراته��ا، وإبداعاته��ا 

املختلفة.
وأك��د أن بطول��ة س��مو الش��يخ 
ا  نارص للصق��ور والصيد، متثل رافداً
للرياض��ات الوطني��ة، وأنه��ا علم 
وثقاف��ة وفك��ر، يج��ب أن تدرس 
لألجي��ال املقبلة، عر زرع مفاهيم 

املوروثات الشعبية التي رىب عليها 
اآلب��اء، واألج��داد، والتي أوجدت 
الوع��ي الرتاكم��ي له��ا، وع��ززت 
مفاهيم ومازجتها بالقيم والعادات 
الس��ائدة، ومنتها كرياضات تراثية، 
تش��هد ب��كل بطول��ة تنافس��ات 

استثنائية، وهادفة، ونوعية.
ا  وقال بن حويل، والذي كان مرافقاً
شخصياًا لألمري الراحل سمو الشيخ 
عي��ى بن س��لامن آل خليفة، إن 
“سموه رحمه الله كان من املهتمني 
ا  ا به��ذه الرياضة، وكان حريصاً جداً
عىل الس��فر ب��ني اللح��ني واآلخر، 
ملناطق مختلفة من العامل ملامرسة 
املقناص، مع جمع م��ن مرافقيه، 
ك��ام أن جاللة املل��ك حفظه الله 

ا بها، ويرى  ورعاه، من املهتمني جداً
جاللته به��ا عالمة فارق��ة ومهمة 
يف مس��تقبل الرياض��ات الوطنية، 

ومفخرة للبلد ولتاريخها”.
وع��ر ب��ن حوي��ل ع��ن ج��م 
ش��كره وتقديره للجنة املنظمة 
للبطولة، عىل كل االستعدادات 
والخط��وات التنظيمية املرافقة 
التي تتامىش بحرفيتها  للبطولة، 
مع تطلعات س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د، الهادف��ة للمحافظة 
عىل ال��رتاث الوطني، من خالل 
دع��م رياضة الصي��د بالصقور، 
س��ائدة  ثقاف��ة  وتعزيزه��ا 
ومتمددة باملجتم��ع، معتراًا أن 
األقب��ال املمي��ز من املش��اركني 
اللحظة يؤكد  والجمهور حت��ى 
النج��اح الباهر له��ذه البطولة 

األخاذة.

��ا  وزاد “الش��كر موص��ول أيضاً
ولجميع  البحري��ن،  لتلفزي��ون 
املميزين  واملذيع��ني  املعدي��ن 
بالقناة الرياضية، عىل جهودهم 
املق��درة واملش��كورة يف إب��راز 
البطولة بالشكل الذي يليق بها، 
وبالشخصية الكبرية التي تحمل 

اسمها”.

بطولة ناصر بن حمد للصقور تأصيل للموروث الشعبي العريق
أكد أنها رافد للرياضات الوطنية... بن حويل: 

البالد سبورت

عبداهلل بن حويل 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تح��ت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة، وبحضور أنجال سموه، 

س��مو الش��يخ محمد بن نارص بن حمد 

آل خليفة وس��مو الشيخ حمد بن نارص 

بن حمد آل خليف��ة، انطلقت فعاليات 

اليوم األول من األس��بوع الثاين للرنامج 

التعليمي للقناص الصغري ضمن مسابقة 

نارص بن حمد للصقور والصيد.

وش��ارك أنجال س��مو الش��يخ نارص بن 

حمد آل خليفة، سمو الشيخ محمد بن 

نارص بن حمد آل خليفة وس��مو الشيخ 

حم��د بن نارص بن حم��د آل خليفة، يف 

مختل��ف الفعالي��ات الت��ي أقيمت يف 

الرنامج التعليمي للقناص الصغري.

وبه��ذه املناس��بة، أك��د س��مو الش��يخ 

ن��ارص بن حمد آل خليف��ة أن فعاليات 

ا  القناص الصغري لها طابع خاص خصوصاً

أنها س��تفيد رشيحة كبرية من األش��بال 

وس��تعطيهم التش��جيع للمحافظة عىل 

ه��ذا اإلرث ال��ذي حملناه ع��ىل عاتقنا 

وتوارثن��اه من األج��داد واهتامم ودعم 

عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد 

بن عيى آل خليفة، مشرياًا سموه إىل أن 

مشاركة أنجاله س��مو الشيخ محمد بن 

نارص وسمو الشيخ حمد بن نارص تؤكد 

الحرص عىل تقديم كامل الدعم لجميع 

املشاركني يف فعاليات القناص الصغري.

وأوضح سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة أن الدع��م واالهتامم الذي يوليه 

صاحب الجالل��ة امللك يعطين��ا الحافز 

الكبري ملواصلة دع��م رياضات املوروث 

ا أن ه��ذه الرياضات  الش��عبي، خصوصاً

تحظى بش��عبية كبرية من أبناء البحرين 

ومتابعة كبرية من مختلف الجنس��يات، 

مبيناًا سموه إىل أن هذا الدعم سيتواصل 

يف الف��رتة املقبل��ة؛ م��ن أج��ل تحقيق 

األهداف املرجوة.

وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليف��ة إن نج��اح األس��بوع األول من 

فعالي��ات القناص الصغ��ري يؤكد حرص 

آباء املش��اركني عىل إعط��اء هذا اإلرث 

ألبنائهم وتش��جيعهم للحفاظ عىل هذه 

ا سموه  الرياضات واالنخراط فيها، مضيفاً

أن املشاركة الواس��عة من األشبال تؤكد 

أن هذه الرياضات تس��ري وف��ق الرؤية 

��ا أن هناك  التي ت��م وضعه��ا، خصوصاً

العديد من األه��داف تحققت يف الفرتة 

املاضية وس��رتتفع هذه األهداف خالل 

فعاليات األيام املقبلة.

وأش��اد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليف��ة بالجه��ود املبذولة م��ن اللجنة 

املنظمة برئاس��ة خليفة عبدالله القعود 

الرنام��ج  ع��ىل  املرشف��ني  واملدرب��ني 

التعليمي للقناص الصغري وحرصهم عىل 
تقدي��م كامل الدعم للمش��اركة، متمنياًا 

سموه كل التوفيق والنجاح للمشاركني.

حضور كبير في انطالق 
األسبوع الثاني

ش��هد انط��الق األس��بوع الث��اين حضورا 
كبريا من األش��بال املش��اركني يف الرنامج 
التعليمي للقناص الصغري، إذ ارتفع العدد 

إىل أكرث من 100 مشارك يف الرنامج.
للقناص  التعليمي  الرنامج  وس��يتواصل 
الصغري اليوم يف األس��بوع الثاين، عىل أن 

يختتم األسبوع الثاين يوم غد.
ويرشف عىل تدريب املشاركني نخبة من 

املدربني املميزين مثل عبدالعزيز ذياب 

الرميحي وس��عيد السعدي وخالد أحمد 

الرويعي وخال��د الرميحي وعبدالرحمن 

القاسمي وغريهم.

ووزعت اللجنة املنظمة العليا املشاركني 

ع��ىل ع��دة مجموع��ات، إذ يرشف كل 

م��درب ع��ىل مجموعة من املش��اركني 

بحي��اة  العي��ش  جوان��ب  وتعليمه��م 

املقن��اص، عالوة عىل العديد من الرامج 

املتنوع��ة مث��ل رياضات رك��وب الخيل 

وركوب اإلبل والصق��ارة وتعليم الرماية 

بالس��لوقي  والصيد  املجال��س  وحديث 

وكيفي��ة العي��ش يف ال��ر واالعتامد عىل 

النفس.

لقطات من مشاركة سمو الشيخ محمد بن ناصر وحمد بن ناصر

محمد وحمد بن ناصر يشاركان في البرنامج التعليمي للقناص الصغير
ناصر بن حمد يؤكد الحرص على دعم البرنامج من أجل النجاح

تغطية         اللجنة اإلعالمية



يواصل نادي راش��د للفروس��ية وس��باق 
الخي��ل اس��تعداداته التنظيمي��ة إلقام��ة 
مهرجان س��باق الخيل الكب��ر عىل كأس 
صاحب الس��مو املليك األمر س��لامن بن 
حم��د آل خليفة ويل العه��د نائب القائد 
األع��ىل النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
ال��وزراء وذلك عرص ي��وم الجمعة املقبل 
مبض��امر الن��ادي مبنطقة رف��ه بالصخر، 
حيث ارتفعت درجة الرتتيبات التنظيمية 
والفنية األقامة املهرجان الرتفيهي العائيل 
الذي يقام س��نوياً عىل هامش الس��باق، 
املش��اركة  أستعداداتاإلس��طبالت  بجانب 
الت��ي تهي��ئ فرس��انها وجياده��ا لخوض 

منافسات السباق الكبر. 
ويشهد نادي راشد للفروسية حركة عمل 
دؤوبة تأهباً للمهرج��ان الكبر من خالل 
تهيئة مرافق الن��ادي املختلفة اىل تنظيم 
املهرجان حيث س��يتم العمل عىل تجهيز 
املوقع الخاص الذي ستقام عليه فعاليات 

املهرجان داخل النادي.
وسيش��هد الي��وم “الثالثاء” إج��راء قرعة 
كأس س��مو ويل العهد لسباق الخيل عىل 
الهواء مبارشة عرب قناة البحرين الرياضية 
عند الس��اعة السادسة مس��اء من موقع 
الحدث يف نادي راش��د للفروس��ية وذلك 
للموس��م الثاين ع��ىل الت��وايل حرصاً عىل 

إبراز الحدث بالصورة املناس��بة، حيث تم 
التنس��يقبني إدارة نادي راش��د وتلفزيون 
البحرين حول األم��ور التنظيمية والفنية 
الخاص��ة بالقرعةوالتي س��تجرى يف قاعة 
املؤمترات الرئيسية بالنادي وذلك بحضور 
امل��الك واملدرب��ني والفرس��ان واملتابعني 
وع��ىل ضوئه��ا س��تعلن القامئ��ة النهائية 
للجياد املش��اركة وكذل��ك تحديد بوابات 
األنطالقفي األش��واط الخمس��ة للس��باق 

الكبر. 
وج��اءت قامئة التداخي��ل املبدئية للجياد 
املشاركة يف س��باق كأس سمو ويل العهد 
ع��ىل النح��و الت��ايل: الش��وط األول يقام 
عىل كأس الهيئة العلي��ا للفئة الثالثة من 
جياد الدرجة األوىل “مس��تورد” مس��افة 
1200 مرت مستقيم والجائزة 2000 دينار. 
الش��وط الثاين يقام ع��ىل أوكس البحرين 
لجي��اد النت��اج محيل مس��افة 1800 مرت 
والجائزة 3000 دينار. الشوط الثالث يقام 
عىل كأس ويل العه��د نائب القائد األعىل 
النائ��ب األول لرئي��س ال��وزراء صاح��ب 
الس��مو املليك األمر س��لامن بن حمد آل 
خليفة واملخصص لجياد الدرجة األوىل من 
خيل البحرين العربي��ة األصيلة “الواهو” 

مسافة 1400 مرت والجائزة 5000 دينار.
الش��وط الراب��ع كأس ويل العه��د نائ��ب 

القائد األعىل النائب األول لرئيس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمر س��لامن بن 
حمد آل خليفة واملخصص لجياد الدرجة 
األوىل للنت��اج مح��يل مس��افة 2000 مرت 

والجائزة 15000 دينار.
الش��وط الخامس واألخر يقام عىل كأس 
ويل العه��د نائ��ب القائد األع��ىل النائب 
األول لرئي��س ال��وزراء صاح��ب الس��مو 
املليك األمر س��لامن بن حم��د آل خليفة 

واملخص��ص للفئة األوىل من جياد الدرجة 
م��رت   2000 مس��افة  املس��توردة  األوىل 

والجائزة 15000 دينار.

