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ترقية 718 �ضابطا و3935 ع�ضكرياجهود ال�ضعودية يف رعاية الإ�ضالم وا�ضحة للجميع
تزامنا مع االحتفاالت بـ “اليوبيل الذهبي” لـ “الدفاع”ال جمال للنيل من ال�سقيقة اأو التقليل من �ساأنها... �سمو رئي�س الوزراء: 

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللك���ي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليف���ة �أن “�ململكة 
�لعربية �ل�سعودية �ل�س���قيقة طّورت وعّمرت وبنت خلدمة 

�سعبها و�أمتها”.
وقال �س���موه “�إن �جلهود �ملباركة للمملكة �ل�سقيقة 
بقي���ادة خ���ادم �حلرم���ن �ل�رصيف���ن �ملل���ك �س���لمان بن 

عبد�لعزيز �آل �س���عود وخدماتها �جلليلة يف رعاية �الإ�سالم 
و�مل�س���لمن و��س���حة للجمي���ع، وال جم���ال للني���ل منها �أو 

�لتقليل من �ساأنها”.
هذ� وكان �س���موه قد ��س���تقبل بق�رص �لق�سيبية �أم�س 

ع���دد� من �مل�س���وؤولن باململكة، ورج���ال �الأعمال 
و�ل�سحافة و�الإعالم وجموعا من �ملو�طنن.

�ملنامة - بنا: �س���در ع���ن عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة �لقائد �الأعلى �الأمر �مللكي 
�ل�س���امي رقم )16/ع( ل�س���نة 2018، برتقية 718 �س���ابًطا 

بقوة دفاع �لبحرين من خمتلف �لرتب �لع�سكرية.
وجاءت �لرتقيات �لتي �س���درت باالأمر �مللكي �ل�سامي 
تز�مًنا مع �حتفاالت �لبالد بالذكرى �خلم�س���ن على تاأ�سي�س 

قوة دفاع �لبحرين، �لذي ي�سادف 5 فرب�ير من كل عام.
وبهذه �ملنا�س���بة، نقل �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين 
امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة اإلى ال�ضباط 
�لذين ج���رت ترقيتهم، تهاين عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة 

�مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة �لقائد �الأعلى، وويل �لعهد 
نائ���ب �لقائد �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل�س �لوزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �س���لمان بن حم���د �آل خليفة، 
ومتنياتهما لهم دو�م �لتوفيق و�ل�س���د�د لتحقيق مزيد من 
�لتقدم و�الزدهار خدمَة ململكتنا �لعزيزة حتت ظل �لقيادة 

�حلكيمة ل�ساحب �جلاللة عاهل �لبالد �لقائد �الأعلى.  
كم���ا �أ�س���در �لقائ���د �لع���ام لقوة دف���اع �لبحري���ن �أمره 
برتقية 3935 من الع�ض���كريني من �ض���باط ال�ضف والأفراد 

من خمتلف �لرتب بق���وة دفاع �لبحرين بهذه 
�ملنا�سبة.
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7الــ�ضــعــوديــــة... اأفــعــــال ل اأقــــوال
بقلم:

مؤنس المردي

• •�سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدد� من �مل�سوؤولن ورجال �الأعمال و�ل�سحافة و�الإعالم وجموًعا من �ملو�طنن	 )�إر�سيفية(	 قوة دفاع �لبحرين حتتفل بذكرى مرور 50 عاماً على تاأ�سي�سها 

البحرين الثالثة باملنطقة 
يف “احلرية االقت�سادية” 

ثب���ت موؤ����رص �حلري���ة �القت�س���ادية �ل�س���ادر عن 
موؤ�س�س���ة “هريتي���ج” �لدولية م�س���توى �لبحرين عند 
67.7 نقط���ة يف �لع���ام 2018، �إذ حل���ت �لثالثة على 
م�ستوى منطقة �ل�رصق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا، بينما 
ج���اءت يف �ملرتب���ة 50 عاملًي���ا، وذلك بع���د �المار�ت 
�لت���ي حلت �الأول���ى وقطر يف �ملرتبة �لثانيًة. و�س���هد 
م�ستوى �لبحرين مبوؤ�رص �حلرية �القت�سادية �الإجمالية  

ا طفيفا بالكاد يذكر يف �لعام 2018  �نخفا�سً
مبقد�ر 0.8 نقطة.

اأمل احلامد
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امل��م��ل��ك��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال���ب���ي���ت اجل����ام����ع و����ش���م���ام االأم��������ان ال����ش���ت���ق���رار امل��ن��ط��ق��ة

جهود ال�ضعودية لالإ�ضالم وا�ضحة للجميع وال جمال للنيل منها
بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني... �شمو رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: لدى ا�ش���تقبال �ش���موه جموعا 
من املواطنني والفعاليات ال�شحافية والتجارية، 
اأكد رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة اأن “اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة طّورت وعّمرت وبنت خلدمة 
�ش���عبها واأمته���ا”، وق���ال �ش���موه “اإن اجله���ود 
املباركة للمملكة ال�شقيقة بقيادة خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
وخدماتها اجلليلة يف رعاية االإ�ش���الم وامل�شلمني 
وا�ش���حة للجميع، وال جمال للنيل منها اأو التقليل 

من �شاأنها”.
واأ�ش���اف �ش���مو رئي����س ال���وزراء “اململك���ة 
العربية ال�ش���عودية ال�ش���قيقة جدار عال لن ينال 
منه اأبدا اأو يطاله من يريدها ب�ش���وء، وهي البيت 
اجلام���ع و�ش���مام االأم���ان حلف���ظ اأم���ن املنطق���ة 
وا�ش���تقرارها”، داعيا �شموه اإلى �رشورة االلتفاف 
ح���ول اجله���ود املباركة الت���ي تقوده���ا اململكة 
العربية ال�ش���عودية للدف���اع عن اأمن وا�ش���تقرار 
املنطقة، واحلفاظ على م�شالح ال�شعوب العربية 
واالإ�ش���المية، يف مواجهة االأطماع التي ت�ش���تهدف 

اأوطانهم.
ه���ذا وكان �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء ق���د ا�ش���تقبل بق����رش الق�ش���يبية اأم����س 
عددا من امل�ش���وؤولني باململك���ة، ورجال االأعمال 

وال�شحافة واالإعالم وجموعا من املواطنني.
وخالل اللقاء اأ�ش���اد �ش���موه باملنجز الوطني 
الذي حتقق بف�شل التعاون احلكومي الربملاين، 
موؤك���دا �ش���موه احلر����س دميومة وا�ش���تمرار هذا 
التعاون والعمل على دفع���ه قدما باجتاه تعظيم 
املكت�ش���بات الوطني���ة، م�ش���يدا �ش���موه مبجل�س 
النواب رئي�ش���ا واأع�ش���اء على ال�ش���عد الت�رشيعية 
والرقابية كافة وعلى ما يبدونه من تعاون يحظى 

منا بكل الدعم وامل�شاندة.
م���ن جهة اأخرى اأكد �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأن “احلكوم���ة تدع���م وت�ش���اند 
كل عم���ل يعزز م���ن اجلهود الرامي���ة اإلى حتقيق 
وتعزي���ز  البحري���ن،  �ش���عب  اأبن���اء  تطلع���ات 
مكت�ش���باتهم املعي�شية والتنموية”، معربا �شموه 
عن �شعادته وترحيبه بلقاء املواطنني واال�شتماع 
اإل���ى كل ما يهم املواطن والتعرف عن قرب على 
احتياجاته���م ومتطلباتهم والعم���ل على اإجنازها. 
وتطرق �ش���موه اإلى احلديث عن ال�شاأن التجاري، 
م�ش���يدا ب���دور غرف���ة جت���ارة و�ش���ناعة البحرين 
وم���ا متتلك���ه م���ن تاريخ عري���ق يف دع���م القطاع 
التجاري ودف���ع عجلة النماء من خالل اإ�ش���هامات 
رجاالت البحرين والعوائل التجارية الذين قدموا 
الكث���ري للبحرين على امل�ش���تويني االقت�ش���ادي 
واالجتماعي، وو�ش���عوا االأ�ش����س ومهدوا الطريق 
لقي���ام كيان���ات جتاري���ة ك���ربى مازالت ت�ش���كل 

عالمات جناح متميزة يف عامل التجارة واالأعمال.
وقال �شموه اإن غرفة جتارة و�شناعة البحرين 
نه�ش���ت مب�ش���وؤوليات كب���رية يف خدم���ة احلركة 
التجارية وال�ش���ناعية يف اململكة، وكان ملجال�س 
اإداراتها املتعاقبة اإ�ش���هاماتهم املتميزة، معربا 
�ش���موه عن دع���م احلكوم���ة وم�ش���اندتها للغرفة 
من اأج���ل يف اال�ش���تمرار يف م�ش���ريتها والنهو�س 
مب�ش���وؤولياتها خلدم���ة الوط���ن وتعزي���ز تق���دم 

وتناف�شية االقت�شاد الوطني.

ح�����ري�����������ش�����ون ع�����ل�����ى دمي�������وم�������ة ال������ت������ع������اون احل�����ك�����وم�����ي ال������ربمل������اين
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“الدفاع” �رصح عتيد ودرع ح�صني للذود عن الوطن
القيادة تتبادل التهاين بـ “اليوبيل الذهبي” لتاأ�سي�سها:

املنامة- بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ســـى اآل خليفة برقية تهنئة مـــن رئي�س الوزراء 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
مبنا�ســـبة الذكرى اخلم�ســـن )اليوبيل الذهبي( لتاأ�ســـي�س 

قوة دفاع البحرين، هذا ن�سها:
ح�رضة �ســـاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فانه ليطيب لنا اأن نعرب جلاللتكم عن اأخل�س التهاين 
والتربيكات يف منا�ســـبة احتفال مملكـــة البحرين بالذكرى 
اخلم�ســـن )اليوبيل الذهبي( لتاأ�ســـي�س قـــوة الدفاع التي 
اأ�ســـهمتم جاللتكـــم حفظكم اهلل يف اإر�ســـاء لبناتهـــا الأولى 
وتعهدمتوها بحكيم رعايتكم وعنايتكم، حتى اأ�سبحت قوة 
دفاع البحرين �رضحاً عتيداً ودرعاً ح�ســـيناً للذود عن الوطن 
وحمايـــة منجزاته احل�ســـارية الكبـــرية والتي نفخـــر جميعا 
ونعتـــز بها. كمـــا وي�رضنا كثـــرياً يف هذه املنا�ســـبة الوطنية 
اجلليلة اأن ُنعـــرب جلاللتكم عن خال�ـــس العتزاز والتقدير 
لقيادتكـــم احلكيمـــة، �ســـائلن املولى عز وجـــل اأن يحفظ 
جاللتكم وي�ســـبغ عليكم موفور ال�سحة وال�سعادة ملوا�سلة 
م�سرية اخلري والتقدم والنماء التي تقودونها جاللتكم بكل 

احلكمة والقتدار يف وطننا العزيز.
واهلل يحفظ جاللتكم على الدوام �ساملن،،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء
وبعـــث �ســـاحب اجلاللة امللـــك القائد العلـــى برقية 
�سكر جوابية اإلى �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، هذا 

ن�سها:
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي العم العزيز الأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل.
رئي�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
بـــكل ال�رضور يطيب لنا اأن نبعث اإلى �ســـموكم الكرمي 
بالتحيات اخلال�ســـة والتمنيات العميقة ل�ســـموكم مبوفور 
ال�ســـحة والعافيـــة، مقرونـــة باعتزازنـــا بربقيـــة �ســـموكم 
التـــي حتمـــل لنـــا التهنئـــة بالذكـــرى اخلم�ســـن )اليوبيل 
الذهبـــي( لتاأ�ســـي�س قـــوة دفـــاع البحريـــن البا�ســـلة، هذه 
املوؤ�س�ســـة الوطنيـــة العتيـــدة التـــي هـــي الـــدرع الواقية 
حلماية وطننا العزيز و�ســـون مكت�ســـباته، و�ســـتبقى باإذن 
اهلل ح�ســـنه احل�ســـن، موؤزرة بكل عوامل القتـــدار تدريباً 
وت�ســـليحاً وجاهزية، بكل الكفاءة والروح املعنوية العالية، 
وال�ســـتعداد املطلق للت�ســـحية من اأجل �سالمة هذا الوطن 

الغـــايل، و�ســـتبقى هذه املوؤ�س�ســـة دائماً اإن �ســـاء اهلل رمزاً 
للوفاء والولء.

اإننا اإذ نقدر دور �سموكم يف كل ما حققته قوة الدفاع 
من منعة وكفاءة، ن�ســـاأل اهلل اأن يحقق لهذه القوة البا�سلة 

ال�سداد والتوفيق.
واهلل يحفظ �سموكم ويرعاكم، ودمتم �ساملن.

حمد بن عي�سى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى �ســـاحب اجلاللة امللـــك القائـــد الأعلى برقية 
تهنئـــة مـــن ويل العهد نائـــب القائد الأعلـــى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بـــن حمد اآل خليفة، مبنا�ســـبة الذكرى اخلم�ســـن )اليوبيل 

الذهبي( لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين هذا ن�سها:
�سيدي ح�رضة �ساحب اجلاللة الوالد العزيز امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.
ملك مملكة البحرين املفدى القائد الأعلى.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�رضفني يا �ســـاحب اجلاللة باإ�ســـمي ونيابة عن اإخواين 
منت�ســـبي قوة دفـــاع البحريـــن اأن اأرفع اإلى مقـــام جاللتكم 
ال�سامي اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة الحتفال 
بالذكـــرى اخلم�ســـن )اليوبيـــل الذهبـــي( الذي ي�ســـادف 
اخلام�ـــس من فرباير على تاأ�ســـي�س قوة دفاع البحرين التي 
اأحطتموها برعايتكم وتوجيهاتكم ال�سديدة منذ اأن و�سعتم 
اللبنة الأولى لتاأ�سي�سها حتى اأ�سبحت �سداً منيعاً للذود عن 
الوطن واملحافظة على مكت�سباته احل�سارية. اإن ما �سهدته 
قوة دفاع البحرين عرب م�ســـريتها التاريخية من تطور حتى 
و�ســـلت لهذا امل�ســـتوى امل�رضف، يوؤكد على متانة الأ�س�س 
التي و�ســـعتموها جاللتكم ل�ســـتمرار هذه امل�ســـرية طيلة 
اخلم�ســـة عقود املا�سية، ج�سدت خاللها قوة دفاع البحرين 

معامل البطولة يف خمتلف ميادين العزة والكرامة والت�سحية 
والفـــداء، يف الدفاع عن �ســـيادة وا�ســـتقرار وطننـــا العزيز 

ون�رضة الأ�سقاء وتر�سيخاً لنبل قيمنا العربية والإ�سالمية.
�سيدي �ســـاحب اجلاللة اإن رجالكم منت�سبي قوة دفاع 
البحريـــن كمـــا عهدمتوهـــم منذ الرعيـــل الأول دائمـــاً على 
العهد والولء، يت�ســـلحون بالإميان والعلم والعزة والإ�رضار 
مقتدين بنهجكم امل�ســـتنري من اأجل م�ستقبل وطننا العزيز 
و�ســـعبكم الكرمي. راجياً من اهلل عز وجل اأن يعيد علينا هذه 
املنا�سبة املجيدة ووطننا ينعم مبزيد من التقدم والزدهار 
والأمن وال�ســـتقرار واأن يدمي على جاللتكم موفور ال�سحة 

وال�سعادة والعمر املديد.
ابنكم املخل�س

�سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهـد نائب القائد الأعلى

النائـب الأول لرئي�س جملـ�س الوزراء
وبعث �ساحب اجلاللة امللك القائد الأعلى برقية �سكر 
جوابية اإلى �ســـاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء هذا ن�سها:
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي ابننا العزيز الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

بكل ال�رضور يطيب لنا اأن نبعث اإلى �ســـموكم بخال�س 
التحيات وعميق التمنيات مبوفور ال�سحة والعافية مقرونة 
باعتزازنا بربقية �سموكم التي حتمل لنا تهنئتكم، وتهنئة 
اإخوانكـــم من�ســـوبي قـــوة دفـــاع البحريـــن البوا�ســـل، قادة 
و�ســـباطاً واأفراداً بالذكرى اخلم�ســـن )اليوبيـــل الذهبي( 
لتاأ�ســـي�س قـــوة دفـــاع البحرين البا�ســـلة، هذه املوؤ�س�ســـة 

الوطنية التي متثل الـــدرع الواقية لوطننا العزيز، وحلماية 
مكت�ســـباته املجيـــدة، و�ســـتبقى بـــاإذن اهلل حيـــث نريدها 
ويريدها �سعب البحرين الغايل، تتمتع بكل عوامل القتدار 

تدريباً وت�سليحاً وجاهزية وكفاءة عالية.
اإننـــا ن�ســـتح�رض دائماً دور �ســـموكم الكـــرمي ودعمكم 
املتوا�سل لهذه املوؤ�س�ســـة العزيزة، مما كان له اأكرب الأثر 

يف اإجنازات هذه القوة البا�سلة.
ن�ساأل اهلل عز وجل اأن ي�سبغ على �سموكم ثياب العافية 
وطـــول العمر ون�ســـاأل اهلل عز وجل ململكتنـــا الغالية الأمن 

وال�سالم، ولقوة دفاع البحرين التوفيق وال�سداد والظفر.
ودمتم �ساملن واهلل يحفظكم.

والدكم
حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين
وتلقى �ســـاحب ال�ســـمو امللكي رئي�س الوزراء برقية 
تهنئة من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء مبنا�ســـبة 
الذكرى اخلم�ســـن )اليوبيل الذهبي( لتاأ�ســـي�س قوة دفاع 

البحرين هذا ن�سها:
�ساحب ال�سمو امللكي العم العزيز الوالد الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفـة حفظه اهلل
رئي�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�ـــرضين اأن اأبعث ل�ســـموكم الكرمي باإ�ســـمي ونيابة عن 
اإخواين منت�ســـبي قـــوة دفاع البحرين اأ�ســـدق اآيات التهاين 
واأطيب التربيكات مبنا�ســـبة الحتفال بالذكرى اخلم�ســـن 
)اليوبيل الذهبي( الذي ي�ســـادف اخلام�س من فرباير على 
تاأ�ســـي�س قوة دفـــاع البحرين، معرباً عـــن اعتزازنا بدعمكم 
امل�ســـتمر لقوة دفاع البحرين حتى و�ســـلت لهذا امل�ستوى 

امل�رضف والذي مكنها مـــن القيام بدورها الكبري يف حتقيق 
الأمـــن وال�ســـتقرار لوطننـــا العزيـــز وا�ســـتقرار املنطقـــة 
مب�ســـاركتها الفعالة مع القوات امل�سلحة بالدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.
داعيـــاً اهلل تعالى اأن يعيد على �ســـموكم الكرمي هذه 
املنا�ســـبة املجيدة ووطننا ينعم مبزيد من التطور والرخاء 
والأمن وال�ســـتقرار يف ظل القيادة احلكيمة، ل�سيدي ح�رضة 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 
املفـــدى القائـــد الأعلـــى حفظـــه اهلل ورعـــاه، واأن يوفقكم 
ويرعاكم واأن يدمي على �ســـموكم موفور ال�سحة وال�سعادة 
والعمـــر املديـــد، ويحفظكم ذخراً و�ســـنداً ململكتنا الغالية 

و�سعبها العزيز.
ودمتم بحفظ اهلل �ساملن موفقن،،،

ابنكم املخل�س
�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبعث �ســـاحب ال�ســـمو امللكي رئي�س الـــوزراء برقية 
�ســـكر جوابية الى �ساحب ال�ســـمو امللكي ويل العهد نائب 
القائـــد العلى النائـــب الول لرئي�س جمل�س الـــوزراء، هذا 

ن�سها:
�ساحب ال�ســـمو امللكي البن العزيز الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

فلقـــد كان مـــن دواعي �رضورنـــا ان نطلع علـــى برقية 
�ســـموكم الطيبة املهنئة لنا مبنا�ســـبة الحتفـــال بالذكرى 
اخلم�ســـن )اليوبيل الذهبي( لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين. 
واإنه لي�ســـعدنا يف هذه املنا�ســـبة الوطنية العزيزة اأن نبعث 
ل�ســـموكم معربن عن �ســـكرنا مل�ســـاعركم النبيلـــة نحونا، 
واعتزازنا مبا توالون بذله من جهود طيبة دوؤوبة ملوا�ســـلة 

الرتقاء بكفاءة واأداء قوة دفاع البحرين.
موؤكديـــن يف هـــذا ال�ســـدد موا�ســـلة دعمنـــا القائـــم 
واملعهود لهذا ال�رضح الوطني ال�سامخ، داعن اهلل �سبحانه 
وتعالـــى اأن يعيـــد على �ســـموكم هـــذه املنا�ســـبة الوطنية 
الغاليـــة واأنتـــم تتمتعون مبوفور ال�ســـحة وال�ســـعادة واأن 
يحفـــظ وطننـــا الغـــايل يف ظل القيـــادة احلكيمة ل�ســـاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

• •جاللة امللك	 •�سمو رئي�س الوزراء	 �سمو ويل العهد	
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• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم	

دور بارز ل�سلمان بن اإبراهيم يف تطوير لعبة كرة القدم
الحتاد الآ�سيوي �سهد جناحات ب�سبب كفاءة البحرينيني... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ن���وه رئي����س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
بال���دور الذي ي�س���طلع به رئي�س الحتاد الآ�س���يوي 
لكرة القدم ال�س���يخ �س���لمان بن اإبراهي���م اآل خليفة 
يف تطوي���ر لعبة كرة القدم اآ�س���يويا، موؤكدا �س���موه 
اأن النجاح الذي حتقق يف الحتاد الآ�س���يوي يعك�س 
قدرات اأبناء البحرين وكفاءتهم يف الإدارة املتميزة 
الت���ي تقود اإلى الإجنازات وهذا يبعث على التقدير 
والعتزاز. وقال �سموه “اإن رئي�س الحتاد الآ�سيوي 
يحظى مب�س���وؤولية دولي���ة اأثنى على جه���وده فيها 
اجلمي���ع وقدره���ا اأمي���ا تقدير ول���ه من���ا كل الدعم 

وال�سناد يف جهوده الدولية”.
وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء قد 
ا�ستقبل بق�رص الق�سيبية �سباح اأم�س رئي�س الحتاد 
الآ�س���يوي لكرة القدم ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم اآل 

خليفة.
وخ���الل اللقاء اأ�س���اد �س���احب ال�س���مو امللكي 

رئي����س ال���وزراء بال���دور ال���ذي يق���وم ب���ه الحتاد 
الآ�س���يوي رئي�سا واأع�س���اء يف النهو�س بكرة القدم 
الآ�س���يوية وحتقي���ق اإجنازات متتالية على �س���عيد 
الرتق���اء به���ذه اللعب���ة اجلماهريية، معربا �س���موه 
ع���ن تقدير مملك���ة البحرين جله���ود رئي�س الحتاد 
الآ�س���يوي وخططه وبراجم���ه يف الرتقاء بالأن�س���طة 
���دث املزي���د م���ن التطوي���ر يف لعب���ة كرة  الت���ي حتحُ
القدم، منوها �سموه بالإجنازات التي حققتها الكرة 
ال�س���يوية ومنتخباتها الوطنية وما و�سلت اإليه من 

م�ستوى متميز قاريا وعامليا بف�سل تلك اجلهود.
وفيما نوه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
بدور الريا�س���ة يف تعزيز العالقات بني ال�سعوب يف 
اإط���ار م���ن املحبة والتاآل���ف ملا تتيحه م���ن جتمع يف 
ظل اأجواء مناف�س���ة �رصيفة، اأعرب �سموه عن متنياته 
لرئي����س الحتاد الآ�س���يوي وجمي���ع القائمني عليه 
باملزي���د من التقدم والنج���اح لتحقيق كل الأهداف 

والتطلعات املن�سودة.

عاه���ل  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة برقية �سكر جوابية 
م���ن رئي�س دول���ة دوميني���كا كارل�س 
�س���افارين؛ رًدا عل���ى برقي���ة جاللت���ه 
املهنئة له مبنا�س���بة العي���د الوطني 

لبالده.
واأع���رب رئي�س دولة دومينيكا يف 
برقيته ع���ن خال�س �س���كره وتقديره 
جلالل���ة املل���ك عل���ى م�س���اعر جاللته 
متمنًي���ا جلاللت���ه  والنبيل���ة،  الطيب���ة 
موفور ال�س���حة وال�س���عادة ول�س���عب 
مملك���ة البحري���ن املزيد م���ن التقدم 

والزدهار.

رئي����س  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �س���لمان اآل خليف���ة برقية 
�س���كر جوابي���ة م���ن اأخي���ه اأم���ري دولة 
الكوي���ت ال�س���قيقة �س���احب ال�س���مو 
ال�سيخ �س���باح الأحمد اجلابر ال�سباح؛ 
مبنا�س���بة الذكرى الثانية ع�رص لتوليه 

مقاليد احلحُكم، هذا ن�سها:
الأمري  ال�س���مو امللك���ي  �س���احب 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل
البحري���ن  مملك���ة  وزراء  رئي����س 

ال�سقيقة..
اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�س���الم 

وبركاته..
�س���موكم  برقية  بالتقدير  تلقينا 
املت�س���منة تهانيك���م لن���ا مبنا�س���بة 
الذكرى الثاني���ة ع�رصة لتولينا مقاليد 

احلكم.
معرب���ني لكم عن خال�س ال�س���كر 
مت عنه من طيب امل�س���اعر  على ما عبرّ
املنا�س���بة،  به���ذه  الدع���اء  و�س���ادق 
ومثمنني يف الوقت ذاته ما �سمنتموها 
من اإ�س���ادة مبا حققته دولة الكويت، 
من نه�س���ة تنموي���ة بارزة، �س���ائلني 
املولى تعالى اأن يدمي على �س���موكم 
موف���ور ال�س���حة والعافي���ة، ويحق���ق 
ململكة البحرين و�س���عبها ال�س���قيق، 
املزيد من التق���دم والزدهار يف ظل 
القيادة احلكيمة لأخين���ا جاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى بن �سلمان اآل خليفة 

- ملك مملكة البحرين ال�سقيقة.
وتقبلوا �سموكم خال�س التقدير..

�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح
اأمري دولة الكويت

املنامة - بن���ا: بعث رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة، برقي���ة تهنئة 
�س���رييالنكا  جمهوري���ة  رئي����س  اإل���ى 
الدميقراطي���ة ال�س���رتاكية مايرتيب���ال 
�سريي�س���ينا، مبنا�س���بة ذكرى ا�ستقالل 
ب���الده، اأعرب �س���موه فيها ع���ن اأطيب 
تهاني���ه ومتنيات���ه ل���ه موفور ال�س���حة 
وال�سعادة ول�سعب جمهورية �سرييالنكا 

ال�سديق مزيدا من التقدم والزدهار. 
كما بعث �س����احب ال�س����مو امللكي 
رئي�س ال����وزراء، برقي����ة تهنئة مماثلة 
اإلى رئي�س وزراء جمهورية �س����رييالنكا 
ويكرمي�س����ينغه،  راني����ل  ال�س����رتاكية 
�س����منها �س����موه اأطيب تهاني����ه بهذه 

املنا�سبة الوطنية.

املنام���ة - بنا: بعث ويل العهد نائب 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
جمل�س ال���وزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حم���د اآل خليفة، برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي�س جمهورية �س���رييالنكا 
مايرتيب���ال  ال�س���رتاكية  الدميقراطي���ة 
�سريي�س���ينا، مبنا�س���بة ذك���رى ا�س���تقالل 
بالده، اأعرب �سموه فيها عن اأطيب تهانيه 
ومتنيات���ه ل���ه موفور ال�س���حة وال�س���عادة 
ول�س���عب جمهورية �س���رييالنكا ال�سديق 

مزيدا من التقدم والزدهار.

جاللة امللك يتلقى 
�سكر رئي�س دومينيكا 

�سمو رئي�س الوزراء 
يتلقى �سكر اأمري الكويت

... و�سموه يهنئ �سرييالنكا 
بذكرى ال�ستقالل

... و�سمو ويل العهد 
يهنئ �سرييالنكا

تــعيــيــن 5 مــديــريــن يف “الــ�ســحــة”

توجيهات �سمو رئي�س الوزراء نربا�س م�سيء للنه�سة

تعزيز القطاع العقاري ل�سمان ا�ستدامة منو االقت�ساد

�سادر عن �سمو رئي�س الوزراء 

  : رئي�س “البحرينية ملر�سى الت�سلب املتعدد”

مطلًعا �سموه على ت�سهيل عمل املطورين العقاريني... �سمو ويل العهد:

املنامة - بنا: �س���در عن رئي�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة ق���رار رقم )1( ل�س���نة 
2018 بتعيني مديرين يف وزارة ال�س���حة، 

جاء فيه:

املادة الأولى:
يعني يف وزارة ال�سحة كل من:

1. اأني�سة �س���عد احلويحي مديًرا لإدارة 
الت�سال.

2. �س���يما حمم���د زين���ل مدي���ًرا لإدارة 

اخلدمات امل�ساندة.
3. خال���د عل���ي اجلالهمة مدي���راأ لإدارة 

املعلومات والتخطيط.
4. وف���اء اإبراهيم ال�رصبتي مديًرا لإدارة 

تعزيز ال�سحة.

5. جن���اة حممد اأبوالفت���ح مديًرا لإدارة 
ال�سحة العامة.

امل���ادة الثاني���ة: عل���ى وزيرة ال�س���حة 
تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ �سدوره، 

وين�رص يف اجلريدة الر�سمية.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان 
اآل خليف���ة، برقي���ة �س���كر م���ن رئي����س جمل�س 
اإدارة اجلمعي���ة البحرينية ملر�س���ى الت�س���لب 
املتع���دد نهلة اأبوالفتح؛ مبنا�س���بة توجيهات 
�س���مو رئي�س الوزراء باإن�س���اء مركز متخ�س�س 
للت�سلب اللويحي �سمن املدينة الطبية التي 

�ستقام يف �سمال املحرق، هذا ن�سها:
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة
حفظه اهلل ورعاه

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

ي�س���عدين وي�رصفني بالأ�س���الة عن نف�سي 

ونياب���ة عن جميع مر�س���ى الت�س���لب اللويحي 
املتع���دد، اأن نقدم ل�س���موكم الكرمي اأ�س���مى 
اآيات ال�سكر والمتنان على توجيهاتكم باإن�ساء 
مرك���ز متخ�س����س للت�س���لب اللويحي �س���من 
املدينة الطبية التي �ستقام يف �سمال املحرق.

واإنن���ا نقدر عاليا تل���ك التوجيهات والتي 
تعتب داعمة جلميع املر�سى، وت�سكل نبا�سا 

ن�ست�س���يء به يف م�س���ار نه�س���ة البالد وتوفري 
اأف�سل اخلدمات ال�سحية.

وفقكم اهلل و�س���دد خطاكم ملا فيه اخلري 
ململكتنا احلبيبة.

نهلة اأبوالفتح
رئي����س جمل����س اإدارة اجلمعي���ة البحرينية 

ملر�سى الت�سلب املتعدد

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل 
خليفة موا�س���لة مملكة البحرين تعزيز دور القطاع 
العق���اري وفق���ا للروؤى املو�س���وعة التي ت�س���ندها 
منظومة ت�رصيعية وتنظيمية لهذا القطاع، مبا يحقق 
ا�س���تدامته وتناف�سيته متا�س���يا مع اأهداف التنمية 
ال�س���امية  والتوجيه���ات  املن�س���ودة،  امل�س���تدامة 
لعاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة بتنمية القطاع القت�س���ادي مبا ينعك�س 
اإيجاًبا على املواطنني، وتعزيز مردوده واإ�سهاماته 
يف القت�ساد وال�ستثمار، وحت�سني اأداء هذا القطاع 
وتنظيمه الذي ياأتي يف اإطار موؤ�س�سي �سامن لنجاح 
وا�س���تمرارية م�س���اريع التطوير العق���اري. جاء ذلك 
ل���دى لقاء �س���موه بق����رص الرفاع اأم����س رئي�س جهاز 
امل�س���احة والت�س���جيل العقاري رئي�س جمل�س اإدارة 
موؤ�س�سة التنظيم العقاري ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل 
بن حمد اآل خليفة، واأع�ساء جمل�س الإدارة، اإذ هناأهم 
�سموه على الثقة امللكية ال�سامية بتعيينهم اأع�ساء 
ملجل����س اإدارة موؤ�س�س���ة التنظيم العق���اري، متمنيا 
له���م دوام التوفي���ق والنجاح. ونوه �س���موه بالدور 
الذي تتطلع له املوؤ�س�س���ة نحو تعزيز مكانة القطاع 
العق���اري يف اململكة وتطوير وتنمي���ة هذا القطاع. 
واأكد �سموه ال�س���تمرار يف تنويع القت�ساد وتنمية 

القط���اع العقاري وال�س���وق العقارية مبا ي�س���ب يف 
�س���الح الوط���ن واملواطنني وبال�س���كل الذي يلبي 
متطلبات املرحلة املقبلة واتباع الأ�س����س التي بني 
عليها املخطط ال�س���رتاتيجي الهيكلي وما ت�سمنه 
من حتديد دقيق ل�س���تخدامات الأرا�سي يف خمتلف 

املحافظات.
هذا واأطلع رئي�س جهاز امل�س���احة والت�س���جيل 
العق���اري رئي����س جمل����س اإدارة موؤ�س�س���ة التنظيم 
العقاري �س���احب ال�س���مو امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

على الآليات اجلديدة التي تتبعها موؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري لت�س���هيل عم���ل املطوري���ن العقاري���ني 
وتعزي���ز ثق���ة امل�س���تفيدين م���ن خمتلف م�س���اريع 
التطوي���ر العقاري مبا ي�س���هم نحو تاأكي���د اأداء هذا 

القطاع القت�سادي املهم.
من جانبه، رفع رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل 
العق���اري رئي����س جمل����س اإدارة موؤ�س�س���ة التنظيم 
العقار ل�س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
ال�س���كر والتقدي���ر عل���ى ما تف�س���ل به �س���موه من 

توجيهات �س���ديدة نحو كل ما ي�س���هم يف دعم عمل 
املوؤ�س�سة نحو تعزيز املزيد من اآلية تنظيم القطاع 
العقاري ومنح املزيد من الت�سهيالت لقيام خمتلف 
م�س���اريع التطوي���ر العق���اري يف مملك���ة البحري���ن، 
م�س���يدا مبا مل�س���ه من �س���موه من اهتمام كبري نحو 
تاأكيد دور موؤ�س�سة التنظيم العقاري وتوا�سلها مع 
خمتلف الأطراف التي ت�س���هم يف دعم وتعزيز مكانة 
ه���ذا القطاع يف منظوم���ة القطاع���ات احليوية التي 
تعود بنفعها على القت�ساد البحريني وا�ستقطاب 

مزيد من امل�ساريع املت�سلة بهذا القطاع.

• �سمو ويل العهد يف لقاء مع رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري	



املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من 
رئي�س املحكمة الد�ص���تورية ال�صيخ خليفة بن را�صد 
ب���ن عبداهلل اآل خليفة؛ مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ن 
)اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، هذا 

ن�صها:
ح�رضة �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
اإنه لي�رضفني يا �صاحب اجلاللة اأن اأرفع اإلى مقام 
جاللتكم ال�ص���امي حفظكم اهلل ورعاكم اأ�ص���مى اآيات 
الته���اين والتربيكات مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ن 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.
اإن ما و�صلت اليه قوة دفاع البحرين من جاهزية 
عالي���ة، جاءت نتيجة الدعم وامل�ص���اندة املتوا�ص���لة 
الت���ي حتظ���ى بها ه���ذه الق���وة م���ن ل���دن جاللتكم 
احل�ص���ارية املبارك���ة يف العه���د الزاه���ر جلاللتك���م 

حفظكم اهلل ورعاكم.
ويف اخلتام اأدعو اهلل يا �صاحب اجلاللة اأن يحفظ 
جاللتكم واأن ي�ص���دد عل���ى طريق اخل���ر خطاكم اإنه 

�صميع جميب.
ودمت���م يا �ص���احب اجلاللة بحفظ اهلل �ص���املن 

موفقن..
رئي�س املحكمة الد�صتورية

خليفة بن را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

االثنين 5 فبراير 2018 
19 جمادى األولى 1439

العدد 3401 5 بالدنا local@albiladpress.com

تطور القوات امل�سلحة بدعم جاللة امللك

رئي�س “الد�ستورية”: قوة الدفاع درع واق حلماية الوطن 

القائد العام مهنئا القيادة ب� “اليوبيل الذهبي” ل� “الدفاع”:

يف برقية تلقاها جاللة امللك:

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة القائد الأعلى برقية 
تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�ص���ر 
الركن ال�ص���يخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة، مبنا�ص���بة 
الذكرى اخلم�ص���ن )اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة 

دفاع البحرين، هذا ن�صها:
�ص���يدي ح�رضة �ص���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة... حفظه اهلل ورعاه
عاهل البالد املفدى القائد الأعلى

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
ي�رضفني يا �ص���احب اجلاللة اأن اأرفع اإلى مقامكم 
ال�ص���امي بالأ�ص���الة ع���ن نف�ص���ي ونياب���ة ع���ن جميع 
رجالك���م املخل�ص���ن يف ق���وة دفاع البحرين اأ�ص���مى 
اآي���ات التهاين واأطيب التربي���كات، مقرونة بخال�س 
ال���ولء والطاعة وعظي���م المتنان مبنا�ص���بة الذكرى 
اخلم�صن )اليوبيل الذهبي( الذي ي�صادف اخلام�س 
من فرباير، على تاأ�صي�س جاللتكم حفظكم اهلل لقوة 

دفاع البحرين البا�صلة.
ودعمك���م  احلكيم���ة  جاللتك���م  لتوجيه���ات  اإن 
املتوا�ص���ل ورعايتكم الكرمية لق���وة دفاع البحرين 
جل الأثر يف تطور قواتكم امل�ص���لحة وما و�صلت اإليه 
اليوم من م�صتوى م�رضف تنظيماً وت�صليحاً وتدريباً، ما 
كانت لتتحقق اإل بف�صل اهلل عز وجل ثم توجيهاتكم 
النرة وقد �ص���هد بذلك املجتم���ع الإقليمي والدويل 
واإ�ص���ادة اجلميع مبا تتمتع ب���ه قوة الدفاع من كفاءة 
عالية وجاهزية قتالية وان�س���باط ع�س���كري و�س���معة 

طيبة يفخر بها كل خمل�س لهذا الوطن.
�صيدي �صاحب اجلاللة القائد الأعلى،،،

اإن رجالكم يف قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون 
بهذه املنا�صبة الغالية على قلوبهم جمددين العهد 
اأم���ام اهلل ع���ز وجل ب���اأن يظلوا جنودكم املخل�ص���ن 
جلاللتكم وبذل مزيداً من العطاء والت�صحية يف �صبيل 
الرفع���ة واملنع���ة ململكتنا الغالية �ص���ارعن للعلي 
القدير اأن يحفظكم ويرعاكم بعنايته واأن ينعم على 
جاللتك���م بعظيم كرمه ويعيده اأعوام���اً عديدة واأنتم 
تنعم���ون مبوفور ال�ص���حة وال�ص���عادة والهناء، وعلى 

وطننا الغايل بالتقدم والرقي والزدهار.
حفظك���م اهلل ي���ا �ص���احب اجلاللة و�ص���دد على 

طريق اخلر خطاكم اإنه نعم املولى ونعم الن�صر.
امل�صر الركن

القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن اأحمد اآل خليفة

هذا وبعث �ص���احب اجلاللة امللك القائد العلى 
برقي���ة �ص���كر جوابية ال���ى القائد العام لق���وة دفاع 

البحرين، هذا ن�صها:
الأخ امل�ص���ر الركن ال�ص���يخ خليفة بن اأحمد اآل 

خليفة حفظه اهلل
القائد العام لقوة دفاع البحرين

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يطي���ب لن���ا اأن نبع���ث اإل���ى معاليك���م بخال�س 
التحيات و�صادق التمنيات مبوفور ال�صحة والعافية 
مقرون���ة بتقديرن���ا ملعاليكم وجلميع من�ص���وبي قوة 
دف���اع البحرين البا�ص���لة ق���ادة و�ص���باطاً وجن���وداً، 
لتهنئتكم لنا مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�صن )اليوبيل 
ه���ذه  البحري���ن،  دف���اع  ق���وة  لتاأ�ص���ي�س  الذهب���ي( 
املوؤ�ص�ص���ة الوطني���ة التي ت�ص���كل احل�ص���ن الواقية 
ململك���ة البحرين العزيزة و�ص���تبقى ب���اإذن اهلل حيث 
نريدها ويريدها �ص���عب البحرين العزيز قوية عتيدة 
يتمتع من�ص���وبيها باأعلى درجات الكفاءة موؤزرة بكل 
عوامل القتدار تدريباً وت�صليحاً وجاهزية، ومعنويات 
عالية واثقة، وا�ص���تعداداً للت�صحية لأجل �صالمة هذا 

الوطن، بكل الوفاء والولء.
اإن هذه القوة البا�ص���لة مو�ص���ع اعتزازنا العايل 
وتقديرن���ا العمي���ق وثقتن���ا املطلقة، ن�ص���األ اهلل اأن 
يحفظكم ويحفظ قوة دفاع البحرين وكل قوى الأمن 

يف هذا الوطن العزيز.
دمتم �صاملن باإذن اهلل.
حمد بن عي�صى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

كما تلقى رئي�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأمر خليفة بن �ص���لمان ال خليفة برقية تهنئة من 
امل�ص���ر الرك���ن القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين، 
مبنا�ص���بة الذك���رى اخلم�ص���ن )اليوبي���ل الذهب���ي( 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين هذا ن�صها:
�صيدي �صاحب ال�ص���مو امللكي المر خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة .. حفظه اهلل
رئي�س الوزراء املوقر

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�رضفن���ي يا �ص���احب ال�ص���مو اأن اأرفع ل�ص���موكم 
الكرمي اأ�صدق التهاين والتربيكات مبنا�صبة احتفال 
وطننا العزيز بالذكرى اخلم�ص���ون )اليوبيل الذهبي( 
الذي ي�ص���ادف اخلام�س م���ن فرباير، على تاأ�ص���ي�س 
قوة دفاع البحرين معرباً ل�ص���موكم عن بالغ اعتزازنا 
وتقديرنا لدعمك���م الكبر الذي تقدمونه لقوة دفاع 

البحرين.
لق���د كان لدع���م �ص���موكم الك���رمي وحكومتكم 
املوق���رة بال���غ الث���ر فيما و�ص���لت اليه ق���وة دفاع 
البحرين ورجالها املخل�ص���ن من م�ص���توى تنظيمي 
وت�ص���ليحي وتدريبي م�رضف �ص���اهم ب�ص���كل فعال يف 
اأداء واجبها الوطني املقد�س جتاه هذا الوطن العزيز 

على اأكمل وجه وبكل اإخال�س وتفان.
داعياً اهلل العلي القدير ان يعيد هذه املنا�ص���بة 
املجي���دة على �ص���موكم حفظك���م اهلل ورعاكم وانتم 
تنعمون مبوفور ال�ص���حة و ال�ص���عادة وط���ول العمر، 
وان ميدكم ذخراً وعزاً و�ص���نداً، واأن ينعم على وطننا 
الغايل يف ظل القيادة احلكيمة ل�صيدي ح�رضة �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة عاهل البالد 
املف���دى القائد العلى حفظ���ه اهلل ورعاه املزيد من 

الرفع و العزة و الرخاء.
ودمتم يا �صاحب ال�صمو �صاملن موفقن،،،

امل�صر الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين

خليفة بن احمد اآل خليفة

وبعث �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي����س الوزراء 
برقية �ص���كر جوابية الى امل�صر الركن القائد العام 

لقوة دفاع البحرين، هذا ن�صها:
معايل امل�ص���ر الركن خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

املوقر
القائد العام لقوة دفاع البحرين

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فلقد كان من دواعي �رضورنا ان نطلع على برقية 
معاليك���م الكرمي���ة املهنئة لنا بالذكرى اخلم�ص���ن 

)اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.
كما وي�ص���عدنا ان نغتنم هذه املنا�صبة الوطنية 
العزي���زة لنع���رب ملعاليك���م ع���ن �ص���كرنا وتقديرنا 
مل�ص���اعركم النبيل���ة التي نعتز بها كث���راً، موؤكدين 
موا�صلة دعمنا القائم واملعهود لقوة دفاع البحرين، 
متمنن ملعاليكم وجلميع منت�صبي قوة الدفاع دوام 
التوفيق وال�ص���داد يف اأداء واجبك���م الوطني النبيل، 
والإ�ص���هام يف موا�ص���لة تعزي���ز وتطوير ه���ذا ال�رضح 
العتي���د يف الرجال والعت���اد، ولتبقى دوماً احل�ص���ن 

الأمن للذود عن وطننا العزيز.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء

وتلق���ى ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأمر �ص���لمان بن حم���د اآل خليفة برقي���ة تهنئة من 
امل�ص���ر الرك���ن القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
مبنا�ص���بة الذك���رى اخلم�ص���ن )اليوبي���ل الذهب���ي( 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�صها:
�صيدي �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن 

حمد اآل خليفة... حفظه اهلل
ويل العه���د نائ���ب القائد العل���ى النائب الول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي�رضفن���ي يا �ص���احب ال�ص���مو ان ارفع ل�ص���موكم 
الكرمي بال�صالة عن نف�صي ونيابة عن جميع رجالكم 
املخل�ص���ن منت�ص���بي ق���وة دف���اع البحرين ا�ص���مى 
اي���ات التهاين واجم���ل التربيكات مقرونة باأ�ص���دق 
امنيات اخلر مبنا�ص���بة الحتفال بالذكرى اخلم�صن 
)اليوبيل الذهبي( الذي ي�صادف اخلام�س من فرباير 

على تاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.
ان رجالك���م املخل�ص���ن يف قوة دف���اع البحرين 
وهم يحتفلون بهذه املنا�ص���بة املجي���دة ليعاهدون 
�ص���موكم حفكم اهلل ب���ان يظلوا دائم���ا اجلند الفياء 
املوف���ن بالوعد، ال�ص���اهرين على امن وا�ص���تقالل 
و�صيادة هذا الوطن العزيز وفق النهج النر احلكيم 
و التوجيهات ال�صديدة النرة ل�صيدي ح�رضة �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد العلى حفظه اهلل ورعاه.
�ص���ائال اهلل تعالى ان يعيد على �صموكم الكرمي 
هذه املنا�ص���بة العزيزة �صنن عديدة واعواما مديدة 
وانتم يا�ص���احب ال�ص���مو تنعم���ون مبوفور ال�ص���حة 
و ال�ص���عادة، وعل���ى وطنن���ا العزي���ز باخل���ر والمن 

وال�صتقرار.
ودمتم يا �ص���احب ال�ص���مو يف رعاية اهلل ياملن 

موفقن،،،
امل�صر الركن

القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن اأحمد اآل خليفة

هذا وبعث �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الول لرئي�س جمل�س 
الوزراء برقية �صكر جوابية الى امل�صر الركن القائد 

العام لقوة دفاع البحرين، هذا ن�صها:
معايل الأخ العزيز امل�ص���ر الركن ال�صيخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليف�ة حفظه اهلل
القائد العام لقوة دفاع البحرين

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
تلقيت ببالغ ال�ص���كر والتقدي���ر برقية معاليكم 
املهنئة لنا مبنا�ص���بة الحتفال بالذكرى اخلم�ص���ن 
) اليوبي���ل الذهب���ي ( ال���ذي ي�ص���ادف اخلام����س من 
فرباير على تاأ�ص���ي�س ق���وة دفاع البحري���ن ويطيب 
يل اأن اأبادلك���م وكافة منت�ص���بي قوة دف���اع البحرين 
اأخل�س التهاين واأ�ص���دق التربيكات �ص���اكراً ومقدراً 
لكم جهودكم والرعيل الأول ا�ص���هاماتكم اجلليلة يف 
عملية تاأ�ص���ي�س وتطوير قوة دف���اع البحرين وجميع 
منت�ص���بيها املخل�ص���ن الذين قدموا اأروع الأمثلة يف 

الإخال�س والولء والت�صحية والفداء.
داعي���اً املول���ى ع���ز وج���ل اأن يعيد علين���ا هذه 
املنا�ص���بة املجيدة ووطننا ينعم مبزي���د من التطور 
والرخ���اء والع���زة والزدهار يف ظل القي���ادة احلكيمة 
ل�ص���يدي ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليفة عاهل الب���الد املفدى القائد الأعلى حفظه 

اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �صاملن موفقن،،،

اأخوكم
�صلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

رئي�س احلر�س الوطني: “الدفاع” مب�ساف اأعرق املوؤ�س�سات الع�سكرية
املنام���ة- بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد �ص���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليف���ة، برقية 
تهنئة م���ن رئي�س احلر����س الوطني �ص���مو الفريق 
الركن ال�صيخ حممد بن عي�ص���ى اآل خليفة مبنا�صبة 
الذكرى اخلم�صن )اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة 

دفاع البحرين، هذا ن�صها:
�ص���يدي ح�رضة �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة ملك مملك���ة البحري���ن املفدى 

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

بعظي���م الفخر والعت���زاز يطي���ب يل اأن اأرفع 
اإلى مقام جاللتكم ال�ص���امي بالإ�ص���الة عن نف�ص���ي 
ونيابة عن جميع منت�ص���بي احلر�س الوطني اأ�ص���مى 
اآيات التهاين واأطيب التربيكات مبنا�ص���بة الذكرى 
اخلم�ص���ن لتاأ�ص���ي�س قوة دف���اع البحري���ن، والتي 
تاأ�ص�ص���ت باجله���ود املباركة جلاللتكم فاأ�ص���بحت 
بف�ص���ل اهلل تعالى ثم بف�ص���ل توجيهات جاللتكم 
الن���رة عل���ى ق���در كبر م���ن الكف���اءة الع�ص���كرية 
واجلاهزي���ة القتالي���ة، والتي مكنتها م���ن الوقوف 
مب�ص���اف اأع���رق املوؤ�ص�ص���ات الع�ص���كرية واأكرثها 

تطورا.
وانني اذ اأهنئ جاللتكم بهذه الذكرى الغالية 
لأدعو املولى عز وج���ل اأن يعيد على جاللتكم هذه 
املنا�ص���بة العزيزة، واأنتم تنعمون مبوفور ال�ص���حة 
والعافية، واأن يحفظ جاللتكم قائدا حكيما ململكة 
البحرين ذخرا ل�ص���عبها الويف، واأن يكالكم برعايته 
وميدكم بعونه وتوفيقه، لتحقيق مزيد من التطور 
والزدهار والرفعة واملنعة لقوة دفاع البحرين، يف 
ظل العه���د الزاهر جلاللتكم حفظك���م اهلل ورعاكم 

و�صدد على طريق اخلر خطاكم.
ودمتم برعاية اهلل وحفظه �صيدي �صاملن

الفريق الركن
رئي�س احلر�س الوطني

حممد بن عي�صى بن �صلمان اآل خليفة

ه���ذا وبع���ث �ص���احب اجلالل���ة املل���ك القائد 
الأعلى بربقية �صكر جوابية اإلى �صمو الفريق الركن 

رئي�س احلر�س الوطني هذا ن�صها:
�ص���مو الأخ العزيز الفريق الركن ال�صيخ حممد 

بن عي�صى بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�س احلر�س الوطني...

