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�لرف���اع - �ملجل����س �الأعل���ى للم���ر�أة: 
�أعلن���ت قرين���ة �لعاه���ل �ساحب���ة �ل�سم���و 
�مللك���ي �الأم���رية �سبيك���ة بن���ت �إبر�هي���م 
�آل خليف���ة ع���ن تخ�سي����س ي���وم �مل���ر�أة 
�لبحريني���ة هذ� �لعام لالحتف���اء باملر�أة يف 
�ملج���ال �لت�رصيع���ي و�لعمل �لبل���دي، �لتي 
ت�سكلت مالم���ح م�ساركته���ا �الأولى �سمن 
�أول �نتخاب���ات بلدية �سهدتها �لبحرين يف 

منت�سف �لع�رصينات من �لقرن �ملا�سي. 
وياأتي �ختيار �ملج���ال تز�منا مع مرور 
م���ا يق���ارب 20 عام���ا عل���ى دخ���ول �ملر�أة 
�لبحرينية ملجل����س �ل�سورى �ملعني، و15 

عام���ا على دخول �مل���ر�أة للمجال�س 
�لت�رصيعية و�لبلدية )�ملنتخبة(.

االأمرية �سبيكة: االحتفاء باملراأة يف احلياة ال�سيا�سية

• �سمو قرينة جاللة �مللك ترت�أ�س �الجتماع �لثاين من �لدورة �ل�ساد�سة للمجل�س �الأعلى للمر�أة	

منفذ “يتيم” ي�ستقبل اأهايل املدينة ال�سمالية
يف �لوقت �لذي �رصعت فيه وز�رة �الإ�سكان �أو�خر 
يناي���ر �ملا�س���ي يف عملية �ل�سح���ب �الإلكرتوين على 
�لوحد�ت �ل�سكنية باملدينة �ل�سمالية، ما ز�ل �لكثري 
من �لغمو�س يكتنف مو�سوع حتديد مو�عيد ت�سليم 
�مل�ستفيدي���ن مفاتي���ح وحد�ته���م، وم���دى جهوزية 
�لبني���ة �لتحتي���ة ال�ستقبالهم. عل���ى �سعيد مت�سل، 
�أك���دت وز�رة �الأ�سغ���ال ل� “�لبالد” ��ستكم���ال �إن�ساء 
�ملنفذ �لغربي للمدينة. ويبقى �ل�سوؤ�ل مطروحا عن 
م�سري �ملنفذ �الآخر للمدين���ة، وقدرة �ملنفذ �حلايل 
عل���ى ��ستيعاب �سكان �ملدين���ة �جلدد، خ�سو�سا يف 

ظل تاأخ���ر �إجن���از �مل�ساريع �لقريب���ة منها، 
6و�أهمها تطوير �سارعي �لبديع و�جلنبية.

اي�سلندا تخطف جودن�سون

“�إنف�ستكـــورب”  دخـــل  دوالر  مليـــون   55.3
بالن�ســـــف �الأول 2018

وزيــــر “�الأ�سغـــــال”: 69.5 % �الإجنـــــاز 
مبـــركــــز غ�سيـــــل �لكلـــى

 �ألعــــاب �لقــــوى �لبحـــرينيــــة تهيمــــــن 
علـى من�سـة �لذهـب بعربيـة �ل�سيـد�ت
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فلكيـــا” ق�سيـــدة  برجــا  كنـــت  لو  “�أمتنـــى 
عامليـــــة لفاطمــــة �لظاعـــن
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القب�ض على 4 اإرهابيني متورطني بتفجري بوري
�ملجموعة تلقت تدريبات مكثفة مبع�سكر�ت �حلر�س �لثوري �الإير�ين

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �سم���ن جهود 
مكافحة �الإرهاب وحفظ �أمن �لوطن، مت �لقب�س 
على جمموع���ة �إرهابية، تتبع تنظيم ما ي�سمى ب� 
“�ئتالف 14 فرب�ير” �الإرهابي، قامت بالتخطيط 
و�الإعد�د وتفجري �أحد �أنابيب �لنفط بالقرب من 

قرية بوري، بتاريخ 10 نوفمرب 2017.
م���ن  �ثن���ني  �أن  عل���ى  �لتحري���ات  ودل���ت 

�ملقبو�س عليهم، كانا قد تلقيا تدريبات �أمنية 
مكثف���ة يف �إي���ر�ن يف مع�سكر�ت تابع���ة للحر�س 
�لثوري �الإي���ر�ين بالتن�سيق مع قياد�ت �إرهابية 
هاربة م���ن �ململكة وموجودة يف �إي���ر�ن، �إذ يتم 
جتني���د �لعنا����رص �الإرهابي���ة بالد�خ���ل ومتويل 
عمليات �سفرهم �إلى �إير�ن حتت غطاء �لزيار�ت 

�لدينية.

كما دلت �لتحري���ات على تو�فر �أدلة مادية 
ورقمي���ة، تثبت ت���ورط هذه العنا����ر الإرهابية 
يف �لتمويل و�لتخطي���ط و�الإعد�د لتنفيذ �أعمال 
�إرهابي���ة يف عدد من �ملناط���ق، مت �إحباطها من 
خ���الل �لقب�س عليهم، و�س���وف تبني حتقيقات 

�لنياب���ة �لعام���ة يف حين���ه مزي���د� م���ن 
�لتفا�سيل يف هذ� �ل�ساأن.

تعيني ونقل مديرين يف “العمل”

مليونا دينار اأرباح “اخلليجي التجاري” 2017 
�ملنام����ة - �مل�رصف �خلليج����ي �لتجاري: 
�أعلن �مل�رصف �خلليج����ي �لتجاري عن نتائج 
�ل�سن����ة �ملالي����ة �ملنتهي����ة يف 31 دي�سم����رب 
2017 بتحقي����ق �أرباح �سافي����ة عائدة على 
م�ساهم����ي �ل�رصكة �الأم بلغ����ت مليوين دينار 
مقارن����ة ب����� 5.3 ملي����ون دين����ار حققه����ا يف 
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 
2016، �أي بانخفا�����س قدره 62.9 %، كما 
حقق �مل�رصف خ�سائر عائ����دة على م�ساهمي 
�ل�رصك����ة �الأم بلغ����ت 2.2 ملي����ون دينار خالل 
�لربع �الأخري من �لعام 2017، مقارنة باأرباح 

�سافي����ة عائدة عل����ى م�ساهم����ي �ل�رصكة �الأم 
بلغ����ت 734 �ألف دينار خ����الل �لربع 

�الأخري 2016.

�ملنام���ة - بن���ا: �س���در ع���ن رئي�س �ل���وزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة ق���ر�ر رق���م )2( ل�سن���ة 2018 بنق���ل 
و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وز�رة  يف  مديري���ن  وتعي���ني 
�الجتماعي���ة جاء فيه: �ملادة �الأول���ى: ينقل �أحمد 
جعف���ر �حلايكي مدي���ر �إد�رة �لعالق���ات �لعمالية 
ليكون مديًر� الإد�رة �لتفتي�س و�ل�سالمة �ملهنية 

بوز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية.
�لعم���ل  وز�رة  يف  يع���ني  �لثاني���ة:  �مل���ادة 
و�لتنمي���ة �الجتماعي���ة، كل م���ن: �سح���ر ر��س���د 
�ملناعي مدي���ًر� الإد�رة �مل�ساع���د�ت �الجتماعية، 

الإد�رة  مدي���ًر�  �لع�سم���ي  ح�س���ن  وم���ي 
2�لعالقات �لعمالية.
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• •فا�سل حممد جعفر	 •�أنور عبد�لعزيز �مل�سيمع	 •حممد عبد�هلل حمرو�س	 عادل �أحمد �سالح	

• �أحمد �ملطوع	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

• توفيق ب�ستكي	

7

�سيد علي املحافظة

�ملقبو�س عليهم

�لبحـــــــــث جـــــاٍر 
الإلقـــاء �لقبــــ�س 
علــــى 3 فـــاّريـــن

بقر�ر من �سمو رئي�س �لوزر�ء

• •حبيب عبد�للطيف مهدي	 •عبد�هلل جعفر �ملدين	 حممد علي �إبر�هيم خليل	

17

 �لبحرين ت�سدد ح�ستها 
يف مو�زنة �الأمم �ملتحدة

نيوي���ورك - بن���ا: جاءت مملك���ة �لبحرين يف 
�ملرتب���ة 26 �سم���ن الئحة �لدول �لت���ي �سددت 
م�ساهماتها يف مو�زنة �الأمم �ملتحدة لعام 2018 
، وذل���ك وفق ما جاء يف تقري���ر للمنظمة �لدولية 

ن�رص �أم�س )�الأربعاء(.
وذك���ر �لتقرير �الأمم���ي �أن مملك���ة �لبحرين 
�س���ددت ح�سته���ا يف ميز�نية �ملنظم���ة �لدولية 
يف �لف���رتة �لزمنية �ملحددة، و�أن 44 دولة ع�سو 
يف �الأم���م �ملتحدة من �سمنه���ا �لبحرين �سددت 

ح�ستها يف ميز�نية �ملنظمة �لدولية حتى �الآن.

• �ملدخل �لوحيد للمدينة	
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جاللة امللك يتلقى برقيتي �شكر من خادم احلرمني

... وجاللته يتلقى �شكر نظريه الكمبودي

وزير الداخلية: تفعيل اتفاقات مع اململكة املتحدة

ال�شفري الهاجري يقدم اأوراق اعتماده �شفرًيا لتايلند

النعيمي يبحث برامج “الرتبية” مع العرادي 

تعيني ونقل مديرين يف وزارة العمل
بقرار من �شمو رئي�س الوزراء

املنام���ة - بن���ا: �شدر ع���ن رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
ال خليف���ة ق���رار رق���م )2( ل�شن���ة 2018 بنقل 
وتعي���ن مديري���ن يف وزارة العم���ل والتنمي���ة 

االجتماعية جاء فيه:

المادة األولى:
ينق���ل اأحمد جعف���ر احلايك���ي مدي���ر اإدارة 
الإدارة  مدي���ًرا  ليك���ون  العمالي���ة  العالق���ات 
التفتي����س وال�شالم���ة املهني���ة ب���وزارة العم���ل 

والتنمية االجتماعية.

المادة الثانية:
يعن يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

كل من:
1 -  �شح���ر را�ش���د املناع���ي مدي���ًرا الإدارة 

امل�شاعدات االجتماعية
2 -  م���ي ح�ش���ن الع�شم���ي مدي���ًرا الإدارة 

العالقات العمالية.

المادة الثالثة:
على وزير العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ 
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�رش 

يف اجلريدة الر�شمية.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة برقية �شكر جوابية من اأخيه 
اأمري دولة الكوي���ت ال�شقيقة �شاحب ال�شمو 
ال�شي���خ �شباح االأحمد اجلاب���ر ال�شباح، وذلك 
ردا على برقية التعزية واملوا�شاة التي بعث 

به���ا �شموه اإليه يف وفاة املغفور له باإذن اهلل 
تعالى ال�شيخ عب���داهلل مبارك احلمد املبارك 
ال�شباح، اأعرب �شموه فيها عن خال�س �شكره 
وتقدي���ره ل�شمو رئي�س ال���وزراء على م�شاعر 
�شم���وه االأخوي���ة ال�شادق���ة، متمني���ا ل�شموه 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

كم���ا تلقى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء برقية �شكر جوابي���ة مماثلة من ويل 
العهد لدول���ة الكويت ال�شقيقة �شمو ال�شيخ 
نواف االأحمد اجلابر ال�شب���اح، �شمنها �شموه 
خال�س �شك���ره وتقديره ل�شمو رئي�س الوزراء 

على م�شاعر �شموه النبيلة.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة �شكر جوابية من اأخي���ه خادم احلرمن 
ال�رشيف���ن امللك �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شع���ود عاه���ل اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيق���ة، وذل���ك ردا عل���ى برقي���ة جاللت���ه 
املهنئة مبنا�شبة الذكرى الثالثة لتويل خادم 
احلرمن ال�رشيفن مقاليد احلكم يف اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة، �شمنها خادم 
احلرم���ن ال�رشيفن خال�س �شك���ره وتقديره 
لعاه���ل الب���الد على م�شاع���ر جاللت���ه االأخوية 
الكرمي���ة، متمني���ا جلاللت���ه موف���ور ال�شح���ة 

وال�شعادة.
كما تلق���ى عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية �شكر 
جوابية م���ن عاهل اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيق���ة اأخي���ه خ���ادم احلرم���ن ال�رشيفن 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، وذلك 
ا على برقية جاللته املعزية بوفاة املغفور  ردًّ

لها ب���اإذن اهلل تعالى �شاحب���ة ال�شمو امللكي 
االأم���رية العن���ود بن���ت متعب ب���ن عبدالعزيز 
اآل �شعود، �شّمنها خ���ادم احلرمن ال�رشيفن 
خال����س �شك���ره وتقديره لعاه���ل البالد على 
���ا  م�شاع���ر جاللت���ه االأخوي���ة الكرمي���ة، متمنيًّ

جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة.

املنام���ة- بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة برقية �شكر جوابية من ملك مملكة 
كمبودي���ا نوردوم �شيهاموين، وذلك رداً 
على برقية جاللته املهنئ���ة له مبنا�شبة 

ذكرى ا�شتقالل مملكة كمبوديا.

اأعرب فيها ملك مملكة كمبوديا عن 
خال����س �شك���ره وتقديره لعاه���ل البالد 
عل���ى م�شاع���ر �شم���وه الطيب���ة النبيل���ة، 
متمني���ا ل���ه موف���ور ال�شح���ة وال�شعادة، 
ول�شع���ب البحري���ن املزيد م���ن التقدم 

واالزدهار. 

املنامة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل وزير 
الداخلي���ة ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، 
اأم����س، �شف���ري اململكة املتحدة ل���دى مملكة 
البحري���ن �شامي���ون مارت���ن، وذل���ك بح�شور 
رئي����س االأم���ن العام الل���واء طارق ب���ن ح�شن 
احل�ش���ن. ومت خالل اللق���اء، ا�شتعرا�س نتائج 
الزيارة التي قام بها وزير الداخلية، االأ�شبوع 

املا�ش���ي، اإل���ى اململكة املتح���دة ولقائه مع 
وزي���رة الداخلية وعدد م���ن اأع�شاء الربملان، 
والعمل عل���ى تفعيل ما مت االتفاق عليه بن 

البلدين ال�شديقن، خالل تلك الزيارة.
كما بحث وزير الداخلية و�شفري اململكة 
ذات  املو�شوع���ات  م���ن  ع���دًدا  املتح���دة، 

االهتمام امل�شرتك. 

وزارة   - املنام���ة 
�شف���ري  ق���دم  اخلارجي���ة: 
املعن  البحري���ن  مملك���ة 
ل���دى مملكة تايلن���د اأحمد 
الهاج���ري ن�شخة من اأوراق 
اعتم���اده اإل���ى مدي���ر عام 
ب���وزارة  املرا�ش���م  اإدارة 
التايلندي���ة  اخلارجي���ة 

نادافاثنا كري�شنامرا.
اللق���اء  خ���الل  ومت 
العالق���ات  ا�شتعرا����س 
الثنائي���ة ب���ن البلدي���ن، 

والتاأكي���د على عم���ق العالقة املتميزة التي تربط مملكة البحري���ن مبملكة تايلند، والعمل على 
تعزيزه���ا وتطويرها يف �شتى املجاالت، كما اأكد ال�شفري تطلع���ه ملوا�شلة وتنمية هذه العالقة 

املميزة.
من جانبه، رحب كري�شنامرا بال�شفري، متمنيا له التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد مبا 

يخدم العالقات الثنائية القائمة بن البلدين وال�شعبن ال�شديقن.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر الرتبية 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي مبكتب���ه بديوان 
الوزارة مبدينة عي�ش���ى النائب االأول لرئي�س 

جمل�س النواب النائب علي العرادي.
واطل���ع الوزي���ر النائ���ب الع���رادي على 

برام���ج ال���وزارة التطويري���ة وم���ا تقدمه من 
خدم���ات على ال�شعيد التعليم���ي وامل�شاريع 
التي تنفذه���ا لالرتقاء بالتعلي���م. من جانبه، 
اأ�ش���اد النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س النواب 
باجلهود التي تبذلها الوزارة يف هذا املجال.

• �شمو رئي�س الوزراء	

• جاللة امللك	

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر اأمري الكويت وويل عهده   

�شمو رئي�س احلر�س الوطني ي�شارك بافتتاح مهرجان اجلنادرية

وزير الإ�شكان يرتاأ�س وفد البحرين للمنتدى احل�رضي العاملي

حراكنا الثقايف �شورة حقيقية عن تراث جمتمعاتنا

نيابة عن جاللة امللك

مب�شاركة ديوان �شمو رئي�س الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات احلكومية

بافتتاح فعاليات “فن جدة 21،39”... مي بنت حممد:  

املنام���ة - بنا: نيابة عن عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، �شارك 
رئي����س احلر����س الوطن���ي الفريق الرك���ن �شمو 
ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة يف حفل افتتاح 
املهرج���ان الوطن���ي للرتاث والثقاف���ة يف دورته 
الثاني���ة والثالث���ن، الذي تنظم���ه وزارة احلر�س 
الوطن���ي باجلنادرية باململكة العربية ال�شعودية 
والذي اأقيم حتت رعاية خادم احلرمن ال�رشيفن.
وا�شتقبل خ���ادم احلرم���ن ال�رشيفن امللك 
�شلمان ب���ن عبدالعزيز ال �شع���ود عاهل اململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة رئي����س احلر�س 
الوطن���ي الفريق الرك���ن �شمو ال�شي���خ حممد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة وع���دًدا من الوف���ود اخلليجية 

امل�شاركة.
ونق����ل �شم����و ال�شيخ حمم����د بن عي�ش����ى اإلى 
خ����ادم احلرم����ن ال�رشيف����ن حتيات اأخي����ه عاهل 
الب����الد �شاح����ب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى 
اآل خليف����ة ومتني����ات جاللت����ه خل����ادم احلرم����ن 
ال�رشيف����ن موف����ور ال�شح����ة وال�شع����ادة ول�شعب 
دوام  ال�شقي����ق  ال�شعودي����ة  العربي����ة  اململك����ة 

التقدم االزدهار.
وو�شل نيابة عن جالل����ة امللك اإلى الريا�س 
اأم�س رئي�����س احلر�س الوطن����ي الفريق؛ حل�شور 
حفل افتتاح املهرجان الوطني للرتاث والثقافة 

اجلنادرية 32.

وكان يف ا�شتقب����ال �شموه مبطار امللك خالد 
ال����دويل، اأمري منطق����ة الريا�س �شاح����ب ال�شمو 
امللكي االأم����ري في�شل بن بندر ب����ن عبدالعزيز، 
و�شف����ري مملك����ة البحرين لدى اململك����ة العربية 

ال�شعودية ال�شيخ حمود بن عبداهلل اآل خليفة.

املنام���ة - بنا: يرتاأ����س وزير االإ�ش���كان با�شم احلمر 
وفد اململكة امل�شارك يف اأعمال املنتدى احل�رشي العاملي 
التا�ش���ع )WUF9( الذي ينعق���د يف العا�شمة املاليزية 
كواالملب���ور يف الف���رتة م���ن 7 وحتى 13 فرباي���ر اجلاري، 

ويحمل عنوان “مدن 2030... مدن للجميع”.
وي�شارك يف وفد مملكة البحرين ممثلون عن عدد من 
الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية باململكة املعنية مبلف 
التنمي���ة احل�رشية وامل�شتوطن���ات الب�رشي���ة، وهي ديوان 
�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س ال���وزراء، واملجل�س االأعلى 
للبيئة، ووزارة االإ�شكان، ووزارة اخلارجية، ووزارة �شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين، وهيئة التخطيط العمراين، 

وهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية.
ويعد املنتدى احل�رشي العاملي منتدى تقنيا يعقده 
برنام���ج االأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�رشية )موئل االأمم 
املتح���دة(، ويه���دف الأن يك���ون و�شيلة فاعل���ة يف اإدخال 
املدخ���الت يف التقري���ر االأول عن تنفي���ذ اخلطة احل�رشية 
اجلدي���دة، وي�شه���م املنتدى اأي�ش���اً يف التعبئ���ة العاملية 
من اأجل الدعوة اإل���ى حتقيق روؤية م�شرتكة ب�شاأن التنمية 
احل�رشي���ة امل�شتدامة يف التقدم نح���و حتقيق خطة 2030 
واأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة م���ن خ���الل زي���ادة الوعى 
بالتح����رش امل�شت���دام ب���ن اأ�شح���اب امل�شلح���ة والدوائر 

االنتخابية مبا يف ذلك عامة اجلمهور.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثار: 
املحاف���ل  يف  البحري���ن  مملك���ة  حل�ش���ور  تعزي���زاً 
الثقافي���ة االإقليمية، �شاركت اأم�س االأربعاء، رئي�س 
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآثارال�شيخ���ة مي بنت 
حمم���د اآل خليفة يف افتتاح فعالي���ات مبادرة “فن 
ج���دة 21،39” يف ن�شخته���ا اخلام�ش���ة، مبدينة جّدة 
يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودية. وتق���ام فعاليات 

املبادرة بتنظيم من املجل�س الفني ال�شعودي.
وبهذه املنا�شبة، قالت ال�شيخة مي بنت حممد 
اآل خليفة: “حراكنا الثقايف وبنيتنا التحتية الثقافية 
ه���ي م���ا يعط���ي ال�ش���ورة احلقيقي���ة ملجتمعاتنا 
الغنّية برتاثها وح�شاراته���ا”، واأ�شافت: “الفنون 
ه���ي اللغة العاملي���ة التي نتوا�شل م���ن خاللها مع 
الع���امل اأجمع، ويف اململكة العربي���ة ال�شعودية نرى 

مناذج راقية للعمل الثقايف، ومبدعن اأثروا النتاج 
احل�ش���اري ل�شعوبنا وخاطبوا ال�شع���وب بلغة الفن 

اجلميل”. 
واأكدت اأن املبادرات الثقافية، مثل فن جّدة، 
من �شاأنه���ا اأن جتعل م���ن االأوطان حم���اور لالإنتاج 
احل�ش���اري والثق���ايف، م�شي���دة باملجل����س الفن���ي 
ال�شع���ودي وجه���وده يف دعم حركة االإب���داع والفن 
الت�شكيلي حملياً وعمله عل���ى �شناعة تبادل ثقايف 

وح�شاري ما بن ال�شعودية والعامل. 
يق���ام املعر����س ال�شنوي ل���� “فن ج���دة” هذا 
العام ب�شعار “رف�س اجلم���ود” يف عدة اأماكن حول 
املدين���ة، م�شتعر�شاً اأعم���االً الأكرث من 30 فناناً من 
ال�شعودية والع���امل. كما ت�شم مب���ادرة “فن جدة” 
امل�شتمرة حت���ى 5 ماي���و 2018 جمموعة من ور�س 
العمل والفعاليات املختلفة التي تعمل على اإ�رشاك 

اجلمهور يف املمار�شة الفنية. 

• خادم احلرمن م�شتقبال �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى	

• با�شم احلمر	

• ال�شيخة مي بنت حممد	
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“قوة الدفاع” حتتفل بيوبيلها الذهبي يف �سالح البحرية امللكي

 تد�ضني نادي �ضباط مركز تدريب قوة الدفاع

ا�ضتعرا�ض عالقات ال�ضداقة مع كوريا اجلنوبية

تفتيت ح�سى املرارة ملري�ض بالليزر يف م�ست�سفى امللك حمد

�ضمو االأمرية �ضبيكة تعلن االحتفاء باملراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية
هناأت جاللة امللك بذكرى ميثاق العمل الوطني

الرفاع - املجل�س الأعل���ى للمراأة: رفع املجل�س 
الأعلى للمراأة برئا�سة قرين���ة العاهل �ساحبة ال�سمو 
امللك���ي الأم���رة �سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليفة، 
اأخل�س التهاين والتربيكات اإلى عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة؛ مبنا�سبة 
الذكرى ال�سابعة ع����رة مليثاق العمل الوطني، حيث 
اأعرب���ت �ساحب���ة ال�سم���و امللك���ي ع���ن اعتزازها مبا 
ت�سهده امل���راأة البحرينية من نه�س���ة رفيعة ت�ستمد 
جوهره���ا من ثواب���ت ميث���اق العمل الوطن���ي، الذي 
يفخ���ر املجل�س الأعلى للم���راأة اأن يكون من بني اأبرز 
�سواهده، واأن يكون بدوره قائما على تنفيذ مبادئه.

وخالل الجتم���اع اأعلنت �ساحب���ة ال�سمو امللكي 
رئي�س���ة املجل�س الأعل���ى للمراأة ع���ن تخ�سي�س يوم 
امل���راأة البحريني���ة ه���ذا الع���ام لالحتفاء بامل���راأة يف 
املج���ال الت�ريع���ي والعم���ل البلدي، الت���ي ت�سكلت 
مالمح م�ساركتها الأول���ى �سمن اأول انتخابات بلدية 
�سهدتها البحري���ن يف منت�سف الع�رينات من القرن 
املا�سي.  وياأتي اختي���ار هذا املجال تزامنا مع مرور 
م���ا يق���ارب 20 عام���ا على دخ���ول امل���راأة البحرينية 
ملجل�س ال�سورى املعني، و15 عاما على دخول املراأة 
للمجال����س الت�ريعي���ة والبلدية )املنتخب���ة(، و�سول 
اإلى الع���ام 2001 الذي يعترب النطالق���ة الأ�سا�سية 
حل�س���ول امل���راأة البحريني���ة على كام���ل حقوقها يف 
امل�سارك���ة ال�سيا�سية من خالل ما ن����س عليه ميثاق 
العمل الوطني ود�ستور مملكة البحرين للعام 2002.

واأكدت �سموها خالل الجتماع اأن هذا املو�سوع 
يواك���ب الإجن���ازات الكب���رة الت���ي حققته���ا املراأة 
البحريني���ة من خ���الل ح�سورها الفاع���ل يف املجال�س 
الت�ريعية والبلدية، وقدرتها على رفع م�ساهمتها يف 

ال�س���اأن العام ودخول جمال العمل ال�سيا�سي، م�سرة 
يف ه���ذا ال�سي���اق اإل���ى م�ساهم���ات امل���راأة البحرينية 
النوعي���ة لدى اإع���داد ميثاق العم���ل الوطني ودورها 
امل�سه���ود �سم���ن اجله���ود الوطني���ة الت���ي كلف���ت 

مبتابعة تفعيل بنوده.
اأن الحتف���اء بامل���راأة  اإل���ى  واأ�س���ارت �سموه���ا 
البحريني���ة يف املجال الت�ريع���ي والعمل البلدي هذا 
الع���ام ياأتي تزامنا م���ع النتخابات البلدي���ة والنيابة 
املرتقب اأن ت�سهده���ا مملكة البحرين يف وقت لحق 
هذه ال�سنة، معربة �سموها عن ثقتها باأن ي�سهم هذا 
الحتف���اء يف اإبراز ال�سورة امل�رق���ة للمراأة البحرينية 

واإجنازاتها يف املجال الت�ريعي والبلدي.
كم���ا اأو�سح���ت �ساحب���ة ال�سمو امللك���ي رئي�سة 
بامل���راأة  الحتف���اء  ب���اأن  للم���راأة  الأعل���ى  املجل����س 
البحريني���ة يف املج���ال الت�ريعي والبل���دي لهي خر 
منا�سبة لإلق���اء ال�سوء على ن�س���ج الوعي ال�سيا�سي 
للمجتم���ع البحريني، الذي من���ح ثقته التامة يف قدرة 
امل���راأة البحرينية عل���ى اأن متار�س دوره���ا كمواطن 
كامل الأهلية دون انتقا�س لأي من حقوقها، موؤكدة 
�سموه���ا اأهمي���ة امل�سارك���ة الفاعلة جلمي���ع اجلهات 
املعني���ة بالحتف���اء بامل���راأة البحريني���ة يف املج���ال 

الت�ريعي والبلدي.
 

متابعة الخطة الوطنية
وبهذه املنا�سب���ة، �رحت الأمني العام للمجل�س 
الأعل���ى للمراأة هالة الأن�ساري ب���اأن املجل�س يف اإطار 
جه���وده لتنفي���ذ اخلط���ة الوطني���ة لنهو����س املراأة 
البحريني���ة واإدم���اج براجمه���ا يف التنمي���ة الوطني���ة، 

احلكومي���ة  القطاع���ات  م���ع  والتن�سي���ق  بالتع���اون 
واخلا�س���ة وموؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين كافة، قد 
اأجن���ز ما ن�سبته 77 % من متطلبات النموذج الوطني 
لإدم���اج احتياج���ات امل���راأة البحريني���ة يف التنمي���ة، 
و�ست�ستكم���ل متطلب���ات النموذج من خ���الل تفعيل 
حم���وري اإدارة املعرفة وقيا�س الأثر، حيث ا�ستحدث 
املجل����س منهجي���ة قيا�س علمي���ة ملوؤ����رات تكافوؤ 
الفر����س، وقد وافق املجل�س يف اجتماعه على ت�سور 
متكام���ل مل�سمون تقري���ر وطني يعم���ل على ر�سد 

التقدم املحرز للمراأة يف موؤ�س�سات الدولة.  
واأ�ساف���ت اأن املجل����س ويف �سياق م�ساهماته يف 
تعزي���ز اقت�ساد املعرف���ة، قد اعتمد م����روع قاعدة 
بيان���ات معرفي���ة اإلكرتونية ملوؤ����رات التوازن بني 
اجلن�س���ني؛ لقيا����س مع���دلت التناف�سي���ة املحلي���ة 
والإقليمي���ة والدولية مما ي�ساعد على �سد الفجوات، 
ويعزز من مكانة البحرين كبيت خربة يف جمال تقدم 
امل���راأة. واأ�سارت اإلى اأن املجل�س الأعلى للمراأة اأطلع 
عل���ى اجلهود املبذولة؛ لتفعيل اآلي���ات الإطار العام 
لربنامج امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة البحرينية، حيث 
اعتمد برنام���ج متكامل للتهيئة النتخابية ا�ستعدادا 

لالنتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وج���ددت الأمني الع���ام التزام مملك���ة البحرين 
بت�سليم التقرير الوطني الرابع ململكة البحرين حول 
تنفيذ اتفاقي���ة الق�ساء على جمي���ع اأ�سكال التمييز 
�سد املراأة اإلى اللجنة املعنية بالأمم املتحدة، حيث 
تف�سل���ت �سموه���ا باعتماد التقرير ملبا����رة اإر�ساله 
ع���رب القن���وات الر�سمي���ة املتبعة يف الدول���ة، حر�سا 
من املجل����س بتنفيذ التزامات مملك���ة البحرين على 

�سعيد التفاقات الدولية ذات العالقة باملراأة.

• �سمو قرينة جاللة امللك ترتاأ�س الجتماع الثاين من الدورة ال�ساد�سة للمجل�س الأعلى للمراأة	

الرف���اع - قوة الدف���اع: حتت رعاية 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سر 
الرك���ن ال�سيخ خليف���ة بن اأحم���د خليفة 
اآل خليفة، اأقيم ب�س���الح البحرية امللكي 
البحرين���ي �سب���اح اأم�س، حف���ل مبنا�سبة 
الذك���رى اخلم�س���ني عل���ى تاأ�سي�س قوة 
دفاع البحري���ن، وقد اأناب م�ساعد رئي�س 
هيئ���ة الأركان لالإم���داد والتموين اللواء 

الرك���ن بح���ري يو�س���ف اأحم���د م���ال اهلل 
حل�سور احلفل الذي اأقيم يف قاعدة احلد 
البحري���ة بح�س���ور �سمو النقي���ب ال�سيخ 

عي�سى بن �سلمان بن حمد اآل خليفة.
وق���د ق���ام م�ساع���د رئي����س هيئ���ة 
الأركان لالإمداد والتموين بت�سليم و�سام 
قوة دفاع البحرين لل�سباط واأفراد �سالح 

البحرية امللكي البحريني. 

الرف���اع - قوة الدفاع: اأقيم بقوة دفاع 
البحري���ن �سب���اح اأم����س حفل افتت���اح نادي 
�سب���اط مركز تدري���ب قوة دف���اع البحرين 
الدف���اع  احتف���الت ق���وة  اإط���ار  وذل���ك يف 
بالذكرى اخلم�س���ني على تاأ�سي�سها بح�سور 
لالإم���داد  الأركان  هيئ���ة  رئي����س  م�ساع���د 

والتموي���ن الل���واء الرك���ن بح���ري يو�س���ف 
اأحم���د م���ال اهلل. وقام م�ساع���د رئي�س هيئة 
الأركان لالإم���داد والتموي���ن بجولة يف نادي 
�سب���اط مركز تدري���ب قوة دف���اع البحرين 
اإيذاناً بافتتاحه واطل���ع خاللها على مرافقه 

وجتهيزاته.

ا�ستقب����ل  الدف����اع:  ق����وة   - الرف����اع 
املفت�����س العام بالقي����ادة العام����ة اللواء 
الرك����ن عب����داهلل ح�س����ن النعيم����ي �سباح 
اأم�س، امللحق الع�سكري جلمهورية كوريا 
اجلنوبي����ة ال�سديقة املقي����م يف الريا�س 
واملعتمد لدى اململكة العقيد �سون جيهو 

اللق����اء،  وخ����الل   .CHEON JAEHO
رح����ب املفت�س الع����ام بامللحق الع�سكري 
جلمهوري����ة كوريا اجلنوبي����ة، وا�ستعر�س 
معه عالقات ال�سداق����ة والتعاون القائمة 
بني مملك����ة البحري����ن وجمهوري����ة كوريا 

اجلنوبية و�سبل تعزيزها.

حم���د  املل���ك  م�ست�سف���ى   - املح���رق 
اجلامعي: قام الفريق الطبي بق�سم املناظر 
مب�ست�سفى امللك حمد اجلامعي باإجراء عملية 
تفتي���ت ح�سى القن���وات املراري���ة ملري�س 
خم�سين���ي با�ستخدام تقني���ة الليزر من خالل 
Sp - )ننظ���ار القن���وات املرارية الدقيق���ة 
الرقمي  بنظامه   )glass Cholangiscopy
اجلديد، حي���ث اإن املري����س كان يعاين اآلما 
�سديدة؛ ب�سبب جتمع عدد كبر من احل�سوات 
الكب���رة يف القن���وات املرارية الت���ي مل يتم 
التمكن من اإزالته���ا باملنظار العتيادي بعد 
حماولت عدة اأجراها يف م�ست�سفيات اململكة 
وخارجه���ا، اإل اأنه وبا�ستخدام تقنية الليزر مت 
تفتي���ت احل�سوات مما �ساع���د املري�س على 
جتنب اخل�سوع لعمليات جراحية كبرة، وقد 

متاثل لل�سفاء يف وقت قيا�سي.
و����رح قائ���د م�ست�سف���ى املل���ك حم���د 
اجلامع���ي الل���واء طبي���ب ال�سي���خ �سلمان بن 
املناظ���ر  ق�س���م  اأن  خليف���ة  اآل  اهلل  عطي���ة 
واأمرا�س الكب���د بامل�ست�سفى ق���ام بتحديث 
Sp - )ننظ���ار القن���وات املرارية الدقيق���ة 
glass Cholangiscope( بنظام���ه الرقمي 

ال���ذي ميت���از بو�س���وح ال�س���ورة ودقت���ه يف 
الأورام  ت�سخي����س  ويف  عموم���ا  الت�سخي����س 
الدقيقة يف منطقة القن���وات املرارية ب�سكل 
خا�س، اإ�سافة اإل���ى اإمكان تفتيت احل�سوات 
املرارية عن���د اكت�سافها.  واأ�س���ار ا�ست�ساري 
اجله���از اله�سم���ي واملناظ���ر عم���ر اإبراهيم 
�ري���ف اأن هذه التقنية تعت���رب اإ�سافة نوعية 
لعالج الأورام، والت���ي �سيقدمها مركز امللك 

حمد لالأورام واملزمع افتتاحه قريبا. 

ل�ضباط امل�ضت�ضفى الع�ضكري  تقليد و�سام “قوة دفاع” 
مركز التدريب يحوز �سهادة التميز بدرجة 100 % 

املنام���ة- بنا: اأقيم حتت رعاية قائد اخلدمات 
الطبية امللكية اللواء ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة 
�سباح اليوم حفل ت�سليم و�سام قوة دفاع البحرين 
لل�سباط؛ مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني على تاأ�سي�س 
ق���وة دفاع البحرين وذل���ك يف قاعة ال�سيخ علي بن 

عبداهلل اآل خليفة يف امل�ست�سفى الع�سكري.
وقام قائد اخلدمات الطبي���ة امللكية بت�سليم 
الو�س���ام لكب���ار �سب���اط امل�ست�سف���ى الع�سك���ري 

والكتيبة الطبية امليدانية.
يذكر اأن امل�ست�سفى الع�سكري يوا�سل بثبات 
�سعي���ه للح�س���ول عل���ى العتم���ادات وال�سهادات 

الدولية يف املجال ال�سحي.
و�سمن مرا�سم الحتفال ت�سلم قائد اخلدمات 
الطبي���ة امللكية �سه���ادة العتم���اد الآيزو 15189 
للمخت���ربات الطبية كاأول خمت���رب طبي يف اململكة 
يح�سل على مث���ل هذا الإعتماد وبتفوق تام جلميع 

اأق�سام املخترب.
كم���ا ت�سلم قائ���د اخلدم���ات الطبي���ة امللكية 
�سه���ادة العتم���اد الدولي���ة م���ن جمعي���ة القل���ب 
التدري���ب  مرك���ز  ح�س���ل  حي���ث  الأمريكي���ة، 
بامل�ست�سف���ى الع�سكري على �سهادة التميز بدرجة 
التقيي���م ال�سام���ل 100 %، ومت اإعتم���اده كمرك���ز 

تدريب عاملي معتمد بامل�ستوى الأول.
املوظف���ني  تك���رمي  احلف���ل  خ���الل  مت  كم���ا 
املتميزي���ن والأق�سام احلا�سلة عل���ى اأعلى درجات 

التقيي���م، حي���ث ح�س���ل كل م���ن املق���دم طبي���ب 
نايف عبدالرحمن ل���وري ا�ست�ساري جراحة التجميل 
ورئي�س ق�سم التدريب امل�ستمر على جائزة موظف 

العام.
وح�سلت مي�س���ون الذوادي م���ن ق�سم اجلودة 
عل���ى �سه���ادة موظف���ة الع���ام، كم���ا ح�س���ل ق�سم 
الطف���ال وق�س���م اإدارة اجل���ودة بامل�ست�سفى على 

جائزة اأح�سن اأق�سام امل�ست�سفى الع�سكري.
ويف خت���ام احلفل، اأكد قائ���د اخلدمات الطبية 
امللكي���ة اأن ه���ذه الإجن���ازات م���ا كان���ت لتتحق���ق 
لول الدع���م الالحمدود ال���ذي يتلق���اه امل�ست�سفى 
الع�سكري من القيادة الر�سيدة والقائد العام لقوة 
دف���اع البحري���ن امل�س���ر الركن ال�سي���خ خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة.

• اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل	
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�شمو ال�شيخ خليفة بن علي: الرفاع تزخر بطاقات �شبابية مبدعة
”Blue Pearl“ م�ستقبالً �سموه فريق كرة القدم الن�سائي

الرف���اع - حماف���ظ اجلنوبي���ة: ا�ستقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �سم���و ال�سيخ خليف���ة بن عل���ي اآل خليفة، 
رئي�س���ة اللجن���ة الن�سائي���ة لك���رة الق���دم باالحت���اد 
البحرين���ي لكرة الق���دم ال�سيخة ح�سة بن���ت خالد اآل 
خليف���ة، مبجل����س �سم���وه باملحافظ���ة اجلنوبي���ة، اإذ 
قدم���ت اإلى �سموه الطاق���م االإداري والفني والعبات 
الفري���ق الن�سائ���ي )Blue Pearl( الفائ���ز بكاأ����س 

االحتاد البحريني الكرة لل�سيدات.
وهناأ حماف���ظ املحافظة اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ 
 ”Blue Pearl“ خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة فري���ق
عل���ى االإجن���از الريا�س���ي ال���ذي تفخر ب���ه املحافظة 
اجلنوبية كون العب���ات الفريق من �سابات املحافظة 
ومق���ر تدريباته���ن يف مدين���ة الرف���اع، االأم���ر ال���ذي 
يعك����س الطاقات ال�سبابية املتمي���زة التي تزخر بها 
مدين���ة الرف���اع والق���ادرة عل���ى ت�رشيف وحم���ل ا�سم 
ه���ذه املدينة العزي���زة والغالية عل���ى قلوب اجلميع 
يف املحاف���ل الريا�سي���ة بال�سكل ال���ذي يتنا�سب مع 
عظ���م وحجم مكانته���ا الكبري، م�سي���ًدا �سموه بالروح 
ال�سبابي���ة العالي���ة واالأداء الطم���وح ل�ساب���ات الرفاع 
وال���ذي اأبرزه هذا الفريق م���ن طاقات ن�سائية فعالة 
�ساهم���ت يف حتقي���ق كاأ�س احت���اد الك���رة لل�سيدات 
بكل جدارة وا�ستحق���اق متمنيًّا �سموه بالوقت نف�سه 
للفري���ق املزيد من التقدم والتوفيق يف امل�سابقات 

والبطوالت املقبلة.
كم���ا اأ�س���اد �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة باجلهود 
الريا�سي���ة واالإدارية لرئي�سة اللجن���ة الن�سائية لكرة 
الق���دم ال�سيخة ح�سة بنت خالد اآل خليفة التي متثل 
اأروع �سور الكفاءات الن�سائية ال�سابة التي تعتز بها 
مدين���ة الرفاع والت���ي �ساهمت جهوده���ا يف االرتقاء 
والو�سول بريا�سة كرة القدم الن�سائية على �سعيد 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة خ�سو�س���اً اإلى مراك���ز ومواقع 
متقدم���ة حقق���ت اال�س���م واملكانة املرموق���ة للمراأة 

الرفاعية يف اجلانب الريا�سي واالإداري.
ت ال�سيخ���ة ح�س���ة بن���ت خال���د اآل خليفة  وع����رّ
با�سمه���ا ونيابة عن الطاقم االإداري والفني والعبات 
الفري���ق ع���ن بال���غ �رشوره���م وتقديره���م ملحاف���ظ 

املحافظ���ة اجلنوبي���ة �سم���و ال�سيخ خليف���ة بن علي 
اآل خليف���ة عل���ى ا�ستقب���ال �سموه ودعم���ه للطاقات 
ال�سبابية والريا�سية الن�سائي���ة، موؤكدين اأن كلمات 
ومب���ادرة �سم���وه داف���ع وحمفز لهم لتكثي���ف العمل 
وب���ذل مزيد م���ن اجلهود م���ن اأجل حتقي���ق اإجنازات 
اأو�س���ع واأرحب يف الف���رة املقبلة، م�سي���دة بالوقت 
نف�س���ة بالنه���ج واخلط���ى املتمي���زة ال���ذي حتذوها 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة يف احت�س���ان وااللتف���ات اإل���ى 

االإجن���ازات الريا�سية خ�سو�سا وعم���وم االهتمامات 
مبختل���ف يف نطاق املحافظة والتي م���ن �ساأنها دفع 
عجلة التميز والعطاء ملختلف فئات املحافظة ب�ستى 

املجاالت لالإجناز واالإبداع خلدمة الوطن.
ويف خت���ام اللقاء، ق���درّم حماف���ظ اجلنوبية �سمو 
ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة هدية تذكارية بهذه 
املنا�سب���ة متثلت يف “ال�ي” البحريني الذي يعك�س 

عراقة واأ�سالة وتراث املحافظة اجلنوبية.

• 	 ”Blue Pearl“ سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبال ال�سيخة ح�سة بنت خالد والفريق الن�سائي�

ال���زوار: �سم���وه داف���ع لتكثي���ف العمل وب���ذل املزيد م���ن اجلهود

املنام���ة - بن���ا: ت�سلرّ���م وزي���ر 
�سوؤون االإع���الم رئي�س جمل�س اأمناء 
معهد البحري���ن للتنمية ال�سيا�سية 
عل���ي الرميح���ي دع���وة م���ن رئي�س 
هيئ���ة الفج���رية للثقاف���ة واالإعالم 
ال�سي���خ را�س���د ال�رشق���ي، حل�س���ور 
الدورة الثانية من مهرجان الفجرية 
الدويل للفنون الذي تنظمه الهيئة 
خالل الفرة م���ن 24 ف�اير اإلى 5 
مار����س املقبل حت���ت رعاية كرمية 
من ع�سو املجل����س االأعلى لالحتاد 
حاك���م الفج���رية بدول���ة االإم���ارات 
العربي���ة املتحدة ال�سقيقة �ساحب 
ال�سم���و ال�سي���خ حم���د ب���ن حمم���د 

ال�رشقي.

واأع���رب وزي���ر �س���وؤون االإعالم، 
ل���دى ا�ستقبال���ه يف مكتب���ه اأم����س 
ملدي���ر الدي���وان االأم���ريي بحكومة 
الفج���رية حممد �سعي���د ال�سنحاين، 
ع���ن �سكره وتقدي���ره لهذه الدعوة 
د عمق ومتانة  الكرمي���ة والتي جت�سرّ
العالق���ات التاريخي���ة االأخوية بني 

البلدين ال�سقيقني.
م�سي���ًدا بجهود هيئ���ة الفجرية 
للثقافة واالإع���الم يف تطوير العمل 
االإعالم���ي وتدعيم احلرك���ة الفنية 
وامل�رشحي���ة واملو�سيقي���ة، موؤك���ًدا 
تطلع���ه اإل���ى تعزيز التع���اون بني 
يف  اخل����ات  وتب���ادل  البلدي���ن 

املجالني االإعالمي والفني.

�ساحي���ة ال�سي���ف - املوؤ�س�سة 
االأمني  ا�ستقبل  اخلريية امللكي���ة: 
الع���ام للموؤ�س�س���ة اخلريية امللكية 
م�سطف���ى ال�سي���د مبكتب���ه مبق���ر 
يف  امللكي���ة  اخلريي���ة  املوؤ�س�س���ة 
ال�سي���ف �سف���ري اململكة  �ساحي���ة 
املغربية لدى مملكة البحرين اأحمد 

خطابي.
وخ���الل اللق���اء اأطل���ع ال�سف���ري 
املغرب���ي على امل�ساري���ع التنموية 
الت���ي تنفذها املوؤ�س�س���ة يف �ستى 
املج���االت، وامل�ساعدات واحلمالت 
االإغاثي���ة اخلارجي���ة الت���ي قدمتها 
املنكوب���ة  لل���دول  املوؤ�س�س���ة 
ال�سقيق���ة وال�سديق���ة بتوجيه من 
عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة الرئي�س 

اخلريي���ة  للموؤ�س�س���ة  الفخ���ري 
امللكي���ة، وبقي���ادة ممث���ل جالل���ة 
املل���ك لالأعم���ال اخلريي���ة و�سوؤون 
ال�سباب رئي�س جمل�س االأمناء �سمو 

ال�سيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة.
من جانبه، اأ�ساد خطابي بالرعاية 
ال�سامي���ة ل�ساحب اجلاللة  امللكية 
امللك وما يوليه جاللته من اهتمام 
اأبوي بارز لالأيتام واالأرامل، ورعاية 
كب���رية بالعمل اخل���ريي واالإن�ساين 
داخ���ل مملك���ة البحري���ن وخارجها، 
معربا عن اعت���زازه وتقديره للدور 
احلي���وي امله���م ال���ذي تق���وم ب���ه 
مملكة البحرين يف االرتقاء باالأعمال 
اخلريية ودع���م االإن�سانية يف �ستى 

بقاع العامل.

االإ�س���الح:  جمعي���ة   - املح���رق 
ا�ستقب���ل رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
االإ�س���الح عبداللطي���ف ال�سيخ مبقر 
مدي���ر  موؤخ���ًرا  باملح���رق  اجلمعي���ة 
واأ�ستاذ اجلامعة  اخلارجية  العالقات 
االإ�سالمي���ة يف ك���ريال بالهند عبداهلل 

مانهام.
رئي����س  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
اجلمعي���ة،  ب�سي���ف  االإ�س���الح 
يف  العم���ل  جم���االت  وا�ستعر����س 
ال�رشعي���ة  واملج���االت  اجلمعي���ة 
املختلف���ة وجهودها يف خدمة الدين 

والوطن.
فيما قدم ال�سيخ عبداهلل مانهام 

نب���ذة تعريفي���ة ع���ن موؤمت���ر الزكاة 
ال���دويل )18(، وال���ذي �سيقام خالل 
�سهر اأبريل املقبل يف كريال بتنظيم 
من بيت ال���زكاة كريال، حيث يهدف 
اإل���ى اإتاح���ة الفر�س���ة للمخت�س���ني 
ملناق�س���ة  ال���زكاة؛  يف  والباحث���ني 
بال���زكاة  املخت�س���ة  املو�سوع���ات 
ب�س���كل مو�سع، وق���دم دعوة ر�سمية 
مل�سارك���ة اجلمعي���ة يف ه���ذا التجمع 

ال�رشعي املهم.
ومن املتوقع اأن ي�سارك القطاع 
ال�رشع���ي باجلمعي���ة يف ه���ذا املوؤمتر 
من خ���الل ورقة عمل���ة متخ�س�سة يف 

جماالت الزكاة.

الرميحي يت�شلم دعوة حل�شور مهرجان الفجرية

اإ�شادة باهتمام جاللة امللك بالأرامل والأيتام

“الإ�شالح” ت�شارك يف موؤمتر الزكاة الدويل 

وفد احلج برئا�شة القطان يتوجه لل�شعودية 10 اجلاري
للتباحث مع امل�سوؤولني ب�ساأن ترتيبات مو�سم هذا العام

املنام���ة - بنا: يتوجه ي���وم ال�سبت املقبل وفد 
بعث���ة مملك���ة البحري���ن للح���ج برئا�سة رئي����س بعثة 
مملك���ة البحرين للح���ج عدنان القطان اإل���ى اململكة 
العربية ال�سعودية؛ حل�س���ور االجتماع ال�سنوي الذي 
يجمع بني كل من امل�سوؤول���ني بوزارة احلج والعمرة 

ال�سعودية وبعثات حجاج بيت اهلل احلرام.
وم���ن املتوق���ع اأن يلتقي القط���ان وكيل وزارة 
احل���ج ال�سعودي���ة؛ للتباح���ث ب�س���اأن مو�س���م احل���ج 
واالط���الع على متطلبات وا�ستع���دادات الوزارة لهذا 
العام اإلى جانب اآخر �سيلتقي روؤ�ساء جمال�س اإدارات 
املوؤ�س�س���ات اخلدمية ذات العالقة؛ بغر�س احل�سول 
على اأف�س���ل اخلدمات لراحة حج���اج مملكة البحرين، 
ومن اأهم املوؤ�س�سات التي �سيلتقيها الوفد موؤ�س�سة 
مط���ويف حج���اج جن���وب اآ�سيا، وه���ي اجله���ة املعنية 
بتوف���ري اخلدمات الالزمة للحج���اج يف امل�ساعر، حيث 

�ستط���رح موا�سي���ع عدة م���ن اأهمها تطوي���ر دورات 
املياه يف املخيمات، وتاأمني ال�سحة العامة للحجاج.

تاأت���ي ه���ذه الزي���ارة ا�ستجاب���ة لدع���وة وزي���ر 
احل���ج ال�سعودي حمم���د �سالح حل�س���ور االجتماعات 
التن�سيقية لبعثات احلج؛ ال�ستعرا�س اأهم الرتيبات 
واخلط���ط الت���ي و�سعته���ا وزارة احل���ج ال�سعودي���ة 
متهي���داً ال�ستقبال �سي���وف الرحم���ن القادمني من 

مملكة البحرين.
واأ�سار القط���ان اإلى اأن االجتماع���ات �ستت�سمن 
مناق�سة جمي���ع املعوقات وال�سلبي���ات التي واجهت 
احلمالت واحلجاج يف مو�س���م العام املا�سي، مو�سحاً 
اأن م���ن اأهم اأه���داف البعثة تذلي���ل ال�سعوبات كافة 
وال�سعي لتح�سني نوعية وم�ستوى اخلدمات املقدمة 
حلجاج بيت اهلل احلرام القادمني من مملكة البحرين، 
فنحن جميعا م�سوؤولون عن �سالمة اإجراءاتهم واأمنهم 
و�سحتهم وراحتهم ومتكينهم من اأداء ن�سكهم على 

الوجه االأكمل.

• عدنان القطان	
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“المراكض” ورا الكاميرات   
اأعج���ب ملزاحمة “مدير اإدارة اإعالم” باإحدى اجله���ات الر�سمية، للم�سوؤولني وللوفود 

الزائرة للبلد بالت�سوير، وبالوقوف اأمام الكامريات. 
وانعك�س���ت ه���ذه املزاحمات، كما ه���و م�ساهد، عل���ى احل�سابات الر�سمي���ة ب�سبكات 

التوا�سل االجتماعي لتلك اجلهة، والتي ت�سبعت ب�سوره واأخباره هو، ولي�س هم.  
ولوح���ظ اأي�س���ا، ك�رس ه���ذا املدي���ر للربوتوك���ول، ب�سف���رات العم���ل الر�سمية، حيث 
ر�س���د مرات عدة، وهو يرتك مهام���ه وواجباته، ليتق�سد امل�سوؤول���ني الكبار؛ الأخذ �سور 

“ال�سيلفي” معهم، ثم ين�رسها بر�سا ب�سفحات ح�سابه بربنامج “اأن�ستجرام”. 
وتاأخذن���ا هذه ال�سلوكيات تلقائيا، للت�ساوؤل ع���ن االآلية التي مت خاللها توظيف هذا 
املدي���ر، وهل خ�سع للمقابلة ال�سخ�سية، وامتحانات القبول ل�سغل الوظيفة؟ وهل منحت 

بقية الكفاءات الوطنية ذات الفر�سة؟
�ساه���د االأمر يقول “ال”، وباعتبار اأن هذه الت�رسفات الت���ي ال تنم عن امل�سوؤولية، اأو 

احلرفية بالعمل، توؤكد مالمح معينة باملرء، يعيها القراء جيدا. 
اإن ال�سواع���د املنتج���ة، والع�سامية، ال ميكن اأن تفرغ م���ن وقت عملها، حلظة واحدة، 
لال�ستثم���ار امل�سلحي، اأو تخط���ي بروتوكول العمل، اأو ك�رس “امليانه” مع امل�سوؤولني، بل 
بالعمل، والتطوير، وحتليل الراتب، واحرتام احلدود مع االآخرين، مبقدمتهم امل�سوؤولون.  
ال ي���زال البع����س -واأقوله���ا اآ�سف���ا- بحالة لغط، وت�ست���ت، ما ب���ني ممار�سة احلياة 
اخلا�س���ة، وممار�س���ات العمل نف�سها، وبت�س���ارب ي�رس جهة العمل، ويوؤث���ر على النف�سية 

العامة للموظفني.  
الت�سوي���ق ال�سخ�سي اأمر م�ستحق ل���كل فرد، �رسيطة اأال يكون عل���ى ح�ساب االآخرين، 

اأولهم جهة العمل نف�سها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

لل�صف الثالث االبتدائي �صحب جميع ن�صخ كتاب “االإجنليزي” 
مديرة التعليم االإعدادي ملديري املدار�س: 

نّوه���ت مدي���رة اإدارة التعلي���م االإع���دادي 
بوزارة الرتبية والتعليم جنود الدو�رسي ب�سحب 
جميع ن�س���خ كتاب اللغ���ة االإجنليزي���ة املوجود 

لدى الطلبة واملدار�س.
ووّجه التعميم الذي ح�سلت “البالد” ن�سخة 
من���ه، مدي���ري املدار�س االإعدادي���ة واالبتدائية 
ب�سح���ب الكت���اب وت�سليمه اإلى خم���ازن الكتب 
وا�ستبدال���ه بالن�س���خ اجلدي���دة يف اأ����رسع وقت 

ممكن.

وقالت يف م�سمون التعميم: “نحيطكم علًما 
fa -  إإلى اأنه مت طباعة ن�سخة معدلة من كتاب
ily and friends 3 من املقّرر توزيعها على 
جمي���ع الطلبة، ل���ذا يرجى �سحب جمي���ع الن�سخ 
املوجودة ل���دى الطلبة واملدار����س وت�سليمها 
اإلى خمازن الكتب وا�ستبدالها بالن�سخ اجلديدة 

يف اأ�رسع وقت ممكن”. 
اجلدي���ر بالذكر اأن كتاب اللغ���ة االإجنليزية 
املق���ّرر �سحب���ه، يخت����س بتعلي���م طلب���ة �سف 
الثال���ث االإبتدائ���ي، وي�س���م مق���ررات درو�س 

الف�سل الدرا�سي االأول والثاين.
• التعميم ال�سادر من اإدارة التعليم االإعدادي	

مروة خمي�س

اإلى 22.5 مليون دينار تخفي�س �صعر “بوابة اأمواج” 

“املواكب” ت�صكر القيادة مل�صاندتها املاآمت واحل�صينيات

امل�رسوع يعر�س يف املزاد العلني مار�س املقبل 

“حمافظ العا�سمة” كرم 100 متطوع يف نادي ال�ضباط

املنام���ة - بن���ا: ق���ررت جلن���ة ت�سوي���ة م�ساريع 
التطوير العقاري���ة املتعرثة اإعادة طرح م�رسوع بوابة 
اأم���واج املدرج �سم���ن امل�ساري���ع العقارية املتعرثة 
للبيع باملزاد العلني يف االأول من �سهر مار�س املقبل 
يف مت���ام ال�ساعة 11 �سباًحا بالطابق الثالث يف مبنى 
وزارة العدل وال�سوؤون االإ�سالمي���ة واالوقاف؛ الإتاحة 
املزيد من الوق���ت للمهتمني ب�رساء امل�رسوع و�سمان 
احلف���اظ عل���ى حقوق جمي���ع االأطراف م���ن خالل هذه 
اخلطوة. كما ق���ررت اللجنة تخفي�س ال�سعر املبدئي 
للم����رسوع بن�سب���ة 15 % لت�سب���ح القيم���ة املبدئي���ة 
للم����رسوع كام���اًل 22 مليون و55 األف دين���ار. علًما اأن 
هذا امل���زاد هو الفر�سة االأخرية لط���رح هذا امل�رسوع 
بالكام���ل للبيع يف الفرتة املق���ررة اأمام الراغبني من 
امل�ستثمرين من ال�رسكات واالأفراد. وبينت اللجنة اأن 
يف حال تعذر بيع امل�رسوع كامال باملزاد العلني �سيتم 

اتخاذ اإجراءات اأخرى لت�سويته.
وياأتي االإجراء بعد ا�ستنفاد جميع ال�سبل الإعادة 
حقوق م�سرتي الوح���دات وانطالًقا من دور اللجنة يف 
اتباع االإجراءات القانوني���ة التي ت�سمن حقوق جميع 

االأط���راف و�رسعة العمل عل���ى املعاجلة الفعالة مللف 
هذا امل�رسوع العقاري املتعرث.

وعل���ى الراغب���ني يف املزاي���دة عل���ى امل����رسوع 
الت�سجي���ل قب���ل يوم م���ن موع���د امل���زاد اأو قبل بدء 
موع���ده ب�ساع���ة واحدة التوا�سل م���ع املخت�سني من 

�رسكة كالتونز على الرقم )17562860 - +973(.
ويعترب م�رسوع بوابة اأمواج من امل�ساريع العقارية 
متع���ددة اال�ستخ���دام، ويقع بالقرب م���ن مدخل جزر 

اأمواج مبحافظة املحرق، ويتكون امل�رسوع من برجني 
متطابقني موؤلفني م���ن 20 طابًقا ويت�سعان ل� 384 
�سقة، اإ�سافة اإلى مبنى مكون من طابقني ي�سم 93 
من���زاًل. وي�سمل امل�رسوع اأي�ًس���ا برًجا خم�س�ًسا لفندق 

موؤلف من 143 غرفة.  
ويحتل م����رسوع “بوابة اأمواج” م�ساحة اأر�س تبلغ 
33391 مرًتا مربًعا، و�سي�س���ل اإجمايل م�ساحة البناء 

اإلى نحو 190 األف مرت مربع بعد اإمتام امل�رسوع.

املنام���ة - بنا: ك���رم حمافظ العا�سم���ة ال�سيخ 
ه�سام ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليفة ما يرب���و عن 100 
متط���وع ومتع���اون عرفاًن���ا وتقدي���ًرا للجه���ود التي 
بذلوه���ا يف اإثراء الفعاليات والربامج واالأن�سطة التي 

اأقيمت يف املحافظة يف العام املا�سي.
واأعل���ن املحاف���ظ عن تقدمي املحافظ���ة مبادرة 
رائدة ومتميزة حتت عنوان “جواز حمافظة العا�سمة 
للعمل التطوعي” كاأول حمافظة باململكة تاأخذ على 
عاتقه���ا مقاربة اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة بطريقة 
مبتك���رة وفريدة م���ن نوعها؛ ليكون ذل���ك متما�سًيا 
م���ع تطلعات املحافظة الرامية لرف���ع مدارك االأفراد 
واإدماجه���م يف تنمي���ة املجتم���ع، منوًه���ا باأن���ه �سيتم 
االإع���الن عن املزيد م���ن املعلومات ع���ن امل�رسوع يف 

االأيام املقبلة.
جاء ذل���ك يف احلفل الذي اأقي���م يف نادي �ضباط 
االأمن الع���ام بالق�سيبي���ة وح�رسه لفي���ف من ممثلي 
اجله���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة اإلى جان���ب اجلهات 

الداعمة واللجان التطوعي���ة والتعاونية، اإ�سافة اإلى 
ممثلي هيئة املواكب احل�سينية واملاآمت.

من جهته، رف���ع ع�سو الهيئة العام���ة للمواكب 
احل�سينية فوؤاد احلاجي اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
اإلى القيادة؛ نظري ما توليه من دعم وم�ساندة كبرية 

للم���اآمت واحل�سيني���ات يف مو�س���م عا�س���وراء، موجًها 
ال�سكر اجلزيل وزير الداخلي���ة الفريق الركن ال�سيخ 
را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة ملا بذلته ال���وزارة من 
جهود يف ب�سط االأم���ن وتاأمني ح�سور امل�ساركني يف 

هذه املنا�سبة يف خمتلف مناطق اململكة.

“جيبك” ت�صت�صيف وفدا من “املهند�صني”

�س����رتة - �رسك����ة جيب����ك: ا�ست�ساف����ت 
�رسكة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات وفد 
من اأع�س����اء جمعية املهند�س����ني البحرينية 
يتقدمه����م رئي�����س جمل�����س اإدرة اجلمعي����ة 
م�سع����ود الهرم����ي، يف زيارة ملجم����ع ال�رسكة 
وذلك يوم اخلمي�س املوافق االأول من �سهر 

فرباير اجلاري.
م�سته����ل  يف  العبا�س����ي  يا�����رس  وق����ّدم 
اللق����اء نب����ذة تعريفّية �ساملة ح����ول طبيعة 
عم����ل ال�رسك����ة واالإ�سرتاتيجّي����ة الت����ي ُتدار 
بها اأعمالها، كما اأوج����ز لل�سيوف تفا�سيل 
عملي����ات الت�سغي����ل واالإنت����اج والت�سدي����ر 
وا�ستعر�س معهم اأه����م املنجزات واجلوائز 
الت����ي حققته����ا ال�رسك����ة �سواء عل����ى �سعيد 
البرتوكيماوي����ة  امل����واد  م����ن  منتجاته����ا 
واالأ�سم����دة التي متتاز بجودته����ا العالية اأو 
على �سعيد متّي����ز ال�رسكة يف تطبيق اأف�سل 
جم����االت  يف  العاملي����ة  املعاي����ري  واأح����دث 

ال�سالمة واجلودة واملحافظة على البيئة. 
كم����ا اطل����ع ال�سي����وف عل����ى تفا�سيل 
م�رسوع ا�ستخال�س غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
ال����ذي د�سنته ال�رسك����ة يف ال�سنوات االأخرية، 
والذي ُيعترب االأول من نوعه مبنطقة ال�رسق 
االأو�سط، حيث اأبدى ال�سيوف اإعجابهم بهذا 

امل�رسوع املتفّرد الذي ي�سهم وب�سكل كبري 
يف احل����ّد من االنبعاث����ات ال�سارة التي تنتج 
ع����ن عمليات ت�سغيل امل�سان����ع، واعتربوها 

خطوة مهّمة يف طريق ال�سناعة النظيفة.
توف����ّره  ال����ذي  التدري����ب  جم����ال  ويف 
ال�رسك����ة، تع����ّرف ال�سي����وف عل����ى جمموع����ة 
الربامج واالأن�سط����ة التدريبية التي تقدمها  
اأكادميي����ة التعلم والقي����ادة ومركز التعلم 
 )e-learning Centre( االإلك����رتوين 
واإ�سهاماته����ا يف تكري�����س عملي����ة التعلي����م 
امل�ستمر ملنت�سبي ال�رسك����ة، وكذلك دورها 
يف تق����دمي برام����ج التدري����ب العمّلي لطلبة 
اجلامعات واملوؤ�س�س����ات االأكادميية العليا، 
واأ�س����اد الوفد الزائ����ر بالتقني����ات احلديثة 
وو�سائ����ل التعلي����م والتدري����ب املتط����ورة 
التي يتم تقدميها يف االأكادميّية، موؤكدين 
باأن وجود مثل هذا ال�����رسح التدريبي داخل 
مق����ر ال�رسكة اإمن����ا يوؤك����د االهتم����ام الكبري 
تدري����ب  بق�ساي����ا  ال�رسك����ة  تولي����ه  ال����ذي 
املوظف����ني واحلر�س عل����ى تزويدهم باآخر 
التقني����ات واملع����ارف املتعلق����ة  واأح����دث 
بهذه ال�سناعة الت����ي تت�ّسم بتطور مت�سارع 
حتر�س ال�رسكة على جماراته للبقاء يف دائرة 

النجاح والتناف�سية.

قال رئي�س اللجنة املالية والقانونية مبجل�س 
بل���دي املحرق غ���ازي املرباطي، اإن اللجن���ة واأثناء 
متابعته���ا مل�ستج���دات تنفي���ذ اأح���د امل�رسوع���ات 
البلدي���ة يف الدائ���رة الرابع���ة، تبنّي له���ا اأن اجلهة 
املعني���ة يف البلدي���ة مل ترف���ع اأي م���ن امل�رسوعات 
لل���وزارة لتنفيذها من املوازن���ة املخ�س�سة لذلك 

للعام املا�سي.
وذك���ر ل���� “الب���الد” اأن اللجنة واأثن���اء حتريها 
ل�سح���ة مزاعم تعطل امل�رسوع���ات بفعل عدم توفر 
املوازنات لها، وج���دت اأن وزارة االأ�سغال و�سوؤون 
ل���كل  العم���راين ر�س���دت  البلدي���ات والتخطي���ط 
بلدي���ة مبلًغا يف حدود ن�س���ف مليون دينار لتنفيذ 
امل�رسوع���ات البلدية، ال يت���م اإدراجها �سمن موازنة 

البلدية اأو ح�سابها اخلتامي.
واأو�س���ح: اأنه ل���دى ا�ستف�سارهم ح���ول االآلية 
التي يت���م �رسف هذه املوازنة على اأ�سا�سها، تقوم 
عل���ى اأ�سا����س اأن كل بلدية ترفع خط���ة م�رسوعاتها 

اإل���ى الوزارة بداي���ة كل �سنة مالي���ة ليتم تنفيذها 
من خالل هذه املوازنة، يف حني اأن معدل ا�ستفادة 
البلدية من ه���ذه امل�رسوعات للع���ام املا�سي كان 
�سف���ًرا. وتاب���ع: وبن���اًء على ذل���ك، قام���ت اللجنة 
برف���ع تو�سية �ستدرج على ج���دول اأعمال املجل�س 
متهيًدا لرفعها لوزير االأ�سغال والبلديات، تطالب 
فيها ب���اإدراج هذه املوازنة �سم���ن موازنة البلدية 

وح�سابها اخلتامي.
واأف���اد باأن���ه ال يوج���د م���ا ي���ربر و�س���ع ه���ذه 
امليزاني���ة حتت ت����رسف ال���وزارة، وع���دم اإحلاقها 
بامليزاني���ة اخلا�س���ة بالبلدية وح�سابه���ا اخلتامي، 
حيث اإنه من باب اأول���ى اأن تلحق هذه املبالغ لكل 
البلدي���ات واأمان���ة العا�سمة، باإ�ساف���ة بند يف اأحد 
تبويبات امليزاني���ة؛ لكي تتمكن املجال�س البلدية 
ممار�س���ة دوره���ا الرقاب���ي واملتابعة عل���ى تنفيذ 
ه���ذه امليزانية. واأردف اأن املجل�س �سريفع يف هذا 
ال�س���دد طلًب���ا لدي���وان الرقابة املالي���ة واالإدارية 
الإيفاد مهم���ة لرقابة اأداء تنفي���ذ البلدية مليزانية 
امل�رسوع���ات، للتحقق م���ن �سحة مزاع���م عدم رفع 
اجلهة املعنية يف البلدية خطة م�رسوعاتها للوزارة.

وبنّي اأن ال�سوؤال الذي يثار حول هذه املوازنة، 
هو اأنه على اأي اأ�سا�س مت حتديد هذا املبلغ لبلدية 
املحرق، وه���ل مت توزيعه بالت�س���اوي بينها وبني 

البلديات االأخرى اأم ال.
وت�ساءل حول م���ا اإذا كانت البلدية قد رفعت 

للوزارة خطة م�رسوعاتها للعام اجلاري اأم ال.

ن�صف مليون دينار موازنة م�رشوعات ال تدرج يف ح�صاب البلدية
تدار من الوزارة... ون�سيب املحرق منها �سفر يف 2017

• غازي املرباطي	

�صيد علي املحافظة

اأف�س���ح رئي�س اللجنة املالية والقانونية مبجل�س بلدي املح���رق غازي املرباطي ل�”البالد” 
عن تقدم اللجنة بتو�سية لهيئة الكهرباء واملاء ب�ساأن توحيد تعرفة ا�ستهالك املياه للمواطنني 
للمن���ازل قيد االإن�ساء والتي اأمتت اإن�ساءها. وذك���ر اأن الهيئة حتت�سب حاليًّا تعرفة غري مدعومة 
تب���داأ م���ن 450 فل�ًس���ا ال�ستهالك 60 وحدة من املي���اه، لت�سل اإلى 600 فل����س ال�ستهالك 100 
وحدة اأو اأكرث من املياه، ملنازل املواطنني حتت االإن�ساء، بينما حتت�سب لذات املواطنني تعرفة 

مدعومة تبداأ من 25 فل�ًسا ال�ستهالك 60 وحدة للمنازل التي اأمتت بناءها.
وق���ال اإنه بناء على ذلك ارت���اأت اللجنة التقدم بهذا املقرتح لتخفيف اأعباء م�ساريف البناء 
وت�سييد املنازل على املواطن، اإلى جانب اإدخال هذا امل�رسوع �سمن منظومة الدعم الذي توليه 
احلكومة اهتماًما بالًغا، ولكي يتما�سى مع املر�سوم بقانون ب�ساأن ا�سرتداد كلفة البنية التحتية 
الذي ا�ستثنى املواطن واالأقارب من الدرجة االأولى من احت�ساب هذه الكلفة املقدرة مببلغ 12 
ديناًرا للمرت املربع. وتابع اأن امل�ستفيد من هذا العقار يف نهاية املطاف هو املواطن، وعليه ما 
الداعي لعدم احت�ساب التعرفة املنزلية املدعومة عليه من االأ�سا�س، مع قدرة املالك على اإثبات 

اأن هذا العقار ملكه وال ميلك عقاًرا اآخر.

املرباط��ي: لتوحي��د تعرف���ة “املي���اه” 
للمواطن��ي��ن اأثن���اء البن��اء وبع��ده

• حمافظ العا�سمة يتو�سط املكرمني	
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منفــذ “يتيــم” ي�شتقبـل اأهـالـي املدينـة ال�شماليـة
بعد �رشوع “�الإ�سكان” يف �ل�سحب �الإلكرتوين على 3 �آالف وحدة

يف �لوق���ت �لذي �رشع���ت في���ه وز�رة �الإ�سكان 
�أو�خر يناير �ملا�س���ي يف عملية �ل�سحب �الإلكرتوين 
عل���ى �لوح���د�ت �ل�سكني���ة باملدين���ة �ل�سمالية، ما 
ز�ل �لكث���ر من �لغمو�ض يكتن���ف مو�سوع حتديد 
مو�عيد ت�سلي���م �مل�ستفيدين مفاتي���ح وحد�تهم، 

ومدى جاهزية �لبنية �لتحتية ال�ستقبالهم.
و�سم���ن حزم���ة �لتوزيع���ات �لتي قام���ت بها 
�ل���وز�رة خالل �لن�س���ف �لثاين من �لع���ام �ملا�سي، 
��ستفاد نحو 3 �آالف مو�طن من �لتوزيعات �خلا�سة 
باملدين���ة �ل�سمالي���ة، يف ح���ن �نتهت �ل���وز�رة من 
تنفي���ذ �الأعمال �الإن�سائي���ة يف 3041 وحدة �سكنية 
حت���ى نهاي���ة 2017 وف���ق ت�رشي���ح ر�سم���ي لوزير 

�الإ�سكان با�سم �حلمر.
ويع���د م����رشوع �ملدين���ة �ل�سمالي���ة م���ن �أك���ر 
�مل�ساري���ع �الإ�سكاني���ة �لت���ي تعم���ل عليه���ا وز�رة 
�الإ�س���كان، �إذ م���ن �ملتوق���ع �أن يبلغ حج���م طاقتها 
�ال�ستيعابي���ة نحو 100 �ألف ن�سم���ة، تت�سمن �إن�ساء 
15 �أل���ف و600 وح���دة �سكني���ة عل���ى م�ساحة ردم 

�إجمالية تبلغ 740 هكتار�.
�أم���ا ب�ساأن موع���د ت�سليم �لوح���د�ت �ل�سكنية، 
فال���وز�رة ماز�ل���ت تف�س���ل �الحتف���اظ به���ذ� �ل�رش 
لنف�سه���ا، يف ظ���ل وجود �سكوك ح���ول وقوف عدم 
جاهزية �ملدينة من حيث بنيتها �لتحتية وخدماتها 
ال�ستقب���ال �ملو�طنن عائقا �أم���ام �رشوع �لوز�رة يف 

ت�سليمها للم�ستفيدين.

مشاريع الطرق
و�أك���دت وز�رة �الأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين ل� “�لب���الد” ��ستكمال �إن�ساء 
�ملنف���ذ �لغرب���ي للمدين���ة، و�ل���ذي ينته���ي �إلى 
�لتقاط���ع �لر�بط ب���ن قرى �ل���در�ز و�لبديع وبني 
جمرة، و�ل���ذي من �ملوؤمل �أن يخ���دم 5000 وحدة 

�سكنية.
�ل�سحيف���ة  ��ستف�س���ار�ت  عل���ى  رده���ا  ويف 
ب�س���اأن معدل �الإجناز يف م�ساري���ع �لطرق �ملتعلقة 
وز�رة  �أن  �إل���ى  �أ�س���ارت  �ل�سمالي���ة،  باملدين���ة 
�الإ�سكان تتولى تنفيذ �لطرق �لد�خلية للم�ساريع 
�الإ�سكانية �جلديدة، يف حن تتولى هي م�سوؤولية 

باإن�ساء �ملنافذ �ملوؤدية لتلك �مل�ساريع.