جوائز للجمهور

وع��ىل صعي��د االس��تعدادات التنظيمية 
ملهرجان الس��باق أعلن نادي راش��د عن 
تقدي��م جوائ��ز فورية “ إمس��ح وأربح “ 
خاص��ة لجمهور املهرج��ان وذلك إحتفاالً 

بهذه املناسبة الكبرة، كام ستكون الدعوة 
عام��ة أمام الجمهور للحضور لألس��تمتاع 
بالفعالي��ات العائلي��ة والرتفيهي��ة الت��ي 
اىل  والصغارباألضافة  الكب��ار  تس��تقطب 
متابعة منافس��ات األثارة بني أقوى الجياد 

يف مضامر السباق.

كتيب خاص وجاهزية المضمار

وتم تجهيز مضامر السباق الخارجي الذي 

ستجرى عليه منافسات السباق من خالل 
العم��ل ال��ذي يقوم به قس��م الصيانة يف 
النادي ، فيام يقوم قسم العالقات العامة 
بالن��ادي بالعم��ل ع��ىل إع��داد الكتيب 
الخاص بالسباق والذي سيكون متميزاً من 
حيث املادة واملعلومات والصور من خالل 
التع��اون مع جامع��ة البحرين التي تقوم 
مطبعته��ا بطباعة كتيبات الس��باق حيث 
س��يتم تجهيزه خالل اليومني املقبلني من 
أجل توزيعه عىل الحضور يف يوم السباق 
، وكذل��ك إعداد وضع األعالنات الرتحيبية 
والص��ور الخاصة باملهرجان داخل مناطق 
الن��ادي باألضاف��ة اىل توجي��ه الدعوات 
الرس��مية اىل كبار الشخصيات واملسؤولني 
واملدعوين والجه��ات الراعية وذلك جرياً 

عىل العادة يف هذه املناسبات. 
ك��ام ت��م التعاون والتنس��يق م��ع بلدية 
املنطقة الجنوبية من أجل القيام باألعامل 
والرتتيب��ات املتعلق��ة بالتنظي��ف داخل 
منطقة الن��ادي وتزيينها بأع��الم اململكة 
مثلام جرت عليه العادة يف هذه املناسبات 
،باألضاف��ة اىل التنس��يق م��ع تلفزي��ون 
البحرين م��ن أجل بث االعالن التلفزيوين 
الرتويجي الخاص باملهرجان لعرضه خالل 
األس��بوع الحاليفي فرتات مختلفة وذلك 

عرب قنوات تلفزيون البحرين .

اليوم نقل مباشر لقرعة كأس سمو ولي العهد وجوائز فورية للجمهور
إستعدادات مكثفة في نادي راشد للسباق الكبير

سمو ولي العهد خالل رعايته سباق الموسم قبل الماضي

الصخير              نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

مع  اجتامعية  ش��خصيات  تفاعلت 
املبادرة التي أطلقه��ا النائب األول 
لرئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة رئي��س االتحاد البحريني 
أللع��اب الق��وى الرئي��س الفخري 
لالتح��اد البحرين��ي لرياض��ة ذوي 
االعاقة س��مو الش��يخ بن حمد آل 
خليف��ة، بتخصي��ص ري��ع بطول��ة 
أق��وى رجل بحرين��ي لدعم مرىض 
الرسط��ان، والت��ي س��تقام تح��ت 
رعاية س��موه وبتنظيم من املكتب 
اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد بن 
حمد ب��ن عي��ى آل خليفة تحت 
ش��عار “#خلك_وح��ش” ب� “خليج 
البحري��ن” يف الفرتة 22 - 24 فرباير 
املقبل. وتأيت إقام��ة البطولة ضمن 
إح��دى املبادرات الكرمية لس��موه 
يف دعم الش��باب يف املجال الريايض 

واإلنساين.

الن��واب  مجل��س  عض��و  وأش��اد 
النائب مجي��د العصفور بالخطوات 
واملبادرات التي يطلقها سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة، معتربا 
أن خط��وة تنفي��ذ الربامج وإطالق 
الفعاليات الهادفة الحتضان الشباب 
إلبراز إمكاناته��م، مبا ينعكس عىل 
تطور مس��توياتهم ويس��هم بذلك 
يف ارتق��اء األلعاب الرياضية، والذي 
يدفع بعجلة البناء والتطور يف قطاع 

الشباب والرياضة باململكة.
وقال العصف��ور “إن تنظيم بطولة 
أق��وى رج��ل بحريني ه��و مبثابة 
تجم��ع ري��ايض وطن��ي، يحتض��ن 
الشباب البحريني يف تنافس رشيف، 
ويس��اهم يف تنمي��ة قدراته��م، مبا 
ينعكس عىل تط��ور جانب الحركة 
الش��بابية والرياضية، كام أنه يعزز 
م��ن اللحم��ة الوطنية ع��رب تقوية 

الرواب��ط األخوية ب��ني أبناء الوطن 

الواح��د”، مش��را إىل أن املش��اركة 

الواس��عة الت��ي حظيت به��ا هذه 

البطولة تؤكد نجاح فكرتها خصوصا 

مع اس��تقطابها للع��دد الكبر من 

الشباب البحريني.
وواصل عضو مجلس النواب حديثه 
قائال “ويف هذا املقام نثمن الجهود 
املتميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة يف دعمه للقطاع الشبايب 
والريايض، من خالل املبادرات التي 
يطلقها س��موه والتي تهدف لتهيئة 
املثالية واملناس��بة للشباب  األجواء 
بجمي��ع فئات��ه ورشائح��ه، إلطالق 
إبداعاتهم وطاقاتهم مبا يس��اهم يف 
تنميتها وتطويرها، والذي يخدم يف 
رفع مس��توياتهم، وينعكس بدورة 
ع��ىل مواصل��ة التنمي��ة والبناء يف 
ش��تى املجاالت والسيام الرياضية”، 
مقدرا لسموه املبادرة التي أطلقها 
بتخصي��ص ري��ع البطول��ة مل��رىض 
الرسط��ان يف ب��ادرة تن��م عن روح 
األرسة واإلنس��انية الت��ي يتميز بها 

نجل جاللة امللك.

العصفور يثمن جهود ومبادرات خالد بن حمد 
اللجنة اإلعالمية        بطولة أقوى رجل بحريني

كانو يبارك بتأهل أحمر اليد 
للمونديال

املاحوز – النادي األهيل: رفع رئيس مجلس إدارة 
النادي األهيل خالد كانو أجمل آيات التهاين 

والتربيكات للقيادة الرشيدة مبناسبة تأهل منتخبنا 
الوطني لكرة اليد اىل مونديال العامل بأملانيا 

والدمنارك وتحقيق املركز الثاين للبطولة األسيوية، 
كام عرب عن خالص تهانيه اىل رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة اليد، وإىل الجامهر 
البحرينية كافة، مؤكداً 

جدارة وأحقية منتخبنا 
الوطني بالتأهل 

لكأس العامل للمرة 
الرابعة وأحقيته 

يف هذا املكانة 
املرموقة عىل 

مستوى القارة 
األسيوية والتي 
صنعها بسواعد 

أبناء مملكة 
البحرين. 
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كش��ف االتحاد البحريني لكرة اليد 
عرب لجنة املسابقات هوية جدول ما 
تبقى من منافسات الدور التمهيدي 
ل��دوري أندية الدرج��ة األوىل لكرة 

اليد.
وج��اء يف الج��دول ال��ذي تحص��ل 
“البالد س��بورت” عىل نس��خة منه، 
أن املنافسات س��تنطلق يوم االثنني 
5 فرباير املقبل بإقامة اللقاء املؤجل 
م��ن الجولة السادس��ة ب��ني فريق 
باربار م��ع نظره النجم��ة، عىل أن 
تبدأ مواجه��ات الجولة الثامنة بدءاً 
من يوم الخميس 8 من الشهر نفسه 
بلق��اءي توبيل واالتف��اق والبحرين 
والتضام��ن، ويف الي��وم التايل تقام 3 
مواجهات قوي��ة أولها الدير وباربار 
ث��م أم الحص��م مع النجم��ة وأخراً 

الشباب واألهيل.
وستس��تمر املنافس��ات واملواجهات 
القوي��ة املنتظ��رة مع ب��دء الجولة 

التاسعة التي س��تنطلق يوم االثنني 
12 فرباي��ر، إذ س��يلتقي النجمة مع 
الش��باب ثم الدير وسامهيج، لتتجه 
األنظار ملوقع��ة األهيل وباربار التي 
ستقام يوم الثالثاء وقبلها لقاء يجمع 

البحرين وتوبيل.
وبحس��ب الجدول ستستمر جوالت 
التب��اري دون انقط��اع حتى الجولة 
األخرة التي ستقام يوم االربعاء 21 
من الش��هر نفس��ه بلقاء “الديريب” 
ب��ني األه��يل والنجم��ة، وقبل ذلك 
االتفاق  توب��يل وس��امهيج،  يلتقي 
والتضامن، الدير والشباب، البحرين 

وأم الحصم.
ويتشكل نظام املسابقة من مرحلتني، 
تب��دأ األوىل بالدور التمهيدي بنظام 
الدوري من دور واحد لجميع الفرق، 
أم��ا املرحل��ة الثانية فيت��م خاللها 
تقس��يم الفرق إىل مجموعتني تضم 
املجموعة األوىل الفرق الحاصلة عىل 

الرتتي��ب من املرك��ز األول إىل املركز 
الرابع يف ال��دور التمهيدي، وتلعب 
دوريا من دور واحد بنظام الدوري 
املراكز  لتحدي��د  النق��اط(  )تجميع 
من جدي��د، بعدها يلع��ب الفريق 
الحاص��ل عىل املركز األول مع الرابع 
والثاين مع الثالث بأفضلية الفوز من 
3 مباري��ات، عىل أن يرتش��ح تلقائيًّا 
الفري��ق الفائ��ز مرت��ني للعب عىل 
املركزين األول والثاين وتحديد بطل 

الدوري.
وبحس��ب ج��دول الرتتي��ب، ي��أيت 
فريقا بارب��ار واأله��يل يف املركزين 
األول والث��اين بنف��س الرصي��د )16 
نقط��ة(، النجمة ثالث��اً )14 نقطة(، 
الش��باب واالتفاق 14، الدير 13، أم 
الحصم 12، سامهيج 11، توبيل 10، 
البحرين 8 وأخرا التضامن 7 نقاط، 
م��ع وجود نق��ص وزي��ادة يف عدد 

املباريات لبعض الفرق.