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يطي���ب لن���ا اأن نبعث اإل���ى �ص���موكم بخال�س 
ال�ص���حة  مبوف���ور  التمني���ات  و�ص���ادق  التحي���ات 
والعافي���ة، مقرونة بال�ص���كر اجلزي���ل للتهنئة التي 
اخلم�ص���ن  الذك���رى  مبنا�ص���بة  اإلين���ا  بعثتموه���ا 
)اليوبي���ل الذهبي( لتاأ�ص���ي�س قوة دف���اع البحرين 

البا�صلة.
اإنن���ا نود اأن نوؤكد فخرن���ا واعتزازنا مبا اأجنزته 
قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني، وكافة القوى 
الأمني���ة يف مملك���ة البحرين الغالية، وه���م يثبتون 
يوم���اً بع���د ي���وم اأنه���م ح�ص���ن البحرين احل�ص���ن 
ودرعها املكن وهم جميعاً قادة و�ص���باطاً وجنوداً 
يتمتعون بحمد اهلل باأعلى درجات الكفاءة من حيث 
التدريب والتجهيز وال�ص���تعداد للت�صحية والفداء 

يف �صبيل وطننا احلبيب.
ونوؤك���د لك���م اأن دور �ص���موكم يف خدم���ة هذا 
الوطن وحماية مكت�ص���باته و�ص���يانة اأمنه واحلفاظ 

على منجزاته هو مو�صع اعتزازنا وتقديرنا.
دمت���م جميعاً بخ���ر وعافية، وال�ص���الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
اأخوكم

حمد بن عي�صى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

كم���ا تلق���ى رئي�س ال���وزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللك���ي الأمر خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة برقية 
تهنئة م���ن رئي�س احلر����س الوطني �ص���مو الفريق 
الركن ال�ص���يخ حممد بن عي�ص���ى اآل خليفة ، وذلك 
مبنا�ص���بة الذك���رى اخلم�ص���ن )اليوبي���ل الذهبي( 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�صها:
الع���م العزيز �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأمر 

امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي��س ال�وزراء حفظه اهلل

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
ي�صعدين وي�رضفني يا �ص���احب ال�صمو اأن اأرفع 
اإل���ى �ص���موكم الك���رمي با�ص���مي ونيابة ع���ن جميع 
منت�ص���بي احلر����س الوطني اأ�ص���مى اآي���ات التهاين 
واأطي���ب التربيكات، مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ن 
لتاأ�ص���ي�س ق���وة الدفاع البحرين، داعي���اً املولى عز 
وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة العزيزة على �صموكم، 
واأنت���م تنعم���ون بواف���ر ال�ص���حة والعافي���ة والعمر 
املديد، واأن يعيدها عل���ى وطننا الغايل وهو ينعم 
مبزيد من الأمن وال�ص���تقرار والتط���ور والزدهار، 
حتت ظل القيادة احلكيمة ل�ص���يدي ح�رضة �ص���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى ال خليفة ملك البالد 

املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
حف���ظ اهلل �ص���موكم ودمت���م بعونه �ص���املن 

موفقن.
ابنكم الفريق الركن

رئي�س احلر�س الوطني
حممد بن عي�صى بن �صلمان اآل خليفة

هذا وقد بعث رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمر خليفة بن �ص���لمان ال خليفة، بربقية 
�صكر جوابية اإلى �صمو الفريق الركن رئي�س احلر�س 

الوطني هذا ن�صها:
�صمو البن العزيز الفريق الركن

ال�صيخ حممد بن عي�ص���ى بن �صلمان اآل خليفة 
حفظه اهلل...

رئي�س احلر�س الوطني..
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

فلقد تلقين���ا مبزيد التقدير برقية �ص���موكم 
الكرمية املهنئة لنا بالذكرى اخلم�ص���ن )اليوبيل 

الذهبي( لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.
واإننا اإذ نعرب ل�ص���مو ابننا العزيز عن �ص���كرنا 
وتقديرن���ا مل�ص���اعركم الوطنية النبيل���ة التي نعتز 
بها كث���راً، لنتمنى لكم وجلميع منت�ص���بي احلر�س 
الوطن���ي دوام التوفي���ق وال�ص���داد يف اأداء واجبكم 
الوطن���ي النبي���ل، والإ�ص���هام يف موا�ص���لة تعزيزه 
وتطوي���ره بالرجال والعتاد، ليبقى احلر�س الوطني 
وقوة دفاع البحرين دوماً احل�صن الأمن للذود عن 

الوطن الغايل ومكت�صباته احل�صارية والتنموية.
متمنن ل�صموكم دوام التوفيق وال�صداد.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء

وتلقى ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمر �ص���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة، برقي���ة تهنئة 
من �ص���مو الفري���ق الركن رئي�س احلر����س الوطني، 
مبنا�ص���بة الذك���رى اخلم�ص���ن )اليوبي���ل الذهبي( 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، هذا ن�صها:
�صاحب ال�ص���مو امللكي الأمر �صلمان بن حمد 

اآل خليفة
ويل العهد نائب القائ���د العلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطي���ب يل ي���ا �ص���احب ال�ص���مو اأن اأرف���ع اإلى 
�ص���موكم الكرمي با�ص���مي وبا�ص���م جميع منت�ص���بي 
احلر����س الوطن���ي اأ�ص���مى اآي���ات الته���اين واأطيب 
التربيكات مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ن لتاأ�صي�س 
ق���وة دفاع البحرين، داعياً املولى العلي القدير ان 
يعيد على �ص���موكم هذه املنا�ص���بة العزيزة، واأنتم 
تنعم���ون مبوف���ور ال�ص���حة والعافي���ة واأن ميدكم 
بعونه وتوفيقه، ملوا�ص���لة الدعم املتوا�صل الذي 
تولونه �صموكم الكرمي لقوة دفاع البحرين، والذي 
�ص���اهم يف تطويره���ا وازدهارها حت���ى باتت تتمتع 
مب�ص���توى متقدم من اجلاهزي���ة القتالية والكفاءة 
الع�ص���كرية العالية، لتبقى ب���اإذن اهلل تعالى الدرع 
املني���ع لوطنن���ا الغايل لل���ذود عن حيا����س الوطن 
وحماي���ة مكت�ص���باته احل�ص���ارية و التنموية، وذلك 
لتحقيق املزيد من الأمن وال�صتقرار للوطن الغايل 
يف ظ���ل القي���ادة احلكيمة ل�ص���يدي ح�رضة �ص���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم يا �ص���احب ال�صمو برعاية اهلل �صاملن 

موفقن...
الفريق الركن

رئي�س احلر�س الوطني
حممد بن عي�صى بن �صلمان اآل خليفة

وبعث �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعل���ى النائب الول لرئي�س جمل�س الوزراء 
برقية �ص���كر جوابية الى �صمو الفريق الركن رئي�س 

احلر�س الوطني هذا ن�صها:
�ص���مو العم العزيز الفريق الركن ال�صيخ حممد 

بن عي�صى بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي��س احلر�س الوطني

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
تلقيت ببالغ ال�ص���كر والتقدير برقية �صموكم 
بالذك���رى  الحتف���ال  مبنا�ص���بة  املهنئ���ة  العزي���ز 
ي�ص���ادف  ال���ذي  الذهب���ي(  )اليوبي���ل  اخلم�ص���ن 
اخلام����س م���ن فرباي���ر عل���ى تاأ�ص���ي�س ق���وة دفاع 
البحرين، ويطي���ب يل اأن اأبادلكم وكافة منت�ص���بي 
احلر�س الوطني اأخل�س التهاين واأ�صدق التربيكات 
به���ذه املنا�ص���بة العزي���زة، م�ص���يداً بجهودك���م يف 
تطوي���ر ورف���ع م�ص���توى كف���اءة وفعالي���ة احلر�س 
الوطن���ي، داعي���ا اهلل تعالى اأن يب���ارك يف جهودكم 
وميدكم بعونه وتوفيق���ة لأداء واجبكم للدفاع عن 
مكت�صبات واجنازات وطننا الغايل، واأن يعيد علينا 
هذه املنا�ص���بة املجي���دة ووطننا ينع���م مبزيد من 
التطور والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة ل�ص���يدي 
ح����رض �ص���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل 
خليفة عاه���ل البالد املفدى القائ���د العلى حفظه 

اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �صاملن موفقن...

�صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

• �صمو رئي�س احلر�س الوطني	

•  القائد العام لقوة دفاع البحرين	

• رئي�س املحكمة الد�صتورية	
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�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد 
يتبادالن التهاين مع وزير “الدفاع”

الكوهجي: قوة الدفاع �ستظل الدرع املنيع يف وجه اأي طامع

تبواأت املراتب املتقدمة برعاية ملكية... “الدفاع” 

قوة الدفاع فخر الوطن وحامية منجزاته 

يف برقيات متبادلة مع القيادة... رئي�س “الأركان”:

هناأ القيادة والقوات البا�سلة يف الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�سها... وزير الإعالم:

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل الب���الد القائد 
الأعل���ى �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س هيئة الأركان 
الفريق الركن ذياب النعيمي مبنا�س���بة الذكرى 
اخلم�س���ني )اليوبي���ل الذهب���ي( لتاأ�س���ي�س قوة 

دفاع البحرين، هذا ن�سها:
�سيدي ح�رضة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة عاهل البالد املف���دى القائد 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ببال���غ الجالل والعتزاز ي�س���عدين وي�رضفني 
اأن اأرف���ع اإل���ى مقام جاللتك���م ال�س���امي اأخل�س 
التهاين واأطيب التمنيات مبنا�س���بة ذكرى مرور 
خم�س���ني عاما )اليوبيل الذهبي( على تاأ�س���ي�س 
قوة دفاع البحرين البا�سلة، هذه القوة ال�ساخمة 
وتب���واأت  واهتمامك���م  رعايتك���م  نال���ت  الت���ي 
املراتب املتقدمة بف�س���ل قيادتك���م احلكيمة 

لتكون احلامي املنيع للوطن.
والإ����رضار  والعزمي���ة  الق���وة  م�س���تلهمني 
والثبات من اهلل �سبحانه وتعالى ثم من جاللتكم 
يف كل ما يناط وي���وكل لهذه القوة املنيعة من 

مهام من اأجل ا�ستقرار وطننا الغايل.
واإن���ه ليطي���ب لن���ا يف غم���رة ه���ذه الذكرى 
العطرة اأن نعرب لكم عن اأزكى التهاين، واطيب 
الأماين جلاللتكم �س���ائلني اهلل العلي القدير اأن 
يحق���ق على يديكم الكرميتني م���ا تتمنوه لقوة 

دفاع البحرين من عز وجمد ومرتبة رفيعة.
ودمتم �سيدي بعون اهلل �ساملني غامنني...

الفريق الركن
رئي�س هيئة الأركان

ذياب بن �سقر النعيمي
وبعث �س���احب اجلاللة امللك القائد الأعلى 
بربقية �س���كر جوابية اإلى الفريق الركن رئي�س 

هيئة الأركان، هذا ن�سها:
الأخ الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي 

املحرتم.
رئي��س هيئة الأركان...

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
اإل���ى الأخ الك���رمي  اأن نبع���ث  يطي���ب لن���ا 
بخال����س التحيات و�س���ادق التمني���ات مبوفور 
ال�س���حة والعافية، مقرونة ب�سكرنا اجلزيل لكم 
ولكل من�س���وبي ق���وة دف���اع البحرين البا�س���لة 
للتهنئة التي بعثتم بها اإلينا مبنا�س���بة الذكرى 
اخلم�س���ني )اليوبي���ل الذهب���ي( لتاأ�س���ي�س قوة 
دفاع البحرين، موؤكدي���ن اعتزازنا العميق بهذه 
املوؤ�س�س���ة الوطني���ة العتي���دة، الت���ي هي درع 
الوطن، و�ستبقى باإذن اهلل تعالى ح�سن مملكة 
البحرين احل�س���ني، موؤزرة بكل عوامل القتدار 
تدريباً وت�س���ليحاً وجاهزية بكل روح الت�س���حية 

والفداء.
حفظك���م اهلل جميع���اً وحق���ق بك���م قي���ادة 

و�سباطاً واأفراداً قوة مملكتنا ورفاهها واأمنها.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حمد بن عي�سى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

كما تلق���ى رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �س���لمان ال خليفة، 
برقي���ة تهنئة م���ن الفريق الرك���ن رئي�س هيئة 
الأركان مبنا�س���بة الذكرى اخلم�س���ني )اليوبيل 
الذهب���ي( لتاأ�س���ي�س ق���وة دفاع البحري���ن، هذا 

ن�سها:

�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمر خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء املوقر... حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�رضفني يا �ساحب ال�س���مو امللكي اأن اأرفع 
اإل���ى مقامك���م ال�س���امي اأ�س���مى اآي���ات التهاين 
والتربيكات مبنا�س���بة ذكرى مرور خم�سني عاماً 
) اليوبي���ل الذهب���ي( على تاأ�س���ي�س ق���وة دفاع 

البحرين البا�سلة.
ُمعربني عن فخرنا بالإجنازات التي حتققت 
يف قوة دفاع البحرين مما �س���اهم يف اإعالء �سانها 
على امل�س���توى الدويل، �س���من نربا�س م�س���يء 
جعل قوة دفاع البحرين قوة �س���اخمة وركن من 
اأركان الوطن خلو�س م�س���رة التط���ور والنماء، 
داعيا اهلل اأن ُيعيد هذه املنا�س���بة على �سموكم 
وانتم تنعمون مبوفور ال�س���حة و ال�سعادة، واأن 
ي���دمي على مملكتن���ا الغالية املزيد م���ن الرخاء 
و التق���دم و الزده���ار يف ظل القي���ادة احلكيمة 
ل�س���يدي ح�رضة �س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خلفي���ة عاهل البالد املف���دى القائد 

العلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �سيدي بعون اهلل �ساملني غامنني،،

الفريق الركن
رئي�س هيئة الأركان

ذياب بن �سقر النعيمي
وبعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
برقية �س���كر جوابية اإلى الفري���ق الركن رئي�س 

هيئة الأركان، هذا ن�سها:
�س���عادة الفري���ق الرك���ن ذي���اب بن �س���قر 

النعيمي املحرتم
رئي�س هيئة الأركان

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فلقد كان م���ن دواعي �رضورنا اأن نطلع على 
ر�سالة �سعادتكم الكرمية املهنئة لنا بالذكرى 
اخلم�س���ني )اليوبي���ل الذهب���ي( لتاأ�س���ي�س قوة 

دفاع البحرين.
كم���ا وي�س���عدنا اأن نغتن���م ه���ذه املنا�س���بة 
الوطنية العزيزة لنعرب ل�س���عادتكم عن �سكرنا 
وتقديرن���ا مل�س���اعركم النبيل���ة الت���ي نعتز بها 
كثراً، موؤكدين موا�سلة دعمنا القائم واملعهود 
لقوة دفاع البحرين، متمنني ل�سعادتكم وجلميع 
منت�س���بي قوة الدف���اع دوام التوفيق وال�س���داد 
يف اأداء واجبك���م الوطن���ي النبيل، والإ�س���هام يف 
موا�س���لة تعزيز وتطوير هذا ال����رضح العتيد يف 
الرج���ال والعتاد، ولتبقى دوماً احل�س���ن الأمني 

للذود عن وطننا العزيز.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

كم���ا تلقى ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة م���ن الفريق الرك���ن رئي�س هيئة 
الأركان مبنا�س���بة الذكرى اخلم�س���ني )اليوبيل 
الذهب���ي( لتاأ�س���ي�س ق���وة دفاع البحري���ن، هذا 

ن�سها:
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 

بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الول 

لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�رضفني يا �ساحب ال�س���مو امللكي اأن اأرفع 
ال���ى مقامك���م ال�س���امي اأ�س���مى اآي���ات التهاين 
والتربيكات مبنا�س���بة الذكرى اخلم�س���ني عاما 
)اليوبي���ل الذهب���ي( على تاأ�س���ي�س ق���وة دفاع 

البحرين البا�سلة.
معربني عن فخرنا بالإجنازات التي حتققت 
يف ق���وة دفاع البحري���ن والعمل الح���رتايف، مما 
�س���اهم يف اعالء �ساأنها على امل�س���توى الدويل، 
كل ذلك ما جاء اإل بف�س���ل اهلل تعالى ثم بف�سل 
جهود �س���موكم وعملكم ال���دوؤوب للحفاظ على 
هذه املنجزات، التي اظهرت قوة دفاع البحرين 
كقوة �س���اخمة، وركن من اأركان الوطن خلو�س 

م�سرة التطور والنماء.
داعي���ا اهلل اأن يعي���د ه���ذه املنا�س���بة على 
ال�س���حة  مبوف���ور  تنعم���ون  وانت���م  �س���موكم 
وال�سعادة، واأن يدمي على مملكتنا الغالية مزيد 
م���ن الرخاء و التقدم والزده���ار يف ظل القيادة 
احلكيمة ل�س���يدي ح�رضة �س���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم �سيدي بعون اهلل �ساملني غامنني،،،

الفريق الركن
رئي�س هيئة الركان

ذياب بن �سقر النعيمي
وبعث �س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، برقية �س���كر جوابية اإلى الفريق الركن 

رئي�س هيئة الأركان، هذا ن�سها:
�س���عادة الفري���ق الرك���ن ذي���اب بن �س���قر 

النعيمي حفظه اهلل
رئي�س هيئة الركان

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تلقي���ت ببالغ ال�س���كر والتقدي���ر برقيتكم 
الكرمية املهنئة لنا مبنا�سبة الحتفال بالذكرى 
اخلم�س���ني )اليوبي���ل الذهبي( الذي ي�س���ادف 
اخلام����س م���ن فرباير على تاأ�س���ي�س ق���وة دفاع 
البحرين، ويطيب لنا ان نبادلكم اأخل�س التهاين 
والتربي���كات �س���ائال اهلل تعال���ى اأن يعيد علينا 
ه���ذه املنا�س���بة العزي���زة، ووطنا ينع���م مبزيد 
م���ن التطور والمن وال�س���تقرار يف ظل القيادة 
احلكيمة ل�س���يدي ح�رضة �س���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ساملني موفقني،،،

�سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

املنام���ة - بنا: اأ�س���اد وزير �س���وؤون الإعالم 
رئي����س جمل����س اأمناء معه���د البحري���ن للتنمية 
ال�سيا�س���ية عل���ي الرميح���ي ب���دور ق���وة دف���اع 
البحرين واإجنازاته���ا العظيمة يف الذود عن اأمن 
الوطن وا�س���تقراره، وحماية منجزات���ه التنموية 
واحل�س���ارية، ودورها الفاعل ك�رضيك اأ�سا�س يف 
حف���ظ الأمن القومي اخلليج���ي والعربي، ون�رضة 

احلق وال�رضعية وخدمة الإن�سانية.
الته���اين  اآي���ات  اأ�س���مى  الرميح���ي  ورف���ع 
والتربيكات اإلى القيادة ال�سيا�س���ية مبنا�س���بة 
الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.

واأع���رب عن جزي���ل ال�س���كر والتقدي���ر اإلى 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�س���ر الركن 
ال�س���يخ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، وجمي���ع 
من�س���وبي الق���وات امل�س���لحة بجمي���ع وحداته���ا 
الربي���ة واجلوي���ة والبحري���ة عل���ى ت�س���حياتهم 
املخل�س���ة يف ميادين احل���ق والع���زة والكرامة، 
واإ�سهاماتهم اجلليلة يف �سبيل الدفاع عن تراب 
الوطن واأمنه و�سيادته و�سالمته الإقليمية، حتى 
ينعم جميع اأبنائه وال�س���عوب ال�س���قيقة بالأمان 

والطماأنين���ة يف مواجهة املخاط���ر والتهديدات 
الإقليمية والدولية كافة.

وثم���ن التق���دم امل�س���تمر يف اأداء قوة دفاع 
البحرين منذ تاأ�سي�س���ها مبب���ادرة حكيمة وروؤية 
ثاقبة من لدن جاللة امللك قبل 5 عقود، وبلوغها 
اأعلى م�س���تويات اجلهوزية الع�س���كرية والفنية 

والإداري���ة، وال���روح القتالية العالي���ة والكفاءة 
واجلدي���ة واالن�ض���باط، وتط���ور وحداتها الربية 
واجلوية والبحرية وتزويدها باأحدث الت�سكيالت 
واملعدات الع�س���كرية بف�س���ل دعم وتوجيهات 
القيادة احلكيم���ة، اعتزاًزا بكونه���ا فخر الوطن 
وح�سنه املنيع ورمًزا للوحدة والكرامة الوطنية، 
و�رضي���ًكا فاع���اًل وجوهرًي���ا يف م�س���رة التنمي���ة 

القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة.
ون���وه اإل���ى امل�س���اركة الفاعلة لق���وة دفاع 
البحري���ن ومواقفه���ا امل�رضف���ة يف تعزي���ز الأمن 
اجلماع���ي اخلليج���ي والعرب���ي، وحف���ظ الأم���ن 
وال�ستقرار الإقليمي والدويل، من خالل ن�رضتها 
لالأ�س���قاء وحقوقه���م العادل���ة، واأداء واجباته���ا 
الديني���ة والقومية والإن�س���انية بكفاءة وفاعلية 
�س���من قوات درع اجلزيرة يف حرب حترير دولة 
الكويت ال�س���قيقة، ويف كل من التحالف العربي 
لرت�س���يخ ال�رضعي���ة واإعادة الأم���ل يف اجلمهورية 
اليمنية، والتحالف الإ�سالمي الع�سكري ملحاربة 
الإره���اب بقيادة اململك���ة العربية ال�س���عودية 

ال�سقيقة.

• رئي�س هيئة الأركان	

• علي الرميحي	

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�س����مو امللك����ي الأم����ر خليف����ة بن �س����لمان اآل 
خليف����ة، برقية تهنئ����ة من وزير �س����وؤون الدفاع 
الفري����ق الرك����ن يو�س����ف ب����ن اأحمد بن ح�س����ني 
اجلالهم����ة، وذلك مبنا�س����بة الذكرى اخلم�س����ني 
)اليوبيل الذهبي( لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين، 

هذا ن�سها:
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي المر خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة
حفظكم اهلل ورعاكم...

رئي�س جمل�س الوزراء...
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

�س����يدي ي�رضفني يا �ساحب ال�سمو مبنا�سبة 
الحتف����ال مب����رور خم�س����ني عاما على تاأ�س����ي�س 
قوة دفاع البحرين باأن اأرفع اإلى مقام �س����موكم 
الكرمي اأ�س����مى اآيات التهاين والتربيكات بهذه 

املنا�سبة الغالية،
�س����يدي �س����احب ال�س����مو اأثبتت قوة دفاع 
البحرين يف الكفاءة والتميز، منذ تاأ�س����ي�س هذه 
الق����وة اأ�س����بحت عالمة ب����ارزة يف تاري����خ مملكة 
البحرين يف القيادة والري����ادة ومثال يحتذى به 
بكل فخر واإعتزاز، جمدّدين العهد يف �سبيل رفع 

راية هذا الوطن الغايل بكل فخر واعتزاز.
�س����ائال املول����ى ع����ز وج����ل اأن يعي����د عل����ى 
�س����موكم الكرمي هذه املنا�س����بة، وانتم تنعمون 
بنعمة ال�سحة وال�سعادة يف ظل القيادة احلكيمة 
ل�س����يدي ح�رضة �س����احب اجلاللة املل����ك حمد بن 
عي�س����ى اآل خليف����ة عاهل البالد املف����دى القائد 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
الفريق الركن

وزير �سوؤون الدفاع
يو�سف بن اأحمد بن ح�سني اجلالهمة

هذا وبعث رئي�س الوزراء �س����احب ال�س����مو 
امللك����ي الأم����ر خليف����ة ب����ن �س����لمان اآل خليفة 
بربقية �س����كر جوابي����ة اإلى الفري����ق الركن وزير 

�سوؤون الدفاع هذا ن�سها:
�س����عادة الفريق الركن يو�سف بن اأحمد بن 

ح�سني اجلالهمة املحرتم
وزير الدفاع

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..
فلق����د كان من دواعي �رضورنا اأن نطلع على 
برقية �س����عادتكم الكرمية املهنئة لنا بالذكرى 
اخلم�س����ني )اليوبي����ل الذهب����ي( لتاأ�س����ي�س قوة 

دفاع البحرين.
كم����ا وي�س����عدنا اأن نغتن����م هذه املنا�س����بة 
الوطنية العزيزة لنعرب ل�س����عادتكم عن �سكرنا 
وتقديرن����ا مل�س����اعركم النبيل����ة الت����ي نعتز بها 
كثراً، موؤكدين موا�سلة دعمنا القائم واملعهود 
لقوة دفاع البحرين، متمنني ل�سعادتكم وجلميع 
منت�س����بي قوة الدف����اع دوام التوفيق وال�س����داد 
يف اأداء واجبك����م الوطن����ي النبيل، والإ�س����هام يف 
موا�س����لة تعزيز وتطوير هذا ال�����رضح العتيد يف 
الرج����ال والعتاد، ولتبقى دوماً احل�س����ن الأمني 

للذود عن وطننا العزيز.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

وتلق����ى �س����احب ال�س����مو امللك����ي الأم����ر 
�س����لمان بن حم����د اآل خليف����ة ويل العه����د نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�س 
ال����وزراء برقية تهنئ����ة من وزير �س����وؤون الدفاع 
الفري����ق الرك����ن يو�س����ف اجلالهم����ة، مبنا�س����بة 
الذكرى اخلم�س����ني )اليوبيل الذهبي( لتاأ�سي�س 

قوة دفاع البحرين، هذا ن�سها:
�س����يدي �س����احب ال�س����مو امللك����ي الم����ر 
�سلمان بن حمد اآل خليفة..حفظكم اهلل ورعاكم

ويل العه����د نائ����ب القائ����د العل����ى النائب 
الول لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم رحمة اهلل وبركاته،،،
مبنا�س����بة  ال�س����مو  �س����احب  ي����ا  ي�رضفن����ي 
الحتفال بالذكرى اخلم�سني )اليوبيل الذهبي( 
الذي ي�سادف اخلام�س من فرباير على تاأ�سي�س 
قوة دفاع البحرين باأن ارفع اإلى مقام �س����موكم 
الكرمي اأ�س����مى اآيات التهاين والتربيكات بهذه 

املنا�سبة العزيزة.
�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي،،

ان م�ستوى اجلاهزية امل�رضف الذي و�سلت 
الي����ه قوة دف����اع البحرين بف�س����ل اهلل �س����بحانه 
وتع����ايل، ثم الرعاي����ة الكرمية من لدن �س����يدي 
ح�����رضة �س����احب اجلالل����ة امللك املف����دى القائد 
الأعل����ى حفظ����ه اهلل ورع����اه وتوجيه����ات ودع����م 

�سموكم حفظكم اهلل.
�س����ائلني املول����ى ع����ز وج����ل اأن يعيد على 
�س����موكم الكرمي هذه املنا�س����بة العزيزة، وانتم 
تنعون بنعمة ال�سحة وال�سعادة، يف ظل القيادة 
احلكيمة ل�س����يدي ح�رضة �س����احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س����ى اآل خليف����ة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
الفريق الركن

وزير �سوؤون الدفاع
يو�سف بن احمد ح�سني اجلالهمة

وبعث �س����احب ال�س����مو امللكي ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، برقية �س����كر جوابية اإلى الفريق الركن 

وزير �سوؤون الدفاع، هذا ن�سها:
�سعاد الفريق الركن يو�سف احمد اجلالهمة 

حفظه اهلل
وزير �سئون الدفاع

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تلقي����ت ببالغ ال�س����كر والتقدي����ر برقيتكم 
الكرمية املهنئة لنا مبنا�سبة الحتفال بالذكرى 
اخلم�س����ني )اليوبي����ل الذهبي( الذي ي�س����ادف 
اخلام�����س م����ن فرباير على تاأ�س����ي�س ق����وة دفاع 
البحرين، ويطيب لنا ان ابادلكم اخل�س التهاين 
و التربيكات �س����ائال اهلل تعال����ى ان يعيد علينا 
هذه املنا�س����بة العزيزة، ووطنا ينعم مبزيد من 
التط����ور و الرخ����اء والم����ن و ال�س����تقرار يف ظل 
القيادة احلكيمة ل�س����يدي ح�رضة �ساحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�س����ى اآل خليف����ة عاهل البالد 

املدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ودمتم بحفظ اهلل �ساملني موفقني،،،

�سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

الق�سيبية - جمل�س النواب: اأكد النائب 
عي�س����ى الكوهج����ي اأن “قوة دف����اع البحرين 
م�س����در لالأمن والأم����ان يف مملك����ة البحرين، 
ودعام����ة مهمة من دعامات التنمية بف�س����ل 
الرعاي����ة والهتم����ام الدائم����ني والكبري����ن 
اللذين حتظى بهما من القيادة ال�سيا�س����ية، 
وم����ا حتققه هذه املوؤ�س�س����ة بقي����ادة القائد 
الع����ام امل�س����ر الرك����ن ال�س����يخ خليف����ة بن 
اأحم����د اآل خليف����ة من اإجنازات وم����ا يتمتع به 
من�سوبوها من اإخال�س وتفان يف اأداء عملهم.
وق����ال اإن لق����وة دف����اع البحري����ن مكانة 
عزي����زة يف قل����وب املواطن����ني تر�س����خت يف 
ظل ما تقوم به م����ن دور وطني بالدفاع عن 
حيا�����س الوط����ن وا�س����تقالله واأمن����ه وحماية 
اأرا�س����يه وتوف����ر ال�س����بل والإمكانات كافة 
الت����ي متك����ن اأبناءها م����ن ال�س����طالع بهذه 
املهام اجل�سيمة، وهو ما حققوه وجنحوا فيه 

باقتدار.
واأ�ساف “ن�سعر جميعا بالفخر والعتزاز 
ملا يتميز به منت�س����بو موؤ�س�س����ة قوة الدفاع 
م����ن ان�ض����باط وما يتمتع����ون به من ب�ض����الة 
وق����درة عل����ى تنفي����ذ كل امله����ام الواقع����ة 

عل����ى عاتقهم، توؤك����د ما و�س����لت اإليه هذه 
املوؤ�س�س����ة م����ن جهوزي����ة قتالي����ة وكف����اءة 
ع�سكرية وتعك�س التخطيط ال�سليم واجلهد 

الكبر واملتوا�سل على امتداد �سنني”.
ق����وة  موؤ�س�س����ة  “اإن  الكوهج����ي  وق����ال 
الدف����اع �س����تظل ال����درع املنيع يف وج����ه اأي 
طامع، و�س����تبقى امتدادا جليو�س اأ�س����قائها 
من دول اخلليج العربي و�سنًدا لها، ومنوذجا 
يحتذى به يف بناء اجليو�س املتطورة ت�سليحا 

وتدريبا وجهوزية”.

• وزير �سوؤون الدفاع 	

• عي�سى الكوهجي	
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املنامة- بنا: تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة برقية تهنئة، من وزير الداخلية 
ال�ص���يخ را�ص���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة مبنا�ص���بة الذكرى 
اخلم�صني )اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، 

هذا ن�صها:
�ص���يدي ح�رضة �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى القائد الأعلى لقوة دفاع 

البحرين
حفظكم اهلل ورعاكم...

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ببال���غ الفخ���ر والعتزاز، اأت����رضف باأن اأرف���ع اإلى مقام 
جاللتك���م ال�ص���امي اأخل����س الته���اين واأ�ص���مى التربيكات 
مبنا�ص���بة الذك���رى اخلم�ص���ني عل���ى تاأ�ص���ي�س ق���وة دفاع 
البحرين، هذه القوة التي كانت على الدوام �ص���ياج الوطن 
واحلامي لوحدته و�ص���يادته على مدى ن�صف قرن، يف اإطار 
م�صرية النه�ص���ة والتقدم مبملكة البحرين، ومتكنت بحمد 
اهلل م���ن القيام بواجباتها الوطني���ة بدعم جاللتكم وتوفري 
الإمكاني���ات املادية والب�رضية لتك���ون على درجة عالية من 
اجلاهزي���ة وال�ص���تعداد وامتالك اخلربة يف جم���ال التقنية 

الع�صكرية املتقدمة.
اإن تاري���خ ه���ذه الق���وة م���ن ال�ص���فحات امل�رضف���ة يف 
تاريخ البحرين وحا����رضة وكان لها �رضف الدفاع عن الوطن 
وامل�ص���اركة يف التحال���ف العربي لدعم ال�رضعي���ة يف اليمن 
ال�ص���قيق، وقدمت ال�صهداء الذين رووا تراب اليمن دفاعاً 
ع���ن العروبة والت�ص���دي لالأطم���اع اخلارجية فله���م الرحمة 

والر�صوان.
داعياً اهلل اأن يحفظ جاللتكم قائداً مل�صريتنا املباركة 

وبانياً ملجد الوطن وتقدمه.
وتف�ص���لوا جاللتكم بقبول اأجل اآيات الحرتام وفي�س 
الإج���الل والتقدير ودمتم يف رعاية اهلل �ص���املني موفقني 

�صيدي.
الفريق الركن
وزير الداخلية

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة..

وقد بعث �ص���احب اجلاللة امللك بربقية �صكر جوابية 
اإلى وزير الداخلية.. هذا ن�صها:

معايل الأخ الفريق الركن ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل 
خليفة حفظه اهلل

وزير الداخلية
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يطيب لن���ا اأن نبعث اإلى معاليك���م بخال�س التحيات 
و�صادق التمنيات مبوفور ال�صحة والعافية، مقرونة ببالغ 
التقدي���ر للتهنئة الت���ي بعثتموها اإلينا مبنا�ص���بة الذكرى 
اخلم�صني )اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، 
واإننا نود اأن نوؤكد يف هذه املنا�صبة اجلليلة اعتزازنا الكبري 
بق���وة دفاع البحري���ن قادة و�ص���باطاً وجن���وداً، وقد بلغوا 
املكانة العالية يف التدريب والت�ص���ليح واجلاهزية والروح 
املعنوية العتيدة، واإننا ن�ص���تح�رض بكل الفخر والثقة الدور 
الوطني العظيم الذي تنه�ص���ون به مع اإخوانكم من�ص���وبي 
وزارة الداخلي���ة وكل قوى الأمن يف مملكتنا العزيزة، واأنتم 
جميعاً مع قوة دفاع البحرين رمز للوفاء بالعهد وال�ص���دق 
يف الوع���د، واأنتم جميعاً احل�ص���ن احل�ص���ني لأمن و�ص���المة 

وطننا الغايل.
ولق���د كنتم حيث يريدكم الوط���ن ويتوقعكم الأهل، 
ون�صاأل اهلل اأن يحقق بكم اكتمال منعة مملكة البحرين وما 

نرجوه من اأمن واأمان وازدهار.
دمتم يحفظكم اهلل �صاملني.

حمد بن عي�صى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان ال خليفة برقية تهنئة من وزير الداخلية 
ال�ص���يخ را�ص���د بن عب���د اهلل اآل خليفة ، مبنا�ص���بة الذكرى 
اخلم�صني )اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين، 

هذا ن�صها:
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 

خليفة حفظه اهلل
رئي�س الوزراء املوقر

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..
يطي���ب يل اأن اأتق���دم ل�ص���موكم الكرمي ع���ن خال�س 
التهنئ���ة، و�ص���ادق التربيك مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ني 
على تاأ�ص���ي�س ق���وة دفاع البحرين، ه���ذه القوة التي متثل 
العزة و املنعة فهي درع الوطن احل�صني، و�صياجه املنيع 
التي ت���ذود عن حماه وحتمي ا�ص���تقراره وت�ص���ون وحدته 
واجنازاته، والتي و�صلت بحمد اهلل اإلى درجة من اجلاهزية 
وال�ص���تعداد وامت���الك اخل���ربة و التقنية الع�ص���كرية وفق 

احدث ال�صاليب اإعداداً.
واإنني اذ اأبارك ل�ص���موكم بهذا اليوم ال�ص���عيد وبكل 
الجنازات الوطنية حلكومتكم الر�ص���يدة وفقها اهلل، لأدعو 

اهلل اأن يحفظ �صموكم وميدكم بالعون و التوفيق.
وتقبلوا �ص���موكم �صادق الحرتام وموفور الثناء واهلل 

يرعاكم.
الفريق الركن
وزير الداخلية

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

ه���ذا وبعث رئي����س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة بربقية �صكر جوابية اإلى 

وزير الداخلية، هذا ن�صها:
مع���ايل الفريق الركن ال�ص���يخ را�ص���د بن عب���داهلل اآل 

خليفة املحرتم.
وزير الداخلية

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فلقد تلقينا مبزي���د التقدير برقية معاليكم الكرمية 
املهنئ���ة لن���ا بالذك���رى اخلم�ص���ني )اليوبي���ل الذهب���ي( 

لتاأ�صي�س قوة دفاع البحرين.
كم���ا وي�ص���عدنا اأن نغتن���م ه���ذه املنا�ص���بة الوطنية 
العزيزة لنعرب ملعاليكم عن �صكرنا وتقديرنا مل�صاعركم 
النبيلة التي نعتز بها كثرياً، لنتمنى لكم وجلميع منت�صبي 
وزارة الداخلي���ة دوام التوفي���ق وال�ص���داد يف اأداء واجبك���م 
الوطن���ي النبيل، والإ�ص���هام يف موا�ص���لة تعزيزه وتطويره 
بالرج���ال والعت���اد، لتبق���ى وزارة الداخلي���ة وق���وة دف���اع 

البحري���ن دوماً احل�ص���ن الأم���ني للذود ع���ن الوطن الغايل 
ومكت�صباته احل�صارية والتنموية.

متمنني ملعاليكم دوام التوفيق وال�صداد.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

وتلقى ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأمري 
�ص���لمان بن حمد اآل خليفة برقية تهنئة من وزير الداخلية، 
مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ني )اليوبيل الذهبي( لتاأ�صي�س 

قوة دفاع البحرين، هذا ن�صها:
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري �ص���لمان ب���ن حمد اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه
ويل العهد نائ���ب القائد العلى النائب الول لرئي�س 

جمل�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يطيب يل اأن اتقدم ل�صموكم الكرمي بخال�س التهنئة 
و�صادق التربيك مبنا�صبة الذكرى اخلم�صني على تاأ�صي�س 
ق���وة دف���اع البحرين، تل���ك املنا�ص���بة العزيزة عل���ى ابناء 
الوط���ن الذين يفتخ���رون بهذه القوة الت���ي متثل العزة و 
املنعة والدرع احل�ص���ني و ال�ص���ياج املنيع الذي يذود عن 
حمى الوطن ويحمي ا�ص���تقراره وي�صون وحدته واجنازاته، 
ومبعث الفخر مبا تو�صلت اإليه من م�صتوى احرتايف متقدم.
واإنن���ي اذ اأب���ارك ل�ص���موكم ه���ذه املنا�ص���بة الغالية، 
لأمتن���ى لك���م ولكافة من�ص���وبي ق���وة الدف���اع التوفيق و 
ال�صداد لأداء واجبهم يف خدمة الوطن، يف ظل قيادة �صيدي 
ح�رضة �ص���احب اجلاللة امللك املف���دى القائد العلى حفظه 

اهلل ورعاه.
وتف�ص���لوا �ص���موكم بقب���ول فائ���ق التحي���ة وموفور 

الحرتام
واهلل يرعاكم

الفريق الركن
وزير الداخلية

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

وبعث �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الول لرئي�س جمل�س الوزراء برقية �ص���كر 

جوابية اإلى وزير الداخلية هذا ن�صها:
مع���ايل الأخ العزيز الفريق الركن ال�ص���يخ را�ص���د بن 

عبداهلل اآل خليفة حفظه اهلل
وزير الداخلية

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تلقيت بوافر من ال�ص���كر والتقدير برقيتكم الكرمية 
بالذك���رى اخلم�ص���ني  الحتف���ال  لن���ا مبنا�ص���بة  املهنئ���ة 
)اليوبيل الذهبي( الذي ي�ص���ادف اخلام�س من فرباير على 
تاأ�ص���ي�س قوة دف���اع البحرين ، واإنه لي�ص���عدين اأن اأبادلكم 
التهنئة وجميع منت�صبي وزارة الداخلية، واأن اأعرب لكم عن 
خال�س �ص���كرنا مل�ص���اعركم النبيلة وجهودكم يف تطوير و 
حتديث وزارة الداخلية، �ص���ائالً اهلل تعال���ى اأن يعيد علينا 
هذه املنا�ص���بة العزي���زة، ووطنن���ا ينعم مبزيد م���ن الأمن 
وال�ص���تقرار والتط���ور والرخ���اء يف ظل القي���ادة احلكيمة 
ل�ص���يدي ح�رضة �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل 
خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

ودمتم بحفظ اهلل �صاملني موفقني...
اأخوكم

�صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: �ص���هد وزي���ر الداخلية 
ال�ص���يخ را�ص���د بن عبداهلل اآل خليفة، �ص���باح اأم�س، حفل 
الثاني���ة والثالث���ني. وكان يف  ال�ص���اعقة  تخري���ج دورة 
ا�ص���تقبال الوزير لدى و�صوله، �ص���مو حمافظ املحافظة 
اجلنوبي���ة ونائ���ب وزي���ر الداخلي���ة ورئي�س الأم���ن العام 

ووكيل وزارة الداخلية.
ويف م�ص���تهل الحتف���ال، اأع���رب الوزير ع���ن خال�س 
�ص���كره وتقديره لعاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، وويل العهد 

نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�صاحب ال�ص���مو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، 
عل���ى الدعم وامل�ص���اندة الت���ي تلقاه���ا وزارة الداخلية، 
مب���ا يزيد من كف���اءة الأداء ال�رضطي، م�ص���ددا على اأهمية 
العمل على موا�صلة م�صرية التحديث والتطوير ملواجهة 
التحديات الأمنية كافة والتعامل مع خمتلف امل�صتجدات 

بجاهزية عالية وان�صباطية ودقة يف الأداء.
واألقى قائد قوة الأمن اخلا�ص���ة، كلمة اأ�ص���اد فيها 
بالتوجيهات والدعم امل�صتمر الذي تلقاه القوة من وزير 
الداخلي���ة مبا يزي���د من كفاءتها، منوها اإل���ى اأن العملية 

التدريبي���ة م�ص���تمرة ومتج���ددة وتعتم���د عل���ى الإعداد 
والرغب���ة الأكيدة يف الإجناز، و�ص���ول اإلى اأعلى م�ص���توى 
م���ن اجلهوزي���ة والتدري���ب الح���رتايف.  بعد ذل���ك، قّدم 
خريجو الدورة عدًدا م���ن املهارات العملية التي اأظهرت 
كفاءته���م العالي���ة، جم�ص���ّدين م�ص���توى التدريب الذي 
تلقوه وما و�صلوا اإليه من جهوزية عالية لأداء الواجبات. 
وهن���اأ الوزير، اخلريجني على اجتياز هذه الدورة، ثم قام 
بتك���رمي الأوائل منه���م، م�ص���يدا بالنتائ���ج الطيبة التي 
حققه���ا اخلريج���ون مبا ينعك����س على اأدائه���م يف تعزيز 

الأمن، متمنًيا لهم التوفيق وال�صداد خلدمة الوطن.

القوة من ال�صفحات امل�رشفة يف تاريخ البحرين

موا�صلة م�صرية التحديث ملواجهة التحديات 

يف برقيات متبادلة مع القيادة بذكرى تاأ�صي�س “الدفاع”... وزير الداخلية: 
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اأحمد بن حمد نائًبا لرئي�س “اجلمارك العاملية”

حجز املركبات ذات اللوحات القدمية 1 مار�س 

رئي�س الأركان ال�صعودي ي�صل البالد

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ج���دد املدي���رن 
العام���ون باجلمارك يف دول اإقليم �ص���مال اإفريقيا 
وال�رضقني الأدنى والأو�ص���ط ثقتهم وللمرة الثالثة 
على التوايل برئي�س اجلمارك ال�صيخ اأحمد بن حمد 
اآل خليفة ملن�ص���ب نائب رئي����س منظمة اجلمارك 
العاملية واملمثل الإقليمي للدورة املقبلة 2018 
الب���ارز بتمثيل���ه دول  2020؛ تقدي���ًرا لل���دور   -

الإقليم يف فعاليات واأعمال املنظمة. 
ال�ص���ابع  الجتم���اع  يف  الق���رار  اتخ���اذ  ومت 
والأربعني ملديري اجلمارك باإقليم �صمال اإفريقيا 
وال�رضقني الأدنى والأو�ص���ط والذي تراأ�ص���ه رئي�س 
اجلم���ارك اأخريا يف القاهرة، بح�ص���ور الأمني العام 
ملنظمة اجلمارك العاملية كونيو ميكوريا والأمني 
العام امل�ص���اعد للقطاع القت�صادي بجامعة الدول 
العرب���ي كمال علي. وا�ص���تعر�س مدي���رو اجلمارك 
خ���الل الجتم���اع اأه���م تو�ص���يات ونتائج اجلل�ص���ة 
الثامنة وال�صبعني للجنة ال�صيا�صات العامة مبنظمة 
اجلم���ارك العاملية والتي ُعق���دت يف مدينة الأق�رض 
امل�رضية يف دي�ص���مرب املا�صي، وكان اأهمها دخول 
اتفاقية تي�ص���ري التجارة ملنظمة التجارة العاملية 

حي���ز النف���اذ واأهمي���ة ت�ص���افر اجله���ود بني دول 
الإقلي���م فيما يتعلق بتبادل املعلومات واخلربات 

من خالل جتاربهم يف تطبيق بنود التفاقية. 
و�ص���دد املجتمعون على اأهمية تو�صيع نطاق 
ا�ص���تخدام اللغة العربية يف اأعمال منظمة اجلمارك 
العاملية ل�ص���مان م�ص���اركة اأكرب لأع�صاء املنطقة 
يف اجتماع���ات املنظم���ة واأن�ص���طتها، معربني عن 
تاأييده���م، تو�ص���يات الجتم���اع الثالث ملن�ص���قي 
بناء القدرات واأهمه���ا دمج اأعمال الفريق املكلف 
باإع���داد اخلط���ة الإ�ص���رتاتيجية والفري���ق املكلف 
باإع���داد اخلط���ة التدريبي���ة بفري���ق من�ص���قي بناء 
املق���درة به���دف زي���ادة فعالية الفري���ق وجتنب 
ازدواجي���ة امله���ام والنتائ���ج عل���ى اأن يتم و�ص���ع 
ال�رشوط املرجعية ملهام الفريق وعر�ضها لالعتماد 
يف الجتماع املقب���ل.  وبدعوة من رئي�س اجلمارك، 
�ص���ارك يف الجتم���اع املر�ص���حون ملن�ص���ب الأمني 
العام ملنظمة اجلم���ارك العاملية : كونيو ميكوريا 
م���ن الياب���ان وبيالر ج���واردو بوريغو من اإ�ص���بانيا 
وقدم���وا ملدي���ري الإقلي���م مرئياته���م وخططهم 

ب�صاأن م�صتقبل املنظمة. 