وبالرغ���م م���ن �إف���ادة �ل���وز�رة بانتهائها من 
�أعم���ال تنفي���ذ �ملنفذ �لغرب���ي للمدين���ة، ما ز�ل 
م�س���ر �ملنفذ �الآخر للمدينة جمهوال، حيث مل ت�رش 
�لوز�رة يف ردها عل���ى �ل�سحيفة �إلى هذ� �مل�رشوع 

من قريب �أو بعيد.
و�جتهت �إل���ى �حلديث عن عدد من �مل�ساريع 
�لو�قع���ة خارج نط���اق �ملدينة، و�لتي م���ن �ساأنها 

�أن ت�سم���ن �ن�سيابية �حلرك���ة �ملرورية على هذه 
�لطرقات.

فنوه���ت بعملها على تنفي���ذ �ملرحلة �لثانية 
م���ن تطوير تقاط���ع �جل����رشة، �إلى جان���ب م�ساريع 
تو�سع���ة �سارع �لبدي���ع و�جلنبية، و�س���ارع �ل�سيخ 
عي�س���ى بن �سلم���ان �لذين م���از�ال يف مرحلة �إعد�د 

�لت�ساميم �لتف�سيلية. 

المخطط اإلستراتيجي
�لتف�سيل���ي  �ملخط���ط  �إل���ى  وبالرج���وع 
�الإ�سرت�تيج���ي للمملكة �لذي �عتمده وزير �الأ�سغال 
و�لبلديات قبل عام من �الآن، تبن �أن �ملخطط جاء 
م�ستمال على منفذ و�حد للمدينة، وهو �ملنفذ ذ�ته 

�لذي �نتهت من �إجنازه �لوز�رة.
وياأت���ي ذل���ك يف وق���ت �أف�س���ح في���ه م�س���در 
م�س���وؤول لل�سحيفة يف وقت �ساب���ق، بوقف تنفيذ 
�ملدخ���ل �ل�سمالية للمدينة، و�ل���ذي ميتد بطول 7 
كيلومرت�ت من �ملدينة �ل�سمالية �إلى �سارع �ل�سيخ 
خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة؛ لع���دم توفر ميز�نية 
تنفي���ذ �مل�رشوع �لذي ت�سل قيمت���ه �لتقديرية �إلى 

55 مليون دينار.
وهن���ا يبق���ى �ل�س���وؤ�ل مطروح���ا ح���ول م�سر 
�ملنف���ذ �الآخر للمدينة، وق���درة �ملنفذ �حلايل على 
��ستيعاب �س���كان �ملدينة �جلدد، خ�سو�سا يف ظل 
تاأخر �إجناز �مل�ساري���ع �لقريبة منها، و�أهمها م�رشوع 

تطوير �سارعي �لبديع و�جلنبية.

• �سورة جوية للمدينة �ل�سمالية ومنافذها	

�شيد علي املحافظة

�أك����د وزير �الإ�س����كان با�س����م �حلمر �أن 
ع����دد �لطلبات �الإ�سكاني����ة للد�ئرة 12 يف 
�ملحافظة �ل�سمالية م����ن �سنة 1999 �إلى 
2017 بلغ 1993 طلب����ا، 5 طلبات تعود 
ل�سنة 1999، يف حن بلغت طلبات �سقق 
�لتملي����ك من �سنة 2010 �إلى �سنة 2017 
حو�يل 112 طلبا، وبلغت طلبات �لق�سائم 
�ل�سكنية من �سنة 2008 �إلى �سنة 2017 

حو�يل 44 طلبا.
جاء ذلك رد� على �سوؤ�ل �لنائب جميلة 
�ل�سماك حول �لطلبات �الإ�سكانية للد�ئرة 
12 من �ملحافظة �ل�سمالية و�لتي ت�سمل 
و�س����دد  و�ملالكي����ة  وك����رزكان  �لل����وزي 

و�سهركان.
و�أو�سح �حلم����ر �أن����ه مت تلبية طلبات 
�الأه����ايل يف �لد�ئ����رة حت����ى طلب����ات �لعام 
1999 ملنطق����ة �لل����وزي، وحت����ى �لع����ام 
2000 ملنطقتي دم�ستان و�سهركان، يف 

ح����ن مت تلبية طلب����ات منطقتي كرزكان 
و�سدد حتى �لعام 2003، وقرية �ملالكية 

حتى �لعام 2004.
وتابع �لوزير باأن ع����دد �مل�ستفيدين 
من ه����ذه �خلدمات بل����غ 1772 م�ستفيد� 
موزع����ن ح�سب نوع �خلدم����ة، �إذ بلغ عدد 
�مل�ستفيدي����ن م����ن برنام����ج “مز�ي����ا” 36 
م�ستفي����د�، و74 م�ستفي����د� م����ن برنام����ج 
متوي����ل �����رش�ء، و400 م�ستفيد من متويل 
�لبناء، و144 م�ستفيد� من متويل ترميم، 
و174 م�ستفي����د� م����ن ق�سيم����ة �سكني����ة، 
و25 م�ستفي����د� م����ن �سق����ة متليك و919 

م�ستفيد� من وحدة �سكنية.

الخطة المستقبلية
ولف����ت �إل����ى �أن �خلط����ة �مل�ستقبلي����ة 
�لتنفي����ذ  قي����د  �الإ�سكاني����ة  للم�رشوع����ات 
تتمث����ل يف ��ستكمال �ملدن �جلديدة وهي 
�ملدين����ة �ل�سمالية ومدينة خليفة ومدينة 

�����رشق �حل����د ومدينة �����رشق �س����رتة ومدينة 
�ساحي����ة �لرمل����ي ومدين����ة دي����ار �لعيون 
“ديار �ملح����رق”، و��ستكم����ال �ملجمعات 
�لل����وزي  �مل�ساري����ع  كل  يف  �الإ�س����كاين 
و�حلجيات وتوبل����ي وقرية �سرتة و�لبحر 
و�لب�سيت����ن و�جلفر و�لرفاع �ل�رشقي وبر 
�لدور وجدحف�����ض و�ملالكية و�أم �حل�سم 
و�لب����الد �لق����دمي وع����ر�د وق����اليل وو�دي 

�ل�سيل.
وتابع “م����ن �سمن �خلطة �مل�ستقبلية 
للم�رشوع����ات متوي����ل �ل�سك����ن �الجتماعي 
مز�ي����ا وم�ساريع �ل�رش�كة ب����ن �لقطاعن 
�لعام و�خلا�����ض لتطوير قط����اع �الإ�سكان 
�ملتمثلة يف م�رشوع �للوزي وجزء من م�رشوع 
�ملدينة �ل�سمالية، ف�سال عن م�ساريع بنك 
�الإ�سكان �مل�ستقبلي����ة هي م�رشوع �لرملي 
ود�ن����ات �لركة ود�نات �لل����وزي ود�نات 
�لياف����رو ود�ن����ات بيتك ود�ن����ات �ل�سيف 
ود�ن����ات �لرفاع وفلل مدينة حمد ود�نات 

�ل�ساية”.

األقدمية
و�أكد �حلم����ر �أنه �سيتم تلبية �لطلبات 
�الإ�سكانية الأه����ايل �لد�ئرة 12 للمحافظة 
�ل�سمالي����ة م����ن خ����الل �مل����دن �الإ�سكانية 
�جلديدة، مبينا �أن معاير �لتوزيع تعتمد 
على �قدمي����ة �لطلبات يف �ساأن تخ�سي�ض 
خدم����ة �لتملي����ك ب�سف����ة �أ�سا�سي����ة يف �أي 

موقع.
�ال�سرت�س����اد  لل����وز�رة  �أن  و�أو�س����ح 
مبعاي����ر �أخرى ه����ي م����كان �إقام����ة �الآباء 
و�الأج����د�د ملق����دم �لطل����ب وم����كان �إقامة 
مقدم �لطلب وق����ت �لتخ�سي�ض و�أماكن 
�إقامت����ه �ل�سابقة وع����دد �سن����و�ت �إقامته 
فيه����ا وفق �لبيان����ات �مل�سجلة يف �جلهاز 
�ملرك����زي للمعلوم����ات وموق����ع �مل�����رشوع 
�الإ�س����كاين وم����كان �إقامة �آب����اء زوج مقدم 
�لطل����ب و�أج����د�ده ورغب����ة مق����دم �لطلب 
�مل�سجل����ة يف طلبه يف وقت تقدمي �لطلب 
�أو يف وقت الحق لذلك و�أي معاير تتعلق 

بظ����روف خا�س����ة مبقدم �لطل����ب يقدرها 
�لوزير. 

استثناء
وذك����ر �أنه يجوز للوزير بع����د �أخد ر�أي 
جلن����ة �الإ�س����كان ��ستعج����ال �لتخ�سي�����ض 
بالنظ����ر �إلى �العتبار�ت �الآتية: عدد �أفر�د 
�الأ�رشة و�حلال����ة �ملادية لرب �الأ�رشة وبقية 
�أفر�ده����ا و�حلالة �ل�سحية ل����رب �الأ�رشة �أو 
�أي م����ن �أفر�د �أ�رشته وظ����روف �سكنى رب 
�الأ�����رشة �حلالي����ة و�أ�رشت����ه وتاري����خ تقدمي 
طلب �خلدم����ة �الإ�سكانية وموقع �مل�سكن 
وغ����ر ذل����ك م����ن ظ����روف خا�س����ة مبقدم 

�لطلب �أو �أي من �أفر�د �أ�رشته. 
وذكر �أنه يحول عدم ح�سول �ملتقدم 
عل����ى �أي خدم����ة �إ�سكاني����ة يف ح����ال ع����دم 
ا�صتيفائ����ه �رشوط احل�ص����ول على اخلدمة 
وفق����ا ملعاي����ر و�ال�سرت�ط����ات �ملحددة 

لكل خدمة.

 1772 م�شتفيدا حتى 2004 يف الدائرة 12 بال�شمالية
1993 طلبا �أقدمها يعود ل� للعام 1999... �حلمر:

ليلى مال اهلل

• �ملدخل �لوحيد للمدينة	

رب���ط �ملنف���ذ �لغربي ب�س���ارع �لبدي���ع... �أزمة قادم���ة �أم حل؟
�مل���ن���ف���ذ �الآخ��������ر م��������از�ل ي����و�ج����ه �مل�������س���ر �مل��ج��ه��ول



الخميس 8 فبراير 2018 
22 جمادى األولى 1439

العدد 3404 7 local@albiladpress.comبالدنا

�لقب�ض على 4 �إرهابيني متورطني بتفجري �أنبوب نفط بوري
املجموعة تلقت تدريبات مكثفة مبع�سكرات احلر�س الثوري الإيراين

املنامة - وزارة الداخلية: �سمن جهود 
مكافح���ة الإره���اب وحفظ اأم���ن الوطن، مت 
القب�س على جمموعة اإرهابية، تتبع تنظيم 
ما ي�سمى ب� “ائتالف 14 فرباير “الإرهابي، 
قام���ت بالتخطي���ط والإعداد وتفج���ر اأحد 
اأنابي���ب النف���ط بالق���رب من قري���ة بوري، 
بتاريخ 10 نوفم���رب 2017، والذي يعد من 
الأعمال الإرهابية اخلطرة، التي ا�ستهدفت 
الإ����رار بامل�سالح العلي���ا للوطن و�سالمة 
النا�س، حيث كاد الأم���ر يتحول اإلى كارثة، 
ل���ول عناي���ة اهلل، ث���م التع���اون والتن�سيق 
ب���ن الأجه���زة املعني���ة يف وزارة الداخلي���ة 
ووزارة النفط، والتي اأ�سفرت عن ال�سيطرة 
عل���ى احلري���ق يف وق���ت قيا�س���ي، وتاأمن 
وحماي���ة القاطن���ن يف املنطق���ة، وتفعيل 
خطط الإخ���الء واإيواء ال�س���كان يف مراكز مت 

تخ�سي�سها م�سبقا لهذا الغر�س.
وف���ور وقوع احل���ادث الإرهابي، هرعت 
اإل���ى املوقع ف���رق الدف���اع امل���دين وفرق 
املنطق���ة  لتاأم���ن  املتفج���رات؛  اإبط���ال 
والقيام باأعمال املكافحة والإطفاء، واتخاذ 
ال���الزم حلماي���ة الأرواح واملمتل���كات، كما 
انتقلت اإل���ى املوقع، طواقم م�رح اجلرمية 
واملخت���رب اجلنائ���ي واجله���ات املخت�س���ة 
الأدل���ة  ورف���ع  املعاين���ة  لإج���راء  الأخ���رى 
املادي���ة، ومن ث���م ت�سكي���ل جمموعات من 
فرق البحث والتح���ري، التي قامت بدرا�سة 
كل املعطي���ات والبيان���ات التي مت جمعها 
وتتبع خيوط �جلرمية، حيث �أ�سفرت �أعمال 
البح���ث والتحري عن حتدي���د هوية العنا�ر 
الإرهابية املتورط���ة يف ارتكاب هذا العمل 
الإرهابي، والقب�س على اأربعة منهم، وهم: 

)1( املدع���و /فا�سل حممد جعفر علي 
)23 عاما/�سائق(.

)2( املدع���و/ اأن���ور عبدالعزيز مو�سى 
جعف���ر امل�سيم���ع )24 عاما/موظ���ف قطاع 

خا�س(. 
)3( املدع���و /حمم���د عب���داهلل عي�س���ى 
عب���داهلل حمرو����س )27 عام���ا/ موظ���ف يف 

اإحدى ال�ركات(. 
)4( املدع���و/ ع���ادل اأحمد عل���ي اأحمد 
�سال���ح )23 عاما/موظ���ف اأم���ن يف �رك���ة 

خا�سة(.
كما دلت التحريات عل���ى اأن اثنن من 
املقبو�س عليه���م، كانا قد تلقيا تدريبات 
مع�سك���رات  يف  اإي���ران  يف  مكثف���ة  اأمني���ة 

تابع���ة للحر�س الثوري الإي���راين بالتن�سيق 
م���ع قي���ادات اإرهابي���ة هاربة م���ن اململكة 
وموج���ودة يف اإي���ران، حي���ث يت���م جتني���د 
العنا�ر الإرهابية بالداخل ومتويل عمليات 
�سفره���م اإلى اإي���ران حتت غط���اء الزيارات 
كيفي���ة  التدريب���ات،  و�سمل���ت  الديني���ة، 
العب���وات املتفج���رة  ت�سني���ع وا�ستخ���دام 
وا�ستخ���دام خمتل���ف الأ�سلح���ة النارية مثل 
الكال�سينكوف والر�سا�س PKC و�سالح الآر 
بي ج���ي، بجانب دورات اأمنية خا�سة بالأمن 
ال�سخ�س���ي، حي���ث يت���م تكليفه���م من كل 
تل���ك العنا�ر لتنفيذ اعت���داءات ت�ستهدف 
الإ�رار بالقت�ساد الوطني ململكة البحرين 
وا�ستهداف اأنبوب النفط، حيث �رعوا فور 

عودته���م م���ن اإي���ران بالتخطي���ط والإعداد 
وتفج���ر اأنب���وب النف���ط يف ب���وري، اإ�سافة 
اإلى الإع���داد والتنفيذ ل�سل�سلة من الأعمال 
الإرهابية، حيث قاموا مبعاينة موقع اأنبوب 
النف���ط، ومن ثم تفجره عن ُبعد، ما ت�سبب 
يف ا�ستع���ال احلريق، وال���ذي اأدى اإلى ت�رر 
امل�سال���ح الوطنية العلي���ا وم�سالح النا�س 
وتروي���ع الآمنن واإح���داث خ�سائر مادية يف 
منازله���م وممتلكاته���م، مت ح�ره���ا لحقا 

وتقدمي التعوي�سات الالزمة ب�ساأنها.
ويف �سي���اق مت�س���ل، تتوا�س���ل اأعم���ال 
البح���ث والتح���ري للقب����س على ع���دد من 
العنا�ر الإرهابية التي �ساركت يف التمويل 
والتخطي���ط لتنفي���ذ هذا العم���ل الإرهابي، 

وهم:
)1( حبي���ب عبداللطي���ف مه���دي )19 

عاما/ هارب وحمكوم بال�سجن املوؤبد(.
)2( عب���داهلل جعف���ر اأحم���د املدين )34 

عاما/هارب وموجود يف اإيران(.
)3( حمم���د عل���ي اإبراهي���م خلي���ل )35 

عاما/هارب وموجود يف اإيران(.
ودل���ت التحريات على توفر اأدلة مادية 
ورقمية، تثبت تورط هذه �لعنا�رص �لإرهابية 
يف التموي���ل والتخطي���ط والإع���داد لتنفيذ 
اأعم���ال اإرهابي���ة يف عدد م���ن املناطق، مت 
اإحباطها من خالل القب����س عليهم، و�سوف 
تب���ن حتقيق���ات النياب���ة العام���ة يف حينه 

مزيدا من التفا�سيل يف هذا ال�ساأن.

ف��������اّري��������ن  3 ع������ل������ى  ال������ق������ب�������������س  لإل�����������ق�����������اء  ج���������������اٍر  ال������ب������ح������ث 

مناق�سة �مل�سوؤولية �لجتماعية يف �لعمل �لأمني

حملة على خمالفات �لطرق مبجمع 903

“جتمع �لوحدة” يدعو لرت�سيخ ثقافة �لكتل يف �لنتخابات

تطوير �سامل و�رسعة ��ستكمال �حل�سابات �خلتامية

كثفنا �لدوريات على �ل�سو�حل ومل مننع �ملو�طنني من �رتيادها

هناأت القيادة باليوبيل الذهبي لقوة الدفاع... “اجلعفرية”:

�رورة تفعيل دور اجلهات الر�سمية يف حماربة ال�سائعات... “الداخلية”: 

– الأوق���اف اجلعفري���ة: عق���د  املنام���ة 
الجتم���اع  اجلعفري���ة  الأوق���اف  جمل����س 
العتي���ادي ال�سه���ري الث���اين للع���ام 2018 
برئا�سة حم�سن اآل ع�سف���ور بح�سور اأع�ساء 
املجل�س والقائم باأعم���ال مدير الإدارة علي 

مرزا وم�سوؤويل الإدارة.
ويف م�سته���ل اجلل�سة، رف���ع اآل ع�سفور 
واأع�س���اء املجل����س اأ�سم���ى اآي���ات الته���اين 
والتربيكات اإلى القيادة ال�سيا�سية مبنا�سبة 
الذهب���ي(  )اليوبي���ل  اخلم�س���ن  الذك���رى 

لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.
وبعد ذلك ا�ستعر�س املجل�س م�ستجدات 
م����روع اإجن���از احل�ساب���ات اخلتامي���ة لإدارة 
الأوقاف اجلعفرية لالأع���وام من 2009 حتى 
2017، وا�ستم���ع املجل����س يف ه���ذا ال�سدد 
اإل���ى عر����س م���ن “�رك���ة جران���ت ثورنتون 
عبدالعال”، حيث اطلع على تفا�سيل اإعداد 
اخلتامية  الت�سويات امل�رفي���ة واحل�سابات 
حل�ساب���ات الأوقاف للفرتة م���ن 2009 حتى 

الع���ام 2017 واملقرتح���ات اخلا�س���ة به���ذا 
ال�ساأن. 

ويف ح���ن اأب���دى املجل����س ارتياح���ه من 
اخلط���وات املنج���زة الت���ي بذلته���ا ال�رك���ة 
امل�رفة على امل����روع، واملتمثلة يف تقدمي 
الدعم الفن���ي املحا�سبي والتدقيق الداخلي 
لإع���داد البيانات املالية، حيث وجه املجل�س 

ل�رعة ا�ستكمال احل�سابات اخلتامية.
وم���ن جهتها، قال���ت ال�رك���ة اإن الإدارة 
قطع���ت �سوطاً كب���راً يف عملي���ات الإ�سالح 
والتحدي���ث والتطوير ال�سام���ل، واأن تدقيق 
البيانات املالية و�سبط العمليات املحا�سبية 
خطوة مهمة ل�ستكم���ال عمليات الت�سحيح، 

وتعزيز احلوكمة املالية والإدارية.

املح���رق- حمافظ���ة املح���رق:  تقدم 
حمافظ املح���رق �سلمان بن هندي واأهايل 
املحرق باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
اإلى القيادة، واإلى ال�سعب الويف مبنا�سبة 
الذك���رى اخلم�س���ن لتاأ�سي�س ق���وة دفاع 
البحري���ن، موؤكدي���ن اعتزازه���م وفخرهم 
ال�ساخم���ة  الوطني���ة  املوؤ�س�س���ة  به���ذه 
مبرتباتها كافة اأ�سحاب العيون ال�ساهرة 
على راحتنا، الذين �سالت دماوؤهم الزكية 

يف �سبيل اهلل، ثم الوطن.
ونف���ى رئي����س �سعب���ة العملي���ات يف 
مديري���ة اأم���ن حمافظ���ة املح���رق املقدم 
من���ع  �سائع���ات  عبدالرحم���ن  جا�س���م 
اأو  ال�سواح���ل  ارتي���اد  م���ن  املواطن���ن 
طردهم اأو اإلزامهم بالت�سجيل امل�سبق يف 
مركز ال�رطة، مبين���اً اأن املو�سوع يتعلق 
بتخ�سي�س الدوري���ات الأمنية حلفظ اأمن 
ال�سواحل واملناط���ق املحيطة بها، كحال 

اأي مكان اآخر يف اململكة.
و�س���دد املحافظ على “����رورة جعل 
ال�سواح���ل مفتوحة اأمام العائالت وطالبي 

الرتوي���ح ال���ربيء، فقد بذلن���ا الكثر من 
اأجل اأن تكون ال�سواح���ل مفتوحة للعموم 
م���ع توف���ر الرقاب���ة واحلزم للفئ���ة التي 
احلكوم���ة  مطالب���ا  ا�ستغالله���ا،  ت�س���يء 
ب�رورة الإ�راع يف ا�ستثمار هذه ال�سواحل 

ليتمتع بها اأبناء املحرق واململكة”. 
وتن���اول نائ���ب رئي�س جمل����س اإدارة 

ن���ادي الب�سيتن يحي���ى املجدمي �رورة 
تفعيل دور اجلهات الر�سمية والأهلية يف 
حماربة ال�سائع���ات واملمار�سات ال�سلبية 
املرتبط���ة مبواقع التوا�س���ل الجتماعي، 
وهي ثقاف���ةٌ تنبع اأولً من الذات من خالل 
الوعي الديني والوطني، والإميان بوحدة 

ال�سف.

• اجتماع جمل�س الأوقاف اجلعفرية	

• حمافظة املحرق واأهاليها يهنئون القيادة وال�سعب مبنا�سبة مرور 50 عاما على قوة دفاع البحرين	

يناق����س  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
برنام���ج “الأم���ن” الإذاع���ي يف حلقت���ه الت���ي 
ت���ذاع الي���وم )اخلمي�س(، اجلان���ب الجتماعي 
يف العم���ل الأمن���ي وامل�سوؤولي���ة الجتماعي���ة 

املنوطة بال�رطة.
ويف ه���ذا الإط���ار، ي�ست�سي���ف الربنامج 
القائ���م بعم���ل رئي����س �سعب���ة �رط���ة خدمة 
املجتمع مبديرية �رط���ة املحافظة ال�سمالية 

النقيب حممد العلوي.
برنامج “الأم���ن” الإذاعي، تعده وتقدمه 
الإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة 
الداخلية بالتعاون م���ع اإذاعة مملكة البحرين 
ويبث كل خمي�س يف متام ال�ساعة 1.00 ظهراً 
على املوج���ة FM102.3 واحللقة من تقدمي 
�سيخ���ة الزياين ويخرجها عل���ى الهواء م�ساعد 

مالزم عبدالرحمن البطي.

الرف���اع – بلدية املنطقة اجلنوبية: 
اجلنوبي���ة  املنطق���ة  بلدي���ة  نف���ذت 
بالتع���اون م���ع مديرية اأم���ن املحافظة 
اجلنوبي���ة حمل���ة عل���ى املح���الت الت���ي 
متار����س البي���ع خارج حدوده���ا وت�سغل 
الطريق العام يف جممع 903، حيث متت 
اإزال���ة 15 خمالف���ة ملحالت بي���ع الأثاث 

امل�ستعمل.
املزال���ة  املخالف���ات  و�سمل���ت 
كرا�سي واأ����رة نوم وغ�سالت وطاولت 
ت�س���وه  كان���ت  والت���ي  وتلفزيون���ات، 
ال�سي���خ  �س���ارع  الع���ام عل���ى  املظه���ر 

اإبراهيم يف الرفاع. 
ولوحظ خالل تنفيذ احلملة اأن هناك 
جتاوب���اً من بع����س املح���الت لت�سحيح 

خمالفاته���م، فيما مت تطبيق الإجراءات 
القانوني���ة بح���ق املخالف���ن الذين مل 
يبدوا اأي مب���ادرة لتوفي���ق اأو�ساعهم، 
حيث �سبق للبلدية اأن قامت باإخطارهم 
وتنبيههم ب�رورة اللت���زام باملر�سوم 
بقانون اإ�سغ���ال الطرق العامة رقم )2( 

ل�سنة 1996.
واأك���دت البلدي���ة اأنه���ا م�ستمرة يف 
حمالتها التي ت�ستهدف ت�سحيح اأو�ساع 
املخالفات يف خمتلف املناطق، تنفيذاً 
للقوان���ن وال�سرتاط���ات التنظيمي���ة، 
داعي���ًة اجلميع اإلى التع���اون واملبادرة 
وج���دت؛  اإن  املخالف���ات  بت�سحي���ح 
حفاظاً عل���ى املظهر احل�ساري والن�سق 
العمراين الذي تتميز به مملكة البحرين. 

الوح���دة الوطني���ة  اأك���د رئي����س جتم���ع 
عبداللطي���ف اآل حمم���ود اأهمي���ة ودور غرف���ة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن بو�سفه���ا ركيزة 
اأ�سا�سية من ركائ���ز اقت�ساد البحرين، منوها 
بال���دور التاريخ���ي للغرفة ال���ذي انطلق منذ 
�سن���ة 1939 ح���ن اأجرت انتخاب���ات �ساركت 

فيها املراأة لأول مرة يف املنامة.
ول���دى ترحيبه بقي���ادات كتلة 2018 يف 
انتخاب���ات الغرفة التجاري���ة يف جمل�س عائلة 
اآل حمم���ود، دع���ا رئي����س التجم���ع لرت�سي���خ 
ثقافة الكتل واجلماعات يف انتخابات الغرفة 
التجاري���ة، وقال “نح���ن يف مرحلة متقدمة من 
امل�روع الإ�سالح���ي جلاللة امللك وبحاجة اإلى 
املجموع���ات ذات املجموع���ات ذات ال���روؤى 
والآن ن�سه���د مناف�س���ة ب���ن عدد م���ن الكتل 
واملجموع���ات يف انتخاب���ات الغرفة التجارية، 
ويج���ب اأن تط���رح كل كتل���ة وكل جمموع���ة 
اأفكاره���ا وروؤيتها ليكون الناخب على معرفة 

بخط���ط وبرامج من �سينتخب���ه متاما مثلما هو 
احل���ال يف انتخاب���ات جمل����س الن���واب، حيث 
تكون للجمعيات ال�سيا�سية روؤى وبرامج عمل 
وا�سحة تدل عل���ى فكرها، ولي�س جمرد كالم 

يقال”.

• عبداللطيف اآل حممود	
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املنام���ة - بن���ا: ذك���رت اإدارة الأر�ص���اد 
اجلوي���ة ب���وزارة املوا�ص���ات والت�صالت يف 
تقريره���ا ال�صهري اأن �صهر يناير 2018 كان 
حارا بالن�صبة اإلى درجات احلرارة مع انخفا�ض 
يف كمية الأمطار و�رسعة الرياح ون�صب الرطوبة 

مقارنة باملعدل العام.
وبلغ املتو�صط ال�صهري لدرجات احلرارة 
18.4 درجة مئوية بزيادة قدرها 1.4 قيا�ًصا 

باملعدل العام ل�صهر يناير.
وبلغ املتو�صط ال�صهري لدرجات احلرارة 
العظم���ى 21.9 درج���ة مئوية بزي���ادة قدرها 
1.9 درج���ة مئوية قيا�ًصا باملعدل العام. كما 
بلغ���ت اأعلى درجة ح���رارة 26.0 درجة مئوية 
والت���ي �صجلت بتاري���خ 6 و26 يناير يف مطار 

البحري���ن ال���دويل، ولك���ن مت ت�صجي���ل 26.8 
درجة مئوية بتاريخ 6 يناير يف جزيرة �صرتة.

اأما املتو�صط ال�صه���ري لدرجات احلرارة 
ال�صغرى فقد كان 14.9 درجة مئوية بزيادة 
قدره���ا 0.8 درج���ة مئوي���ة قيا�ًص���ا باملعدل 
الع���ام. وبلغ���ت درجة احل���رارة ال�صغرى اأقل 
من 15 درجة مئوية خ���ال 14 يوما من �صهر 

يناير.
وبلغ���ت اأدنى درج���ة حرارة ل�صه���ر يناير 
10.8 درجة مئوية بتاريخ 13 يناير يف مطار 
البحرين الدويل. ولكن مت ت�صجيل 9.5 درجة 
مئوي���ة يف نف�ض الليلة بدرة البحرين. علًما اأن 
اأدنى درجة حرارة �صجلت على الإطاق لأ�صهر 
يناير كانت يف 20 يناير 1964، اإذ بلغت 2.7 

درج���ة مئوية يف مطار البحرين الدويل، لكنها 
�صجل���ت ما دون ال�صفر املئ���وي يف املناطق 

اجلنوبية للمملكة يف نف�ض اليوم.
للرطوب���ة  ال�صه���ري  املتو�ص���ط  وبل���غ 
الن�صبي���ة يف �صه���ر يناي���ر 61 % يف حني بلغ 
املتو�صط ال�صهري للرطوبة الن�صبية العظمى 
80 % وبل���غ املتو�ص���ط ال�صه���ري للرطوب���ة 
الن�صبي���ة ال�صغرى 39 %. ويعت���ر هذا اأقل 
مع���دل للرطوب���ة الن�صبي���ة ال�صغ���رى لأ�صهر 
يناي���ر منذ الع���ام 1946 وكان الرقم ال�صابق 

40 % امل�صجل يف يناير 2013.
كما �سجل �سهر يناير �سقوط كمية قليلة 
م���ن الأمط���ار مل تتج���اوز 0.05 مل���م بتاريخ 
8 يناي���ر يف مط���ار البحرين ال���دويل. علًما اأن 

املتو�ص���ط ال�صه���ري للهطول لأ�صه���ر يناير 
يبلغ 14.5 ملم. و�صجل���ت اأعلى كمية هطول 
لاأمط���ار على الطاق لأ�صه���ر يناير يف العام 

1959 اإذ بلغت 135.9 ملم.
يذك���ر اأن جمموع �صاعات �صطوع ال�صم�ض 
بل���غ ل�صهر يناير 278.2 �صاع���ة. ويعتر هذا 
ثاين اأك���ر جمموع �صاعات لل�صطوع ال�صم�صي 
ل�صه���ر يناي���ر من���ذ بداي���ة الت�صجي���ل �صن���ة 
1968، ومت ت�صجي���ل مث���ل ه���ذا املع���دل يف 
يناير 2001. علًم���ا اأن اأعلى جمموع ل�صاعات 
ال�صطوع ال�صم�ص���ي لأ�صهر يناير كان 282.9 

�صاعة امل�صجل يف يناير 2015.
كما بلغت ن�صبة �صيط���رة الرياح الغربية 
اإل���ى ال�صمالية الغربية خ���ال �صهر يناير 61 

%، وبلغت اأعلى هبة للرياح 31 عقدة بتاريخ 
28 يناير يف مط���ار البحرين الدويل وبتاريخ 

27 يناير يف ج�رس امللك فهد.
وتاأث���رت اململك���ة بال�صب���اب بتاريخ 1 
يناير، اإذ تدنت الروؤي���ة الأفقية اإلى 40 مرتا 

يف مطار البحرين الدويل.
كما تاأث���رت اململكة اأي�ص���ا بغبار كثيف 
بتاريخ 20 يناي���ر، اإذ تدن���ت الروؤية الأفقية 
اإلى 500 مرت يف مطار البحرين الدويل. ويعزا 
ذل���ك اإلى حت���رك منخف����ض �صطح���ي عميق 
مقبل من املناطق ال�صمالية للمملكة العربية 
ال�صعودية باجتاه اخللي���ج العربي وم�صحوًبا 
بري���اح �صمالية غربي���ة من ن�صط���ة اإلى قوية 

ال�رسعة.

ا يف الأمطار ون�سب الرطوبة يناير اأكرث حرارًة وانخفا�سً
مقارنة باملعدل العام 

تعيش الكالب الضالة!
ا�صتح�رستن���ي رواي���ة مزرعة احليوان���ات للروائي ج���ورج اأورويل وه���و يرى حلمه 
يتحقق اأخريا يف جعل احليوانات �رسكاء بالت�صاوي مع الإن�صان يف �صيادة الكرة الأر�صية 
واأن يكون �صوتهم م�صموعا يف العرتا�ض على ظلم الب�رس لهم، واأنا اأقراأ البيان املوّزع 
الأخري م���ن جمعية الرفق باحليوان ب�صاأن “ت�صبب اأح���د املاك يف نفوق ح�صان بقرية 

عايل”.
ومرد هذا ال�صتذكار هو اأن فئة احليوانات - مع حفظ الألقاب - اأ�صبحت تعي�ض 
اأزه���ى فرتاتها الذهبية يف البحرين بف�صل ه���ذه اجلمعية التي باتت تناف�ض نظراءها 
العامليني بل تفوقت عليهم يف الذود عن م�صالح احليوانات، لدرجة اأنك من املمكن 
اأن تدخل يف �صني وجيم مع ال�صلطات الأمنية اإذا �صعروا باأنك ترمقها بنظرة ازدراء اأو 

فوبيا حتى لو كان هذا احليوان على م�صارف اأن “ينتف ري�صك!”.
يق���ول البيان الر�صمي املوزع على ال�صحف يف حادث اإهمال احل�صان “لو توا�صل 

املالك مع اجلمعية لقاموا مبا يلزم للتعامل مع مثل هذه احلالت ...”.
الطريف يف الأمر اأنني قمت بتتبع ح�صابات اجلمعية فلم اأجد يف حمتويات ح�صابها 
على الن�صتغرام وموقعها الر�صم���ي اإل مو�صوعات باللغة الإجنليزية، فكيف ملواطن 
يتعام���ل مع احليوانات وهو يعي�ض يف دولة عربية ل ي�صتطيع اأن يقراأ ما تود اجلمعية 
طرح���ه للنا�ض وتخاطبه���م بلغته���م الأم؟ اإل اإذا كانت غاية اجلمعية ه���و ا�صتهدافها 

للقارئ غري العربي.
رمب���ا كان حرياً باجلمعية اأن تثق���ف جمتمعها املتحدث باللغ���ة العربية اأولً قبل 
تدوي���ل ق�صايا احليوانات اأمنيًّا، واأن تربي كابه���ا ال�صالة امل�صت�رسية يف اأزقتنا حتى 
ننع���م -كب����رس - لنا نف�ض احلقوق يف العي�ض باأمان بعيًدا عن املزايدات يف تعاملنا مع 

احليوانات.
اأخ�ص���ى م���ا اأخ�صاه يا اأ�صدقائي، اأن يخ���رج لنا اأفراد اجلمعي���ة قريًبا ببيان يتوعد 
بع�صا النيابة من الآن و�صاعًدا كل من ي�صتخدم جملة “اأعزكم اهلل” بعد النطق بكلمة 
“حيوانات”، واأنه بدلً من ذلك يجب فر�ض ال�صجاد الأحمر يف الفراجني وحمل امل�صموم 

ل�صتقبال �صعادة الكلب وهو ينبح على املارة ا�صتعداًدا لانق�صا�ض عليهم.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

200 م�سارك من “الداخلية” يف “العقوبات البديلة”

69.5 % الإجنــاز مبركـز غ�سيـل الكلـى
بكلفة 6 مايني دينار... وزير “الأ�صغال”:

املنام����ة - بن����ا: ق����ام وزي����ر الأ�صغ����ال 
و�ص����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين 
ع�ص����ام خلف بزيارة تفقدي����ة مل�رسوع مركز 
غ�صيل الكلى يف منطقة احلنينية باملحافظة 
اجلنوبية التابع لوزارة ال�صحة؛ لتفقد �صري 
العم����ل ومتابعة اآخ����ر التط����ورات بامل�رسوع 
للخدم����ات  امل�صاع����د  الوكي����ل  بح�ص����ور 
البلدي����ة امل�صرتكة القائ����م باأعمال الوكيل 
امل�صاع����د مل�صاري����ع البن����اء وال�صيانة رائد 
ال�ص����اح، ومدي����ر اإدارة م�صاريع البناء مرمي 
اأم����ني وعدد من مهند�ص����ي الوزارة وممثلي 
مقاول امل�رسوع: �رسك����ة اأرادو�ض للمقاولت 

وال�صيانة.
واأك����د خل����ف اأن امل�����رسوع ميث����ل م����دى 
باململك����ة  واحلكوم����ة  القي����ادة  اهتم����ام 
مبج����الت الرعاية ال�صحية من خ����ال اإن�صاء 
املراك����ز املتخ�ص�ص����ة التي توف����ر خدمات 
عاجي����ة للمواطن����ني، اإذ مت النته����اء م����ن 
الهيكل اخلر�صاين وبناء الفوا�صل الداخلية 
واجل����دران اخلارجية للمبن����ى الرئي�ض وجار 
العم����ل بالت�صطيب����ات الداخلي����ة واخلارجية 
وامليكانيكي����ة  الكهربائي����ة  والأعم����ال 
امل�صاحب����ة، كم����ا مت النته����اء م����ن احلائط 
ال�صان����د للرتب����ة وحمطة الكهرب����اء الفرعية 
التي مت ت�صليمها الى هيئة الكهرباء واملاء.

واأ�صاف اأنه مت ا�صتكمال مباين اخلدمات 
واملراف����ق اخلارجي����ة وال�ص����ور اخلارجي، اإذ 
بلغت ن�صبة الإجن����از الكلية بامل�رسوع 69.5 
% ومن املتوقع اكتمال امل�رسوع يف منت�صف 
اأغ�صط�ض 2018، منوًها اإلى اأن م�رسوع اإن�صاء 
مرك����ز غ�صي����ل الكل����ى مت متويله م����ن قبل 
ال�صندوق ال�صعودي للتنمية �صمن برنامج 
التنمية اخلليج����ي بكلفة 6085000 دينار، 
ومتت تر�صيته من قبل جمل�ض املناق�صات 
واملزايدات على �رسكة اأرادو�ض للمقاولت 

وال�صيانة.