استئناف منافسات دوري اليد 5 فبراير
بلقاء ناري يجمع باربار والنجمة

من منافسات الدوري

علي مجيد

النائب مجيد العصفور
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إرنس��تو  ق��ال  )وكاالت(: 
ن��ادي  م��درب  فالف��ردي، 
برشلونة، إن فيليب كوتينيو، 
صاحب أغ��ى صفقة انتقال 
يف تاري��خ الن��ادي الكتالوين، 
للتأقلم  الوقت،  إىل  سيحتاج 

مع الفريق.
وانصب��ت كل األض��واء نحو 
صانع اللعب الربازييل، لكنه 
خرج يف الش��وط الثاين، يوم 
األحد، وش��ارك باكو ألكاسر 
عى حس��ابه، بعدم��ا تأخر 

برشلونة بهدف أمام أالفيس 
إط��ار  يف   ،23 الدقيق��ة  يف 

الليجا.
وف��از برش��لونة بع��د ذلك، 
بنتيج��ة 1-2، بفض��ل هديف 
وليوني��ل  س��واريز  لوي��س 

مييس.
الجانب  وش��ارك كوتينيو يف 
األمين من امللع��ب، وتعاون 
بش��كل جيد، لكنه فشل يف 
ترك بصم��ة مؤثرة يف ظهوره 
األول كأس��ايس يف الكام��ب 

نو، بعدما ظهر كبديل خالل 
الفوز 0-2 عى إسبانيول، يف 
الخميس  إسبانيا،  ملك  كأس 

املايض.
وأضاف فالفردي للصحافيني 
دفاعا عن كوتينيو “الالعبون 
ليسوا ماكينات ميكن وضعها 
فقط داخل املصنع وتبدأ يف 

العمل مبارشة”.
أن��ه لعب  “أعتق��د  وتاب��ع 
بش��كل رائ��ع، وكان يطلب 
وميلك  الك��رة  الحصول عى 

مه��ارات مهمة، ه��و يتأقلم 
بشكل تدريجي”.

ومتتع كوتينيو أيضا بدعم من 
زميل��ه الس��ابق يف ليفربول، 

املهاجم لويس سواريز.
“يك��ون من  وقال س��واريز 
الصع��ب دامئا خوض املباراة 
يف  ن��و  الكام��ب  يف  األوىل 
رائع  بش��كل  لعب  الدوري. 
ج��دا وح��اول زي��ادة إيقاع 
اللق��اء، والفريق س��عيد مبا 

فيليب كوتينيوفعله”.

)وكاالت(: يس��تعد األمل��اين يورجن 
كل��وب، م��درب ن��ادي ليفرب��ول، 
مواجهة مواطنه ديفيد فاجرن، الذي 
يتوىل تدريب هيدرس��فيلد، عندما 
يتقابل الفريق��ان، اليوم الثالثاء، يف 

إطار الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وارتب��ط كل��وب وفاج��رن بعالق��ة 
صداق��ة، منذ لعبه��ا معا يف ماينز 
بدوري الدرج��ة الثانية األملاين، كا 
أن كلوب اختار فاجرن ليكون مرافقا 

له خالل حفل زفافه.
ومل يك��ن غريبا أنه حينا س��نحت 
فرص��ة لفاجرن، ق��رب نهاية 2015، 
يف الرحي��ل ع��ن منصب��ه كمدرب 
للفريق الثاين لبوروس��يا دورمتوند، 
فإنه أجرى اتصاال مع كلوب، وسأله 
ع��ن رأيه بع��د أس��ابيع قليلة من 
انتقال هذا املدرب الشهر لتدريب 

ليفربول.
وجاء ال��رد واضحا م��ن كلوب إىل 

صديقه “افعل ذلك ببساطة”.
وعم��ل فاج��رن بنصيح��ة صديقه، 
وقاده  تدريب هيدرس��فيلد  وتوىل 
للصعود إىل ال��دوري املمتاز العام 
امل��ايض، ويف املوس��م األول للفريق 
يف دوري األض��واء منذ 1972، فإنه 

يحتل املركز ال� 14.
وجل��س فاج��رن يف مكتب��ه الصغر 
املتواضع، وسط ضوضاء من أعال 
بناء ال تزال مستمرة يف مركز تدريب 
سؤاله،  عند  هيدرس��فيلد، وضحك 
ع��ا إذا كان كلوب ق��د أعطاه أي 
معلومة عا ينتظره يف هذا النادي.
وقال فاج��رن يف مقابلة “ال. مل يكن 
لديه أي معلوم��ات. مل يكن يعرف 
أي يشء عن هيدرس��فيلد ومل يكن 
تقريبا يعرف ش��يئا أيضا عن دوري 

الدرجة الثانية”.
وأضاف فاج��رن “كان يعرف تقريبا 
ظ��رويف يف دورمتون��د. أن��ا متأك��د 
أيضا أنه الحظ بعد شهر واحد من 

وج��وده هنا، أن هن��اك الكثر من 
املش��اعر يف كرة الق��دم يف إنجلرتا، 
لذا قال لو س��نحت لك الفرصة قم 

بتجربة األمر”.
وتاب��ع “ما أعرف��ه اآلن بعد عامني 
ونص��ف يف ه��ذا املنص��ب، أنن��ي 
اس��تطيع الق��ول إنه أح��د أفضل 
الق��رارات الت��ي اتخذته��ا ط��وال 

حيايت”.
ويحظ��ى املدرب البال��غ عمره 46 
عاما بشعبية كبرة يف هيدرسفيلد، 
وه��ذا األم��ر لي��س فقط بس��بب 
نجاحه يف إنجاز اليشء غر املتوقع 
مع فريق ميل��ك أحد أقل ميزانيات 
فرق الدرجة الثانية، وقاده للصعود 
لل��دوري املمتاز، بل أيضا ألنه فعل 
ذلك بطريقة كان له��ا تأثر إيجايب 

عى الجميع.
ورمب��ا ال ميلك فاجرن نفس س��ات 
كلوب، لكنه يتش��ابه معه يف قدرته 
عى تحويل حاس��ه إىل املشجعني، 

وكذلك إىل الالعبني.

وال ت��زال حانة الن��ادي االجتاعي 
موجودة إضافة إىل تقاسم استخدام 
املطعم بني العب��ي الفريق وأعضاء 
الن��ادي الباحثني ع��ن وجبة غذاء، 
وميل��ك الالعبون الحري��ة يف تناول 
الطع��ام يف م��كان خ��اص أو م��ع 

الجمهور.
ويعتقد فاجرن أن مث��ل هذا النهج 
غ��ر املعت��اد، يعت��رب أم��را صحيا 

بالنسبة لالعبني.
وقال فاجرن عن ذلك “أعتقد أننا ال 
نزال نعد ضمن املجتمع، وميكننا أن 
نش��عر مبا يشعر به املجتمع إذا كنا 

نرغب يف ذلك.
وتابع “أعجبني ذلك ألنني ال أكون 
دامئا وس��ط املدينة للشعور بنفس 
مش��اعر العامة، لك��ن ميكن تناول 
وجبة الغذاء يف املطعم واالس��تاع 
إىل بعض التعليقات سواء اإليجابية 
أو الس��لبية ومعرفة ما يحدث من 

حولك”.
ويرتب��ط فاجرن بالكث��ر من األمور 

بعي��دا ع��ن اللعبة، فع��ى عكس 
املعروف عن معظم املدربني بتويل 
مس��ؤولية الفريق األول فقط، فإنه 
يق��وم بدور يف تطوير مركز تدريب 
النادي وكذلك يف بعض املرشوعات 

األخرى.
وقال فاجرن “أنا أرتبط بش��دة بكل 
يشء تقريب��ا يحدث هنا. ألتقي مع 
العال واملهندسني ويسألونني عن 
أفكاري وتص��ورايت للخطوة املقبلة 

وما إىل ذلك”.
وب��كل تأكي��د، ف��إن تركي��ز فاجرن 
األس��ايس ينص��ب ع��ى تش��كيلة 
الفري��ق األول، وقد نجح يف تدعيم 
الصفوف بع��د الصعود إىل الدوري 
املمت��از ويحاول باس��تمرار تحقيق 
مفاج��آت، ك��ا فعل بالف��وز عى 
مانشسرت يونايتد يف أكتوبر املايض، 

ملحاولة البقاء يف املسابقة.
وأوض��ح فاجرن “نع��رف أننا يجب 
أن نقدم أفض��ل من املنتظر يف كل 
مب��اراة. إذا قدمن��ا أداء متوس��طا 
ل��ن يكون ذل��ك كافي��ا وهذه هي 

الحقيقة”.
وتابع “رس��التي هي أن��ه ال ميكن 
الش��عور بالسعادة باألمور العادية، 
ب��ل حاول��وا العمل ع��ى تحقيق 
األشياء االستثنائية. حاولوا أال تضعوا 
حدودا ألنفسكم وحاولوا إدراك أنه 

يجب تقديم أفضل من العادي”.
وأش��اد فاجرن بش��كل كب��ر بأداء 
ليفرب��ول، خ��الل الف��وز 3-4 عى 
مانشسرت س��يتي يف الدوري، وعمل 
كل��وب لكن��ه ميلك دامئ��ا األمل يف 
فريقه. وقال فاجرن “أعتقد أنه أدى 
عمال استثنائيا حتى اآلن. لقد نجح 
يف إيصال أف��كاره إىل الفريق. لكن 
عندم��ا نواجهه س��يقل تركيزنا عن 
مباراته أمام الس��يتي، وسرنكز عى 
خسارته أمام س��وانزي، هذا مينحنا 

األمل”.

يورجن كلوب وديفيد فاجنر

فالفيردي يدافع عن كوتينيو

مواجهة خاصة 

دي خيا يرفض ريال مدريد 
)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية يف إسبانيا، أمس االثنني، أن تجديد 

الحارس كيبا أريزاباالجا، تعاقده مع نادي أتلتيك بيلباو أعاد مواطنه دافيد 
دي خيا، حارس مانشسرت يونايتد، إىل قامئة املرشحني لالنضام لصفوف ريال 

مدريد خالل الفرتة القادمة.
ورغم ذلك فإن نجم مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، ال يفكر يف االنتقال لصوف 

النادي املليك.
وكان دي خيا، قاب قوسني أو أدىن من االنضام لريال مدريد يف موسم 

2015 عندما فشل انتقاله يف اللحظات األخرة عى إثر تأخر وصول الوثائق 
املطلوبة إلمتام الصفقة بسبب عطل يف جهاز “الفاكس” الخاص باالتحاد 

اإلسباين لكرة القدم.
وأشارت صحيفة “آس” اإلسبانية إىل أن دي خيا يلعب مع مانشسرت يونايتد 

منذ سبعة أعوام ونصف، وأنه رصح يف أكرث من مناسبة خالل تلك الفرتة 
أنه سعيد للغاية باللعب يف مسابقة الدوري اإلنجليزي وال يرغب يف الرحيل 

عنه.
ونقلت الصحيفة اإلسبانية ترصيحات لدي خيا مؤخرا أشار خاللها إىل عدم 

تفكره يف الرحيل من صفوف مانشسرت يونايتد، حيث قال: “أنا سعيد 
للغاية بكل الوقت الذي قضيته هنا، لقد حدث الكثر من األشياء وكان 

الكثر منها جيد، يشء أو شيئان مل يكونا عى النحو املطلوب، ولكنني أشعر 
بالسعادة البالغة”.