املنامة - وزارة الداخلية: اأعلنت الإدارة 
العامة للمرور اأنه اعتباًرا من الأول من مار�س 
2018 �صيتم حجز املركبات التي مل ت�صتبدل 
اللوح���ات القدمي���ة. واأهاب���ت الإدارة العامة 
للم���رور مبالك���ي املركب���ات، املب���ادرة اإلى 
ا�ص���تبدال اللوحات القدمية، منوه���ة اإلى اأنه 
�ص���يتم اتخاذ اإجراءات قانوني���ة واإدارية جتاه 

املركبات املخالفة، ما مل ت�صحح اأو�صاعها.

الدف���اع:  ق���وة   - الرف���اع 
الأركان  هيئ���ة  رئي����س  كان 
الفريق الرك���ن ذياب النعيمي 
يف مقدم���ة م�ص���تقبلي رئي����س 
هيئ���ة الأركان العام���ة للقوات 
العربي���ة  باململك���ة  امل�ص���لحة 
ال�ص���عودية الفري���ق اأول ركن 
ل���دى  البني���ان  عبدالرحم���ن 
و�ص���وله قاعدة عي�صى اجلوية، 

اأم�س.

•  وزير الداخلية ي�صهد حفل تخريج دورة ال�صاعقة 	

السعودية... أفعال ال أقوال
انطالقا من حر�س �صموه على م�صلحة الأمة باأ�رضها، مل يفوت رئي�س الوزراء املوقر 
�ص���احب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة، فر�صة جمل�صه العامر اأم�س 
واحل�صور الكثيف من خمتلف اأطياف املجتمع، دون اأن يثني على ما تقوم به �صقيقتنا 
الكربى اململكة العربية ال�ص���عودية من اأعمال جليلة وجهود م�ص���نية يف خدمة الأمتني 
العربية والإ�ص���المية، يف رد بليغ من �ص���موه على احلملة ال�رض�ص���ة التي ي�ص���نها قلة من 

اأ�صحاب الأهواء ومر�صى النفو�س الراغبني وال�صاعني لن�رض ال�رض يف الأر�س العربية. 
ولأنها دولة كبرية و�صاحبة م�صوؤولية عظيمة، فهي ترد باأفعالها وتفحم بت�رضفاتها 
واأدواره���ا الظاه���رة للعي���ان يف اأماك���ن كثرية ت�ص���هد بخريي���ة دورها وعظ���م تاأثريها 

واإ�صهامها يف اأمن وا�صتقرار املنطقة والعامل.
فها هي اململكة العربية ال�صعودية تقود بكل قوة واإميان احلرب لدعم ال�رضعية يف 
اليمن، وتقود بكل ثقة واطمئنان “عا�ص���فة احلزم” و“اإعادة الأمل” وتقدم بكل �صخاء 
امل�ص���اعدات الإن�ص���انية للمحتاجني واملنكوبني وتدافع ب�ص���البة عن الق�صايا العربية 
والإ�صالمية يف خمتلف املحافل الدولية، لتقدم منوذًجا يحتذى به يف ال�صيا�صة اخلارجية 

العادلة الر�صيدة وتبني املواقف احلا�صمة ال�صديدة.
وداخليا، فهي تقوم مبحاربة الف�ص���اد، وب�ص���فافية علنا لتخلق �ص���ابقة تاريخية يف 
املنطقة، ول تاألو جهداً يف خدمة احلرمني و�ص���يوفهما م���ن حجاج ومعتمرين وزوار، يف 

منهج ت�صري عليه ال�صعودية ول حتيد عنه ومل تتواَن عن حتقيقه.
هي اأقالم م�صبوهة تريد اأن تنتق�س من دور اململكة العربية ال�صعودية عرب كتابات 
مك�ص���وفة ومغر�صة يف ال�ص���حف ال�صفراء و يف مواقع التوا�ص���ل الجتماعي، يرمون من 
ورائها اإلى زرع الفتنة وال�صقاق بني ال�صعوب وحماولة الت�صكيك يف قدرات ال�صعودية، 

ولكن هيهات هيهات ان تنجح م�صاعيهم اأو تتحقق اأمانيهم.
فال�ص���عودية لي�ص���ت منذ اليوم، ب���ل منذ عهد موؤ�ص�ص���ها وباين وحدته���ا ودولتها 
احلديثة جاللة امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه، وهي حتمل هم اأ�صقائها العرب وهموم 

الأمة الإ�صالمية، ونراها �صيف احلق الذي يقطع كل باطل وعماد الأمن وال�صلم.
ولل�ص���عودية مكانتها اخلا�ص���ة ومنزلتها الكبرية لدينا نحن على وجه اخل�ص���و�س، 
فمواقفها امل�ص���اندة ململكة البحرين يف جميع املجالت واملواقف ل تن�صى ول ميحوها 
زم���ن، ويكفينا اأنه عندما حت���دق بنا الأخط���ار، فاإننا نتطلع ونلتف���ت باأعناقنا للمملكة 
العربية ال�صعودية ونثق متام الثقة اأنها بجوارنا و�صند لنا ونكون على يقني باأنها بعد 

اهلل تعالى هي الدرع احلامي لنا.

مؤنس المردي

moanes.almardi
@albiladpress.com
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ا�شتعداد بريطاين للتعاون مب�شاريع الطاقة

“احلقوق” ت�شتقبل طلبة القانون يف “امللكية للبنات”

جلنة الختيار املر�شى امل�شتحقني لزراعة قوقعة �شناعية

مايو املقبل بدء االأعمال االإن�شائية يف “�شعادة” 

نظام �شري بديل عن االإ�شارات ال�شوئية

“�ملربة �خلليفية” تقدم دعما �سنوًيا بـ 32 �ألف دينار 

بناء على توجيهات �سمو رئي�س �لوزر�ء... “�إد�مة”:

تنظيم �أو�ساع �لأ�سو�ق �لع�سو�ئية... “بلدي �ل�سمالية”:

�ملنامـــة - موؤ�س�ســـة �ملـــربة �خلليفيـــة: وقع 
م�ست�ســـفى �مللك حمد �جلامعي وموؤ�س�ســـة �ملربة 
�خلليفيـــة �تفاقيـــة تعاون م�ســـرك لعالج “حالت 
�ل�ســـمم” ملر�ســـى �مل�ست�ســـفى مـــن خـــالل زر�عة 

قوقعة �سناعية.
ووقع �لتفاقيـــة قائد م�ست�ســـفى �مللك حمد 
�جلامعـــي �للـــو�ء طبيب �ل�ســـيخ �ســـلمان بن عطية 
�هلل �آل خليفة ورئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�ســـة �ملربة 
�خلليفية �ســـمو �ل�ســـيخة زين بنت خالد بن عبد�هلل 

�آل خليفة بح�سور جمموعة من مديري �لأق�سام.
وتن�س �تفاقية �لتعـــاون على قيام �لطرفني 
باختيار �ملر�سى �مل�ستحقني للدعم من خالل جلنة 

م�سركة، على �أن تقوم �ملوؤ�س�سة بتغطية تكاليف 
�ملر�ســـى �لذين مت �ختيارهم. ويقدر قيمة �لدعم 
�ملقدم من �ملوؤ�س�سة بحو�يل 32 �ألف دينار �سنويا.

و�أعرب �ل�ســـيخ �سلمان بن عطية �هلل �آل خليفة 
عن جل �سكره وتقديره للدعم �لذي تقدمه موؤ�س�سة 
�ملـــربة �خلليفيـــة للم�ست�ســـفى، �إذ �إن �ملوؤ�س�ســـة 

�سباقة يف دعم �ملبادر�ت �لإن�سانية و�خلريية. 
و�ســـجع �للو�ء �ســـلمان �آل خليفة �ملوؤ�س�ســـات 
�خلريية وغريها على دعم �ملبادر�ت �لن�ســـانية يف 
جمال �لعالج و�ل�ســـحة ملا لها من �أثر �إيجابي كبري 
على �ملر�ســـى. و�أ�ســـارت �سمو �ل�ســـيخة زين بنت 
خالـــد �آل خليفة �إلى �أنه و�نطالقا من دور موؤ�س�ســـة 

�ملربة �خلليفية لر�ســـيخ وتفعيل �لقيم �لإيجابية 
و�لتي تعمل من �أجلها، مت توقيع �تفاقية �لتعاون 
مـــع �مل�ست�ســـفى و�لـــذي بـــدوره يدعـــم �ملو�طن 
وي�ســـجعه علـــى �إدر�ك �إمكاناتـــه �لكاملة لي�ســـبح 
ع�ســـو� منتجا وفاعـــال يف �ملجتمع. و�أكـــدت رئي�س 
ق�ســـم �لأنف و�لأذن و�حلنجرة هبـــة �لريفي �أن هذ� 
�لدعم يعترب مبادرة �إن�سانية نبيلة من قبل موؤ�س�سة 
�ملربة �خلليفية حتت رعاية �سمو �ل�سيخة زين بنت 
خالد �آل خليفة، و�أن هذ� �لدعم �ســـيمكن �ملر�ســـى 
معدومي �ل�سمع ب�سبب ت�سوه �أو ت�رضر قوقعه �لأذن 
من �لقدرة على �ل�ســـمع، ممـــا له �أثر كبري على حياة 

�ملر�سى.

�ملنامـــة - بنـــا: قـــام وزيـــر �لأ�ســـغال و�ســـوؤون 
�لبلديـــات و�لتخطيط �لعمر�ين ع�ســـام خلف، بزيارة 
ميد�نيـــة لالطـــالع علـــى �جلانـــب �لغربـــي مل�ـــرضوع 
»�سعادة« يف �ملحرق، حيث ��ستكملت جميع عمليات 

�لردم �لالزمة يف موقع �مل�رضوع.
 وبتوجيـــه ودعـــم مـــن رئي�ـــس جمل�ـــس �لـــوزر�ء 
�ســـاحب �ل�ســـمو �مللكـــي �لأمـــري خليفة بن �ســـلمان 
�آل خليفـــة، فـــاإن �مل�ـــرضوع �لعقاري جـــار تنفيذه من 
قبل �رضكـــة �لبحريـــن لال�ســـتثمار �لعقـــاري )�إد�مة(، 
�لـــذر�ع �لعقارية ل�رضكة ممتلكات �لبحرين �لقاب�ســـة 
)ممتلـــكات(. ور�فق �لوزير يف �لزيارة، رئي�س جمل�س 

�إد�رة �رضكـــة �إد�مة خالـــد �لرميحي، حيث متت مر�جعة 
�خلطط �جلارية للمنطقة. ويهدف �مل�رضوع �لتطويري 
للو�جهـــة �لبحريـــة باملحـــرق »�ســـعادة« �لو�قـــع يف 
مدخل �ســـوق �ملحرق �لقدمي �إلى ��ست�سافة �ملر�فق 
�ل�ســـياحية و�لتجارية �لتي ت�ســـم عـــدد� من �ملطاعم 
و�ملقاهـــي �ملطلة على �لبحر، بالإ�ســـافة �إلى مر�فق 
ترفيهيـــة ومرفاأ للمر�كـــب. و�كد وزير �ل�ســـغال �أن 
»�لتطور �ملعا�ـــرض ملدينة �ملحرق �لعريقة، �ســـتعزز 
�ل�ســـياحة �لثقافيـــة �لإقليميـــة و�لرفيـــه �لعائلي«. 
وبـــني �لرميحـــي يف �جلولـــة �أن تطويـــر �ملوقـــع مت 
تق�ســـيمه �إلى مرحلتني، حيث مت �لنتهاء من �ملرحلة 

�لأولى وهـــي �أعمال �لردم. و��ســـار �لرميحي �لى �نه: 
»متا�سيا مع توجيهات �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء، عمل فريق �إد�مة بجد ل�ســـمان تطوير 
�ملنطقة ب�سال�سة«. و�أ�ساف »�أن �ملرحلة �لثانية �لتي 
�ستجرى فيها �أعمال �لبناء على و�سك �أن تبد�أ، ونتوقع 
منح مقاول للم�رضوع بحلـــول مايو 2018، �أما �ملرحلة 
�لثانية من تطوير �مل�رضوع فتتاألف من 7 مبان وت�سم 
45 وحدة من �ملطاعم و�ملقاهي، بالإ�سافة �إلى مبنى 
متعـــدد �لطو�بـــق لل�ســـيار�ت، ومن �ملتوقـــع �أن يتم 
�لنتهاء من تطويـــر �لو�جهة �لبحرية يف مايو 2019م 

ويبد�أ �لفتتاح يف يونيو من �لعام ذ�ته«.

يناق�ــــس جمل�س بلدي �ل�ســــمالية يف �جتماعه 
�لعتيادي �ليوم �قر�ح و�ســــع نظام �سري بديل 
عن �لإ�ســــار�ت �ل�سوئية لل�ســــو�رع و�لتقاطعات 
�لأ�ســــغال  لوزيــــر  كتو�ســــية  لرفعــــه  �لرئي�ســــة 
و�سوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين؛ لدر��سة 

�ملقرح من جميع �جلو�نب بالتعاون مع �جلهات 
ذ�ت �لعالقة، ومــــدى فعالية تطبيقه على �أر�س 

�لو�قع.
وتتمحور فكــــرة �ملقرح حول و�ســــع نظام 
�ســــري �ســــل�س يتميز بال�ســــهولة و�لن�سيابية ذي 
حركة حــــرة للمركبــــات بال�ســــو�رع و�لتقاطعات 
�لرئي�ســــة �ملزدحمة، ويطبق وفق تخطيط منظم 

دون �إ�سار�ت �سوئية.
ويف �إطار ذي �ســــلة، من �ملقــــرر �أن يناق�س 
�ملجل�س يف �جتماعه مقرحا ب�ساأن تنظيم �أو�ساع 
�لأ�ســــو�ق �لع�ســــو�ئية؛ للحــــد من �لآثــــار �لبيئية 
�لناجتة منهــــا، نتيجة عدم �ملحافظة على نظافة 
�ملو�قــــع و�لتي حتــــدث خماطر بيئيــــة يف بع�س 

�ل�سو�رع و�مليادين و�ل�ساحات �ملفتوحة.

• �سمو �ل�سيخة زين بنت خالد و �ل�سيخ �سلمان بن عطية �هلل يوقعان �لتفاقية	

�لكهربـــاء  �ســـوؤون  وز�رة   - �ملنامـــة 
و�ملاء: ��ســـتقبل وزير �سوؤون �لكهرباء و�ملاء 
عبد�حل�ســـني مـــريز� مبكتبه �ســـفري �ململكة 
�لبحريـــن  لـــدى مملكـــة  �ملعتمـــد  �ملتحـــدة 
�ســـاميون مارتن. وخالل �للقاء �أ�ســـاد �لوزير 
مبـــا يربط �لبلدين �ل�ســـديقني مـــن عالقات 
وطيدة متميزة يعززها �لتعاون �مل�ســـرك يف 
�ستى �ملجالت خ�سو�سا يف جمالت �لكهرباء 

و�ملاء و�لطاقة �ملتجددة.
 و��ســـتعر�س �ســـبل تعزيـــز �لتعـــاون يف 
�ملجالت �مل�سركة بني �لبلدين �ل�سديقني 
وقام باإطالع �ل�ســـفري على �مل�ساريع �لقائمة 
و�مل�ســـتقبلية �لتـــي تنفذها هيئـــة �لكهرباء 

و�ملاء ووحدة �لطاقة �مل�ستد�مة، مثل م�رضوع 
تطويـــر �ملرحلـــة �لثانيـــة مـــن حمطـــة �لدور 
للكهرباء و�ملياه وكذلك م�رضوع �إن�ســـاء حمطة 
للطاقـــة �ل�سم�ســـية بقـــدرة 100 ميغـــاو�ت، 
�إذ �أبدى �ل�ســـفري رغبة �ل�ـــرضكات �لربيطانية 
�ملتخ�س�ســـة يف هـــذه �ملجـــالت للم�ســـاركة 
و�مل�ســـاهمة يف تلك �مل�ساريع ح�سب �لفر�س 
�ملتاحـــة. ويف ختـــام �للقـــاء �أعـــرب �ل�ســـفري 
�لربيطاين عن �ســـكره وتقديره للوزير مريز� 
وجميع �مل�ســـوؤولني على �لرحيب و�حلفاوة 
وح�سن �ل�ســـتقبال، و�أكد ��ســـتعد�د �ململكة 
�ملتحـــدة د�ئًما لتعزيز �لتعـــاون �لقائم ومبا 

يخدم م�سالح وتطلعات �لبلدين.

�ملنامـــة - �ملوؤ�س�ســـة �لوطنيـــة حلقوق 
�لوطنيـــة  �ملوؤ�س�ســـة  ��ســـتقبلت  �لإن�ســـان: 
حلقـــوق �لإن�ســـان مبركز �لتدريـــب يف مقرها 
ب�ســـاحية �ل�ســـيف �لدفعة �لأولى من برنامج 
�لتعـــاون �خلا�س بكلية �لقانـــون يف �جلامعة 
�مللكية للبنـــات؛ تفعياًل ملذكرة �لتفاهم مع 
�لكلية لدعم برنامج حقوق �لإن�ســـان �نطالًقا 
مـــن دور �ملوؤ�س�ســـة �لوطنية يف ن�ـــرض وتعزيز 
ثقافـــة �لوعي باحـــر�م حقوق �لإن�ســـان بني 
�أفـــر�د �ملجتمـــع. و�فتتـــح �لفعاليـــة �لأمني 
�لعـــام للموؤ�س�ســـة �لوطنية حلقوق �لإن�ســـان 
خليفة �لفا�ســـل، موؤكد� �أهمية هذ� �لربنامج 

�لذي �سي�ســـهم يف زيادة �ملهار�ت �لقانونية 
واحلقوقي���ة الالزمة متهيدا اإل���ى االنخراط يف 
�سوق �لعمل و�ل�ستجابة ملتطلباته مبا يحقق 
�لغاية يف �مل�ساهمة يف خدمة مملكة �لبحرين، 

متمنيا كل �لتوفيق و�لنجاح للم�ساركني.
وي�ســـارك يف تنفيـــذ �لربنامـــج عدد من 
�لكـــو�در �ملخت�ســـني يف هـــذ� �ملجـــال مـــن 
من�سوبي �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان، 
وي�ســـتمر �لربنامج ملدة ف�سل در��سي كامل 
مبعـــدل 3 �أيـــام يف �لأ�ســـبوع، �إذ ي�ســـارك يف 
�لربنامـــج عدد مـــن �لطلبـــة مت �ختيارهم من 

قبل كلية �لقانون باجلامعة.

تحت راية واحدة
 

كان يل �ـــرضف �خلدمـــة �لع�ســـكرية بقـــوة دفـــاع �لبحرين، لفـــرة جتـــاوزت 11 عاًما، 
و�ســـاهدت ما �ســـاهدت عرب هذه �ل�سنو�ت �لطويلة، همة و�ســـجاعة وباأ�س رجالت �لقو�ت 

ا، ووفاء. �مل�سلحة، ت�سحية، و�إخال�سً
ور�أيـــت �أي�ًســـا، �لعزمية �مل�ســـتمرة، و�لإ�رض�ر، ورباطـــة �جلاأ�س، و�لت�ســـابق �ملحموم، 
لت�ســـدر �ل�ســـفوف �لأولى، ب�ســـاحات �لتدريب، و�لن�ســـال، و�إطالق �لر�ســـا�س، و�لعني، 
و�لقلب، ت�ســـب حًبا للبحرين و�أهلها، ب�ســـاعات تدريب، وكفاح، حارة، وجمهدة، يعجز بها 

�ملرء )�لعادي( على �أن يقف م�سطلًبا على قدمية، لدقائق معدودة.
�لعمـــل يف �جلي�س، لي�س كغريه �أبًد�، ومن ير�ه من �لد�خل، لي�س كمن يقر�أ تفا�ســـيله 
بخالف ذلك، فالت�ســـحية قائمة، وم�ستمرة، على مد�ر �ل�ساعة، ومن يغادر م�سكنه �سبحية، 

قد ل يعود �إليه مرة �أخرى.
كمـــا �أن �لتاأهب �حلربي، و�لتعبوي، �ســـمة مالزمة لرجالت �ســـخرو� جـــل حياتهم، بكل 
تفا�ســـيل يومياتها، خلدمة �ملليك، و�لوطن، و�ل�ســـعب، حتت ر�ية و�حـــدة، وقائد و�حد، 

وروؤية و�حد. 
يف �ليوبيـــل �لذهبي لقوة دفاع �لبحرين �ملجيدة، نخاطب رجالتها �لأبطال من �لقلب 
و�إلى �لقلب، �أفر�ًد� و�سباًطا وقادة. ونخاطب �أي�ًسا من يقفون باجلبهات، و�ساحات �ل�رضف، 

و�لعزة، و�لكر�مة، باأن �أبناء �سعبكم، يعون جيًد� ما تقدمونه لهم، ولوطنكم، وملليككم.
ويعون �أي�ًســـا، م�ســـابرتكم، وت�ســـحياتكم، لأجل وطن، �آمن، م�ســـتقر، قو�مه �لعدل، 
و�ل�سالم، و�لزدهار، ف�ســـكًر� لكم جميًعا، و�سكًر� للقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين �مل�سري 
�لركن �ل�ســـيخ خليفة بـــن �أحمد �آل خليفة، و�لذي كان - ول يز�ل - �لأب �حلا�ســـن جلميع 

اأفراد، و�سباط هذه املوؤ�س�سة الزاهرة، ودمتم بخري.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“اجلوازات” تنظم رحلة ترفيهية الأبناء موظفيها

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خليـــة: نظـــم فـــرع 
�لعالقات �لعامة و�لإعالم ب�ســـوؤون �جلن�ســـية 
و�جلـــو�ز�ت و�لإقامة، �لرحلة �ل�ســـنوية لأبناء 
�ملوظفـــني، و�لتـــي ��ســـتملت علـــى برنامج 
ترفيهـــي يجمـــع بـــني �لت�ســـويق و�لفائـــدة 
وي�سهم يف توفري �أوقات ممتعة تت�سم بالفرح 

و�ل�رضور.
وت�ســـمن �لربنامـــج زيـــارة �إلى م�ســـنع 
�لألبـــان وحمميـــة �لعرين ب�ســـافة �إلى تناول 
وجبـــة �لغـــذ�ء يف �أحـــد �ملطاعم، حيـــث بد�أت 
�لرحلـــة مـــن �ل�ســـاعة �لثامنة �ســـباحا وحتى 

�ل�ساعة �لثانية ظهر�.

حتديث الت�رشيعات االقت�شادية ملواكبة املتطلبات امل�شتقبلية
�لأبو�ب د�ئًما مفتوحة لال�ستماع �إلى مقرحات �جلمعيات �ملتخ�س�سة... خالد بن عبد�هلل:

ق�ـــرض �لق�ســـيبية - مكتـــب نائـــب رئي�ـــس 
جمل�ـــس �لوزر�ء: �أكد نائب رئي�ـــس جمل�س �لوزر�ء 
�ل�ســـيخ خالد بـــن عبـــد �هلل �آل خليفـــة، �أهمية �أن 
تخ�ســـع �لت�رضيعـــات �ملاليـــة و�لقت�ســـادية �إلى 
�لتحديثـــات �لتي متكنها مـــن مو�كبة �ملتطلبات 
�حلالية و�مل�ســـتقبلية، مبر�جعتها ب�ســـكل دوري 
مـــع �جلهـــات ذ�ت �لعالقة من خمت�ســـني وخرب�ء 
وجمعيات مهنية. وكان �ل�ســـيخ خالد قد ��ستقبل 
يف مكتبـــه بق�ـــرض �لق�ســـيبية �أم�س جمل�ـــس �إد�رة 
جمعيـــة م�ســـارف �لبحريـــن، يتقدمهـــم �لرئي�س 
�لتنفيـــذي ملجموعـــة �لربكـــة �مل�رضفيـــة رئي�س 

جمل�س �إد�رة �جلمعية عدنان يو�سف.
وخالل �للقاء، �أ�ســـاد �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل 
بالـــدور �لـــذي تلعبـــه جمعيـــة م�ســـارف �لبحرين 
و�ملتمثل يف تن�سيق �جلهود بالتعاون بني م�رضف 
�لبحريـــن �ملركـــزي وجميـــع �لبنوك و�مل�ســـارف 
�لعاملة يف مملكة �لبحرين للحفاظ على �مل�ستوى 
�ملتقدم من �ل�سمعة �لطيبة �لتي ��ستطاع �لقطاع 
�مل�رضيف يف �ململكة حتقيقها منذ تاأ�سي�س �لدولة 
�حلديثة بف�سل ما يحظى به من دعم لحمدود من 
قبـــل �لقيادة �حلكيمة و�حلكومة �ملوقرة؛ بالنظر 

�إلـــى �أهميته كونه �أحد �أهم �لقطاعات �مل�ســـاهمة 
وبفاعليـــة يف �لنـــاجت �ملحلـــي �لإجمـــايل. وقـــال 
“�أثبتت �لتجارب �ل�ســـابقة و�لقائمة �أهمية تعزيز 
�ل�رض�كة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س من �أجل 
�مل�ســـي قدًما يف خطط وم�ساريع �لتنمية؛ ليحقق 
كل طـــرف �لفائـــدة �لتي ي�ســـبو �إليهـــا. وتزد�د 
�حلاجـــة لهذه �ل�رض�كة �ليـــوم - �أكرث من �أي وقت 
م�ســـى - يف ظل ما �أفرزته �لأو�ساع �ل�ستثنائية 
من عدم ��ستقر�ر مايل دعا �لقطاعني �إلى تو�سيع 
د�ئـــرة �ل�رض�كة بينهما. وتتجلى �أبهى �ســـور هذه 
�ل�رض�كة يف برنامج مز�يا لتمويل �ل�سكن �لجتماعي 
�ملبني على 3 �أعمدة رئي�سة وهي وز�رة �لإ�سكان 

و�لبنـــوك �ملمولة و�ـــرضكات �لتطويـــر �لعقاري”. 
و�ســـدد على �أن �لأبو�ب د�ئًما مفتوحة لال�ســـتماع 
�إلى مقرحات ومالحظات �جلمعيات �ملتخ�س�سة 
و�ملهنيـــة، ومن بينها جمعية م�ســـارف �لبحرين؛ 
بهـــدف تطوير �لعمـــل، ورفع م�ســـتويات �ل�رض�كة 
�لقائمـــة لأعلى درجاتها، وتعزيز لغة �حلو�ر �لذي 
يف�ســـي �إلى ما فيه خري و�ســـالح �جلميع، وياأتي 
علـــى ر�أ�س �أولويات �لتن�ســـيق �ملطلوب حتديث 
�لت�رضيعـــات و�لقو�نـــني �ملاليـــة و�لقت�ســـادية 
و�لعمـــل ب�ســـكل جماعي على معاجلـــة وتفادي ما 
يعريها من ق�سور �أو نو�ق�س - �إن وجدت - مبا 

يو�كب �ملتطلبات و�لحتياجات”.

• نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء م�ستقبال جمل�س �إد�رة جمعية م�سارف �لبحرين	

�شيد علي املحافظة
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بالإع���ام  املّت�ص���لني  م���ن  اأح���داً  اأن  اأظ���ّن 
الجتماعي فّوت يف الأ�ص���بوع املا�ص���ي روؤية وزير 
التنمية الدولّية الربيط���اين اللورد مايكل بيت�س، 
وهو يعلن ا�صتقالته الفورية من من�صبه لأنه تاأخر 
عن جل�صة جمل�س العموم الربيطاين لب�صع دقائق، 
وكان املجل�س قد بداأ عمله، كما تبداأ �صاعة بيغ بن 
عملها، وبح�ص���ب جدول الأعمال من دون تقدمي اأو 
تاأخري، ومبن ح�رض، وطرح �ص���وؤال، ومل يكن الوزير 
يف مقعده، فلما مل يجد ال�صوؤال من يرّد عليه، �صعر 
الوزير، حال و�صوله، بالعار )بح�صب تعبريه(، لأنه 
يعتقد اأن عل���ى ممثلي احلكوم���ة الرتقاء بالعمل 
الربمل���اين يف ال���رد على اأ�ص���ئلة امل�رضّع���ني، فلم 
يحتمل �صمريه هذا “الإخفاق” والتناق�س بني ما 
اآمن به، وما فعله للتّو من تاأّخر ولو لب�صع دقائق، 

ليعلن اأنه لي�س كفوءاً باملن�صب.
وكعاداتنا الأ�صيلة، وتقاليدها املرعّية، قمنا 
م���ن فورن���ا باملقارنات الوا�ص���عة بني م���ا يحدث 
“عندهم” وما يحدث “عندنا”، اأق�ص���د ب�صكل عام 
يف ال���دول النامية، حيث ل يتزحزح امل�ص���وؤول عن 
من�صبه واإن حدثت فيه الكوارث، وذلك لأنه يريد 
البقاء وال�ص���تمرار ليعّدل ما �صبق واإن تدّمر اأثناء 

توّليه املهمة، واأن تقع م�صيبة بعد الكارثة، واأزمة 
بعد امل�ص���يبة، واإخفاق بعد الأزمة، وهو م�ص���تمر، 
وال�ص���ماعات متعددة الأ�ص���ماء جاهزة، منها ما هو 
متعلق بالداخل، ومنها م���ا يرتبط باخلارج، ومنها 
ما هو خا�س باملوازنات، ومنها ما ميكن اأن ي�صّف 
له ما �ص���اء من اأكبا�س الفداء لبقائه على كر�صّيه، 
فقلياً، بل نادراً ما اعرتف م�ص���وؤول عاملثالثي، اأو 
عرب���ي، باأنه املخطئ، واأنه من يتحّمل امل�ص���وؤولية 

يف حال وقوع خرق ما يف م�صوؤوليته. 
فف���ي مثل ه���ذه الأي���ام قبل 16 عام���اً، اأي 
يف الع���ام 2002، وق���ع حريق يف مرك���ز التجميع 
النفطي يف الرو�ص���تني بدول���ة الكويت، فقّدم 
وزير النفط اآنذاك عادل ال�ّص���بيح، ا�ص���تقالته، 
وهن���ا دار ج���دل وا�ص���ع ب���ني م���ن يقول���ون اإّن 
احلريق، مهما كانت اأ�ص���بابه فهو ق�ص���اء وقدر، 
فه���ل كان الوزي���ر �ص���يوقف الق���در؟ ومن كان 
يوؤمن ب���اأن ال���وزارة تعن���ي حتّمل امل�ص���وؤولية، 
وحتّمل امل�ص���وؤولية يعني اأن يجتهد امل�صوؤول، 
يف اأّي���ة وظيف���ة كانت، �ص���غرت اأم ك���ربت، اأن 
يوؤّديه���ا على خري ما يرام، واأن يكون قادراً على 
اإدارته���ا من دون اإخفاق، ومت���ى ما اأخفق، فمن 

اخلري: للوظيفة، وله، وللوط���ن، اأن يرتكها من 
فوره.

اأتذّكر عادل ال�ص���بيح، لأن النم���اذج الأخرى، 
وعلى م�ص���تويات حملية واإقليمي���ة وعربية، تكاد 
تك���ون اأندر من الكربيت الأحمر، ويكفي اأن تبحث 
يف غوغ���ل حتت عن���وان “ا�ص���تقالة وزي���ر” لرتى 
اأي���ن الكّم الأكرب منه���ا... اأتذكرها ونرى اإخفاقات 
لوزراء يف ال�ص���ّحة حيث تنت����رض الأمرا�س املعدية، 
والعملي���ات اجلراحي���ة الفا�ص���لة، والإخفاقات يف 
الأنظمة ال�ص���حية، باق���ون. ونرى الف�ص���ل الذريع 
التعليمي���ة املتهاوي���ة،  والأنظم���ة  يف املدار����س 
والواجه���ات الأراجوزي���ة لإخفاء اجله���ل الناخر يف 
كي���ان الأجي���ال، وباقون. ونرى الإع���ام املت�رضذم 
ال���ذي ل ي���زال عل���ى ما هو علي���ه منذ ال�ص���تينات 
ونتلق���ى  يتغ���ري،  �ص���يئا مل  وكاأّن  وال�ص���بعينات 
الغ���زو را�ص���خني، وباق���ون، وباقون رغ���م التاأتاأة 
يف املواق���ف اخلارجية، ورغم الإع�ص���ارات املالية، 
ورغم البن���ى التحتية املتهالكة، ورغم الفو�ص���ى 
يف ال�ص���وارع، وت�ص���نيف الكثري من ال���دول باأنها 
فا�ص���لة، وباقون ل�ص���عور الكثري من امل�ص���وؤولني 

اأنهم اآلهة، اأو من ن�صل الآلهة... والبقاء هلل.

سالم 
الكتبي

التظاه���رات  موج���ة  انك�ص���ار  بع���د 
اإي���ران  م���دن  عم���ت  الت���ي  والحتجاج���ات 
و�ص���وارعها منذ نهاية العام 2017 وبدايات 
العام اجلاري، يت�ص���اءل الكثري من املحللني 
ويطرح���ون  النك�ص���ار،  ه���ذا  اأ�ص���باب  ع���ن 
تف�ص���ريات عدة لأ�ص���باب الإخفاق، بع�ص���ها 
منطق���ي ومفهوم مثل قوة القب�ص���ة الأمنية 
للنظ���ام الإيراين و�صيا�ص���ة الي���د احلديدية 
الت���ي يبط�س به���ا احلر�س الث���وري وياحق 
معار�صي النظام، ومنها ما هو جديل وي�صب 

يف خانة اجلدل ال�صيا�صي ل اأكرث ول اأقل.
تخل���ي  اإن  املحلل���ني  بع����س  يق���ول 
الغرب ع���ن املحتجني يف �ص���وارع اإيران يعد 
اأحد اأ�ص���باب انك�ص���ار التظاهرات وف�ص���لها، 
وهذا التف�ص���ري ي�ص���تدعي بامتياز �صيناريو 
ال�ص���طرابات الت���ي �ص���ادت يف دول عربية 
عدة اإبان عام 2011، حيث ت�ضببت ال�ضغوط 
الغربية، والأمريكية منها حتديداً يف اإ�ضقاط 
بع�س الأنظم���ة العربية، وتخل���ي قادة عرب 

عن احلكم.
ه���ذه الروؤي���ة التحليلية “الإ�ص���قاطية” 
قائمة على اأن �ص���دور دعوة اأمريكية �رضيحة 
للنظام الإيراين بالتخل���ي عن احلكم “فورا” 
كان كفياً ب�ص���مان جن���اح التظاهرات! هذا 
الأمر لي�س �ص���حيحاً ب���اأي حال م���ن الأحوال، 
ف���ا اأحد ي�ص���كك يف رغبة وا�ص���نطن حتديداً، 
ويف قمتها الرئي�س ترامب، حيث ل اأحد اأكرث 
لهفة منه يف روؤية رموز النظام الإيراين، وقد 

اأطيحوا، يبحثون عن ماأوى لهم ولأ�رضهم!
احلقيق���ة اأن الولي���ات املتحدة قدمت 
دعم���اً مبا����رضاً للتظاه���رات الإيراني���ة، من���ذ 
ب���دا  التظاه���رات، يف ح���ني  بداي���ات ه���ذه 
املوق���ف الأوروبي حذرا يرتق���ب ويتابع ومل 
ينتق���ل اإلى مربع تاأييد املظاهرات ودعمها، 
ولك���ن املوق���ف الأمريكي والغربي ب�ص���كل 
ع���ام، ل ميك���ن اأن يق���ارن بحال���ة الأنظم���ة 
العربي���ة يف ع���ام 2011، فالنظ���ام الإي���راين 
لي����س حليفاً لوا�ص���نطن، ول يعتمد يف بقائه 
على دع���م اأمريكي، بل هو نظام “مارق” من 
وجه���ة نظر فري���ق كبري من �ص���انعي القرار 
الأمريكيني، لذا فق���د ذهب هذا النظام اإلى 
اتهام الولي���ات املتحدة من���ذ الأيام الأولى 
للتظاهرات بتنظيمها ودعمها بغية اإ�ضقاط 

النظام.
النظام الإيراين در�س وا�صتوعب درو�س 
ا�ص���طرابات ال���دول العربي���ة جيداً وح�ص���ن 
نف�ص���ه واتخذ م���ن التداب���ري ما يح���ول دون 
تك���رار �ص���يناريو اإطاحة النظام بالأ�ص���اليب 
ذاته���ا، والأه���م م���ن ذل���ك اأن اإي���ران دول���ة 
منغلقة اأ�ص���به بكوريا ال�ص���مالية، وي�ص���عب 
على ال�ص���تخبارات الأجنبية العمل فيها كما 
حدث يف دول عربية عدة كانت لأ�صهر ورمبا 
�صنوات �ص���احة للموؤامرات واخلطط املمولة 
من اخلارج، �ص���واء قب���ل اإطاح���ة اأنظمة هذه 
ال���دول اأو بعده���ا، حيث تدخل���ت دول مثل 
قط���ر لتمويل تنظيمات اإرهابية ا�ص���تطاعت 
اختطاف �ص���دارة امل�صهد ال�صيا�صي يف م�رض 
وو�ص���لت اإلى من�صب الرئا�ص���ة! هذه الأمور 
غائب���ة يف اإيران الت���ي يقب����س نظامها على 
الأو�ص���اع بقب�ص���ة حديدية، وي�ص���عب على 
دول خارجية العمل ب�ص���هولة وحرية كما كان 

حادثاً يف حالت عربية!. “اإياف”.

هل تخلى ترامب عن 
المحتجين اإليرانيين؟ )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ن يت�رضف بال�ص���ام على �ص���يدي 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �ص���لمان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه ويح�رض جمل�صه 
الأ�ص���بوعي العامر �صيكت�صب املعرفة، 
العم���ق، �ص���عة الأف���ق، والتطل���ع دوما 
اإل���ى الأعلى، وولعنا نحن ال�ص���حافيني 
وكتاب الأعمدة مبجل�س �صموه اأيده اهلل 
ولع من نوع خا�س، واليوم الذي نت�رضف 
فيه بال�ص���ام على �صموه يكون خمتلفا 
عن اأيام النا����س العادية، حيث املزيد 
من النغرا�س يف العمل من اأجل الوطن 

ورفعة �صاأنه على كل الأ�صعدة.
اأي���ده  �ص���موه  اأ�ص���اد  اأم����س  ي���وم 

اهلل بال���دور الكب���ري ال���ذي تق���وم ب���ه 
خدم���ة  ال�ص���عودية  العربي���ة  اململك���ة 
لاأمت���ني العربي���ة والإ�ص���امية ورعاية 
حجاج بي���ت اهلل، فال�ص���عودية على مر 
الع�ص���ور والأي���ام �ص���جل له���ا التاريخ 
باأح���رف من ن���ور �ص���ورا خمتلفة لواقع 
ال�رضيفني  باحلرمني  والعناية  الهتمام 
واإجن���از اأ�ص���خم امل�رضوع���ات عل���ى كل 
امل�صتويات، وحتملت م�صوؤولية عظيمة 
هي حماية مقد�صات امل�صلمني وتوفري 
الراح���ة والطماأنين���ة والأمن وال�ص���امة 
واأرقى اخلدم���ات للحجاج واملعتمرين، 
و�صتبقى كذلك... باد احلرمني واأر�س 
التوحيد رغما ع���ن اأنف احلاقدين ومن 

يرثثر يف و�ص���ائل التوا�صل الجتماعي 
“حق���دا”، فكل م���ن يح���اول القرتاب 
من ال�ص���عودية بال�رض ف�صي�ص���كن القرب 

ويرتطم بالنار.
وتطرق �صموه اأي�ص���ا اإلى اإبداعات 
املواط���ن البحريني ومتي���زه وحتقيقه 
امل�ص���تويات،  كل  عل���ى  ال�ص���هرة 
وح�ض���وره الالفت يف جمالت الن�ض���اط 
املبدع���ة  الإبداع���ي وطاقت���ه  الب����رضي 
وم�صوؤوليته، واإن كان كذلك يا �صيدي 
فه���و ق���د تعل���م م���ن �ص���موكم، فاأنتم 
حفظك���م اهلل م���ن يق���ود دف���ة البن���اء 
والتنمي���ة والتطوير وحققت���م قفزات 
رائدة يف كل م�ص���مار، وزرعتم مفهوم 

العمل الوطني الذي ينبع من معينه كل 
خري له���ذا الوطن العزيز، فكل اأبنائكم 
املواطن���ني ي�ص���ريون عل���ى نهجك���م، 
وكل جن���اح يحققون���ه يف اأي جمال فهو 
ال�ص���املة وتخطيطكم  روؤيتك���م  ثم���رة 
الدقيق وجهودكم العظيمة وقيادتكم 
الر�ص���يدة التي لي�س له���ا اأي مثيل يف 

تاريخ الب�رضية.
وحا�رضه���ا  الأم���ة  ه���ذه  تاري���خ  يف 
وم�صتقبلها، لن ن�صاهد جمل�صا يقرتب 
من جمل�س ومدر�صة �صيدي �صمو رئي�س 
الوزراء اأي���ده اهلل، لأنه جمل�س ي�ص���كل 
غذاء اأبديا فكريا وثقافيا لكل اإن�ص���ان 

وعامل اإغناء روحي واإنارة للوعي.

مجلس سيدي سمو رئيس الوزراء... 
غـذاء أبديـا فكـريـا وثقافيـا لكـل إنسـان

تابعت �صل�ص����لة املقالت املن�صورة ب�صحيفة �صوت 
الأمة للكاتب امل�����رضي رحاب الدين الهواري التي تتناول 
التاآم����ر اخلارج����ي عل����ى الوطن العرب����ي، ولف����ت انتباهي 
احلدي����ث عن �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي الأم����ري خليفة بن 
�ص����لمان اآل خليفة رئي�س الوزراء يف جميع املقالت، حيث 
كان �ص����موه م����درًكا وحمذًرا من����ذ البداية م����ن التاآمر على 
الع����رب به����دف تفتيتهم وتفكيك دولهم والق�ص����اء على 
مقوماته����ا، وظل �ص����موه جماهًدا يف الدع����وة اإلى التكاتف 
العرب����ي من اأج����ل الت�ص����دي للموؤام����رة والتغل����ب عليها، 
ومتكن �ص����موه من تقدمي منوذج قوي يف كيفية التعامل 
م����ع اخلارج مبوؤامراته ومع الداخل بتحدياته ما جعل مملكة 

البحرين جتتاز الأزمة اخلطرية التي مرت بها خال �صهري 
فرباي����ر ومار�س 2011م وكادت تفتك بالدولة واملجتمع 

مًعا.
اإن جتربة �صموه يف مواجهة هذه الأزمة تعطي درو�صا 
كث����رية يج����ب اأن نعيه����ا جيدا وت�ص����تفيد منه����ا الأمة كي 
تتج����اوز ما مت����ر به من اأزم����ات وما يهددها من م�ص����كات 
خطرية، خ�صو�ص����ا اأن حماولت ا�صتهداف مقدرات الدول 
العربي����ة مل ولن تتوقف، والثق����ة بالنف�س من اأهم درو�س 
ه����ذه التجرب����ة، بل الدر�����س اجلام����ع لغريه م����ن الدرو�س 
كالوع����ي بالتط����ورات وفهم اأبع����اد ال�صيا�ص����ات وحتليل 
املواق����ف والجتاهات ملختلف اأطراف النظام الدويل دولً 

ومنظمات.
الثق���ة بالنف����س ه���ي التي تدف���ع اإل���ى الرتكيز على 
املجتمع واحتياجات���ه والعتماد على اإمكانياته وا�ص���تثمار 
كل م���وارده وطاقاته، كما اأنها تخل�ص���نا من العيب الأخطر 
وه���و النبهار دون تفكري فيما ي�ص���در اإلينا من �ص���عارات 
براقة مثل حقوق الإن�صان والدميقراطية واحلرية والإ�صاح 
وغريها من ال�ص���عارات التي ا�ص���تخدمت م���ن قبل اخلارج 
���ا على جميع املجتمع���ات دون اأي متييز اأو  لتفر����س فر�صً
مراع���اة للحالة الت���ي متر بها هذه املجتمع���ات، كما كانت 
و�ص���يلة ل�ص���تقطاب خونة الأوطان وعماء اخلارج وال�رضف 

عليهم ببذخ ودون ح�صاب لإثارة الفو�صى والتوتر.

لقد امتلك �ص����احب ال�ص����مو امللكي الأمري خليفة بن 
�ص����لمان اآل خليفة روؤية وطنية وا�صحة ملثل هذه الأهداف 
والغايات التي ل يختلف عل����ى اأهميتها و�رضورتها اثنان، 
وجنح �صموه يف بناء جبهة داخلية وطنية قوية وبناء منوذج 

ناجح يف النه�صة والتنمية.
وانطاًقا من قناعة �صمو رئي�س الوزراء باأن حماولت 
اأه����ل ال�رض لإحل����اق ال�����رضر بدولن����ا العربي����ة وتفتيتها لن 
تتوقف، فاإن �ص����موه يوؤك����د دوما �رضورة تعزي����ز التعاون 
واملحافظ����ة عل����ى البيت العرب����ي قويا متما�ص����ًكا ليكون 
ق����ادرا على الت�ص����دي لاأخط����ار واملوؤام����رات التي حتاك 

�صده.
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زبدة القول

م���ن ك���رثة ت���رددي عل���ى م����رض خ���ال 
ال�ص���نوات الأخ���رية، وم���ن خال �ص���داقاتي 
�ص���واء  امل�رضي���ني،  اإخ���واين  م���ع  الكث���رية 
املقيم���ني عل���ى اأر����س م����رض اأو املقيمني 
يف البحري���ن، اأ�ص���بحت اأعرف ع���ن م�رض كما 
اأعرف عن البحرين، بلدي وم�ص���قط راأ�ص���ي، 
واأ�ص���بحت اأت���اأمل واأحزن كلما اأ�ص���يبت م�رض 
ب�ص���وء وكلما نالت يد الإره���اب اللعني من 
جنوده���ا الأوفياء، اأتابع عن م�رض كل �ص���يء، 
لي����س بحك���م درا�ص���تي هن���اك املاج�ص���تري 
والدكت���وراه، لك���ن لقناعت���ي اأن م�رض كانت 
و�ص���تبقى احل�ص���ن والعمق وال�ص���ند لهذه 

الأمة.
ال�صي�ص���ي يف  الدكت���ور و�ص���يم  اأتاب���ع 
برنام���ج �ص���باح اخلري ي���ا م����رض، واأمتعن يف 
مقولته: “لو خم�ص���ت جلد الف���اح امل�رضي، 

�صتجد �صبعة اآلف �صنة ح�صارة”.
واأ�ص���تمع اإل���ى �ص���ائق التاك�ص���ي الذي 
يعرف جيدا اأهمي���ة بلده ودورها جتاه اأمتها 
العربية، واأ�ص���تمع اإلى بائ���ع الفول الفقري، 
وهو يق���ول: �ص���اأربط على بطن���ي حجرا من 

اجلوع ول اأخون بلدي.
الفي�ص���بوك  جيو����س  تنج���ح  مل  مل���اذا 
ووحدات اأجهزة ال�ص���تخبارات العاملة معها 
يف دف���ع الدول���ة امل�رضية نحو الف�ص���ل ونحو 
التحل���ل الداخلي حتى الآن وهي التي تخ�س 
م����رض وحدها بجل جمهوده���ا احلربي وتنفق 
ب�ص���خاء على ال�ص���اعني يف خرابها؟ ال�ص���بب 
ه���و اأن امل�رضي���ني ميتلك���ون م���ن الوع���ي 
والنتماء ما ي�ص���د كل هجمات اجليل الرابع 
واخلام����س وما بعدهما.. مل���اذا تفككت كل 
اجليو�س الكبرية وانتهت قوتها يف حلظات، 
وبق���ي اجلي����س امل����رضي وازداد ق���وة على 
ق���وة على مدى �ص���بع �ص���نوات م���ن الهجوم 
والت�صكيك والعمليات الإرهابية التي متول 
باملليارات؟ ال�ص���بب هو اأن اجلي�س امل�رضي 
لي�س جي�ص���ا طائفيا ولي����س مرتزقة، ولكنه 
جي����س من اأبن���اء الفاحني الذين يع�ص���قون 

الأر�س ويعتربونها كالعر�س.
مل���اذا م����رض �ص���تبقى كب���رية وعظيمة 
ومرتفعة عن ال�ص���غائر؟ الإجاب���ة على ذلك 
هي �ص���ورة الرئي�س ال�صي�ص���ي وه���و خارج 
من اجتم���اع القمة الأفريقية وهو يرفع يدي 
الرئي�س ال�صوداين عمر الب�صري ورئي�س وزراء 
اإثيوبي���ا ويعل���ن اأن نتعاون ونعطي ونرتفع 
فوق ال�ص���غائر. ملاذا اأكتب ه���ذا الكام يف 
ه���ذا التوقي���ت؟ لأنني اأ�ص���عر بدرجة كبرية 
اأن م�رض حتتاج لكل املخل�ص���ني العا�ص���قني 
لرتابه���ا ليقول���وا كلمة ح���ق... اإنن���ي، بكل 
�ص���دق، مدينة مل�رض، م�رض التي جت�صدت يف 
كل ال�صخ�ص���يات امل�رضية التي عرفتها من 
خ���ال عطائهم وت�ص���احمهم وترفعهم فوق 
ال�ص���غائر. وكم���ا قال اأح���د الرج���ال العرب 
املخل�ص���ني: “اإن كل عرب���ي عل���ى الإطاق 
مدي���ن لأر����س الكنان���ة ب�ص���كل اأو باآخر...” 
ولإح�صا�ص���ي بهذا الدين كتبت هذا الكام، 
راجي���ة من ااأهلها الكرام ال�ص���فح واملعذرة 

اإن ق�رضتُ اأو خانتني الكلمات. 