توافر التسهيالت
واأ�ص����ار وزير الأ�صغال اأن����ه قد روعي يف 
ت�صمي����م امل�����رسوع توف����ري كل الت�صهيات 
الازمة لتي�صري حركة املر�صى واملرتددين 
عل����ى املركز، م����ن خال تخ�صي�����ض مواقف 
لل�صي����ارات ومنح����درات بالق����رب من جميع 
املداخ����ل ت�صمن و�ص����ول املر�صى الى كل 
مواقع املرك����ز بي�رس و�صهول����ة، اإ�صافة اإلى 
تخ�صي�����ض م�صاعد يف بهو املدخل الرئي�ض 
ومدخ����ل الط����وارئ ل�صم����ان �صهول����ة حركة 
وانتقال املر�صى املحتاجني لعناية خا�صة 
عر الطوابق مع توفري دورات مياه تنا�صب 

احتياجاتهم.

 وفورات في الطاقة بنسبة 25 %
امل�����رسوع  ه����ذا  اأن  ال����وازرة  وذك����رت 
�صكل حتدًي����ا يف التنفيذ؛ ب�صب����ب الطبيعة 
الطبوغرافي����ة ملوقع امل�����رسوع، اإذ يتفاوت 
باأك����ر  العم����ل  الأر�����ض مبوق����ع  من�ص����وب 
م����ن 5 اأمت����ار، ومت توظي����ف ه����ذا الختاف 
لا�صتفادة منه يف ت�صميم املوقع واملبنى، 
اإذ مت����ت ال�صتفادة من ف����روق الرتفاع يف 
اإن�صاء مواق����ف لل�صي����ارات وكموقع لبع�ض 
املع����دات م����ع الأخ����ذ بع����ني العتب����ار حني 
ت�صميم املبنى بتطبيق اأف�صل املمار�صات 
العاملي����ة للمب����اين اخل�����رساء الت����ي توليها 

احلكومة وال����وزارة اهتماًما كب����رًيا يف جميع 
م�صاري����ع املباين ابتداًء م����ن ال�صتفادة من 
طبيع����ة املوقع والخت����اف يف امل�صتويات، 
اإذ مت تخ�صي�����ض اأعلى ارتف����اع من الأر�ض 
للمبنى الرئي�����ض بينما امل�صت����وى ال�صفلي 
للخدم����ات واملواق����ف، واأي�ًص����ا ا�صتخ����دام 
والأر�صي����ات  للبيئ����ة  ال�صديق����ة  امل����واد 
املطاطي����ة والتي ميك����ن اإع����ادة تدويرها، 
وكذل����ك ال�صتفادة من املي����اه الناجتة من 
وحدة حتلية املي����اه العاملة مببداأ التنا�صح 
العك�صي، وجتميعها مع مياه نظام التكييف 
ومعاجلته����ا واإع����ادة ا�صتخدامه����ا لأغرا�ض 

الري الزراعي والتنظيف.
كما مت و�صع موا�صف����ات عالية لأنظمة 
تكيي����ف الهواء م����ن حيث الكف����اءة العالية 
للطاقة وموا�صف����ات عالية لوحدات مناولة 
اله����واء الت����ي تتواف����ق م����ع ال�صرتاط����ات 
العاملية للمباين ال�صحية من حيث الكفاءة 
وامل����واد  اله����واء  ملر�صح����ات  املطلوب����ة 
امل�صتخدم����ة وامل�صنعة منها هذه الوحدات 
و�صهول����ة  لل�ص����داأ  مقاومته����ا  حي����ث  م����ن 
وم�صت����وى  للح����رارة،  وعزله����ا  تنظيفه����ا 
ال�صو�ص����اء ال�ص����ادر عنه����ا والت����ي ت�صمى 
الوحدات ال�صحي����ة، كما مت تركيب وحدات 
تب����ادل الطاق����ة لا�صتف����ادة م����ن الطاق����ة 
املتوفرة يف اله����واء الراجع وامل�صحوب من 
دورات املي����اه والغ����رف الأخ����رى يف تريد 
اله����واء امل����زود لوحدات مناول����ة الهواء، اإذ 
اإن ذلك يلعب دوًرا كبرًيا يف توفري الطاقة، 
كم����ا مت ا�صتخ����دام الإن����ارة اخلارجية والتي 
تعم����ل بخاي����ا الطاق����ة ال�صم�صي����ة، واأي�ًصا 
ا�صتخ����دام امل�صابي����ح املوف����رة للطاقة يف 
الإ�صاءة الداخلي����ة واخلارجية، مع العلم اأنه 
مت ربط جميع ه����ذه العنا�رس والتحكم فيها 
ومراقبته����ا عن طريق نظ����ام اإدارة املبنى، 
واأي�ًص����ا ا�صتخدام الزجاج العازل للحرارة يف 
النوافذ والواجه����ات، بالإ�صافة اإلى توفري 
م�صاحات داخلية مفتوح����ة لا�صتفادة منها 
يف توف����ري الإ�ص����اءة الطبيعي����ة للم�صاحات 
النتظار؛  والرده����ات و�ص����الت  الداخلي����ة 
لتح�صني البيئ����ة الداخلية وتقليل العتماد 
عل����ى الإ�صاءة ال�صطناعية، مع الإ�صارة اإلى 
اأن الن�صب����ة الإجمالي����ة املتوقعة للتوفري يف 
الطاقة من خال كل هذه العنا�رس ت�صل الى 

حوايل 25 %.
الت����ي  اجله����ود  اإط����ار  ذل����ك يف  ياأت����ي 
تبذله����ا وزارة الأ�صغال و�ص����وؤون البلديات 
والتخطيط العم����راين وبالتعاون الوثيق مع 
جميع الوزارات والهيئات باململكة؛ بهدف 

اإجن����از خمتل����ف م�صاري����ع املب����اين اخلدمية 
والتنموية للمواطنني ب�صتى القطاعات.

اخلط����ة  �صم����ن  امل�����رسوع  وياأت����ي 
ال�صرتاتيجية لوزارة ال�صحة من خال توفري 
احتياجات املواطنني من الرعاية واخلدمات 
ال�صحية والعاجية مبختل����ف تخ�ص�صاتها؛ 
بهدف حتقيق ر�صاهم والرتقاء باخلدمات 
الت����ي تقدمها للمواط����ن واملقيم وحت�صني 

جودة احلياة لهم.

مشروع حيوي وخدمي
ي�صار اإلى اأن احلكومة قامت بتخ�صي�ض 
قطعة اأر�����ض مب�صاحة اجمالية تبلغ 21550 
مرًتا مربًعا بينما تبل����غ م�صاحة البناء 8854 
مرًتا مربًعا، حيث يتكون املبنى الرئي�ض من 
طابقني بطاق����ة ا�صتيعابية تبلغ 60 �رسيًرا، 
ويت�صمن الطابق الأر�صي �صالة لا�صتقبال 
والت�صجي����ل و6 عيادات خارجية اإ�صافة اإلى 
غ����رف املعاجلة واخلدمات الطبية امل�صاندة 
والت����ي تتمث����ل يف خمتر للتحالي����ل الطبية 
املتخ�ص�ص����ة و�صيدلي����ة وق�ص����م لاأ�صع����ة 
وقاع����ات لنتظ����ار املر�صي وغ����رف لطاقم 
التمري�����ض وخمزن مرك����زي، بينما يت�صمن 
الطاب����ق الأول 3 اأجنح����ة للغ�صي����ل الكلوي 
الريتوين والغ�صيل الدموي وجناح للعزل، 
اإذ يت����م من خالها تق����دمي خدمتي الغ�صيل 
الكل����وي للمر�ص����ى يف املرك����ز والتدري����ب 
ال�صخ�صي على عملي����ة الغ�صيل الريتوين؛ 
ليتمك����ن املر�ص����ى م����ن ممار�ص����ة الغ�صيل 
مبفرده����م، اإ�صاف����ة اإل����ى حمط����ة لتنقي����ة 
ال�صوائ����ل امل�صتخدم����ة يف الغ�صيل الكلوي 
وور�ص����ة لإ�ص����اح الأجهزة، ه����ذا اإلى جانب 
مكاتب للهيئة الإدارية واخلدمات الإدارية 
امل�صاندة واملراف����ق العامة كدورات املياه 
واخلدم����ات  الفرعي����ة  الكهرب����اء  وحمط����ة 
امليكانيكية وغرفة للحار�ض و�صور خارجي 
كم����ا مت توفري مواقف مفتوح����ة لل�صيارات 

بطاقة ا�صتيعابية قدرها 232 �صيارة.
وياأت����ي تنفي����ذ ه����ذا امل�����رسوع احليوي 
واخلدمي بالتزامن مع تطوير �صبكة الطرق 
املوؤدية اإلى موقع املركز لي�صتوعب حركة 
امل����رور املتزايدة يف املنطق����ة اإ�صافًة اإلى 
تو�صي����ل �صبكة ال�����رسف الداخلي����ة للمركز 
باخلط الرئي�ض لل�رسف ال�صحي املمتد على 
�ص����ارع احلنينية و�صوًل اإل����ى م�رسوع تطوير 
�صبك����ة ال�����رسف ال�صحي يف منطق����ة الرفاع؛ 
لتوف����ري خدم����ات ت�صم����ن ت�صغي����ل املركز 

بكفاءة وجودة عالية.

• وزير الأ�صغال يزور مركز غ�صيل الكلى يف احلنينية	

املنام���ة - وزارة الداخلية: حتت 
رعاي���ة الوكي���ل امل�صاع���د لل�ص���وؤون 
القانونية اللواء حممد بوحمود، نظمت 
كلية تدري���ب ال�سب���اط باالكادميية 
امللكية لل�رسط���ة وبالتعاون مع اإدارة 
التدريب ن���دوة بعن���وان “العقوبات 
والتداب���ري البديل���ة واأثرها يف تطوير 
نظ���ام العدال���ة اجلنائي���ة” مب�صاركة 
اأكر م���ن 200 م���ن منت�صب���ي وزارة 

الداخلية.
واأك���د اآمر كلي���ة تدريب ال�سباط 
العقي���د عم���ار ال�صي���د اأهمي���ة عق���د 
مثل هذه الن���دوات العلمي���ة وور�ض 
العمل، خ�صو�صا مع اأهمية املو�صوع 
العملي،  بالواقع  املطروح لرتباط���ه 
الأمر الذي ي�صه���م يف تطوير جمالت 
الرتقاء  والتعلي���م ويحقق  التدريب 

والتمي���ز يف الأداء، مب���ا ينعك�ض على 
تقدمي خدم���ات اأمنية رفيع���ة، تعزز 
ثق���ة املواطن���ني واملقيمني وحتقق 

الهدف الأ�صمى للعمل ال�رسطي.
وت�صمن���ت الندوة 3 حماور، وهي 
�رسح الغاية م���ن وراء اإ�صدار القانون 
رقم 18 ل�صنة 2017 ب�صاأن العقوبات 
والتداب���ري البديلة قدم���ه امل�صت�صار 
امل�صاع���د حممد عبدالرحمن من هيئة 
واإجراءات  القانوين،  والإفتاء  الت�رسيع 
البديلة  العقوب���ات والتدابري  توقيع 
ق�صائي���اً وقدم���ه القا�ص���ي اإبراهيم 
ال�صتئناف  الزاي���د وكي���ل مبحكم���ة 
امل����رسع  وموق���ف  املدني���ة،  العلي���ا 
البحريني من اجل���زاء اجلنائي والذي 
بالأكادميية  امل�صارك  الأ�صتاذ  قدمه 

امللكية لل�رسطة حممد قطب. 



“النفط” يرتفع جراء انخفا�ض 
املخزونات الأمريكية

�سنغاف���ورة -روي���رز: زادت اأ�سع���ار النفط اأم�ض 
الأربع���اء مدفوعة بتقرير ي�سري اإلى انخفا�ض خمزونات 
اخل���ام الأمريكي���ة يف الأ�سبوع املا�سي عل���ى الرغم من 
اأن حملل���ن يح���ذرون م���ن اأن زيادة الإنت���اج الأمريكي 
وانخفا����ض الطلب ب�سبب عوام���ل مو�سمية قد يوؤثران 

�سلبا على الأ�سعار.
وبحلول ال�ساع���ة 07:09 بتوقيت جرينت�ض بلغت 
العق���ود الآجل���ة خل���ام القيا����ض العاملي مزي���ج برنت 
67.39 دولر للربمي���ل بارتفاع ق���دره 53 �سنتا، اأو ما 

يعادل 0.8 %، عن الإغالق ال�سابق.

“املركزي”: تراجع الت�سهيالت امل�رصفية 6 % يف اأ�سبوع

اأظهرت بيانات م�رصف البحرين املركزي انخفا�سا يف قيمة �سايف الت�سهيالت امل�رصفية بن�سبة 6% 
اأم����ض الأول، مقارنة بقيمتها الثالثاء املا�سي وفق���اً للبيانات. واأو�سح امل�رصف يف بيانه اأم�ض الأول اأن 
قيم���ة الت�سهيالت امل�رصفية بلغت 547.87 مليون دينار الثالث���اء، مقارنة بنحو 582.49 مليون دينار 
ي���وم الثالث���اء 31 يناير 2018. وبح�سب البيان���ات، بلغت قيمة الت�سهيالت لالإقرا����ض ليلة واحدة نحو 
132.87 ملي���ون دينار، ي���وم الثالثاء، فيما بلغت الودائع لأجل اأ�سبوع نح���و 44 مليون دينار. واأ�ساف 
البي���ان اأن اإجم���ايل الودائع لأجل �سهر بلغ 288.7 مليون دينار، فيما انخف�ست ال�سكوك لت�سجل 82.3 
مليون دينار. والت�سهيالت امل�رصفية هي عبارة عن جمموعة من اأدوات الإيداع والإقرا�ض التي ت�ستطيع 

م�سارف التجزئة احل�سول عليها؛ لتلبية احتياجاتها اإلى ال�سيولة بالدينار.
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اقتصاد
“�خلليجي �لتجاري” يحقق 2 مليون دينار �أرباحا �صافية 2017

 تنفيذ العديد من املبادرات واأبرزها اإدراجه ب�سوق دبي املالية 

املنام���ة - امل�رصف اخلليج���ي التجاري: اأعلن 
امل����رصف اخلليج���ي التج���اري، ع���ن نتائ���ج ال�سنة 
املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2017 بتحقيق 
اأرب���اح �سافية عائ���دة على م�ساهم���ي ال�رصكة الأم 
بلغ���ت 2 مليون دينار مقارنة ب�5.3 مالين دينار 
حققه���ا يف ال�سن���ة املالي���ة املنتهي���ة بتاريخ 31 
دي�سمرب 2016، اأي بانخفا�ض قدره %62.9، كما 
حقق امل�رصف خ�سائر عائدة على م�ساهمي ال�رصكة 
الأم بلغت 2.2 مليون دينار خالل الربع الأخري من 
الع���ام 2017، مقارنة باأرب���اح �سافية عائدة على 
م�ساهم���ي ال�رصكة الأم بلغت 734 األف دينار خالل 

الربع الأخري 2016.
وحقق امل����رصف اأرباح���اً ل�سن���ة 2017 بلغت 
818 األ���ف دينار مقارن���ة مع اأرب���اح العام 2016 
والتي �سجلت 5.3 ملي���ون دينار بانخفا�ض قدره 
%84.6 وياأت���ي ذلك اإثر قيام امل�رصف باحت�ساب 
خم�س�س���ات احرازية بلغت 7.5 مليون دينار عن 
�سن���ة 2017 بهدف تقوية املركز املايل للم�رصف 

ودعم منوه خالل العام 2018.
و بل���غ اإجم���ايل النم���و يف موج���ودات امل�رصف 
%2.6 لت�سل اإل���ى 785 مليون دينار مقارنة مع 

765 ملي���ون دينار يف الع���ام 2016، فيما متكن 
امل����رصف من حتقيق من���واً يف مع���دل املوجودات 
ال�سائل���ة والتي متث���ل ن�سب���ة %22.2 من اإجمايل 
املوجودات ومعدل كفاءة راأ�ض املال بن�سبة17%، 
الأم���ر الذي مَك���ن امل�رصف م���ن ا�ستثم���ار املالءة 
املالي���ة العالي���ة يف الدخ���ول يف �سفق���ات ناجحة 
بال�سك���وك والتي تعترب ا�ستثم���ارا اآمناً مع عوائد 
مالي���ة مرتفعة حي���ث �سهدت حمفظ���ة ال�سكوك 
ارتفاع���ا ملحوظ���اً بلغ %52.9 وذل���ك مببلغ 113 

مليون يف 2017 مقابل 74 مليون يف 2016. 
اأ�سه���م  اإدراج  املا�سي���ة  ال�سن���ة  و�سه���دت 
امل�رصف يف �سوق دبي امل���ايل، وهو ما �سينعك�ض 
اإيجاب���اً على اأداء امل�رصف بف�سل انفتاحه على اأحد 
اأبرز الأ�سواق يف املنطقة ودخول م�ستثمرين جدد 

يف تداول اأ�سهمه.
وق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة امل����رصف، اأحمد 
املالي���ة  للنتائ���ج  “مطمئن���ون  املط���وع،  خلي���ل 
للم����رصف حيث متّكنا م���ن املحافظة على الربحية 
للع���ام الرابع عل���ى التوايل، بالرغ���م من حتديات 
بيئ���ة القت�ساد ب�س���كل عام والتي ج���اءت نتيجة 
لالنخفا�ض ال�سديد يف اأ�سعار النفط وال�سطراب 

يف الأ�س���واق املالية. لقد كان الع���ام 2017 �سنة 
اأخرى من النج���اح حيث متّكنا من حتقيق اإجنازات 
ملحوظة يف خمتل���ف املجالت، اأبرزه���ا الن�سمام 
ل�س���وق دبي امل���ايل، وهو م���ا �سيعزز م���ن مكانة 

امل�رصف املحلية والإقليمية”.
واأ�س���اف قائ���اًل: “تغلبن���ا عل���ى كث���ري م���ن 
التحدي���ات وذل���ك بف�س���ل م���ن اهلل ث���م نهجن���ا 
وتوجهنا ال�سراتيج���ي املتحفظ حيث متكنا من 

تقدمي حل���ول مالية مبتكرة ومن���ح قيمة ا�سافية 
جلمي���ع اأ�سحاب امل�سلح���ة. و�سي�ستم���ر امل�رصف 
ف���ى موا�سل���ة �سيا�ست���ه التو�سعي���ة عل���ى كافة 

الأ�سعدة”.
واختت���م املط���وع “الي���وم، ي�س���ري امل����رصف 
اخلليج���ي التجاري بخط���ى ثابتة لتعزي���ز مكانته 
الريادية ب���ن امل�سارف الإ�سالمي���ة يف البحرين. 
ويوؤكد ذلك الزي���ادة الكبرية خالل 2017 يف عدد 

عمالء امل����رصف مم���ن ي�ستفيدون م���ن املنتجات 
املبتك���رة  التمويلي���ة  واحلل���ول  ال�ستثماري���ة 
واخلدمات امل�رصفي���ة املتميزة التي يقدمها لهم 
امل�رصف. الأمر ال���ذي دفعنا لتبني مبادرات مهمة 
وتو�سعي���ة يعت���زم امل�رصف تنفيذها خ���الل العام 

2018م والأعوام التي تليه”. 
 م���ن جهت���ه، اأعرب رئي����ض املخاط���ر، القائم 
باأعمال الرئي�ض التنفيذي للم�رصف، توفيق حممد 
ب�ستكي، ع���ن اعتزازه بهذه النتائ���ج التي حققها 
امل�رصف خالل 2017، م�سريا اإلى اأنها جاءت نتيجة 
التو�س���ع يف كافة الن�سطة امل�رصفية ونتاج للعمل 
واجلهد املتوا�سل لفريق عمل امل�رصف املحرف 

الذي اآمن بالهداف ال�سراتيجية للموؤ�س�سة.
وق���ال ب�ستك���ي “لق���د �سه���د 2017 تنفي���ذ 
العدي���د من املبادرات الإ�سراتيجية املهمة التي 
ج�س���دت اإ�رصارن���ا عل���ى موا�سلة تنفي���ذ الأهداف 
املر�سوم���ة، وكان يف مقدمة تلك املبادرات اإدراج 
اأ�سهم امل�رصف ب�سوق دبي املايل وتعزيز �سبكتنا 
بالإ�ساف���ة  اأق���رب لعمالئن���ا  لنك���ون  امل�رصفي���ة 
لتد�سن املزيد من املنتجات امل�رصفية املبتكرة، 

خ�سو�سا الإلكرونية منها”. 

بن���ك  حاف���ظ   اإنف�ستك���ورب:   - املنام���ة 
“اإنف�ستك���ورب” على زخم ربحيته، م�سجالً منواً 
يف �س���ايف الدخ���ل بن�سب���ة 16 % لي�س���ل اإل���ى 
55.3 ملي���ون دولر يف الن�سف الأول من ال�سنة 
املالية 2018، مقارنة ب� 47.7 مليون دولر يف 
الف���رة ذاتها من ال�سنة املالية 2017. وُيعزى 
ذلك اإلى توا�سل الن�س���اط اال�ستثماري القوي 
للموؤ�س�س���ة وجناح ق�س���م اإدارة الئتمان يف رفع 
حجم الأ�سول امل���دارة. و�سّجل الربح املخف�ض 
لل�سه���م الع���ادي للفرة، ارتفاع���اً بن�سبة 8 % 
ليبل���غ 0.70 دولر لل�سه���م، مقارن���ة ب���� 0.65 
دولر لل�سه���م يف الف���رة نف�سه���ا م���ن ال�سنة 
املالي���ة 2017، بينما حافظ العائد على حقوق 
امل�ساهمن على م�ست���واه كما كان يف الن�سف 
الأول من ال�سنة املالية ال�سابقة، عند 9 % على 

اأ�سا�ض �سنوي.  
وارتف���ع الدخل من العم���ولت بن�سبة 7 % 
لي�س���ل اإل���ى 137.5 ملي���ون دولر يف الن�سف 
الأول 2018، مقارن���ة ب���� 128.0 مليون دولر 

يف الفرة نف�سها 2017. كما ارتفعت عمولت 
الأ�سول املدارة بن�سب���ة 45 % لتعّو�ض بذلك 
ال�سفق���ات  نتيج���ة تراج���ع  تراج���ع عم���ولت 
م�سارك���ة العم���الء يف العملي���ات ال�ستثماري���ة 
ب�سب���ب التغريات التي �س���ادت بيئة ال�سوق يف 

منطقة اخلليج. 
و�سّج���ل اإنف�ستك���ورب ارتفاع���اً كب���رياً يف 
الدخ���ل من الأ�س���ول لي�سل اإل���ى 71.0 مليون 
دولر مقارن���ة ب� 40.3 مليون دولر يف الن�سف 
الأول من ال�سنة املالية ال�سابقة، وذلك بف�سل 
الأداء الق���وي ل���كل اأق�سام العم���ل، الأمر الذي 
اأدى اإلى ارتف���اع اإجمايل الدخل م���ن العمليات 
الت�سغيلي���ة ليبلغ 208.5 مليون دولر، مقارنة 
ب���� 168.3 ملي���ون دولر يف الن�س���ف الأول من 

ال�سنة املالية ال�سابقة.  
واأعل���ن البنك موؤخ���راً عن ا�ستح���واذه على 
ح�س���ة اأقلي���ة يف بن���ك خا����ض م�ستق���ل يعمل 
مبوجب القوانن ال�سوي�رصية، ويتخذ من جنيف 
ولوك�سمب���ورغ مقرين له، ����رط احل�سول على 

جمي���ع املوافق���ات التنظيمي���ة الالزم���ة، التي 
ياأم���ل يف احل�س���ول عليها قريب���اً. وجنح فريق 
ال�ستثمار العقاري يف اأوروبا يف بناء اأول حمفظة 
ا�ستثمارية له من خ���الل ال�ستحواذ على �سبعة 
اأ�سول اإ�سافية يف قط���اع اخلدمات اللوج�ستية 
باململك���ة املتح���دة. وبلغ اإجم���ايل امل�ساركات 
م���ن عمالئه واملوؤ�س�س���ات ال�ستثمارية عاملياً، 
3.6 مليار دولر، فيم���ا بلغ اإجمايل التوزيعات 
ال�ستثمارية العائدة اإلى اإنف�ستكورب وعمالئه 
م���ن عملي���ات التخ���ارج والتوزيع���ات الأخرى، 
3.5 ملي���ار دولر. وارتف���ع جمم���وع التكاليف 
الت�سغيلي���ة بن�سبة 34 % لت�س���ل اإلى 117.3 
ملي���ون دولر مقارن���ة مع 87.5 ملي���ون دولر 
يف الن�س���ف الأول 2017، مم���ا يعك�ض التكلفة 
بعد اإ�سافة وح���دة اإدارة الئتمان، وال�ستثمار 
املتوا�س���ل يف تعزيز حمفظة املنتجات وفريق 
التعوي�س���ات  م�ستحق���ات  وارتف���اع  العم���ل، 
املتغ���رية بالت���وازي م���ع ارتف���اع الدخل خالل 
الف���رة. وق���د بلغ مع���دل التكلفة اإل���ى الدخل 

69 % بنهاي���ة الن�سف الأول 2018، مقارنة ب� 
65 % بنهاية الفرة نف�سها من ال�سنة املالية 

ال�سابقة. 
وو�سل اإجمايل قيم���ة الأ�سول بنهاية يوم 
31 دي�سمرب 2017 اإلى 2.7 مليار دولر، بينما 
بل���غ معدل كفاية راأ�ض امل���ال ن�سبة 30 %، اأي 

اأكرث من �سعف احل���د الدنى املن�سو�ض عليه 
م���ن جانب “م�رصف البحري���ن املركزي” والبالغ 
12.5 %. وحاف���ظ اإجم���ايل ال�سيولة على قوته 
عند 0.9 مليار دولر رغم �سداد �سندات بقيمة 
250 مليون دولر ا�سُتحقت يف نوفمرب 2017. 
كما ا�ستم���ّرت املوؤ�س�سة يف ت�سجي���ل اأداء جيد 
على �سعيد معدل املديونية مع املحافظة على 
هام�ض حركة مهم يف جميع التعهدات املالية. 

وقال رئي�ض جمل�ض الإدارة التنفيذي حممد 
حمف���وظ العار�سي “�سعداء بالنمو القوي الذي 
�سهدت���ه اأرب���اح اإنف�ستك���ورب يف الن�سف الأول 
2018؛ كون���ه يعك����ض الأداء الإيجاب���ي جلمي���ع 
الأ�س���ول على اخت���الف فئاته���ا مدعومة بحركة 
الأ�سواق يف كل م���ن الوليات املتحدة واأوروبا. 
ورغم اأن احتمالت بع�ض املخاطر ل تزال قائمة 
ب�سب���ب العوام���ل اجليو�سيا�سي���ة يف املنطق���ة، 
اإل اأن ميزانيتن���ا العمومي���ة القوي���ة وخرباتن���ا 
حتقي���ق  م���ن  �ستمكنن���ا  والعميق���ة  الوا�سع���ة 
الفر�ض ال�ستثمارية يف خمتلف اأنحاء العامل”.   

املنامة - جمل�ض التنمية: ي�ست�سيف جمل�ض 
التنمي���ة القت�سادي���ة اأول اأ�سب���وع للتكنولوجيا 
املالية “فينتا�ستك – البحرين” يف الفرة من 19 
حتى 22 فرباي���ر 2018. و�ست�ستقطب الأن�سطة 
التي �ست�ستمر على مدى الأ�سبوع ما يقرب 700 
متخ�س����ض اإقليمي ودويل يف اخلدم���ات املالية 
به���دف مناق�سة وبح���ث البت���كار والتكنولوجيا 
يف  اجلذري���ة  للتح���ولت  املوؤدي���ة  املتط���ورة 
القطاع امل���ايل. وذكر بي���ان عن املجل����ض اأم�ض 
اأن “ا�ست�ساف���ة اأ�سبوع فينتا�ست���ك - البحرين، 
تعك����ض ال���دور الرئي����ض للمجل����ض يف الروي���ج 
لالقت�ساد البحرين���ي بهدف ا�ستقطاب وت�سجيع 
ال�ستثم���ارات للم�ساهم���ة يف تنمي���ة القت�س���اد 

وخلق فر�ض العمل يف ال�سوق املحلية”.
وا�ساف “�ست�سكل ع���ودة منتدى يوروموين 
امل���ايل ال�سنوي ال�ساب���ع لدول جمل����ض التعاون 
اخلليج���ي، ال���ذي ي�ست�سيف���ه جمل����ض التنمي���ة 
القت�سادي���ة بالتعاون م���ع موؤمترات يوروموين، 
الفعالية الرئي�س���ة لهذا الأ�سبوع، والتي �ستعقد 

يف الف���رة م���ن 20 حت���ى 21 فرباي���ر يف فن���دق 
ف���ور �سيزونز بخلي���ج البحري���ن. و�سيجمع موؤمتر 
والقت�سادي���ن  املمول���ن  ب���ن  يوروم���وين 
وامل�ستثمرين وامل�رصفين و�سانعي ال�سيا�سات 
القت�سادي���ة يف املنطقة وح���ول العامل ملناق�سة 
التحديات والفر����ض امل�ستقبلية للقطاع املايل 
ال���دويل، والنعكا�س���ات الدولي���ة عل���ى القطاع 
املايل يف دول جمل�ض التعاون مع الركيز ب�سكل 
اأ�سا�س���ي عل���ى البت���كارات مث���ل التكنولوجي���ا 
املالي���ة، و�سال�سل الكت���ل الرقمية )بلوك�سن(، 

والذكاء ال�سطناعي والبيانات الكبرية”.
وق���ال الرئي����ض التنفيذي ملجل����ض التنمية 
القت�سادي���ة، خال���د الرميح���ي “يواج���ه قط���اع 
اخلدم���ات املالية ف���رة من التح���ولت اجلذرية 
امللفت���ة، الأم���ر ال���ذي يجل���ب مع���ه التحدي���ات 
والفر�ض على امل�ستوى الدويل، والبحرين لديها 
الت�سميم على ال�ستفادة من هذه الفر�ض التي 
توفره���ا اأ�سواق دول جمل�ض التع���اون اخلليجي، 
وخ�سو�س���ا م���ع وج���ود موؤ�س�سات مالي���ة عريقة 

وبيئ���ة تنظيمية حملية ق���ادرة عل���ى ال�ستجابة 
ال�رصيع���ة ملتغ���ريات القط���اع املط���ردة. وكم���ا 
اأ�س�سن���ا ملعايري التنظيم امل�رصيف الإ�سالمي على 
م�ستوى الع���امل، فاإن البيئ���ة الرقابية التجريبية 
للتكنولوجيا املالية يف اململكة �ستوؤ�س�ض لنقلة 
نوعي���ة يف جم���ال البت���كار، مم���ا ميك���ن �رصكات 
التكنولوجي���ا املالية م���ن اختبار وجترب���ة اأفكار 
وحلول م�رصفية جديدة ومتطورة. وي�سكل اأ�سبوع 
“ فينتا�ست���ك –البحرين”من�س���ة مهم���ة لتبادل 
الأف���كار ب���ن البحري���ن ودول جمل����ض التعاون 
وحول الع���امل للم�ساعدة يف ر�سم مالمح م�ستقبل 

القطاع املايل”.
بدوره���ا قال���ت مدي���ر موؤمت���رات يوروموين 
يف ال����رصق الأو�س���ط واأفريقي���ا، فيكتوري���ا ب���ن 
“ي�رصفن���ا اأن ن�ست�سي���ف املنتدى امل���ايل لدول 
جمل�ض التع���اون اخلليج���ي بال�رصاك���ة مع جمل�ض 
التنمية القت�سادي���ة يف البحرين لل�سنة ال�سابعة 
عل���ى التوايل. وحتت �سع���ار “البتكار وم�ستقبل 
اخلدم���ات املالية”، مت الإعداد ملوؤمتر هذا العام 

ب�سكل فريد لبح���ث الآثار املرتبة على ا�ستمرار 
الندم���اج بن اخلدم���ات املالي���ة والتكنولوجيا 
املتطورة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. ومع 
م�ساركة امل�سارف وكبار �سناع القرار وال�رصكات 
الرائ���دة يف التكنولوجيا املالية يف منطقة ال�رصق 
الأو�س���ط ومن جمي���ع اأنح���اء العامل.يعترب منتدى 

يوروم���وين املايل لدول جمل����ض التعاون احلدث 
املايل الأهم يف املنطقة”.

 – “فينتا�ست���ك  اأ�سب���وع  و�سيختت���م 
البحري���ن  خلي���ج  باإط���الق  البحرين”فعاليات���ه 
حي���ث  فرباي���ر،   21 يف  املالي���ة  للتكنولوجي���ا 
�سيت���م عر�ض ملحة عنه كاأك���رب مركز متخ�س�ض 
للتكنولوجيا املالية يف املنطقة، وكيف �سيعمل 
ه���ذا املرك���ز م���ع ق���ادة القط���اع واملوؤ�س�س���ات 
اجلديدة من املنطقة وحول العامل لدفع البتكار 

وخلق فر�ض للنمو يف القطاع املايل.
كم���ا �سي�سه���د الأ�سب���وع فعالي���ات م�ساندة 
ملجتمع املوؤ�س�س���ات النا�سئة يف اململكة، مبا يف 
ذل���ك جمل�ض رواد، وهي من�س���ة رائدة بالبحرين 
تدع���م امل�ستثمري���ن ورواد العم���ال ال�سباب يف 
جميع مراحل التاأ�سي�ض. وي�ست�سيف جمل�ض رواد 
 Cryptechnight( 2.0 التا�سع اأم�سية كريبت
2.0( بتاري���خ 19 فرباير. و�سركز هذه الأم�سية 
عل���ى مناق�س���ة التكنولوجيا املالي���ة يف البحرين 

واملنطقة. 

55.3 مليون دولر دخل “�إنف�صتكورب” بالن�صف �لأول 2018 

19 فرب�ير �نطالق “فينتا�صتك – �لبحرين” وي�صتعر�ض م�صتقبل �خلدمات �ملالية

ا�ستقطاب 3.6 مليار دولر من جمموعة م�ستثمرين عاملين 

ال�ستثمارات يف “التكنولوجيا” باملنطقة تبلغ 66.6 مليون دولر 

• توفيق ب�ستكي	 • اأحمد املطوع	

• حممد العار�سي	

• خالد الرميحي	

�ملحرر �لقت�صادي



الخميس 8 فبراير 2018 
22 جمادى األولى 1439
10local@albiladpress.comالعدد 3404 بالدنا

“كتلة الغد” تدع� لفتح ال�سجالت مل�ظفي احلك�مة ومنح ت�سهيالت للم�ؤ�س�سات 
طالبت بتخفي�ض ر�سوم الأعمال التجارية

علي الفردان املنامة – 

اأك���دت “كتل���ة الغ���د”، وهي تكت���ل ي�ستعد 
ادارة غرف���ة جت���ار  انتخاب���ات جمل����ض  خلو����ض 
و�سناع���ة البحرين بقائم���ة ت�سم 11 من اأ�سحاب 
الأعم���ال ال�سب���اب، اأن برنام���ج عمله���ا لتطوي���ر 
الغرفة لن يك���ون برناجماً تقليدي���اً واأنه �سريكز 
ب�سورة اأ�سا�سية عل���ى منح الت�سهيالت لل�رشكات 
وممار�س���ة العمل احلر، داعي���ة اإلى فتح ال�سجالت 
التجارية ملوظفي احلكومة واإتاحة العمل اجلزئي 

لهم خارج اأوقات الدوام.
وي�س���م برنام���ج عمل كتل���ة “الغ���د”، اإذا ما 
جنحت يف الفوز بانتخاب���ات غرفة جتارة و�سناعة 
الت���ي تعقد مار����ض املقبل، العم���ل على خف�ض 
ر�س���وم الأعمال التجاري���ة، وتنفيذ �سيا�سة الباب 
املفت���وح على م���دار ال�ساعة، العم���ل مع اجلهات 
الأجنبي���ة،  ال�ستثم���ارات  ج���ذب  عل���ى  املعني���ة 
تق���دمي وتعزيز بيئ���ة اأعمال م�ستدام���ة من خالل 
دع���م املوؤ�س�سات ال�سغ���رية واملتو�سطة وريادة 
الأعم���ال، تق���دمي الدع���م والهتم���ام للمواه���ب 
ال�سابة من خالل برام���ج التبادل الدولية، حتقيق 
املزيد من ال�سفافي���ة يف البحرين، العمل الوثيق 
م���ع احلكوم���ة لإي�سال هم���وم ال�س���ارع التجاري، 
الدفاع عن ق�سايا �سغ���ار التجار، وعمل موؤ�رشات 

اأداء لقيا�ض اإجنازات الغرفة.
وتتك���ون كتلة “الغد” م���ن 11 ع�سوا وهم: 
حامد فخرو، عم���ار �سالح اخلان، علي ح�سن لري، 
حممد عبدالعلي العايل، يعقوب العو�سي، حممد 

�س���ريازي، عبدالرحم���ن املوؤيد، حمم���د م�سطفى 
الكوهجي وح�سن كي�سكو، وحامت دادباي، واميان 

نور الدين.
ودع���ت الكتل���ة يف لق���اء مع ال�سحاف���ة، على 
ل�س���ان املتحدث با�سمه���ا حامد فخ���رو، اإلى منح 
ت�سهي���الت اأكرث لل����رشكات ال�سغ���رية، موؤكداً اأن 
املوؤ�س�سات النا�سئة تواج���ه �سعوبة يف بدياتها، 
قائ���ال “نه���دف اأن تك���ون هن���اك بني���ة حتتي���ة 
لل�رشكات، بحيث يتاح لل�رشكة الو�سول اإلى �سوق 
التموي���ل واحل�سول على خمتل���ف اخلدمات التي 

تطلبها وبدء العمل يف غ�سون يومني”. 
وقال فخرو “نحن ن�سيد بتخفي�ض متطلبات 
راأ����ض املال و�رشعة قيد ال����رشكات، لكن ما نطلبه 

ه���و وج���ود بني���ة حتتي���ة متكامل���ة جتع���ل البدء 
بالن�ص���اط التجاري الفعلي اأ����رع خ�صو�صا لرواد 

الأعمال”.
وبنينّ اأن وجود نظام �سفاف ونزيه، من �ساأنه 
احل���د من خم���اوف وجود ح���الت �س���وء ا�ستغالل 
ال�سلطة ب�ساأن اجلم���ع بني العمل احلكومي وفتح 
امل�رشوعات اخلا�س���ة، معربا عن اعتقاده واعتقاد 
الكتلة ب����رشورة اأن ي�سارك جمي���ع البحرينيني يف 

احلركة القت�سادية بالبالد.
وراأى فخ���رو اأن م�ساركة جميع البحرينيني يف 
تاأ�سي����ض ال�رشكات من �ساأنه خل���ق اقت�ساد قوي 
ومب���دع، وارتف���اع بحركة ال�ستثم���ارات وتن�سيط 

احلركة التجارية.