 وواصل: “عندما أفكر أنني قضيت تلك الفرتة مع اليونايتد، أعتقد أين 
سعيد جًدا بكل هذه املدة”.

وختم: “جئت إىل هنا وأنا طفل واآلن أصبحت رجال داخل وخارج امللعب، 
أنظر إىل الوراء وأجدها سبع سنوات رائعة”.

القرار المرتقب  
)وكاالت(: قال املخرضم جانلويجي بوفون، 
حارس مرمى يوفنتوس بطل دوري الدرجة 

األوىل االيطايل لكرة القدم، إنه مل يحسم بعد 
قرار االعتزال، بعد أن سبق له القول إنه يخطط 

إلنهاء مسرته يف املالعب يف الصيف املقبل.
وأكد أنه سيلتقي يف وقت الحق مع رئيس النادي أندريا أنيييل، لبحث 

بعض األمور الخاصة مبستقبله.
وينتهي عقد بوفون الحايل يف آخر هذا املوسم، وقد سبق له القول إنه 
سيعتزل بعد نهائيات كأس العامل 2018 يف روسيا لكن منتخب بالده مل 

يتأهل للبطولة.
ويف برنامج للتلفزيون الرسمي اإليطايل، لالحتفال بعيد ميالده ال� 40، 

قال بوفون: “املستقبل هو أسهل مشكلة بالنسبة يل.. سألتقي مع أندريا 
أنيييل قريبا وأنا أسعى قبل كل يشء إىل اتحاذ القرار الصحيح”.

وأضاف بوفون: “رئيس النادي يهتم كثرا ألمري.. ولذا فأنا أعتقد أنه 
ومبساعدته فإننا سنتخذ القرار املناسب لشخص يف مثل سني وبالنظر إىل 

دوري املحتمل يف املستقبل”.
وأملح بوفون إىل أنه ال يسعى للتفوق عى الرقم القيايس املسجل باسم 

باولو مالديني وهو املشاركة يف 647 مباراة يف دوري األضواء اإليطايل.
وأردف بوفون “ال أعتقد أنه يتعني عى املرء تعجل األمور بل عليه الرضا 

مبا هو متاح.. حققت الكثر من األرقام القياسية وإذا ما استمر هذا الرقم 
بحوزة باولو فسيسعدين ذلك ألنه يستحقه”.

وشارك بوفون، الذي غاب عن املالعب خالل الشهر املايض بسبب إصابة 
يف الساق، يف 629 مباراة يف دوري الدرجة األوىل اإليطايل حتى اآلن، 

وبهذا فإنه لن يتمكن من تحطيم الرقم القيايس ملالديني حتى وإن شارك 
يف جميع مباريات الدوري حتى نهاية املوسم الحايل.

)وكاالت(: مل يدافع نيل وارنوك، 
مدرب كارديف، عن العبه، جو 

بينيت، الذي سيغيب عن مواجهة 
ليدز يونايتد، منافس فريقه عى 

الصعود للدوري املمتاز، يوم 
السبت.

وتعرض بينيت، ظهر كارديف، 
للطرد بعد أن نال البطاقة 

الصفراء الثانية، يف الدقيقة 92، 
إثر تدخله عى البديل، إبراهيم 

دياز، العب مانشسرت سيتي.
وقال وارنوك: “مل يكن تدخال 

محرتفا من جو، ثم ارتكب خطأً 
آخر، يف الدقيقة الثانية من الوقت 

املحتسب بدل الضائع.. رمبا 
ال يريد الذهاب إىل ليدز، يوم 

السبت، سيتدرب صباحا وعرصا 
ومساء، ميكنني تأكيد ذلك”.

لكن وارنوك دافع عن طريقة 
كارديف، خالل الهزمية )2-0(، 

األحد، أمام مانشسرت سيتي، 
يف دور ال�32 لكأس االتحاد 

اإلنجليزي، وأشار إىل أن 

جوارديوال، يجب أن يعلم ما 
ينتظره. وقال: “إنه يف إنجلرتا.. 

املنافس )سيتي( فعل أمورا 

ماثلة أيضا”. وكان األمر اآلخر 
املثر للجدل يف املباراة، هو هدف 

برناردو سيلفا، العب سيتي، 
امللغي، والذي احتسبه الحكم يف 

البداية، قبل أن يرتاجع بعد إشارة 
املساعد، بوجود تسلل ضد ساين.

ولو كانت تقنية الفيديو 
مستخدمة، لوجد الحكم أن 

الالعب االملاين مل يكن متسلال.
لكن هذه التقنية، التي أثارت 

الجدل بعد استخدامها عدة 
مرات، يف هزمية ليفربول 3-2 
أمام وست بروميتش ألبيون، 
باستاد أنفيلد، يوم السبت، ال 

تستخدم سوى يف بعض مباريات 
كأس االتحاد، ومل يتم االستعانة 

بها اليوم.
وبدا جوارديوال مرتبكا، من قرار 
الحكم بإلغاء الهدف، وقال: “مل 
يسبق يل مشاهدة هذا األمر يف 

حيايت، لكني أتقبله”.

وارنوك “يعاقب” العبه

اللقطة المثيرة للجدل 

سوانسي - ارسنال
وست هام - ك باالس
هدرسفيلد - ليفربول

رين- باريس

اتاالنتا- يوفنتوس

22:45
22:45
23:00

23:05

22:45

الجمعة 26 يناير

الدوري اإلنجليزي

كأس الرابطة الفرنسية

كأس إيطاليا

 الجولة 25

نصف النهائي 

ذهاب نصف النهائي

جانلويجي بوفون
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مذكرة تعاون بين “بابكو” و“األعلى للبيئة” 

مكافحـة االنسكابـات النفطيـة
مت موؤخ���راً اإج���راء مرا�ش���م التوقي���ع عل���ى 
مذك���رة تع���اون ب���ن �رشك���ة بابك���و واملجل�س 
االأعلى للبيئ���ة يف جمال مكافح���ة االن�شكابات 
النفطية برعاية الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

ام�س. 
للهيئ���ة  الع���ام  االأم���ن  الفعالي���ة  ح����رش 
الوطني���ة للنفط والغاز اأحم���د ال�رشيان و�شارك 
امل�شئول���ن  كب���ار  م���ن  ع���دد  احل�ش���ور  يف 
واملخت�شن يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

واملجل�س االأعلى للبيئة و�رشكة بابكو. 
وق���ع املذك���رة من جان���ب نائ���ب الرئي�س 

وال�شح���ة  البيئ���ة  جلن���ة  رئي����س  التنفي���ذي 
وال�شالم���ة يف بابك���و اإبراهي���م طال���ب، ووق���ع 
املذكرة من جانب املجل�س الرئي�س التنفيذي 

للمجل�س االأعلى للبيئة حممد بن دينة. 
ياأت���ي التوقي���ع عل���ى مذك���رة التعاون يف 
اإط���ار موؤازرة اجلهود الرامية اإلى دعم التعاون 
القائ���م ب���ن الهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغاز 
واملجل�س االأعل���ى للبيئة وال����رشكات النفطية 
يف خمتل���ف املجاالت البيئي���ة ال�شيما يف جمال 
مكافح���ة االن�شكاب���ات النفطية الت���ي تعد من 

الق�شايا املهمة لل�شناعة النفطية. 

وت�شتوج���ب وجود خطط وطني���ة متوافقة 
م���ع خط���ط ال����رشكات ذات املراف���ق واملوانئ 
البحرية بهدف احلد من االآثار البيئية ال�شلبية 
التي تن�شاأ جراء احلوادث والت�رشيبات النفطية 

يف املياه املحلية واالقليمية. 
جت���در االإ�ش���ارة اأن ه���ذا التع���اون ياأت���ي 
�شم���ن توجيه���ات وزير النف���ط رئي�س جمل�س 
اإدارة �رشك���ة بابكو ال�شي���خ حممد بن خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة ب�رشورة التن�شيق والتكامل يف 
العملي���ات بن جميع االأط���راف ذات ال�شلة يف 

املجاالت النفطية والبيئية. 

“البركة” يفتتح صرافا آليا في االفنيوز 

“بتلكو” شريك االتصاالت الحصري لمعرض الخريففندق الخليج يفوز بـ”أجمل المباني”

د�ش���ن بنك الربك���ة االإ�شالمي جه���از جديد 
لل����رشاف االآيل يف جممع االفنيوز البحرين وذلك 
تنفيذا خلط���ة البنك الطموح���ة يف تغطية كافة 
املراكز واملناطق الرئي�ش���ة يف مملكة البحرين 
بخدم���ات البنك امل�رشفية. وبذل���ك يرتفع عدد 
اأجهزة ال����رشف االآيل اإلى 31 �رشاف���ا اآليا تتوزع 
على فروع البنك واملناطق الرئي�شة يف البحرين 

واملجمعات التجارية.
والرئي����س  االإدارة  ع�ش���و جمل����س  و����رشح 
حمم���د  االإ�شالم���ي  الربك���ة  لبن���ك  التنفي���ذي 
املطاوعة “ي�شتقطب جمم���ع االفنيوز البحرين 
ومنذ افتتاحه قبل �شه���ور قليلة فئات وا�شعة 
م���ن الزبائن. لذل���ك نحن ن�شع���ى دوما لتقدمي 

خدماتن���ا امل�رشفية لعمالئن���ا يف خمتلف مناطق 
اأعماله���م و�شكناه���م وت�شوقه���م، اإل���ى جان���ب 
ا�شتف���ادة كاف���ة الزبائ���ن م���ن ه���ذه اخلدمات 

املتطورة التي يقدمها اجلهاز”.
م���ن جهته قال نائب املدير العام ملجموعة 
االأعمال يف بنك الربكة االإ�شالمي را�شد العليوي 
“اإن اإط���الق املزيد من اأجه���زة ال�رشف االآيل يف 
املناط���ق ومراكز ال�شك���ن والت�ش���وق الرئي�شة 

يف مملك���ة البحري���ن ياأت���ي �شم���ن التوجه���ات 
اال�شرتاتيجية للبنك الرامية اإلى تعزيز التوا�شل 
م���ع العمالء عرب تلبي���ة احتياجاتهم وتطلعاتهم 
للح�شول على خدمات م�رشفية متميزة وتغطية 
كاف���ة مناطق البحرين بخدم���ات البنك. ويعترب 
جممع االفنيوز من املناطق التجارية وال�شياحية 
احلديثة التي باتت ت�شتقط���ب اأعدادا متزايدة 

من الزبائن”.