مصر ستبقى عمقا 
وسندا لألمة



 احتياطي م�رص يقفز 
الأكرث من مليار دوالر 

القاه���رة - رويرتز: ارتفع احتياطي النقد االأجنبي 
مل����رص اإلى 38.209 مليار دوالر يف نهاية يناير م�س���جال 

اأكرب زيادة �سهرية منذ يوليو املا�سي.
وهذا اأعلى م�س���توى الحتياطيات البالد من العملة 
ال�س���عبة منذ بدء ت�س���جيل بيانات االحتياطي يف مطلع 
الت�س���عينات. وارتفع االحتياطي النق���دي نحو 1.189 
مليار دوالر يف يناير. وتزي���د احتياطيات م�رص االأجنبية 
ب�س���كل مط���رد منذ تويل ط���ارق عامر من�س���ب حمافظ 
البن���ك املركزي يف اأكتوبر 2015 ومل ترتاجع اإال مرتني 

فقط يف يوليو 2016 واأكتوبر 2016.

اإدراج 6 اأذونات خزينة و�سكوك تاأجري ب� 406 ماليني دينار 

املنامة - بور�سة البحرين: اأعلنت بور�سة البحرين اأم�س االأحد 4 فرباير 2018 عن اإدراج 
6 اإ�س���دارات يف �س���وق اأذونات اخلزينة و�س���كوك التاأجري االإ�س���المية بقيمة اإجمالية قدرها 
406 ماليني دينار �سادرة عن م�رصف البحرين املركزي باأ�سعار فائدة ترتاوح بني 3.09 % 

و3.71 % ولفرتات ترتاوح بني 3 و12 اأ�سهر.
وبهذه االإدراجات، ي�س���ل عدد ا�س���دارات اأذونات اخلزينة و�س���كوك التاأجري االإ�س���المية 
ق�سرية االأجل املدرجة يف بور�سة البحرين اإلى 9 اإ�سدارت تبلغ قيمتها االجمالية حوايل 891 

مليون دينار . 
يذكر اأن البور�س���ة د�س���نت �س���وق اأذونات اخلزين���ة يف 31 يناي���ر 2016 بغر�س تعزيز 
ال�س���يولة النقدية لدى البنوك وامل�س���ارف املحلية واالأجنبية التي تتعامل يف هذا ال�س���وق، 

وتوفري املزيد من البدائل اال�ستثمارية للم�ستثمرين بها.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
مليــونــا دينــار “قبلة �حليــاة” لإنقــاذ “�أ�سمــاك”

م�ساٍع الإعادة اال�ستزراع دعماً لالأمن الغذائي

 علي �لفرد�ن من �ملنامة

يرتقب ع�رصات امل�س���اهمني يف �رصكة “اأ�سماك” 
م�س���ري حلمه���م يف اإيجاد �رصكة بحريني���ة قوية توؤمن 
احتياجات البالد من االأ�سماك الطازجة يف ال�سوق، يف 
الوقت الذي يخ�سى اأن تلفظ ال�رصكة اأنف�ساها االأخرية 
وت�سطر خليار “الت�س���فية”. وقال م�سدر مطلع، اإن 
التقدي���رات ت�س���ري اإلى اأن مليوين دينار قد ت�س���كل 
قبل���ة احلي���اة لهذه ال�رصك���ة الت���ي كان يفرت�س بها 
اأن تكون من اأك���رث امل�رصوعات الغذائية يف البحرين، 
وه���ي اال�س���تثمارات الت���ي �س���تكون كافية لو�س���ع 
ال�رصكة على �س���كة النجاح من جدي���د بعد اأن تكالبت 
عليه���ا عوام���ل فني���ة واإجرائية مل تكن يف احل�س���بان 

واأدت الى وقف عملياتها منذ قرابة ال�ستة اأ�سهر.
وعل���ى الرغ���م م���ن زي���ادة اهتم���ام ع���دد م���ن 
امل�س���تثمرين ب�رصاء اأن�س���طة ال�رصكة وقيام بع�س���هم 
بزيارة البحرين، لالطالع عن كثب عن اال�س���تثمارات 

املطلوبة، اإال اأن هذه ال�سفقة مل مت�سي قدماً.
وكان���ت ال�رصك���ة قد د�س���نت اأول ح�س���ادها من 
 30 املحلي���ة يف  االأ�س���واق  املزروع���ة يف  االأ�س���ماك 
نوفمرب 2014، وبلغ حجم الدفعة االأولى من اإنتاجها 
200 طنا من اأ�سماك ال�سربمي وال�سبيطي، اذ تهدف 
اخلط���ة الو�س���ول اإل���ى األفي ط���ن من االأ�س���ماك مع 
الرتكيز على اأنواع االأ�سماك مثل الهامور وال�سبيطي، 
قبل اأن تدخ���ل ال�رصكة يف خ�س���ائر متفاقمة وبالتايل 
تغيريا يف خطتها الت�س���غيلية االأ�سا�سية ب�سبب عدم 

توافر االإ�سبعيات )�سغار االأ�سماك( حملياً.

ويق���ول امل�س���در اإن االآمال معلق���ة على بع�س 
امل�س���اهمني الرئي�س���يني، دون اأن ي�سري �رصاحة اإلى 
اأنه���ا جه���ات �س���به حكومية، مث���ل ممتل���كات وبنك 
التنمي���ة، التي مل تاألوا جهداً من���ذ البداية يف تقدمي 
الت�س���هيالت املطلوب���ة لب���دء امل����رصوع ال���ذي ب���داأ 
ب�س���عوبة مع االإج���راءات البريوقراطي���ة وعدم توافر 
م�س���احات االأرا�س���ي البحرية املطلوبة حينها، اإال اأن 

الدفعة الر�سمية �سهلت البدء بامل�رصوع.
واأكد اأن اال�س���تثمارات املطلوبة ت�س���مل كذلك 
اإن�س���اء مفق����س خا�س لل�رصكة والذي ي�س���كل العمود 
الفقري اأو املواد اخلام لن�س���اط اال�ستزراع ال�سمكي، 
اإذ ا�ستنزف عدم وجود مفق�س �سيولة ال�رصكة ب�سكل 
كبري واأ�س���ابها بال�س���لل يف نهاية املطاف، يف وقت 
مل يلب التعويل على املفق����س احلكومي احتياجات 

اال�ستزراع.
واأ�س���ار امل�س���در اأن جمي���ع امل�س���تثمرين وهم 
من رجال واأ�س���حاب االأعمال املعروفني يف البحرين 
�س���اهموا ب�رصكة اأ�س���ماك لي����س به���دف الربح ولكن 
الإميانه���م باأهمية اأن تك���ون هناك �س���ناعات توؤمن 
االأم���ن الغذائي للب���الد وهو ما ين�س���جم مع توجهات 
وتطلع���ات القيادة واحلكومة الر�س���يدة التي اأكدت 
عل���ى �رصورة اأن متتع البحري���ن باأكرب قدر ممكن من 

االكتفاء الذاتي يف جمال الغذاء.
وب���نينّ اأن امل�س���تثمرين بانتظ���ار حت���رك م���ن 
امل�س���اهمني خ�سو�س���ا م���ن قب���ل اجله���ات �س���بهة 
احلكومية ل�س���خ اأم���وال يف امل����رصوع اأو �رصائه، الفتاً 
اإلى اأنه ال توجد �س���ورة وا�سحة حتى االآن بخ�سو�س 

امل�ستقبل.
واأو�سح امل�س���در اأن امل�س���تثمرين �سيعقدون 
جمعي���ة عمومية ليقرروا امل�س���ي قدما يف ت�س���فية 
ال�رصك���ة، اإذا مل يط���راأ اأي حت���رك الإع���ادة احلياة لها، 
م�س���ريا اإلى اأن الوقت لي�س يف �س���الح احلفاظ على 
اأ�س���ول ال�رصك���ة خ�سو�س���ا م���ع خ�س���ارة الكث���ري من 
املوظف���ني، االأمر ال���ذي يتطل���ب اإع���ادة التوظيف 

والتدريب.
واأ�س���ار اإلى اأن م�س���كلة عدم توافر االإ�سبعيات 
يف موقع قريب كان ي�س���كل م�س���كلة كب���رية الجناح 
امل����رصوع، حيث اعتمدت درا�س���ة امل�رصوع على وجود 
م�سدر لتزويد ال�رصكة باالإ�سبعيات، ومع جلوء ال�رصكة 

لال�س���ترياد من اخلارج فاإن ذلك ت�س���بب يف تكاليف 
اإ�س���افية اإلى جانب خ�س���ارة الكثري من االإ�س���بعيات 
ونف���وق ع���دد كبري من االأ�س���ماك ب�س���بب موجة احلر 
الت���ي �رصبت البالد قبل �س���نوات، اإذ و�س���لت درجة 
احلرارة يف ال�س���نة الثانية من عم���ل ال�رصكة لنحو 38 
درجة مئوية داخل البحر مما ت�س���بب يف نفوق كميات 

كبرية من االأ�سماك م�سبباً خ�سائر فادحة.
وت�سري التقديرات اإلى اأن بنك البحرين للتنمية 
ميلك نحو 18 % من �رصكة “اأ�سماك”، يف حني متتلك 

�رصكة ممتلكات البحرين القاب�سة نحو 32 % منها.
واأو�سح امل�سدر اإلى اأن �سخ اال�ستثمار يتطلب 
�س���نة اإلى �سنة ون�س���ف قبل ح�س���اد اإنتاج االأ�سماك 

م���رة اأخرى، الفتاً اإل���ى اأن اال�س���تثمار يف امل�رصوع هو 
ا�س���تثمار طويل االأمد ي�س���ل لنحو ع�رص �سنوات قبل 
اأن يحقق عوائد ا�س���تثمارية. وبنينّ اأنه من االأف�س���ل 
اأن يكون ل�رصكة اأ�س���ماك البحرينية مفق�سها اخلا�س 
امل�ستقل عن احلكومة، م�سريا اإلى اأن ال�رصكة ح�سلت 
عل���ى رخ�س���ة لتاأ�س���ي�س ه���ذا املفق�س من �س���ئون 

البلديات.
وق���ال “ال اأعتقد اأن املفق�س �س���يكلف الكثري، 
نح���ن نتحدث عن نح���و ملي���وين دينار الإع���ادة عجلة 

االإنتاج لل�رصكة ب�سال�سة”.
وكان هن���اك نقا����س يج���ري ب�س���اأن تو�س���عة اأو 
تاأ�س���ي�س مركز جديد لال�س���تزراع ال�س���مكي بتكلفة 
تف���وق املليون دينار، ما �سي�س���كل نقطة دعم قوية 
ل�س���ناعة االأ�س���ماك يف اململكة، كما اأن املركز نف�سه 
باإمكانه اأن يدر اأرباحاً، اإال اأن هذا امل�رصوع مل ير النور 

الأ�سباب خمتلفة.
ويف الرب���ع االأول���ى م���ن 2016 اأق���رت اجلمعية 
العمومي���ة غ���ري العادي���ة ل�رصك���ة اأ�س���ماك البحري���ن 
م�ساعفة راأ�س مال ال�رصكة املدفوع من 1.38 مليون 
دينار اإلى 2.76 ملي���ون دينار، يف خطوة قالت عنها 
ال�رصك���ة حينها اإنها �س���تعزز م�س���ريتها وتنه�س بها 
لتحقي���ق اأهدافها الداعمة ل�سيا�س���ة الدولة يف جمال 

توفري االأمن الغذائي.
ومن بني اأ�س���باب تعرث “اأ�سماك”، القيود التي 
واجهتها لت�سدير فائ�س االإنتاج املحلي اإلى اخلارج 
وال���ذي كان قد يعطي ال�رصك���ة مرونة اأكرب يف موازنة 

التكاليف واالإيرادات.

• “اأ�سماك” د�سنت اأول ح�سادها باالأ�سواق املحلية يف 30 نوفمرب 2014	

“�ملو��سالت” جتتمع ب�سو�ق “�لنقل �لعام” 
ت�سكيل جلنة �لطعون بقر�ر�ت جلنة �نتخابات “�لغرفة” 

برئا�سة ممثل “الت�رصيع واالإفتاء” وع�سوية 4 

ال�س���ناب�س- الغرفة: اأ�س���در رئي�س غرفة جتارة 
و�س���ناعة البحري���ن، خالد عبدالرحم���ن املوؤيد، قراراً 
بت�س���كيل جلنة الطعون يف ق���رارات جلنة االنتخابات 
باإعالن نتيجة االنتخاب لل���دورة “29” ملجل�س اإدارة 
لة على النحو االتي: امل�ست�سار امل�ساعد  الغرفة ُم�سكنّ
�س���لطان نا�رص ال�س���ويدي القائم باأعمال مدير اإدارة 
الت�رصيع واجلريدة الر�س���مية بهيئ���ة الت�رصيع واالإفتاء 
القانوين رئي�س���اً للجنة، علي عبدالنبي مرهون مدير 
اإدارة رقاب���ة ال����رصكات ب���وزارة ال�س���ناعة والتج���ارة 
ع�س���وا باللجن���ة، اأحم���د ح�س���ني عبدالرحم���ن املدير 
التنفيذي للعمليات والقائم باأعمال امل�س���جل العام 
بغرف���ة البحري���ن لت�س���وية املنازعات االقت�س���ادية 
واملالي���ة واال�س���تثمارية ع�س���واً باللجن���ة، املحامية 
رباب عبدالنبي العري�س ع�سو غرفة جتارة و�سناعة 
البحرين ع�سواً باللجنة، واملحامي عبدالرحمن را�سد 
اخل�رصم ع�س���و غرفة جتارة و�س���ناعة البحرين ع�سواً 

باللجنة.
وتتول���ى اللجنة تلق���ي التظلم���ات املقدمة من 
املر�سحني الذين مل يتم اإعالن فوزهم يف االنتخابات 
وتف�سل فيها وفقاً ملا ن�س عليه القرار رقم )156( 
ل�س���نة 2013 باإ�س���دار الالئحة التنفيذية للمر�سوم 
بقانون رقم )48( ل�س���نة 2012 ب�س���اأن غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين. وجاء ا�س���دار هذا القرار بناًء على 
ما ن�س���ت عليه املادة )64( م���ن القرار رقم )156( 
ل�س���نة 2013 باإ�س���دار الالئحة التنفيذية للمر�سوم 
بقانون رقم )48( ل�س���نة 2012 ب�س���اأن غرفة جتارة 

و�س���ناعة البحرين، وعلى القرار ال�س���ادر من جمل�س 
االإدارة بتفوي����س رئي����س الغرف���ة مبخاطبة اجلهات 
املن�س���و�س عليها يف املادة املذكورة واإ�سدار قرار 
بت�سكيل جلنة الطعون على قرارات جلنة االنتخابات 
بناًء على ما يرد للغرفة من مر�س���حني لهذه اجلهات، 
وعلى الردود التي تلقته���ا الغرفة من هذه اجلهات 

يف هذا ال�ساأن.
علم���اً اأن الالئحة التنفيذي���ة للغرفة قد تناولت 
من خالل املواد )64(، و)65(، و)66( ت�س���كيل جلنة 
الطع���ون يف ق���رارات جلنة االنتخاب���ات باإعالن نتيجة 
االنتخ���اب، حيث ن�س���ت املادة )64( على “ت�س���كل 
جلنة للطع���ون يف ق���رارات جلنة االنتخاب���ات باإعالن 
نتيج���ة االنتخ���اب بق���رار م���ن جمل����س االإدارة من 5 

اأع�س���اء يتم اختيارهم على النح���و التايل: ممثل عن 
هيئ���ة الت�رصيع واالإفت���اء القانوين رئي�س���اً، ممثل عن 
وزارة ال�س���ناعة والتج���ارة ع�س���واً، ممث���ل عن غرفة 
البحرين لت�س���وية املنازعات االقت�س���ادية واملالية 
واال�ستثمارية ع�سواً،و اثنان من اأع�ساء الغرفة ممن 
مل يرت�سحوا لهذه االنتخابات اأو ي�ساركوا يف ع�سوية 

جلنة االنتخابات.
اأما املادة )65( فقد ن�س���ت على “تتلقى جلنة 
الطعون التظلمات املقدمة من املر�سحني الذين مل 
يت���م اإعالن فوزه���م يف االنتخابات خ���الل الثالثة اأيام 
عمل التالي���ة لتاريخ اإعالن نتيج���ة االنتخاب”، بينما 
ن�س���ت املادة )66( على “تف�س���ل جلنة الطعون يف 
التظلمات من قرارات جلنة االنتخابات باإعالن نتيجة 
االنتخاب خالل الثالثة اأيام عمل التالية النتهاء ميعاد 
تقدميها املذكور يف امل���ادة )65( من هذه الالئحة، 
وت�س���در اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�سوات اأع�سائها، 
وُتع���د قراراتها نهائية ال يج���وز الطعن فيها اإال اأمام 

املحكمة املخت�سة”.
واأكد جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين 
على ل�سان رئي�سه خالد املوؤيد حر�س والتزام الغرفة 
البالغني عل���ى توفري كافة املقومات التي ت�س���من 
ح�س���ن �س���ري العملية االنتخابية ونزاه���ة االنتخابات 
و�س���فافيتها، مبدياً ثقته يف حر����س وتعاون اجلميع 
من اأجل �س���مان اإجناح االنتخابات تكري�ساً لكل ما هو 
اإيجابي واإر�س���اًء للنهج الدميقراطي الذي متيزت به 

الغرفة منذ تاأ�سي�سها الأكرث من 70 عاماً.

املنامة - املوا�سالت واالت�ساالت: عقدت 
اإدارة تنظي���م النقل الربي بوزارة املوا�س���الت 
واالت�س���االت اجتماعا مع اأع�س���اء جمعية �سواق 
�س���يارات النقل العام؛ للوق���وف على العقبات 
الت���ي تواجهه���م م���ن جمي���ع النواح���ي واإمكان 
اإيجاد حلول و�س���يغة تتنا�س���ب م���ع احتياجات 
اجلميع مبا يتواءم مع ال�س���الح الع���ام لالرتقاء 
بهذا القطاع، الذي ميث���ل اأحد اجلوانب املهمة 
يف قطاع ال�س���ياحة يف ظل اجله���ود التي تبذلها 
الوزارة لالرتقاء بقطاع النقل الربي خ�سو�س���ا 

قطاع �سيارات االأجرة لالأفراد. 
وقال���ت مدي���ر اإدارة تنظي���م النقل الربي 
�س���فاء التاج���ر “اإن ال���وزارة متمثل���ة يف اإدارة 
تنظيم النقل الربي توا�س���ل جهودها لالرتقاء 
بتطوي���ر قطاع �س���يارات االأجرة اأ�س���وة بالدول 
املتقدم���ة، واإن ال���وزارة ته���دف اإلى حت�س���ني 
م�س���توى اخلدمات املقدمة يف هذا القطاع بكل 
اأن�س���طته، ونعم���ل على دع���م وت�س���جيع االأفراد 

وال�رصكات العاملة يف هذا احلقل”.
ومت���ت خ���الل االجتماع مناق�س���ة ع���دد من 
املوا�س���يع ذات االهتمام امل�سرتك وا�ستمعت 
اإلى اأ�س���ئلة ومقرتحات امل�س���اركني باالجتماع، 
اآخ���ذة مدي���رة اإدارة النقل الربي باآراء اأ�س���حاب 
�س���يارات االأج���رة بخ�س���و�س تنظي���م وتطوير 
ه���ذه  تثم���ن  ال���وزارة  اأن  ومنوه���ًة  القط���اع، 
امل�س���اركات وا�س���عة مقرتحاته���م واآراءهم يف 
ع���ني االعتب���ار، و�س���اكرًة لهم هذه امل�س���اهمة 

الفعالة.
وختام���ا اأ�س���ادت التاجر باأهمي���ة عقد مثل 
ه���ذه اللقاءات امل�س���رتكة م���ع اأع�س���اء جمعية 
�سواق �سيارات النقل العام واالأفراد املرخ�سني 
ملزاولة ن�س���اط �سيارات االأجرة؛ ملا لها من دور 
ب���ارز وفعال يف حل وتذليل كثري من املعوقات 
وال�س���عوبات يف �س���بيل خدمة ودعم االقت�ساد 
الوطن���ي، موؤكدًة يف الوقت نف�س���ه دعم الوزارة 

للقطاع اخلا�س.

• خالد املوؤيد 	

اأعل���ن بن���ك البحري���ن الوطني عن فت���ح باب 
الرت�س���ح لع�س���وية جمل�س االإدارة ل�سغل 6 مقاعد 
لدورة مدتها 3 �س���نوات لالأع���وام 2018 - 2021 
وفًقا للم���ادة 26 من النظام االأ�سا�س���ي للبنك، اإذ 
�س���تتم عملية االق���رتاع النتخابات جمل����س االإدارة 
خ���الل اجتم���اع اجلمعي���ة العمومي���ة املق���رر عقده 

بتاريخ 7 مار�س املقبل. 
و�سيتم ا�ستكمال ت�سكيل املجل�س ب� 5 اأع�ساء 
اآخري���ن يتم تعيينه���م من قبل امل�س���اهمني وفقا 

للمادة )175( من قانون ال�رصكات التجارية.
واأو�س���ح البنك يف بيان ن�رص على موقع بور�سة 
البحرين اأم�س �رشوط الرت�سح باأال يقل عمر املر�سح 
عن 35 �س���نة عند قف���ل باب الرت�س���ح، واأن يكون 
متمتًعا باأهلية الت�رصف، واأال يكون قد �سبق احلكم 

علي���ه يف جرمي���ة تفال����س بالتق�س���ري اأو التدلي�س 
اأو جرمي���ة خمل���ة بال����رصف اأو االأمان���ة اأو يف جرمي���ة 
ب�س���بب خمالفته الأحكام قانون ال����رصكات التجارية 
ما مل يك���ون قد رد اإلي���ه اعتب���اره، واأن يكون اأهال 
ومنا�س���ًبا لع�سوية جمل�س االإدارة وفًقا للمتطلبات 
املن�س���و�س عليها يف دليل اأحكام م�رصف البحرين 
املرك���زي واأي متطلب���ات اأخرى يقرره���ا من وقت 
الآخ���ر امل����رصف املرك���زي اأو اأي���ة جه���ة حكومية اأو 

رقابية، واأن يكون من ذوي اخلربة واالخت�س���ا�س، 
م�س���رًيا اإلى اأن الرت�س���يحات تخ�سع يف كل االأحوال 
ملوافقة امل����رصف املركزي. وذك���ر البنك اأن على 
الراغبني يف تر�س���يح اأنف�سهم اأو تر�سيح من ميثله 
لع�س���وية جمل�س االإدارة للف���رتة املقبلة احلر�س 
املطلوب���ة  املعلوم���ات  بجمي���ع  تزويده���م  عل���ى 
واإر�سالها قبل تاريخ 15 فرباير اجلاري اإلى البنك، 
اإما بت�سليمها باليد اأو بوا�سطة �رصكة تو�سيل على 

عنوان ال�رصكة بالطابق الثامن، برج البنك يف املنامة 
اأو خالل الربيد االإلكرتوين؛ ليت�س���نى تقدميها اإلى 
اجلهات الرقابية املخت�س���ة وذلك للح�س���ول على 
املوافقات الر�س���مية قبل يوم االجتماع. و�س���يتم 
ن����رص اأ�س���ماء املر�س���حني وبياناتهم اخلا�س���ة على 
املوق���ع االإلكرتوين لبور�س���ة البحرين وعلى موقع 
البنك، قبل املوعد املحدد النعقاد اجتماع اجلمعية 

العمومية للبنك ب� 5 اأيام على االأقل.

“�لبحرين �لوطني”: فتح باب �لرت�سح لع�سوية جمل�س �لإد�رة
7 مار�س انعقاد اجلمعية العمومية

�ملحرر �لقت�سادي
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وزير ال�سياحة يلغي ترخي�سا ملرفق �سياحي

للتاأمني وامل�ساريع القاب�سة املعراج يلغي ترخي�ص “احتاد اخلليج” 

تبحث التحديات املالية بالبحرين  قمة “توم�سون رويرتز” 

 لتوقفها عن مزاولة ن�شاطها 

تنطلق اليوم برعاية امل�رصف املركزي

اأ�ش���در حماف���ظ م����رصف البحري���ن املركزي، 
ر�ش���يد املعراج، قرارا باإلغ���اء الرتخي�ص املمنوح 
ل�رصكة احت���اد اخللي���ج للتاأمني واإدارة امل�ش���اريع 
القاب�ش���ة )مقفل���ة(، وذلك لتوقفها ع���ن مزاولة 
الن�ش���اط املرخ�ص ب���ه، بقرار م���ن اجلمعية العامة 
غ���ر العادي���ة لل�رصك���ة بتاريخ 19 يولي���و 2016. 
وذكر بي���ان عن امل�رصف “ ياأت���ي القرار رقم )5( 
ل�ش���نة 2018 بع���د االط���اع عل���ى قان���ون م�رصف 
البحرين املركزي واملوؤ�ش�ش���ات املالية ال�ش���ادر 
بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 وتعدياته، وبناء 
على توجيه املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�ش���ات 
لل�رصك���ة  املمن���وح  الرتخي����ص  باإلغ���اء  املالي���ة 
املذكورة واملوؤرخة يف ال�ش���جل التجاري بتاريخ 9 

�شبتمرب 1982”.
وي�ش���مل القرار ال�شادر من امل�رصف املركزي 
اإلغاء الرتاخي�ص املمنوحة لل�رصكة القاب�ش���ة وهي 
احتاد اخلليج للتاأمني واإدارة امل�شاريع القاب�شة، 
ولي����ص �رصك���ة احت���اد اخللي���ج للتاأم���ني واإع���ادة 
التاأمني، واأن ال�رصكة القاب�شة هي �رصكة ا�شتثمارية 
وال تزاول اأن�ش���طة التاأمني منذ تاأ�شي�شها وارتاأت 
اإلغ���اء الرتخي�ص املمنوح من امل����رصف املركزي، 
واإن �رصكة احتاد اخللي���ج للتاأمني واإعادة التاأمني 
-التابعة لل�رصكة االأم- م�شتمرة يف عملها بتقدمي 

خدمات التاأمني يف �شوق البحرين.
واإع���ادة  للتاأم���ني  اخللي���ج  احت���اد  و�رصك���ة 

التاأمني مملوكة ملجموعة م�ش���تثمرين �شعوديني 
ي�ش���تحوذون على ح�ش����ص رئي�ش���ة اإ�ش���افة اإلى 
م�شتثمرين كويتيني وبحرينيني، ويبلغ راأ�ص مال 
ال�رصكة ال�ش���ادر وامل�رصح ب���ه 23.5 مليون دوالر، 
با�شتثمار حملي بلغ 2.5 مليون دوالر وحوايل 21 
مليون دوالر ا�ش���تثمار خليجي فيما بلغ اال�شتثمار 

االأجنبي حوايل 92 األف دوالر.
و�رصكة احتاد اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني 
ه���ي �رصكة تابعة الحت���اد اخلليج للتاأم���ني واإدارة 
امل�رصوعات القاب�ش���ة )ال�رصكة االأم(، ومتتلك نحو 
35 % م���ن اأ�ش���هم مرك���ز احتاد اخلليج الإ�ش���اح 
ال�ش���يارات وه���ي �رصك���ة زميل���ة تتول���ى اإ�ش���اح 
ال�ش���يارات النا�ش���ئة ع���ن مطالب���ات ال�ش���يارات 
لل�رصك���ة، ومتلك ال�رصكة اأي�ش���ا 15 % من اأ�ش���هم 

اخلليج االإلكرتونية لنظم االإدارة وهي �رصكة زميلة 
تتول���ى اإدارة املطالب���ات الطبية وال�ش���يارات من 

ال�رصكة.
وكان م����رصف البحري���ن املرك���زي ق���د األغى 
ع�رصات الرتاخي�ص التابعة ل�رصكات تاأمني �شعودية 
تتخ���ذ من البحرين مكاتب متثيلية بناًء على طلب 
منها خال ال�شنوات اخلم�ص املا�شية، بعد انفتاح 

�شوق التاأمني ال�شعودي يف ذلك الوقت.
ودعا م����رصف البحرين املرك���زي مطلع العام 
2010 ����رصكات التاأمني العامل���ة يف البحرين اإلى 
تقوية مراكزها عن طريق االندماج بهدف تكوين 
كيان���ات قوي���ة يف ظ���ل ا�ش���تداد التناف����ص بني 
ال����رصكات، العتبارات متعلقة بتحديات ال�ش���ناعة 
واأن معظ���م ال����رصكات القائمة يف الوق���ت احلا�رص 
ه���ي �رصكات �ش���غرة ال ميكن اأن ت�ش���مد يف وجه 
التحدي���ات املتعلقة بالتط���ورات التي حتدث يف 
القطاع خ�شو�شاً مع اعتماد معاير ملعدل كفاية 
راأ����ص املال، وم���ن اأجل ت�ش���كيل كيان���ات كبرة 
ق���ادرة على توفر خدمات ومنتج���ات جديدة اإلى 

الزبائن ملناف�شة ال�رصكات العماقة.
اإال اأن تنفيذي���ني بقط���اع التاأم���ني البحريني 
ي���رون اأن توج���ه امل�رصف املرك���زي لاندماج بني 
����رصكات التاأمني يجب اأن ت�ش���احبه عدة مبادرات 
وحوافز لتحفيز وت�ش���جيع ال����رصكات على االندماج 
كت�ش���هيل اإج���راءات جتدي���د رخ����ص العمل ملدة 
�ش���نوات، وتقدمي اإعفاءات من الر�شوم احلكومية 

وت�شهيات يف تراخي�ص العمالة.

للهيئ���ات  ع����رصة  الثاني���ة  القم���ة  تبح���ث 
التنظيمي���ة مبنطق���ة ال����رصق االأو�ش���ط و�ش���مال 
افريقي���ا التحدي���ات الرئي�ش���ة الت���ي تواجهه���ا 
املوؤ�ش�ش���ات وال�رصكات املالي���ة يف منطقة ال�رصق 
افريقي���ا يف جم���ال تطبي���ق  االأو�ش���ط و�ش���مال 
املعاي���ر الدولي���ة ومكافح���ة اجلرائ���م املالي���ة 
وتعزي���ز ثقاف���ات االمتث���ال الداخلي���ة املتين���ة. 
وتعق���د القم���ة بتنظي���م م���ن توم�ش���ون رويرتز، 
امل���زود العاملي للمعلوم���ات الذكي���ة لل�رصكات 
واملحرتف���ني، وبرعاية م�رصف البحرين املركزي، 
وتنطلق اأعمالها اليوم االثنني، بح�ش���ور حمافظ 

امل�رصف املركزي ر�شيد املعراج.
و�شت�ش���هل القم���ة النقا�ص بني موؤ�ش�ش���ات 
القطاعني العام واخلا�ص وقادة الفكر، ما ي�شاعد 
على بلورة احللول للتحديات الرئي�شية لل�شناعة 

املالية، االأمر الذي ي���وؤدي يف نهاية املطاف اإلى 
زيادة الثقة يف االأ�ش���واق املالية. و ت�شلط القمة 
ال�شوء على امل�شهد التنظيمي العاملي وتاأثره 
عل���ى منطق���ة ال�رصق االأو�ش���ط و�ش���مال افريقيا، 
واالآثار االقت�ش���ادية والتنظيمي���ة للرقمنة، ونزع 
املخاط���ر، وال�ش���مول امل���ايل والث���ورة الرقمي���ة 
يف اخلدم���ات املالي���ة، مث���ل االأم���ن االإلكرتوين، 

والعمات امل�شفرة وبلوك ت�شني.
واأ�ش���ار تقرير توم�ش���ون رويرتز عن اجلرائم 
املالية للعام املا�شي اأن 65 % من امل�شتطلعني 
اإلى اأنهم زادوا ب�ش���كل كبر االإنفاق على اأن�شطة 
االمتث���ال خال العامني املا�ش���يني، ما يك�ش���ف 
عن ا�ش���تمرار ت�شاعد ال�ش���غط على ال�رصكات يف 
منطقة ال�رصق االأو�ش���ط و�ش���مال افريقيا لتعزيز 
اأن�شطة االمتثال. وتتما�ش���ى هذه االإح�شاءات مع 
نتائ���ج التقرير العامل���ي لتكلف���ة االمتثال لعام 
2016، ال���ذي اأظهر تباطوؤ االإنفاق على االمتثال 

يف جمي���ع اأنحاء العامل، با�ش���تثناء منطقتي ال�رصق 
االأو�شط واآ�شيا اللتني �شهدتا منواً باالإنفاق على 

االإمتثال.
وم���ن املج���االت االأخ���رى الت���ي تبع���ث على 
القل���ق لدى املديري���ن التنفيذيني من ال�ش���ف 
االأول، التحدي املتمثل يف مواكبة التكنولوجيات 
اجلدي���دة والنا�ش���ئة ملكافحة اجلرمي���ة املالية. 
و توق���ع 89 % م���ن امل�ش���تطلعني اأن تتط���ور 
التكنولوجي���ا امل�ش���تخدمة م���ن قبله���م ب�ش���كل 
متزايد، يف حني توق���ع 63 % اأن ترتفع تكاليف 

االمتثال لديهم. 
يذكر اأن���ه اإلى جانب التحدي���ات التي تواجه 
تطبيق هذه التقنيات اجلديدة ب�ش���كل فعال من 
حي���ث التكلفة، اأن 56 % فقط من امل�ش���اركني 
باال�ش���تطاع اأبدوا ثقة عالي���ة يف قدرة براجمهم 
املتعلقة باجلرائم املالية على حتقيق اأهدافهم 

املتعلقة باالمتثال.

والتج����ارة  ال�ش����ناعة  وزي����ر  اأ�ش����در 
وال�ش����ياحة زاي����د الزياين ق����رار رقم )8( 
الرتخي�����ص  اإلغ����اء  ب�ش����اأن   2018 ل�ش����نة 
ال�ش����ياحي ملرفق �ش����يجال بفندق لوؤلوؤة 
الفن����دق  اإدارة  الإخ����ال  وذل����ك  اخللي����ج، 
بااللتزامات واأحكام الت�رصيعات ال�شياحية 
على نحو مي�ص م�شلحة ال�شياحة الوطنية. 
ون�ش����ت املادة الثانية يف القرار على بدء 

تنفي����ذه يف اليوم التايل لن�رصه يف اجلريدة 
الر�ش����مية ال�ش����ادرة اخلمي�ص املا�شي 1 

فرباير 2018.
يذك����ر اأن قانون التنظيم ال�ش����ياحي 
يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على 3 اأ�شهر 
والغرامة 500 دين����ار، ويجوز كذلك غلق 

املرفق ال�شياحي املخالف.
ي�شار اإلى اأن الوزير اأ�شدر خال العام 
2017 ق����رارات لوقف العمل بالرتخي�ص 
ال�شياحي اإلى 27 مرفقا فندقيا �شياحيا.

وزير النفط: م�ساريع جديدة ممولة ذاتيا لتعزيز النمو االقت�سادي 
يف اأول غداء تنفيذي 2018 نظمته “الفلك لا�شت�شارات”

املنام���ة - �رصكة �ش���ي اأ����ص اآي: اأعل���ن وزير 
النفط، ال�ش���يخ حمم���د بن خليف���ة اآل خليفة، عن 
5 م�ش���اريع جديدة م�ش���ممة لتكون معتمدة على 
التمويل الذاتي وت�ش���يف اإلى الرثوات الطبيعية 
اأن  ���ا ع���ن ا�ش���تهاكها، موؤك���ًدا  للمملك���ة عو�شً
هذه امل�ش���اريع، وبف�ش���ل قدرتها اال�ش���تثمارية 
والعائدات املالية على املدى الطويل، ح�ش���لت 
عل���ى فر�ص التمويل من بنوك بحرينية واإقليمية 
وعاملي���ة، ومن اأهمه���ا: حقل البحري���ن، حيث مت 
اكت�ش���اف طبق���ات م���ن الغ���از العمي���ق بكميات 
الغ���از  جتاري���ة ويجت���ذب خم���زون بناغ���از م���ن 
امل�ش���احب والبالغ حجم���ه 600 مليون قدم مربع 
م���ن اال�ش���تثمارات م���ن البن���وك املحلي���ة بقيمة 
اإجمالي���ة ت�ش���ل اإل���ى 515 ملي���ون دوالر وياأمل 
اأن يقدم ن�ش���ب عالية من عائد على اال�ش���تثمار. 
ث���م مرفاأ البحرين للغاز امل�ش���ال وه���و اأول مرفاأ 
م���ن نوعه يف اململكة مع اإمكانية اإر�ش���اء ال�ش���فن 
ونق���ل الغاز وتخزينه، وه���و م�رصوع ممول من قبل 
جمموعة من البنوك العاملية باإجمايل 741 مليون 
دوالر. برنامج تو�شعة بابكو وهو اأكرب ا�شتثمار يف 
تاريخ بابكو وي�شعى اإلى رفع تناف�شية امل�شفاة، 
حت�ش���ني اإنتاجية الطاقة والرتكي���ز على االلتزام 

بالبيئة وت�شل قيمة امل�رصوع اإلى 5 مليار دوالر.
ج���اء ذلك حينما حل ال�ش���يخ حممد بن خليفة 
اآل خليفة �شيفا الأول غداء تنفيذي للعام 2018 
نظمت���ه �رصك���ة الفل���ك لا�شت�ش���ارات، بح�ش���ور 
نخب���ة من رج���ال االأعم���ال وم�ش���وؤولني حكوميني 
ورواد اأعم���ال ملناق�ش���ة بيئة االأعم���ال املتغرة 

يف اململك���ة. وخ���ال اللقاء، األقى الوزير ال�ش���وء 
على اآخر امل�ش���تجدات واملتغرات االإقت�ش���ادية 
املعتمدة يف اململكة موؤخرا وفوائدها على املدى 
البعيد عل���ى املواطنني واملقيم���ني يف اململكة 
وعلى اقت�ش���اد البحرين عموما. واأكد على اأهمية 
اال�ش���تدامة ودورها الفعال يف حماية االقت�ش���اد 
البحرين���ي يف الوقت احلا�رص ولاأجي���ال القادمة، 
وقال “نحن نحر�ص عند اتخاذ القرارات املتعلقة 
بال�رصكاء واجله���ات املمولة على حماية م�ش���الح 
املواطنني البحرينيني وتاأمني ا�شتدامة منو هذه 

امل�شاريع لتوفر الرخاء لاأجيال القادمة”.

و ق���ال وزي���ر النف���ط “ياأت���ي املواط���ن 
واملجتم���ع البحرين���ي يف املرك���ز االأول على 
التغ���رات  بع���د  خا�ش���ة  اأولوياتن���ا  الئح���ة 
الت���ي �ش���هدتها اململك���ة يف  االقت�ش���ادية 
االآونة االأخ���رة. يجب علينا تثقيف اأنف�ش���نا 
ا�ش���تهاكنا  واإدارة  االإر�ش���اد  اأهمي���ة  ح���ول 
للطاق���ة والرتكيز على االأث���ر االإيجابي لهذه 
التغرات وما �شتقدمه للمجتمع واملواطنني 
يف امل�ش���تقبل.” واأ�ش���اف “اإن العائ���د على 
التمويل يقدم فر�ص منو اقت�شادية اأف�شل 
ويتيح للبحرين فر�ش���ة مواكبة دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي االأخرى وحتقيق املزيد من 
امل�شاريع الناجحة”.

“وكما ال زلنا ن�شتفيد اليوم من ا�شتثمارات 
االأجيال املا�ش���ية، يجب علينا اأن نعتمد م�شاريع 
طويل���ة االأم���د التي توؤم���ن التطور االقت�ش���ادي 

امل�شتمر للمملكة”.
الى ذل���ك ق���ال الرئي����ص التنفي���ذي ل�رصكة 
فلك لا�شت�ش���ارات، �ش���هيل بن غازي الق�شيبي 
“نركز على حت�ش���ني االقت�شاد البحريني وفر�ص 
اال�ش���تثمار، ومن اخلطوات املهم���ة لتحقيق هذا 
الهدف هو من خال اإ�رصاك قادة الراأي الرئي�شيني 

و�ش���ناع ال�شيا�ش���ات والق���رارات يف غ���داء فل���ك 
التنفيذي وخلق حوار بناء حول موا�ش���يع ال�شاعة 
الهامة مثل التغرات االقت�ش���ادية احلا�ش���لة يف 
اململك���ة وتاأثرها على بيئة االأعمال”. واأ�ش���اف 
“يق���دم لقاء غداء فلك التنفيذي من�ش���ة مثالية 
لت�شهيل احلوار مع امل�ش���وؤولني و�شناع التغير 
من احل�ش���ور. ومن هنا، ت�رصفنا مب�ش���اهمة ال�شيخ 
حممد بن خليفة اآل خليف���ة احليوية والفعالة من 
خال اإلقاء نظرة متعمقة على م�ش���تقبل البحرين 
يف �ش���ناعة النفط واآفاق اال�ش���تدامة ال�ش���ديقة 

لاأعمال”.

• احل�شور يف اأول غداء تنفيذي 2018	

• ر�شيد املعراج	
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املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي

 هل سنشهد انفجار “فقاعة” 
العمالت الرقمية؟

عندما تتاأمل م�ش���تجدات االأخبار العاملية االأخ���رة املتعلقة بالعمات 
الرقمية امل�شفرة، خ�شو�ش���ا عملة “البتكوين”، فاإنك با �شك ت�شتخل�ص 
ب���اأن النبوءة بزوال هذه العمات قد اأ�ش���بحت قاب قو�ش���ني اأو اأدنى من 

حتققها.
ومع اأن اخلرباء واملتعاملني املحرتفني اختلفوا بني مت�شائم ومتفائل 
فيما يتعلق بالقيمة التي �شت�ش���ل اإليها العمات قبل اأن ت�ش���تقر، اإال اأن 
تقلب ال�ش���عر بني ارتفاع وهبوط وبوت���رة �رسيعة باعد الهوة بني اآرائهم 

ووجهات نظرهم اأكرث فاأكرث.
فال�ش���عر املرتفع الذي و�شلت اإليه اأيقونة العمات الرقمية امل�شفرة 
“البتكوين” يف �ش���هر دي�ش���مرب من العام 2017 والذي زاد قليا عن 19 
األ���ف لل���دوالر جعل املتفائل���ني يزيدون ثقتهم مب�ش���تقبل ه���ذه العملة 
على املدى الطويل، بينما زاد املت�ش���ائمون من ثقتهم يف راأيهم اأن هذه 
���ا عندما هبطت قيمة  العمات و�ش���لت اإلى نقطة بداية النهاية، خ�شو�شً
“البتكوين” مقابل الدوالر الأقل من 8 اآالف وهو ما يعني خ�ش���ارة ت�ش���ل 
اإلى اأكرث من 61 % من قيمتها، قبل اأن ترتفع اإلى 8 اآالف و500 للدوالر 

يوم ال�شبت 3 فرباير عند ال�شاعة 11 �شباحا.
واملتتب���ع مل�ش���ار قيمة العملة امل�ش���فرة “البتكوي���ن” مقابل الدوالر 
ياحظ اأنها تتقلب ب�ش���كل كبر جًدا، وبغ�ص النظر عن اأ�شباب االنخفا�ص 
واالرتف���اع ناهي���ك ع���ن التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا العم���ات الرقمي���ة 
امل�ش���فرة واملتعلقة بالت�رصيعات واالإجراءات الر�ش���مية، فاإن من املاحظ 
اأن االنخفا����ص الكب���ر يف قيمة “البتكوي���ن” )61 %( منذ ارتفاعه الأعلى 

م�شتوى )19 األفا للدوالر( مل يكن االأول من نوعه.
والبيانات تو�ش���ح اأن هناك انخفا�ش���ات يف القيمة ح�شلت يف الفرتة 
ال�ش���ابقة، لعل اأكربها كان يف العام 2011 عندما خ�رص “البتكوين” 94 % 
م���ن قيمته عندم���ا كان بقيمة 29.58 للدوالر لي�ش���ل اإلى 2.14 للدوالر، 

وبعدها عاود ال�شعود لي�شل اإلى رقم قيا�شي يف العام 2017.
لذا فاإن ال�ش���وؤال الذي يطرح نف�ش���ه هنا ويتداوله اجلميع، هل ن�شهد 
انفجار ما ي�ش���مى بفقاعة “البتكوين”؟ لعل اجلواب ياأتي خال االأ�ش���ابيع 

القليلة املقبلة.
خبري اقت�سادي بحريني

عمار 
عواجي
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البحرين الثالثة على م�صت�ى ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا مب�ؤ�رش احلرية االقت�صادية 
ح�صدت 67.7 نقطة

االقت�ص���ادية  احلري���ة  م�ؤ����ر  ثب���ت 
ال�صادر عن م�ؤ�ص�صة »هريتيج« الدولية 
البحرين عند 67.7 نقطة يف العام 2018، 
اإذ حل���ت الثالث���ة عل���ى م�ص���ت�ى منطقة 
ال�رق االأو�ص���ط و�ص���مال اإفريقيا، بينما 
ج���اءت يف املرتب���ة 50 عاملًيا.و�ص���هدت 
درجة م�ؤ�ر احلرية االقت�صادية االإجمالية 
���ا بال���كاد يذكر يف  يف البحري���ن انخفا�صً
الع���ام 2018 مبق���دار 0.8 نقطة، وهذا 
الرتاج���ع نتيجة النخفا�ض اأ�ص���عار النفط 

عاملًيا، وفقا للم�ؤ�ر. 
وبح�ص���ب تقرير م�ؤ�ص�صة »هريتيج« 
الدولية فاإن اأكرث من 80 % من اإيرادات 
كم���ا  الدول���ة،  ميزاني���ة  تدع���م  النف���ط 
تعترب اململكة مق���ًرا اإقليمًيا للعديد من 

ال�ركات متعددة اجلن�صيات.
وجاءت البحرين الثالثة على م�صت�ى 
منطقة ال�رق االأو�ص���ط و�ص���مال اإفريقيا 
نقاطه���ا  مت��ص���ط  اإن  اإذ   - امل�ؤ����ر  يف 
يتج���اوز االإقليمي���ة والعاملي���ة، عم�ما - 
بع���د االإمارات التي حلت باملرتبة االأولى 
عند م�ص���ت�ى 77.6 نقط���ة بارتفاع 0.7، 
وقطر الت���ي جاءت الثانية عند م�ص���ت�ى 
72.6 نقط���ة بانخفا�ض 0.5، فيما جاءت 
باملرتبة الرابعة االأردن عند 64.9 نقطة 
الك�يت  بانخفا�ض 1.8-، وخام�ًصا حلت 
عند 62.2 نقطة بانخفا�ض 2.9- نقطة، 

نقط���ة   61.9 عن���د  املغ���رب  و�صاد�ًص���ا 
بارتفاع 0.4 نقطة، و�صابًعا �صلطنة عمان 
عن���د 61 نقطة بانخفا����ض 1.1-، وثامًنا 
ال�ص���ع�دية عند 59.6 نقط���ة بانخفا�ض 
4.8-، وتا�ص���ًعا ت�ن����ض عند 58.9 نقطة 
بارتف���اع 3.2، وعا����ًرا م����ر عن���د 53.4 
نقطة بارتفاع 0.8، واحلادية ع�رة لبنان 
عند 53.2 نقطة بانخفا�ض 0.1- نقطة.