وق���ال فخ���رو اإن موظفي احلكوم���ة يجب اأن 
يقوموا بافتتاح اأن�سطة جتارية لهم عرب طرق غري 
مبا����رشة من خ���الل فتح �سجالت جتاري���ة و�رشكات 
با�سم���اء اأخ���رى، لفت���اً اإلى اأن���ه مع وج���ود م�سار 
�سحي���ح فاإن ذلك �سيتي���ح للموظفني املبدعني 
الذين ل تت�س���ارب طبيعة عملهم م���ع امل�ساريع 
اخلا�س���ة، اأن ي�ساهموا باإبداعاته���م يف القت�ساد 

الوطني وحتفيز النمو.
واأ�س���ار فخ���رو اأن���ه يوؤيد كذلك وج���ود نظام 
ل�سمان ع���دم اإف�س���اء الأ�رشار التجاري���ة يف بع�ض 
الأعم���ال عن���د انتقال املوظ���ف اإلى عم���ل اآخر اأو 
حينم���ا يقوم بفتح �رشكة اأو م����رشوع، م�ستدركا اأن 
ذلك يج���ب اأن يكون مقنن ومل���دة معينة ولي�ض 

ب�سكل مفت���وح وجلمي���ع امله���ن والتخ�س�سات، 
بحي���ث يعطي احلق للبحرين���ي اأو امل�ستثمر فتح 

ال�رشكات اأو احل�سول على ال�سجالت التجارية.
كما ت�ساءل فخرو “ملاذا ل نرى هناك تنظيم 
للعم���ل اجلزئي يتيح ملوظفي احلكومة العمل يف 
الفرتة امل�سائية اأو خارج وقت الدوام”، موؤكدا اأن 
الكتلة ترى اأهمية حتفيز الغرفة على اإيجاد نظام 
يتيح جلمي���ع البحرينيني العم���ل ب�ساعات جزئية 
خارج موؤ�س�ساتهم احلكومي���ة عموما، مع ا�ستثناء 
بع�ض احلالت. واأو�س���ح اأن اإتاحة العمل اجلزئي 
ملوظف���ي احلكوم���ة بطريق���ة قانوني���ة ومقننة، 
ن ال�رشكات يف القطاع اخلا�ض ال�ستفادة من  كِّ ميمُ
ك���م كبري من اخلربات بتكاليف معقولة وبالتايل 
�سي�ساع���د يف بحرنة الوظائ���ف وتخفي�ض احلاجة 

للعمالة الأجنبية يف بع�ض املهن. 
ولف���ت فخرو، اإلى اأهمي���ة اأن تنظر الدولة يف 
حتديد ا�سق���ف لالأجور وفق نظ���ام ال�ساعة اأ�سوة 
بالقت�سادي���ات الغربي���ة املتقدم���ة، م���ا ي�ساعد 
على تنظيم الأجور وت�سغي���ل املوظفني بالدوام 

اجلزئي وفق معايري عادلة.
وا�ستط���رد فخ���رو اذ ع���رب اأن البحرين بحاجة 
اإلى ال�سباب واإلى البت���كار يف العمل، م�سريا اإلى 
اأهمية التفكري خارج املحي���ط، واكت�ساب اخلربة 
م���ن اخلارج، ع���ن طريق اإر�س���ال ال�سب���اب ورواد 
الأعم���ال للح�س���ول على اخلربة الدولي���ة ونقلها 
الى البحرين لإحداث نقلة يف القت�ساد البحريني 
ال���ذي يحتاج اإلى ال�سب���اب وال�سناعات املعرفية 

وتنويع القت�ساد. 

• “الغد” : حتفيز الدوام اجلزئي خارج الوظيفة احلكومية يقلل العتماد على العمالة الأجنبية	

املحرر االقت�سادي املنامة – 

اأعلنت �سيدة الأعمال البحرينية اأحالم جناحي 
تر�سحها لنتخابات غرفة جتارة و�سناعة البحرين 
يف دورتها 29 ، موؤكدة اأن جمل�ض الإدارة املنتهية 
وليته وه����ي ت�سغل مقعدا في����ه، جنح يف حتقيق 
بع�����ض الأه����داف يف ح����ني يتعني عل����ى املجل�ض 
املقبل ا�ستكمال العمل وفق روح الفريق الواحد.

وقالت جناحي اإنها تلقت ات�سالت من بع�ض 
الكتل تطلب منها الدخول يف ال�سباق اإلى جمل�ض 
اإدارة التجار والذي يقام يف مار�ض املقبل، ال اأنها 
ف�سلت الرت�س����ح م�ستقلة رغم اأنه����ا ترى �رشورة 
العم����ل وف����ق فريق واح����د، واأن تك����ون املناف�سة 
بني التجار للو�سول اإلى جمل�ض الإدارة “مناف�سة 
�رشيفة” بعيدا عن ال�ستهداف اأو “الت�سيد” على 

الآخرين. 
ورغم وجود خالفات �سابقة يف جمل�ض الإدارة، 
اإل اأن جناح����ي راأت اأهمي����ة جتاوز ه����ذه اخلالفات، 
موؤك����دة اأن تباي����ن وجه����ات النظ����ر واخلالف����ات 
موج����ودة دائم����ا يف تاري����خ “الغرف����ة” على مدى 

�سبعني عاماً ما�سية.
“املنتهي����ة  الإدارة  جمل�����ض  اأن  واعت����ربت 
وليت����ه” جن����ح يف حتقي����ق الأه����داف، لك����ن ن�سبة 

الإجن����از مل تك����ن 100 % وهذا �س����يء طبيعي مع 
وج����ود اأطراف اأخ����رى وظ����روف اقت�سادية �سعبة 
خ����الل هذه الف����رتة، و�رشح����ت جتربته����ا يف تراأ�ض 
جلن����ة املعار�����ض واملوؤمترات، وكي����ف اأن الكثري 
من املقرتحات التي تخت�ض با�ستقطاب معار�ض 
عاملي����ة، كانت �سعبة التحقيق لعدم وجود البنية 

التحتية املطلوبة يف هذا الإطار. 

وا�سافت اأن مدينة املعار�ض اجلديدة كانت 
م�رشوع����ا مطلوب����اً من القط����اع، واأن����ه �سيدفع نحو 

ا�ستقبال معار�ض نوعية وعاملية كبرية.
وبخ�سو�����ض خطة عملها، اأك����دت جناحي اإلى 
اأن م�سريته����ا العملية الطويلة منذ قرابة الع�رشين 
عاماً، ومن����ذ تراأ�سها جلمعية �سي����دات الأعمال يف 
البحري����ن، جعلتها على احت����كاك مبا�رش مع ال�سوق 

ويف توا�سل م�ستمر م����ع اأ�سحاب الأعمال، وهو ما 
ي�سعها يف �س����ورة قريبة عل����ى احتياجات التجار 

واأ�سحاب املوؤ�س�سات.
و�رشحت خال�سة خربتها عل����ى مدار ال�سنوات 
املا�سي����ة، والت����ي م����ن بينه����ا اأهمي����ة اأن يجن����ح 
اأ�سحاب املوؤ�س�س����ات ورواد الأعمال نحو التفكري 
يف التو�س����ع اخلارجي والعم����ل على نطاق اأكرب من 

البحري����ن، وتعظي����م الفر�����ض، موؤك����داً اأن هذا ما 
تتطل����ع اإليه م����ن خالل ع�سويته����ا يف غرفة جتارة 

و�سناعة البحرين.
ووجهت �سي����دة الأعم����ال الب����ارزة انتقادات 
ملجتمع الأعمال ال����ذي ظل بح�سب ما تراه “بعيداً 
عن الغرف����ة” ، معتربة اأن وج����ود �سوت ل�ساحب 
العم����ل اأو ع�س����و بالغرفة م����ن الداخ����ل اأقوى من 

الأ�سوات اخلارجية.
واأ�سارت اإل����ى اأن الكثري من الفعاليات التي 
تقام يف الغرفة، وت�ساه����م يف التطوير واحل�سول 
على اأعم����ال وفكرة اأف�سل عن قط����اع الأعمال، ل 

حتظى بح�سور وا�سع.
واأك����دت اأن ر�سالتها لأ�سح����اب الأعمال هي 
واأن  ال�ساح����ة،  متواجدي����ن يف  يكون����وا  اأن  يج����ب 
يوجه����وا النتق����ادات وه����م داخل الغرف����ة، وهم 
ي�سارك����ون اأي�س����ا يف فعالياتها، وه����و اأمر بوجهة 

نظرها اأقوى من الوقوف موقف املتفرج.
واأقرت جناح����ي اأن احل�سابات يف هذه الدورة 
النتخابي����ة خمتلفة، م�سرية اإلى اأنها اأعلنت نيتها 
الت�رشح ل�سباق الغرفة، وهذا ل يعني اأنها تر�سحت 
ب�س����ورة ر�سمي����ة ومعتم����دة، يف اإ�سارة ال����ى اأنها 
رمب����ا تقوم مبراجع����ة ح�ساباتها واأنه����ا ل ت�ستبعد 

الن�سحاب لحقاً.  

م�ستقلة اأحالم جناحي ترت�سح النتخابات “الغرفة” 
اأكدت دعمها لراود الأعمال واملوؤ�س�سات ال�سغرية 

• جناحي متحدثة يف املوؤمتر ال�سحايف 	

“ال�سحة” تعر�ص اأمام “امل�سارف” فر�ص اال�ستثمار بالقطاع
نا�ص: م�سلحة ال�سارع التجاري حتدد التحالفات 

كتلة “جتار 2018” جتنح اإلى توافق الأهداف 

قال رئي�ض كتلة “جتار 2018” �سمري 
عب���داهلل نا�ض، اإن املراح���ل النتقالية من 
حقب���ة اإلى اأخرى يف غرفة جت���ارة و�سناعة 
البحري���ن تعتم���د باملطل���ق على م���ا يتم 
و�سع���ه م���ن اأه���داف وروؤى يف اإط���ار عمل 

ت�ستند عليه هوية الغرفة. 
عل���ى  تعليق���ه  معر����ض  واأ�س���اف يف 
التحالف���ات النتخابية املقبل���ة، اأن وجود 
كف���اءات موؤث���رة ق���ادرة عل���ى التغي���ري، 
����رشوري يف ت�سي���كل الن�سب���ة الأك���رب من 
املك���ون الكل���ي لل�سارع التج���اري ليكون 
الروؤي���ة  فق���دان  اإن  اإذ  اإيجابي���ا،  موؤ����رشا 
اقت�س���ادي  جمتم���ع  بن���اء  يف  ال�سحيح���ة 

وجتاري يعد اإنذارا باخلطر”.
وح���ول حتالفات ال����رشورة ومعايريها 
ق���ال “اإن فك���رة التكام���ل وامل�سمولي���ة 
يتعل���ق  فيم���ا  التحالف���ات  يف  �رشوري���ة 
بالأهداف واإطار العم���ل، م�سريا اأنه مع اأي 

حتالف انتخابي قوي باإمكانه العمل �سمن 
توجهات جتارية حم���ددة مل�سلحة البالد، 
مو�سح���ا “ ل ب���د لآلي���ة التواف���ق اأن تعي 
مكام���ن اخلط���ر لإدراك متطلب���ات تقومي 
الو�سع وت�سحيح امل�سار لل�رشوع يف عملية 

حتويل الغرفة اإلى كيان فاعل”.
وا�ستطرد قائال “اإن ما مييز خيارا عن 
اآخ���ر هو تواف���ق الأه���داف وواقعية احلل، 
فع���ادة ما ت���دور م�سطلح���ات التحالفات 
النتخابي���ة يف دائ���رة “تقاطع امل�سالح – 
اأو – تواف���ق الأهداف”، اإل اأن���ه وبالن�سبة 
لكتلة جتار 18، فاإننا �سنجنح اإلى الثاين، 
حي���ث اإن م�سلح���ة ال�س���ارع التج���اري هي 

التي �ستمُحدد هذه التحالفات و�سكلها”. 
وراأى نا����ض اأن هناك اأطرافا تخ�سى اأو 
تعتق���د اأن م�ساحله���ا �ست�سادر من طرف 
اآخر، ولذلك يجب تغيري الثقافة التجارية 
والجتماعي���ة لتت���الءم م���ع اأداء املرحل���ة 
اجلدي���دة، موؤك���دا “اأننا ل نري���د اأن يكون 
التوافق حلظة عابرة يف العملية النتخابية 
ول خيارا وقتيا يفر�سه مفهوم “املن�ساأة 
النتخابي���ة”، اأو عم���ال مبب���داأ “ توظي���ف 

املتاح لنوال املبتغى”.

املنامة - جمعية امل�سارف: نظمت جمعية 
م�س���ارف البحرين اجتماعا مفتوح���ا �سم عددا 
من اأع�س���اء اجلمعية م���ن امل�سوؤولني يف بنوك 
وموؤ�س�س���ات م�رشفية مع وزي���رة ال�سحة فائقة 
ال�سالح؛ بهدف ا�ستعر�ض اأوجه تعزيز التعاون 
ب���ني القط���اع اخلا����ض واحلكوم���ي، وتفعي���ل 
الت�ساركي���ة ب���ني القطاعني. وا�ستم���ع اأع�ساء 
اجلمعية خالل اللقاء الذي اأقيم اأم�ض الأولى يف 
قاعة ال�سيخ �سالح كامل ببنك الربكة اإلى �رشح 
من وزي���رة ال�سحة حول امل�ساريع الكربى التي 
تنه����ض به���ا وزارة ال�سحة، واخلط���ة الوطنية 
لل�سح���ة 2025-2016، اإ�ساف���ة اإل���ى جوانب 
عن م����رشوع “ال�سم���ان ال�سحي” ال���ذي ينفذه 

املجل�ض الأعلى لل�سحة.
واأكدت الوزيرة خ���الل اللقاء اأهمية تعزيز 
التع���اون امل�س���رتك بني القطاع���ني احلكومي 
واخلا����ض؛ لتعزيز امل�سي قدما مب�سرية تنمية 
وازدهار البحرين و�سمن روؤية البحرين 2030، 
لفتة اإلى جاهزية القط���اع املايل وامل�رشيف يف 
البحري���ن لينه����ض مب�سوؤوليت���ه الوطنية جتاه 

حتقيق هذه الروؤي���ة، والدخول يف �رشاكة فاعلة 
لتمويل امل�ساريع احلكومية.

م���ن جانبه، اأكد نائ���ب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعي���ة، الرئي�ض التنفيذي لبن���ك اإثمار اأحمد 
عبدالرحيم قدرة البن���وك واملوؤ�س�سات املالية 
البحري���ن عل���ى تنفي���ذ م�ساري���ع  الك���ربى يف 
اقت�سادي���ة وطني���ة ترتبط يف جم���الت ال�سحة 
املتنوع���ة، ودع���م اجلهود احلكومي���ة يف جمال 
توف���ري خدمات �سحي���ة وفقا لأعل���ى املعايري 
العاملي���ة، ويف اإط���ار حتقي���ق روؤي���ة البحري���ن 
2030. م���ن جانب���ه، اأ�س���ار الرئي����ض التنفيذي 
للجمعية وحيد القا�سم اإلى اأن هذا اللقاء ياأتي 
�سم���ن برنام���ج دوري تنف���ذه اجلمعية؛ بهدف 
اإط���الع اأع�سائها م���ن موؤ�س�س���ات مالية وبنوك 
عل���ى فر�ض ال�ستثم���ار املتاح���ة يف امل�ساريع 
احلكومي���ة الك���ربى، وقال “ي�سكل ه���ذا اللقاء 
ب���ادرة اأول���ى م���ن نوعها ج���رى خالله���ا اإطالق 
البن���وك واملوؤ�س�سات املالي���ة يف البحرين على 
م�ساريع حكومية كربى يف قطاع ال�سحة، وحجم 

التمويل املطلوب لتلك امل�ساريع واآلياته”.

• �سمري نا�ض	
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جا�ش����م علي �لهاجري.. �شاب طموح حول �شغفه وولعه بعامل �الألعاب �ال�شرت�تيجية و�لتخطيط مبعية �أخيه �شطام �إىل م�شروع جتاري، حيث 

متكنا من بيع ن�ش����خ كثرية من لعبتهما �لتكتيكية �لتي حتمل ��ش����م “�حلرب” يف �الأ�ش����و�ق عرب منافذ بيع متاجر �الألعاب، كما ي�ش����وقان لعبتهما 

وقو�نينها على ح�شاب �الن�شتغر�م. ي�شعى �لهاجري لتو�شيع نطاق ت�شويق �للعبة وطرح �لن�شخة �لثانية منها مطلع �شهر مار�س �ملقبل. وفيما يلي 

ن�س �للقاء معه:

إعداد: أمل الحامد

الهاجري: الشغف والطموح أفضيا إلى ابتكار “لعبة الحرب”
طرح النسخة الثانية منها مارس المقبل

- ه���ل ل���ك �أن حتدثن���ا ع���ن طبيع���ة عمل���ك، ومتى 
�أطلقته؟

ب���د�أت فكرة م����روع “لعب���ة �حلرب” كطم���وح ل�شابني 
بحريني���ني مهتم���ني باالألع���اب �ال�شرت�تيجي���ة �لتي تعتمد 
على �لتخطيط، حيث رغبنا �أنا و�أخي �شطام بتطوير فكرتها 
لتتو�ءم م���ع �هتماماتنا و�شغفنا و�البتع���اد عن د�ئرة رتابة 
�الألعاب �لتقليدية �لتي قد تف�شي �أحياًنا �إلى �متد�د �للعب 
ل�شاعات طويلة وبذل جمهود كبري وم�شني يف �إعد�د �للعبة 
وترتي���ب �لبطاق���ات. ويف يولي���و 2016 �أف�ش���ى حلمنا �إلى 
حقيقة، فبعد جتارب وحماوالت جنحنا باإطالق �الإ�شد�ر �الأول 
من لعبة “�حلرب” وهي لعبة ��شرت�تيجية تعتمد على �لذكاء 
و�لتخطيط. كما قمنا كمطورين للعب���ة بامل�شاركة بالعديد 
من �ملنا�شبات و�لت���ي كان �آخرها معر�ض �ل� )IGN( �لذي 
�أقي���م يف حلبة �لبحرين �لدولية موؤخ���ًر�، حيث �شهدت ز�وية 
لعب���ة “�حلرب” �إقباالً من فئ���ات خمتلفة من �ملهتمني بها، 
ا فئة  من د�خل �لبحرين وخارجها من خمتلف �الأعمار خ�شو�شً

�ل�شباب.

- هل ��شتفدت من جتربة �جليل �ل�شابق يف �مل�روع، 
وهل تلقيت ن�شيحة من �أحد �أفر�د �لعائلة؟

نعم، بالتاأكيد ��شتفدنا م���ن �ملالحظات و�لتوجيهات 
�لتي ح�شلن���ا عليها من زمالئنا مطوري �الألعاب يف حتقيق 

�أهد�فنا خالل تنفيذ �ملرحلة �الأولى من �للعبة.
مل تك���ن ل���دي �خلربة لت�شمي���م بطاق���ات �للعب على 
برنامج “�لفوتو�ش���وب”، وقد �شاعدين �شديقي يف �ختيار 
نوعي���ة �الأور�ق �ملنا�شب���ة لطباع���ة �الأور�ق كم���ا علمن���ي 
�أ�شا�شيات ت�شميم بطاق���ات �للعب على �لربنامج، فقمت 
مبعيت���ه تنفيذ منوذج بطاقة �للعب �الأولى، ثم �أ�رف على 
ت�شميمي لنح���و 25 بطاقة �أخرى، ويف يولي���و 2016 بد�أنا 

ت�شويق �للعبة يف منافذ �لبيع مبتاجر �الألعاب.
كم���ا ��شتف���دت م���ن مالحظ���ات وتوجيه���ات مطوري 
�الألعاب م���ن �ل�شب���اب �لبحريني �لذين دعم���وين كثرًي� يف 
مر�جعة قو�ن���ني �للعبة وجتربتها، وق���د ��شتغرقت مرحلة 

�شياغة �لقو�نني نحو �شهر و�أ�شبوع و�حد.
يو�شف  �أخي  من  كبري  ودعم  مب�شاندة  حظيت  و�أي�ًشا 

بوهز�ع وفريقه )unreal Bahrain( فقد وقف بجانبي 
و�أكن له كل �ل�شكر و�لتقدير.

- كي���ف تدي���ر عمل���ك �خلا����ض، وم���ا �أ�شلوب���ك يف 
�الإد�رة؟

عملن���ا �شوًي���ا �أن���ا و�أخي �شط���ام يف ت�شمي���م م�روعنا 
“لعبة �حل���رب”، وحالًيا �أدير �لعم���ل ومتابعة تنفيذ جميع 
�الأمور �ملتعلقة به من ت�شمي���م بطاقات �للعبة وطباعتها 
و��شت���ري�د �أحجار �لرند، �إلى جانب متابعتي حل�شاب �للعبة 
عل���ى �الن�شتغ���ر�م ) the.war1@ ( وت�شميم فيديوهات 
ل�رح قو�نني �للعبة وطرق لعبها، وكذلك متابعة �أية طلبات 
ترد ل�ر�ء �للعبة و�إي�شاله���ا �إلى �مل�شرتين. باالإ�شافة �إلى 
�أنن���ا �تفقن���ا مع متاج���ر �الألع���اب )�لنجم �ل�شاط���ع و�ألعاب 
�لعق���ل وice game( على بيع �للعب���ة يف متاجرها. ونقوم 
مبر�جعة �أ�شلوب عملنا ب�شف���ة دورية وم�شتمرة لتاليف �أية 
ثغر�ت قد حتدث و�إيجاد حلول لها، فعلى �شبيل �ملثال يف 

بد�ية تنفيذ �مل�روع و�جهن���ا م�شكلة �رتفاع تكلفة طباعة 
بطاق���ات �للع���ب ولتخفي�ض ه���ذه �لتكلفة قمن���ا بالبحث 
ع���ن حلول بديل���ة وطباع���ة �لبطاقات يف �ململك���ة �لعربية 

�ل�شعودية.

-هل تفكر بتطوير وتو�شيع �أعمالك؟
ن�شع���ى كمطوري���ن للعب���ة الإ�ش���د�ر ن�شخ���ة ثانية من 
�للعب���ة مطلع �شه���ر مار�ض �ملقب���ل باالأ�ش���و�ق، وتت�شمن 
بطاق���ات جديدة باللغت���ني �لعربي���ة و�الإجنليزية. ونطمح 
كمطورين للعبة للح�شول عل���ى �ملزيد من �لدعم من �أجل 
زي���ادة �نتعا�ض زخمها و�إي�شالها �إل���ى �ملزيد من �الأ�شو�ق 
وحتقي���ق جناحات على عدة �أ�شعدة. كم���ا نعمل يف �لوقت 
�لر�هن على ت�شميم وتنفيذ موقع �إلكرتوين جديد لرتويج 
�للعب���ة يحت���وي على ����رح لقو�نينها وط���رق و�شبل لعبها 
باللغت���ني �ملذكورت���ني �آنف���ا، وم���ن �ملوؤم���ل �النتهاء من 

�ملوقع �الإلكرتوين وتد�شينه قريًبا.

امل�سعل: القطاع ال�سناعي اأكرب م�ساهم بالناجت املحلي 
“البور�سة” تفتح ن�سبة حترك �سهم “اإنوف�ست”

تغيري كبار م�شاهمي �ملجموعة

فتح���ت بور�شة �لبحرين �أم����ض ن�شبة حترك 
�شع���ر �أ�شه���م جمموع���ة �إنوف�ش���ت بن�شب���ة 5 % 
�إ�شافية. ون�شبة حت���رك �ل�شهم �جلديدة 10 % 
للحد �الأعلى و15 % للح���د �الأدنى من �شعر �آخر 

�إغالق.
ومل ي�ر �لبيان �ملن�شور على موقع �لبور�شة 
�إل���ى �شب���ب فت���ح ن�شبة حت���رك �ل�شه���م، �إال �أنه 
حالة طبيعية حت���دث عندما يكون هناك طلبات 
باأ�شع���ار �أعلى �أو �أقل توؤدي �إل���ى حترك �ل�شهم 

بن�شبة تتجاوز تلك �ملعتمدة و�لبالغة 10 %.
و�أقف���ل �شعر �شه���م �ملجموع���ة يف بور�شة 
�لبحري���ن �أم����ض م�شتقرًّ� عند �شع���ر 290 فل�ًشا، 
وه���و حمافظ على هذ� �ملن���و�ل منذ بد�ية �شهر 
دي�شمرب �ملا�ش���ي، منخف�ًشا بعد �أن كان �شعره 
يبل���غ 320 فل�ًش���ا، وفًق���ا للبيان���ات �ملن�ش���ورة 
عل���ى موقع �لبور�ش���ة. وتبلغ �لقيم���ة �ل�شوقية 
للمجموع���ة 31.3 مليون دينار م���ا ن�شبته 0.41 
% من �إجمايل �لقيمة �ل�شوقية للبور�شة و�لتي 

تقدر بنحو 7.42 مليار دينار.
وع���ادة م���ا تف�ش���ح �ل����ركات ع���ن كب���ار 
 %  5 تتج���اوز ح�ش�شه���م  �لذي���ن  م�شاهميه���ا 
م���ن �إجمايل �حل�ش����ض، وق���د �أف�شحت جمموعة 
“�إنوف�ش���ت” عن كب���ار م�شاهميها بعد �الإي�شاح 
�ل���ذي �أ�شدرت���ه، حينم���ا �أعلن���ت ي���وم �الأحد )4 
فرب�ي���ر( �أن كب���ار م�شاهميه���ا �لذي���ن تتج���اوز 
ح�ش�شه���م 5 % من �إجم���ايل �حل�ش�ض هم: بنك 
دب���ي �الإ�شالم���ي �الإمار�ت���ي بن�شب���ة 6.893 %، 
وكب���ار �مل�شاهم���ني �لكويتي���ني )�رك���ة “بيت 
�ال�شتثم���ار �خلليجي” متتلك 13.61 %، و�ركة 
ميكاني���زم للتج���ارة �لعام���ة 8.708 %، و�أ�شعد 
عبد�لعزي���ز عب���د�هلل �ل�شن���د وجمموعت���ه “�ركة 
�شند �لقاب�شة و�ركة تد�ول �لعاملية لبيع و�ر�ء 
�الأ�شه���م” متتل���ك 8.531 %، وعلي عبد�لرحيم 

حممد فخرو ميتلك 5.049 %(.
ويف يوم �الثن���ني )5 فرب�ير( تغريت ح�شة 
�ركة �أ�شعد عبد�لعزيز عبد�هلل �ل�شند وجمموعته 

“�ركة �شن���د �لقاب�شة و�ركة ت���د�ول �لعاملية 
لبي���ع و�ر�ء �الأ�شهم” لت�شبح 8.18 %. ويف يوم 
�لثالث���اء )6 فرب�ي���ر( �نخف�ش���ت ح�ش���ة �ل�ركة 

�لكويتية لت�شبح 5.904 %.
وخف�شت �رك���ة �شند �لقاب�ش���ة )كويتية( 
�أم�ض �الأول ن�شبة ملكيتها �شمن جمموعة �أ�شعد 
عبد�لعزي���ز �ل�شن���د يف “�إنوف�شت” م���ن 24.41 
% �إل���ى �أقل من 5 %، و�ملف�شح عنه �شابًقا يف 
من���وذج �الإف�شاح عن �لتغ���ري يف �مللكية، وذلك 
بن���اًء على تعليم���ات م�رف �لبحري���ن �ملركزي، 
و�لتز�ًما من �ل�ركة باأنظم���ة �مل�رف وقو�نينه، 
�إذ �إن “�إنوف�ش���ت” �رك���ة مرخ����ض له���ا، وحتى 
يت�شنى ل� “�شن���د” تقدمي مناذج �ل�شيطرة على 

�ل�ركة و�النتظار لقبولها �أو عدمه.
و�أ�شبحت ملكي���ة كب���ار �مل�شاهمني ب�ركة 
�إنوف�ش���ت وفًقا للبيانات �ملن�ش���ورة �أم�ض: بنك 
دب���ي �الإ�شالم���ي �الإمار�ت���ي بن�شب���ة 6.893 %، 
و�رك���ة “بي���ت �ال�شتثم���ار �خلليج���ي” متتل���ك 
13.61 %، و�رك���ة ميكاني���زم للتج���ارة �لعامة 
فخ���رو  عبد�لرحي���م حمم���د  وعل���ي   ،%  8.708

ميتلك 5.049 %.
وكان���ت �ملجموع���ة �أو�شحت ي���وم �الأربعاء 
�لبحري���ن  م����رف  �أن  يناي���ر(   31( �ملا�ش���ي 
�ملرك���زي �أجرى خ���الل زيارة تفتي�شي���ة مر�جعة 
على ��شتثم���ار�ت �ل�ركة، وتبني وجود تعار�ض 
بني �أحد �ال�شتثمار�ت وقانون �ل�ركات �لتجارية 

�لبحرين���ي متعل���ق حتدي���ًد� بقو�ع���د �مل�شلحة 
�ل�شخ�شية ومبد�أ ت�شارب �مل�شالح، �إ�شافة �إلى 
خمالف���ة �أنظمة وقو�ع���د �مل�رف �ملرك���زي، �إذ 
و�فق بع�ض �أع�ش���اء جمل�ض �الإد�رة �ملنحل على 
��شتثمار مببلغ 5 ماليني دينار كويتي يف حمفظة 
��شتثمارية باإد�رة �إحدى �ل�ركات �لكويتية ذ�ت 
�لعالق���ة ببع�ض �أع�شاء جمل����ض �الإد�رة مما �أدى 
�إل���ى خمالفة قانون �ل����ركات �لبحريني و�أنظمة 
وقو�عد م�رف �لبحرين �ملركزي، وعليه قدم 4 
من 5 �أع�شاء من جمل�ض �الإد�رة ��شتقاالتهم، مما 

�أدى �إلى �عتبار �ملجل�ض منحال بن�ض �لقانون.
وذك���رت �ملجموعة “مت ��شرتجاع مبلغ 300 
�ألف دين���ار كويتي من �ملبلغ �مل�شتثمر، وتقوم 
�ل�ركة حاليًّا باتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة ال�شرتجاع 
باق���ي �ملبلغ و�إع���ادة �لو�شع �إلى م���ا كان عليه 
باإ�ر�ف ومتابعة م����رف �لبحرين �ملركزي. كما 
وجهت �ل�رك���ة �لدع���وة للم�شاهم���ني النتخاب 
جمل����ض �إد�رة جدي���د خ���الل �الجتم���اع �ملقب���ل 

للجمعية �لعامة”.
و�ش���وف يناق�ض �جتم���اع �جلمعية �لعمومية 
ل���� “�إنوف�شت” ي���وم 12 فرب�ير �جل���اري قبول 
��شتقالة �أع�شاء جمل�ض �الإد�رة �ملنحل يف تاريخ 
14 دي�شم���رب 2017، و�ملو�فق���ة عل���ى زي���ادة 
ع���دد �أع�شاء جمل����ض �الإد�رة م���ن 5 �أع�شاء �إلى 
7 �أع�شاء، و�نتخاب �أع�ش���اء جمل�ض �إد�رة جديد 

لل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة.

• �أد�ء �شهم �ملجموعة يف بور�شة �لبحرين منذ �شهر دي�شمرب �ملا�شي وحتى يوم �أم�ض  )�مل�شدر: �لبور�شة(	

ق���ال �ملحل���ل يف �ل�ش���وؤون �القت�شادي���ة 
و�ل�شيا�شي���ة يو�ش���ف �مل�شع���ل �إن���ه ن�شاأت يف 
�ململك���ة وباالأخ����ض بعد �لعمل مب����روع جاللة 
لالقت�ش���اد  فت���ح  �ل���ذي  �الإ�شالح���ي  �ملل���ك 
�حلرية يف جميع �ملج���االت، موؤ�ش�شات �شغرية 
ومتو�شطة تقوم ب���دور عال يف حتقيق �لتنمية 
�القت�شادية وزيادة معدالت �لنمو �القت�شادي 
�لقط���اع  و�أ�شب���ح  �لدخ���ل.  وتنوي���ع م�ش���ادر 
�ل�شناعي �أكرب م�شاهم يف �جمايل �لناجت �ملحلي 
حيث جت���اوز مع���دل م�شاهمة قط���اع �لتمويل 
و�لعق���ار�ت، حيث �شكل �لقط���اع غري �لنفطي 
م���ا يعادل 80 % من �لن���اجت �ملحلي �الإجمايل 
باالأ�شع���ار �لثابتة و85 % م���ن �لناجت �ملحلي 
�الإجمايل باالأ�شع���ار �جلارية وت�شكل �لقطاعات 
غري �مل�رفي���ة )�ل�شناعة، �لنقل و�الت�شاالت، 
�لتج���ارة، �لعق���ار�ت( �أكرب ن�شبة م���ن عائد�ت 
�لن���اجت �ملحل���ي لغ���ري �لهيدروكربون���ات ملا 
يق���ارب 70 %، بينما ي�ش���كل �لقطاع �مل�ريف 
% م���ن عائ���د�ت �لن���اجت �ملحل���ي لغ���ري   19
�لهيدروكربون���ات. و�شكل قط���اع �ل�شناعات 
�لتحويلي���ة ن�شبة 17.6 % م���ن �لناجت �ملحلي 
�الإجم���ايل باالأ�شع���ار �لثابت���ة، و19.8 % م���ن 
�لن���اجت �ملحل���ي �الإجم���ايل باالأ�شع���ار �جلارية. 
و�أ�ش���اف �مل�شع���ل “�أن قيمة �ل�ش���ادر�ت غري 
�لنفطية �رتفعت بن�شبة 16 % منذ عام 2014 
وحتى 2017، م�ش���رًي� �إلى �أن حزمة �ل�شادر�ت 
تتكون من �ملعادن �الأ�شا�شية ومو�دها �الأولية 
�لتي متثل �أك���ر من ن�شف �لقيم���ة �الإجمالية 
لل�ش���ادر�ت حي���ت تربعت �مل���و�د �لكيميائية 
و�ملنتج���ات �ملعدنية و�ملنتجات �لبال�شتيكية 
و�ملطاطية عل���ى قائمة �ل�ش���ادر�ت من حيث 

�لقيمة”.  
و�أع���رب �مل�شع���ل �أن���ه عل���ى �لرغ���م م���ن 
تو�فر �ملقومات �الأ�شا�شي���ة لنمو �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة ال ميكن جتاهل �لعو�ئق 
و�ل�شعوب���ات �لتي تتعر�ض منوه���ا، موؤكًد� �أن 
�ملوؤ����ر�ت ت�شري �إل���ى وجود عقب���ات حقيقية 
تو�ج���ه �ل�شناع���ة �لبحريني���ة �لنا�شئ���ة وحت���د 
بالتايل من �لقدرة �لتناف�شية للمنتج �ملحلي. 

فال�شناعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة قد توفرت 
له���ا فر����ض ��شتثماري���ة يف جم���االت �الإنت���اج 
و�خلدم���ات �ملختلفة من �الأن�شط���ة �ل�شناعية 
توف���ر  ع���دم  ولك���ن  و�لتجاري���ة و�خلدماتي���ة 
�مل���و�د �الأولي���ة ونق�ض �مله���ار�ت �لب�رية مع 
توجه �ال�شتثم���ار �خلا�ض نحو �أن�شطة �خلدمات 
م���ن �لتجارة وقط���اع �ملال و�لعق���ار �أدى ذلك 
�إل���ى عو�ئ���ق يف عملية منو �أعل���ى يف �ل�شناعة. 
و�أو�ش���ح �أن���ه �شيرتت���ب عل���ى �جلمي���ع �إيجاد 
�حللول لهذه �ملعوقات من خالل �تباع �أهد�ف 
وخطط م�شتقبلية تعم���ل على تقليل �آثار هذه 
�ملعوق���ات وتعظي���م �لفو�ئد م���ن �ملقومات 
�ملتاح���ة فحج���م �ل�ش���وق �ملحل���ي �لن���اجت عن 
�شغر حجم �ل�شكان ي�شتدعي بال�رورة �لتوجه 
�إل���ى �الأ�ش���و�ق �خلارجي���ة لت�شوي���ق �ملنتجات 
�ل�شناعي���ة مما يعر�شها للمناف�شة يف �الأ�شو�ق 
�خلليجي���ة و�الإقليمي���ة و�لعاملية، وه���ذ� �الأمر 
ي�شتدع���ي �لعمل على �أ�ش����ض مدرو�شة طويلة 
�الأج���ل للبق���اء يف �الأ�ش���و�ق �لعاملي���ة وتنمية 
�ل�شناعات �لت�شديرية وعدم �الكتفاء عند حد 
�غتنام فر�شة هنا وفر�شة هناك، فالتوجهات 
�مل�شتقبلي���ة لل�شناع���ة يج���ب �أن ته���دف �إلى 
�ال�شتف���ادة �لق�ش���وى من مقوم���ات �ل�شناعة 
�ملتوفرة يف �لدولة و�إلى �ال�شتغالل �الأمثل لها 
و�إل���ى �إز�لة �ملعوقات وتذلي���ل �ل�شعاب �لتي 

تو�جه �لتنمية �ل�شناعية.