اأعل���ن فن���دق اخللي���ج البحري���ن 
للموؤمت���رات و�شب���ا ع���ن ف���وز مبناه 
ول�شن���وات متتالية عل���ى جائزة “من 
اأجم���ل املب���اين” لع���ام 2017، حيث 
تاأت���ي ه���ذه اجلائزة �شم���ن م�شابقة 
اأجم���ل تزين مبن���ى حكومي وخا�س 
اأطلقته���ا حمافظ���ة العا�شم���ة خالل 
احتف���االت اململكة بالعي���د الوطني 

املجيد. 
تنظ���م ه���ذه امل�شابق���ة �شنوي���اً 
كجزء من احتف���االت اململكة بالعيد 
الوطني املجيد وعي���د جلو�س جاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
وت�شلمه ملقاليد احلك���م، ويتناف�س 
يف ه���ذه امل�شابق���ة ����رشكات القطاع 
الع���ام والقطاع اخلا����س حيث يقوم 

كل من امل�شاركن بتزين مبانيهم 
للفوز باللقب. 

وح���از فن���دق اخللي���ج باملرتب���ة 
الثالث���ة عل���ى جه���وده املبذول���ة يف 
تزيينه للمبنى ع���رب انتهاجه للعديد 
من الأمناط احلديثة للزينة والأ�ضواء 
مم���ا اأظهر املبنى يف �ش���ورة جمالية 

اأ�شتحق فيها بذلك الفوز.

ت�شارك بتلكو يف معر�س اخلريف 
2018 ب�شفته���ا ال�رشي���ك االت�شاالت 
احل�رشي للمعر�س ال���ذي ي�شتمر على 
م���دى 9 ايام حت���ى االأول م���ن فرباير 
ال���دويل للمعار�س  البحري���ن  مبرك���ز 

واملوؤمترات. 
 2018 اخلري���ف  معر����س  ويع���د 
يف ن�شخت���ه التا�شع���ة والع�رشي���ن اأكرب 
املعار����س اال�شتهالكية والت�شويقية 

يف البحرين. 
ال���ذي  اخلري���ف  معر����س  يتي���ح 
يحظ���ى ب�شعبية وا�شع���ة واإقبال كبري 
الفر�شة للزائري���ن للت�شوق واالطالع 
على ت�شكيل���ة وا�شعة م���ن املنتجات 
وال�شل���ع اال�شتهالكي���ة املتنوع���ة من 
جمي���ع انحاء الع���امل، بدءا م���ن املواد 
واالأزي���اء  املتخ�ش�ش���ة،  الغذائي���ة 
والديكورات  واالك�ش�شوارات  واالأثاث 

واالأجهزة االإلكرتونية.
وت�ش���ارك بتلك���و يف ه���ذا احلدث 
الوطن���ي م���ن خ���الل جناحه���ا اخلا�س 

يف املعر����س ال���ذي تقدم م���ن خالله 
جمموع���ة م���ن العرو����س واخلدم���ات 
املتميزة، مثل خدمة املحفظة املالية 
الرقمي���ة bwallet الت���ي مت طرحها 

موؤخ���را. كم���ا ميك���ن لعم���الء بتلك���و 
اأرق���ام االت�ش���ال املدعم���ة  ت�شجي���ل 
عن���د  به���م  اخلا�ش���ة   SIM ببطاق���ة 

زيارتهم جلناح ال�رشكة.

“باس” تدشن 3 أنظمة إلكترونية لرفع الكفاءة 
اأو�ش���ح رئي����س الدع���م الفن���ي وتقنية 
املعلوم���ات ب�رشك���ة خدم���ات مط���ار البحرين 
)با����س( حمم���د البنجا�ش���م اأن ال�رشكة د�شنت 
التكنولوجي���ة  املب���ادرات  م���ن   3 وحدث���ت 
ل�شمان توظيف التقني���ات احلديثة باأف�شل 
الطرق، م���ع النظر يف اإمكاني���ة اإعادة هند�شة 

االإجراءات واإمتامها. 
واأ�ش���اف البنجا�ش���م: مت تد�ش���ن نظام 
 ،]ERP[ املوؤ�ش�شي���ة  امل���وارد  تخطي���ط 
بالتعاون مع اإحدى �رشكات االأنظمة العاملية. 

وجاء هذا النظ���ام لي�شتبدل جمموعة من 
االأنظم���ة ال�شابق���ة م���ن بينها نظ���ام املوارد 
الب�رشية والنظ���ام املايل ونظ���ام امل�شرتيات 
عل���ى  الرتكي���ز  م���ع  امل�شتودع���ات،  واإدارة 
اإمكانية اإ�شدار تقاري���ر نوعية لدعم منظومة 
اتخاذ الق���رار بال�رشكة، مم���ا �شي�شهم يف رفع 
جودة القرارات ور�شم التوجهات امل�شتقبلية 

و�رشعة تنفيذها.
و����رشح البنجا�ضم قائ���ًا: منتلك يف �رشكة 
)با����س( اإدارة تكنولوجي���ة مبتك���رة وفعالة، 
تت�شمن على ق�شم االت�شال وق�شم املطورين 
املعلوم���ات،  اأم���ن  وق�ش���م  واملربجم���ن، 
وق�ش���م ال�شب���كات وق�شم امل�شان���دة التقنية 
وتكنولوجي���ا الط���ريان وق�شم الدع���م. وتبلغ 
ن�شب���ة البحرن���ة يف اإدارة تقني���ة املعلوم���ات 

نح���و 70 % م���ن اإجمايل العامل���ن، جميعهم 
م���ن املوؤهلن وذوي االخت�شا����س وت�شتثمر 
ال�رشك���ة يف تطوي���ر وتدريب موظف���ي تقنية 
املعلومات ملواكبة التغيري ال�رشيع يف االنظمة 

التقنية عاملياً.
كذلك حتدث البنجا�ش���م عن قيام �رشكة 
)با����س( بتطوي���ر اأح���د انظم���ة االت�شال بن 
املطارات وهو نظام �شيتاتك�س اإلى االإ�شدار 
الثامن وه���و اأحدث اإ�ش���دارات النظام، حيث 
ي�شاه���م ذل���ك التطوي���ر بخل���ق بني���ة حتتية 
معلوماتية قوية لقط���اع الطريان واخلدمات 

اللوج�شتية مبملكة البحرين. 

• حممد البنجا�شم	 • حممد املطاوعة	

“التسهيالت للسيارات” تطلق أفضل عروض االستبدال 
اأعلن���ت �رشك���ة الت�شهي���الت لل�شيارات 
اإطالقه���ا الأح���دث العرو����س املتميزة على 
لزبائنه���ا  كاف���ة طرازاته���ا والت���ي تتي���ح 
اإمكاني���ة ا�شتبدال مركباتهم احلالية باإحدى 
ط���رازات GAC Motor وذل���ك مبنا�شب���ة 

بداية العام.
من جانب���ه �رشح مدير العالم���ة التجارية 
بري���ر جا�شم “اإن االجتاه الع���ام حالياً لكافة 
الفئات من الزبائن هو احل�شول على االأداء 
املتميز وهذا ما ينطبق متاماً على �شيارات 
امل�شتوي���ات  كاف���ة  يف   GAC Motor

خا�شة فيما يتعلق بق���وة االأداء واالقت�شاد 
يف ا�شتهالك الوق���ود اإ�شافة اإلى جتهيزات 
االأم���ن وال�شالمة الت���ي تتزود به���ا املركبة 
مقاب���ل اأ�شعاره���ا التناف�شي���ة جعل���ت منها 

اخليار االأول واالأمثل يف اململكة”.
ون���وه اإل���ى اأن تن���وع طرازاتن���ا واأحدث 
واملوا�شف���ات  التكنولوجي���ا  �شيح���ات 
القيا�شي���ة التي تتزود به���ا مركباتنا حتقق 
املعادلة ال�شعبة بتوفري نخبة من اخليارات 
الت���ي تنا�شب كاف���ة االحتياج���ات وتر�شي 

جميع االأذواق.

واأ�ش���اف بري���ر اإن االجتاه الع���ام حالياً 
لكافة الفئات من الزبائن هو احل�شول على 
االأداء املتمي���ز وه���ذا ما ينطب���ق متاماً على 
�شيارات GAC Motor، وام�س كما يالحظ 
اجلميع تزايد مركباتنا على طرقات اململكة 
ب�ش���كل كبري، وهذه الفر�شة تق���دم اأ�شعاراً 
خا�شة ملكافاأة زبائننا من خالل هذا العر�س 
املتمي���ز له���م وال���ذي يتي���ح له���م اقتن���اء 
�شيارات GAC Motor ذات املوا�شفات 
العالية واالأداء اال�شتثنائي املتميز باأف�شل 

•االأ�شعار على االإطالق. برير جا�شم	
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اأعل���ن النجم عم���رو واكد عرب ح�ص���ابه ال�صخ�ص���ي على موقع 
التدوينات الق�صرية “تويرت”، عن ا�صتعداده لعمل ور�صة متثيل 
بالكوي���ت. وغ���رد “واك���د” قائال: “اأق���وم باإعداد ور�ص���ة لتمرين 
املمثلني يف الكويت، اإذا حابب حت�رضها يا ريت ت�صجل مع الفرقة 

ال�ص���ينمائية الأولى هناك.. اأراكم”. ون�رض عمرو واكد، عرب ح�ص���ابه 
عل���ى موقع التوا�ص���ل الجتماعي “في�ص���بوك” الإعالن الرتويجي 
للور�صة، الذي يقدمه النجم الكوميدي داوود ح�صني، حتت اإ�رضاف 

انت�صار �صامل العلي ال�صباح، واملخرج رم�صان خ�رضوه.
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30 يناير 
1945

غ���وا����ص���ة ���ص��وف��ي��ات��ي��ة 
ت���ق�������ص���ف ال�����ص��ف��ي��ن��ة 
غ��و���ص��ت��ل��وف  فيلهيلم 
ال���ت���ي ت��ق��ل ع�����ددا من 
ال����الج����ئ����ني اك������رب م��ن 
الى  ي��وؤدي  مما  قدرتها 
�صخ�س  اآلف   9 مقتل 
يف ا�صواأ حادث يف تاريخ 

املالحة البحرية.

 1945
خطاب  اآخ��ر  يلقي  هتلر 
الذاع��ة مبنا�صبة  له عرب 
ال������ذك������رى ال���ث���ان���ي���ة 
من�صب  ل��ت��ول��ي��ه  ع�����رضة 
يف  املانيا  يف  امل�صت�صار 

.1933

 1948
متطرف هندو�صي يغتال 
غان���دي زعيم  املهامت���ا 
حرك���ة الكفاح ال�ص���لمي 

من اجل ال�صتقالل.

 1957
امل��ل��ك ���ص��ع��ود ب��ن عبد 
الرئي�س  يلتقي  العزيز 
دواي������ت اي���زن���ه���اور يف 
زي���ارة  اول  وا���ص��ن��ط��ن: 
ل��ع��اه��ل ���ص��ع��ودي ال��ى 

البيت البي�س.

1972
باك�صتان تعلن ان�صحابها 
ب�صبب  الكومنولث  م��ن 
رغ����ب����ة ب���ري���ط���ان���ي���ا يف 

العرتاف ببنغالد�س.

 1982
الم����ريك����ي ري��ت�����ص��ارد 
اول  ي���ربم���ج  ك��ري��ن��ت��ا 
ف���ريو����س ل��ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
“ايلك  ا�صم  عليه  اطلق 

امل�صتن�صخ”.