يف  الق�ان���ن  اأن  التقري���ر  وي���رى 
البحرين حتمي وت�صهل حيازة املمتلكات 
والت����رف فيه���ا، كم���ا اأن الن���زاع عل���ى 
امللكية نادر احلدوث، يف حن اأن اإجراءات 
املناق�صة احلك�مية لي�صت دائًما �صفافة 
متاًما، وال متنح العق�د دائًما على اأ�صا�ض 

اجلدارة، وفقا ملا ذكره التقرير.
واأ�ص���ار اإلى اأن البحرين ال تفر�ض اأية 
�رائ���ب على الدخل ال�صخ�ص���ي للأفراد، 

ومعظم ال�ركات ال تخ�ص���ع ل�ريبة على 
امل�ؤ�ص�صات، ولكن تفر�ض الدولة �ريبة 
46 % على ال����ركات النفطية، مبيًنا اأن 
الع���بء ال�ريب���ي االإجمايل يبل���غ 5.6 % 
من اإجم���ايل الدخل املحل���ي، وعلى مدى 
ال�صن�ات الثلث املا�ص���ية، بلغ االإنفاق 
احلك�م���ي 33.4 % م���ن اإجم���ايل الناجت 
املحل���ي، فيم���ا بل���غ مت��ص���ط العجز يف 

امليزاني���ة 13.2 % م���ن الن���اجت املحلي 
االإجمايل، بينما يعادل الدين العام 82.1 

% من الناجت املحلي االإجمايل.
وبن التقري���ر اأن ال�ركات اململ�كة 
للدولة ت�ص���يطر على االقت�صاد، رغم اأن 
احلك�مة و�ص���عت هدًفا حمدًدا يتمثل يف 

زيادة من� القطاع اخلا�ض.  
واأ�صاف »متثل فات�رة االأج�ر نح� 12 

% م���ن الناجت املحلي االإجمايل، من بن 
اأعلى املع���دالت يف دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي. ونظًرا النخفا�ض اأ�صعار النفط 
العاملية، فاإن احلك�مة ال تزال تركز على 
�ص���بط االإنف���اق العام بتخفي����ض الدعم 
احلك�مي لل�ق����د وم�اد غذائية واملياه 

والكهرباء«.
وبخ�ص�����ض انفتاح ال�ص����ق، اأو�صح 
التقرير اأن التجارة مهمة للغاية بالن�صبة 
قيم���ة  اإن  اإذ  البحرين���ي،  للقت�ص���اد 
ال�ص���ادرات وال�اردات تبلغ 156 % من 

الناجت املحلي االإجمايل. 
ويبل���غ مت��ص���ط مع���دالت الر�ص����م 
تعرق���ل  ح���ن  يف   ،%  3.3 اجلمركي���ة 
احل�اجز غ���ري اجلمركية بع����ض التجارة. 
وا�صتطرد التقرير »ب�جه عام، ال تتداخل 
ال�صيا�ص���ات احلك�مي���ة ب�ص���كل كبري مع 

اال�صتثمار االأجنبي.
 ومتثل امل�ؤ�ص�ص���ات املالية اأكرث من 
25 % م���ن الناجت املحل���ي االإجمايل، اذ 
ميكن للم�ص���تثمرين االأجانب واملحلين 
املالي���ة  اخلدم���ات  عل���ى  احل�ص����ل 

احلديثة«.
ي�صار اإلى اأن م�ؤ�ر احلرية االقت�صادية 
ال�صادر عن م�ؤ�ص�ص���ة »هريتيج« يعتمد 
على ت�ص���نيف 180 دولة من خلل ع�رة 
معايري من �ص���منا �صلطة القان�ن، وحجم 
احلك�مة، والكف���اءة التنظيمية، وانفتاح 

االأ�ص�اق.

 اأمل احلامد

”OffrBox“ التكن�ل�جيا املالية” يربم �رشاكة ا�صرتاتيجية مع“

“متكني” و “اخلليجي التجاري” ي�قعان اتفاقية �رشاكة

الإطلق ق�اعد بيانات اال�صتثمار العقاري بالبحرين

الإدارة حمفظة مت�يلية بقيمة 30 ملي�ن دينار 

املنامة - خليج البحري���ن للتكن�ل�جيا املالية: 
اأب���رم خليج البحري���ن للتكن�ل�جي���ا املالية وحتالف 
التكن�ل�جي���ا املالية �راك���ة ا�ص���رتاتيجية مع �ركة 
“OffrBox”، اإح���دى ال����ركات النا�ص���ئة يف جم���ال 
التكن�ل�جي���ا املالية ومقرها الرئي�ص���ي يف ني�ي�رك 

بال�اليات املتحدة االأمريكية. 
وط����رت هذه ال�ركة من�ص���ة �ص���املة للعمليات 
العقاري���ة والتي تتيح اإم���كان �راء وبي���ع العقارات 
ال�ص���كنية على �ص���بكة االإنرتنت ومت اختيارها �صمن 
اأف�ص���ل 50 �ركة نا�ص���ئة يف مدينة ني�ي����رك للعام 

 .2017
كم���ا اأن�ص���اأت “OffrBox” �ص����قا على �ص���بكة 
االإنرتن���ت ميك���ن للم�ص���اركن فيه���ا والراغبن يف 
����راء وبيع العق���ارات ال�ص���كنية اأن يق�م����ا باإدراج 
العقارات على من�ص���تها االإلكرتوني���ة والبحث فيها 

وا�صتعرا�صها. 
وتق���دم هذه اخلدم���ة قيمة فري���دة للزبائن، اإذ 
ميكنه���م بع���د حتديد العق���ار االطلع ب�ص���كل مبا�ر 
عل���ى وثائق امللكي���ة التف�ص���يلية، والتفاو�ض على 
�ص���عر ال�راء، ومن ثم اإكمال اإجراءات التعاقد واإبرام 
 ”OffrBox“ ال�ص���فقة عرب املن�ص���ة. ت�فر من�ص���ة
الكثري من ال�قت من خلل تدفق �ص���ل�ض للمعاملت 
بدءا من التعرف على العرو�ض وانتهاء باإمتام عملية 
البيع. وعربت �ركة “OffrBox” عن حما�صها لنقل 
هذه االإمكانيات اإلى البحرين وامل�ص���اهمة مبا لديها 

من مع���ارف وتكن�ل�جي���ا يف تط�ير النظ���ام البيئي 
اخلا�ض بالتكن�ل�جيا املالية يف اململكة.

وتعمل “OffrBox” حاليا على ت��صعة من�صتها 
لدمج التم�يل العقاري وق�اعد البيانات املت�صل�صلة 
لت�صجيل �ص���ندات امللكية. و�صت�صاعد هذه ال�حدات 
امل�ص���افة عل���ى متك���ن امل�ص���رتين والبائعن من 
جتربة عملية بيع عقاري مب�ص���طة مدع�مة بنظام اآيل 
للمقا�ص���ة وت�ص����ية مت�يل القرو�ض للم�ص���رتيات، 
ونقل وت�صجيل امللكية اإلكرتونيا عند اإمتام عمليات 
البيع. وقال رئي�ض جمل�ض اإدارة حتالف التكن�ل�جيا 
املايل البحرين، مي�صان جلل امل�صقطي “ي�صعدنا اأن 
نعلن عن اإطلق من�ص���ة OffrBox يف خليج البحرين 
للتكن�ل�جي���ا املالي���ة. ويحظ���ى القط���اع العق���اري 

باأهمي���ة كب���رية يف اململك���ة ودول جمل����ض التعاون 
اخلليج���ي، ولذا نعتق���د اأن التكن�ل�جيا املبتكرة من 
OffrBox ميكن اأن ت�ص���هم يف حتديث هذا القطاع 
وت�ليد قدر اأكرب من الكفاءة عرب تب�صيط املعاملت 

العقارية وتخفي�ض تكاليفها ب�صكل كبري”.
O -“  ����ن جهته، ق���ال رئي�ض وم�ؤ�ص����ض �ركة
frBox” اإيري���ك اأندرو “اأبدين���ا الكثري من االهتمام 
بالبحري���ن ملكانته���ا االإقليمي���ة الرائ���دة يف جم���ال 
التكن�ل�جي���ا املالي���ة، وحتدي���دا، نعتق���د اأن خليج 
البحرين للتكن�ل�جيا املالية اأتاح لنا فر�ص���ة فريدة 
لن�ر من�صة OffrBox، وتعزيز قدرتها عرب االبتكار 
املحلي، والعمل مع هذا القطاع لتط�ير التكن�ل�جيا 

الرائدة لل�صتثمار العقاري”.

املنام����ة - متكن: وقع كل من �ص����ندوق العمل 
“متكن” وامل�رف اخلليجي التجاري اتفاقية �راكة 
الإدارة حمفظ����ة مت�يلي����ة قدره����ا 30 ملي�����ن دين����ار 
ب�ص����كل يت�افق مع اأحكام ال�ريعة االإ�صلمية وبن�صبة 
اأرباح تناف�ص����ية، وذلك يف اإط����ار برنامج مت�يل بل�ض 
“مت�ي����ل+” الذي اأطلق����ه “متكن” م�ؤخ����راً؛ بهدف 
تق����دمي احلل�����ل التم�يلي����ة للم�ص����اريع املت��ص����طة 
االأعم����ال  تط�ي����ر  دع����م  برام����ج  �ص����من  والكب����رية 

للم�ؤ�ص�صات.
وياأت����ي هذا الربنامج ان�ص����جاما م����ع اأهداف دعم 
امل�ؤ�ص�ص����ات بغر�ض ت��ص����يع اأن�ص����طتها فيما يحقق 
دف����ع عجلة التنمي����ة االقت�ص����ادية يف اململكة عم�ما، 
والقط����اع اخلا�����ض خ�ص��ص����ا، حيث مين����ح الربنامج 
حل�الً مت�يلية للم�ؤ�ص�صات التي ترتاوح قيمتها بن 
ملي�ن اإلى 2.5 ملي�ن دينار، وت�صمح بفرتات �صداد 
ت�صل اإلى �صبعة اأع�ام وذلك بهدف دعم امل�ؤ�ص�صات 
املت��صطة والكبرية نح� الت��صع االإقليمي والدويل. 
ويدعم “متكن”، من خلل هذا الربنامج، ما ن�ص����بته 

70 % من معدل الربح ال�ص����ن�ي، حتى احلد االأق�صى 
ب�اقع 8 % على الر�صيد املتناق�ض. واأعرب الرئي�ض 
التنفي����ذي ل� “متك����ن” اإبراهيم جناح����ي عن ترحيبه 
به����ذا التط�����ر ال����ذي ي�ص����هده برنام����ج “مت�ي����ل+” 
وال����دور املح�ري ال����ذي ت�ؤديه البن�ك امل�ص����اركة يف 
هذه املحفظة، مبا فيه����ا امل�رف اخلليجي التجاري، 
البحري����ن.  الرائ����دة يف  االإ�ص����لمية  امل�ص����ارف  اأح����د 
م����ن جانب����ه، قال رئي�����ض املخاط����ر- القائ����م باأعمال 

الرئي�����ض التنفيذي للم�رف، ت�فيق ب�ص����تكي “نحن 
يف امل�����رف اخلليجي التجاري ن�����يل اأهمية كبرية يف 
حتمل م�ص�ؤوليتنا اجتاه اإجناح ال�صيا�صات الرامية اإلى 
تعزيز النم� االقت�صادي، واملحافظة على اال�صتقرار 
النق����دي، وتط�ي����ر اآلي����ات مت�ي����ل من�ص����اآت القطاع 
اخلا�����ض، وت�ف����ري االئتمان امل�����ريف بالك����م اللزم 
وال�رشوط املالئمة لتحقيق النمو امل�ستهدف، ومتويل 

اال�صتثمار”.

• اأثناء ت�قيع االتفاقية	

اأعمال البنية التحتية بـ“القمرة” ت�صري ح�صب اجلدول املعد 

املنام���ة: اأعلن���ت �رك���ة دي���ار 
املح���رق، ع���ن �ص���ري اأعم���ال البنية 
التحتي���ة الثان�ية مبخط���ط القمرة 
ال�ص���كني ح�ص���ب اجل���دول الزمني 

املعد لها.
وميث���ل خمطط القم���رة التن�ع 
املعماري وال�ص���كني الذي يج�صده 
املخط���ط الرئي����ض ملدين���ة دي���ار 
املحرق، وقد اأُخ�ِص���ع املخطط اإلى 
جدول زمني مدته 9 اأ�صهر متا�صًيا 
م���ع حر����ض ال�رك���ة عل���ى االإتقان 
ع���ة يف العمل لتجهيز امل�روع  وال�ررّ
على اأكم���ل وجه، حيث من املت�قع 
اأن تنته���ي اأعمال البنية التحتية يف 

�صهر ي�لي� 2018.
حف���رية  �رك���ة  و�ص���تنفذ   
للمق���اوالت كاف���ة اأعم���ال البني���ة 
اإجن���از  امل����روع.ومت  يف  التحتي���ة 
ن�ص���بة 20 % م���ن اأعم���ال البني���ة 
التحتية، ف�ص���ل عن اكتمال معظم 
اأعمال اإن�صاء �صبكة ال�رف ال�صحي 

بامل�روع.
اأعم���ال  كاف���ة  انته���اء  وعن���د   
امل�روع، �ص���تت�فر مللك االأرا�صي 
يف م�روع القمرة �صبكة بنية حتتية 
جاهزة، مبا يف ذلك �صبكات الطرق 
والكهرباء واملاء وال�رف ال�ص���حي 

واالت�صاالت.
التنفي���ذي  الرئي����ض  وق���ال 
لل�ركة ماهر ال�ص���اعر “ي�صعدنا جًدا 
يف �رك���ة دي���ار املحرق اأن ن�ص���هد 
حتقيق ه���ذه املرحلة من العمل يف 
م����روع القم���رة، فهي تع���د اإجناَزا 
اآخًرا ي�ص���اف اإلى �صجل اإجنازاتنا يف 
�صاح  ت�صييد امل�صاريع الرائدة، واتِّ
مع���امل روؤيتن���ا املتكامل���ة ملدينة 

ديار املحرق اأكرث فاأكرث. 

اأح���د  القم���رة  خمط���ط  يع���د 
متت���از  الت���ي  الهام���ة  م�ص���اريعنا 
ب�ص���ه�لة ال��ص����ل اإلى ع���دد من 
ال�جهات ال�ص���هرية، ويف مقدمتها 
مدينة التنن، وذلك بف�صل م�قعه 
االإ�صرتاتيجي يف و�صط مدينة ديار 

املحرق.
 ومن هذا املنطلق، نتطلع قدًما 
باحلفاظ على امل�ص���ت�ى الرفيع يف 
العمل على البنية التحتية للمخطط 
ال�ص���كني ال�اع���د، واإجن���ازه وفًق���ا 

للجدول الزمني املخطط له.”
اأكرث  القم���رة  وي�ص���م خمط���ط 
من 131 ق�ص���يمة �ص���كنية للتملك 
احل���ر خم�ص�ص���ة لبناء من���ازل ذات 
اأحج���ام مت��ص���طة باأ�ص���عار مميزة. 
وتقع اأرا�ص���ي املخطط بالقرب من 
م�روع الن�صيم املطل على القن�ات 

املائية.
 ويحت����ي م�روع القم���رة على 
م�ص���احات املخ�ص�ص���ة للمتنزهات 
العامة وامل�صطحات اخل�راء، ف�صل 
واخلدمي���ة  العام���ة  املراف���ق  ع���ن 
وغريه���ا م���ن التجهي���زات الكفيلة 
بت�فري كاف���ة املتطلبات احلياتية 

والي�مية املتن�عة للقاطنن.
وتع���درّ دي���ار املح���رق من����ذج 
للمدين���ة املتكامل���ة الت���ي تق���دم 
نطاق���اً  البحريني���ن  للم�اطن���ن 
وا�صعاً من خيارات االإ�صكان ومتيزاً 

يف منِط احلياة. 
كما ت�فر ال�ركة للم�ص���تثمرين 
مزيج���اً متما�ص���كاً م���ن العق���ارات 
وت�ص���كيلة  وال�ص���كنية  التجاري���ة 
وا�صعة من امل�ص���اريع التي تتطلع 
من�ذجي���ة  مدين���ة  تك�ي���ن  اإل���ى 

م�صتدامة يف امل�صتقبل القريب.

• •اإيريك اأندرو 	 مي�صان امل�صقطي 	
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ا الدفعة االأولى تخرجت  قبل 5 عقود وجاللة امللك اأوالها اهتماًما خا�صً

“قوة الدفاع” من نواة وليدة ل�ضرح �ضامخ ي�ضاهي اأعتى اجليو�ش   
املنام���ة - بن���ا: حتتف���ل ق���وة دف���اع البحرين 
بعيدها اخلم�سني وهي ترفل بثوب العزة والكرامة 
وتزده���ر بك���م كبري م���ن الإجن���ازات على ال�س���عد 

التدريبية والدفاعية والع�سكرية كافة.
بداأ التاأ�س���ي�س الفعلي للجهاز الدفاعي لدولة 
البحرين منذ قبل اإعالن ا�س���تقاللها الر�س���مي، من 
خالل اإن�س���اء نواة اأولية �س���ميت يف اأواخر �س���تينات 
القرن املا�س���ي ب���� “احلر����س الوطن���ي”، اإذ كلف 
عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة القائد الأعلى اآن���ذاك باإدارة هذا الكيان 
الوليد باعتباره من اأوائل اخلريجني الع�سكريني يف 

البحرين يف تلك الفرتة.
واأدرك جاللته بحكم طبيعة ن�س���اأته ودرا�س���ته 
وخرباته التي اكت�سبها والتوجيهات التي ُكلف بها 
من �س���مو اأمري البالد الراحل �سمو ال�سيخ عي�سى بن 
�سلمان اآل خليفة، حاجة البالد عقب ا�ستقاللها اإلى 
قوة ع�سكرية م�سلحة خا�سة بها تتجاوز حدود هذه 
الفك���رة الأولية والت�س���مية املرحلية التي �س���بقت 
الإع���الن الر�س���مي عن اإن�س���اء القوة، خ�سو�س���ا اأن 
“احلر�س الوطن���ي” يف املفهوم الع�س���كري يعترب 
رديًفا و�سنًدا للقوة الع�سكرية الأ�سا�سية، ووجوده 
ل يغني عن �رضورة العمل من اأجل بناء قوة م�س���لحة 

خا�سة بالبحرين.
لذل���ك، وعق���ب توليه ه���ذه املهم���ة الوطنية 
اجلبارة التي �ستف�س���ي لر�س���م و�س���ياغة �س���ورة 
القوات امل�س���لحة البحرينية، با�رض �س���احب اجلاللة 
عاه���ل الب���الد ومنذ تولي���ه م�س���وؤولية حم���ل اأمانة 
التاأ�س���ي�س واجبات���ه ومهامه الوطني���ة، اإذ مت فتح 
باب التجني���د للدفعة الع�س���كرية الأولى يف تاريخ 
البحري���ن احلديث، وذلك يف الرب���ع الأخري من العام 
1968، وتقدم���ت للتجنيد الطوع���ي وقتها اأعداد 

غف���رية من اأبناء هذا الوطن الأبي الذي اآمنوا باأنهم 
وحدهم الأقدر على حماية �سياج الوطن.

ونظ���ًرا لالإقب���ال املتزاي���د م���ن ال�س���باب على 
الن�سمام للنواة الأولى للقوات امل�سلحة البحرينية، 
�س���درت الأوامر ال�سامية بتغيري م�س���ماها لي�سبح 
امل�سمى اجلديد لهذه النواة الع�سكرية “قوة دفاع 
البحرين”، حيث ح�رض �س���احب اجلاللة امللك القائد 
الأعلى اجلهود املبذولة لعملية الإن�س���اء والتطوير 
لهذه الق���وة الولي���دة، وق���ام بالتخطي���ط لبنائها 
وفق اأح���دث اأنظمة بناء اجليو����س احلديثة واأحدث 
النظريات الع�س���كرية �س���عًيا منه خللق قوة موؤهلة 
قادرة على النهو�س بدورها الوطني املهم �س���واء 

يف الداخل اأو بالتعاون مع اأ�سقائها اأو اأ�سدقائها.
ومع تراكم اخلربات الع�س���كرية جلاللة العاهل 
الذي �س���ارك اإخوانه يف الأردن ال�س���قيق جتربتهم 
يف جمال القوات امل�س���لحة اأوائل �سبعينات القرن 

املا�س���ي، وم���ع ح�س���وله عل���ى ال���دورة اخلا�س���ة 
بالقيادة والأركان التي عقدت بالوليات املتحدة 
الع���ام 1971، متك���ن جاللته م���ن بن���اء اأول مركز 
تدري���ب �س���به متكام���ل يف البحري���ن، وكان مق���ًرا 
للقي���ادة العامة لق���وة الدفاع اآنذاك رغم �س���غره 
الن�س���بي، وقام باإعداد العدة املنا�سبة لكي يوؤدي 
هذا املركز عمل���ه املناط به، كما زوده بالأ�س���لحة 
اخلفيف���ة املطلوب���ة لتدري���ب الدفع���ة الأولى من 

املجندين، وذلك يف غ�سون 3 اأ�سهر تقريًبا.
وتوالت عقب ذلك اخلطوات لإجناز هذا العمل 
الوطني ال�سخم، وهو بناء قوة دفاع البحرين وفق 
اأحدث اأنظمة التدريب والت�سليح؛ ل�سمان حتقيق 
الإجن���ازات تلو الأخرى التي �س���هدتها البحرين يف 
تل���ك الفرتة اخل�س���يبة التي �س���هدت اإع���ادة بناء 
الدولة عقب ا�س���تقاللها، اإذ مت وبعناية خا�سة من 
جاللته و�س���ع اأنظمة التجنيد لنخراط اأبناء الوطن 

يف �سلك الع�سكرية.
كم���ا ُو�س���ع حت���ت اإ����رضاف جاللت���ه الربام���ج 
ال�رضورية لتدريب عنا�رض القوة �س���واء داخل البالد 
اأو خارجها، وا�ستطاع جاللته بتوجيهات من القيادة 
الراحلة توفري م�س���ادر التمويل امل���ادي واللوازم 
الع�س���كرية وغري ذلك من اللوائح الع�سكرية التي 
وفرت للقوة الإطار القان���وين الذي تعمل به، واإن 
كان ا�س���تكمال القوان���ني الع�س���كرية املطلوب���ة 
ا�ستمر خالل ال�س���نوات الثالث الأولى من عمر قوة 

الدفاع.
ي�سار هنا اإلى اأن هذه الإجنازات التي حققتها 
قوة دفاع البحرين يف غ�سون هذه الفرتة الق�سرية 
ن�سبًيا مرجعها اإلى اخلربات الع�سكرية التي كانت 
تتوفر باأهل البحرين يف تلك الفرتة، ف�ساًل بالطبع 
ع���ن احلر����س والرغبة الدفينة الت���ي ملكت عقول 
وقلوب القيادة الر�سيدة واأبناء هذا الوطن الكرمي 

لبن���اء قوة م�س���لحة جديدة مزودة بكل م�س���تجدات 
الع�رض وقادرة على التعامل معها.

واإدراًكا من �ساحب اجلاللة عاهل البالد القائد 
الأعل���ى لأهمي���ة املرحل���ة الأولى من عملي���ة البناء 
والتاأ�س���ي�س التي �س���يتوقف عليها م���دى الإجناز 
املحقق للقوة بعد ذلك، اأولى جاللته عناية خا�سة 
بالدفع���ة الأولى من املجندي���ن البحرينيني، التي 
تخرجت يف منا�س���بة خا�س���ة وعزيزة على كل قلب 
مواطن بحرين���ي حتى هذه اللحظ���ة، وهي يف ال� 5 
م���ن فرباير الع���ام 1969، التي متثل عي���ًدا لقوة 
الدفاع، اإذ وفر جاللته لهذه الدفعة كل ما حتتاجه 
من م�س���تلزمات مادية ومعنوية، كم���ا تابع جاللته 
بنف�سه برامج تدريبهم، واأ�رضف عليها �سخ�سًيا، بل 
و�س���ارك يف خمتلف الن�س���اطات انطالقا من اإميانه 
ب����رضورة اأداء الواج���ب املقد�س كقائ���د عام لقوة 

الدفاع.



تزامنا مع احتفاالت قوة دفاع البحرين مبنا�سبة 
م���رور 50 عاما عل���ى تاأ�سي�س���ها، والذي ي�س���ادف 
اليوم االثن���ن 5 فرباير، اأ�س���درت مديرية االإعالم 
والتوجيه املعنوي بقوة دفاع البحرين كتابا للزميل 
الكاتب ال�س���حايف اأ�س���امة املاجد بعنوان “50 عاما 
على تاأ�س���ي�س قوة دفاع البحرين” �سم بن دفتيه 
جمموع���ة مقاالت كتبها يف ف���رات خمتلفة عن قوة 
دفاع البحرين، اإذ اأهدى الكتاب اإلى �س���هداء الوطن 

الذين �سطروا اأروع املالحم النادرة يف الب�سالة.
وج���اء يف مقدم���ة الكت���اب ال���ذي يق���ع يف 48 
�س���فحة من احلجم ال�س���غري مع ال�س���ور: “ما اأكرث 
املع���اين والدرو����س ذات ال���دالالت العظيمة التي 
قدمتها ق���وة دفاع البحرين طيلة ن�س���ف قرن من 
الزمان، ت�س���حيات وبطوالت عرفت العامل ب�سالبة 
اجلن���دي البحريني و�س���جاعته واالنت�س���ارات التي 
حتقق���ت وتتحقق كل ي���وم، مقاتلون �س���جعان يف 
كافة جبه���ات القتال يف الرب واجلو والبحر، اأ�س���ود 

راب�س���ة على حدود الوطن الغايل وبطوالت باأبهى 
�سورها و”روع معانيها.

يف ه���ذا الكتاب جمموع���ة من املق���االت التي 
ن�رشتها يف زاويتي اليومية بجريدة البالد “�سوالف” 
البحري���ن  دف���اع  ق���وة  ع���ن  خمتلف���ة  ف���رات  يف 
واإجنازاتها املختلفة ور�س���التها وتاريخها العظيم 
بقي���ادة �س���يدي جاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة القائد االأعل���ى حفظه اهلل ورع���اه، فطبيعة 
الكاتب التوثيق واالت�سال بالقارئ ومبا اأين كاتب 
وطن���ي اأعي�س �س���ور احلا�رش امل�رشف لق���وة الدفاع 
اأردت توثيق تلك الكتابات واملقاالت، فهي متثل 
يل ر�سالة اأريد ن�رشها والدفع بها يف اجتاهات اأخرى 
غري ال�سحافة، واآمل اأن اأكون قد قدمت نزرا ي�سريا 

من اجلهد الكبري املطلوب يف هذا املجال”.
وا�س���تمل الكتاب عل���ى 21 مقاال هي كالتايل: 
ال�س���وء االأول، امل�س���ري خليف���ة بن اأحمد.. م�س���رية 
ملحمي���ة لقوة الدفاع، قوة دف���اع البحرين، اجلي�س 
ال�س���امخ، انت�س���ارات ق���وة دف���اع البحري���ن يقف 
خلفه���ا قيادات عبقرية، قوة دفاع البحرين.. جي�س 

عظي���م يحم���ي الوط���ن والعروبة، زيارات امل�س���ري 
اإل���ى وحدات قوة الدفاع، ق���وة دفاع البحرين.. رمز 
الت�س���حية والفداء، �س���الح اجلو امللكي البحريني.. 
ق���وة  �س���هداء  االأ����رشاب،  �س���اربة مبختل���ف  ق���وة 
دف���اع البحرين... املج���د والعز وال�س���موخ، الفرقة 
املو�س���يقية بقوة الدفاع... م���ربوك االإجناز، اأبطال 
قوة دفاع البحرين.. الت�سحية واجلود بالنف�س مبداأ 
اأ�سا�سي عندهم، �س���هداء قوة دفاع البحرين.. دماء 
الكرامة والنب���ل.. الفخر والعزة، املراأة الع�س���كرية 
البحرينية.. ت�سحيات وكفاءة قتالية، تغري م�سارنا 
التقلي���دي والتو�س���ع يف ال�س���ناعات الع�س���كرية، 
مرك���ز العملي���ات البح���ري املوح���د.. ذروة التقدم 
الع�سكري اخلليجي، التمرين امل�سرك “حمد 1”... 
قوة �س���اربة حتت قيادة موح���دة، معر�س وموؤمتر 
البحرين ال���دويل للدفاع، عندما يخ���اف اخلائن من 
ق���وة دفاع البحرين، بيان قوة الدفاع جاء يف وقته.. 
فاخلون���ة مل ي�س���توعبوا الدر����س، البحرين �س���من 
قائم���ة اقوى اجليو�س يف الع���امل، دخول قوات درع 

اجلزيرة البحرين.
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الصرح الشامخ
يف مث���ل هذا اليوم قبل 50 عاًما تاأ�س�س���ت قوة دفاع البحرين بهدف 
بن���اء القدرات االأمنية والدفاعية للمملكة، و�س���يانة اأمنها وا�س���تقرارها، 
واالإ�س���هام مع الدول ال�س���قيقة يف حماية املنطقة �س���د ما يتهددها من 

اأخطار.
خالل هذه العقود اخلم�سة �سهد العامل �سل�سلة من االأحداث املت�سارعة 
واملتالحقة، حيث تبدلت موازين القوى العاملية؛ تغريات فر�س���ت على 
دول املنطقة حتديات ج�س���يمة مل تكن البحرين مبع���زل عنها، بل كانت 
يف قلب االأحداث بحكم و�س���عها اجليو�سيا�سي وموقعها اال�سراتيجي يف 

اخلليج العربي.
كما تظهر املعادن عند ال�س���دائد، اأكدت قوة الدفاع اأ�س���الة معدنها 
واأثبت���ت قدرتها التامة عل���ى القيام مبهمتها ال�س���امية يف حماية الوطن 
واحلفاظ �س���يادته و�س���المة اأرا�س���يه واأمنه والذود عن حيا�س���ه، وكانت 
دائما على قدر امل�س���وؤولية واأهبة اال�س���تعداد لتنفيذ املهمات الوطنية 
داخ���ل اململك���ة وخارجها، فاكت�س���بت احرام العامل وثق���ة القيادة وحب 

ال�سعب.
قوة دف���اع البحرين �س���تبقى دائما واأبدا ح�س���نا منيع���ا ودرعا واقيا 
يحمي الوطن من املخاطر والتهديدات، ور�س���الة خري و�سالم من اململكة 

لالإن�سانية وجلميع �سعوب واأقطار العامل.
طوال تاريخها امل�رشف واملر�سع بالبطوالت واالإجنازات، �سطرت قوة 
الدفاع اأ�س���مى معاين الوف���اء والوالء للوطن، وقدمت اأعظم الت�س���حيات 
ف���داًء للبحرين، فا�س���تحق رجالها املخل�س���ون وجنودها ال�س���جعان �رشف 

االنتماء اإلى هذا ال�رشح ال�سامخ.
يف اخلام����س م���ن فرباير من العام 1969، تخرج���ت الدفعة االأولى من 
حم���اة الوطن، وبهذه املنا�س���بة العزيزة على قل���ب كل مواطن بحريني، 
ترفع “البالد” اأ�س���مى اآي���ات التهاين واأطي���ب التربيكات اإل���ى البحرين 
قيادة و�سعبا، �سائلن املولى عز وجل اأن يحفظ قوة دفاع البحرين، واأن 

ي�سدد خطا قياداتها ومنت�سبيها ويجعلهم ذخرا ململكتنا العزيزة.

كلمة “                “

مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني على تاأ�سي�سها... العاهل:

اأثناء تفقده �سري مراحل اال�ستعدادات للتمرين... القائد العام:

جهوزية تامة وا�ستعداد تام الفتداء البحرين بالدماء الزكية

مب�ساركة قوات �سعودية واإماراتية

اأهداه ل�سهداء الوطن...

تـرقيــــة 718 �ضـــابطـــــا فــــي قـــــوة الدفـــــاع

“قوة العزم” �ضريفع الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية 

عملية اإن�ضــاء القــوة... م�ضرية �ضاملة مــن التطوير

جاللة امللك يرعى مترين “قوة العزم” اليوم 

“50 عاما على تاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين”... كتاب جديد للزميل اأ�ضامة املاجد
املنام���ة - بن���ا: �س���در ع���ن عاه���ل البالد 
�س���احب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل 
خليف���ة القائد االأعل���ى االأمر امللكي ال�س���امي 
 718 برقي���ة   ،2018 ل�س���نة  )16/ع(  رق���م 
�سابًطا بقوة دفاع البحرين من خمتلف الرتب 

الع�سكرية.
وجاءت هذه الرقيات التي �سدرت باالأمر 
امللكي ال�س���امي تزامًن���ا مع احتف���االت البالد 
بالذكرى اخلم�س���ن على تاأ�س���ي�س قوة دفاع 
البحري���ن، والذي ي�س���ادف 5 فرباي���ر من كل 

عام.
 وبهذه املنا�س���بة نق���ل القائد العام لقوة 

دف���اع البحرين امل�س���ري الركن ال�س���يخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليفة اإلى ال�ض���باط الذين جرى 
ترقيتهم، تهاين عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة القائد االأعلى، 
وويل العه���د نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
االأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة، ومتنياتهما 
لهم ب���دوام التوفيق وال�س���داد لتحقيق مزيد 
من التقدم واالزده���ار خدمَة ململكتنا العزيزة 
حت���ت ظل القي���ادة احلكيمة ل�س���احب اجلاللة 

عاهل البالد القائد االأعلى. 
كم���ا اأ�س���در القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 

البحري���ن اأمره برقية 3935 من الع�س���كرين 
من �ضباط ال�ض���ف والأفراد من خمتلف الرتب 

بقوة دفاع البحرين بهذه املنا�سبة.
وهن���اأ القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
ال�ض���باط و�ض���باط ال�ض���ف والأفراد مبنا�ضبة 
ترفيعه���م مب���ارًكا له���م ترقيته���م، داعًيا اأن 
تكون ه���ذه الرتبة حافًزا لهم لب���ذل مزيد من 
العطاء يف مي���دان العمل الأداء واجبهم الوطني 
يف الدف���اع ع���ن الوط���ن، وحتقي���ق مزي���د من 
التقدم واالإزدهار لق���وة دفاع البحرين متمنًيا 
لهم التقدم والنجاح يف ظل القيادة ال�س���ديدة 

ل�ساحب اجلاللة عاهل البالد القائد االأعلى.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ق���ام القائ���د العام 
لقوة دفاع البحرين امل�س���ري الركن ال�سيخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليفة بجولة ميداني���ة تفقد خاللها 
جمري���ات �س���ري مراح���ل اال�س���تعدادات للتمرين 
التعبوي امل�س���رك بالذخ���رية احلية )قوة العزم( 
برعاي���ة ملكية �س���امية م���ن عاهل الب���الد القائد 
االأعلى �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة، والذي �س���تنفذه عدد من اأ�سلحة ووحدات 
قوة دف���اع البحرين وقوات �س���قيقة من اململكة 
العربي���ة ال�س���عودية ودول���ة االإم���ارات العربي���ة 

املتحدة اليوم االثنن. 
وتاب���ع القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحرين 
اال�س���تعدادت كاف���ة لتطبي���ق التمري���ن، وتفقد 
خمتلف االأ�س���لحة والوحدات والقيادات امل�ساركة 
في���ه، واأك���د القائد العام لقوة دف���اع البحرين اأن 
تطبيق التمرين التعبوي امل�سرك “قوة العزم”، 

ال���ذي �س���ينفذ برعاية �س���امية من عاه���ل البالد 
�س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
�سي�س���اهم يف رف���ع م�س���توى الكف���اءة القتالي���ة 
والق���درات العملياتي���ة والتكتيكي���ة ع���ن طريق 
تبادل اخلربات واملهارات امليدانية بن القوات 

امل�ساركة يف التمرين.
واأع���رب القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
عن اعتزازه مل�س���اركة قوات �سقيقة من اململكة 
العربي���ة ال�س���عودية، ودول���ة االإم���ارات العربي���ة 
املتحدة، والذي �س���يعزز من روح التعاون والعمل 
امل�س���رك بن القوات امل�س���اركة، منوًها باأهمية 
اإج���راء مثل هذه التمارين امل�س���ركة التي تهدف 
اإلى تعزيز اأوا�رش التعاون والتن�س���يق الع�س���كري 
امل�سرك واكت�س���اب املزيد من اخلربة امليدانية 

وتوحيد املفاهيم. 

املنام���ة -بن���ا: تف����رش االأ�س����س الت���ي متت 
مراعاتها يف عملية بناء قوة الدفاع، اإلى حد كبري 
حقيقة ومدى اإجنازاتها الوا�س���عة املحققة حتى 
االآن وبعد مرور 50 عاما على عملية االإن�ساء، حيث 
كانت هذه االأ�س����س التي حدده���ا جاللة العاهل 
املفدى وفق منهاج �س���ليم نربا�س���اً تهتدي به 
الق���وة يف حتقي���ق منجزاتها ومكت�س���باتها التي 
�س���منت بها وللبحرين وللقاطنن فوق اأر�سها 

االأمن واال�ستقرار واحلماية.
وكان من اأبرز اأ�س����س ه���ذه املنجزات التي 
انبنت عليها قوة دفاع البحرين، وقادها �ساحب 
اجلاللة عاه���ل البالد القائد االأعلى: اال�س���تثمار 
الدائ���م يف العن�رش الب�رشي، حيث وا�س���لت القوة 
تخريج دوراتها الع�سكرية واالأكادميية، وتخريج 
العديد من الدورات التعبوية واملتقدمة، واإقامة 
الفني���ة  واالجتماع���ات  املتخ�س�س���ة  الن���دوات 
الرامية اإلى تنمية و�سقل قدرات من�سوبي قوة 

دف���اع البحرين واالرتق���اء مب�س���تواهم وتطوير 
قدراتهم يف املجال الع�س���كري، كما مت تاأ�سي�س 
العدي���د من املوؤ�س�س���ات التدريبي���ة والهياكل 
التنظيمية والكليات واملعاهد الع�سكرية لرفع 
الكف���اءة التدريبي���ة الأفراد قوة الدفاع، ف�س���اًل 

بالطبع عن االبتعاث للخارج.
ي�س���اف اإلى ذل���ك اأحد اأه���م اأركان منجزات 
الق���وة يف الع����رش احلدي���ث، والت���ي ع���زم جاللة 
العاه���ل املف���دى على تر�س���يخ جذوره���ا، وهو 
وعي وا�س���تيعاب القائمن عليها طبيعة العلم 
الع�س���كري بكاف���ة معارف���ه ومهارات���ه ومعانيه 
ودالالت���ه، ونق���ل كل ذل���ك الأفراد ق���وة الدفاع 
وحتى هذه اللحظة، وكاأن جيالً ي�س���لم جليل اآخر 
راية العل���م واملعرفة والفه���م والدراية، هوؤالء 
الذي���ن متكنوا م���ن تطبي���ق مبادئ م���ا تعلموه 
وما تدرب���وا عليه يف الكثري م���ن جبهات القتال 
وامليادين، ونقلوه الأجي���ال الحقة داخل القوة، 

بل وخارجها اأي�س���اً، االأمر الذي اأتاح للقوة لي�س 
فقط الق���درة على تنفي���ذ اأدواره���ا باحرافية 
وكف���اءة �س���هد به���ا القا�س���ي وال���داين، واإمنا 
ا�ستخدام التقنيات احلديثة واالأجهزة املتطورة 
التي �سهلت من اإجراءات عملها بداخل اأروقتها 

ورفعت من كفاءته.
ولعل من اأبرز منجزات القوة اأي�س���اً يف عهد 
�س���احب اجلاللة عاهل البالد القائد االأعلى، هو: 
قدرتها على مراعاة وتوفري الظروف املنا�س���بة 
لكل اأفرادها، النف�سية منها والروحية، ف�سالً عن 
املعي�سية، وذلك بهدف متكينهم من ا�ستخدام 
وتوظيف ملكاتهم يف اأق�س���ى حدود ممكنة لها، 
وبحيث تتنا�س���ب مع تطلعاته���م وطموحاتهم، 
ومبا يتوافق اأي�س���ا مع اأه���داف القوة يف تطوير 
اأجهزتها وقدرات االأف���رع املختلفة بها وكفاءة 

املنت�سبن لها.
ووفق���اً لهذا االأ�س���ا�س، متكن���ت القوة من 

�س���ياغة العقيدة احلاكم���ة لتحركاته���ا وروؤاها 
ومواقفه���ا الوطني���ة، م���ا اأهله���ا ملواكب���ة كل 
م�ستجدات الع�سكرية احلديثة �سواء يف التجهيز 
والتمرين اأو التخطيط والت�سليح، ف�سال بالطبع 
ع���ن التدريب، وهو ما �س���اهم يف اإح���داث تطور 
هائ���ل يف كفاءة وجاهزية القوة وا�س���تعداداتها 

القتالية وتطورها على كافة امل�ستويات.
ميك���ن القول اإن���ه بعد م���رور 5 عقود على 
اإن�س���اء ق���وة دفاع البحري���ن، فاإنها ا�س���تطاعت 
حتقيق العديد من املنجزات �س���واء على �سعيد 
بنيانه���ا اأو على �س���عيد موردها الب����رشي االأهم 
اأو على �س���عيد جتهيزاتها وم�س���توى ت�سليحها 

االأكرث تطوراً يف املنطقة.
لذل���ك، اأنيط بالقوة العدي���د من الواجبات، 
وقام���ت مبا مطل���وب منها يف الداخ���ل واخلارج 
اأدائه���ا  مع���دالت  يف  وجنح���ت  ال�س���واء،  عل���ى 
بكف���اءة واقتدار، ب���ل ومتكنت بف�س���ل حر�س 

القيادة الر�سيدة عليها، وتوجيهاتها ال�سديدة 
لتطويره���ا وتزويدها مبا يلزمها ويلزم اأفرادها 
من احتياجات، من حتقيق العديد من املنجزات.

ومن بن اأبرز املنجزات االإ�س���افية: متابعة 
م�س���رية تطويره���ا ال�س���املة، وتعزي���ز قدراتها 
ملواجه���ة متطلبات احل���روب احلديثة، واملهام 
العدي���دة املنوطة بها �س���واء يف الوقت الراهن 
اأو يف امل�س���تقبل، و�س���مان تكام���ل منظومته���ا 
التي تقوم على اأ�س����س علمية حديثة ووفق بناء 

وتنظيم ب�سيط ومرن يف الوقت ذاته.
عالوة عل���ى ا�س���تمرار التن�س���يق والتعاون 
وتبادل اخلربات بينها وبن غريها من االأجهزة 
املعنية �س���واء يف داخل اململك���ة اأو يف خارجها، 
وال �سيما مع الدول ال�س���قيقة وال�سديقة، االأمر 
ال���ذي عرب ع���ن م�س���توى الثق���ة املتميز ب���اأداء 
اأفرادها ورجاالتها، وقدراتهم وا�س���تعداداتهم 

وجاهزيتهم القتالية.

الرف����اع - ق����وة الدف����اع: برعاي����ة ملكي����ة 
�س����امية من عاهل البالد القائد االأعلى �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليفة، تنفذ 
قوة دف����اع البحرين الي����وم االأثن����ن التمرين 
التعب����وي امل�س����رك بالذخ����رية احلي����ة )ق����وة 
العزم( وي�سارك فيه عدد من اأ�سلحة ووحدات 
قوة دفاع البحرين وقوات �سقيقة من اململكة 
العربي����ة ال�س����عودية ودولة االإم����ارات العربية 

املتحدة. 
اإذ  خا�س����ة،  اأهمي����ة  التمري����ن  ويكت�س����ب 
يتزام����ن مع احتفال قوة دفاع البحرين بذكرى 
تاأ�سي�س����ها اخلم�سن، التي عال �رشحها �سموًخا 
ومتانة، وت�س����اعفت اإجنازات من�سوبيها تالأالأً 
ومتيًزا، واأ�س����بحت جميع اأ�س����لحتها ووحداتها 

عنواًن����ا للتط����ور والتق����دم والتكام����ل يف ظل 
الرعاية احلكيمة لعاهل البالد القائد االأعلى. 

التعب����وي  التمري����ن  تطبي����ق  ويحظ����ى 
امل�س����رك “ق����وة الع����زم” بتهتم����ام ومتابعة 
مبا�رشة من امل�سوؤولن يف القيادة العامة لقوة 
دفاع البحرين وعلى راأ�سهم القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة.
وياأت����ي تنفي����ذ التمري����ن �س����من اخلطط 
التدريبي����ة النموذجي����ة لقوة دف����اع البحرين، 
واهتمامها امل�س����تمر لتدريب من�سوبيها على 
االأ�س�����س الع�س����كرية احلديث����ة مما ي�س����هم يف 
رفع م�س����توى اجلهوزية القتالية يف اأ�سلحتها 
ووحداته����ا كاف����ة، وتعزي����ز قدراته����ا الذاتية 

واجلماعية لتك����ون يف اأهبة اال�س����تعداد دائًما 
لتنفيذ جميع الواجبات املناطة بها. 

وجت�س����د م�س����اركة ق����وات �س����قيقة م����ن 
اململكة العربية ال�س����عودية ودول����ة االإمارات 
العربي����ة املتح����دة يف التمري����ن اإهتم����ام قوة 
دف����اع البحرين يف تنفيذ التمارين امل�س����ركة 
لالرتقاء مب�ستويات االأداء القتايل مما ي�ساهم 
يف اكت�س����اب املزي����د م����ن اخل����ربة امليداني����ة 
والق����درة على التخطي����ط للعمليات التعبوية، 
وخلق بيئة خ�س����بة لتبادل اخل����ربات وتوحيد 
املفاهيم ب����ن الق����وات امل�س����اركة، والعمل 
على تعزيز اإطر التعاون والتن�سيق الع�سكري 

امل�سرك.  • جاللة امللك	

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

• القائد العام يتفقد �سري مراحل اال�ستعدادات للتمرين التعبوي امل�سرك بالذخرية احلية )قوة العزم(	
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متوجة ب�صورة جاللة امللك

4 طوابع تذكارية مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لقوة الدفاع
املنامة - وزارة املوا�صالت واالت�صاالت: 
اأعل���ن بري���د البحري���ن ب���وزارة املوا�ص���الت 
واالت�صاالت وبالتعاون مع قوة دفاع البحرين 
ع���ن اإ�ص���دار جمموعة م���ن 4 طواب���ع وبطاقة 
تذكارية، متوجة ب�ص���ورة عاهل البالد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة؛ 
مبنا�ص���بة الذكرى اخلم�ص���ن لتاأ�ص���ي�س قوة 

دفاع البحرين 2018.
يذكر اأنه م���ع تطور البحرين احل�ص���اري، 
وات�ص���اع نه�صتها االقت�ص���ادية واالجتماعية، 
ج���اء اإن�ص���اء ق���وة دف���اع البحري���ن كمطل���ب 
اأ�صا�ص���ي يحقق االأهداف الوطنية ال�صامية يف 
بناء جمتمع حديث متط���ور، يواكب متطلبات 
الع����ر، ويقوم على دعائم را�ص���خة من القوة 
واملنع���ة م���ن اأج���ل الو�ص���ول اإل���ى مزيد من 

التقدم واالزدهار للبحرين.
وم���ن ه���ذا املنطل���ق، ويف العه���د الزاهر 
للمغفور له �ص���احب ال�صمو ال�صيخ عي�صى بن 
�ص���لمان اآل خليفة )طيب اهلل ثراه(، تاأ�ص�صت 
ق���وة دفاع البحرين العام 1968، معلنة بداية 
انطالقة ح�ص���ارية ب���ارزة يف تاري���خ البحرين 
املعا����ر، اآخ���ذة عل���ى عاتقه���ا مهم���ة حماية 
اإجنازاتها العظيمة، وحفظ نه�صتها ال�صاملة.

وبلغت قوة دفاع البحرين �صاأًنا عظيًما يف 
جمدها وعزها، و�ص���ارت بخطى حثيثة وثابتة 

نحو مدارج الرق���ي واالزدهار، وحتقق لها من 
املنج���زات الع�ص���كرية م���ا جعلها يف م�ص���اف 

اجليو�س املتقدمة.