كابيت���ال  كي���ه  ب���ي  “�إن   - �ملنام���ة 
بارت���رنز”: حقق���ت “�إن ب���ي كي���ه كابيتال 
�لبديل���ة  �ال�شتثم���ار�ت  �رك���ة  بارت���رنز”، 
�لت���ي توفر حل���وال متويلية مرن���ة لل�ركات 
متو�شطة �حلج���م يف منطقة �ل����رق �الأو�شط 
و�شم���ال �إفريقي���ا وتركي���ا، �الإغ���الق �الأويل 
ل�شن���دوق ��شتثم���ار عق���اري بنج���اح، حيث 
مت جم���ع �لتز�م���ات بقيم���ة 75 مليون دوالر 
م���ن �ملوؤ�ش�شات �ال�شتثماري���ة يف �ملنطقة، 
و�شناديق �لتقاعد، و�ملكاتب �ال�شتثمارية 
�لعائلية، و�مل�شتثمرين �الأفر�د ذوي �ملالءة 
�ملالية �لعالية. وتقوم �ل�ركة - �لتي تتخذ 

م���ن مركز دب���ي �ملايل �لعامل���ي مقر� لها - 
بتاأ�شي����ض حمفظة ��شتثمارية م���ن �الأ�شول 
�لعقاري���ة �مل���درة للدخ���ل و�ملتو�فق���ة مع 
�أحكام �ل�ريع���ة �الإ�شالمية من خالل عمليات 
�لبي���ع، و�إعادة �لتاأجري يف قطاعات �خلدمات 

�للوج�شتية و�لرعاية �ل�شحية و�لتعليم. 
وته���دف �ل�رك���ة م���ن خ���الل �ملحفظ���ة 
�إل���ى �ال�شتف���ادة من من���و �أ�ش���و�ق �لتجارة 
�لدميوغر�في���ة  و�لعو�م���ل  �الإلكرتوني���ة 
�الإقليمي���ة �لتي حتّفز �لطل���ب على خدمات 
�لرعاي���ة �ل�شحي���ة و�لتعلي���م. وت�شع���ى �إلى 
حتقي���ق �الإغالق �لنهائ���ي لل�شندوق بحلول 

نهاي���ة �لعام 2018 بقيمة �لتز�مات �إجمالية 
�ل���ى  �إ�شاف���ة  دوالر،  ملي���ون   150 تبل���غ 
�لتز�مات بقيم���ة 50 مليون دوالر �لتز�مات 

�ال�شتثمار�ت �مل�شاركة. 
ويكم���ن �ال�شتثم���ار �الأول ل�شندوق “�إن 
ب���ي كيه كابيت���ال بارترنز” �لعق���اري �الأول 
يف دبي، وه���و جمّمع مب���اين تعليمية حديثة 
بقيم���ة 95 ملي���ون دوالر مت تاأج���ريه بعقد 

طويل �الأجل �إلى مدر�شة دولية.
وق���ال مدي���ر ع���ام �أول يف �ل�رك���ة يا�ر 
م�شطف���ى “يتمتع �ل�شن���دوق بالقدرة على 
حتقي���ق �أد�ء م�شتق���ر يف ظ���ل �ملتغ���ري�ت 

�القت�شادي���ة، ويرك���ز يف ��شتثمار�ت���ه على 
يف  للدخ���ل  �مل���درة  �لعقاري���ة  �الأ�ش���ول 
�لقطاع���ات �القت�شادية غ���ري �ملتقلبة كما 
يه���دف �إلى توفري عو�ئ���د جمدية وم�شتقرة 

مل�شتثمرينا. 
وبذلك ي�شاف هذ� �الإجن���از �إلى �شل�شلة 
�لنجاح���ات �لت���ي حققته���ا �ل�رك���ة، و�لتي 
ت�شم���ل تنفي���ذ 17 عملية تخ���ارج ناجحة من 
�أ�ش���ل 29 ��شتثم���ار�ً، م���ا ميث���ل �أعلى عدد 
��شتثمار�ت وعمليات تخارج تقوم بها �ركة 
��شتثم���ار�ت بديل���ة يف �ملنطقة خالل �لعقد 

�ملا�شي”. 

“اإن بي كيه كابيتال بارترنز” حتقق الإغالق الأويل لل�سندوق العقاري
جمعت 75 مليون دوالر من �لتز�مات �مل�شتثمرين

• يا�ر م�شطفى	

• يو�شف �مل�شعل	

املحرر القت�سادي
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مباحثات اإماراتية اأردنية ب�شاأن القد�س وم�شتجدات املنطقة
اأبوظب���ي - �ش���كاي نيوز عربية: اأجرى ال�شيخ حممد بن زاي���د اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائ���ب القائد االأعلى للقوات امل�شلح���ة االإماراتية، وال�شيخ حممد ب���ن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س دولة االإمارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، مباحثات يف اأبوظبي، اأم�س االأربعاء، مع 
العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين ب�شاأن العالقات بني البلدين وامل�شتجدات يف املنطقة. 
وتناول���ت املباحثات التط���ورات املرتبطة بالق�شية الفل�شطيني���ة ومو�شوع القد�س، اإذ 
اأك���د العاهل االأردين ����رسورة ك�رس اجلمود يف عملي���ة ال�شالم، واإعادة اإط���الق مفاو�شات جادة 
وفاعل���ة بني الفل�شطيني���ني واالإ�رسائيلي���ني ا�شتنادا اإلى ح���ل الدولتني وق���رارات ال�رسعية 
الدولي���ة ومب���ادرة ال�شالم العربي���ة، ومبا يف�شي اإل���ى اإقامة الدول���ة الفل�شطينية امل�شتقلة 
وعا�شمتها القد����س ال�رسقية. ويف االإطار ذاته، �شدد ملك االأردن وال�شيخ حممد بن زايد على 
اأهمي���ة احلفاظ عل���ى الو�شع القان���وين والتاريخي القائم يف املدين���ة املقد�شة، التي تعترب 

مفتاح حتقيق ال�شالم يف املنطقة.
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 القاهرة - دب أ: 

حماول����ة  م����ن  القاه����رة  ح����ذرت 
امل�شا�����س بال�شيادة امل�رسية فيما يتعلق 
باملنطق����ة االقت�شادي����ة اخلا�ش����ة بها يف 
�����رسق املتو�شط، موؤك����دة اأن ذلك حماولة 

“مرفو�شة و�شيتم الت�شدي لها”.
وق����ال املتح����دث با�ش����م اخلارجي����ة 
امل�رسي����ة اأحم����د اأبو زي����د عل����ى ال�شفحة 
الر�شمية للخارجي����ة يف موقع “في�شبوك” 
اأم�����س االأربعاء، اإن ه����ذه التحذيرات تاأتي 
“تعقيب����ا على ت�رسيح����ات اأدلى بها وزير 
خارجي����ة تركي����ا “مولود جاوي�����س اأوغلو” 
يوم االثن����ني املواف����ق 5 فرباير اجلاري 
ب�ش����اأن ع����دم اع����رتاف تركي����ا باالتف����اق 
املربم ب����ني م�رس وقرب�����س العام 2013 
برت�شي����م احل����دود البحرية ب����ني البلدين 
لال�شتف����ادة م����ن امل�ش����ادر الطبيعية يف 
املنطق����ة االقت�شادية اخلال�شة بالبلدين 

يف �رسق البحر املتو�شط”.

 بيروت - رويترز: 

اأكد املجل�س االأعلى للدفاع اللبناين، 
اأم�س االأربع����اء، اأن اجل����دار االإ�رسائيلي يف 
حال ت�شيي����ده جنوبي البالد يعترب اعتداء 
عل����ى ال�شي����ادة اللبنانية وخرق����ا وا�شحا 
للق����رار ال����دويل 1701. ورف�س املجل�س 
االأعل����ى للدف����اع االدع����اءات االإ�رسائيلي����ة 
املتعلق����ة بال����روة النفطي����ة يف املي����اه 

االإقليمية اللبنانية.
وقرر املجل�س اإعط����اء الغطاء للقوى 
الع�شكرية ملواجهة اأي اعت����داء اإ�رسائيلي 
واال�شتم����رار  اللبناني����ة  احل����دود  عل����ى 
يف التح����رك عل����ى خمتل����ف امل�شتوي����ات 
االإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق 
لبنان. وانعقد املجل�س االأعلى للدفاع يف 
ق�رس بعب����دا برئا�شة الرئي�س مي�شال عون 
وبح�ش����ور رئي�����س جمل�����س ال����وزراء �شعد 
احلريري وال����وزراء املعنيني، اإ�شافة اإلى 

قادة االأجهزة االأمنية والع�شكرية.

 موسكو - رويترز: 

يبحث الرئي����س الرو�شي فالدميري 
بوت���ني، االثن���ني املقبل، م���ع الرئي�س 
الفل�شطيني حممود عبا�س اآليه و�شاطة 
جدي���دة حمتمل���ة لتح���ل م���كان رباعية 
ال�رسق االأو�شط. وفقا لوكالة اإنرت فاك�س 
الرو�شي���ة. وقال عبداحلفيظ نوفل وهو 
دبلوما�شي فل�شطيني يف مو�شكو الإنرت 
فاك����س اإن املحادثات �شتج���رى عندما 
يجتم���ع الزعيم���ان يف مدين���ة �شوت�شي 

بجنوب رو�شيا يوم 12 فرباير.
“روي���رتز” ع���ن الوكال���ة  ونقل���ت 
الرو�شية اإن بوتني وعبا�س �شيناق�شان 
خالل حمادثات �شوت�ش���ي، اآلية و�شاطة 
جديدة تكون بديلة ع���ن االآلية القائمة 
ال����رسق  “رباعي���ة  با�ش���م  واملعروف���ة 
“رباعي���ة  اأن  اإل���ى  ي�ش���ار  االأو�ش���ط”. 
ال����رسق االأو�ش���ط” اأن�شئ���ت يف مدري���د 
الع���ام 2002، نتيج���ة ت�شاع���د ال�رساع 
الفل�شطين���ي االإ�رسائيل���ي بع���د ان���دالع 

انتفا�شة االأق�شى.

سيول - اف ب: 

اأم�����س  اجلنوبي����ة،  كوري����ا  اأعرب����ت 
االأربع����اء، ع����ن ترحيبه����ا بزي����ارة �شقيقة 
زعي����م كوري����ا ال�شمالي����ة كيم جون����غ اأون 
للجن����وب حل�ش����ور افتت����اح “االأوملبي����اد 

ال�شتوي” اجلمعة املقبل.
كوري����ا  يف  الوح����دة  وزارة  وقال����ت 
اجلنوبي����ة اإن بيون����غ يان����غ اأبلغ����ت �شول 
اأن كي����م ي����و جون����غ �شقيقة زعي����م كوريا 
ال�شمالية �شرتافق كي����م يونغ نام رئي�س 
جمل�����س ال�شعب االأعلى اإل����ى جانب اثنني 
م����ن امل�شوؤولني البارزي����ن حل�شور حفل 
االفتت����اح. ونقلت رويرتز ع����ن املتحدث 
با�شم البي����ت االأزرق كيم ي����وي كيوم يف 
موؤمتر �شح����ايف اأن ان�شمام �شقيقة زعيم 
كوري����ا ال�شمالية للوف����د ذو مغزى؛ الأنها 
اأي�شا ت�شغل من�شبا مهما بو�شفها ع�شوا 

مهما يف حزب العمال احلاكم.
و�شتكون كيم ي����و جونغ اأول فرد يف 

اأ�رسة كيم تعرب احلدود للجنوب.

م�رس حتذر تركيا من 
امل�شا�س ب�شيادتها

لبنان �شيمنع اإ�رسائيل 
من بناء جدار حدودي

بوتني وعبا�س يبحثان 
بديال عن “الرباعية”

 �شقيقة كيم جونغ اأون 
تزور كوريا اجلنوبية

23 قتيال بينهم 5 اأطفال... جمازر الأ�صد تتوا�صل يف الغوطة
فرن�شا: على اجلماعات االإيرانية و “حزب اهلل” مغادرة �شوريا

كذل���ك اأفادت م�ش���ادر يف املعار�شة ال�شورية 
ع���ن مقتل وجرح ح���وايل 100 �شخ����س، االثنني، يف 
الغوط���ة ال�رسقية، يف حني اأعل���ن املر�شد عن مقتل 
23 مدنًي���ا واإ�شابة الع����رسات بجروح يف ق�شف جوي 
عني���ف �شنته طائ���رات االأ�شد عل���ى مناطق عدة يف 

الغوطة.
وق���ال املر�ش���د اإن “ع����رسات الغ���ارات اجلوية 
ا�شتهدفت مناطق عدة يف الغوطة ال�رسقية، مت�شببة 
مبقت���ل 23 مدنًيا، بينه���م 4 اأطف���ال”، مو�شًحا اأن 
ت�شعة منهم قتل���وا يف ق�شف جوي ا�شتهدف �شوًقا 

�شعبًيا يف بلدة بيت �شوى.
كما قت���ل يف الغ���ارات ذاتها خم�ش���ة مدنيني، 
بينهم عن�رس من الدفاع املدين )اخلوذ البي�شاء( يف 
مدين���ة عربني، و6 اآخرون بينهم طفلة يف بلدة حزة، 
ف�شاًل عن مدنيني اثنني يف مدينة زملكا، وثالث يف 

بلدة حمورية.
وحتا�رس ق���وات النظ���ام الغوط���ة ال�رسقية منذ 
الع���ام 2013، مما اأدى اإلى نق�س ف���ادح يف املواد 
الغذائي���ة واالأدوي���ة. ودخلت اآخر قافل���ة م�شاعدات 

اإلى املنطقة يف اآواخر نوفمرب، وفق االأمم املتحدة.
وتعد الغوط���ة ال�رسقية اآخر معقل كبري ت�شيطر 
علي���ه ق���وات املعار�شة ق���رب دم�ش���ق، وتق�شفها 
الق���وات احلكومية ال�شورية، حتت غطاء رو�شي، من 

ح���ني الآخر. لكن مبعوث���ي االأمم املتح���دة دعوا اإلى 
وقف لالأعمال القتالية من اأجل تو�شيل امل�شاعدات 
االإن�شاني���ة، واإج���الء املر�شى واجلرح���ى، وحددوا 7 
مناط���ق تبعث عل���ى القلق، منها عفري���ن يف �شمال 
�شوري���ا الت���ي يهيم���ن عليه���ا االأك���راد، وتتعر�س 

لهجوم تركي.
وفيم���ا يتعلق بق�شف الغوط���ة ال�رسقية، قالت 
فرن�شا اإن احلكومة ال�شورية ا�شتخدمت على االأرجح 

غاز الكلور يف هجماته���ا االأخرية على املناطق التي 
ي�شيط���ر عليه���ا مقاتل���و املعار�ش���ة. و����رسح وزير 
اخلارجية جان اإيف لو دريان لتلفزيون )بي يف اإم(، 
اأم����س االأربعاء “جميع املوؤ����رسات تظهر لنا اليوم اأن 
النظ���ام ال�ش���وري ي�شتخدم غ���از الكل���ور يف الوقت 
احلا����رس”. وق���ال وزي���ر اخلارجية الفرن�ش���ي “االأمم 
املتحدة فتح���ت حتقيقا يف هذا ال�ش���اأن... التهديد 
با�شتخ���دام اأ�شلح���ة كيماوية م���ا زال ي�شكل و�شعا 

خطريا جدا”. الى ذل���ك، دعا لو دريان اإلى ان�شحاب 
جمي���ع الق���وات املدعومة من قبل اإي���ران، مبا فيها 

“حزب اهلل” من �شوريا.
وردا عل���ى �شوؤال عن موق���ف باري�س عن وجود 
الق���وات الرتكية يف �شوريا، قال لودريان يف حديث 
لقناة “بي اأف اأم تي يف”، اإن من ال�رسوري “ان�شحاب 
اجلمي���ع الذين ال يجب اأن يكون���وا يف �شوريا، مبا يف 

ذلك امللي�شيات االإيرانية وبينها “حزب اهلل”.
واتهم لودريان اإيران وتركيا بانتهاك القانون 
ال���دويل يف �شوري���ا، وق���ال تعليق���ا عل���ى العملي���ة 
الرتكي���ة ب�شمال �شوريا اإن “�شم���ان اأمن احلدود ال 
يعني قتل املدنيني، وهذا ما يجب اإدانته، ويف ظل 
الو�شع اخلطري يف �شوريا، ينبغي )على تركيا( عدم 

ت�شعيد احلرب”.
وعلى حد قول الوزي���ر الفرن�شي، فاإن القانون 
ال���دويل “تنتهكه تركيا والنظ���ام يف دم�شق واإيران 

وهوؤالء الذين يهاجمون الغوطة ال�رسقية واإدلب”.
يذك���ر اأن احلكوم���ة ال�شورية اعت���ربت التدخل 
الرتك���ي ب�شم���ال الب���الد عدوانا، وطالب���ت اأكر من 
م���رة بان�شحاب جميع الق���وات االأجنبية املوجودة يف 
�شوري���ا ب���دون موافق���ة دم�شق، خ�شو�ش���ا القوات 

الرتكية واالأمريكية.

•  الغوطة ال�رسقية اآخر معقل كبري ت�شيطر عليه قوات املعار�شة	

عواصم - وكاالت: 

ال�سوري،  النظام  ل��ق��وات  جوية  �سربات  يف  الأرب��ع��اء،  اأم�����س  اأط��ف��ال،   5 بينهم  مدنًيا،   23 قتل 

ا�ستهدفت منطقة الغوطة ال�سرقية الواقعة قرب دم�سق، وفق املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.

ا، بينهم ن�ساء واأطفال، الثالثاء، يف ق�سف وغارات للنظام يف الغوطة ال�سرقية. وقتل 84 �سخ�سً

وتركز الق�سف املدفعي والغارات على عربني ودوما واملرج وحزرما. ول تزال فرق الدفاع املدين 

تعمل على اإ�سعاف امل�سابني، واإنقاذ العالقني حتت الأنقا�س، وتوثيق اأعداد ال�سحايا التي تتزايد 

ب�سبب ا�ستمرار الق�سف وكثافته.

�شواريخ حممولة باأيدي مت�شددي �شوريا
موسكو - اب: 

الرو�شي���ة،  الدف���اع  وزارة  اأعلن���ت 
االأربع���اء، اأن مو�شك���و �شتع���زز دفاع���ات 
قواعدها الع�شكرية ب�شوريا، فيما تراقب 
الو�شع يف منطقة عدم الت�شعيد مبحافظة 
اإدل���ب؛ نظرا الأن تركي���ا مل تن�رس حتى االآن 
مواق���ع للمراقب���ة يف املنطق���ة، وفقا ملا 

نقلته وكاالت اأنباء حملية.
ال���وزارة  اأن  ال���وكاالت  وذك���رت 

قال���ت اأي�ش���ا اإن جماعة “جبه���ة الن�رسة” 
املت�ش���ددة، التي تقات���ل حاليا حتت لواء 
“هيئة حترير ال�شام”، ح�شلت على اأنظمة 

�شواريخ حممولة.
وكان���ت اجلماع���ة املرتبط���ة بتنظيم 
القاعدة اأعلن���ت، ال�شبت، م�شوؤوليتها عن 
اإ�سق���اط طائ���رة حربية رو�سي���ة من طراز 
�شوخوي - 25 ب�شاروخ م�شاد للطائرات 

يطلق من على الكتف.

دبي - العربية ن����ت: متكن اجلي�س اليمني، 
بدع����م من التحال����ف العرب����ي لدع����م ال�رسعية يف 
اليم����ن، من حترير جب����ل ال�رساوي����ة يف مواجهات 
ع�شكرية يف اجلبهة ال�شمالية من حمافظة �شعدة.

واأك����د م�ش����در ع�شك����ري ل����� “العربي����ة” اأن 
اجلي�����س الوطني بدع����م التحال����ف ا�شتعاد جبال 
وتب����اب عدة مهمة تابعة ملديرية باقم منها جبل 

ال�رساوية االإ�شرتاتيجي.
واأف����اد مرا�شل “العربي����ة” يف اليمن مبقتل 
30 عن�رسًا من ميلي�شي����ات احلوثي يف مواجهات 
م����ع اجلي�س الوطن����ي يف �شع����دة ا�شتمرت ملدة 
يوم����ني، بداأت بع����دة عملي����ات نوعي����ة ومن ثم 
تنفيذ خطة ع�شكرية كربى، كما نتج عنها تدمري 

اآليات ع�شكرية للحوثيني �شمال �شعدة.

وحقق اجلي�����س الوطني اليمني تقدًما كبرًيا 
على مدار االأيام ال�شابقة على جبهة �شعدة.

وكان م�شوؤول ع�شك����ري ميني اأكد، الثالثاء، 
يف  ُمه����ّددة  اأ�شبح����ت  احلوث����ي  ميلي�شي����ات  اأن 
معقله����ا الرئي�س مبحافظة �شعدة اأق�شى �شمال 
الب����الد، مع تق����دم اجلي�����س الوطن����ي واملقاومة 

ال�شعبية، باإ�شناد من التحالف العربي.
وق����ال م�شت�ش����ار القائ����د االأعل����ى للق����وات 
اإن  املقد�ش����ي،  حمم����د  الفري����ق  امل�شلح����ة 
“الع�شاب����ات احلوثي����ة اأ�شبحت ُمه����ّددة يف عقر 
دارها مبحافظة �شعدة مع تقدم اجلي�س الوطني 
واملقاوم����ة ال�شعبي����ة يف عم����ق �شع����دة وباجتاه 
منطق����ة برط مبحافظة اجلوف، واالقرتاب باجتاه 

حرف �شفيان مبحافظة عمران”.

بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر جبل الضراوية في صعدة
تدمير آليات للحوثيين ومقتل 30 عنصرا من الميليشيات بالمعارك

• عنا�رس من اجلي�س اليمني ب�شعدة	
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�أن  �لبع����ض  يظ���ن  ق���د 
�إي���ر�ن ترع���ى جماع���ات �لإرهاب 
فق���ط،  �ل�شيعي���ة  و�مللي�شي���ات 
عل���ى �عتب���ار �أنه���ا ت�شتخدم هذه 
يف  و�مللي�شي���ات  �جلماع���ات 
حماولت ب�شط نفوذها وهيمنتها 
عل���ى �ل���دول �لت���ي تعي����ض هذه 
�أر��شيها، مثل  �مللي�شيات عل���ى 
حزب �هلل يف لبنان وجماعة �حلوثي 
يف �ليم���ن وبع����ض �ملاأجورين يف 
�لبحري���ن، لكن �حلقيق���ة �لأكيدة 
�إي���ر�ن، ومن���ذ �شن���و�ت  �أن  ه���ي 
طويلة وهي على عالقة بجماعات 
�لإرهاب ب�ش���كل عام �شنية كانت 

�أم �شيعية. 
وكال���ة  �أفرج���ت  فق���د 
ع���ن  �لأمريكي���ة  �ل�شتخب���ار�ت 
دفعة جدي���دة من �لوثائ���ق يبلغ 
ملي���ون  ن�ش���ف  ح���و�يل  عدده���ا 
وثيق���ة يظهر يف بع�شها �شليمان 
بوغي���ث �ملتحدث با�ش���م تنظيم 
�لقاع���دة و�شهر زعيمه���ا �أ�شامة 
فاطم���ة(  �بنت���ه  )زوج  لدن  ب���ن 
وهو موج���ود يف �إي���ر�ن، وظهرت 
�ش���ور بوغيث يف بع����ض �لأماكن 
�ل�شياحي���ة �لإير�ني���ة ه���و و�أفر�د 
�إير�ن  ��شت�شافتهم  �أ�رسته حي���ث 
كدلي���ل  �شن���و�ت،  ع����رس  مل���دة 
و��شح عل���ى عالقة �إير�ن �لوثيقة 
�لإره���اب  و�أن  به���ذه �جلماع���ات 
يف منطقتنا هو م����رسوع و�حد و�أن 
�إي���ر�ن �لتي ت�شتخ���دم �جلماعات 
�ل�شيعي���ة �ملتطرف���ة يف زعزع���ة 
��شتقر�ر دولة معينة تقوم �أي�شا 
�ل�شني���ة  نظريته���ا  با�شتخ���د�م 
دول  يف  �ل���دور  بنف����ض  للقي���ام 
�أخ���رى، مث���ل ��شتخ���د�م �لإخو�ن 
وتون����ض  م����رس  يف  �مل�شلم���ن 
بالتع���اون م���ع قطر �لت���ي مولت 
و�آوت �ملئ���ات م���ن �لإرهابي���ن، 
و�ت�ش���ح ذلك من خ���الل �لتعاون 
ب���ن �لإخ���و�ن �مل�شلم���ن، خالل 
ف���رة حك���م مر�شي، م���ع �حلر�ض 
�لثوري �لإير�ين من �أجل ��شتن�شاخ 
�لتجربة �لإير�ني���ة وتكوين جي�ض 
وه���و  �مل����رسي،  للجي����ض  م���و�ز 
ق���و�ت �لبا�شي���ج، ول ي�شتبعد يف 
هذ� �ل�شي���اق �أن �لوثائ���ق �ل�رسية 
�مل�رسي���ة �لت���ي �شلمه���ا �لإخو�ن 
�شن���ة  خ���الل  لقط���ر  �مل�شلم���ون 
حكمه���م مت تو�شيلها لإير�ن من 

خالل قطر.

إيران والقاعدة 
واإلرهاب

 “التربية”
 وبناء اإلنسان

تهدف عملية �لربية �إلى تاأقلم �لإن�شان 
مع �لبيئة �لتي يعي�ض فيها، وذلك من خالل 
تنمي���ة قدر�ت���ه وتطوي���ر مهار�ت���ه ملو�جهة 
متطلب���ات �حلياة لي�شتطيع حتقيق ما ميكنه 
من �ملنج���ز�ت يف حيات���ه، و�لأم���م �ملتقدمة 
تثب �شاخم���ة بف�شل تربية �لإن�ش���ان، بينما 
تبق���ى �لأمم �لأخرى ت���ر�وح مكانه���ا لأنها ل 
تعتن���ي بالإن�شان ول توؤهله تربوًيا، و�لربية 
م���اًل  لي�ش���ت يف �لتعلي���م فق���ط ب���ل ه���ي مجُ
تاأهيل �لإن�ش���ان للحياة تعليمًي���ا و�جتماعًيا 
و�قت�شادًيا و�شيا�شًي���ا ومهنًيا، حيث يكون 
موؤه���اًل ليك���ون �إن�شاًنا يف ب���الده و�أ�شا�ًشا من 

�أ�ش�ض �حِلر�ك �لتنموي.
و�لتعلي���م  �لربي���ة  وز�رة  و��شتطاع���ت 
بف�شل �هلل وبتوجيه���ات �لقيادة �ل�شيا�شية 
�أن حت�ش���ن غر����ض مب���ادئ �لربي���ة �لوطنية 
و�لإن�شاني���ة يف فكر طلبتها م���ن خالل و�شع 

و�مل�ش���ار�ت  و�ملناه���ج  و�لرب�م���ج  �خلط���ط 
�لتعليمي���ة �لِعلمي���ة و�لوطني���ة �لتي ركزت 
�لقو�ن���ن  و�ح���ر�م  �ل���ذ�ت  تطوي���ر  عل���ى 
ب �لبح���ث و�لطالع و�لتفاين يف  و�لنظام، وحجُ
خدمة �ملجتمع وحتقي���ق �لتكافل �لجتماعي 
مبب���ادئ  �لطلب���ة  وت�شلي���ح  �أف���ر�ده،  ب���ن 
�لو�جب���ات و�حلقوق و�حر�م عاد�ت وتقاليد 
متمعه���م و�لعمل على خدمت���ه و�ملحافظة 
عل���ى ممتلكاته �لعام���ة و�خلا�ش���ة، و�حر�م 
ثقافة ودي���ن �لآخر وتعزيز �لت�شامح و�ملحبة 
و�ل�ش���الم و�ل�شد�ق���ة ب���ن �شع���وب �لعامل، 
ومف���رد�ت تربوية ووطني���ة و�إن�شانية كثرية 
�لوطني���ة  �مل�شوؤولي���ة  غر����ض  يف  �شاهم���ت 
للطلب���ة ليكونو� قادرين عل���ى بناء وتطوير 

�أنف�شهم ومتمعهم وبالدهم.
وتعتم���د وز�رة �لربية و�لتعليم يف ذلك 
عل���ى �أن �لربية منظوم���ة متكاملة يف �لفكر 

و�لثقاف���ة و�لتعلي���م و�ل�شيا�ش���ة و�ل�شح���ة 
تتحم���ل �ل���وز�رة عبئه���ا بجان���ب �ل���وز�ر�ت 
و�لهيئات وموؤ�ش�ش���ات �ملجتمع �ملدين، لذ� 
ينه����ض �ملجتم���ع ويتطور �إن�شان���ه بالربية 
و�أ�ش�شها �ل�شليم���ة، فللربية �أهد�ف �شامية 
وغاي���ات عظيم���ة تكون ق���ادرة على حتقيق 
�ملنج���ز�ت �لت���ي ي�شع���ى �إليه���ا كل متمع 

متقدم. 
دوره���ا  �ملجتمع���ات  كل  يف  للمدر�ش���ة 
�لأ�شا�ش���ي بع���د �لأ����رسة يف �لربي���ة، فه���ي 
�ملوق���ع �لأول للتعلي���م و�لتثقي���ف بف�شل 
دق مناهجه���ا �لتعليمية �ملتنوعة وكفاءة  �شِ
علميه���ا �ملوؤهل���ن جلع���ل ه���ذه �ملد�ر�ض  مجُ
مر�ك���ز تربوي���ة وتثقيفي���ة وتعليمية، ففي 
هذه �ملد�ر�ض يتم ت�شكيل �لإن�شان لتمكينه 
م���ن �لعي����ض يف متمعه نظيًف���ا و�شليًما من 

�شو�ئب �ملعيبات �ملجتمعية.

علي الصايغ

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي 

 ،2018 ي��ن��اي��ر  �ن��ت��ف��ا���ش��ة  لي�شت 
و�شل  ف��ق��د   ،2009 ع���ام  كانتفا�شة 
منها  عودة  ل  �لتي  �لنقطة  �إلى  �ل�شعب 
باإ�سقاط نظام املاليل الذي كان واليزال 
�لإي���ر�ين  �ل�شعب  على  عالة  و�شيبقى 
وو�شمة عار يف جبن �لب�رسية، و��شتمر�ر 
االنتفا�سة واالإ�رصار على اإ�سقاط النظام 
�شار �أمر� مفروغا منه، لذلك فاإن �لنظام 
م�شبوق،  غ��ري  رع���ب  م��ن  ب��ح��ال��ة  ي�شعر 
�ل�شعب  �شد  نارية  ت�رسيحات  فيطلق 
ويهدده بالويل و�لثبور ظنا منه �أن ذلك 
�شيثنيه عن عزمه وي�رسفه عن �نتفا�شته 
منطق  فهكذ�  هيهات،  لكن  �لبا�شلة، 
�أن  على  �أك��ر  �ل�شعب  يحفز  ل�إن�شاين 
 ينق�ض على هذ� �لنظام وينهيه �لى �لأبد.

“�أعلنت يف �لفتنة عام 2009 و�لآن �أقول 
�إلى �ل�شارع  �إن يف فقهنا، كل من يخرج 
�شد حاكم عادل يف  �لإ�شالم وي�رسم �لنار 
باغ،  هو  �ل�شخ�ض  فهذ�  �لنا�ض  ويقتل 
�لإع���د�م،  ه��و  فقهنا  يف  �لباغي  وحكم 
�مل�شاغب  م��ع  ب�شدة  �لتعامل  فيجب 
�شو�ء كان طالبا �أو طالب دين �أو غريه... 
قادة  حيال  غ�شبكم  تظهرو�  �أن  يجب 
�مل�شاغبن و�أن تتعاملو� معهم ب�رس�مة”، 
ه��ك��ذ� خ��ط��ب �ل���دج���ال �ل�����ش��غ��ري �مل��ال 
خامنئي  �مل��ال  عن  دفاعا  خامتي،  �أحمد 
املكروه واملرفو�ض واملهدد باالإ�سقاط 
��شتغر�ب  ميكن  ول  �شعبه،  جانب  من 
ه����ذ� �لأ����ش���ل���وب �ل�����ش��خ��ي��ف و�مل��ث��ري 
ل�شعبه. معاد  نظام  جانب  من   لل�شخرية 

�ل���ن���ظ���ام �مل����ح����رف يف �ل��ق��ت��ل  ه�����ذ� 
و�لإره��اب،  �لتطرف  وت�شدير  و�جلرمية 
ي��ع��م��ل ك���ل ج���ه���ده م���ن �أج�����ل ف��ر���ض 
�ملتخلفة  �ل��رج��ع��ي��ة  و�لأف���ك���ار  �ل��ق��ي��م 
لالأمام  بالنظر  لل�شعب  �ل�شماح  وع��دم 
لذلك  و�ل��رق��ي،  �ل��ت��ق��دم  يف  و�لتفكري 
�لقمع  و�أ�شاليب  �أن��و�ع  خمتلف  ميار�ض 
على  وحمله  �ل�شعب  �إرع����اب  �أج���ل  م��ن 
�لنظام. �شد  �ل��ث��ورة  يف  �لتفكري   ع��دم 
و�لتقدم  و�لتغيري  و�لنتفا�شة  �لثورة 
وح��ق��وق �لإن�����ش��ان و�مل�����ر�أة، م��ف��رد�ت 
ويحا�شب  �ل��ن��ظ��ام  ج��ان��ب  م��ن  حم��رم��ة 
عليها باملوت كل من ينادي بها ويعمل 
ورف�شه  كر�هيته  و�شبب  �أج��ل��ه��ا،  م��ن 
لأنها  خلق،  ماهدي  منظمة  ومعاد�ته 
�أجلها،  من  وتنادي  �لأفكار  تلك  حتمل 
و�شبب �شعبية �ملنظمة وحمبوبيتها بن 
اأو�ساط ال�سعب االإيراين، هو الأنها منظمة 
و�لإن�شانية  بالتقدم  ت��وؤم��ن  ح�شارية 
رقي  يف  ت�شاهم  �لتي  �لنبيلة  و�لقيم 
و�نتفا�شة  و�إ�شعاده،  ورفاهيته  �ل�شعب 
�إمي���ان  م���دى  ج�����ش��دت   2018 ي��ن��اي��ر  
باملنظمة عندما  �لإير�ين وثقته  �ل�شعب 
النظام  اإ�سقاط  ب��اأن  متاما  واآم��ن  اقتنع 
�إير�ن. �لوحيد حلل كل م�شاكل   �لطريق 
نظام �ملاليل وهو يو�جه هذه �لنتفا�شة 
�لنظام  و�أ�شا�ض  �أ�شل  ت�شتهدف  �لتي 
�حلقيقي  �ل��ت��غ��ي��ري  �أج����ل  م��ن  وت��ع��م��ل 
املاليل  واإلقاء  النظام  باإ�سقاط  اجلذري 
و�إن  �ل��ت��اري��خ،  م��زب��ل��ة  يف  �ملتحجرين 
توقفها  وع���دم  �لنتفا�شة  ����ش��ت��م��ر�ر 
�ل�شري  على  �ل�شعب  �إ����رس�ر  على  دليل 
�ل�شيدة  �حلرية،  �أج��ل  من  قائدته  خلف 
�لتغيري،  حتقيق  ح��ت��ى  رج����وي،  م���رمي 
و�ملاليل ز�ئلون ولي�ض هناك �أدنى �شك. 

“�حلو�ر”.

التغيير قادم

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يحر����ض د�ئم���ا �شيدي �شاح���ب �ل�شمو 
�مللكي �لأمري خليفة ب���ن �شلمان �آل خليفة 
رئي�ض �لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل ورعاه على 
�لتو�شع يف عمليات �لتطوير وحت�شن كفاءة 
�خلدم���ات �لتي تق���دم للمو�طنن وتقدمي 
�لدع���م �ل���الزم ل���كل �مل�شاري���ع �حليوي���ة، 
وي�رسف �شخ�شي���ا على در��ش���ة �ملخططات 
ويوج���ه حفظه �هلل �إلى �لرق���ي مب�شتوى �أية 
خدمات تتعلق بالبنية �لأ�شا�شية، ويف جل�شة 
مل�ض �لوزر�ء يوم �لثنن وجه �شموه �أيده 
�هلل )�إل���ى �تب���اع �أق�ش���ى درج���ات �جل���ودة 
و�ل�شتن���اد �إلى �أعلى �ملعايري �لعاملية عند 
�إن�ش���اء ور�شف �ل�شو�رع �لرئي�شية و�حليوية 
ب�ش���كل يحاف���ظ عل���ى دميومته���ا ويكف���ل 

ر�ح���ة و�شالم���ة م�شتخدم���ي ه���ذه �لط���رق، 
كم���ا وجه �شم���وه �أي�شا �إل���ى مر�عاة توقيت 
�أعم���ال �ل�شيانة يف �ل�ش���و�رع لتخفيف حدة 
�لزدحام���ات �ملرورية �لو�قع���ة عليها قدر 
�لإمكان وجتنيب �ملو�طنن �آثار �لإرباكات 

�ملرورية �ملرتبة على �أعمال �ل�شيانة(.
�لبحرين مقبلة على حزمة من �مل�شاريع 
يف كل �ملج���الت وتوجيه���ات �شيدي �شمو 
رئي�ض �لوزر�ء ت�شب يف �إيجاد بر�مج تطوير 
تو�كب مر�حل �لتو�شع���ة وفق �أعلى معايري 
�جلودة، بحيث حتد من �لختناقات �ملرورية 
و�لتاأث���ري�ت �لبيئية وغريها م���ن �لعو�ئق، 
ف�شبك���ة �لط���رق يف �أي���ة دول���ة و�لتخطيط 
و�لتنظي���م �أمور له���ا عالقة مبا����رسة بعملية 

�لتنمي���ة و�لتنوي���ع �لقت�ش���ادي و�حلرك���ة 
�ل�شياحية و�لقت�شادية �أي�شا ب�شورة عامة، 
لهذ� ت���ويل �حلكومات يف �ل���دول �ملتقدمة 
�أهمي���ة ك���ربى مل�رسوعات �لط���رق مبختلف 
�أ�شكاله���ا و�شمان توف���ري �أف�شل �خلدمات 
يف ه���ذ� �ملج���ال �حليوي �ل���ذي ل يقبل �أبد� 

�لتوقف عند منت�شف �لطريق. 
�أي���ده �هلل  �أن توجيه���ات �شم���وه  كم���ا 
مبر�عاة توقيت �أعمال �ل�شيانة يف �ل�شو�رع 
�ملروري���ة،  �لزدحام���ات  ح���دة  لتخفي���ف 
�شيكون لها دور �أ�شا�شي وحيوي يف ت�شهيل 
حركة �لنا�ض ومعاجلة �لختناقات �ملرورية 
�لت���ي ت�شهدها بع�ض �شو�رعنا، وهي كذلك 
نوع من �خلدمات �لتي ت�شاند جهود �لتنمية 

�لقت�شادي���ة وتفعي���ل وتكام���ل منظوم���ة 
�لط���رق عل���ى �عتب���ار �أنه���ا م���ن �ملج���الت 
�لرئي�شي���ة يف �ملجتمع���ات و�ل�رسيان �لأكرب 
�ل���ذي يوفر �ملن���اخ �ملالئم ل���كل �لأن�شطة 
وج���ذب �مل�شاريع، فتوقي���ت �أعمال �شيانة 
�ل�شو�رع م�شاألة مهمة جد� تخدم �ملخططات 

وحتدث تو�زنا للحركة �ملرورية.
�إن �أح�ش���ن �ل�شبل للتنمي���ة �لقت�شادية 
و�لإم�ش���اك بزمام �لأمور ه���و تنمية وتطوير 
�شبكات �لطرق وهذ� م���ا جت�شده توجيهات 
�شيدي �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري خليفة 
بن �شلم���ان �آل خليفة رئي�ض �لوزر�ء �ملوقر 

�أيده �هلل.