مسافات

ال تسخـــن سيــارتـــك أكثــر مـــن 30 ثانيـــة

الشاعرة الوحيدة التي تمثل البحرين

الشحي ضيفة حلقة شاعر المليون بنسخته الثامنة اليوم

ين�ص���ح خ���رباء ال�ص���يارات يف الع���امل 
ف�ص���ل  يف  �ص���يارتك  حم���رك  بت�ص���خني 
الأخ���رى  الف�ص���ول  يف  حت���ى  او  ال�ص���تاء 
بواق���ع 30 ثانية فق���ط لأن اأجهزة “احلقن 
الإلكرتوين” مزودة مب�صت�ص���عرات ل�صبط 
كمي���ات الوقود والهواء وتتحكم بخلطهما 
معا لت�ص���ل لدرجة ح���رارة املحرك، وجميع 
ال�ص���يارات احلديثة ل حتتاج اإلى ت�ص���خني 
قب���ل قيادته���ا، لأن حمركات ال�ص���يارات 
ت�ص���ل اإلى احلرارة املطلوبة ب�ص���كل اأ�رضع 
واأف�ص���ل خالل قيادتها، وهو ما ي�صاعد يف 
توفري ا�ص���تهالك الوق���ود ومينح املحرك 
اأداء اأف�ص���ل بح�ص���ب اإر�ص���ادات من موقع 
“رود اآن���د ت���راك”، خ�صو�ص���ا وان اإحم���اء 

ال�ص���يارة مل���دة تتج���اوز ث���وان قليلة يعد 
ه���دراً للطاقة، كما يوؤثر �ص���لباً على العمر 

الفرتا�صي للمحرك.
ف�ص���ال عن ذل���ك، قد يوؤدي ت�ص���غيل 
ال�ص���يارة وتركه���ا متوقفة، اإلى ح�ص���ول 
ت�رسب واخت���اط بني البنزين غري املحرتق 

وزيت املحرك.
وبح�ص���ب امل�ص���در نف�ص���ه، ف���اإن من 
ي�صغلون ال�صيارة ثم يعودون اإلى بيوتهم 
يجعلون اأنف�ص���هم عر�ص���ة لل�رضقة.. ويجب 
ان نعرف اي�ص���ا اأن الوق���ت الكايف لإكمال 
دورة الزيت يف حمرك ال�صيارة يختلف من 
حم���رك لآخر، ومن �ص���يارة لأخ���رى، لكنه ل 
يتجاوز يف معظم ال�صيارات من 10 اإلى 30 
ثانية فقط، ويف كثري من ال�صيارات يكون 

اأقل من ذلك.

قب���ل 3 عقود، كان���ت ماريا ايني�س �ص���واريز تعي�س يف حي 
يعرفه �صكان مدينة ميديلني الكولومبية باأنه “مكب القمامة”. 
وتتذكر ال�ص���يدة البالغ���ة من العمر 68 عام���ا قائلة “كنت 
اأعي����س يف غرف���ة واح���دة مع اأطفايل اخلم�ص���ة، ونغت�ص���ل يف بئر 
ون�صتخدم ال�صموع لالإ�صاءة، وكنا نبحث عن الطعام يف القمامة”. 
وتعي����س العاملة املنزلية املتقاعدة الآن يف منزل مريح يف 
حي اأن�صاأه قطب جتارة املخدرات الراحل بابلو اإ�صكوبار، كم�رضوع 
خريي، واأطلق ا�صمه عليه، وهو واحد من اأكرث املجرمني عنفا يف 

التاريخ، ولكن ال�صكان املحليني يبجلونه تقريبا كقدي�س.
وقالت ياميل زاباتا- يف �ص���الون ت�صفيف ال�صعر اخلا�س 
به���ا بالق���رب من لوح���ة جرافيك عل���ى حائط يف اله���واء الطلق 
تكرميا لإ�ص���كوبار: “يحتفظ الكثريون ب�صورته)اإ�ص���كوبار( يف 

منازلهم وي�صيئون ال�صموع من اأجله”. 
وت���ربع اإ�ص���كوبار مبن���ازل حل���وايل 400 اأ����رضة فق���رية يف 
املنطقة اأثناء حماولته خو�س غمار عامل ال�صيا�ص���ة يف ثمانينات 

القرن املا�صي. 
وبع���د اأربعة وع�رضين عام���ا من مقتل “الزعيم” بر�ص���ا�س 
ال�رضطة اأو - كم���ا يعتقد الكثريون يف ميديلني- قيامه باإطالق 
النار على نف�صه يف اأذنه اأثناء حما�رضته على �صطح اأحد املباين- 
وهو يف عمر 44 عاما، ل تزال �صخ�صيته موجودة يف كل مكان يف 

ثاين اأكرب مدينة يف كولومبيا. 
وقال �صيبا�ص���تيان لوبيز، موظف يف �رضكة �صياحية، “قتل 
رجاله عمي، مل يفعل �ص���يئا جيدا، فقط جع���ل الأطفال الفقراء 
يحلم���ون بامت���الك بندقي���ة ودراجة ناري���ة، بدل م���ن الرغبة يف 

الدرا�صة”. 
ويحكي الكثريون يف ميديلني ق�ص�صا عن اأقارب اأو معارف 
الذين ارتبطوا بع�ص���ابة ميديلني برئا�ص���ة اإ�ص���كوبار، اأو قتلوا 

على اأيدي عنا�رضها. 
�ص���يطر اإ�ص���كوبار عل���ى جت���ارة الكوكايني املتجه���ة اإلى 
الوليات املتحدة، وح�صل على ثروة تبلغ ع�رضات املليارات من 

الدولرات. 
وحتمل ال�ص���لطات ا�صكوبار م�ص���وؤولية مقتل ما ل يقل عن 
5 اآلف �ص���خ�س، من بينهم وزير عدل ومر�ص���ح رئا�صي وق�صاة 

و�ضحافيون و�ضباط �رسطة. 
وفجر اإ�ص���كوبار طائرة كان يعتقد باخلطاأ اأنها تقل مر�صحا 
رئا�ص���يا اأواخر العام 1989، وفجر مقرا لل�رضط���ة ال�رضية، واأطاح 
باحلكوم���ة تقريبا من خالل الغتيالت والر�ص���اوى والتفجريات 

بهدف تخويفها لكي تكون خا�صعة له. 
وي�ص���ود اعتقاد بوجود اأموال جتارة اإ�صكوبار يف املخدرات 

داخل جدران العديد من املنازل يف ميديلني. 

نادي السينما يحيي ذكرى 
المخرج البحريني محمد جاسم 

تقديًرا لجهوده المضيئة في مسيرة الفن والمسرح

 مسرح “أوال” يمنح الزميل 
أسامة الماجد العضوية الشرفية

تقديًرا لب�ص���ماته الوا�ص���حة يف م�ص���رية الفن 
الفك���ر  �ص���ماء  يف  وجه���وده  البحرين���ي،  وامل����رضح 
والإب���داع باعتباره رائًدا من رواد ال�ص���حافة الفنية 
والثقافي���ة يف البحري���ن واخللي���ج، وله الف�ص���ل يف 
اكت�ص���اف الكثري من املواهب والدفاع عن ق�ص���ايا 
الفنانني، قرر م�رضح اأوال العريق منح الزميل اأ�صامة 
املاجد الع�ص���وية ال�رضفية مع كوكبة من املبدعني 
واملخ�رضمني يف حف���ل افتتاح مهرجان اأوال الدويل 

احل���ادي ع�رض الذي �ص���يقام يف الفرتة م���ن 8 - 15 
فرباي���ر املقب���ل عل���ى �ص���الة البحري���ن الثقافي���ة 

مب�صاركة حملية وخليجية وعربية واأجنبية وا�صعة. 
ويف ت�رضي����ح ل� “البالد” اأو�ص����ح رئي�س جمل�س 
اإدارة م�����رضح اأوال الفن����ان القدير عب����داهلل ملك اأن 
الكاتب وال�ص����حايف ال�ص����ديق اأ�ص����امة املاجد قدم 
خالل م�صواره ال�ص����حايف الطويل واملمتد لأكرث من 
24 عام����ا كل الدعم والت�ص����جيع للفن����ون باأنواعها 
ومناذجه����ا املتعددة كاف����ة، وميكن اأن جن����زم اأنه 
اأكرث �ص����حايف وقف م����ع الفنان واملب����دع البحريني 

واأو�صعهم اطالعا على اأن�صطته، و�صخر قلمه للدفاع 
عن ق�ص����اياهم، واأو�صل م�ص����اكلهم وهمومهم اإلى 
امل�ص����وؤولني، كم����ا حم����ل املاجد ب�ص����مات خا�ص����ة 
مل�����رضح اأوال، حي����ث مل يغب ع����ن اأي فعالية نظمها 

امل�رضح وكان مالزًما جلميع اأن�صطته. 
واأ�ص����اف مل����ك “اأن م�����رضح اأوال عندم����ا يكرم 
هوؤلء املخل�صني فاإنه يوؤكد على اهتمامه وتقديره 
باأبناء الوط����ن الأوفياء الذين يخدمون يف املجالت 
كاف����ة وهذا هو النه����ج الذي تعلمناه م����ن قيادتنا 

احلكيمة”.

اأق���ام ن���ادي البحرين لل�ص���ينما م�ص���اء ام�س الأحد 
ام�ص���ية �ص���ينمائية يف الذكرى الثالث���ة لرحيل املخرج 
البحرين���ي ال�ص���اب حممد جا�ص���م الذي ت���ويف يف العام 
2015 واعت���رب الكث���ريون اأن موت���ه يعت���رب خ�ص���ارة 
حقيقي���ة للف���ن وال�ص���ينما يف البحري���ن وباعتباره من 
املبدع���ني املتميزين يف ال�ص���ينما، وبال���ذات يف اأفالم 
الأنيمي�صن الق�صرية، حيث فازت بع�س اأفالمه بجوائز 
عربي���ة ودولي���ة، منها ف���وزه يف مهرج���ان كاليفورنيا 
ق�صم الأفالم الق�صرية، واأي�ص���ا فاز بجائزة عن فيلمه 
الأنيمي�ص���ني “�ص���الح الأجي���ال” وال���ذي كن���ت حا�رضا 
�صخ�ص���يا عل���ى مراح���ل اإجن���ازه باجلائ���زة الثاني���ة يف 
مهرجان اخلليج ال�ص���ينمائي الرابع، ونال نف�س الفيلم 
على جائزة اأف�ص���ل موؤثرات ب�رضية يف مهرجان هوليود 

لالأف���الم العائلي���ة.، وكذلك فاز فيلم���ه “ كيف جتعل 
املر�س �صديقا” والذي يتحدث فيه عن طبيعة مر�صه 
وتلقيه العالج، وفيلم اأخر حقق جائزة اأي�صا وهو فيلم 
“هودجينز” يف مهرجان نق�س لالأفالم الق�صرية. وح�رض 
التجمع عددا من رفاق الراحل من الفنانني واملهتمني 
بال�ص���ينما ومت اإلقاء العديد من الكلمات التاأبينية مع 
عر�س مب�ص���ط له.. وهذه �صور امل�صور الزميل يو�صف 

�صلطان الذي كان من احل�صور.