م���ن  مبا����ر، ورعاي���ة كرمي���ة  وباإ����راف 
لدن �ص���احب اجلالل���ة امللك، ُبني���ت اللبنات 
االأ�صا�ص���ية له���ذا ال����رح الدفاعي ال�ص���امخ، 

وتر�صخت دعائمه، وعلت اأركانه، مما مكنه من 
اأداء واجبه، والقيام مبهامه العظيمة املتمثلة 
يف الدفاع عن الوطن واحلفاظ على ا�صتقراره 

ومكت�صباته ومنجزاته احل�ص���ارية والتنموية، 
فحققت ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة اأهدافه���ا، وكانت 
دائًما احل�ص���ن املنيع وال���درع الواقي للوطن 

واملواطن.
كما ب���داأ �ص���احب اجلاللة املل���ك جهوده 
اخلرية يف بناء الوطن واإعداد قوته الع�صكرية 
بع���د تخرج جاللت���ه من كلية )مون���ز( احلربية 
لل�سباط يف اململكة املتحدة يف ال�ساد�س ع�رش 
من فرباير للعام 1968، و�ص���دور االإرادتن 
االأمرييتن ال�ص���اميتن يف العام نف�ص���ه، من 
لدن املغفور له باإذن اهلل تعالى �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة طيب اهلل 
ثراه، بتاأ�ص���ي�س قوة دف���اع البحرين )احلر�س 
الوطني اآنذاك( يف م�ص���تهل �ص���هر اأغ�ص���ط�س 
م���ن العام 1968، وتعين جاللته قائًدا لهذه 
القوة يف الثالث من �ص���هر �ص���بتمرب من العام 
نف�ص���ه، فكانت تلك املرا�صيم ال�صامية اإيذاًنا 
ببدء مرحل���ة جديدة من مراحل العمل والعطاء 
الوطني، وعالمة بارزة وانطالقة خري يف تاريخ 

البحرين الع�صكري التليد.
وتتواف���ر جمموعة الطواب���ع بفئات 200، 
400 فل����س، بطاق���ة تذكاري���ة   ،300  ،250
ب�ص���عر دين���ار واح���د ومغلف���ا الإ�ص���دار اليوم 
االأول ب� 4 طوابع ب�ص���عر 1.5 دينار، وموجودة 

يف جميع فروع بريد البحرين.
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اإ�رشائيل تهدم مدر�شتني فل�شطينيتني �رشقي القد�س
القد�س املحتلة ـ رويرتز: اقتحمت قوات اإ�رشائيلية م�شارب “اأبو النوار” البدوية �رشقي مدينة القد�س 

وقامت بهدم غرفتني خم�ش�شتني للدرا�شة، متجاهلة اأن و�شعهما القانوين مل يح�شم بعد.
وقال ممثل جتمع “اأبو النوار”، الذي ت�شـــكنه ع�رشات العائـــالت البدوية، داود جهالني: اإن “الهدم جاء 
على الرغم من اأن هناك ق�شية حول الغرفتني التابعتني ملدر�شة قريبة يف حمكمة العدل العليا االإ�رشائيلية، 
ومل ي�شـــدر قرار نهائي عنها بعد”. واأ�شـــاف جهالني: “الغرفتان بنيتا عام 2017، وكان يدر�س فيهما 27 

طالبا وطالبة يف ال�شفني الثالث والرابع”.
 واأ�شـــدرت احلكومـــة االإ�رشائيلية نهاية العام املا�شـــي قـــرارا بهدم الغرفتني لعدم ح�شـــولهما على 
الرتاخي�ـــس الالزمـــة. من جهته، تعهد حمافـــظ القد�س عدنان احل�شـــيني خالل تفقده املوقـــع باإعادة بناء 
املدر�شـــة، و�ـــرشح لوكالة رويرتز: “�شـــنبني 3 غرف بدل الغرفتني”... “هذه املنطقـــة بادية القد�س وهي 
املنطقة امل�شـــتهدفة لال�شـــتيطان الذي يحيط بها من كل جانب كما ترون، اإ�رشائيل ترغب يف ا�شتمرار هذا 

اال�شتيطان بنهب هذه االأر�س ال�شتكمال احللقة حول القد�س”.
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أوسلو ـ معا: 

ر�شح اأع�شـــاء يف الربملان الرنويجي 
و�شـــحب  اإ�رشائيـــل  مقاطعـــة  “حركـــة 
اال�شـــتثمارات منهـــا وفر�ـــس العقوبات 
عليهـــا”، للح�شـــول علـــى جائـــزة نوبـــل 

لل�شالم للعام 2018.
موقعهـــا  علـــى  احلركـــة  وتقـــول 
فل�شـــطينية  “حركـــة  اإنهـــا  االإلكـــرتوين 
املن�شـــاأ عاملية االمتداد ت�شعى ملقاومة 
واال�شتعمار-اال�شـــتيطاين  االحتـــالل 

واالأبارتهايد االإ�رشائيلي”.
وت�شـــيف اأن ن�شـــاطها ين�شب على 
“حتقيق احلرية والعدالة وامل�شـــاواة يف 
فل�شطني، و�شوال اإلى حق تقرير امل�شري 
لـــكل ال�شـــعب الفل�شـــطيني يف الوطـــن 
النائـــب الرنويجي،  وال�شـــتات”. وقـــال 
بجورنار موك�شن�س، الذي قدم الرت�شيح: 
كم�شـــوؤول  �شـــلطتي  با�شـــتخدام  “اأفخر 
منتخب لرت�شـــيح حركة مقاطعة اإ�رشائيل 
من اأجل احلقوق الفل�شـــطينية للح�شول 

على جائزة نوبل لل�شالم”.

القاهرة ـ اف ب: 

قال املتحدث با�شـــم وزارة اخلارجية 
امل�رشيـــة، اأحمد اأبـــو زيد، اأم�ـــس االأحد، اإن 
وزيري خارجية م�رش وال�شـــودان ورئي�شـــي 
بالبلديـــن،  العامـــة  املخابـــرات  جهـــازي 
�شـــيجتمعون يف القاهرة اخلمي�س املقبل، 
لبحث العالقات الثنائية والتن�شيق ب�شاأن 
ق�شايا اإقليمية. واأ�شاف اأبو زيد يف بيان: 
“القاهرة �شـــوف ت�شت�شـــيف اخلمي�س )8 
فرباير اجلـــاري( اجتماعا رباعيـــا لوزيري 
اخلارجيـــة ورئي�شـــي جهـــازي املخابـــرات 
مب�ـــرش وال�شـــودان لبحث م�شـــار العالقات 
الثنائية بني البلدين، والتن�شـــيق ب�شـــاأن 
عدد من الق�شايا االإقليمية ذات االهتمام 
امل�شرتك”. واأو�شـــح اأن االجتماع الرباعي 
�شي�شـــبقه اجتمـــاع بني وزيـــري اخلارجية 
واجتماع بني رئي�شـــي جهازي املخابرات، 

ويليه موؤمتر �شحفي لوزيري اخلارجية.

الكويت ـ سكاي نيوز عربية:

 متكنت االأجهزة املخت�شة يف الكويت 
من �شــــبط كميــــات كبرية مــــن املخدرات، 
التــــي تنوعــــت بــــني احل�شــــي�س والهروين 
والكوكايــــني وحبوب هلو�شــــة وماريغوانا 
و”كيميــــكال”، وذلك خــــالل حملة ملحاربة 

مهربي املخدرات واملروجني لها.
وقال وكيل وزارة الداخلية امل�شــــاعد 
خالــــد  اللــــواء  اجلنائــــي،  االأمــــن  ل�شــــوؤون 
ملكافحــــة  العامــــة  االإدارة  اإن  الديــــني، 
املخــــدرات “متكنتا من �شــــبط  11.730 
ماريغوانــــا  و21.070  كيميــــكال  كيلــــو 
كيلــــو  و321.929  �شــــبو  كيلــــو  و7.928 
ح�شــــي�س و4.949 كيلــــو هريويني و400 
غرام كوكايني و2.042.208 حبة موؤثرات 
عقليــــة”. و�شــــدد الديــــني علــــى اهتمــــام 
الوزارة البالــــغ مبكافحة املخدرات وحماية 
ال�شــــباب من خماطرها واأ�رشارها، م�شــــيفا 
اأن جهود قطاع االأمــــن اجلنائي يف معركته 
�شــــد جتار املخدرات ترتكــــز على “حماية 
املجتمــــع من اأخطــــار املخــــدرات ومواجهة 
مهربيهــــا ومروجيها الذيــــن يحاولون ن�رش 

الف�شاد واجلرمية يف املجتمع”.

روما ـ اف ب:

 اأ�ـــرش الرئي�ـــس الرتكـــي رجـــب طيب 
اإلـــى  االن�شـــمام  خيـــار  علـــى  اأردوغـــان، 
االحتاد االأوروبي، راف�شـــا اقرتاح الرئي�س 
باإقامـــة  ماكـــرون  اإميانويـــل  الفرن�شـــي 
“�رشاكـــة” بـــني اجلانبـــني، كبديـــل عـــن 

الدخول اإلى االحتاد.
وقـــال اأردوغـــان يف مقابلـــة ن�رشتهـــا 
اإن  �شـــتامبا”:  “ال  االإيطاليـــة  ال�شـــحيفة 
“على االحتاد االأوروبـــي اأن يفي بالوعود 
التي قطعهـــا لرتكيا”. واأ�شـــاف الرئي�س 
يعرقـــل  االأوروبـــي  “االحتـــاد  الرتكـــي: 
املفاو�شات ويلمح اإلى اأننا م�شوؤولون عن 
عدم التقدم يف املفاو�شــــات.. هذا ظامل.. 
وينطبــــق هــــذا االأمر اأي�شــــا علــــى اقرتاح 
بع�س دول االحتاد لنا بخيارات اأخرى غري 
االن�شــــمام”. و�شــــدد اأردوغان، على رغبة 
اأنقرة “يف ان�شــــمام كامل اإلى اأوروبا.. اأي 

خيارات اأخرى لن تر�شينا”.

تر�شيح حركة مقاطعة 
اإ�رشائيل لـ“نوبل لل�شالم”

م�رش وال�شودان... اجتماع 
ا�شتخباراتي ودبلوما�شي

 �شبط كميات كبرية 
من املخدرات يف الكويت

اأردوغان ي�رش على “االن�شمام” 
لالحتاد االأوروبي

خ�سائر فادحة للحوثيني على جبهات عدة مب�ساندة التحالف 
تقدم لل�رشعية �شمال وغرب تعز... ومقتل قيادي بارز يف اجلوف 

ومتكنـــت القـــوات ال�رشعية وباإ�شـــناد من 
مقاتـــالت التحالـــف مـــن �شـــد الهجـــوم، وفق 
امل�شـــادر التـــي ك�شـــفت اأن مـــن بـــني قتلى 
ميلي�شيات احلوثي االإيرانية القيادي امليداين 

البارز اأبو حم�شن �شايع.
حققت قوات اجلي�س اليمني، باإ�شـــناد من 
طـــريان التحالـــف العربي، اأم�س االأحـــد، تقدماً 
ميدانياً جديـــداً، بتحرير عدد من املواقع غرب 
و�شمال مدينة تعز، يف اإطار العملية الع�شكرية 
الوا�شـــعة التي مت اإطالقها ال�شـــتكمال حترير 
حمافظة تعز ورفع احل�شـــار املفرو�س عليها 
مـــن ميلي�شـــيا احلوثـــي االنقالبية منـــذ ثالثة 

اأعوام.
و�شـــيطر اجلي�س اليمني علـــى تبة املنارة 
ونقيل الكرا�ـــس وقرية العاليف وقرية الزعيف 

يف منطقـــة �ـــرشف العنني بجبل حب�شـــي املطلة 
على خط تعز احلديدة غرب البالد.

كمـــا متكنت قوات اجلي�س، من ال�شـــيطرة 
على قرية اجلبريية وال�شـــفراء والو�شول اإلى 
قرية ال�رشاهم، املطلة على خط الرمادة، غرب 
تعز، بح�شـــب ما ذكره املركز االإعالمي لقيادة 

حمور تعز الع�شكري.
و�شـــن اجلي�س اليمني، اأم�س االأحد، هجوما 
عنيفا علـــى مواقع ملي�شـــيات احلوثي يف جبل 
الوع�س �شـــمال تعز، ومتكن من ال�شيطرة على 
حـــي ال�شـــجرة وعدد مـــن املواقـــع التي تعترب 

اأوكارا للميلي�شيات.
واأكد م�شدر ميداين اأن هذا التقدم ي�شكل 
اأهمية كبـــرية يف خطة اجلي�ـــس اليمني لتحرير 

جبال الوع�س اال�شرتاتيجية.

وذكرت م�شـــادر ميدانية، اأن ميلي�شـــيات 
احلوثـــي االنقالبيـــة، تكبـــدت خ�شـــائر ب�رشيـــة 
ومادية فادحة خالل املواجهات و�شـــط انهيار 
يف �شـــفوفها علـــى وقـــع ال�رشبـــات العنيفـــة 
من اجلي�ـــس وطـــريان التحالف، واأفـــادت باأن 
املواجهـــات مع امليلي�شـــيا م�شـــتمرة وبوترية 

كبرية يف خمتلف جبهات تعز.
وكان اجلي�ـــس اليمني، اأعلـــن منذ انطالق 
العملية الع�شـــكرية يف تعز عـــن حترير مناطق 
وا�شعة و�شـــط تقدم ميداين م�شـــتمر، باإ�شناد 
من مقاتالت التحالـــف العربي، وتاأكيدات باأن 
العملية م�شـــتمرة حتى حتقيق اأهدافها ب�شكل 

كامل.
و�شـــنت مقاتالت التحالـــف العربي غارات 
على تعزيزات مللي�شـــيات احلوثي  �رشق مدينة 

 حي�ـــس جنوبي احلديـــدة، ما اأ�شـــفر عن تدمري 
واإحـــراق مركبـــة ع�شـــكرية ومقتـــل مـــن كانوا 
على متنهـــا. وقتل ثالثة مـــن احلوثيني، واأٌ�رش 
4 اخرون يف مواجهـــات مع القوات ال�رشعية يف 

مديرية ناطع مبحافظة البي�شاء و�شط اليمن.
وتركزت املواجهات التـــي اندلعت عقب 
هجوم للمتمردين خالل الليل وا�شـــتمرت حتى 
ال�شاعات االأولى من فجر االأحد، يف مناطق خنق 

اأع�شار واملجرور.
وكانت مقاتـــالت التحالف العربي �شـــنت 
غـــارات ا�شـــتهدفت مواقـــع واآليـــات قتاليـــة 
مناطـــق  يف  احلوثـــي  مليلي�شـــيات  متفرقـــة 
امل�شـــوح، ومفرق، وعالـــه، مبديرية ناطع، مما 
�أ�س���فر عن �س���قوط قتل���ى و جرح���ى و تدمري 

اآليات ع�شكرية.

•  قوات ال�رشعية �شدت هجوما للحوثيني يف اجلوف 	

عواصم ـ وكاالت:

يف  ميداين  قيادي  بينهم  الأح���د،  اأم�س  الإي��ران��ي��ة،  احلوثي  ميلي�شيات  من  عن�شرا   20 قتل   

مواجهات مع القوات ال�شرعية، وغارات للتحالف العربي يف حمافظة اجلوف �شمايل اليمن.

وقالت م�شادر ميدانية اإن 9 من اأفراد القوات ال�شرعية قتلوا اأي�شا يف املعارك التي اندلعت 

اإثر هجوم وا�شع للميلي�شيات املوالية لإيران على مواقع القوات احلكومية يف منطقة مزوية و�شط 

مديرية املتون باجلوف.

بغداد ـ اف ب: 

العراقيـــة  ال�شـــلطات  ن�ـــرشت 
للمـــرة االأولـــى، اأم�ـــس االأحد، اأ�شـــماء 
60 �شخ�شـــا مـــن اأهـــم املطلوبـــني 
داع�ـــس  تنظيمـــي  اإلـــى  النتمائهـــم 
والقاعدة وحـــزب البعـــث الذي كان 

يراأ�شه �شدام ح�شني.
ويف قائمة االأ�شماء التي ح�شلت 
وكالة فران�س بر�س على ن�شخة منها، 
يظهـــر خ�شو�شـــا ا�شـــم ابنة �شـــدام 

ح�شني، رغد.
ومن بني االأ�شماء االأخرى، 28 من 
كوادر تنظيـــم داع�س، و12 من قادة 
تنظيـــم القاعدة، و20 من قادة حزب 
البعث املنحل، اإ�شافة اإلى منا�شبهم 
داخـــل التنظيمات، وبع�شـــهم ن�رشت 
�شـــورته. وجميع تلك االأ�شـــماء تعود 
لعراقيـــني، مـــا عـــدا لبنانيـــا واحـــدا 
هـــو االأمني العـــام ال�شـــابق للموؤمتر 
القومي العربي معن ب�شـــور، املتهم 
يف  “للم�شـــاركة  مقاتلـــني  بتجنيـــد 

االأن�شطة االإرهابية” يف العراق.
ومل يدرج يف الالئحة ا�شـــم زعيم 
تنظيـــم داع�ـــس اأبـــو بكـــر البغدادي 

املتواري عن االأنظار.
ورف�ـــس م�شـــوؤول اأمنـــي رفيـــع 
اأو�شـــح  اأنـــه  اإال  االأ�شـــباب،  اإعطـــاء 
لفران�ـــس بر�ـــس اأن القوائـــم ت�شـــم 
“اأهم املطلوبني للق�شـــاء العراقي، 
وقـــررت اجلهات الر�شـــمية العراقية 
2014، متكـــن  ن�رشهـــا”. ويف العـــام 
تنظيـــم داع�ـــس مـــن ال�شـــيطرة على 
م�شـــاحة �شا�شـــعة يف العراق �شـــمت 
حمافظات نينـــوى واالأنبار واأجزاء من 
كركوك و�شالح الدين وديالى، لكن 
القـــوات العراقية متكنـــت من دحره 
بعـــد 3 �شـــنوات من املعـــارك بدعم 
مـــن التحالف الـــدويل الـــذي تقوده 

الواليات املتحدة.
ومن االأ�شماء املدرجة يف القائمة، 
“اأمراء” وم�شـــوؤولو قواطع وممولون 
وداعمون ومنفذو اغتياالت ون�شـــب 
عبوات نا�شـــفة، ما زالـــوا فارين رغم 
انتهاء العمليات الع�شكرية يف البالد. 
ومن بني هـــوؤالء فار�س حممد يون�س 
املولى، امل�شـــار اإليه على اأنه “وايل 
اأعـــايل الفـــرات” وم�شـــوؤول الهيئـــة 
الع�شـــكرية لقاطع ناحية زمار و�شـــد 

املو�شـــل، اإ�شـــافة اإلى �شـــالح عبد 
الرحمـــن العبو�ـــس “املجهـــز العـــام 
الع�شكري  لوالية كركوك وامل�شوؤول 

لوالية الزاب”.
ومنهـــم اأي�شـــا �شـــدام ح�شـــني 

حمـــود اجلبـــوري وهو “اأمـــري” والية 
جنوب �ملو�س���ل و�ل�رشق���اط، وكذلك 
حممـــود اإبراهيـــم امل�شـــهداين وهـــو 
�شابط �شابق يف نظام �شدام ح�شني.
كمـــا ت�شـــم الالئحة فـــواز حممد 

املطلـــك وثالثـــة مـــن اأوالده، وهـــو 
�شـــابط �شـــابق يف فرقـــة “فدائيـــو 
�شـــدام”، وهي منظمة �شبه ع�شكرية 
القـــرن  ت�شـــعينات  يف  ت�شـــكلت 
املا�شـــي، و�شغل من�شـــب ع�شو يف 

املجل�س الع�شكري لتنظيم داع�س.
ومن بـــني اأبرز قياديـــي تنظيم 
القاعدة، برز ا�شـــم الزعيم الع�شكري 
يف كركـــوك اأحمد خليل ح�شـــن، وعبد 
النا�ـــرش اجلنابـــي، املفتـــي واملمول 
للتنظيـــم يف منطقـــة جـــرف ال�شـــخر 
جنـــوب بغـــداد، والتـــي كان يطلـــق 
عليها �شابقا ا�شـــم “مثلث املوت”. 
اأمـــا بالن�شـــبة اإلـــى جمموعـــة النظام 
ال�شابق، فجاء على راأ�س القائمة ا�شم 
حممـــود يون�شـــف االأحمد، اأحـــد قادة 

احلزب الذي حل يف العام 2003.
وهذه املـــرة االأولـــى التي ترفع 
فيها ال�شـــلطات العراقية ال�رشية عن 
اأ�شماء املطلوبني بتهمة “االإرهاب”.

واأكـــد امل�شـــوؤول االأمني نف�شـــه 
لفران�س بر�س اأن “ال�شلطات �شتقوم 
بالك�شـــف عن اأ�شماء املطلوبني على 

�شكل قوائم”.

قائمة مطلوبين لدى بغداد تشمل رغد صدام وتستبعد البغدادي

• رغد �شدام ح�شني. 	
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إلى: 10٫000.000

خالل  املذكورة  االدارة  الى  التقدم  قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ: 4/2/2018
القيد: 68658

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )1( لسنة 2018 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة بحر بشان تخفيض رأسمال شركة يونيكورن العقارية ش.ش.و
املسرات لتشييد املباني ألصحابها ابراهيم نصر القالف وفاطمة محمد عبداهلل واملسجلة 

مبوجب القيد رقم 101843، بطلب تصفية الشركة اختياريا وتعيني ابراهيم نصر احمد 
ابراهيم القالف كمصفي للشركة   

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : ابراهيم نصر احمد ابراهيم القالف        الهاتف :33870003 )973+( 

البريد االلكتروني:  QALAF82@HOTMAIL.COM      املنامة - البحرين

الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة بحر املسرات لتشييد املباني

ألصحابها ابراهيم نصر القالف وفاطمة محمد عبداهلل
جتاري رقم 101843

 بناء على قرار الشركاء في شركة هيستون لصيانة املباني ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 90173، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / حسني محسن حسني علي النزر  

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : حسني محسن حسني علي النزر

الهاتف :36655622 )973+( 
ALNAZERLAW@GMAIL.COM  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة هيستون ليانة املباني ذ.م.م
سجل جتاري رقم 90173

 بناء على قرار الشركاء في شركة اي فيجن البحرينية لالتصاالت ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 88437، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسني علي 

محمد تقي  مصفياً للشركة   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
املصفي : حسني علي محمد تقي

الهاتف :33121878 )973+( 

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة اي فيجن البحرينية لالتصاالت ذ.م.م
سجل جتاري رقم 88437

تقدم إلينا املعلن أدناه: معصومه غلوم حسني محمد بطلب حتويل احملالت التجارية 
التالي الى السيد / رفيه بيكم سيد علي سيد عمر سيد ابراهيم

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

تاريخ الطلب 30/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-16505( اعالن رقم
تنازل او بيع- عن احملل التجاري

عباية البتونيا45079-5

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا: نبيله حاجي علي اجلناحي بطلب حتويل احملالت التجارية التالي الى لولوه 
سلمان محمد اليازي

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

تاريخ الطلب 31/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-17297( اعالن رقم
تنازل- عن احملل التجاري

كريستال كلير للتنظيفات84666-1

االسم التجاريرقم القيد

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبداهلل علي سلمان
االسم التجاري احلالي: مركز االبرار الذهبية للهواتف والستاليت

االسم التجاري اجلديد: ورشة االبرار الذهبية لالملنيوم

التاريخ: 4/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-18432( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

42226-34

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املالك ملؤسسة علي حسن علي  العريبي  السيد علي حسن علي  إليها 
يطلب   ،  45070 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  العريبي 
حتويل املؤسسات الفردية اململوكة له والفروع كاآلتي: )2 و 3 و 4 و 6 و 10 
و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21( إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 200 دينار 

بحريني، وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
- علي حسن علي محمد علي العريبي

- باسم بن علي بن محمد ربيع

التاريخ: 30/1/2018   -  القيد: 45070
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )16430( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

املدعية: مؤسسة فخرو للمحاسبة والتدقيق بصفتها املصفية لتركة املرحوم 
سعيد عبدالنبي الزيرة، 

وكيله احملامي: أحمد عبدالرحمن الذكير

املدعى عليهم: فيصل - نعيمة - ليلى - جليلة - انيسة - مراتب - غازي - عفاف 
- اميان - علي - ابتسام - باسمة ورثة سعيد عبدالنبي الزيرة

موضوع الدعوى: ديون أخرى

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الثانية للمدعى عليهم املذكور أعاله أنها قد 
حددت جلسة 6/2/2018 إلعالن املدعى عليه بالدعوى املتقابلة 2/2017/957/4

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001080927 :رقم الدعوى: 02/2014/01850/2  -  رقم الكتاب

التاريخ: 18/1/2018
احملكمة الكبرى املدنية الثانية  -  اعالن بالنشر
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عباس: 36600656 - علي : 36700722 
Tel: 17564411 -  F: 17564441

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

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

L001187 :أرض في مقا�ة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 424  - سعر القدم: 24.5 

RB  - 111,816 :السعر الكلي 
 L001192 :أرض جبلة ح�شي- رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 368.5  - سعر القدم: 27 

RA  - 107,096 :السعر الكلي 

 L001159 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 2,664  - سعر القدم: 30 

BC  - 860,258 :السعر الكلي 

 L001163 :أرض في السهلة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 334.7  - سعر القدم: 27 

RA  - 97,273 :السعر الكلي 

 L001117 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 607  - سعر القدم: 31 

RB  - 202,546 :السعر الكلي 

 L001102 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
المساحة �المتر: 564.3  - سعر القدم: 20 

RA  - 121,482 :السعر الكلي

L001076 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
المساحة �المتر: 512  - سعر القدم: 27 

RB  - 148,801 :السعر الكلي

 L001042 :أرض في القر�ة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 402.8  - سعر القدم: 24 

RA  - 104,057 :السعر الكلي 

 L001038 :أرض في البد�ع - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 633  - سعر القدم: 20 

RA  - 136,272 :السعر الكلي 

 L001041 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 496  - سعر القدم: 32 

B4  - 170,846 :السعر الكلي 

 L001014 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 520  - سعر القدم: 23 

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

RA  - 179,220 :السعر الكلي 
 L000943 :أرض في جبلة ح�شي- رقم التعر�ف

 المساحة �المتر: 480  - سعر القدم: 28 
RB  - 144,668 :السعر الكلي 

 L000942 :أرض في الشاخورة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 651  - سعر القدم: 20 

RB  - 140,147 :السعر الكلي 

 L000823 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 1,946  - سعر القدم: 20 

RA  - 418,934 :السعر الكلي 

 L000680 :أرض في الجنب�ة - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 1,125  - سعر القدم: 24 

RB  - 290,628 :السعر الكلي 

 L000661 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 1,482  - سعر القدم: 18 

RA  - 287,140 :السعر الكلي 

 L000847 :أرض في �ار�ار  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 534  - سعر القدم: 22 

RA  - 126,455 :السعر الكلي 

 L000915 :أرض في السهلة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 428.4  - سعر القدم: 25 

RA  - 115,282 :السعر الكلي 

 L000241 :أرض في أبو قوة  - رقم التعر�ف
 المساحة �المتر: 729  - سعر القدم: 22 

RA  - 172,633 :السعر الكلي 
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كس��ب املحرق 3 نق��اط مهمة ومثينة 
للغاية يف دوري بنك البحرين الوطني 
ألندي��ة الدرج��ة األوىل لك��رة القدم، 
بعد أن فاز عىل املنامة بثالثة أهداف 
مقاب��ل اثن��ن، يف اللقاء املث��ر الذي 
جمعه��ا، أم��س، عىل اس��تاد مدينة 
خليفة الرياضية، ضمن الجولة 12 من 

املسابقة.
إثارة كبرة ومجريات عديدة ش��هدها 
اللقاء، خصوصا مع احتس��اب رضبتي 
واح��دة  ضاع��ت  للمح��رق  ج��زاء 
إلساعيل عبداللطيف والثانية سجلت 

عن طريق جال راشد.
التناف��س الق��وي ب��دأ مبك��را حينا 
تق��دم املنام��ة به��دف يف الدقيق��ة 
)4( للمح��رف إيري��ك، يف حن عادل 
عبدالل��ه الحاي��ي النتيج��ة بعده��ا 
بدقيقتن فقط، وع��اد املنامة للتقدم 
عرب محمود عبدالرحم��ن )25(، لكن 
املحرق اس��تطاع أن يقلب النتيجة يف 
الشوط الثاين عرب هدفن سجلها زياد 

الدربايل )82( وجال راشد )88(.
فوز ق��رب املحرق من لق��ب الدوري 
وأك��د نواياه البطولي��ة، خصوصا وأنه 
وس��ع الفارق إىل 8 نق��اط مع أقرب 
انتظ��ار م��ا  النجم��ة، يف  املنافس��ن 
ستسفر عنه الجوالت الست املتبقية، 
عالوة عىل العودة القوية التي حققها 
املحرق بع��د تأخره يف النتيجة ومتكنه 

من البقاء حتى اآلن دون خسارة.
ويف لقاء ثان أقيم عىل اس��تاد األهيل 
أم��س، تع��ادل املالكي��ة م��ع الرفاع 

الرشقي )3-3(.
يف  ال��ربي  للالكية:عي��ى  س��جل 
الدقيقت��ن )43( و )49(، إرساء عامر 

)66(، وس��جل للرشق��ي ج��واو )63( 
و )74( م��ن رضبت��ي ج��زاء وفيصل 

بودهوم )87(.

المنامة والمحرق

ق��دم الفريق��ان ش��وطا جي��دا وقويا 
خصوصا يف البداية، مع وضوح الرغبة 

لكليها يف تحقيق الفوز.
واس��تطاع املنام��ة أن يس��جل هدف 
التقدم مبكرا عند الدقيقة )4(، بعدما 
س��دد املحرف إيريك ك��رة من جهة 
اليسار بش��كل رائع خادعت الحارس 
س��يد محمد جعفر والمس��ت القائم 

األيرس قبل أن تعانق الشباك.
وج��اء رد املحرق رسيع��ا، وبالتحديد 
عند الدقيقة )6( بعدما تبادل عبدالله 
يوس��ف الكرة مع عبدالل��ه الحايي؛ 
لينطل��ق األخر م��ن مس��افة بعيدة 
متوغ��ال إىل داخ��ل املنطق��ة املنامية 
ومسددا كرة أرضية قوية سكنت مين 

الحارس عار محمد.
وعاود املنامة املحاول��ة، فكاد محمد 

الرميحي أن يس��جل الثاين، لكن كرته 
الرأس��ية اعتلت مرم��ى املحرق قليال 

.)13(
وس��جل املنامة الهدف الثاين عرب ركلة 
ثابتة جانبية ميينا، س��دد فيها محمود 
عبدالرحمن “رينغو” الكرة لتمر أمام 
الجميع وتس��كن مين الحارس س��يد 

محمد )25(.
حاول املحرقاوي جال راشد التعديل، 
لكن ركلت��ه الثابتة أمس��كها الحارس 

عار بسهولة )35(.

الشوط الثاني

أجرى مدرب املحرق س��لان رشيدة 
تبديال م��ع بداي��ة الش��وط فأرشك 
الليب��ي محمد صول��ة مكان صاحب 

الهدف عبدالله الحايي.
وأنقذ حارس املنامة عار محمد كرة 
مسددة من قبل محرف املحرق زياد 
الدربايل بتألق كبر للحارس الش��اب 

.)69(
واحتس��ب الحك��م عبدالله قاس��م 
رضب��ة جزاء للمح��رق بعد أن عرقل 
العب املنامة محم��د عيى مهاجم 
املحرق إس��اعيل عبداللطيف وسط 
اعراض منامي، فتقدم لها إس��اعيل 
عبداللطي��ف وس��دد ك��رة أرضي��ة 
ضعيفة مرت جوار القائم األمين دون 

أن تجد موقعا يف الشباك )72(.
وواص��ل املحرق تقدم��ه لألمام بحثا 
عن التع��ادل، وكان له ذلك، بعد أن 
لعب املدافع األمين محمد البناء كرة 
عرضي��ة متقنة تابعها زي��اد الدربايل 

برأسه يف املرمى املنامي )82(.
ومل يكتف املح��رق بالتعادل، فانفرد 
الليب��ي صولة مبرمى الح��ارس عار 
محم��د؛ ليتع��رض لإلعاق��ة من قبل 
الحارس، ليحتس��ب الحك��م عبدالله 
رضب��ة ج��زاء بإش��ارة م��ن الحكم 
املس��اعد الثاين صالح جناحي )85(، 
وهو القرار ال��ذي القى اعراضا كبرا 
من قب��ل املنامي��ن، يف ح��ن تقدم 

العب املحرق جال راش��د وس��دد 

الكرة بنجاح يف الش��باك معلنا تقدم 

فريقه للمرة األوىل يف املباراة.

والتعديل،  الع��ودة  املنام��ة  وحاول 

لكنه مل ينج��ح يف ذلك، خصوصا وأن 

املح��رق تراجع لل��وراء كثرا، يف حن 

أرشك املدرب رشي��دة املدافع صالح 

عبدالحميد مكان املهاجم إس��اعيل 

عبداللطيف؛ للحف��اظ عىل النتيجة، 

وبالفعل نجح يف تحقيق ذلك.

أدار املب��اراة الحكم عبدالله قاس��م، 

إبراهي��م س��بت وص��الح  وعاون��ه 

عبدالعزيز  الراب��ع  والحكم  جناحي، 

رشيدة.

جدول الترتيب

)34 نقطة( 1.املحرق 

)26( 2.النجمة 

)24( 3.املالكية 
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اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

للشباب  الوطني  منتخبنا  يخوض 
يف متام الس��اعة الثالث��ة من بعد 
ظهر اليوم اإلثن��ن مباراته األوىل 
أم��ام منتخ��ب س��لطنة ع��ان 
والجمه��ور”،  األرض  “صاح��ب 
بطول��ة  منافس��ات  انطالق��ة  يف 
مجل��س التع��اون الخليجي لكرة 
الس��لة للش��باب تحت 17 سنة 
واملقام��ة حاليا يف مس��قط، عىل 
ملعب املجمع السلطاين الريايض 
الفرعي، حيث يتطلع منتخبنا إىل 
تسجيل انتصاره األول يف البطولة؛ 
من أجل أن يك��ون دافعا معنويا 

له ملواصلة املشوار بإيجابية.
وكان منتخبن��ا الوطني قد وصل 
مس��اء أمس العاصم��ة العانية 
منافس��ات  لخ��وض  )مس��قط( 
البطول��ة الخليجي��ة، إذ ي��رأس 
الوفد عضو مجلس اإلدارة رئيس 
لجن��ة املنتخبات ن��ارص القصر، 
برفقة نائ��ب رئي��س الوفد عيل 
حس��ن الخاجة، والجهاز اإلداري 
املك��ون م��ن مدي��ر املنتخب��ات 
الوطنية غس��ان ق��اروين، وإداري 
املنتخبات موىس جعفر، والجهاز 
الفني املكون من الكابنت س��لان 
للمدرب  األول  رمضان، واملساعد 
الكابنت حس��ن قاهري، واملساعد 
الثاين للمدرب الكابنت حسن مي.
ويضم املنتخ��ب كال من الالعبن 
مزمل أمر، راشد عوض، مصطفى 
حس��ن ع��يل، عيل حس��ن عيل 
وعبدالكري��م أب��و ق��ورة )نادي 
نبي��ل وعيى  ن��واف  املنام��ة(، 
الرويلة )نادي األهيل(، أحمد فتيل 
الكوهجي  عبدالله  )س��اهيج(، 
وأحم��د خليف��ة )الحال��ة(، عيل 
جاب��ر )النجم��ة(، عامر حس��ن 
ومرتىض إس��اعيل )النويدرات(، 

وباقر عيى )املحرق(.

يش��ار إىل أن منتخبن��ا الوطن��ي 
للش��باب أنهى تحضرات��ه لهذه 
البطولة محليا من خالل سلس��لة 
م��ن برام��ج اإلع��داد املوضوعة 
من قبل املدرب الوطني س��لان 

رمضان. 
ودخ��ل العبون��ا الش��باب خالل 
األسبوع املايض معس��كرا داخليا 
بأحد الفن��ادق بالعاصمة املنامة؛ 
من أجل وضع املنتخب يف أجواء 
مغلقة تتناس��ب مع أهمية هذه 
الف��رة واإلعداد األمثل لها، حيث 
شمل املعسكر تدريبات متواصلة 
وعرض تلفزيون لبعض املباريات 
من أجل دراسة الخيارات املتاحة 
للتعام��ل م��ع أج��واء البطول��ة 

بالصورة املطلوبة.
وق��ال مدير املنتخب��ات الوطنية 
باالتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
غس��ان ق��اروين إنه ف��ور وصول 
الوفد البحريني تلقى اتصاال من 
لكرة  البحرين��ي  االتح��اد  رئيس 
السلة سمو الشيخ عيى بن عيل 
بن خليف��ة آل خليفة اطمنئ من 
خالله س��موه عىل بعثة منتخبنا 

باالهت��ام  مش��يدا  الوطن��ي، 
املنقطع النظر من س��موه يف كل 
ما يتعلق بأمور املنتخب ومتابعة 
س��موه التي تعد حاف��زا معنويا 
كب��را لالعب��ن وللجهازين الفني 

واإلداري للمنتخب.
وأوض��ح قاروين أن األمور تس��ر 
وف��ق ما هو مخطط إليه س��لفا، 
وأن الجه��از الفن��ي عمل جاهدا 
ع��ىل إع��داد الالعبن باملس��توى 
الفن��ي الذي يتناس��ب مع حجم 
البطولة والرغبة الجادة بالخروج 
اإليجابية  النتائ��ج  بأفض��ل  منها 

املمكنة.
وأضاف “األج��واء إيجابية للغاية 
والالعبون عىل مستوى ملفت من 
األداء والح��اس، ومث��ة تطلعات 
عالية ألن تكون املشاركة مرشفة 
وتعط��ي االنطب��اع الجي��د ع��ن 
مستوى السلة البحرينية وعن ما 

متتلكه من قدرات وإمكانات”.
 

حصة تدريبية أخيرة

وحرص الجه��از الفني للمنتخب 

ف��ور الوص��ول إىل مس��قط عىل 
إج��راء حص��ة تدريبي��ة خفيفة، 
قدم فيها املدرب س��لان رمضان 
الخط��ط الفنية الالزم��ة لالعبن 
أج��واء  م��ع  التعام��ل  وكيفي��ة 
البطول��ة، إضاف��ة للوق��وف عىل 
جهوزي��ة املنتخ��ب قب��ل خوض 
املب��اراة االفتتاحية أمام املنتخب 

العاين.
وعمل الجه��از الفني عىل تعزيز 
والتكتيكية،  البدني��ة  الجوان��ب 
حرصا عىل معرفة مدى ما يتمتع 

به الالعبون من جهد الزم لتقديم 
الصورة الفني��ة املرشفة والظهور 
س��بيل  يف  املأم��ول  باملس��توى 
تحقي��ق النتائج التي يتطلع إليها 

املنتخب.
كا ق��ام الجه��از الفن��ي بعرض 
املباريات لالعبن لدراس��ة  بعض 
اإلمكان��ات الالزمة ورشح العديد 
من األمور الفني��ة التي يحتاجها 
املنتخب م��ن أجل دخ��ول لقاء 
اليوم بأفضل املستويات املمكنة، 
إذ ق��دم املدرب س��لان رمضان 

رشحا عن طبيعة اللقاءات وكيفية 
املختلفة،  األج��واء  التعامل م��ع 
والعمل عىل تخطي الصعاب؛ من 
أجل يك��ون األداء مرضيا ويؤدي 

إىل تحقيق النتائج املرجوة.

اجتماع اللجنة الفنية

عق��دت اللجنة الفني��ة بالبطولة 
العت��اد  الخ��اص  اجتاعه��ا 
الجدول املقرح ومطابقة أس��اء 
الالعبن ومعاين��ة اللباس الخاص 
باملنتخب��ات، إذ حرض من جانب 
مملك��ة البحري��ن رئي��س الوفد 
ن��ارص القصر ومدي��ر املنتخبات 

باالتحاد غسان قاروين.
وناق��ش االجت��اع العدي��د من 
األمور الفنية الالزمة قبل انطالق 
ومتابع��ة  الخليج��ي،  الح��دث 
التفاصيل املتعارف عليها يف مثل 

هذه االجتاعات.
 

غلوم حكما مرافق

يش��ارك الحك��م ال��دويل ع��ادل 
غل��وم يف إدارة مباريات البطولة 
الخليجي��ة حك��ا مرافق��ا م��ع 
املنتخ��ب الوطن��ي برش��يح من 

االتحاد البحريني لكرة السلة.
وأع��رب عادل غل��وم عن تقديره 
االتح��اد  إدارة  ملجل��س  البال��غ 
البحرين��ي لكرة الس��لة برئاس��ة 
س��مو الش��يخ عيى بن عيل بن 
خليفة آل خليفة عىل هذه الثقة، 
مؤك��دا رغبت��ه الج��ادة بالظهور 
املرشف؛ م��ن أجل عكس الصورة 
املمي��زة للتحكيم البحريني بهذه 

البطولة.

“أحمر السلة” يستهل مشوار البطولة الخليجية للشباب بمالقاة عمان
سمو الشيخ عيسى بن علي يطمئن على البعثة 

مسقط         الوفد اإلعالم

سيكون عش��اق لعبة كرة اليد 
عىل موعد منتظر اليوم االثنن 
عندم��ا يصطدم فري��ق باربار 
بنظره النجمة يف مباراة مؤجلة 
م��ن الدور التمهي��دي لدوري 
أندية الدرجة األوىل لكرة اليد 
يف متام الس��اعة 7 مس��اًء عىل 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

لقاء م��ن املؤمل أن يكون خر 
افتتاحي��ة لع��ودة منافس��ات 
اللعب��ة لل��دوران بع��د ف��رة 
توقف طويلة بس��بب مشاركة 
منتخبن��ا الوطني يف التصفيات 
الآلس��يوية، الت��ي خ��رج منها 
مبرك��ز الوصافة وضمن التأهل 
ملونديال العامل. كا من املؤكد 
الحي��اة ملدرج��ات  أن تع��ود 
مش��جعي  بحض��ور  الصال��ة 
لتش��جيع  النادي��ن  وأنص��ار 
املب��اراة  ه��ذه  يف  فريقه��ا 

الكبرة.
يدخ��ل باربار ه��ذا اللقاء ويف 

جعبت��ه 16 نقط��ة يف صدارة 
الرتي��ب من 6 مباري��ات، فاز 
يف 5 وخرس 1، بخالف النجمة 
الذي لعب 5 مباريات وحصد 

منها 15 نقطة.
لقاء الي��وم ورغم أن��ه يكمن 
يف ال��دور التمهيدي والفريقان 
ضمن��ا احتالل مراك��ز التأهل، 
إال أنه بكل تأكيد له حس��اباته 
لدى الفريقن وكل منها يريد 
التفوق وإن��زال الهزمية باآلخر 

وإثبات علو كعبه عليه.
س��يدعيل  بارب��ار  فم��درب 
الفالحي يأمل أن يكون العبوه 

الذهن��ي  تركيزه��م  قم��ة  يف 
بأرضية  الفن��ي  عطائهم  وأوج 
املي��دان؛ ل��ي يق��ارع خصمه 
إيجابية وال  بنتيج��ة  ويخ��رج 
يتعرض النتكاس��ة ثانية تبعده 
ع��ن الص��دارة، أم��ا امل��درب 
التون��ي زه��ر بن مس��عود 
ال��ذي يعيش أزه��ى أيامه مع 
الكتيبة النجاوية بعد تحقيق 
البحرين��ي  “الس��وبر  لقب��ي 
والكأس اآلسيوي”، فبكل تأكيد 
النتائ��ج  االس��تمرار يف  يري��د 
واملس��تويات العالي��ة يف هذه 

املسابقة.

ظف��رت العب��ة منتخبن��ا الوطن��ي 
بامليدالية  البنع��يل  للتايكوندو فجر 
الربونزية يف بطولة الواليات املتحدة 
األمركي��ة الدولي��ة املصنفة نجمتن 
ال��دويل  واملعتم��دة م��ن االتح��اد 
للتايكوندو مبش��اركة أكرث من 2230 
العباً والعبة من مختلف دول العامل 
لتؤك��د فج��ر البنع��يل صدارتها يف 
التصني��ف الدويل للع��ام الثاين عىل 
التوايل عىل مستوى الخليج والعرب.

البنعيل  فج��ر  الالعبة  واس��تطاعت 
يف  املس��تويات  أفض��ل  تق��دم  أن 
البطولة وحص��د امليدالية الربونزية، 
حي��ث ش��اركت يف فئ��ة الس��ينيور 
مبشاركة 18 العبة من دول الواليات 
وتايوان وكولومبيا  األمركية  املتحدة 
واملكسيك وأوروبا وماليزيا والدمنارك 
إضاف��ة إىل فج��ر البنع��يل، وفازت 
البنعيل عىل العبة الواليات املتحدة 
األمركية جاسيكا بعد مستوى مميز، 
وخ��رست م��ن العب��ة كولومبيا يف 
نصف النه��ايئ مونيكا، قبل أن تفوز 

عىل العبة تايوان ش��ينغ هوا هيونغ 
يف مب��اراة تحديد املركزي��ن الثالث 

والرابع لتحصد امليدالية الربونزية.
وحقق��ت العب��ة الوالي��ات املتحدة 
االمركية ستايب املركز األول واملركز 
الثاين العبة كولومبيا مونيكا قارس��يا 
واملرك��ز الثال��ث من نصي��ب العبة 
البنعيل  للتايكوندو فج��ر  منتخبن��ا 
واملركز الرابع العبة تايوان شينغ هوا 

هيونغ.
وأعرب��ت الالعبة فج��ر البنعيل عن 
بالغ س��عادتها بصعودها عىل منصة 
التتويج يف واحدة من أقوى بطوالت 
التايكوندو الدولية املفتوحة، مشيدة 
بدعم مجل��س إدارة اتحاد البحرين 
للدفاع عن النفس واملستشار املدير 
توفيق  التايكون��دو  للعب��ة  الفن��ي 

نويرص.

بــــــاربــــار يصطـــــدم بـ “السوبــــر 
اآلسيـــوي” بدوري اليــد

البنعلي تحصد برونزيــــة بطولـــة 
أميركا الدولية للتايكوندو

أم الحصم         اتحاد البحرين للدفاع عن النفسعلي مجيد

سمو الشيخ عيسى بن علي

القصير يشارك في اجتماع اللجنة الفنيةالكابتن سلمان رمضان 

منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب 

السنة العاشرة - العدد 3401 
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منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

حقق فريق��ا مدينة عيى والرفاع 
فوزي��ن معنوي��ن عىل حس��اب 
االتحاد وس��رة، يف املباراتن اللتن 
جمعتها مس��اء أم��س )األحد(، 
عىل صالة اتحاد السلة بأم الحصم، 
يف افتتاح منافس��ات الجولة ال�26 
واألخرة للقس��م الثاين من الدور 

التمهيدي لدوري زين.
يف اللق��اء األول، مل يواج��ه الرفاع 
صعوب��ة يف تخطي عقب��ة نظره 
س��رة، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 

.)81/59(
ورفع الساوي رصيده بهذا الفوز 
إىل 40 نقط��ة يف املركز الخامس، 
في��ا وص��ل رصيد س��رة إىل 31 

نقطة يف املركز التاسع.
وج��اءت نتائ��ج أش��واط املباراة 
عىل النح��و اآليت: )13/6( الرفاع، 
)27/19( الرف��اع، )21/14( الرفاع 

و)20/20(.
فريق  ملالق��اة  الرف��اع  ويس��تعد 
الرابع  املركز  النويدرات صاح��ب 
يف املرحلة املقبلة املؤهلة للمربع 

الذهبي.
ويف اللق��اء الث��اين، حق��ق مدينة 
عيى فوزه الثالث يف الدوري عىل 

حساب االتحاد، بنتيجة )52/48(.
ورفع مدينة عيى رصيده إىل 27 

نقطة يف املركز ال�11، فيا رفعت 
نقطة الخس��ارة رصيد االتحاد إىل 

36 نقطة يف املركز الثامن.
وج��اءت نتائ��ج أش��واط املباراة 
األربعة ع��ىل النحو اآليت: )14/9( 
االتح��اد،   )21/11( املدين��ة، 

)18/11( املدينة و)9/7( املدينة.

مباريات اليوم

تس��تكمل مس��اء اليوم منافسات 
الجولة األخ��رة بإقامة لقاءين، إذ 
يلتق��ي يف املب��اراة األوىل فريقي 
الس��اعة  يف  والحال��ة،  املح��رق 
السادس��ة مس��اًء، وتليها مبارشة 
النجمة وس��اهيج، عند  مب��اراة 
ال���7:45 مس��اًء، وتقام  الس��اعة 
املباراتان ع��ىل صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
وتتجه األنظار الي��وم نحو املباراة 
األوىل، التي يس��عى فيها املحرق 
لتحقي��ق االنتص��ار وخطف مركز 
وصافة ال��دوري املؤه��ل املبارش 
ملنافسات املربع الذهبي واالبتعاد 
عن مرحلة ال�«ب��آلي أوف«، عىل 
أم��ل تعرث منافس��ه املبارش فريق 
األهيل حينا يواجه حامل اللقب 

املنامة يوم غٍد الثالثاء.