توجيهات سيدي سمو رئيس 
الوزراء تقودنا إلى العالمية

و�شائ����ل  يف  كث����ري�ً  �لنا�����ض  �ن�شغ����ل 
�لتو��ش����ل �لجتماعي وغريها مبو�شوع مياه 
�ملكيفات �لذي ناق�شه �ملجل�ض �لنيابي، �إما 
�شاخري����ن �أو متهجمن، معربي����ن بذلك عن 
�ش����دة حنقهم من طرح مو��شيع م�شابهة، يف 
وقت يعانون فيه من ق�شايا كربى عديدة، 
كان ينبغ����ي �أن تك����ون على �شل����م �أولويات 

�ن�شغالت نو�بهم.
�أن  �لك����رمي  �لق����ارئ  عل����ى  يخف����ى  ول 

�ملجل�����ض �لنيابي كان يناق�����ض بند�ً مقرحاً 
م����ن مل�����ض �ل�ش����ورى يف قان����ون �لنظاف����ة 
�لعامة، يق�شي بتجرمي عدم و�شع متديد�ت 
مي����اه �ملكيفات وتركه����ا يف �ل�ش����ارع، وهو 
جانب ت�رسيعي من �شميم عمل �ملجل�ض، لكن 
غفل �ملجل�ض عن �أن هذه �ملو��شيع لي�شت 
حم����ل �أدنى �هتمام����ات �ملو�طنن؛ فتبعات 
�لو�شع �ملايل، و�حلاجة �إل����ى تنويع م�شادر 
�لدخ����ل، وع����دم �لت�شييق عل����ى �ملو�طنن 

بالتز�م����ات وقو�ن����ن فيه����ا م����ن �لغر�مات 
م����ا �أثق����ل كو�هلهم، هي م����ن �لق�شايا ذ�ت 
�لأهمية، و�لتي ينبغي تناولها، و�أن ين�شغل 
�لن����و�ب بها، ل �للتفات �إلى جترمي وتغرمي 

�شيء ل �أهمية له.
م����ع �حر�منا ل����كل �ملد�خ����الت �لو�ردة 
يف �جلل�ش����ة، �إل �أنه يوؤ�شفنا �ش����وء �لن�شغال 
و�ملبالغ����ة يف �لتربي����ر؛ �إذ يكف����ي �ملو�طن 
م����ا تناق�شون����ه من مو�ش����وع �شطح����ي، و�إذ� 

كان لز�م����اً عليك����م �أم����ر مناق�ش����ة مو�ش����وع 
كه����ذ� فانتقو� تربير�تكم جي����د�ً، ول تغالو� 
يف �لدفاع و�لتغ����رمي، و�خت�رسو� �لقول حتى 

حتفظو� مياه وجوهكم. 
نق����ول...  �ملعني����ن  �لن����و�ب  لأعز�ئن����ا 
تناول����و� وناق�شو� ما يهم �لنا�ض، ويجُ�شهم يف 
حل ق�شاياهم �ملجُلحة؛ فما يتعر�شون له من 
�شغوطات كفيل باإرهاقهم، ومل َي�ْشخرو� مما 

قلتم �إل من �شدة ياأ�شِهم وطول �شربهم.

أزمة مياه المكيفات

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

لمحات



علي مجيد

تأه��ل منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الس��لة 
اآلس��يوية  للبطول��ة  رس��ميًّا  للش��باب 
الخامس��ة والعرشين واملقرر إقامتها يف 
بانكوك ش��هر أغسطس املقبل بعد فوزه 
الكب��ر عىل منتخ��ب قط��ر بنتيجة 71 
مقابل 41، يف اللقاء الذي جمعهام مساء 
أمس ضم��ن مباريات الجولة الثالثة من 
البطولة الخليجية السادس��ة عرش لكرة 
السلة للشباب املقامة حاليًّا عىل ملعب 
مجم��ع الس��لطان قاب��وس الريايض يف 

العاصمة العامنية - مسقط.
وبهذه النتيجة اإليجابية فإن منتخبنا ال 
يزال يف صدارة البطولة، بانتظار املواجهة 
املقبلة مع املنتخب الس��عودي الشقيق 
بالجول��ة األخ��رة يف مهم��ة ال تقب��ل 
الخسارة من أجل حسم اللقب الخليجي 

والظفر بالكأس الغالية.
ونجح منتخبنا الوطني للشباب بالتعامل 
جي��ًدا م��ع مجري��ات الف��رات األربع، 
وف��ق التوجيه��ات املتواصل��ة للجه��از 
الفني طوال اللقاء، وبناًء عىل اس��تخدام 
التكتي��ك املعتمد الذي أدى إىل حس��م 

النتيجة والحصول عىل النقاط املهمة.
ويعود الفضل يف حسم النتيجة إىل األداء 
الجامعي الالفت ال��ذي قدمه الالعبون، 
داخ��ل  املس��ؤول  الفن��ي  وللمس��توى 
امللع��ب، والروح العالي��ة التي متتع بها 

جميع الالعبني دون استثناء.
وقد أهدى العبو منتخبنا الوطني إنجاز 
التأه��ل إىل بطولة آس��يا لرئيس االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل آل خليفة، وذلك لرعايته 

واهتاممه باملنتخب.
وقد هنأ س��مو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليفة أفراد الجهازين الفني 
واإلداري والالعبني بالف��وز الذي تحقق 
والتأه��ل للبطولة اآلس��يوية، وبالنتائج 

اإليجابية للمنتخب يف هذه البطولة.
وقال سموه إن املس��توى الفني الطيب 
الذي ظهر به الالعبني يؤكد نجاح سياسة 
اإلعداد املبنية للمنتخب، مش��يًدا سموه 
بالجه��ود املبذولة من قبل الجهاز الفني 
بقيادة الكابنت سلامن رمضان ومساعديه 
الكابنت حس��ني قاهري والكابنت حس��ن 
ميك، الفًتا س��موه أيًضا لجه��ود الجهاز 

اإلداري وجمي��ع م��ن س��اهم يف رق��ي 
وتطوير العبي املنتخب.

وش��ّدد سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة عىل أهمية مواصل��ة هذا األداء 
املرشف حتى اس��تكامل املهم��ة، مؤكًدا 
س��موه ثقته الكاملة عىل قدرة املنتخب 

يف ترشيف الس��لة البحريني��ة باملحفل 
الخليجي.

من جانبه، أكد املدرب س��لامن رمضان 
أن ما تحقق حتى هذه اللحظة هو نتاج 
طبيعي لإلع��داد األمثل لالعبني، وللدعم 
والرعاي��ة الت��ي حصل عليه��ا املنتخب 

من قبل س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة ومن قبل مجلس إدارة االتحاد.

وأضاف “لقد كان س��موه الداعم األول 
لهذه الكتيبة الشابة من الالعبني، حيث 
حرص س��موه عىل التواجد يف تدريبات 
املنتخب وتكرار زياراته، مام كان له بالغ 

األثر يف نف��وس جميع الالعب��ني وأفراد 
الجهازين الفني واإلداري”.

ولفت س��لامن رمضان إىل املهمة مل تنته 
حتى هذه اللحظة، حيث تنتظر املنتخب 
الوطن��ي الجولة األخرة أم��ام املنتخب 
الس��عودي، مش��رًا إىل أن الالعبني أمام 

فرصة إلثبات املستوى وتحقيق النتيجة 
املرشفة والظفر باللقب.

 

مزمل أمير: روح الفريق الواحد

ق��ال العب منتخبن��ا الوطني مزمل أمر 
أن زم��الءه الالعب��ني كانوا ع��ىل درجة 
عالية من املس��ؤولية والتفاين أثناء أداء 
الث��الث، مؤكًدا أن املس��توى  املباريات 
ارتف��ع تدريجيًّا م��ع كل لقاء بعد تأقلم 

الجميع عىل أجواء البطولة.
وأسرس��ل بالقول “يع��ود الفضل إىل ما 
تحقق حتى هذه الفرة لألداء الجامعي 
ال��ذي تح��ىل  الواح��د  الفري��ق  وروح 
ب��ه الجميع، وه��ذه األج��واء اإليجابية 
أس��همت يف ظهور الالعبني باألداء الفني 

الراقي الذي نال إعجاب الجميع”.
ورأى الالع��ب مزم��ل أم��ر أن الجولة 
األخرة أم��ام منتخب اململك��ة العربية 
الس��عودية يتطلب املزي��د من الجهود، 
مطالًبا زم��الءه الالعبني بع��دم التهاون 
وزيادة وترة االس��تعداد له��ذه املباراة 

باملستوى الفني املعهود.
 

علي جابر: مواصلة الجهود 
لتحقيق الهدف

من جانبه، أكد الع��ب منتخبنا الوطني 
عيل جابر أن الخطط املرس��ومة من قبل 
الجهاز الفني ج��اءت بالنتائج اإليجابية 
للمنتخ��ب ط��وال املباري��ات الث��الث، 
مؤك��ًدا أن التطبيق الجيد لهذه الخطط 
والتكتي��ك ال��الزم أمثر عن الف��وز بكل 

جدارة.
وأوضح عيل جاب��ر أن املباريات مل تكن 
سهلة، والفوز الذي تحقق ليس مفروًشا 
بالورود، بل كانت هناك مواجهات قوية 
مع املنتخبات الثالث��ة، بيد أن املنتخب 

الوطني تعامل بصورة فنية أفضل.
وأض��اف “لق��د تبق��ت أمامن��ا خطوة 
واح��دة فقط م��ن أجل حس��م اللقب، 
وسوف نقاتل بكل قوة من أجل تحقيق 
هذا اله��دف حتى نؤكد أحقية الس��لة 

البحرينية يف الظفر بالبطولة”.

منتخبنا الوطني يكتسح قطر في خليجية السلة للشباب
سجل إنجازًا بالتأهل لبطولة آسيا في بانكوك 

  فرحة منتخبنا الوطني بالفوز على قطر والتأهل للبطولة اآلسيوية   

الجهاز الفني بذل مجهوًدا كبيًرا في قيادة المنتخب نحو الفوز    لقطات من لقاء منتخبنا الوطني أمام قطر  

مسقط        الوفد اإلعالمي 

فاج��أ م��درب منتخبنا الوطن��ي لكرة اليد 
االيس��لندي جودنس��ون الش��ارع الريايض 
البحرين��ي بتوقيعه عق��ًدا لقيادة منتخب 

بالده رسميًّا لثالث سنوات.
وج��اء الخرب الذي كش��فته مواقع أوروبية 
عدة وتحصل “البالد س��بورت” عىل مقطع 
فيديو للمؤمتر الصحفي الذي أقامه االتحاد 

االيس��لندي لتقدي��م املدرب جودنس��ون، 
كالصاعقة عىل الشارع الريايض البحريني، 
وخصوًص��ا أن املدرب قّدم نفس��ه بصورة 
كبرة وعالية من خالل وصوله مع منتخبنا 
الوطني ملوندي��ال كأس العامل العام املقبل 
وحصوله ع��ىل املركز الث��اين يف التصفيات 
اآلس��يوية التي اختتمت مؤخ��رًا يف كوريا 

الجنوبية. 
ردود أفع��ال واس��عة م��ن ِقب��ل املتتبعني 
واملحللني لكرة اليد البحرينية وغرها حول 
الخس��ارة الفادحة التي ُمن��ي بها منتخبنا 
بع��د رحيل املدرب االيس��لندي الذي تويل 
قيادة “األحمر” 9 أش��هر فق��ط وتحديًدا 
من��ذ ابري��ل 2017 حت��ى يناي��ر 2018. 

غن��ي  التعريف فامل��درب  ع��ن 
وله إس��هاماته الكبرة من خالل مش��واره 
التدريب��ي ال��ذي ميتد ألكرث م��ن 27 عاًما 
درّب فيه��ا يف عدة دول كآيس��لندا وأملانيا 
والدامنارك، وما قدمه يف فرة بس��يطة مع 
منتخبنا الوطني كان واضًحا جليًّا ويستحق 

اإلشادة والذكر والثناء.

من يعود للوراء وتحديًدا شهر ابريل 
2017 والذي شهد فيه التعاقد مع 

املدرب االيسلندي جودنسون لقيادة 
منتخبنا يف مؤمتر صحايف حرضه 

رئيس وأعضاء اتحاد اليد ورجال 
اإلعالم، فإن االتحاد كشف عن وجود 
اتفاق مبديئ بينه وبني املدرب نفسه 
متتد لثالث سنوات وأن يكون هناك 

مرحلة تقييم بعد 7 أشهر األوىل.
كام أن رئيس االتحاد رصح قال إن 
التعاقد مع جودنسون جاء بهدف 

التطوير وتحقيق نتائج أفضل، 
خصوًصا مع سرته الذاتية املميزة 

وخربته العالية، وإن هناك أهداًفا 
متعددة من التعاقد معه ومنها 

قصرة املدى وهي متعلقة بتصفيات 
2018 املؤهلة لكأس العامل املقبلة، 

إضافة إىل الهدف طويل املدى 
املرتبط بالتأهل ألوملبياد طوكيو 

2020، باإلضافة وهذه نقطة البد 
من ذكرها أن صفقة التعاقد مع 
املدرب االيسلندي كانت بدعم 

استثنايئ من رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة. 
فإذا عرجنا عىل ما آلت إليه األشهر 

التي تواجد فيها املدرب االيسلندي 
مع منتخبنا، فإنه نجح بكل املقاييس 

يف تحقيق الهدف األول التحاد 
اللعبة وللشارع الريايض البحريني 

أجمع، بضامن تواجد “األحمر” 
يف كأس العامل للمرة الرابعة عىل 

التوايل وأيًضا بتحقيق الهدف الثاين 
ببلوغه املباراة النهائية وخروجه 

باملركز الثاين، ومن املفرض أن تكون 
النتيجة طبيعية طاملا أن الخصم كان 

قطر الذي أبخس حق منتخبنا يف 
التتويج كبطل لثالث سنوات متتالية.

“البالد سبورت” حاول مرارًا 

االتصال بأكرث من مسؤول يف 
االتحاد البحريني لكرة اليد للرد 
عىل استفساراتنا بشأن املدرب 
االيسلندي، وعن األسباب التي 
جعلت الطرفني ينفصالن عن 

بعضهام ولكن باءت محاوالته 
بالفشل.

فهنا يطرح “البالد سبورت” تساؤالته 
للمعنيني باالتحاد البحريني لكرة 
اليد، ما هي نتائج تقييم املدرب 
بعد انقضاء 9 أشهر، وملاذا رحل، 
وهل األسباب تتعلق باملال، وإن 

كان ذلك، هل يعقل أن يتم جلب 

مدرب عاملي وبدعم استثنايئ من 

أجل 7 مباريات فقط، وبعدها 

ُيرك املدرب لرحل يف حال سبيله، 

أليس من األجدر التمسك فيه 

وتطبيق األهداف واالسراتيجيات 

التي تم كشفها، وإن نجح يف مرحلة 

التقييم أال يستحق هذا املدرب 

دعاًم استثنائيًّا آخر من أجل البقاء 

وتحقيق ما هو مطلوب منه عىل 

مدى البعيد ونسعد باالستقرار 

والهدوء بدل التغيرات السنوية 

املربكة؟

مدرب “أحمر اليد” ينتقل لمنتخب ايسلندا “فجأة”
علي مجيد
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يحس��م الي��وم )الخمي��س( هوية 
املتأهلني إىل املباراة النهائية لكأس 
جالل��ة املل��ك لكرة الق��دم “أغىل 
الك��ؤوس”، وذلك بإقام��ة لقاءات 
إياب نص��ف نهايئ املس��ابقة عىل 

استاد البحرين الوطني.

يلع��ب النجم��ة مع االتح��اد عند 
6.10 مس��اء، وعن��د 8.40 مس��اء 

يلتقي الرفاع مع املحرق.
وكان مباري��ات الذهاب قد انتهت 
بالتع��ادل الس��لبي ب��ني االتح��اد 
والنجمة، وتعادل املحرق مع الرفاع 

.)1-1(
ويتوقع أن تك��ون مواجهات اليوم 
قوي��ة وتنافس��ية بدرج��ة كب��رة، 
خصوًصا يف طريق الخطوة األخرة 

نحو الوصول إىل املنصة امللكية.
طاب��ع التنافس ورغب��ة التواجد يف 

رصاع مالمس��ة “أغ��ىل الك��ؤوس” 
بالتأكيد حلم ي��راود جميع الفرق 
التعي��ني  وج��ه  وع��ىل  األربع��ة، 
فري��ق االتحاد ال��ذي ميني النفس 
يف الوص��ول ألول م��رة إىل املباراة 

النهائية.

اليوم نحو الوصول إلى المنصة الملكية

تاريخي؟ نهائي  أم  ج��دارة  تأكيد  واالت��ح��اد..  النجمة 
أحمد مهدي
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تنطلق اليوم )الخميس( منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األوىل لكرة اليد بإقامة مباراتني، يلتقي يف 
األوىل توبيل مع االتفاق يف متام الساعة 6 مساًء، تليها مبارشة لقاء يجمع البحرين مع التضامن عند الساعة 7.30، وذلك عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وتستكمل الجولة ذاتها غًدا )الجمعة( بإقامة ثالث مواجهات تجمع الدير وباربار، أم الحصم والنجمة، الشباب واألهيل.

وعودة ملباريات اليوم، فإن لقاء توبيل واالتفاق هو املنتظر لهذا املساء ملا له من أهمية كبرة لدى األخر الذي سيكون مصره معلًقا عىل 
نتيجتها، كونه ميتلك )14 نقطة( والفوز وحده سيعطيه أفضلية االستمرار يف املنافسة عىل إحدى بطاقات التأهل رشط سقوط منافسيه 

القريبني منه وأيًضا االستمرار يف تحقيق االنتصارات يف املباريات املتبقية له، أما توبيل فله )10 نقاط( ويأمل تحقيق الفوز كدافع معنوي 
ال أقل وال أكرث يف ظل املتغرات التي طرأت عليه يف هذا املوسم.

اللقاء الثاين الذي يجمع البحرين والتضامن، فهو تحصيل حاصل كون الفريقني يقبعان يف املركزين األخرين.

ال��ي��د دوري  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال���ج���ول���ة  ان���ط���الق 

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

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

دخلت رشكة أملنيوم البحرين 
“ألبا” ضمن قامئة الرعاة ملسابقة 

كأس جاللة امللك لكرة القدم؛ 
لتنضم إىل الرشكات واملؤسسات 

املساهمة يف “أغىل الكؤوس”.
وأشاد رئيس اتحاد الكرة الشيخ 

عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة بدخول رشكة “ألبا” ضمن 

قامئة الرعاة.

وأوضح أن هذا الدعم سيسهم يف 
تحقيق األهداف املنشودة التي 

وضعها االتحاد عىل رأس أولوياته 
لنجاح املسابقة.

وأوضح أن دعم الرشكة ليس 
بغريب، خصوًصا مع ما قدمته 

من مواقف دعم سابقة عرب 
دعمها ألنشطة الرياضة البحرينية 

عموًما، واتحاد الكرة خصوًصا، 

مؤكًدا أن هذا الدعم سيسهم يف 
توفر أسباب النجاح التنظيمية 

للمسابقة الكروية األغىل.
ولفت إىل أن دخول الرشكة ضمن 
قامئة الرعاة يؤكد دورها الرائد يف 

التعاون املتواصل مع االتحاد.
من جهته، أكد رئيس مجلس 
إدارة رشكة أملنيوم البحرين 

“ألبا” الشيخ دعيج بن سلامن 

آل خليفة، أن دخول الرشكة يف 

رعاية “أغىل الكؤوس” يعد واجًبا 

وطنيًّا.

وقال إن الواجب الوطني وضمن 

إطار حرص الرشكة عىل تفعيل 

املسؤولية االجتامعية، فإن الرشكة 

يرسها أن تعرب عن فخرها 

واعتزازها بدعم “أغىل الكؤوس”.

“أل���ب���ا” ت��ن��ض��م ل��رع��اة ك���أس ج��الل��ة ال��م��ل��ك ل��ك��رة ال��ق��دم

علي بن خليفة دعيج بن سلمان

قمة الرفاع والمحرق الرابعة    
تشعل إياب نصف نهائي كأس الملك 

من جديد، يرضب قطبا الكرة البحرينية 
الرفاع واملحرق موعًدا هذا املوسم عرب 

مواجهتهام الرابعة حتى اآلن، بعدما 
التقيا ذهاًبا وإياًبا يف الدوري وانتهت 

املباراتان للمحرق، يف حني مواجهة 
الذهاب يف الكأس انتهت بالتعادل.

اإلثارة والتنافس القوة السمة البارزة 
والغالبة عىل لقاءات الطرفني كام جرت 
العادة، وما حدث من مجريات عديدة 

ومثرة يف لقاء الذهاب يؤكد أن مواجهة 
اليوم لن تقل شأًنا عن الذهاب.

مواجهة اإلياب الحاسمة ستحدد أحدهام 
للوصول إىل النهايئ كام صار يف املوسم 

املايض، إذ التقى الطرفان يف نصف النهايئ 
وفاز يومها املحرق وتأهل للنهايئ.

الرفاع يدخل اللقاء بقيادة املدرب الرصيب 
دراجان الذي تسلم املهام الفنية حديًثا. 

املحرق يتسلح بقيادة الوطني املدرب 
سلامن رشيدة العائد هذا املوسم للقلعة 

الحمراء. كتيبة األسود الساموية تسعى 
إلعادة أمجاد الرفاع يف املسابقة والوصول 

مرة أخرى إىل نهايئ أغىل الكؤوس بعد 
غياب طويل. أما املحرق، فإنه يأمل يف 

وصول ثالث عىل التوايل بعدما تواجد يف 
العامني املاضيني.

يعول الرفاع عىل مجموعة محلية مميزة 
يتقدمها الحارس عبدالله الكعبي، حمد 

شمسان، محمد مرهون، هزاع عيل، 
أحمد باليط، حسان جميل، عبدالله 
مبارك واملدافع الخبر محمد حسني.

أما املحرق فيعتمد عىل تواجد الحارس 
املميز سيد محمد جعفر، والعبني محليني 
مميزين أمثال وليد الحيام، محمد البناء، 
عبدالوهاب عيل، إسامعيل عبداللطيف، 

عبدالله يوسف، إبراهيم العبيديل 
وعبدالله عبدو.

غياب الرفاع األبرز يتمثل يف املدافع 
األيرس وصاحب الهدف ذهاًبا راشد 
الحوطي، فيام يتوقع استمرار غياب 

العب وسط املحرق عيىس موىس الذي 
غاب عن آخر مواجهتني لفريقه.

املباراة ستكون جامهرية يف الطرفني، 
فمن يظفر ببطاقة الوصول للنهايئ يف 

نهاية األمر.. جامهر الساموي الرفاعي أم 
جامهر األحمر املحرقاوي؟

يف اللقاء األول، يتسلح فريق 
النجمة بقوته املميزة التي ظهر 
عليه هذا املوسم، خصوًصا بعد 

تقدميه مستويات جيدة حتى 
اآلن يف الدوري عرب تواجده 

وصيًفا للرتيب.
أما االتحاد فيعتمد عىل رغبته 
الكبرة يف الوصول إىل النهايئ، 

خاصة وأنه سيكون تاريخيًّا 
بالدرجة األوىل؛ كون الفريق مل 

يصل إىل هذا الدور من قبل.
يقود الطرفني مدربان وطنيان: 

عيل عاشور يف النجمة، إسامعيل 
كرامي يف االتحاد.

حسابات اللقاء ستكون مغايرة 
دون شك عن لقاءهام يف القسم 
األول من الدوري، والذي انتهى 
بالتعادل )4-4( يف مباراة مثرة.

يعول النجمة عىل مجموعة قوية 
من الالعبني املحليني يتقدمهم 

الحارس املتوقع عودته سيد شرب 
علوي، سيد مهدي باقر، أحمد 
عبدالله، عيل مدن، عبدالعزيز 

خالد وكميل عبدالله، واملحرفون: 
الهداف أوتيش الذي يشكل 

قوة هجومية ضاربة للكتيبة 
البيضاء، عالوة عىل محمد فارس 

وإسدراس سيلفا.

أما االتحاد فيعتمد عىل 
تواجد الدوليني املهاجم مهدي 

عبدالجبار الذي ال زال يبحث عن 
تقديم األداء املقنع هذا املوسم 

مع “البنفسج”، باإلضافة إىل 
الحارس سيد محسن عيل، عالوة 

عىل تواجد أحمد عابد، محمد 
عبدالوهاب، أحمد مرزا وسيد 

حسني ريض.
لقاء سيكون مبثابة تأكيد جدارة 

النجمة هذا املوسم عرب ما قدمه 
من مستويات حتى اآلن، أمام 

رغبة بنفسجية يف الوصول للنهايئ 
للمرة األوىل، فمن يظفر بذلك؟

قوة ورغبةقمة أخرى

فريق االتحادفريق الرفاع فريق النجمةفريق المحرق

   هل فشل جودنسون في “التقييم” أم سعره ارتفع؟!
كسب األهيل مواجهة قمة الجولة 12 
ل��دوري الدرجة األوىل لك��رة الطائرة، 
بعد فوزه عىل النجمة )3/1(، أمس، يف 
اللقاء الذي جم��ع الطرفني عىل صالة 
اتحاد الطائرة مبدينة عيىس الرياضية.

األهيل كس��ب الش��وط األول بنجاح 
وبف��ارق مري��ح ع��رب )25/17(، قبل 
أن يف��وز يف الش��وط الث��اين بنتيج��ة 

.)25/22(
ويف الشوط الثالث، متكن النجمة من 
تحقي��ق العودة عرب النق��اط الفاصلة 
وبواق��ع )28/26(، لك��ن األهيل ظفر 
بالشوط الرابع وكس��ب نقاط املباراة 

عرب الفوز بواقع )25/22(.
ووصل رصيد األهيل إىل 38 نقطة من 
14 مباراة، والنجمة 27 من 12 مباراة.

ويف اللق��اء األول أم��س، حقق فريق 
داركليب فوزا س��هال ع��ىل فريق بني 

جمرة بثالثة أشواط دون رد.

ومل يج��د داركلي��ب أي صعوب��ة يف 
الظفر باملباراة، إذ حسم الشوط األول 
بنتيجة )25/26(، قبل أن يجدد تفوقه 
يف الش��وط الثاين عرب الفوز )25-15( 

ويف الثالث )25-19(.
ووصل رصيد داركلي��ب إىل 31 نقطة 
م��ن 14 مباراة، وبن��ي جمرة 6 نقاط 

من 13 مباراة.

مباريات اليوم

وتس��تكمل مباريات الجول��ة 12 اليوم 
)الخميس(، وذل��ك بإقامة مباراتني عىل 

صالة اتحاد الطائرة ضمن ختام الجولة.
يلعب فريق البس��يتني مع فريق النرص 
عند 6 مس��اء، وعند 7:30 مس��اء يلعب 

فريق اتحاد الريف مع فريق املحرق.

يف املباراة األوىل، يدخل البسيتني برصيد 
)13( نقطة من 12 مب��اراة، فيام النرص 

ميلك 8 نقاط من 11 مباراة.
ويسعى النرص ملواصلة نتائجه اإليجابية 
بعدم��ا فاز يف الجول��ة املاضية عىل بني 
جم��رة وحصد مزي��د من النق��اط، أما 
البس��يتني فإنه يأمل يف تأكي��د جدارته 

بالبقاء أمام النرص عىل سلم الرتيب. 
ويف املب��اراة الثانية، ف��إن اتحاد الريف 
يدخل اللق��اء أمام املح��رق املقبل من 
نش��وة الف��وز ع��ىل األه��يل يف الجولة 

املاضية.
وال ميلك اتحاد الريف أي نقطة بعد 11 
مباراة لعبها، أم��ا املحرق فإنه ميلك 24 

نقطة من 11 مباراة.
وال يتوق��ع أن يجد املح��رق أي صعوبة 
يف حس��م املباراة لصالحه وتحقيقه فوزا 
س��هال، إذ إن جمي��ع امل��ؤرشات تصب 
يف صالحه خ��الل مواجهته م��ع متذيل 

الرتيب.

من لقاء داركليب وبني جمرة     )تصوير: رسول الحجيري( من لقاء األهلي والنجمة

األهلي يكسب النجمة... وداركليب يتخطى بني جمرة
لقاءان في ختام الجولة 12 لدوري الطائرة اليوم

أحمد مهدي
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هيم��ن ن��ادي البس��يتني أللع��اب القوى 
للس��يدات عىل منصة الذه��ب يف افتتاح 
منافس��ات “أم األلعاب” ب��دورة األلعاب 
الرابع��ة لألندية العربية للس��يدات التي 
تستضيفها إمارة الش��ارقة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة حتى 13 فرباير الجاري.
وعىل مضامر س��تاد نادي الثقة للمعاقني 
رضب��ت فتي��ات ألع��اب الق��وى بق��وة 
وخطف��ت 3 ميداليات ذهبي��ة وميدالية 
فضية وميداليتني برونزيتني دفعة واحدة؛ 
لتس��طع ألعاب القوى البحرينية يف سامء 
“اإلمارة الباس��مة” وتزي��د حصاد مملكة 
البحري��ن إىل 18 ميدالي��ة ملون��ة بينها 7 
ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و6 

ميداليات برونزية.
وج��رت مس��اء أم��س مراس��م التتوي��ج 
الرسمية ألبطال مس��ابقات ألعاب القوى، 
وقام بالتتويج النائب الثاين لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة الش��يخ عيىس 
بن راش��د آل خليفة، والشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة رئيس��ة وفد مملكة 
البحرين، وندى عسكر نائبة رئيس اللجنة 
املنظمة العليا وس��ط فرح��ة كبرية للبعثة 

البحرينية بالحصاد الرائع أللعاب القوى.

وتتواصل منافسات أم االلعاب لليوم الثاين 
عىل الت��وايل بالدورة، إذ س��تكون العبات 
نادي البسيتني عىل موعد ملعانقة الذهب 
من جديد، إذ تقام سباقات عدة أهمها 3 
منافسات نهائيات، إذ تشارك كل من مارتا 
هريباتو وفطومة جوارو يف منافسات نهايئ 
1500 مرت الساعة 4:30 بالتوقيت املحيل، 
ويف نفس التوقيت تش��ارك أمينة سلطان 
يف منافس��ات اطاحة املطرقة ويف الساعة 
5:20 مساء تشارك هاجر العمريي وزينب 
عبدالحسني يف نهايئ سباق 200 مرت عدو.

العميري تكسب              
ذهبية 100 متر عدًوا

افتتحت العداءة هاجر العمريي مشاركة 
نادي البس��يتني أللعاب القوى بتحقيق 
يف  الذهبي��ة  وامليدالي��ة  األول  املرك��ز 
نهايئ س��باق 100 مرت عدو بعدما أنهت 
مسافة السباق بزمن 12:25 ثانية، بينام 
ج��اءت العامنية مزون العلوية يف املركز 
الثاين لتنال الفضي��ة بزمن 12:54 ثانية، 
وحص��دت العبتن��ا زينب عبدالحس��ني 
املرك��ز الثالث والربونزي��ة بزمن 13:30 

ثانية.

فريق التتابع ينتزع الذهبية

حصد فري��ق التتابع لس��باق 4 × 100 
املكون من هاج��ر العمريي ومنى جهاد 
وزينب عبدالحس��ني وجوزف��ني باملركز 
األول وامليدالي��ة الذهبي��ة بعدما أنهني 
مسافة السباق بزمن 50:89 ثانية، بينام 
جاء فري��ق الجمعي��ة الجزائرية باملركز 
الثاين وحصد الفضية بزمن 51:04 ثانية، 
وأح��رز الخابورة الع��امين املركز الثالث 

والربونزية بزمن 52:47 ثانية.

مارتا تفوز بذهبية 800 متر

حص��دت ع��داءة ن��ادي البس��يتني مارتا 
هريباتو املرك��ز األول وامليدالي��ة الذهبية 
يف نه��ايئ 800 م��رت بعدما أنهت مس��افة 
الس��باق بزمن 2:09:84 دقيق��ة، وجاءت 
من خلفها الجزائرية نبيلة الس��يفي املركز 
الثاين والفضية بزمن 2:16:00 دقيقة، فيام 
حصلت الكويتية أمل يوسف الرومي املركز 

الثالث والربنزية بزمن 2:20:02 دقيقة.

فطومه تحرز فضية 5 آالف متر

البس��يتني فطومه  ع��داءة  ظفرت 

ج��وارو باملرك��ز الث��اين وامليدالية 
الفضية يف نهايئ س��باق 5 آالف مرت 
بعدما أنهت مس��افة السباق بزمن 
17:53:79 دقيق��ة، بين��ام خطفت 
املرك��ز األول وامليدالي��ة الذهبي��ة 
العداءة الجزائرية عبري فارس بزمن 
17:50:63 دقيقة، وأحرزت العداءة 
الكويتية لولوة عسكر املركز الثالث 
والربونزية بزمن 20:12:73 دقيقة.

جازوفين تنال برونزية            
400 متر عدًوا

البس��يتني  ن��ادي  أح��رزت عداءة 
الثال��ث  املرك��ز  ايس��وماجازوفني 
وامليدالية الربونزية يف نهايئ س��باق 
400 مرت عدو بعدما قطعت مسافة 
السباق بزمن 1:03:13 دقيقة، بينام 
كان املركز األول وامليدالية الذهبية 
من نصيب الجزائرية شيامء ونيس 
بزم��ن 59:09 ثانية، أم��ا مواطنتها 
صابرين حس��ني فقد كسبت املركز 
بزمن  الفضي��ة  وامليدالي��ة  الث��اين 

1:01:13 دقيقة.

ألعاب القوى البحرينية تهيمن على منصة الذهب بعربية السيدات
هاجر العميري تتألق في سباقي 100 متر والتتابع

الشارقة           الوفد اإلعالمي

لقطات من التتويج

تخوض طائرة املحرق مساء اليوم 
مواجهتها الثالثة ضمن منافسات 

الدورة العربية؛ يف متام الساعة 11 
صباًحا بالتوقيت املحيل أمام نادي 
الدفاع الحسني املغريب عىل صالة 

نادي سيدات الشارقة، والهدف 
الخروج بالنقاط الثالث، كام تقام 

مواجهة أخرى تجمع ناديي سيدات 
الشارقة اإلمارايت مع الفتاة الكويتي 

الساعة الواحدة ظهرًا، وتحقيق الفوز 
يف مواجهة اليوم يبقي عىل حظوظ 

املحرق العتالء منصة التتويج، وإذا ما 

أرادت العبات املحرق املحافظة عىل 
حظوظهن باملنافسة عىل أحد املراكز 

األوىل يجب عليهن تقديم مستوى 
فني يضاهي ما قدمنه أمام الشارقة 

اإلمارايت يف الجولة املاضية التي 
حسمت بالشوط الفاصل، إضافة إىل 
الهدوء وعدم االستعجال يف الشقني 

الهجومي والدفاعي، ويجب عىل 
الالعبات كذلك تنظيم حوائط الصد 

التي ستكون املفتاح الفني األول ألخذ 
األفضلية والحد من خطورة ضاربات 

الخصم وفق خطة املدرب إبراهيم 

الورقاء الذي ستكون أمامه خيارات 
عدة فيام يخص تشكيلته األساسية أو 

التغيريات التي سيجريها عىل مراكز 
بعض الالعبات بهدف تقوية صفوف 

الفريق.
وستكون هاجر األنصاري واملحرتفة 

لينجا محط اهتامم املعد دالل أحمد 
يف الخطني األمامي والخلفي لرتجيح 

كفة الفوز، مع تشكيل املحرتفة فيستا 
إذا ما تم االعتامد عليها كضاب مركز 

2 حائط صد قوي مع بيان نارص ومن 
ثم غادة مرهون يف الخط األمامي 

بشكل كبري مع إعطاء الليربو نجالء 

تراب مساحة كبرية من التحركات 

لتأمني االستقبال والدفاع الخلفي.

فوز وخسارة لسيدات   
طاولة البحرين

حقق نادي البحرين لكرة الطاولة 

للسيدات انتصاره األول يف مسابقة 

الفرق التي أقيمت أمس عىل صالة 

نادي الشارقة ضمن منافسات اليوم 

الثاين بعدما فازت العباتنا عىل نادي 

جدة األخرض السعودي بنتيجة 3/0 
يف مباريات الفرتة املسائية.