    BUZZ      
أحداث

حتظ���ى بعرو����س مغري���ة ت�ص���اهم يف 
حت�صني دخلك املادي.

العم���ل ت�ص���اعد عل���ى  امل�ص���اركة يف 
تاأمني فر�س النجاح وزيادتها.

حاول اأن تظهر ليونة، ول تنفذ اأفكاراً 
غري اآمنة.

علي���ك اأن تك���ون ح���ذراً يف ت�رضفاتك، 
فالكثريون يرتقبون اأخطاءك. 

تاأثريات اإيجابية وجيدة على ال�صعيد 
املهني، النجاح حليفك. 

ته���ور كثرياً ب�ص���بب ال�رضع���ة يف اتخاذ 
القرارات املهمة.

احم نف�صك من كل ما يعر�س �صحتك 
للخطر، واخرت املفيد.

ل تعقد الأمور على نف�صك وتدخل يف 
متاهات تثري ع�صبيتك.

الإكثار من تناول املاأكولت الد�صمة، 
ل�صيما يف وجبات الع�صاء.

رمبا ت�ص���افر اأو حت�رض ل�صفر للح�صول 
على راحة نف�صية. 

الأندي���ة  اأح���د  الي���وم بزي���ارة  تق���وم 
الريا�صية واخل�صوع جلل�صة �صونا. 

تق���رر منذ الي���وم التخفي���ف من �رضب 
القهوة والتدخني. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

طارق البحار

طارق البحار 

حمرر م�سافات

22

بابلو اسكوبار.. قطب مخدرات حيا وصانع 
سياحة ميتا في كولومبيا

�صيكون اجلمهور البحريني واخلليجي لربنامج 
�ص���اعر املليون يف مو�ص���مه الثامن عل���ى موعد مع 
ال�ص���اعرة البحرينية �ص���بيكة ال�ص���حي التي �صتطل 
يف احللق���ة الثالثة من �ص���اعر املليون وذلك اليوم 
الثالث���اء املواف���ق 30 يناي���ر 2018 حيث تعر�س 
احللقة يف متام ال�ص���اعة التا�ص���عة م�ص���اء بتوقيت 
البحري���ن العا����رضة بتوقي���ت ابوظبي عل���ى قناتي 
الم���ارات وبينونه كذلك باإم���كان اجلمهور متابعة 
احللق���ة ب�ص���كل مبا�رض عل���ى موقع �ص���اعر املليون 
الر�صمي. وت�صارك ال�صحي يف جولة جديدة حما�صية 
م���ن ال�ص���عر والتاأل���ق واملناف�ص���ة ال�ص���عبة؛ نظراً 
لكونه���ا ال�ص���اعرة البحرينية الوحي���دة التي متثل 
ا�صم مملكة البحرين من بني 48 �صاعراً من خمتلف 
ال���دول العربية حيث �صيناف�ص���ها م�ص���عل العنزي 
م���ن ال�ص���عودية، وحمم���د القرع���اين من �ص���وريا، 
واأحمد املطريي م���ن الكويت، وحمد املزروعي من 

الإمارات، وقادم القحطاين من ال�صعودية.
ه���ذا ويعترب برنامج �ص���اعر املليون الربنامج 
ال�ص���عري الأول يف العامل العربي “�صاعر املليون” 
و�صط اأجواء تناف�صية كبرية اإذ �صهدت هذه الدورة 
يف  ملحوظاً  ازدي���اداً 
اأعداد ال�ص���عراء 
مني  ملتقد ا

للم�ص���ابقة، طمعا بالو�ص���ول اإلى قاعدة جماهرية 
هي الأو�ص���ع يف تاريخ ال�ص���عر، حيث يعد “�ص���اعر 
امللي���ون” الربنام���ج الأك���رث متابع���ة بعدما حقق 
ن�صب م�ص���اهدة عالية جدا فاقت جميع التوقعات، 

منذ انطالقة مو�صمه الأول.
وفيم���ا يخ����س احللق���ة الولى م���ن الربنامج 
البداي���ة كان���ت م���ع ظه���ور الفن���ان النج���م خال���د 
عبدالرحمن يف اأوبريت غنائي �ص���خم بعنوان “زايد 
اخل���ري” من كلم���ات باين ال���دار املغفور ل���ه باإذن 
اهلل ال�ص���يخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ثراه”، وتفاعل معه اجلمهور الذي مالأ امل�رضح، وهو 
عمل قام بتلحينه الفنان النجم فايز ال�صعيد الذي 

كان حا�رضاً يف اأم�صية افتتاح املو�صم الثامن.
كما توجه كذلك ال�ص���اعر حمد ال�ص���عيد بكلمة 
�ص���كر اإل���ى الداع���م احلقيق���ي للربنامج �ص���احب 
ال�ص���مو ال�ص���يخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظب���ي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�ص���لحة، 
م�ص���ريا بع���د ذل���ك اإل���ى جه���ود الفقي���د املغفور 
ل���ه حمم���د خلف املزروع���ي يف خدمة ه���ذا امل�رضوع 
العميم���ي،  اأم���ا �ص���لطان  ب���ه.  الكب���ري والرتق���اء 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل فتقدم كذلك بال�ص���كر والعرف���ان لراعي الربنامج 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، 
الذي قدم دعماً متوا�ص���اًل منذ انطالقته الأولى يف 
مو�صمه الأول، وهو الربنامج الذي ا�صتطاع بف�صل 
هذا الدع���م والرعاي���ة اأن يغري م�ص���رية تاريخ 
ال�صعر ال�صعبي يف املنطقة، مطالباً ال�صعراء 
ال� 48 اأن يقدموا م�ص���تويات عالية كالتي 

قدموها يف مراحل التاأهل.

 شعراء الـ 48 من بينهم 
3 شعراء من البحرين

تال ذل���ك تقري���ر يعرف بال�ص���عراء 
الذين و�ص���لوا اإلى قائمة ال� 48 �ص���اعراً 
للمو�ص���م الثامن من الربنام���ج من بينهم 
ث���الث �ص���عراء بحرينيني، وهم : علي �ص���امل 
الهامل���ي م���ن الإم���ارات، حذيف���ة العم���ري من 
الأردن، ته���اين التميم���ي م���ن ال�ص���عودية، حم���د 
املزروع���ي م���ن الإم���ارات، عب���داهلل الطائ���ي م���ن 
�ص���وريا، �ص���امل املناعي من البحرين، فواز العنزي 
م���ن ال�ص���عودية، عل���ي الغي���اث م���ن الأردن، مانع 

الهميم���ي من اليمن، مهنى ال�ص���مري من �ص���وريا، 
�ص���امل احلازمي من ال�ص���عودية، يا����رض الزلباين من 

الأردن، حممد القرعاين من �صوريا.
وزايد التميم���ي من العراق، ق���ادم القحطاين 
من ال�صعودية، اأحمد املطريي من الكويت، عبداهلل 
البدري من العراق، م�ص���عل العنزي من ال�صعودية، 
نبهان ال�صلتي من �ص���لطنة عمان، نواف الظفريي 
م���ن ال�ص���عودية، م���روى الدو�رضي من ال�ص���عودية، 
ح�ص���ن املعمري من �ص���لطنة عمان، طلق الدعجاين 
م���ن ال�ص���عودية، �ص���الح ال�ص���خري م���ن الأردن، 
حمم���د املطحي من البحرين، را�ص���د بن قطيمة من 
ال�صعودية، اإ�رضاء عي�ص���ى من الأردن، فهد الأغربي 

من �صلطنة عمان.
وعبيد الكعبي من الإمارات، مبارك الر�ص���يدي 
م���ن الكوي���ت، حمم���د �ص���ليمان م���ن ال�ص���عودية، 
بت���ول العلي م���ن الإم���ارات، م�ص���اعد العجمي من 
الكويت، م�ص���اري الر�صيدي من ال�ص���عودية، فهد 
عو�س العازم���ي، عكا�س العتيبي من ال�ص���عودية، 
�ص���امل الرا�ص���دي من الإم���ارات، جنم ب���ن جزاع من 
ال�ص���عودية، حم���د العازم���ي من الكويت، في�ص���ل 

العتيبي م���ن الكويت، حممد اخلالدي من الكويت، 
مبارك الربغاطي من الكويت، عبدالعزيز الدلح من 
الكويت، فريج املزيني من م�رض، �ص���بيكة ال�ص���حي 
من البحرين، �ص���الح العنزي من ال�صعودية، متعب 

ال�رضاري من ال�صعودية، عايد ال�صالل من الكويت.

معايير المنافسة
وبعد اأن اأطل �صعراء هذا املو�صم اأمام جمهور 
امل�رضح و�صا�ص���تي قناة الإمارات وقناة بينونة، مت 
بعد ذلك طرح املعايري املعتمدة يف هذا املو�ص���م 
للمناف�ص���ة على بريق ال�ص���عر، حي���ث تنطلق رحلة 
املناف�ص���ة ب� 48 �ص���اعراً، �صيخو�ص���ون ع���دداً من 
التحديات، ح�ص���ب معايري واآلي���ات موؤلفة من اأربع 

مراحل رئي�صة.
وتت�ص���من املرحل���ة الأول���ى ثماين اأم�ص���يات، 
يتناف�س يف كل واحدة منها �ص���تة �ص���عراء، ويتاأهل 
فيه���ا ثالثة فق���ط، واح���د بق���رار اللجن���ة، واثنان 
بت�ص���ويت اجلمهور، اأما املرحلة الثانية فيتناف�س 
فيها 24 �صاعراً مق�صمني اإلى اأربع حلقات، يتاأهل 
يف كل حلقة ثالثة �صعراء، اثنان بالت�صويت وواحد 
بق���رار اللجنة، ويف املرحلة الثالثة �ص���يتناف�س 12 
�ص���اعراً من خ���الل حلقتني، ويف كل واح���دة يتاأهل 
ثالثة �ص���عراء كذل���ك، اثن���ان بت�ص���ويت اجلمهور 

وواحد عرب اللجنة.
ويف احللق���ة اخلتامي���ة يتناف�س 6 �ص���عراء من 
خالل جمع ن�ص���ب ت�ص���ويت اجلمهور ودرجات جلنة 
التحكي���م الرتاكمية م���ن املرحلة ال�ص���ابقة، ويتم 
ترتيبه���م يف خم�ص���ة مراكز اأولى، يح�ص���ل اخلام�س 
على مليون درهم، والرابع على مليونني، والثالث 
عل���ى ثالث���ة ماليني، والث���اين على اأربع���ة ماليني، 
والأول عل���ى خم�ص���ة ماليني درهم بالإ�ص���افة اإلى 
بريق ال�ص���عر ولق���ب �ص���اعر املليون يف املو�ص���م 
الثام���ن. ومت يف خت���ام احللقة الإعالن عن �ص���عراء 
احللق���ة الثالثة حي���ث اأعلن العام���ري والنقبي عن 
ال�صعراء ال�صتة الذين �صريافقهم اجلمهور يف رحلة 
جديدة من ال�صعر واملناف�صة والتاألق، وهم م�صعل 
العنزي من ال�صعودية، حممد القرعاين من �صوريا، 
�ص���بيكة ال�ص���حي من البحرين، اأحم���د املطريي من 
الكوي���ت، حم���د املزروع���ي م���ن الإم���ارات، قادم 

القحطاين من ال�صعودية.