يشارك مجموعة من حكامنا يف ورش االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، والتي يعقدها األسبوع الجاري يف العاصمة 

املاليزية )كواالملبور(.

رئيس قسم شؤون الحكام باالتحاد ومقيم الحكام اآلسيوي جاسم محمود سيشارك يف ورشة عمل مقيمي الحكام 

اآلسيوين، والتي ستعقد بدءا من يوم الثالثاء املوافق 6 فرباير الجاري وحتى الخميس املوافق 8 من ذات الشهر. 

وسيشارك عضو لجنة الحكام باالتحاد خالد العالن يف ورشة عمل ملحارضي ومقيمي الحكام اآلسيوين الجدد، وذلك 

بدءا من اليوم )اإلثنن( وحتى الخميس املقبل.

من جهة أخرى، يشارك الحكم الدويل السابق جميل جمعة يف حفل االتحاد اآلسيوي املخصص لتقدير الخدمة، 

والذي سيقام يف كواالملبور يوم الخميس 8 فرباير الجاري.

المحرق يتأهب لخطف وصافة “زين”

الرفــاع والمدينـــة يتخطيـــان ستــرة واالتحـــاد

مشاركات لحكام الكرة في ورش االتحاد اآلسيوي

محمد الدرازي

من لقاء االتحاد والمدينة 
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اعتماد موعد انطالق القسم 
الثاني لدوري الطاولة

الرفاع – اتحاد الطاولة: اعتمد 
مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة الطاولة موعد انطالق القسم 
الثاين ملنافسات الدوري يف كافة 

الفئات )العموم والشباب والناشئن 
واألشبال(.

وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة رئيس 

لجنة املسابقات جعفر هادي أن االتحاد أصدر جدول 
منافسات القسم الثاين وتم تعميمه عىل كافة األندية 

املنضوية تحت مظلة االتحاد، مشراً إىل أن موعد انطالق 
دوري األشبال سيكون غداً الثالثاء 6 فرباير الحايل.

وأشار جعفر هادي أن دوري الناشئن للقسم الثاين 
سينطلق غداً الثالثاء أيضاً، فيا ستقام الجولة األوىل 
من القسم الثاين لدوري العموم والشباب يوم األحد 

املقبل 11 فرباير الحايل، حيث ستقام املباريات عىل صالة 
االتحاد بالرفاع.

وستجمع مباريات الجولة األوىل للقسم الثاين بدوري 
األشبال البحرين مع ساهيج، االتفاق ضد باربار، سار 

ضد البسيتن، وتوبيل مع البديع، أما الجولة األوىل للقسم 
الثاين لدوري الناشئن ستجمع بن االتفاق مع الناشئات، 
باربار مع سار، توبيل مع البحرين، البديع مع ساهيج، 

وعايل ضد البسيتن.
وينطلق القسم الثاين لدوري العموم يوم األحد 11 فرباير 

الحايل، حيث ستجمع الجولة األوىل االتفاق مع عايل، 
ساهيج ضد البسيتن، البحرين ضد باربار، الحالة مع 

سار، ويف اليوم نفسه سيشهد إقامة الجولة األوىل لدوري 
الشباب، حيث سيلتقي االتفاق مع عايل، ساهيج مع 

توبيل، البحرين مع باربار، والفتيات ضد سار.

جعفر هادي

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
يف 2 من ظهر اليوم بتوقيت البحرين 

لقاءه الثالث يف كأس آسيا أمام 
منتخب ماليزيا، وذلك يف الصن 

تايبيه.
وكان املنتخب قد تعادل يف لقاءه 

األول مع املنتخب املضيف )2-2(، 
ضمن الجولة األوىل للمجموعة األوىل 
يف البطولة، قبل أن يخرس يف الجولة 

الثانية أمام فيتنام )1-2(، يف حن 
سيلعب اليوم لقاءه الثالث واألخر 
ضمن دور املجموعات، إذ بناء عىل 
نتيجة اليوم سيتحدد املتأهالن إىل 

الدور التايل عن املجموعة.
ويسعى منتخبنا بقيادة املدرب عادل 

املرزوقي لتحقيق فوز يضمن له 
الدخول كمنافس عىل التأهل إىل ربع 

النهايئ.

ويف لقاء آخر ضمن ذات املجموعة، 
تلتقي الصن تايبيه مع فيتنام.

ويشر ترتيب املجموعة حاليا إىل 
صدارة تايبيه برصيد 4 نقاط، ثم 

ماليزيا وفيتنام بواقع 3 نقاط لكل 
واحد منها، ويأيت منتخبنا أخرا 

بنقطة وحيدة.
وتقام البطولة حتى 11 فرباير الجاري 
مبشاركة 16 منتخبا، وهي املرة األوىل 

التي يتأهل فيها منتخبنا إىل نهائيات 
كأس آسيا. وتضم قامئة منتخبنا 15 

العبا هم: يوسف جناحي، سيد محمد 
حميد، سيد فاضل ريض، جسام صالح، 

محمد ريض، سلان مال، عيل صالح، 
محمد عبدالله، أحمد عبدالنبي، 

أحمد عبدالجليل، فالح عباس، 
عبدالله املالي، عيل املالي، سيد 
هاشم أحمد، وسيد محمد حسن.

منتخــب الصـاالت يواجـــه ماليزيــــــا في كـــــأس آسيـــــا

جاسم محمود

فجر البنعلي

فرحة محرقاوية كبيرة بتأكيد الصدارة وتوسيع الفارق من لقاء المحرق والمنامة  )تصوير: رسول الحجيري( 

من لقاء المالكية والرفاع الشرقي
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أهدى نادي البحرين للرماية للسيدات 
مملكة البحرين أول ميداليتني ذهبيتني 
لألندي��ة  الرابع��ة  األلع��اب  يف دورة 
تحتضنها  الت��ي  للس��يدات  العربي��ة 
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة حتى 13 فرباير الجاري عندما 
فاز الفري��ق باملرك��ز األول وامليدالية 
الذهبي��ة يف مس��ابقة املس��دس 10 
مرت )الف��رق( وتوج��ت الرامية موزة 
عبدالرحيم بذهبي��ة )الفردي( بنفس 
املسابقة )املسدس 10 مرت(، كام فازت 
زميلتها عائش��ة الربي��ي باملركز الثاين 
وامليدالي��ة الفضية يف ذات املس��ابقة 
الت��ي انطلقت صباح أمس األحد عىل 

نادي سيدات الشارقة.
وبهذا اإلنجاز فقد نجح نادي البحرين 
للرماي��ة م��ن تحقي��ق أول ميدالي��ة 
ذهبي��ة “رس��مية” ململك��ة البحرين 
بطول��ة  يف   2018 الذه��ب  ع��ام  يف 
معتمدة رس��مياً وليس��ت “دولية” أو 

“مفتوحة”، عل اعتبار أن الدورة تقام 
تحت مظل��ة اتحاد اللج��ان األوملبية 
الوطنية العربي��ة، بعدما أعلن ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ئون 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س  الش��باب، 
اللجنة  رئي��س  والرياض��ة،  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة عن إطالق شعار “ 
الذهب فقط” عىل هذا العام، وهو ما 
يعكس روح التحدي والعزمية لالعبات 
البحرين عىل تنفيذ ش��عار سموه عىل 

أرض الواقع.
وأس��فرت النتائ��ج النهائي��ة لالعبات 
يف مس��ابقة الفرق عن تحقيق 1651 
نقط��ة وم��ن خلفهن نادي س��يدات 
الش��ارقة اإلم��ارايت يف املرك��ز الثاين ب� 
1637 نقط��ة، ثم نادي عامن ب� 1596 
نقطة، عىل أن تجرى مراس��م التتويج 

الرسمي للبطالت اليوم.

مشاركة القوس والسهم للخبرة

يش��ارك نادي البحرين للقوس والسهم 
بأربع العبات وهن مريم فريد الجابر، 
مريم عيىس عنرب، س��ارة عبدالرحمن، 

خلود صالح محمد.
وأقيمت ي��وم أمس منافس��ات الدور 
التمهيدي للقوس والس��هم عىل نادي 
الثق��ة للمعاقني ع��ىل أن يق��ام اليوم 

االثنني نهايئ الفرق والفردي والتتويج.

ختام الرماية بمسابقة البندقية

ك��ام تختتم الي��وم منافس��ات الرماية 
بإقام��ة مس��ابقة البندقية 10 مرت، كام 
ستجرى مراسم التتويج الرسمي لجميع 
األبطال يف الفردي والفرق مبس��ابقتي 
املس��دس والبندقية 10 مرت، ليس��دل 
الس��تار عىل منافس��ات اللعب��ة التي 

أقيمت عىل مدار يومني.

عام “الذهب فقط” يبدأ بتحقيق ذهبيتين للرماية بعربية أندية سيدات الشارقة
أول من يعانق الذهب بمشاركة “معتمدة” تنفيذا لشعار ناصر بن حمد

حياة بنت عبدالعزيز تحتفل بالميداليتين الذهبية والفضية 

الشارقة          الوفد اإلعالمي

توجت العبة اكادميية البحرين 
للكاراتيه يّف جناحي بامليدالية 

الربونزية ملنافسات “الكوميتيه” 
تحت وزن 50 كيلوجرام رسميا يوم 
امس حيث قلدتها امليدالية رئيسة 

البعثة البحرينية الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، حيث اسدل 
الستار عىل منافسات الكاراتيه يوم 
امس والذي شهد شهدت مراسيم 
الختام عىل بتتويج الفائزين عىل 
املراكز االوىل عىل مستوى الفرق 

والفردي.
 اوضحت العبة اكادميية البحرين 

للكاراتيه يّف خليفة جناحي ان 
طموحها تكثيف مشاركاتها الخارجية 
وذلك كونها تطمح يف زيادة خرباتها 
واالحتكاك مع مستويات فنية اعىل 

منها من اجل تطوير مستواها 
وترشيف البحرين يف املنافسات 

الرسمية، واوضحت صاحبة امليدالية 

الربوزنزية مبسابقة “الكوميتيه” تحت 

وزن 50 كيلوجرام بدورة االندية 

العربية انها تأثرت نفسيا بشكل كبري 

جراء التغريات التي اجريت عىل 

القرعة والتي ترتب عليها االنسحاب 

من منافسات “الكاتا” احتجاجا عىل 

التغريات التي ادخلت عىل القرعة 

والتي شكلت صدمة لكل املشاركات، 

بجانب تغيري موعد بدء املسابقة 

دون اجراء االحامء الكايف لخوض 

النزال ولكن قّدر الله وما شاء فعل، 

موضحة انها راضية من نزالها الثاين 

رغم تأثر ادائها بشكل عام، معربة يف 

نفس الوقت عن بالغ سعادتها بان 

تسجل اول ميداليات البعثة البحرينية 

بالدروة، وعن مشاركة البحرين بالعبة 

واحدة فقط يف اول منافسات الكاراتيه 

بالدورة فقد ارجعته البتعاد عدد من 

الالعبات يف الفرتة االخرية وهذا ما 

حتم املشاركة يف املنافسات الفردية 

فقط متمنيا ان تكون مشاركة البحرين 

يف النسخة القادمة بشكل اكرب يف 

لعبتها.

وتابعت يّف فيصل جناحي قولها انها 

التحقت باللعبة العام 2010 وارشف 

عىل تدريبها بداية املشوار املدرب 

بسام عيد، وان مشاركتها بالدورة 

العربية هي ثالث مشاركاتها الخارجية 

بعد مشاركتها يف بطولة العامل العام 

2015 بجاكرتا ومن ثم بطولة تايلند 

املفتوحة العام املايض 2017.

 اضافت العبات نادي الحالة للمبارزة 
يوم امس ميداليتني لحصاد البعثة 

البحرينية بالدورة حيث استطاعن ان 
يحققن ميدالية فضية وميدالية اخرى 

برونزية باليوم الختامي ملنافسات 
املبارزة التي اسدل الستار عليها 

يوم امس بصالة سجايا الشارقة، اذ 
متكنت الالعبات مرام محمد، سمية 

البوعينني، مها الدورسي ولييل فردين 
من تحقيق فضية منافسات فرق 
الفلوريه العمومي بعد ان ذهب 
املركز االول لنادي الشارقة للمرأة 
فيام حل باملركز الثالث أكادميية 

االتحاد السعودي والثالث مكرر نادي 
بني ياس اإلمارايت، وقلدت العبات 

الحالة بامليداليات الفضية الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز ال خليفة، 

األمرية هيفاء بنت محمد آل سعود 

وإبراهيم عبدامللك، اما امليدالية 

الثانية التي حققها نادي الحالة يف 

اليوم الختامي للمبارزة فهي برونزية 

منافسات فرق االيبيه عرب الالعبات 

سمية البوعينني، مرام محمد، يض 

السعدون ودانة السعدون، بعد 
ان ذهبت امليدالية الذهبية لنادي 
سبورتنج املرصي وامليدالية الفضية 

لنادي الشارقة للمرأة والثالث مكرر 
نادي مولودية الجزائر، وقدم يف نهاية 

حفل التتويج محمد ابوليلة رئيس 
وفد نادي سبورتنج املرصي هدية 

تذكارية لكل من الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، الشيخ جابر 
بن سلطان القاسمي وندى النقبي، 
كام كرم االمني العام للجنة االوملبية 

املرصية رئيس االتحاد الخاميس 
رشيف العريان الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة عىل جهودها 

الكبرية يف خدمة رياضة املرأة العربية.

 افتتح فريق مواهب وزارة شئون 
الشباب والرياضة لكرة السلة 

مشواره يف دورة ألعاب األندية 
العربية للسيدات التي تحتضنها 

إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة حتى 13 فرباير الجاري 

بفوز عريض عىل نادي مقديشيو 
الصومايل بنتيجة 76/58 يف املواجهة 
التي أقيمت بينهام مساء امس عىل 

الصالة الرياضية بنادي سيدات 
الشارقة.

واسفرت باقي نتائج مباريات اليوم 
الثاين من مسابقة كرة السلة عن فوز 

نادي شباب الفحيص األردين عىل 
نادي الشارقة 70/66، وفاز نادي 

جدة يونايتد السعودي عىل نادي 
الفتاة الريايض الكويتي 82/55.

وبالعودة إىل مباراتنا فقد قدمت 
العباتنا عرضا جامعياً رائعاً ختمنه 

بانتصار مثني سيمنحهن دفعة قوية 
الستكامل باقي املشوار واملنافسة 

بقوة العتالء منصة التتويج.
وفاز فريق املواهب يف الربع األول 

21/14 قبل أن يفوز بالربع الثاين 
30/24، وفاز بالربع الثالث 54/41، 

ليختم الربع األخري بالفوز 76/58.
وسجلت املحرتفتان األمريكيتان 
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يف املواجهة لتشكال اضافة فنية كبرية 
للفريق يف الناحية الهجومية.

وتخوض فتياتنا اليوم ثاين مواجهاتهن 
عندما يلتقني فريق نادي جدة 

يونايتد السعودي الساعة الثامنة 

مساء )السابعة مساء بتوقيت مملكة 
البحرين( سعيا وراء تحقيق االنتصار 

الثاين بقيادة املدرب الوطني فاضل 
ميالد، كام تقام اليوم مواجهتني بني 

سبورتينج مرص وشباب الفحيص 
األردين الساعة الرابعة عرصا، وفريق 
مقديشيو الصومايل ونادي الشارقة 

الريايض الساعة السادسة مساء.
وعقب انتهاء املواجهة أكدت العبة 
فريق املواهب حصة أحمد ابراهيم 

عن سعادته الكبرية بتحقيق هذا 
الفوز يف أول مباراة، موضحة بأن 
الفريق مازال بجعبته املزيد من 
املستوى واألداء ليقدمه يف باقي 

املباريات حيث أن الالعبات لديهن 
مستوى افضل وألن املباراة هي 

األوىل وافتتاحية فإنهن تأثرن بذلك 

خصوصا وأنهن مل يخضن أي مباراة 
منذ اربعة ايام.

وأضافت “ بشكل عام قدمنا أداء 
جيد، فالفريق الصومايل مل يكن 

بالخصم السهل عىل اإلطالق خصوصا 
يف الربع األول والثاين، ألنه سبق وأن 
لعب يف اليوم األول وخاض حساسية 

املباريات، ولكننا استطعنا الدخول 
يف أجواء املباراة الحقا وسيطرنا عىل 

األداء وأنهينا املواجهة لصالحنا”.
وأوضحت أن الفريق ينظر لكل 

مباراة عىل حدة، وأنهن سيدخلن 
املواجهات القادمة بشعار الفوز 
وال بديل عنه من أجل نرشيف 

كرة السلة البحرينية وتحقيق مركز 
متقدم والسعي بكل ما أوتني من 

قوة العتالء منصة التتويج.

تتويج جناحي ببرونزية “كوميتيه” الكاراتيه

سيدات الحالة للمبارزة يخطفن فضية الفلوريه وبرونزية االيبيه

فوز عريض لمواهب “الشباب والرياضة” السالوي على مقديشيو الصومالي

َفي جناحي متوجة بالميدالية البرونزية

تتويج العباتنا بالفضة والبرونز

متابعة مستمرة للجودر 

طائرة المحرق تخسر في ظهورها 
األول أمام البطل الوصل

فريق طاولة البحرين يبدأ المنافسة 
بمالقاة نادي الشارقة

حرص وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر عىل التواصل مع البعثة 

البحرينية املشاركة بالدورة، بهدف 
االطمئنان عىل األندية الوطنية املشاركة 

والتعرف عىل النتائج أوال بأول لكافة 
املنافسات.

ويعترب وزير شؤون الشباب والرياضة 
من أبرز الداعمني لهذه املشاركة من 

خالل تأمني كافة الظروف وتسخري كافة اإلمكانات املادية 
والبرشية املالمئة لألندية الوطنية والبعثة بهدف تحقيق 

افضل النتائج واملستويات املرشفة يف الدورة، مبا يعكس الوجه 
املرشف للرياضة البحرينية.

وكان الوزير عىل تواصل دائم مع رئيسة البعثة الشيخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة يف اإلعداد والتحضري لهذه الدورة 
وقد وجه كافة إدارات الوزارة لتوفري مختلف اشكال الدعم 

والتسهيالت الالزمة إلنجاح املشاركة البحرينية.

خرست طائرة املحرق مواجهاتها االفتتاحية مساء امس من حامل 
اللقب الوصل االمارايت بنتيجة ثالثة اشواط مقابل شوط بواقع 25 

مقابل 12، 23 مقابل 25، 25 مقابل 19، 25 مقابل 18، يف املواجهة 
التي احتضنتها صالة نادي سيدات الشارقة والتي ادارها الطاقم الدويل 
املكون من الكويتي خالد الحشاش حكم اول والعامين سامل الجامودي 

حكم ثاين، حيث اثر استقبال الكرة االوىل عىل اداء العبات املحرق 
والذي ترتب عليه انتهاج كلتا املعدتني دالل احمد ودانة العيىس 

اللعب املكشوف من طريف الشبكة، وسجلت العباتنا عودة ايجابية يف 
الشوط الثاين وكسب نقاطه بفضل االرصار وتطبيق تعليامت املدرب 

ابراهيم الورقاء مع تحسن االداء العام حيث حصة العيىس وهاجر 
االنصاري بجانب املحرتفتني فيسنا ولجينا، فيام متكن العبات الوصل 

من اخذ االفضلية يف غالبية مجريات املواجهة لقلة االخطاء يف الشق 
الهجومي وتوجيه االرساالت التي اخلت باستقبال املحرق للكرة 

الطائرة، كام كان لحوائط الصد بقيادة نادية املعمري دور بارز يف 
الحد من خطورة ضاربات املحرق وبروز املحرتفتني فابوليت وآمرب يف 

الشق الهجومي واستغالل كل الفرص لتسجيل اول االنتصارات بالدورة 
يف منافسات الكرة الطائرة.

ويلتقي املحرق يف ثاين مواجهاته مساء اليوم امام الشارقة االمارايت 
متام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت املحيل، حيث تسعى الالعبات 

لتعويض خسارة االمس للمحافظة عىل آمال املنافسة عىل املراكز 
املتقدمة وهذا يتطلب منهن الرتكيز العايل وتنظيم حوائط الصد عىل 

امتداد الشبكة وربطها بالتغطية الدفاعية الخلفية، وميتلك نادي 
الشارقة العبات اصحاب خربة يف مقدمتهن الضاربة فاطمة حسن 

واملعدة منى عباس.

 يبدأ اليوم االثنني فريق نادي البحرين لكرة الطاولة للسيدات 
مشاركته رسمياً يف دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات عندما 

يلتقي يف أول مبارياته ضمن مسابقة الفرق أمام نادي الشارقة الساعة 
العارشة صباحا )التاسعة صباحا بتوقيت مملكة البحرين( عىل الصالة 

الرياضية بنادي الشارقة. ويتكون فريق نادي البحرين من الالعبة 
مريم القاسمي وحصة خالد الزياين ومريم خميس البلويش وفجر 

يوسف وأمل وليد عبدالرحمن ويقود الفريق املدرب املرصي عصام 
اسامعيل.

هشام الجودر



أعرب رئي��س الهيئ��ة العليا لنادي 
راش��د للفروس��ية وس��باق الخيل 
س��مو الش��يخ عبدالل��ه بن عيىس 
آل خليف��ة ع��ن الش��كر والتقدير 
اىل ويل العهد نائ��ب القائد االعىل 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 
بن حم��د آل خليفة ع��ىل رعايته 
وترشيف��ه بحض��ور مهرجان كأس 
سمو ويل العهد لسباق الخيل الذي 
أقي��م يوم الجمعة امل��ايض، مؤكدا 
عىل أن الدعم املس��تمر من س��مو 
ويل العه��د يعت��ر إح��دى الركائز 
األساس��ية يف مس��رية رياضة سباق 

الخيل وتطورها يف اململكة.
وقال س��مو رئيس الهيئة العليا أن 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
يعتز ويسعد منذ تأسيسه بتنظيم 
مهرج��ان كأس س��مو ويل العه��د 
كأحد املناس��بات املهم��ة والكبرية 
يف رزنام��ة الس��باقات املوس��مية، 
وازدادت ه��ذه املناس��بة أهمي��ة 

وترشيف��اً ه��ذا املوس��م بترشيف 
وحضور س��مو ويل العهد لس��باق 
الخيل الكبري وهو ما يجسد حرص 
س��موه عىل دع��م ه��ذه الرياضة 
األصيلة وتعزيز مكانتها يف التاريخ 
والرتاث العري��ق ململكة البحرين، 
وكذلك تأكيداً عىل ما يوليه س��مو 
ويل العه��د من تش��جيع ودعم اىل 

كافة املش��اركني يف الس��باقات من 
مالك ومضمرين وفرسان والشباب 
البحريني املامرس��ني لرياضة سباق 
الخي��ل وحاف��زا لهم لب��ذل املزيد 
من العطاء لالرتقاء مبستوياتهم يف 
مش��اركاتهم يف الس��باقات املحلية 
والخارجي��ة تحقيق��ا للطموح��ات 
املنشودة يف هذه الرياضة العريقة 

.
كام أكد س��مو الش��يخ عبدالله بن 
عيىس آل خليفة أن ترشيف ورعاية 
سمو ويل العهد للسباق شكل دافعاً 
كبرياً اىل جميع املش��اركني للظهور 
باملس��توى الق��وي واملس��اهمة يف 
الكب��ري من خالل  إنجاح الس��باق 
االس��تعدادات املكثفة التي قامت 

بها األس��طبالت البحرينية املختلفة 
باملشاركة بأقوى الجياد واالستعانة 
بأب��رز الفرس��ان العاملي��ني س��عياً 
إلث��راء التناف��س الرشي��ف للفوز 
بالكؤوس الغالي��ة وهو ما انعكس 
عىل مجريات الس��باق التي جاءت 
متميزة وقوية يف األشواط الخمسة 
وأس��تمتع به��ا الجمه��ور الكب��ري 

وعكس��ت التط��ور الكب��ري ال��ذي 
تشهده س��باقات الخيل البحرينية 
ومعرب��اً  األخ��رية،  الس��نوات  يف 
س��موه عن تهانيه اىل جميع املالك 
الذين حظوا  واملضمرين والفرسان 
برشف االنتصارات يف أشواط سباق 
كأس س��مو ويل العه��د، ومتمني��اً 
التوفيق والنجاح  لجميع املشاركني 

يف السباقات القادمة.
ونوه س��مو رئي��س الهيئ��ة العليا 
باملستوى التنظيمي الذي ظهر عليه 
مهرجان س��مو ويل العه��د والذي 
جاء يف مس��توى الحدث ومتناسباً 
الكب��رية،  املناس��بة  أهمي��ة  م��ع 
م��ن حي��ث الفعالي��ات املصاحبة 
للمهرج��ان الرتفيه��ي ال��ذي أقيم 
الس��باق واس��تقطب  عىل هامش 
الكثري من الجامهري مش��يداً سموه 
بالجهود التي بذلها الجميع وكذلك 
أبدت��ه  ال��ذي  التع��اون والدع��م 
مختلف الجهات املعنية مع النادي 

يف تنظيم وإنجاح هذا املهرجان.

تشريف سمو ولي العهد نجاح ودعم كبير لسباق الخيل
رئيس الهيئة العليا ينوه بالنجاح التنظيمي للس��باق الكبير

سمو ولي العهد خالل متابعته منافسات السباق الكبير

الصخير           نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ عبداهلل بن عيسى 

افتتحت أكادميية الشمس للفنون 
القتالية مشاركاتها يف العام 

الجاري 2018 املوسوم ب� )عام 
الذهب( بحسب مبادرة ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

بإحراز 6 ميداليات ذهبية و6 
ميداليات فضية ضمن مشاركتها 

 Garbling األخرية يف بطولة
Cobra ل� جيجتسو “من دون 

بدالت”، التي نظمها نادي كوبرا 
بالزنج يف 2 فراير الجاري وسط 

مشاركة واسعة من داخل وخارج 
البحرين.

وبلغ عدد املشاركني يف البطولة 44 
العبا ميثلون 8 أندية وأكادمييات 

ومدارس من داخل مملكة 
البحرين ومن أبوظبي وعامن، 

وأوضح املاسرت فريد الشايب مدير 
أكادميية الشمس للفنون القتالية 

أن األكادميية دخلت البطولة 
مشاركة ب� 12 العبا ومتكنت من 

حصد 12 ميدالية منها 6 ذهبيات 

و6 فضيات، واصفا املنافسة 

بالقوية يف ظل مشاركة مجموعة 

كبرية من نجوم اللعبة وأن الفوز 

بهذا العدد من امليداليات مل يكن 

باألمر السهل وإمنا تحقق بفضل 

اإلعداد الفني والذهني والبدين 

لالعبني وما ميتلكه نجوم أكادميية 

الشمس من مهارة عالية يف هذه 

الرياضة.

وأعرب املاسرت فريد الشايب 

عن بالغ سعادته وارتياحه لهذه 

النتيجة ولنجاح البطولة عىل 

املستوى الفني ومستوى اإلقبال 

الواسع عىل املشاركة، مؤكدا 

عىل أن ما تحقق هو افتتاحية 

لعام الذهب الذي قال عنه سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

وشدد عىل أن يكون العام 2018 

خاصا باإلنجازات الذهبية، وتابع 

قائال: لدينا اليوم هدف واحد 

وإرصار عىل تحقيق هذا الهدف 

وهو إحراز الذهب وذلك بفضل 

توجيهات ومبادرة سموه التي 

نكن لها كل التقدير وندور يف 

فلكها إىل جانب بقية إخواننا يف 

اللعبة.

تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب رئي��س  الخريي��ة وش��ؤون 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
ش��وامه  كأس  منافس��ات  اختتم��ت 
للصقور التي أقيمت ضمن مس��ابقة 

نارص بن حمد للصقور والصيد.
وش��هد الي��وم الختام��ي ال��ذي أقيم 
للمالك مش��اركة واس��عة م��ن املالك 
وسط منافسة مثرية عىل املراكز األوىل.
خال��د  الصق��ار  املال��ك  واس��تطاع 
عبدالعزي��ز الكعب��ي الحص��ول عىل 
املرك��ز األول يف فئة الش��واهني بزمن 
)26.020 ثاني��ة(، املرك��ز الث��اين عيل 
راش��د املري بزم��ن )28.987 ثانية(، 
املركز الثالث خالد عبدالعزيز الكعبي 

بزمن )30.816 ثانية(. 
وف��از خالد عبدالل��ه الرميحي باملركز 
األول يف فئة جريات الش��واهني بزمن 
)22.991 ثانية(، املركز الثاين س��لامن 

حمد النعيمي بزمن )24.091 ثانية(، 
املركز الثالث سامل سعد النعيمي بزمن 

)25.941 ثانية(.
ويف فئ��ة الحرار، ف��از عبدالله مبارك 
خليفة الس��عيدي باملركز األول بزمن 
)27.758 ثانية(، املركز الثاين إبراهيم 
حمد حس��ن النعيمي بزمن )28.014 

ثانية(، املركز الثالث فهد عاكف العنر 
بزمن )28.565 ثانية(. ويف فئة جريات 
الخل��ط، فاز باملركز األول فراج محمد 
املري بزم��ن )32.713 ثانية(، واملركز 
الثاين جاس��م محمد جاس��م املهندي 

بزمن )33.578 ثانية(.
من جهة أخرى، تب��دأ اليوم فعاليات 

األس��بوع الثالث للرنام��ج التعليمي 
املصاحبة ملس��ابقة  الصغري  للقن��اص 

نارص بن حمد للصقور والصيد.
وسيقام األس��بوع الثالث عىل مدار 3 
أيام، إذ يش��ارك يف الرنامج عدد كبري 

من األشبال.
املش��اركني  املنظمة  اللجنة  ووزع��ت 
عىل مجموعات ع��دة، إذ تحتوي كل 
مجموعة عىل مدربني من أجل تهيئة 
املشاركني بالتعلم عىل رياضات ركوب 
الخيل وركوب اإلبل والصقارة والرماية 
وحديث املجالس والصيد بالس��لوقي 
وكيفية العي��ش يف الر واالعتامد عىل 

النفس.
وخصص��ت اللجنة املنظم��ة مدربني 
ذوي كف��اءة عالي��ة مث��ل عبدالعزيز 
ذياب الرميحي وعامر الدورسي وخالد 
القاس��مي  وعبدالرحم��ن  الرويع��ي 
وخال��د الرميحي وس��عيد الس��عدي 

وغريهم.

انطالق األسبوع الثالث للبرنامج التعليمي للقناص الصغير

”Garbling Cobra” 6 ذهبيات ألكاديمية الشمس في

ختام كأس شوامه للصقور بمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد

مدينة عيسى          أكاديمية الشمس

تغطية          اللجنة اإلعالمية

لقطة جماعية ألكاديمية الشمس

جانب من المنافسات

عسكر يترأس االجتماع الثاني 
لـ “اليوم الرياضي” 

برنامــج نادي البحريــن للتنـس 
لـ 13 فبرايــــــر

ضاحية السيف - اللجنة 
األوملبية البحرينية: 

نقل األمني العام املساعد 
للمجلس األعىل للشباب 

والرياضة، أمني عام اللجنة 
األوملبية البحرينية رئيس اللجنة املنظمة العليا ليوم البحرين الريايض 
عبدالرحمن عسكر تحيات ممثل جاللة امللك املفدى لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد ال خليفة إىل 

مندويب الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة أعضاء اللجنة املنظمة 
العليا ليوم البحرين الريايض ومتنيات سموه لهم جميعا التوفيق 

والنجاح يف إبراز الفعالية الرياضية الوطنية بالشكل واملستوى املأمول.
جاء ذلك لدى ترأس عسكر لالجتامع الثاين للجنة املنظمة العليا  

لليوم الريايض والذي عقد صباح امس، حيث استهل عسكر االجتامع 
بطرح توجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عن الدور 
الذي يجب ان تلعبه االتحادات الرياضية يف اإلرشاف املبارش عىل 

األنشطة والفعاليات الرياضية التي تعتزم جميع الوزارات والهيئات 
العامة والخاصة أقامتها يف اليوم الريايض لتأمني أكر قدر من النجاح 

التنظيمي والفني للفعاليات ومن أجل أن يكون التخصص حارضا 
لتسهيل مهمة املشاركني وتجنب أي سلبيات قد ترض باملشاركني. 

وقوبلت التوجيهات باإلشادة والرتحيب من الحضور الذين وجدوا فيها 
دعام لألنشطة التي يعتزمون تنظيمها.

بعدها، اطلع الحضور عىل تقرير اليوم الريايض للعام املايض وما 
تضمنه من إيجابيات وسلبيات وأبدى املجتمعون إعجابهم بدقة 
التقرير وما تضمنه من إيجابيات وسلبيات بكل شفافية، مبدئني 

تفاؤلهم بتاليش السلبيات هذا العام بفضل الجهود املبذولة من قبل 
اللجنة األوملبية ومن خالل التعاون الوثيق مع كل الوزارات والهيئات 

العامة والخاصة.

أعلن نادي البحرين للتنس عىل 
موقعه الرسمي عىل شبكة اإلنرتنت 

برنامج أنشطته يف يوم البحرين 
الريايض، والذي يقيمه النادي تنفيذا 

لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

بتخصيص نصف يوم عمل يوم 13 فراير الجاري لفعاليات اليوم 
الريايض الوطني ململكة البحرين.

وتبدأ فعاليات نادي البحرين للتنس من الساعة التاسعة صباح يوم 
الثالثاء 13 فراير بإقامة برنامج ريايض لذوي العزمية، بالتعاون مع 
جمعية ومركز الرحمة لرعاية املعاقني، مبشاركة 25 طالبا، إذ سيتم 

تدريب طلبة الجمعية عىل مامرسة رياضة التنس يف أجواء ترفيهية 
مشوقة.

ويف الساعة الثالثة عرصا تقام مسابقة يف امليش يشارك فيها أعضاء 
النادي، وبعدها يشارك الناشؤون برنامج يتضمن استعراض املهارات 

الفنية يف التنس ومسابقات متنوعة، ثم تبدأ مشاركة آنسات وسيدات 
النادي يف الساعة الخامسة مساء، وبعدها ويف متام الساعة السادسة 

مساء تقام بطولة يف زوجي التنس يشارك فيها الجميع، وتختتم 
الفعاليات بعشاء صحي يتضمن املأكوالت الصحية؛ بهدف نرش ثقافة 

الغذاء الصحي املتوازن كنظام حياة.
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أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة، أن عاهل البالد 
صاح��ب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
لفري��ق  األك��ر  الداع��م  آل خليف��ة 
البحري��ن مرييدا للدراج��ات الهوائية، 
مشريًا س��موه إىل أن جاللة امللك عىل 
متابع��ة دامئة مبس��رية الفري��ق طوال 
الفرتة املاضية وهو م��ا يعطينا الحافز 
الكبري لبذل الجه��ود ملواصلة الرتويج 

ململكة البحرين وتحقيق اإلنجاز.
ج��اء ذل��ك خ��الل حض��ور وترشيف 
س��مو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
التجم��ع الس��نوي لفري��ق البحري��ن 
مرييدا للدراج��ات الهوائية الذي أقيم 
يف قرص الوادي بالرفاع وس��ط حضور 
رس��مي كبري وم��ن ال��رشكات الراعية 
للفري��ق والداعمني إضاف��ة إىل أعضاء 
الفريق من الدراج��ني والفنيني وعدد 

كبري من وسائل اإلعالم املختلفة.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن الدعم الالمحدود الذي 
يقدم��ه جاللة املل��ك واهتامم جاللته 
الكب��ري للفريق هو أك��ر نجاح تحقق 
يف الف��رتة املاضية منذ أن تم تدش��ني 
الفريق منذ عام، مبيًنا س��موه أن هذا 
الدع��م واملتابعة من جاللته س��يثمر 

دون ش��ك بتحقيق إنج��ازات عديدة 
ململكة البحرين.

وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن العام املايض 2017 تحققت 
فيه العديد من األهداف التي وضعها 
الفري��ق ي��أيت يف مقدمته��ا الرتوي��ج 
ململك��ة البحري��ن وتأكي��د أن رياضة 
الدراج��ات الهوائية إح��دى العالمات 
الفارق��ة يف اململك��ة والق��ادرة ع��ىل 
تحقيق التطلعات من خالل املش��اركة 
يف العدي��د م��ن البط��والت وتحقيق 

االنجازات.
وق��ال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة إن فري��ق البحرين مرييدا 
للدراج��ات س��اهم بش��كل كب��ري يف 
الرتويج للبحرين يف ال��دول األوروبية 
مث��ل أملانيا وفرنس��ا وإيطاليا وغريها، 
إذ س��يكون العام الحايل أك��ر ترويًجا 
للبحري��ن وهذا س��ينصب يف مصلحة 
االقتصاد البحريني والتنمية االجتامعية 

والسياحة البحرينية.
وأض��اف س��موه أن فري��ق البحرين 
مريي��دا يضم خرية م��ن دراجي العامل 
الذي��ن يتمتع��ون بإمكان��ات عالي��ة 
ولديه��م قدرات ممي��زة وهم قادرين 
عىل تحقي��ق األمجاد يف الفرتة املقبلة، 
متطلًعا س��موه أن يكون العام الحايل 

ميلء باإلنجازات.
وذكر سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة أن س��امء املنافس��ات العاملية 
حولت األحالم إىل واقع بتشكيل فريق 
البحري��ن مرييدا للدراج��ات الهوائية 
العام املايض، إذ إن مشاركاته السابقة 
حققت العديد من املكاسب خصوًصا 

يف جانب الرتويج ململكة البحرين.
وأك��د س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن فري��ق البحرين مرييدا 
للدراجات الهوائي��ة حقق نجاًحا كبريًا 
عىل مس��توى منقطة الرشق األوسط، 
حيث أصبحت البحري��ن موطًنا لهذه 
الرياض��ة املهم��ة وباتت تس��تقطب 
اهتامم رشيحة كبرية من املهتمني حول 

العامل إضاف��ة إىل الدراجني البحرينيني، 
مبيًنا س��موه إىل أن املرحلة الس��ابقة 
كانت حافل��ة باملنج��زات ونتطلع أن 
تتواصل هذه املنجزات وتصبح بشكل 

أوسع.
وذكر س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن فري��ق البحرين مرييدا 
للدراجات الهوائية سار بحسب الخطة 
املوضعة له قبل تدش��ينه، وقال سموه 
إن الخطة املحكمة والدقيقة ساهمت 
بشكل كبري بالحصول عىل العديد من 
األهداف التي تم وضعها، مشريًا سموه 
إىل أن املرحل��ة املقبل��ة س��تكون أكر 

إرشاًقا بإذن الله.
وأضاف سموه أن أبرز املنجزات متثلت 
يف إب��راز ص��ورة اململك��ة م��ن خالل 
الرتوي��ج لها يف أه��م املحافل العاملية، 
مبيًنا أن مثل هذا النوع من الرياضات 
يس��اهم إىل حد بعي��د يف تحقيق هذا 
اله��دف الس��امي؛ نظ��رًا لتخصي��ص 
العدي��د من وس��ائل اإلع��الم العاملية 
التغطية اإلعالمية  مساحات كبرية من 
وهو ما يعطي الركيزة األساس لعملية 
تسويق البحرين من الناحية الرياضية 
عىل مس��توى العامل ك��ام نجحت من 
قبل رياض��ات أخرى حقق فيها أبطال 

البحرين نجاحات كبرية.

خالد بن حمود: الترويج السياحي خارجًيا

أكد الرئيس التنفي��ذي لهيئة البحرين 
للس��ياحة واملعارض الش��يخ خالد بن 
حم��ود آل خليف��ة أن الفريق س��اهم 
يف الرتويج الس��ياحي خارجًيا، مبيًنا يف 
الكلم��ة الت��ي ألقاه��ا يف االحتفال أن 
الجه��ود الكب��رية والدع��م الالمحدود 
ال��ذي يقدمه س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة أمثر عن تحقيق العديد 

من املكاسب يف الجانب السياحي.
وأوض��ح الش��يخ خالد ب��ن حمود آل 
خليف��ة أن الفريق يش��كل عامال مهام 
يف الرتويج الس��ياحي ململكة البحرين 
يف املش��اركات الخارجي��ة، متمنًيا كل 
التوفي��ق والنجاح للفريق يف مش��واره 

املقبل.

صور تذكارية

التقط��ت وس��ائل اإلع��الم ومس��ؤولو 
الفريق صورا تذكارية لس��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل م��ع فريق البحرين 
مريي��دا للدراجات الهوائي��ة بعد ختام 

التجمع السنوي.
كام تم التق��اط صور تذكارية لس��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة مع 

الرشكات الراعية والداعمة للفريق.

ناصر بن حمد: دعم الملك وراء النجاح وأمامنا العديد من التطلعات لتحقيقها
خالل االحتفال بمرور عام على تدشين فريق البحرين ميريدا للدراجات

جانب من التجمع السنوي لفريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية 

تغطية         المكتب اإلعالمي

أعل��ن االتح��اد الع��ريب للثقاف��ة 
الرياضي��ة عن فوز نائ��ب رئيس 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
الش��يخ عيىس بن راشد آل خليفة 
حكي��م الرياضة العربي��ة بجائزة 
للروح الرياضية، إذ ميتاز الش��يخ 
وابتسامته  املميزة  عيىس بعالقاته 
وتواضع��ه مع جمي��ع اإلعالميني 
يف جميع ال��دول العربية وقلوبة 

مفتوحه للجميع.
جاء ذلك يف املؤمتر الصحايف الذي 
عقد مس��اء الجمع��ة بفندق مري 
كي��ور الذي تم في��ه تزكية رئيس 
الهيئ��ة العامة للرياضة يف اململكة 
العربية السعودية ورئيس الاتحاد 
العريب لكرة الق��دم ورئيس اتحاد 
الثقافة  بجائزة  اإلسالمي  التضامن 
الرياضية »لشخصية العام القيادية 
الع��ريب«  الوط��ن  يف  الرياضي��ة 
تريك بن عبداملحس��ن آل الش��يخ 
يف الع��ام 2017 والرب��اع املرصي 

إيه��اب بأفضل إنجاز ريايض عريب 
والع��داءة املغربية نزه��ة بدوان 
بطل��ة الع��امل الس��ابقه ورئي��س 
االتحاد املغ��ريب للرياضة للجميع 
املجتمعي��ة  املس��ؤولية  بجائ��زة 

للرياضية.
وأعل��ن س��فري الثقاف��ة الرياضية 
ورئي��س اللجن��ة املرشف��ة ع��ىل 

الجائزة س��امح الرصيطي وس��ط 
حض��ور أعضاء اللجن��ة التنفيذية 
لالتحاد الع��ريب للثقافة الرياضية 
وع��دد كب��ري م��ن رج��ال اإلعالم 
والرياضة املعايري والحيثيات التي 

مبوجبها تم اختيار الفائزين.
من جهته، أكد رئي��س االتحادين 
امل��رصى والعريب للثقافة الرياضية 

ع��ن  محم��ود  أرشف  اإلعالم��ي 
س��عادته باالختي��ارات، قائ��اًل إن 
وبه��ذا االختي��ار نب��ارك للجائزة 
وللزم��الء األعض��اء يف الجمعي��ة 
العمومي��ة الذي��ن أجمع��وا عىل 
أحقي��ة الفائزي��ن، وأوضح أرشف 
محمود أن القاهرة ستشهد أضخم 
احتف��ال بهذه املناس��بة س��يعلن 
توقيته الحقا ضمن برامج االتحاد.
أعلن��ت  الختام��ي،  بيانه��ا  ويف 
دعمه��ا  العمومي��ة  الجمعي��ة 
وتاييده��ا ملل��ف ترش��ح اململكة 
الع��امل  كأس  لتنظي��م  املغربي��ة 
2026، ووضعه��ا إمكانات االتحاد 
تح��ت ترصف اإلخ��وة يف املغرب 
وبالوس��ائل التي يرونها مناس��بة 

وتخدم الهدف. 
ومثل البحرين يف ه��ذا االجتامع 
رئي��س لجن��ة اإلع��الم الري��ايض 
بجمعي��ة الصحفي��ني البحريني��ة 

الزميل محمد إسامعيل.

االتحـــاد العربـــى يُتـــوج عيســـى بن راشـــــد 
بجائـــــــــــزة “الروح الرياضيـــــــة”

لقطة ألعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي
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رئيس اتحاد اليد يهنئ بإنجاز 
الرجل الحديدي

هنأ رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
عيل عيىس إسحاقي ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة بفوز سموه 
باملركز األول خليجياً واملركز الرابع يف 
بطولة التاج الثاليث للرجل الحديدي 

التي أقيمت مؤخراً يف ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وقال إسحاقي إن النجاحات املتواصلة لسمو الشيخ نارص 
بن حمد يف رياضة الرجل الحديدي ليست باألمر الغريب 
يف ظل اإلمكانات العالية التي يتمتع بها سموه وما يبذله 

من استعداد صحيح لكافة البطوالت واملشاركات الخارجية، 
مؤكداً املكانة املتميزة التي حققتها البحرين يف هذه الرياضة 
عىل املستوى الدويل بفضل االسرتاتيجية الناجحة التي وضعها 

سموه والتي حققت الكثري من املكاسب يف مزاحمتها ألكر 
الدول.

وأشار رئيس اتحاد اليد اىل أن النتائج املرشفة التي يقودها 
سمو الشيخ نارص متثل دافعاً بالنسبة للشباب البحريني وإىل 

جميع االتحادات يف السعي اىل بذل مزيد من الجهود من أجل 
رفع اسم اململكة وترشيفها، معرباً عن متنياته لسموه الكريم 

مزيدا من النجاحات والتفوق يف البطوالت املقبلة.

علي عيسى

انطلق يوم الجمعة املايض عىل 
مضامر حلبة البحرين الدولية 

يوم السباقات الوطنية من خالل 
3 بطوالت محلية وأبرزها بطولة 

“تحدي حلبة البحرين الدولية 
CC 2000” وبطولة الدراجات 

النارية BMR600، وبطولة 
.BSSB البحرين سوبر سبورت
ويف منافسات الجولة الخامسة 

من تحدي الحلبة والتي شهدت 
منافسة ومشاركة كبرية يف 

خامس جوالتها مبشاركة 15 
متنافسا عىل لقب التحدي، 

متكن كل من رائد حمو والشيخ 
سلامن بن عيىس آل خليفة 
والشيخ حمد بن عيىس آل 

خليفة ومحمد فقيهي من تصدر 
التأهيالت.

أما منافسات السباق األول فقد 
متكن الشيخ سلامن بن عيىس 

من تصدره وانهاء 12 لفة يف 15 
دقيقة 40.519 ثانية، وثانيا رائد 
حمو وبفارق يبلغ فقط 2.570 

ثانية وجاء محمد فقيهي يف 
املركز الثالث منهيا السباق يف 

15 دقيقة و53.407 ثانية، رابعا 
نارص العلوي، خامسا ماجد حمو 

وسادسا طارق التاجر.
أما السباق الثاين فحافظ الشيخ 

سلامن بن عيىس عىل مركزه 
األول منهيا السباق يف 15 دقيقة 
و 50.212 ثانية، وجاء يف املركز 
الثاين نارص العلوي متقدما من 

املركز الرابع بفارق 3.810 ثانية، 
بينام تراجع رائد حمو للمركز 

الثالث وأنهى السباق يف 16 
دقيقة و 01.592 ثانية.

بطولة الدراجات النارية 
BMR600 فشهدت مشاركة 13 
سائقا ضمن فئتني السوبر ستوك 

والهورنت، وضمن فئة السوبر 
ستوك فقد واصل أحمد املعيني 

من تصدره للمركز األول ضمن 

سباق الجولة منهيا السباق يف 

13 دقيقة و16.036 ثانية، ثانيا 

نارص الخرضا بفارق 10.910 

ثانية ويف املركز الثالث إبراهيم 

رشيدة وذلك يف 13 دقيقة و 

36.853 ثانية. 

أما السباق الثاين فحافظ املعيني 

عىل مركزه األول وأنهى السباق 

الثاين للجولة يف 13 دقيقة 

و21.447 ثانية، وثانيا نارص 

الخرضا الذي حافظ عىل مركزه 

الثاين أيضا وبفارق7.563 ثانية، 

ويف املركز الثالث عادل نجار 

ومنهيا السباق يف 13 دقيقة 

و48.823 ثانية، أما فئة الهورنت 

فجاء بول روزسيزويسيك أوال.