• الزميل اأ�صامة املاجد	
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خدع زوجته ليجعلها حامال
طالب مدع عام يف مقاطعة طر�بزون �لرتكية ب�صجن زوج ملدة ت�صل �إلى 18 عاما، 

بعد �أن �غت�صب زوجته لتحمل رغما عن �إر�دتها.
وذك���رت �صحيف���ة “حرييت” �لرتكية، �أم�س �أن �لزوج �لبال���غ من �لعمر )35 عاما( 
�رتب���ط بزوجته �لبالغ���ة )28 عاما( يف 2016 لكن �خلالفات ب���د�أت تدب بينهما بعد 
�أ�صه���ر من �ل���زو�ج. ونتيجة لهذه �خلالف���ات �أ�صيبت �لزوجة مبتاع���ب نف�صية دفعت 
به���ا �إلى عر�س نف�صها على طبيب نف�صي، وخالل مرحل���ة �لعالج �صارح �لرجل زوجته 

�ملري�صة برغبته يف �لإجناب.
و��صت�ص���ارت �لزوج���ة �لطبيب �لذي ن�صحه���ا ب�رضورة تاأجيل �لإجن���اب �إلى ما بعد 
�نته���اء �لعالج، لكن يبدو �أن �لرجل مل ي�صتطع �لنتظار طويال، وجلاأ �إلى تخدير زوجته 

وقام “باغت�صابها”.

حممد �شبحي يفوز بجائزة ال�شارقة 

تــرامــــب يغــرد مــن الفـــــرا�ش
قال �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تلفزيوني���ة  مقابل���ة  تر�م���ب، يف 
ك�ص���ف فيه���ا بع����س �لتفا�صيل 
�لغريب���ة عن حياته، �إنه يغرد وهو 

يف �ل�رضير �أحيانا.
وعندم���ا �ُصئ���ل عم���ا �إذ� كان 
ُيغ���رد وه���و يف �ل�رضي���ر ُم�صتخدما 

هاتف���ه �ملحم���ول، ق���ال تر�م���ب 
“ح�صن���ا، �أحيان���ا و�أن���ا يف �ل�رضير، 
ورمب���ا �أحيان���ا و�أنا �أتن���اول طعام 
�لإفط���ار �أو �لغ���د�ء �أو �أيا ما كان، 
لكن ب�ص���كل عام، خ���الل �ل�صباح 
�لباك���ر �أو �مل�ص���اء، فاأن���ا م�صغول 
جد� خ���الل �ليوم”. وق���ال تر�مب 

يف مقابلة مع حمط���ة )�أي.تي.يف( 
�لربيطاني���ة، �إنه يحظ���ى ب�صعبية 

و��صعة يف �ململكة �ملتحدة.
وعندم���ا �ُصئ���ل ع���ن �نتق���اد 
بع����س �لن�ص���اء له، ق���ال �إنه دعم 
�ملر�أة و�إن “ن�صاء كثري�ت يفهمن 

ذلك”.

طالق يكلف �شهر بوتني 
ن�شف ثروته

��صمحل���ت ثروة رجل �لأعمال �لرو�صي 
كرييل �صمال���وف، �إلى �لن�ص���ف، كما خ�رض 
من�صب���ه كنائ���ب للرئي����س �لتنفي���ذي يف 
�رضكة Sibur، و�أ�صح���ى رجالً منبوذ�ً عقب 
�أنب���اء حتدثت ع���ن �نف�صاله ع���ن كاترينا 
تيخونوفا �بنة �لرئي�س �لرو�صي فالدميري 

بوتني.
وتناقل���ت و�صائل م���ا �أوردت���ه وكالة 
بلومربغ �لأمريكية ع���ن م�صادر و�صفتها 
باملطلعة، مفاده �أن �لزوجني �نف�صال، ومل 
توؤكد تلك �مل�صادر �إذ� كان �لنف�صال مت 

ب�صكل ر�صمي وقانوين �أم ل.

 حقيقة زواج نيللي 
من رجل اأعمال 

نف���ت �ملمثلة �مل�رضية نيللي كرمي ما 
تردد خالل �لفرتة �ملا�صية، ب�صاأن زو�جها 

�رض� من رجل �أعمال م�رضي.
و�أك���د م�صدر مقرب م���ن نيللي كرمي 
جم���رد  �لأنب���اء  ه���ذه  �أن  ل�”�صبوتني���ك”، 

�صائعات ل �أ�صا�س لها من �ل�صحة.
و�نت����رضت �صائع���ات ع���ن زو�ج نيللي 
ك���رمي من �أحم���د �أبو ه�صيم���ة، مالك �رضكة 
“�مل�رضيني” للحدي���د، بعد �أن ح�رض� �صويا 
حفل زفاف �بنته �ملخرجة �مل�رضية �إينا�س 

�لدغيدي، �لذي �أقيم يف �صهر �أكتوبر.

اأحالم تعود اإلى برنامج 
فوي�ش” “ذا 

�أثارت حمطة “�إم بي �صي” �ل�صعودية، 
ج���دل بني �لعدي���د من م�صتخدم���ي مو�قع 
�لتو��صل �لجتماعي، ب�صاأن عودة �ملطربة 
�لإمار�تي���ة �أحالم �إلى برنام���ج �مل�صابقات 
ق���ررت  بعدم���ا  فوي����س”،  “ذ�  �لغنائي���ة 

��صتبد�لها باملطربة �لكويتية نو�ل.
�صارك���ت “�إم بي �صي” ع���رب ح�صابها 
عل���ى “تويرت” موؤخ���ر�، �ص���ورة لأحالم مع 
�أع�ص���اء جلن���ة حتكي���م �لربنام���ج �لثالثة، 
�إلي�ص���ا، وحممد حماق���ي، وعا�صي �حلالين، 
وغ���ردت معه���ا: “عا�صي �حل���الين و�أحالم 
و�إلي�ص���ا وحممد حماقي لختي���ار وتدريب 
�لر�ب���ع  �ملو�ص���م  يف  �لأ�ص���و�ت”  “�أحل���ى 
 MBC1 على ”the Voice“ جلدي���د من�
و”MBC م�رض”، بدء� من م�صاء �ل�صبت 10 

فرب�ير 2018”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ق�شة حب اأوبرا وينفري الأكرب من الزواج
عل���ى مد�ر �صنو�ت كان �لر�بط بني �لإعالمية �لأمريكية �أوبر� وينفري ورجل �لأعمال 
�لأمريك���ي �صتيدمان جر�ه���ام، �أكرث من جمرد عقد زو�ج، �عتربه���ا �لكثريين �أنها عالقة 

روحية، جمعت بينهما، تخ�صى عليها �أوبر� من �لزو�ج �لذي ميكن �أن يغري �لأمور.
ويف ت�رضيح���ات له���ا قالت: “لن ي�صدق ه���ذ� �أحد لكنه حقيق���ي، مل �أكن �أحتدث عن 
�لزو�ج مع �صتيدمان �إل عندما كنت �أ�صاأله: ما �لذي �صيحدث لو تزوجنا بالفعل؟ و�لإجابة 
هي �أننا لن نكون معاً، فالزو�ج يتطلب طريقة وجود خمتلفة يف هذ� �لعامل، �أعي�س �حلياة 

ب�رضوطي �خلا�صة”.

ف���از �ملمث���ل و�ملخرج �مل�رضي حممد �صبح���ي بجائزة �ل�صارق���ة لالإبد�ع �مل�رضحي 
�لعرب���ي و�لتي تقدمها �صنويا د�ئرة �لثقافة يف �إم���ارة �ل�صارقة بدولة �لإمار�ت لأحد 

�مل�رضحيني �لعرب.
وقال���ت د�ئ���رة �لثقافة يف بيان �إنها منح���ت �صبحي �جلائ���زة يف دورتها �لثانية 
ع����رضة “تقدير� لتجربت���ه �لإبد�عية �لرثية وتثمينا لدوره �مل�صه���ود يف تطوير و�إغناء 
�حلركة �مل�رضحية �لعربية، خالل �أكرث من 4 عقود، وعرب �لعديد من �لعرو�س �ملبدعة 

و�لر��صخة يف ذ�كرة جمهور �مل�رضح”. 

 Social
media

خ�شو�شية”  “اختبارات 
بدءًا من اليوم

�أعلن���ت �رضكة في�صبوك �م�س �أنها �صتن�رض مبادئه���ا �ملتعلقة باخل�صو�صية للمرة 
�لأول���ى و�صت�ص���در فيديوه���ات تعليمي���ة مل�صاع���دة م�صتخدميها عل���ى �لتحكم يف 
�لأ�صخا����س �لذي���ن ميكنهم �لطالع عل���ى معلوماتهم، وذلك ��صتع���د�د�ً لبدء �رضيان 

قانون جديد فر�صه �لحتاد �لأوروبي حلماية �لبيانات.
وقال���ت كبرية م�صوؤويل �خل�صو�صية يف “في�صبوك” �إيرين �إيجان، يف تدوينة، �إن 
�لفيديوه���ات �صتو�صح للم�صتخدمني كيف يتحكم���ون يف �لبيانات �لتي ي�صتخدمها 
�ملوق���ع ليعر����س عليهم �إعالن���ات وكيفية ح���ذف �مل�صاركات �لقدمي���ة وما يحدث 

للبيانات عندما يقوم �مل�صتخدم باإلغاء ح�صابه.

ما �سّر الورود البي�ساء على الب�ساط الأحمر؟

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

�نطلق يف �أوروغو�ي �أطول كرنفال يف �لعامل، �إذ ي�ستمر 40 يوما وتتخلله م�سري�ت و�أزياء مثرية.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�لطق�س �ملتوقع لهذ� 
�ليوم �صيكون بارد�ً ن�صبيا 

مع بع�س �ل�صحب.

�لرياح �صمالية غربية من 15 
�إلى 20 عقدة ولكنها من 10 

�إلى 15 عقدة خالل �لليل.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى 3 �قد�م قرب �ل�صو�حل 
ومن 3 �إلى 5 �قد�م يف عر�س �لبحر.

درجة �حلر�رة �لعظمى 20 و�ل�صغرى 13 درجة مئوية.

�أقي���م حفل �لغر�مي بن�صخته �ل�60 يف مدين���ة نيويورك، وو�صلت �لنجمات �إلى �حلفل مع 
ورود بي�صاء تعبري�ً عن م�صاندتهن حلملة “metoo” �ملناه�صة للتحر�س �جلن�صي.

اأناق���ة النجمات على الب�س���اط الأحمر ابتعدت ع���ن الأفكار املجنونة الت���ي عّودتنا عليها 
بع�صهن يف مثل هذه �ملنا�صبة. ومن جهتها، �عتمدت �لنجمة كاردي بي ثوباً باللون �لأبي�س 

.Messika Paris ن�ّصقته مع جموهر�ت ما�صية من Ashi Studio من
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