جانب من التتويج

سلمان بن عيسى والمعيني يتألقان في يوم السباقات الوطنية
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 بوخماس يفوز بشقة 
في “مراسي” من “بيتك”

اأعل���ن بي���ت التموي���ل الكويت���ي - 
البحرين ف���وز اإبراهيم بوخما�س ب�ش���قة 
مرا�ش���ي البحرين الثالثة، �ش���من �شحب 
�ش���هر دي�ش���مرب 2017 من حملة ح�شاب 
التوفري اال�ش���تثماري “لب�شارة”، والذي 
مت اإجراوؤه باملقر الرئي�س للبنك يف مركز 
البحري���ن التجاري العامل���ي حتت اإ�رشاف 
وال�ش���ياحة،  والتج���ارة  ال�ش���ناعة  وزارة 
بينما اأقي���م احتفال ت�ش���ليم اجلائزة يف 
مركز مبيعات مرا�شي البحرين الواقع يف 
دي���ار املحرق بح�ش���ور ممثلني من بيت 

التمويل الكويتي - البحرين.
و����رشح املدي���ر التنفي���ذي ورئي�س 
املجموعة امل�رشفي���ة لالأفراد خالد رفيع 
قائالاً “من دواعي �رشورنا اأن نقدم جائزة 
كربى م���ن جوائز حملة ح�ش���اب التوفري 
اال�شتثماري )لب�شارة(، ونتقدم بالتهنئة 
لل�ش���يد اإبراهي���م بوخما����س عل���ى فوزه 
ب�شقة �شكنية فاخرة يف مرا�شي البحرين. 
كما نود اأن نوؤكد التزامنا بتقدمي اأف�شل 
يف  امل�رشفي���ة  واملنتج���ات  اخلدم���ات 
ا ملكافاأة  ال�ش���وق املحلية، ونتطلع قدماً

املزيد من عمالئنا املخل�ش���ني بالعديد 
م���ن اجلوائز املجزية خ���الل العام 2018 

عرب حمالتنا الرتويجية املتنوعة”.
وم���ن جانبه، ق���ال الفائ���ز بوخما�س 
“بداي���ة، اأحم���د اهلل عز وج���ل على هذه 
يخط���ر  مل  اإذ  املتوقع���ة،  غ���ري  النعم���ة 
ا اأن اأحظ���ى بالفوز باجلائزة  ببايل مطلقاً
الك���ربى. فعندما هاتفن���ي ممثل البنك 
توقع���ت اأنني قد فزت بجائزة ب�ش���يطة، 
اإال اأنه فاجئني بنباأ ح�شويل على �شقة يف 

مرا�شي البحرين”. 

إطالق جاكوار E-PACE لدى “السيارات األوروبية” “البحرين للضيافة” يستضيف الشيف بارنتسن 
كابيت���ال  ن���ادي  م���ع  بالتع���اون 
البحري���ن  معه���د  ا�ش���تقبل  البحري���ن، 
لل�ش���يافة يف حرمه ال�ش���يف الدمناركي 
ال�ش���هري جوناثان بارنت�شن حامل جنمة 
مي�ش���لني الدولي���ة يف الطه���ي؛ بهدف 
االط���الع على مراف���ق املعه���د وعك�س 
جتربت���ه يف جم���ال الطه���ي وال�ش���يافة 
لل�شباب البحريني املتدرب يف املعهد.

وبهدف اإلهام الط���الب املتدربني 
يف اإدارة ال�ش���يافة ال�ش���وي�رشية، ق���دم 
ال�ش���يف جوناث���ان كلمة ع���رب فيها عن 
�شغفه بالطعام والطهي وكيف ا�شتطاع 
احل�ش���ول على لقب���ه الدويل كاأ�ش���غر 
طاهي يح�ش���ل على جنمة مي�ش���لني يف 
اأوروبا. يذكر اأن نادي كابيتال البحرين 
ي�شت�شيف برناجما تدريبيا ملدة اأ�شبوع 

يف اإتيكيت فنون الطبخ لطالب املعهد 
ال�ش���باب كجزء من ال�رشاكة الدائمة بينه 
وبني معهد البحرين لل�ش���يافة ومعهد 

اأت�س تي اأم اآي ال�شوي�رشي.
لداداباي  املنت���دب  وقال املدي���ر 
القاب�ش���ة حامت داداباي “يهدف معهد 
اإل���ى  والتجزئ���ة  لل�ش���يافة  البحري���ن 
تقدمي تعليم نوعي يف اإدارة ال�ش���يافة 
وال�ش���ياحة مبعايري دولية؛ بهدف دعم 
لتلبي���ة  البحرين���ي  ال�ش���باب  وحتفي���ز 
متطلب���ات قط���اع ال�ش���يافة يف مملكة 
البحري���ن”. يف ح���ني ق���ال املدي���ر يف 
معهد البحرين لل�شيافة علي �شليبيخ 
“حل�شن احلظ يحظى املعهد بدعم قوي 
من )متك���ني( ووزارة العم���ل والتنمية 
االإجتماعي���ة لدع���م ال�ش���باب البحريني 

والذي���ن مل يكمل���وا  املتخ���رج حديث���ا 
درا�ش���تهم الثانوي���ة لاللتح���اق بقطاع 
ال�ش���يافة املتنامي با�شتمرار يف مملكة 
البحري���ن باعتب���اره م���ن اأكرب م�ش���ادر 

التوظيف عامليا”.
املدي���ر  ����رشح  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 
التنفي���ذي ملعه���د البحرين لل�ش���يافة 
نايج���ل فيجا����س قائ���ال “تعت���رب ه���ذه 
الزيارة بداية لتحفيز ال�شباب البحريني 
املتدرب لدينا الأن يكونوا اأكرث فعالية 
وي�ش���كلوا م�ش���تقبلهم املهن���ي كقادة 
م�شتعدين ملواجهة التحديات العاملية 
املتنامية با�ش���تمرار يف عامل ال�شيافة. 
ن�شجع جميع ال�شباب لاللتحاق برباجمنا 
املعتمدة من �ش���وي�رشا م���ن اأجل التطور 

والنمو يف �شناعة ال�شيافة”.
اأعلن���ت �رشكة ال�ش���يارات االأوروبية، 
املوزع وامل�ش���تورد احل�رشي ل�ش���يارات 
جاك���وار الند روف���ر يف مملك���ة البحرين، 
 E-PACE عن و�شول �ش���يارة جاكوار

مبعر�شها يف منطقة �شرتة.
�شيارة   E-PACE جاكوار  وتعترب 
ريا�شية متعددة اال�شتخدامات املدجمة 
واأداء  ت�شميم  بني  وجتمع  مقاعد،   5 ب� 
�شيارة  يف  الريا�شية  جاكوار  �شيارات 
رحبة  م��ق�����ش��ورة  ذات  ال��دف��ع  رب��اع��ي��ة 

وتتمتع بالعديد من املزايا العملية. 
وتت�ش���م ال�ش���يارة اجلدي���دة مبزايا 
الت�ش���ميم والقي���ادة الديناميكية التي 
تع���رف به���ا �ش���يارات جاك���وار، والت���ي 
ا عل���ى هويتها، اإلى  ا عملياً ت�ش���في طابعاً

جان���ب التقنيات املتط���ورة التي تبقي 
ال�ش���ائق عل���ى ات�ش���ال دائ���م بالع���امل 

اخلارجي.
 E-PACE جاك���وار  وت�ش���توحي 
�ش���يارة  م���ن  اخلارج���ي  ت�ش���ميمها 
ب�ش���بكة  تتمي���ز  وه���ي   ،”F-TYPE“
جاك���وار االأمامية واالأبع���اد التي متنحها 
ا، وكذلك ق�رش م�شافة االأجزاء  مظهراًا اأنيقاً
االأم���ام  م���ن   ”overhangs“ املعّلق���ة 
واخلل���ف واجلوان���ب القوي���ة التي متنح 
ا، عدا عن حركتها  ال�ش���يارة مظهراًا جريئاً
الديناميكية الر�شيقة التي تتيح �شهولة 
التحكم ب�شكل فوري. وتتجلى اللم�شات 
التي متيز �ش���يارات جاكوار الريا�ش���ية 
من خالل ان�شيابية خط ال�شقف وت�شميم 

النوافذ اجلانبية املميزة.
و�رشح املدير العام ل�رشكة ال�شيارات 
االأوروبية جاكوار الند روفر �شتيفن الي 
ا اأن ن�ش���هد و�ش���ول  قائالاً “ي�ش���عدنا جداً
E-PACE اجلدي���دة  �ش���يارة جاك���وار 
يف مملكة البحري���ن، اإذ تعد خطوة بالغة 
اأن  ���ا  خ�شو�شاً لن���ا،  بالن�ش���بة  االأهمي���ة 
عمالءن���ا يف مملكة البحري���ن ينتظرونها 
بفارغ ال�ش���رب. وجتمع ال�شيارة اجلديدة 
اال�ش���تخدامات بني املق�شورة  متعددة 
الرحب���ة وو�ش���ائل التوا�ش���ل وال�ش���المة 
التي تن�ش���دها العائالت اإلى جانب اأرقى 
معاي���ري دق���ة الت�ش���ميم واالأداء القوي 
التي ال تتم مراعاتها عادةاً يف ال�ش���يارات 

ذات الطابع العملي”.

مبنا�ش���بة تد�شني ال�شيارة تويوتا 
كامري 2018 يف البحرين، قال املدير 
الع���ام التنفي���ذي للمبيع���ات يف �رشكة 
اإبراهي���م خليل كان���و اإ�ش���ماعيل اأكرب 
اإن “ال�ش���يارة كام���ري تتميز ب�ش���هولة 
ت�ش���ويقها نظراًا الإقبال فئات خمتلفة 
م���ن الزبائن على قيادتها وت�ش���تحوذ 
على ن�شبة 35 % من مبيعات �شيارات 
تويوتا ب�شكل م�شتمر، وت�شلمنا الدفعة 
االأولى منذ اأ�شبوعني وعددها اأكرث من 
100 �ش���يارة ون�ش���تعد لبدء احلجز من 
الي���وم ونتوقع مبيع���ات تفوق 1000 

�شيارة خالل العام 2018”.
مبيع���ات  اأن  اأك���رب  اأ�ش���اف  كم���ا 
�ش���يارات تويوتا مل تتاأثر ب�شكل كبري 
التعدي���الت  اإن  اإذ  الب���رتول،  بزي���ادة 
التقني���ة يف ال�ش���يارات الت���ي تتم منذ 
عامني جتعلها اأقل ا�شتهالكا للبرتول 
ع���ن غريه���ا م���ن ال�ش���يارات، كم���ا اأن 
خا�ش���ية الهاي���ربد ال تخف����س فق���ط 
ا  ا�شتهالك البرتول ولكن حتافظ اأي�شاً

على البيئة. 
واأعلنت �رشكة اإبراهيم خليل كانو، 
الوكي���ل احل�رشي ل�ش���يارات تويوتا يف 
مملك���ة البحرين ع���ن اإطالقها �ش���يارة 

تويوتا كام���ري 2018 اجلدي���دة كلياًا 
بذل���ك  البحري���ن، لرت�ش���ي  الي���وم يف 
االأداء  للت�ش���ميم،  جدي���دة  معاي���ري 
والراح���ة يف فئ���ة �ش���يارات ال�ش���يدان 

متو�شطة احلجم. 
ويه���دف ت�ش���ميم اجلي���ل الثامن 
ا اإلى  م���ن تويوتا كامري اجلدي���دة كلياً
اختبار ح���دود االأداء والتقنيات الذكية 

ا. ا معززاً ب�شكل ي�شفي عليها �شعوراً
كب���ري  ق���ال  املنا�ش���بة،  وبه���ذه 
كام���ري  تويوت���ا  مركب���ة  مهند�ش���ي 
���ا ما�ش���اتو كات�ش���وماتا  اجلدي���دة كلياً
“كان هدفنا االأ�ش���ا�س تطوير �ش���يارة 
ت�ش���عل م�ش���اعر احلما�س لدى النا�س. 
لذا، قمنا بو�شع مفهوم جديد ل�شيارة 
�شيدان متو�ش���طة احلجم توفر املتعة 
كام���ري  تويوت���ا  وتع���د  والت�ش���ويق. 
ا �ش���يارة متوازنة للغاية  اجلدي���دة كلياً
تق���دم املزيد م���ن الت�ش���ويق واالإثارة 
مقارنة باأي من طرازاتها ال�شابقة. كما 
حتاف���ظ على راح���ة ال�ش���ائق والركاب 
وت�ش���جعهم على االنط���الق بثقة حتى 

على الطرقات املتعرجة”. 
االأول لت�ش���ويق  وعل���ق املدي���ر 
تويوتا يف �رشك���ة اإبراهيم خليل كانو 
اأمين �ش���حادة ع���ن هذه املنا�ش���بة، 
قائالاً “ن�شعر بفخر وحما�س �شديدين 

ا،  الإطالق تويوتا كامري اجلديدة كلياً
والت���ي حظيت الط���رازات ال�ش���ابقة 
منها بنج���اح باهر يف مملكة البحرين. 
اإذ من املعروف متتع �ش���يارة تويوتا 
كامري بقاعدة جماهريية وا�ش���عة يف 
جميع اأرجاء اململك���ة وهو ما يدفعنا 
لتوقع ح�ش���ول الط���راز اجلديد منها 
عل���ى اإقبال وا�ش���ع.  وُتثب���ت تويوتا 
نف�ش���ها  ���ا  كلياً اجلدي���دة  كام���ري 
ك�ش���يارة رائدة يف قطاع ال�ش���يارات 
وال�شيما �شيارات ال�شيدان متو�شطة 
احلج���م يف منطق���ة اخللي���ج العربي، 
م���ن خ���الل ت�ش���ميمها الديناميك���ي 
الرائ���ع، واأدائها الواث���ق، وكفاءتها 

اال�شتثنائية يف ا�شتهالك الوقود”.

“كانو” تكشف عن “تويوتا كامري” 2018 الجديدة... أكبر:

مبيعاتنا لم تتأثر بالبترول وسنبيع ألف مركبة خالل 2018
هبة حم�سن

 )ت�سوير: ر�سول احلجريي(
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�رصح���ت �ص���ابرين، اأنه���ا انته���ت م���ن ت�ص���وير معظ���م 
م�ص���اهدها يف فيلم “تراب املا����س”، مع املخرج مروان حامد، 
الفت���ة الى اأنه يتبقى لها ي���وم واحد فقط وتنتهي من العمل 
نهائياً. واأ�صارت �صابرين الى اأنها مل ترتدد يف املوافقة على 

امل�ص���اركة يف الفيلم، خ�صو�صاً واأنه ي�صم العديد من النجوم 
اإ�صافة الى اأن خمرجه من املخرجني الكبار الذين قدموا اأعماال 
مهمة موؤخراً، م�ص���يفة اأن م�ص���اركتها يف فيلم “لف ودوران” 

مع اأحمد حلمي فتح �صهيتها لل�صينما بعد غياب طويل.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

5 فبراير 
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يجرب  �صقلية  م��ل��ك 
ح�صور  على  اليهود 
ع������ظ������ات ت���ب�������ص���ر 
لثنيهم  بامل�صيحية 

عن دينهم.

 1777
ج���ورج���ي���ا  والي���������ة   
االأم����رك����ي����ة ت��ق��رر 
العبيد  توريث  اإلغاء 
كخطوة يف اجتاه اإلغاء 

الرق متاًما.

 1794
بنظام  العمل  اإل��غ��اء   
ف��رن�����ص��ا  يف  ال�������رق 
م�����ن ق���ب���ل ح��ك��وم��ة 

الكونفون�صيون.

 1859
“والخ���������������ي���������������ا” 
و”مولدافيا” تتحدان 
حت��ت ا���ص��م روم��ان��ي��ا 
ب��ق��ي��ادة األ��ك�����ص��ان��در 

جون كوزا.

1877
 ال�صلطان عبد احلميد 
ال�صدر  يعزل  الثاين 
مدحت  اأحمد  االأعظم 
ب��ا���ص��ا ع��ن ال�����ص��دارة 
العظمى وينفيه خارج 

اأرا�صي
ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
اأقل من �صهرين  بعد 
واأحمد  تعيينه.  على 
����ص���ف���ي���ق م���دح���ت 
���ص��ي��ا���ص��ي ع��ث��م��اين 
توجه  ذو  واإ���ص��الح��ي 
تولى  للغرب  م���وايل 

منا�صب عديدة.

مسافات

ضمن مهرجان تاء الشباب التاسع

“أدوار” تفتح باب التسجيل لورشة “هكذا تدور الكتابة” 
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العراقي يحلق بالشعر 
في سماء “كانو الثقافي”

“النديد” رواية جديدة 
لعلي الستراوي 

“موستانج” بنادي البحرين للسينما

تطلق مبادرة “اأدوار” �ص���من مهرجان تاء ال�ص���باب يف 
املو�ص���م التا�صع ور�ص���ة التاأليف امل�رصحي بعنوان “هكذا 
تدور الكتابة” وذلك ملدة 4 اأيام متتالية وذلك من تاريخ 
5 وحتى 8 فرباير 2018، حيث تبداأ ور�صة العمل يف متام 
ال�ص���اعة اخلام�ص���ة م�ص���اًء. وميكن للراغبني يف الت�ص���جيل 
واملهتم���ني يف جمال الفن���ون وامل�رصح اإر�ص���ال بياناتهم 
)اال�ص���م الثالث���ي، العم���ر، رقم التوا�ص���ل( عل���ى العنوان 

.ta2alshabab@gmail.com االإلكرتوين
 و�ص���يتم خ���الل الور�ص���ة العم���ل على تاألي���ف م�رصحي 
جماعي ومن ثم تدريب امل�ص���اركني على التاأليف الفردي 
ال���ذي �ص���يتم بع���ده اختيار اأف�ص���ل ثالثة ن�ص���و�س ليتم 
تنفيذها يف منا�صبات قادمة. ويقدم ور�صة العمل االأ�صتاذ 
عثمان ال�صطي، وهو خريج املعهد العايل للفنون امل�رصحية 

بدولة الكويت واحلا�صل على عدة جوائز على 
امل�ص���توى املحلي والعربي كاأف�ص���ل موؤلف 

م�رصحي. 
يذكر اأن “تاء ال�ص���باب” م�رصوع 
�صبابي ثقايف، اأ�ص�صه الراحل حممد 
البنكي عرب تبنيه م�ص���اريع ثقافية 

واأدبي���ة وفنية متنوعة ل���دى جماميع 
ال�ص���باب البحرين���ي، ودجمه���ا يف م�رصوع 

واحد حمل ا�ص���م “تاء ال�صباب”. وتولت دعمه 
من���ذ انطالقته ال�ص���يخة مي بنت حمم���د اآل خليفة. 

ويحمل يف كل عام مبادرات جديدة ي�ص���يفها ال�صباب 
وتقدم اأن�ص���طة يف خمتلف املجاالت الفنية والفكرية 

واالإعالمية وغرها.

The 15:17 to Paris بأبطال حقيقيين

�صيعر�س قريبا يف البحرين فيلم 
املخ���رج واملخ�رصم كلينت اإي�ص���توود 
The 15:17 to Paris وال���ذي يلقي 
ال�ص���وء على ق�صية االإرهاب يف اأحدث 
اأفالمه، بوا�ص���طة جمموع���ة من اجلنود 
اإرهابية  االأمركيني تكت�ص���ف موؤامرة 

على قطار متجه اإلى “باري�س”.
 اأهمي���ة الفيل���م تكم���ن يف تختار 
اأبط���ال حقيقيني جنحوا يف اإنقاذ حياة 
جمموع���ة من الب�رص يف اأغ�ص���ط�س العام 
2015 بعيًدا عن ال�ص���هرة واالأ�ص���واء، 
وه���م “ األك �ص���كارالتو�س”، “اأنطوين 
�ص���ادلر”، و”�ص���بن�رص �ص���تون”، الذين 
كانوا بال�ص���دفة على م���ن القطار يف 
اإجازة من عملهم يف اجلي�س االأمركي، 
وا�ص���تطاعوا يف حلظات ال�صيطرة على 
ال�صاب امل�صلح بر�صا�س اندفع به اإلى 
و�ص���ط اإحدى احلافالت يف القطار وهو 
ي���وزع ر�صا�ص���ه ع�ص���وائياً، واعتقلوه 

و�ص���لموه اإل���ى ال�ص���لطات الفرن�ص���ية 
التي منحتهم الو�صاح الوطني تقديراً 
لعملهم البطويل، ومل يجد “اإي�صتوود” 
اأف�صل من اجلنود الثالثة للعب الدور 
جان���ب  اإل���ى  الفيل���م،  يف  االأ�صا�ص���ي 
ممثل���ني حمرتفني: “ ج���ودي غرير”، 
“جينا في�رص”، “توما�س لينون”، “توين 

ه���ال”، ولع���ب دور االإرهاب���ي “اأيوب 
“راي خرا�ص���اين،  ال���كازاين” املمث���ل 
وهو معتمد على الرواية املاأخوذة عن 
The 15:17 to Paris ق�صة حقيقية

Warner Bros من اإنتاج �رصكة
 the 15:17 to “ يحم���ل فيل���م 
paris “ الرقم 39 يف عدد االأفالم التي 
اأخرجها “اإي�ص���توود” وهو من االأعمال 
القليلة ج���داً التي عرفناها عن داع�س 
الهوليوودي���ة  االإنتاج���ات  برجم���ة  يف 
اجلدي���دة، واإن كان املق�ص���ود ب���كل 
هذه االحتفالي���ة الداللة على بطوالت 
اأمركي���ة يف اأم���ركا والعامل، وهو خط 
اعتم���ده املخ���رج العج���وز يف عدد من 

اأفالمه االأخرة.
وي�ص���ار اإلى اأن املخ���رج البالغ من 
العم���ر 86 عاًما، يعمل كمنتج يف فيلم 
A Star Is Born، ال���ذي يع���د اأولى 
جتارب املمثل براديل كوبر االإخراجية، 

ومن بطولة املغنية ليدي جاجا.

أبرز األحداث الفنية في يناير

“زواج” شيرين ووفاة البحريني محمد علي عبداهلل

تشارك باسم البحرين في برنامج شاعر المليون

الشاعرة سبيكة الشحي تنتظر تصويتكم ودعمكم

ال�ص����هر االول م����ن الع����ام 2018 حفل بالكثر م����ن االحداث 
الفني����ة البارزة واملثرة للجدل على ال�ص����واء، وم����ن بينها اخلرب 
املت����داول ب�ص����اأن زواج النجمة امل�رصية �ص����رين عبد الوهاب من 
الفنان ح�ص����ام حبيب، واأزمة النجمة اللبنانية الي�صا مع جمهورها، 

ا�صافة الى احداث حمزنة �صملت وفاة 5 فنانني عرب.
النجمة الي�ص����ا �ص����هدت اعنف حملة هجوم عليه����ا منذ بداية 
�ص����هر يناير بعدما انت�رش فيديو لها وهي ترف�ض التقاط �ص����ورة 
لها م����ع احدى املعجبات، ثم ظهرت يف فيديو اآخر وهي غا�ص����بة 

من احد ال�صحافيني وترف�س اجراء مقابلة معه، ما دفع اجلمهور 
ال����ى اتهامه����ا بالغرور والتكرب و�ص����ن حمل����ة ملقاطعتها، من ثم 
واجهت ازمة اخرى مع رميا الرحباين، ابنة ال�ص����يدة فروز، والتي 
طالبتها بعدم تاأدية االغاين لوالدتها بعدما كانت الي�صا انتقدت 

�صابقا األبوم “ببايل”.
�ص����هر يناير حمل معه اي�صا اخبارا حمزنة حيث ُفجع اجلمهور 
والو�ص����ط الفني بوفاة 5 فنان����ني عرب وهم: الفن����ان البحريني 
و�ص����احب احلنجرة الذهبية حممد علي عب����داهلل والفنان اللبناين 

القدير نهاد طربيه والذي تويف باأزمة قلبية عن عمر يناهز ال�68 
عاما، الفنان ال�ص����عودي املخ�رصم حممد �صعد املفرح والذي رحل 
عن عاملنا بعد �رصاع مع املر�س عن عمر ال72 عاما. املوت خطف 
اي�ص����ا هذا ال�ص����هر كال من: الفنان واملنتج واملوؤلف ال�ص����عودي 

ال�صهر فهد غزويل، الفنان امل�رصي م�صطفى طلبة.
كما �ص����هد هذا ال�ص����هر اعالن النجم ال�ص����وري ق�ص����ي خويل 
عودت����ه الى الدراما ال�ص����ورية ملو�ص����م رم�ص����ان 2018 من خالل 

م�صل�صل “هارون الر�صيد” بعد �صنوات من الغياب.

حتتاج بنت البحرين ال�صاعرة �صبيكة ال�صحي 
امل�ص���اركة يف برنام���ج �ص���اعر امللي���ون با�ص���م 
اململكة يف هذا الربنامج ال�صعري الكبر دعمكم 
ع���ن طري���ق الت�ص���ويت لها حتت رق���م 16 عرب 

SMS او التطبيق وموقع الربنامج االلكرتوين.
�ص���بيكة  البحريني���ة  ال�ص���اعرة  وت�ص���ارك 
ال�ص���حي، يف برنامج �ص���اعر املليون يف مو�ص���مه 
الثام���ن، حي���ث انطلق���ت موؤخرا �ص���ارة “�ص���اعر 
املليون” ع���رب قناتي االإم���ارات وبينونة، وعلى 
خ�ص���بة امل�رصح رحب املقدمان ح�ص���ني العامري 
واأ�ص���مهان النقبي ب�ص���عراء احللقة الثالثة وهم: 
�ص���بيكة ال�ص���حي من البحرين وم�ص���عل العنزي 
واآدم القحطاين من ال�ص���عودية، حممد القرعاين 
من �ص���وريا، اأحمد املطري م���ن الكويت، وحمد 
املزروعي م���ن االإم���ارات، ومع اأن اأع�ص���اء جلنة 
التحكي���م اأجمع���وا عل���ى اإج���ادة جميع ال�ص���عراء 
ومتيزه���م، اإال اأنه���م اأهلوا م�ص���عل العنزي ب�49 

درجة، واأحمد املطري ب�47 درجة.
اأما اآدم القحطاين فح�ص���ل عل���ى 46 درجة، 
وحممد القرع���اين 45 درجة، تاله حمد املزروعي 

من حيث درجات اللجنة والبالغة 44، ثم �صبيكة 
ال�ص���حي 43. وه���وؤالء لي����س اأمامه���م اإال انتظار 

نتائج ت�صويت اجلمهور حتى االأ�صبوع املقبل.
“ملحمة حب” لل�ص���اعرة البحرينية �ص���بيكة 

ال�ص���حي هي رابع ق�ص���ائد االأم�صية قدمت فيها 
ال�ص���اعرة الواق���ع م���ن خ���الل اأح���داث موجودة، 
كما قال غ�ص���ان احل�ص���ن، وعلق الناقد �ص���لطان 
العميمي على اأن الفكرة بدت وكاأنها م�ص���نوعة 

الأج���ل امل�ص���ابقة، وه���ي جميلة متي���زت باحل�س 
الوطني العايل، خا�ص���ة واأنها تالم�س االأو�ص���اع 
وو�ص���ف  زاي���د.  ال�ص���يخ  وت�ص���تح�رص  الواقي���ة، 
الناقد حمد ال�ص���عيد ال�ص���اعرة باأنها بطلة �صعر، 
وح�ص���ورها راق، ون�ص���ها متميز كتمي���ز الطْرق 

الذي ا�صتخدمته.
ونذكر اأنه باإمكان اجلمهور البدء بالت�صويت 
ل�ص���اعرة البحرين �صبيكة ال�ص���حي بار�صال رقم 
16 من خالل الر�ص���ائل الن�ص���ية او الت�ص���ويت 

من خالل التطبي���ق اخلا�س بالربنامج او املوقع 
االلك���رتوين وهي الطريق���ة اال�ص���هل، ويف حال 
رغبتك���م بالت�ص���ويت الك���ر من مرة ي�ص���غطة 
زر واح���د ت�ص���تطيعون اختي���ار عدد اال�ص���وات 
او كم���ا هو وا�ص���ح من خ���الل اجل���دول املرفق. 
البحريني���ة يف  املواق���ع  م���ن  العدي���د  وقام���ت 
و�ص���ائل التوا�صل االجتماعي احلث على ت�صجيع 
والت�ص���ويت ملمثل���ة البحرين حتت ها�ص���تاق: 

�صبيكة ال�صحي ت�صتاهل. 

    BUZZ      
أحداث

ح���اول ان توط���د عالقت���ك اأك���ر مبدي���رك 
وتعرف عليه اأكر

ال تبح للجميع مب�ص���اعرك ان مل تكن متاأكدا 
بعد من نواياهم

ال تتبع حد�صك دائما عليك ان حتكم عقلك 
واملنطق 

 ت�ص���عر بالفراغ العاطفي ب�صبب انف�صالك 
عن احلبيب اليوم

 لدي���ك خف���ة ظل وح�ص���ور ج���ذاب يجعلك 
مرغوبا من اجلميع

ت�ص���عر انك م�ص���غوط فالكثري من االعمال 
والتقارير التي يجب ان تنجزها

ال تفكر يف املا�صي وابداأ ق�صة حب جديدة 

تتمتع ب�صخ�صية حمبوبة بالعمل ب�صبب 
تعاونك واقدامك على م�صاعدة االآخرين

ال تتدخل فيما ال يعنيك اهتم فقط مبحيط 
عملك

لالأ�ص���ف ان���ت ال تتعلم من اخطاء املا�ص���ي 
يف عملك

حاول ان حتافظ على عالقتك مع ا�ص���خا�س 
مهمني يف جمال العمل

ال ت�صع ثقتك كلها يف �صخ�س تعرفت عليه 
لتوك
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اعلن م�رصح ال�صواري ان اآخر موعد لتقدمي 
االعم���ال الراغبة يف خو�س مناف�ص���ات مهرجان 
ال�ص���واري امل�رصحي لل�ص���باب ال���� 12 واملزمع 
27 مار����س  عق���ده يف نوفم���رب املقب���ل ه���و 
2018، حيث خ�ص�س امل�رصح و�صلة للت�صجيل 
وكافة االج���راءات املتعلقة بامل�ص���اركة، علما 
اأن املهرج���ان يف دورت���ه اجلديدة �ص���يحمل 3 
مب���ادرات اهمه���ا، �ص���ندوق ابراهي���م خلفان 
امل�رصح���ي لدع���م امل�ص���اريع امل�رصحي���ة، وه���و 

�ص���ندوق م���ايل يتبن���ى فكرته وادارت���ه م�رصح 
ال�ص���واري بهدف ت�ص���جيع التج���ارب اجلديدة 
م���ن اع�ص���اء وا�ص���دقاء امل�رصح حيث ي�ص���هم 
ال�ص���ندوق يف تبن���ي انتاج االعم���ال امل�رصحية 
ال�ص���حاب التجارب االولية يف بداية م�صوارهم 
امل�رصح���ي، ومت اطالق ا�ص���م املخ���رج ابراهيم 
خلفان على ال�صندوق تكرميا وعرفانا جلهوده 

يف دعم احلركة امل�رصحية ال�صبابية. 
مهرج���ان  يزخ���ر  ان  املق���رر  وم���ن  ه���ذا 
ال�ص���واري امل�رصحي الدويل لل�ص���باب بالعديد 
من الفعالي���ات االخرى كالن���دوات التعقيبية 

والور����س امل�رصحية املتخ�ص�ص���ة والعديد من 
املطبوع���ات االعالمي���ة املتميزة التي ت�ص���در 
بالتزام���ن م���ع عرو����س املهرجان، و�ص���يقدم 
جوائز خمتلفة هي كالتايل: جائزة اف�صل ممثل 
رئي�ص���ي، جائزة اف�ص���ل ممثل م�ص���اند، جائزة 
اف�ص���ل ممثلة رئي�ص���ية، جائزة اف�ص���ل ممثلة 
م�ص���اندة، جائزة اف�ص���ل �ص���ينوغرافيا، جائزة 
اف�ص���ل تاأليف مو�صيقي، جائزة اف�صل اخراج، 
وجائزة اف�ص���ل عر����س، وجائ���زة ابراهيم بحر 
للن�س امل�رصح���ي، وجائزة عبداهلل ال�ص���عداوي 

“جلنة التحكيم اخلا�صة”.

يج���در بالذكر ان ه���ذا املهرجان يقام كل 
عامني �ص���اما العديد م���ن العرو�س امل�رصحية 
التي اثرت امل�رصح البحريني من متثيل واخراج 
وتاألي���ف وت�ص���ميم و�ص���ينوغرافيا وتقني���ات 
واداء، ويعت���رب اول مهرج���ان م�رصح���ي خليجي 
متخ�ص����س يف العرو����س امل�رصحي���ة لل�ص���باب 
حيث اطلقه م�رصح ال�ص���واري يف البحرين العام 
1993 ومنذ تاأ�صي�صه ا�صتطاع املهرجان اثراء 
امل����رصح البحريني والعربي مب���ا يربو الى 100 
عر�س كما ق���دم العديد من الور�س والندوات 

امل�رصحية املتخ�ص�صة.

نظ���م مركز عبدالرحمن كانو الثقايف، اأم�ص���ية �ص���عرية لل�ص���اعر العراقي 
الكبر كرمي العراقي، وذلك يوم ام�س االول يف مقر املركز مبنطقة ال�صهلة. 
و�ص���ارك يف االأم�ص���ية الفنان البحريني حممد العبيديل حيث �صاحب االأبيات 
ال�ص���عرية امللقاة مبعزوفات جميلة واأحلان متنوعة، وادار االأم�ص���ية االإعالمي 
علي القطان، وهذه �ص���ور الزميل يو�ص���ف �ص���لطان الذي تواجد يف االم�صية 

وكانت هذه ال�صور:

عن دار اف���كار للثقاف���ة والن�رص يف مملكة البحرين ت�ص���در 
ال�صهر اجلاري رواية “النديد” للكاتب البحريني علي ال�صرتاوي 
وه���و العمل ال�رصدي االول لل�ص���اعر الذي ا�ص���در ع���دة دواوين 
�ص���عرية. ت�صتح�رص الرواية �ص���رة القرية البحرينية يف تداعيات 
من �ص���رة الكاتب برعت يف ت�ص���وير اجلانب احل�صي والنف�صي 
لالماكن وال�صخو�س. تقول الناقدة �صياء الكعبي عن الرواية: 

لقد ا�ص���تثمر الكاتب بالغة املتخيل ال�ص���عبي القروي من 
املواويل واالغاين ال�ص���عبية ومتثيل القرية البحرينية الب�صيطة 
بعاملها ال�ص���غر الذي ي�ص���ج باحلياة واملتناق�صات يف احيان 
كث���رة بلغ���ة �رصدي���ة خمتزلة بال�ص���عرية وه���ذا اجم���ل ما مييز 
كتاب���ة ه���ذه الرواية يف تدفقه���ا ال�رصدي. يت�ص���ابك فيه الواقع 
باال�ص���طورة واملتخيل واملوروث ال�صعبي، فنلقى انف�صنا امام 

م�صاحات �رصدية تغري املتلقي بالتاأويل. 

يعر����س نادي البحرين لل�ص���ينما و�ص���من برنامج اال�ص���بوعي 
يوم االربعاء املقبل الفيلم الفرن�ص���ي االملاين الرتكي”مو�صتاجن” 
للمخ���رج دينز قوميز. تدور احداث الفيلم بقرية ما ب�ص���مال تركيا، 
فن�ص���اهد “اليل” و�ص���قيقاتها االربع، حيث ت�ص���ر حياتهن ب�صكل 
عادي جدا بني الدرا�ص���ة، املن���زل واللعب، وب�ص���بب لعبة طفولية 
بني البطالت وبع�س الفتيان باخر يوم يف ال�ص���نة الدرا�صية حتدث 
م�ص���كلة كبرة و�ص���وء تفاه���م يتحول اثره بيتهن ل�ص���جن، و�ص���ط 
حماوالت االهل لتزويجهن واحدة تلو االخرى ل�ص���رتهن، مما يرتتب 
عليه ث���ورة الفتي���ات اخلم�س عل���ى ذلك املخطط، حم���اوالت بكل 
الطرق ك�رص القي���ود والنظرة العقيمة الت���ي يتحلى بها املحيطون 
�ص���اعيات نحو احلرية التي ت�ص���كن داخلهن،كل واح���دة بطريقتها 

اخلا�صة.
مت تر�ص���يح الفيلم جلائزة االو�صكار والغولدن غلوب والبافتا 
الف�ص���ل فيل���م اجنب���ي ويف مهرجان كان ال�ص���ينمائي ف���از الفيلم 

بجائزة “البيل يوروبا �صينما” كما ر�صح جلائزة الكامرا الذهبية.

اأ�سامة املاجد

طارق البحار

طارق البحار
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الفجــر: 05:02
الظهـر: 11:52 
العصــر: 03:00
المغرب: 05:23
العشاء: 06:53

2017 يف  �إيفل  لربج  ز�ئر  مليون   6.2
قال���ت وزارة اخلارجي���ة الفرن�س���ية اإن برج اإيفل ا�س���تقبل 6.2 ملي���ون زائر يف عام 

.2017
واأ�سافت اخلارجية الفرن�سية على ح�سابها مبوقع تويرت: “�سكرا جلميع الزائرين”.

ويعد برج اإيفل من اأ�سهر معامل “العامل”، وهو واحد من عجائب الدنيا ال�7.
ويتكون الربج من 3 طوابق وبه 7 م�ساعد كهربائية، و�سممه �ستيفن �سوفي�سرتي، 
وموري�س كوت�سلن، واإميلني نوغيري، واأ�رشف عليه املهند�س غو�ستاف اإيفل الذي �سمي 
الربج على ا�س���مه.  واحتفل برج اإيفل يف العام املا�س���ي بتجاوزه 300 مليون زائر منذ 

افتتاحه للزيارة يف 1889.

مت�سابقة “ذكر” �سمن ملكة جمال كاز�خ�ستان

�ل�سجـن لأبويـن تركـا �جلـرذ�ن تنهـ�ش ر�سيعتهمـا
اأ�س���درت حمكمة اأمريكية، ق���رارا باحلب�س 
خم�س �س���نوات لأبوين اأهمال ابنتهما الر�س���يعة 
وتركاها عر�س���ة جلرذان ع�س���ت عدة اأع�س���اء 
من ج�س���مها الطري. وبح�سب �سحيفة “ديلي 
ميل” الربيطانية، فاإن الر�سيعة تعر�ست 
لع�س����ات اجلرذان لأكرث من م����رة، حتى اأن 

املهد ال����ذي كانت تنام فيه �س����ار م�رشجا 
بالدم. وكان الأب �سارل�س )18 عاما( والأم 
اإيريكا )19 عاما(، يعي�سان يف بيت �سديق 
لهما مبنطقة منغوليا يف ولية اأركان�سا�س، 
ومل يوليا اأي عناية لبنتهما التي مل يتجاوز 
عمره����ا 15 يوما. وعانت الر�س����يعة الع�س 

واجل����روح يف مناط����ق متفرق����ة من اجل�س����م 
مثل الوجه والذراعني واليدين والأ�س����ابع 
مما جعل الأطباء يجرون لها عملية جراحية، 

واأقر الأبوان بذنبهما يف ما ح�سل.
وك�سفت التحقيقات التي مت اإجراوؤها، 
اأن الأبوين عا�س����ا طفولة قا�س����ية تعر�س����ا 

فيه����ا ملختلف اأن����واع العن����ف، كم����ا اأنهما 
يتعاطيان املخدرات منذ مدة.

وق����ال حمام����ي الأبوي����ن اللذي����ن جرت 
اإدانتهم����ا، اإن����ه كان عل����ى امل�ست�س����فى األ 
ي�س����مح ملوكليه باأخذ ابنتهما، بالنظر اإلى 

عدم كونهما اأهال لتويل مهمة الرتبية.

رئي�ش فنلند� ذو �لـ 69 
عاما يرزق بطفل

قال مكتب رئي�س فنلندا �س����ويل نيني�س����تو 
اإن الرئي�س اأ�س����بح اأول زعيم للبالد يرزق بطفل 
اأثناء وج����وده يف ال�س����لطة عندما اأجنب����ت زوجته 

جيني هوكيو طفال يوم اجلمعة.
واأ�س����اف البي����ان اأن “الأم والطف����ل بخ����ري 
اأثن����اء  ال����ذي كان موج����ودا  الأب  ح�س����بما ق����ال 
ال����ولدة”. وكان نيني�س����تو )69 عام����ا( وهوكيو 
)40 عاما( ق����د تزوجا يف 2009 .وهذا اأول طفل 
لهوكيو والثالث لنيني�س����تو. وكان نيني�ستو قد 
فقد زوجته الأولى يف حادث �س����يارة عام 1995. 
واأعيد انتخاب نيني�س����تو ال�سهر املا�سي بفارق 

كبري  لفرتة ثانية مدتها �ستة اأعوام. 

ن�سيحة “بذيئة” 
للوقاية من �لإنفلونز�

اأ�سدت ممر�س���ة يف ولية فلوريدا الأمريكية 
بع����س الن�س���ائح مل���ن ل يهتم���ون بنظافته���م 
ال�سخ�س���ية، مما ي���وؤدي اإلى تفاق���م تف�س خطري 
ملر����س الإنفلون���زا يف الوليات املتح���دة، قائلة 

“اغ�سلوا اأياديكم النتنة”.
و�س���ورت املمر�س���ة كاثرين لوكلر فيديو 
مدت���ه �س���ت دقائ���ق بعن���وان “تاأمالت م���ا بعد 
العم���ل” وعربت فيه عن الإحباطات التي ت�س���عر 
بها بعد دورات عملها الطويلة يف ق�سم الطوارئ.

وجتاوز عدد مرات ت�سغيل الفيديو منذ ن�رشه 
على موقع في�س���بوك مطلع الأ�سبوع �ستة ماليني 
م���رة. وتتحدث لوكلر يف الفيديو باأ�س���لوب لذع 
ل يخلو من ال�س���خرية وتظهر مرتدية زيها الطبي 

من مقعد ال�سائق يف �سيارتها.

�مللكية”  “�لفر��سات 
تقرتب من �لنقر��ش

ذكر تقرير اأن اأعداد الفرا�سات امللكية، التي 
تق�س���ي ال�س���تاء يف ولية كاليفورني���ا الأمريكية 
انخف����س اإل���ى اأدنى م�س���توى يف 5 �س���نوات على 
الرغ���م م���ن ر�س���د املزيد م���ن املتطوع���ني عدد 
اأكرب م���ن املواقع خالل بحثهم عن الفرا�س���ة ذات 
اللونني الربتقايل والأ�س���ود، الت���ي حتظى باأكرب 

قدر من الإعجاب يف اأمريكا ال�سمالية.
واأو�س���حت جمعية زير�س���ي�س للحف���اظ على 
الالفقاريات يف تقرير اأن اأحدث اإح�ساء للفرا�سات 
امللكية بلغ 200 األف فرا�س���ة يف منطقة الغابات 
يف ال�ساحل الأو�سط لكاليفورنيا انخفا�سا من 1.2 
مليون فرا�سة قبل عقدين، مبا ي�سري اإلى اأن اأعداد 
الفرا�س���ات التي يعرث عليها يف غربي جبال روكي 

توا�سل انخفا�سها احلاد.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

غزة.. �ساب يطعن �أمه �مل�سنة و�آخر يحاول �لنتحار حرقا
اأقدم �س����اب فل�س����طيني من قطاع غزة، اأم�س الأحد، على طعن اأمه البالغة من العمر 63 عاما، يف 
رقبتها، مما اأدى اإلى اإ�س����ابتها بجروح متو�س����طة، وفق ما ذكرت و�سائل اإعالم فل�سطينية عدة. وقد 
وقعت احلادثة يف بلدة جباليا �سمايل قطاع غزة، اإذ طعن ال�ساب البالغ من العمر 23 عاما اأمه اأكرث من 

مرة يف رقبتها، واعتقلت ال�رشطة ال�ساب، الذي يعاين على ما يبدو من ا�سطرابات عقلية.
ونقلت �سيارة اإ�سعاف املراأة املغدورة اإلى م�ست�سفى يف بلدة بيت لهيا املجاورة لتلقي العالج.

وتاأتي هذه احلادثة بعد �ساعات من اإقدام �ساب يبلغ من العمر 27 عاما على حرق نف�سه يف خميم 
جباليا لالجئني �سمايل القطاع، وفق ما ذكرت م�سادر فل�سطينية، ال�سبت.

ك�����س��ف��ت م��ت�����س��اب��ق��ة 
و���س��ل��ت اإل�����ى ن��ه��ائ��ي��ات 
اأقيمت  جمال  ملكة  م�سابقة 
يف كازاخ�ستان عن �رش اأخفته 
باأنها ذكر ل اأنثى منذ بداية 
يف  واخ��ت��ي��اره��ا  م�ساركتها 
 4000 ب��ني  م��ن  امل�سابقة 

فتاة.
وبح�سب و�سائل الإعالم 
اإيلي  فاملت�س���ابق  املحلي���ة 
دياغيلي���ف )22 عاًم���ا( من 
�س���كان مدين���ة اأمل���ا اآت���ا يف 
كازاخ�ستان، تقدم للم�سابقة 
واأر�سل �سورة  املعلن عنها 
له حملت ا�س���م اأرينا األييفا، 
وعن���د قبوله وو�س���وله اإلى 
ق���رر  امل�س���ابقة  نهائي���ات 

ال�س���اب اأن يعرتف لو�س���ائل الإعالم اأنه ذكر ولي�س اأنثى، فتم ا�س���تبعاده يف احلال من 
قبل جلنة امل�س���ابقة وا�ستبداله مبت�سابقة اأخرى. واأو�س���ح ال�ساب اأن �سبب و�سوله اإلى 
املراحل النهائية للم�س���ابقة جعله يرتاجع عن امل�س���اركة ويف�سح عن حقيقته، م�سيفا 
اأنه فعل ذلك نظرا اإلى اأن الرتويج احلايل للجمال الطبيعي والكاريزما يف راأيه، �س���فات 

تفتقر اإليها املراأة يف الع�رش احلايل.
و�رشح ال�س���اب اأن ما دفعه للم�ساركة هو رهان مع اأ�س���دقائه حول اجلمال الطبيعي 

قائال: “اأنا دائما اأدافع عن اجلمال الطبيعي ولي�س امل�سطنع”.
واأ�س���ار دياغيليف اإلى اأن معظم الفتيات يف الوقت احلايل بنت ي�س���بهن بع�س���هن 
بع�س���ا حتى يف التفكري وطريقة التعاطي مع املو�سة الع�رشية، ويعتقدن اأنهن جميالت 

مبجرد اتباع املو�سة اأو تقليد ما هو دارج.
واختتم ال�ساب: “اأنا ل اأعترب هذا جمال حقيقيا”.

 Social
media

مت�ساح عمالق يعي�ش مع 
عائلة وكاأنه و�حد منها

ن�رشت �سحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو لأ�رشة اإندوني�سية تعي�س مع مت�ساح عمالق طوله 
مرتان ون�س���ف املرت تقريب���ا، وكاأنه واحد من اأف���راد العائلة. وتوفر العائلة للتم�س���اح، الذي 
يدعى “كوجيك”، ما بني كيلو ون�سف الكيلو اإلى 5 كيلوغرامات من الأ�سماك يوميا، وحتر�س 
على تنظيفه با�ستمرار واللعب معه. وقال رب الأ�رشة “اإنه ا�سرتى التم�ساح فور ولدته مقابل 
1.31 جنيه اإ�سرتليني من �سيادين عرثوا عليه عام 1997، وكان طوله اآنذاك 25 �سم فقط”.

واأ�ساف الرجل، وا�سمه حممد اإيوان، اأنه بعد اأكرث من 20 عاما اأ�سبح حجم التم�ساح كبريا 
جدا، واأنه يتولى تنظيف التم�ساح بنف�سه.

ويعي����س “كوجي���ك” يف حديقة من���زل الأ�رشة يف مقاطعة “�س���يمبور” غرب���ي جزيرة جاوا، 
وي�ستطيع الأطفال يف البيت اللعب على مقربة منه، دون اأن ي�سيبهم باأي اأذي.

واأكد اإيوان اأن �سديقهم لي�س �رش�ًسا اأو متوح�ًسا، ومل يهاجم اأفراد اأ�رشته من قبل.

�سفرية الأمم املتحدة للنوايا احل�سنة، اأجنولينا جويل تقبل طفلة لجئة �سورية، خالل 
زيارتها ملخيم الزعرتي لالجئني ال�سوريني يف املفرق �سمال الأردن )ا ف ب(
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س بارد ن�سبيا ورطب 
ولكنه معتدل مع كميات 

متفاوتة من ال�سحب.

الرياح �سمالية غربية من 5 اإلى 
10 عقد وت�سل من 10 اإلى 15 

عقدة احيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 22 وال�سغرى 10 

درجة مئوية.
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