بينام ُهزمت سيدات نادي البحرين يف 
املواجهة التي جمعتهن بنادي مؤتة 

األردين خالل الفرتة الصباحية بنتيجة 
3/2 لتتلقى فتيات البحرين الخسارة 
الثانية بعدما هزمن من نادي الفتاة 

الكويتي يف االفتتاح.
وكانت فتيات البحرين قد اعُتربن 
فائزات أمام فريق جامعة جيبويت 

لتخلف األخري عن الحضور وانسحابه.
وستلتقي اليوم فتياتنا يف آخر مواجهة 

لهن ضمن منافسات الفرق أمام نادي 

الشارقة اإلمارايت الساعة العارشة 

صباحا )التاسعة صباحا بتوقيت 

مملكة البحرين(، كام يلتقي كذلك 

نادي جدة األخرض السعودي ونادي 

الفتاة الكويتي بنفس التوقيت يف 

ختام منافسات الفرق.

وأكد مدير نادي البحرين أحمد الزايد 

أن فتياتنا بحاجة إىل تحقيق الفوز 

عىل نادي الشارقة اإلمارايت ليظفرن 

باملركز الثالث وامليدالية الربونزية.

الثالث��ة  المح��رق  طائ��رة  محط��ة  الحس��ني  الدف��اع 

حقق فريق مواهب وزارة شؤون الشباب والرياضة انتصاره 
الثال��ث عىل التوايل بعدم��ا فاز عىل نادي الفت��اة الكويتي 
بنتيج��ة 76/66 يف واح��دة م��ن أقوى املواجه��ات لفريقنا 
السالوي يف املسابقة وذلك يف املباراة التي جمعت الفريقني 
يوم أمس األربعاء عىل صالة نادي س��يدات الش��ارقة ضمن 
الجولة الثالثة من مسابقة كرة السلة بدورة األلعاب لألندية 
العربية للس��يدات، والت��ي تحتضنها إمارة الش��ارقة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة حتى 13 فرباير الجاري.
وانتهى الرب��ع األول لصالح العباتن��ا 21/14، وانتهى الرابع 
الث��اين بالتعادل 36/36، وانتهى الربع الثالث لصالحنا كذلك 

41/51، قبل أن ينتهي الربع األخري لصالح منتخبنا 76/66.
ويلتق��ي فريق مواهب اليوم أمام نادي س��بورتنيج املرصي 
الس��اعة الثامنة مس��اء )الس��ابعة مس��اء بتوقيت مملكة 
البحرين(، حيث تتطلع العباتنا إللحاق أول خسارة بالفريق 
املرصي الذي يعترب أحد أبرز املرشحني للمنافسة عىل املراكز 
الثالثة األوىل، كام يلتقي اليوم نادي الشارقة اإلمارايت ونادي 

الفتاة الكويتي الساعة السادسة مساء.
وقد اس��تبعدت لجن��ة اإلرشاف واملتابعة فريق مقديش��يو 
الصوم��ايل؛ لع��دم أهلي��ة األوراق الثبوتية وقيد الجنس��ية 
لخم��س العبات من أصل س��ت، ومل تخط��ر اللجنة الفنية 
البعثة البحرينية عام إذا كانت نقاط الفوز عىل مقديش��يو 
الصومايل ستحتسب أم ال لجميع األندية التي لعبت أمامه، 

ومن ضمنه فريقنا الذي تغلب عليه يف املباراة االفتتاحية.

التق��ى الوف��د اإلداري واإلعالم��ي 
ململكة البحرين برئاس��ة الش��يخة 
حي��اة بنت عبدالعزي��ز آل خليفة، 
النائب الثاين لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، النائب األول 
لرئي��س اتح��اد اللج��ان األوملبي��ة 
الوطنية العربية الش��يخ عيىس بن 
راش��د آل خليفة مبقر إقامة بفندق 

الشرياتون بالشارقة.
ويف بداي��ة اللق��اء، رحب الش��يخ 
عيىس بن راشد بالشيخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليفة وباقي أفراد 
الوف��د اإلداري واإلعالم��ي، منوهاً 
باملكانة الكبرية الت��ي وصلت إليها 
رياض��ة امل��رأة يف اململك��ة، والتي 
تحف��ل بس��جل زاخ��ر بالنجاحات 
كافة،  األصع��دة  واإلنج��ازات عىل 
الرش��يدة  القي��ادة  بفض��ل دع��م 
والجهود الكبرية للشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة.
وأضاف “إن الرياضة يف البحرين ال 
تكتمل إال مبش��اركة املرأة التي تعد 
النصف األخر م��ن املجتمع، ونحن 
يف مملك��ة البحري��ن س��عينا عىل 
الدوام لتقديم اش��كال الدعم كافة 
لرياض��ة امل��رأة حت��ى بلغت أعىل 

املرات��ب، كام أنن��ا يف اتحاد اللجان 
العربي��ة نويل  الوطني��ة  األوملبي��ة 
رياضة املرأة أهمي��ة كبرية، ولذلك 
فإننا س��عينا جاهدي��ن لدعم هذه 
ال��دورة واعتامدها ضم��ن أجندتنا 
لتصب��ح الي��وم واح��دة م��ن أهم 

الدورات العربية...”.
وأش��اد الش��يخ عي��ىس بن راش��د 
بالعطاء الكبري للش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز يف دعم رياض��ة املرأة 
عىل املس��توى املح��يل والعريب من 
خالل املناصب التي تتقلدها س��واء 
يف اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية أو 
اتح��اد اللج��ان األوملبي��ة الوطنية 
رياضة  للجن��ة  كرئيس��ة  العربي��ة 
املرأة، وه��و ما حاز ع��ىل إعجاب 

الكثري من الدول الخليجية والعربية 
لتك��ون واحدة من أب��رز القيادات 
عىل مستوى الوطن العريب، بل عىل 

املستوى الدويل.
وختم عيىس بن راشد حديثه بالقول 
“أعتذر عن أي تقصري بذر مني تجاه 
البعثة البحرينية، فمن خالل عميل 
يف املج��ال الريايض ط��وال 60 عاما 
كونت صداق��ات كثرية مع مختلف 
واملسؤولني  والقيادات  الشخصيات 
يف الخلي��ج والوطن العريب خصوصا 
دولة اإلمارات العربية، وأجد نفيس 
مضطرا للتواصل مع الجميع وقبول 
دعواتهم الش��خصية يل انطالقا من 
العالق��ة والرواب��ط األخوي��ة التي 

تجمعني معهم..”.

مواهب “الشباب والرياضة”
 تحلق بفوز ثالث على الفتاة الكويتي

البعثة اإلدارية واإلعالمية  تلتقي عيسى بن راشد

جانب من مباراة فريق مواهب الشباب والرياضة

عيسى بن راشد متحدثا للوفد

الشارقة         الوفد اإلعالمي



عق��دت اللجن��ة املنظمة العلي��ا ليوم 
البحرين الريايض اجتامعها الثالث صباح 
أمس ب� “فندق إلي��ت جراند” بضاحية 
الس��يف، برئاس��ة األمني العام املساعد 
للمجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
أم��ني عام اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحمن عس��كر، وذلك لبحث آخر 
باس��تعدادات  الخاص��ة  املس��تجدات 
الوزارات والهيئات الحكومية والرشكات 
الخاص��ة املش��اركة يف ي��وم البحري��ن 
الريايض، الذي ستنظمه اللجنة األوملبية 
البحرينية تحت شعار #بحريني_ريايض 
ب�”مدينة عي��ى الرياضية” يوم الثالثاء 
املوافق الثالث عرش من فرباير الجاري.

وقد حرض االجتامع جميع أعضاء اللجنة 
من ممثيل الوزارات والهيئات الحكومية 
والرشكات املشاركة واملساهمة، وكذلك 
الرياضي��ة  االتح��ادات  ع��ن  ممثل��ني 
املنضوية تحت مظل��ة اللجنة األوملبية 

البحرينية.
ويف بداي��ة االجتامع، نق��ل عبدالرحمن 
عس��كر ألعض��اء اللجنة تحي��ات ممثل 

جالل��ة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعى للشباب 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، وإش��ادة س��موه بتفاع��ل 
مؤسسات املجتمع املدين مع توجيهات 
رئي��س ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األم��ري خليف��ة ب��ن س��لامن آل خليفة 
باعتامد نصف يوم دوام إلقامة فعاليات 
يوم البحرين الريايض، وكذلك توجيهات 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ب��رضورة تحقيق االس��تفادة الكاملة يف 
هذا اليوم، من أجل املساهمة يف تعزيز 
الجهود الرامية لتوعية وتثقيف املجتمع 
بأهمي��ة مامرس��ة الرياض��ة واعتبارها 
أس��لوب حياة صح��ي يس��اعد األفراد 

واملجتمع عى مكافحة األمراض.
بعدها، تم اس��تعراض آخر املستجدات 
املتعلق��ة بربام��ج وأنش��طة ال��وزارات 
الحكومي��ة واالهلية، حيث  والهيئ��ات 
التأكي��د ع��ى اعتامد الربام��ج بالصورة 
النهائية وإرس��الها للجنة العليا، ليك يتم 

إدراجها ضمن فعاليات اليوم الريايض.
وتح��دث رئي��س اللجن��ة العلي��ا ع��ن 
إمكانية إدراج س��باق “الج��ري املرح” 
ي��وم  فعالي��ات  خ��الل   FUN RUN
يتواف��ق  وال��ذي  الري��ايض،  البحري��ن 
مع طل��ب املجلس األوملبي اآلس��يوي، 
مؤكدا أن املجلس األوملبي اآلس��يوي قد 
طل��ب من ال��دول األعض��اء إقامة هذا 
السباق للرتويج عن استضافة اندونيسا 
األوملبي��ة  األلع��اب  دورة  منافس��ات 

اآلسيوية القادمة.
وخ��الل االجتامع، ت��م ع��رض الصورة 
واملكونات  االلك��رتوين  للموقع  النهائية 
والتبويبات التي سيحتويها هذا املوقع، 
والذي سيس��اهم إب��راز فعاليات هذه 
الفعالية الوطنية الرياضية، عى الشكل 
الذي تخدم تطلعات سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة، لتحقيق األهداف 

املطلوبة من إقامة هذا الحدث.
ويف االجت��امع ت��م االتفاق ع��ى عقد 
اجت��امع تنس��يقي يض��م: ممثلني عن 
وزارة ش��ؤون اإلعالم، واللجنة اإلعالمية 

الري��ايض  البحري��ن  ي��وم  لفعالي��ة 
واملنس��قني اإلعالميني التابعني للوزارات 
والهيئات الحكومية والرشكات املشاركة 
بالفعالي��ة، عن��د الس��اعة العارشة من 
صب��اح الي��وم مبق��ر اللجن��ة األوملبية 
الس��يف”، وذلك  ب�”ضاحية  البحرينية 
به��دف االتفاق عى آلي��ة إعالمية بني 
الجمي��ع تضم��ن املس��اهمة يف إب��راز 

وإنجاح هذا الحدث.
ويف ختام االجتامع، أعلن عبدالرحمن 
عسكر عن تدش��ني القرية الرياضية 

مبدين��ة عي��ى الرياضي��ة، والت��ي 
ستحتضن الفعاليات الرئيسية لليوم 
الوطني الري��ايض، حيث حرص عى 
التأكيد يف أن هذه القرية ستش��هد 
إضاف��ة فعالي��ات جدي��دة مغايرة 
عن النس��خة املاضية ك�”السبارتان” 
والرياضات الرتاثية، والتي س��تخدم 
بشكل كبري نجاح فعالية هذا العام.

وأض��اف أن فعاليات ي��وم البحرين 
الريايض ستنطلق غد الجمعة بسباق 
“س��بارتان” الذي سيقام بالقرب من 
حلبة البحرين الدولية والذي يستمر 
حتى يوم الس��بت املقب��ل، عى أن 
تق��ام الفعالي��ات الرئيس��ة بالقرية 

الرياضية يوم الثالثاء املقبل.
وقد وجه عس��كر الش��كر والتقدير 
لجميع الداعمني واملساهمني إلقامة 
مهرج��ان ي��وم البحري��ن الريايض، 
مؤك��دا أن رعايتهم ودعمهم يعكس 
مدى حرصهم الدائ��م عى التفاعل 
إلنجاح الفعاليات واألنشطة الوطنية 

التي تخدم املجتمع البحريني.

عسكر: تعاون ودعم الوزارات والشركات 
يحقق أهداف اليوم الرياضي

نقل لهم تحيات وتوجيهات ناصر بن حمد خالل اجتماع اللجنة العليا 
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أش��اد الوكي��ل املس��اعد لش��ؤون 
الرياض��ة واملنش��آت خالد س��ليم 
الحاج بالنجاحات واإلنجازات التي 
حققته��ا أندية الفتي��ات يف دورة 
ألع��اب األندية العربية للس��يدات 
التي تحتضنها إمارة الشارقة بدولة 
اإلم��ارات العربية املتح��دة والتي 
تعكس تط��ور الكبري ال��ذي باتت 
تعيش��ه رياضة امل��رأة يف اململكة 
والت��ي حققت إنج��ازات كبرية يف 
الس��نوات املاضية، عالوة عى وما 
تزخر ب��ه من العبات موهوبات يف 

مختلف األلعاب الرياضية.

جاء ذلك، لدى اس��تقباله لالعبات 
ن��ادي البحري��ن للقوس والس��هم 
وال��اليت حققن امليدالي��ة الذهبية 
ع��ى مس��توى الفرق وهن س��ارة 
املرزوقي، مريم فريد الجابر، مريم 
عيى ساملني، باإلضافة إىل تحقيق 
الالعبة س��ارة املرزوق��ي للميدالية 

الفضية عى مستوى الفرق.
وكان الح��اج قد نقل ته��اين وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة هشام 
البحرين  ن��ادي  لالعبات  الج��ودر 
للقوس والس��هم وإش��ادة سعادته 
بتحقي��ق  املش��اركة  بدوره��ن يف 

الذه��ب يف “عام الذه��ب فقط”، 
مؤكًدا لهم أن النتائج اإليجابية التي 
حققتها العبات أندية البحرين هي 
مصدر للفخر واعتزاز وهي انعكاس 
حقيقي للتطور الكبري الذي تعيشه 

رياضة املرأة البحرينية.
وأش��اد الحاج ب��أداء الالعبات وما 
قدمت��ه م��ن مس��تويات الفتة يف 
الدورة وحرصهن عى تقديم أفضل 
امليدالي��ة  وتحقي��ق  مس��توياتهن 
الذهبي��ة ع��ى مس��توى الف��رق 
وامليدالي��ة الفضي��ة عى مس��توى 
الفردي، مشريًا إىل أن العبات نادي 

البحرين للقوس والس��هم كن عى 
ق��در عال م��ن املس��ؤولية ومتكن 
بفض��ل إرصارهن من تحقيق هذه 

النتائج املتميزة. 
وأكد الح��اج حرص وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة عى امليض قدًما 
نحو تقديم الدعم واملساندة ألندية 
الفتي��ات يف اململك��ة لتواصل تلك 
األندية حصد املزيد من اإلنجازات 

املرشفة باسم البحرين.
حرض االستقبال مدير إدارة شؤون 
األندية طارق العريب ورئيس قسم 

األندية فراس الحلواجي.

“الشباب والرياضة” تستقبل العبات نادي البحرين للقوس والسهم
بعد تحقيقهن الميدالية الذهبية للفرق والفضية للفردي

جانب من االستقبال

انطلق القسم الثاين لدوري كرة الطاولة 
لفئتي األشبال والناشئني، حيث أسفرت 
الجولة األوىل من القس��م الثاين لدوري 
األشبال عن فوز توبيل عى البديع )3/
صفر(، وس��ار عى البسيتني )3/صفر(، 
وباربار عى االتفاق )3/1(، فيام ش��هد 
دوري الناش��ئني ف��وز الفتي��ات ع��ى 
االتفاق )3/صفر(، وسار عى باربار )3/
صفر(، وتوبيل عى البحرين )3/صفر(، 

وعايل عى البسيتني )3/صفر(.
ويف دوري األش��بال، واستطاع توبيل أن 
يعرب البدي��ع )3/صفر( بعد فوز أحمد 
جعفر وحس��ن مجي��د ومحمد جعفر 
عى الس��يدعيل محمد والسيدحس��ن 
محم��ود والس��يدنارص عل��وي بثالثة 

أشواط نظيفة.
وجاء فوز سار عى البسيتني )3/صفر( 
بعد فوز السيدحس��ني باقر عى مهدي 
حبي��ب بثالث��ة نظيفة، والس��يديارس 
علوي عى خليل محمد بثالثة أش��واط 
نظيفة، في��ام تخلف العب البس��يتني 
خليل محم��د عن مب��اراة فريقه ضد 

السيدحسني باقر.
ومتك��ن باربار من الف��وز عى االتفاق 
)3/1(، إذ ف��از العب��و بارب��ار محم��د 
عبدالعظي��م ع��ى عيل محم��د بثالثة 

أش��واط نظيفة، وحسن مريزا عى كرار 
حام��د بثالثة أش��واط مقابل ش��وط، 
وبنفس النتيجة فاز محمد عبدالعظيم 
عى محمد فايز، فيام متكن االتفاق من 
الفوز بش��وط واحد عرب انتصار محمد 
فايز عى عبدالله تيس��ري بثالثة أشواط 

مقابل شوط.
أما دوري الناش��ئني، فق��د متكن فريق 
الفتيات م��ن الفوز ع��ى االتفاق )3/
صف��ر( بعد فوز مري��م العايل وأمرويت 
ورقية أحمد عى محمد مجاهد وقاسم 
هاين وأحمد هاين بثالثة أشواط نظيفة.
واستطاع سار من الفوز عى باربار )3/
صفر(، إذ فاز السيدحس��ني حسن عى 
عيل صالح بثالثة أشواط نظيفة، وبذات 

النتيج��ة ف��از عيل عباس ع��ى محمد 
جواد، وفاز الس��يدمحمد إبراهيم عى 
محم��د صالح بثالث��ة أش��واط مقابل 

شوط.
وحق��ق توبيل االنتصار ع��ى البحرين 
)3/صف��ر(، إذ ف��از ريض ع��يل وأحمد 
عباس وهادي عدنان عى عيل هش��ام 
وحازم مصطفى ومهدي حس��ن بثالثة 

أشواط نظيفة.
وخرج عايل من مباراة البس��يتني فائزًا 
بثالث��ة )3/صف��ر(، إذ ف��از العبو عايل 
مؤمل منصور ونارص إبراهيم وحس��ن 
محم��د ع��ى حس��ني ع��يل ويعقوب 
يوس��ف وخليل محمد بثالثة أش��واط 

نظيفة.

انتصارات مثيرة في دوري 
األشبال والناشئين للطاولة

جانب من المباريات

الرفاع        اتحاد الطاولة

الوطن��ي لكرة  يخ��وض منتخبنا 
الص��االت يف 2 م��ن ظه��ر اليوم 
بتوقيت البحرين لقاء الدور ربع 
النهايئ يف كأس آسيا أمام منتخب 

اليابان، وذلك يف الصني تايبيه.
وكان املنتخ��ب قد حق��ق تأهاًل 
تاريخيًّا إىل هذا الدور يف مشاركته 
األوىل، بع��د حلول��ه وصيًف��ا يف 
املجموعة األوىل، حيث تعادل يف 
لقائه األول مع املنتخب املضيف 
األوىل  الجول��ة  ضم��ن   ،)2-2(

للمجموع��ة األوىل يف البطول��ة، 
قبل أن يخ��ر يف الجولة الثانية 
أمام فيتنام )1-2(، يف حني فاز يف 
الجولة الثالثة عى ماليزيا )3-1(.
ويس��عى منتخبنا بقيادة املدرب 
عادل املرزوقي ملواصلة مش��وار 
النتائ��ج اإليجابي��ة يف البطول��ة 

والوصول إىل املربع الذهبي.
وتق��ام البطولة حت��ى 11 فرباير 
الج��اري مبش��اركة 16 منتخًب��ا، 
وهي املرة األوىل التي يتأهل فيها 

منتخبنا إىل نهائيات كأس آسيا.
وتضم قامئة منتخبن��ا 15 العًبا 
ه��م: يوس��ف جناحي، س��يد 
محمد حميد، سيد فاضل ريض، 
جس��ام صال��ح، محم��د ريض، 
س��لامن مال، عيل صالح، محمد 
عبدالنب��ي،  أحم��د  عبدالل��ه، 
عباس،  فالح  عبدالجليل،  أحمد 
عبدالل��ه املاليك، ع��يل املاليك، 
سيد هاشم أحمد، وسيد محمد 

حسني.

منتخب الصاالت يواجه اليابان 
في ربع نهائي كأس آسيا

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي



تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  األعىل  املجل��س  رئي��س 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، أسدل الستار عىل 
فعاليات الربنامج التعليمي للقناص 
الصغري املصاحب ملسابقة نارص بن 

حمد للصقور والصيد.
وعاش األش��بال املشاركني 3 أسابيع 
الخاصة  املتنوع��ة  بالربامج  مليئ��ة 
بحي��اة املقن��اص، حي��ث اش��تمل 
الربنام��ج الذي ش��ارك فيه أكرث من 
100 مش��ارك عىل تعليم املشاركني 
رياض��ات املوروث الش��عبي، منها 
رياض��ات رك��وب الخي��ل وركوب 
اإلب��ل والصيد بالس��لوقي والرماية 
والصقارة وحديث املجالس وركوبا 
لهج��ن وكيفي��ة العي��ش يف ال��رب 

واالعتامد عىل النفس.
وج��اء الربنامج تنفي��ذاً لتوجيهات 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة حرص��اً م��ن س��موه عىل 
إعطاء األش��بال حمل إرث رياضات 

املوروث الشعبي.
وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة أن 
الربنامج ج��اء لتحقيق رؤية عاهل 
البالد جالل��ة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة باالهت��امم برياض��ات 
املوروث الشعبي التي تحظى بدعم 
كبري من جاللته، مش��ريا سموه إىل 
أن الربنام��ج حقق نجاح��ا كبريا يف 

األسابيع الثالثة املاضية التي عاشها 
األشبال املش��اركون وتعلموا الكثري 

من رياضات املوروث الشعبي.
وأوضح سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن نجاح الربنامج يعطينا 
الحاف��ز الكب��ري ملواصل��ة النهوض 
برياضات املوروث الشعبي ودعمها 
الس��يام أنه��ا تحظ��ى باهتامم من 
جاللة امللك، وأن دعم األش��بال يأيت 
ضمن الخطة املوضعة خصوصاً أنهم 
س��يحملون إرث رياضات املوروث 
الشعبي، وأصبحت عالمة فارقة يف 

الرياض��ات البحرينية األصيلة التي 
تعلمناها من األجداد واآلباء.

وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن حي��اة املقناص التي 
عاشها األشبال املشاركون ستعطيهم 
حاف��زا كبريا لالنخ��راط يف رياضات 
املوروث الشعبي يف الفرتة القادمة 
خصوصاً أن هن��اك إقباال كبريا عىل 
املشاركة يف الربنامج، وأوضح سموه 
أن مش��اركة أك��رث من 100 ش��بل 
يؤكد أن رياضات املوروث الشعبي 
تحظ��ى باهت��امم من أولي��اء أمور 

املش��اركني الذين يحفزون أبناءهم 
عىل املشاركة يف هذه الرياضات.

وأض��اف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة أن الف��رتة املقبلة 
ستشهد دعم أكرث للقناصني الصغار 
من خالل تخصي��ص برامج متنوعة 
لهم ضمن مس��ابقة نارص بن حمد 
للصقور والصيد، متمنياً للمشاركني 

كافة التوفيق والنجاح.
وأشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة بالجه��ود املخلصة التي 
العلي��ا  املنظم��ة  اللجن��ة  بذلته��ا 
والصيد  للصقور  س��موه  ملس��ابقة 
برئاس��ة خليف��ة عبدالل��ه القعود 
العاملة  اللج��ان  وأعضاء  ورؤس��اء 
يف  مش��يداً  املس��ابقة،  يف  كاف��ة 
الوقت ذاته بجهود املدربني الذين 

خصصتهم اللجنة املنظمة لإلرشاف 
ع��ىل تعلي��م األش��بال املش��اركني، 

مقدماً لهم جزيل الشكر.

ختام البرنامج التعليمي

واختتم أم��س الربنام��ج التعليمي 
للقن��اص الصغ��ري مبس��ابقة نارص 
بن حم��د للصقور والصيد وس��ط 
مش��اركة أكرث من 100 مشارك من 

األشبال.
وش��هد الي��وم الختام��ي حض��ورا 
الفت��ا ألولياء األمور الذين ش��جعوا 
أبناءه��م ع��ىل تعلي��م رياض��ات 

املوروث الشعبي.
ع��ىل  الختام��ي  الي��وم  واش��تمل 
تدريب��ات عملي��ة للمش��اركني يف 
رياض��ات رك��وب الخي��ل وركوب 

والرماية،  بالسلوقي،  والصيد  اإلبل، 
املجال��س،  وحدي��ث  والصق��ارة، 
وركوب الهج��ن، وكيفية العيش يف 

الرب واالعتامد عىل النفس.
وأعرب املش��اركون يف الربنامج عن 
بال��غ س��عادتهم بهذه املش��اركة، 
مقدم��ني الش��كر والتقدير لس��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
عىل دعم��ه الكبري لهم طوال الفرتة 
املاضية، إضافة إىل تقدميهم الشكر 
والتقدي��ر إىل اللجنة املنظمة العليا 

برئاسة خليفة عبدالله القعود.
الربنام��ج  يف  املش��اركون  وأش��اد 
التعليم��ي للقناص الصغري بالجهود 
املدرب��ون  بذله��ا  الت��ي  الب��ارزة 
واملرشف��ون ع��ىل تدريبه��م طوال 

الفرتة املاضية.

نجاح الفعالية حافز لمواصلة دعم رياضات الموروث الشعبي
ختام البرنامج التعليمي للقناص الصغير.. ناصر بن حمد: 

تغطية             اللجنة اإلعالمية

كشف رئيس لجنة الحكام لبطولة 
الكاب��ن  #أقوى_رجل_بحرين��ي 
القدير أحمد جمش��ري عن اعتامد 
املحلي��ني  البحريني��ني  الح��كام 
إلدارة جميع منافس��ات البطولة، 
يف خط��وة وصفه��ا بأنه��ا تأيت يف 
س��ياق وضع الثقة يف جميع أبناء 
اململك��ة من أجل إب��راز قدراتهم 
وإمكاناته��م الذاتي��ة، إىل جانب 
إتاحة الفرصة لهم إلثبات أنفسهم 
يف هذه البطولة، التي ستقام تحت 
رعاية النائب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، وبتنظيم 
من املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة تحت 

ش��عار #خلك_وح��ش يف “خليج 
البحري��ن يف الفرتة -22 24 فرباير، 
وي��أيت إقامة البطولة ضمن إحدى 
يف  لس��موه  الكرمي��ة  املب��ادرات 
دعم الش��باب يف املجال الريايض 

واإلنساين.
وقال جمشري: “إن توجيهات سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
كانت واضحة من��ذ البداية ومنذ 
بدايات التحضري واإلعداد للبطولة 
باالعت��امد ع��ىل العنرص الش��بايب 
البحرين��ي، وهذا ي��أيت حرًصا من 
سموه عىل إتاحة الفرصة للشباب 
وإب��راز دوره��م، وهو م��ا يؤكد 
أيًضا أن البطولة ستكون بحرينية 
والقوانني  املعاي��ري  وف��ق  خالصة 
الدولية والعاملي��ة املعرتف بها يف 

مثل هذه البطوالت”.
ال��رشوط  بع��ض  ع��ن  وكش��ف 

والقوانني الخاص��ة باأللعاب منها 
أن يك��ون املش��ارك الئًق��ا صحيًّا، 
إىل جانب إمكانية استخدام رافع 
األوزان يف بع��ض األلع��اب وأيًضا 
استخدام الحزام املساند، وأضاف: 
الضاغ��ط  باس��تخدام  “يس��مح 

بجميع أنواعه، واس��تخدام القفاز 
يف س��حب الس��يارة”، مؤك��ًدا أن 
لكل لعبة ومسابقة رشوطها سيتم 

التأكيد عليها مع املشاركني.
وأع��رب رئي��س لجن��ة الحكام يف 
ختام حديثه عن ش��كره وتقديره 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة ع��ىل الثقة الت��ي منحها 
للجن��ة املنظمة لإلعداد والتحضري 
له��ذه البطول��ة، متمنيًّا يف الوقت 
ذات��ه أن تحق��ق ه��ذه البطولة 
الت��ي  والتطلع��ات  األه��داف 
رس��مها س��موه، والتي تركز عىل 
دعم الش��ارع الري��ايض البحريني 
وتش��جيع الش��باب عىل مامرسة 
الرياضية، والتي  األلعاب  مختلف 
تس��اهم يف بناء جيل ريايض قادر 
عىل العطاء واملش��اركة يف تحقيق 

املنجزات ململكة البحرين.

رئيس لجنة حكام “أقوى رجل بحريني” جمشير:

اعتماد الحكام البحرينيين... والبطولة بحرينية خالصة
اللجنة اإلعالمية         بطولة أقوى رجل بحريني
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بدء التسجيل لبطولة الميثاق 
الوطني للتنس

احتفاالً بذكرى ميثاق 

العمل الوطني ينظم 

نادي البحرين 

للتنس يوم 

األربعاء 14 

فرباير الجاري 

بطولة امليثاق 

الوطني يف 

التنس، ويبدأ 

النادي اعتبارًا من 

صباح اليوم فتح باب 

التسجيل لالعبني الراغبني يف 

املشاركة، وحرًصا من إدارة النادي عىل إتاحة الفرصة ألكرب عدد 

من األعضاء وضيوفهم للمشاركة، فقد تقّرر إقامة املباريات 

بنظام الزوجي مع تغيري الزميل يف كل مباراة، وسوف تبدأ 

مباريات البطولة يف الساعة الرابعة عرًصا يوم األربعاء وتنتهي 

يف الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، وبعدها تقام ندوة 

ثقافية عن هذه املناسبة الوطنية املهمة.

وللتسجيل أو املزيد من املعلومات يرجي التواصل من خالل الربيد 

.www.bahrain.tennisclub@gmail.com اإللكرتوين للنادي

تفتتح اليوم منافسات بطولة 
98.4 لأللعاب الشاطئية 

للمراكز الشبابية التي تنظمها 
وزارة شؤون الشباب والرياضة 
مبناسبة الذكرى الثامنة عرشة 

مليثاق العمل الوطني يف 
الفرتة من الثامن من شهر 

فرباير الجاري وحتى الحادي 
والعرشين من الشهر ذاته عىل 
امللعب الشاطئية التابع لالتحاد 

البحريني لكرة القدم، وذلك 
تحت رعاية وزير شؤون الشباب 

والرياضة هشام الجودر.
ويقص رشيط االفتتاح فريقا 

مركز شباب سافرة ومركز 
شباب الرفاع الرشقي منافسات 
كرة القدم يف الرابعة والنصف 

عرًصا، ويلتقي يف الخامسة 
والنصف فريقا مركز شباب 

سلامباد ومركز شباب القادسية، 
ويلعب مركز شباب الزالق 

ضد مركز شباب مدينة عيىس 
يف الساعة السادسة والربع، 

وُتختتم مباريات اليوم الخميس 

مبواجهة مركز شباب الوسطى 
ومركز شباب السهلة الشاملية يف 

الساعة السابعة مساء.
وتتواصل منافسات كرة القدم 
غًدا الجمعة بلقاء يجمع مركز 

شباب الحورة والقضيبية ونادي 
اتحاد الريف يف الساعة الرابعة 

والنصف عرًصا، ويلتقي يف 
الخامسة والنصف مركز شباب 

صدد ومركز شباب البسيتني، 
ويف ثالث مباريات يوم الجمعة 

يتواجه مركز شباب كرزكان 

ومركز شباب رأس الرمان يف 
الساعة السادسة والربع عىل 

أن ُتختتم مباريات كرة القدم 
ليوم الجمعة مبباراة مركز شباب 

دمستان ومركز شباب سند يف 
الساعة السابعة مساء.

وتنطلق منافسات كرة اليد 
يومي غٍد الجمعة وبعد غٍد 

السبت يف الفرتة الصباحية، فيام 
تنطلق منافسات الكرة الطائرة 

يف الفرتة املسائية من يوم األحد 
جانب من فعاليات النسخة الماضيةاملقبل. 

انطالق بطولة 98.4 لأللعاب الشاطئية للمراكز الشبابية اليوم
ضاحية السيف         اللجنة اإلعالمية



من���ذ �أي���ام قليل���ة، �أث���ار فيدي���و دعائ���ي لفيلم 
جدي���د �جلدل حي���ث �نه يجم���ع جمموعة م���ن �أهم 

جن���وم هوليوود لكن �لغري���ب �أن �لعمل مل يتم 
�لت�سويق ل���ه من قبل بل كان �لفيديو مفاجاأة 

كبرية جلميع حمبي �ل�سينما.
ويجمع �لفيلم ب���ن هيو جاكمان ومارغو 
روب���ي وليام هيم�س���ورث و�أيال في����ر وروبي 

روز وكذلك ر��سل كرو وغريهم، وبد�أت ق�سته 
�ثر �سدور �العالن عن���ه �أو�خر يناير �ملا�سي وهو 

 Dundee: The Son of a Legend يحمل عن���و�ن
Returns Home،وم���ن �مُلفرت����ض �أنه ج���زء متمم للفيلم 

�ل�سه���ري Crocodile Dundee �لذي يع���ود للثمانينيات وحقق حينها 
جناحاً كبري�ً، وكان ي�سارك فيه �ملمثل �لكوميدي �الأمريكي د�ين ماكرب�يد.

لك���ن �رعان ما تبين���ت �حلقيقة وهي �أن �لعم���ل لي�ض فيلماً، بل ه���و حملة �إعالنية 
لل�سياحة يف �أ�سرت�ليا.

63 عام���ا، يف مقابل���ة  �أوب���ر� وينف���ري  �أك���دت 
�سحافية �أنها لي�ست مهتم���ة بالرت�سح للرئا�سة 

يف �لع���ام 2020، وذلك بع���د ثالثة �أ�سابيع من 
خطابها يف حفل “غولدن غلوب”، �لذي حظي 

بتاأييد و��سع بن �جلمهور �الأمريكي.
وذك���ر تقرير ن����ره موقع “ديل���ي ميل” 
�لي���وم، �أن قر�ر “وينفري”، جاء رغم ��ستطالع 

ر�أي، �أج���ري �الأ�سب���وع �ملا�سي، �أظه���ر تفوقها 
على �لرئي�ض �الأمريكي �حلايل دونالد تر�مب.

ويف مقابلة مع جملة “�إن �ستايل”، قالت”وينفري” 
�إنها �لتقت موؤخر� ب�سخ�سي���ة عر�ست �أن تدير حملتها �النتخابية، و�أن �الأمر ح�سل 

عل���ى �سعبي���ة و��سعة م�سيف���ة: “ال �أهتم به���ذ� �ل�س���يء، فلي�ض لدي �حلم����ض �لنووي 
للرئا�س���ة”. وعل���ق �لرئي�ض “تر�م���ب”، ب�ساأن مناف�س���ة �أوبر� وينفري ل���ه، يف �نتخابات 

2020، قائال: “�سيكون �الأمر م�سليا، و�ساأهزمها يف �النتخابات”.

أستراليا 

رئاسة 

سرقة

ت���زوج �ملمثل �الأمريك���ي �ل�سهري ج���ون �ستامو�ض من �سديقت���ه كاتلن ماكه���وج يف كني�سة مبدينة 
�ستودي���و �سيتي يف لو�ض �أجنل�ض. يذك���ر �أن كاتلن تعر�ست لعملية �رقة �أثناء �إقامتها يف فندق بيفريل 

هيلز، حيث متت �رقة جموهر�ت تخ�سها تبلغ قيمتها 165 �ألف دوالر.
وكان ج���ون وكاتلن قد �أعلنا نباأ حمل كاتلن بطفلهما �الأول يف دي�سمرب �ملا�سي، بعد �سهرين من 

�إعالنهما خطبتهما.يذكر �أن جون كان متزوجا من �ملمثلة ريبيكا رومن.
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فيها  ��سطرت  عدة  �أدو�ر�ً  هين�سون  تر�جي  �أدت 
 Proud يف  �لبطولة  دور  يف  ولكن  �لنار.  �إط��الق  �إل��ى 
�ملاأجورة.  �لقاتلة  فيها  تكون  مرة  �أول  هذه   ،Mary
علم  جعلت  �لتي   ،Empire م�سل�سل  ممثلة  تلب�ض 
�جللد   ،Hidden Figures يف  مميز�ً  يبدو  �حل�ساب 
جون  جتعل  تر�سانة  وتخفي  �الأخ��ري،  عملها  يف  �الأ�سود 
مهامها  م��ن  م��ازي��ر�ت��ي  �سيارة  وت��ق��ود  ف��خ��ور�ً،  وي��ك 
جمال  يف  تعمل  عائلة  منها  تطلبه  ما  منفذًة  و�إليها، 
هذ�  “لدى  تعمل  كانت  بو�سطن.  يف  �ملنظمة  �جلرمية 
على  ر�أ�ساً  تنقلب  حياتها  لكن  ونهار�ً”،  ليالً  �لرجل 
عقب عندما تلتقي فتى �سغري�ً يدخل حياتها م�سادفة 
�لفيلم  مقتطفات  ُتربز  عملياتها.  �إحدى  تخفق  عندما 
حتى  هين�سون  من  ر�أيناها  �أن  ي�سبق  مل  حركة  م�ساهد 
�ليوم. �أما مل�سق �لعمل، فيعيدنا �إلى زمن كانت فيه 
�لتي  هين�سون،  تتحدث  ر�ئجة.  �ل�سود  ��ستغالل  موجة 
�أي�ساً منتج �لفيلم �ملنفذ، عن جهودها �الأخرية  كانت 

لتمكن �ملر�أة.
يهدف فيلم Proud Mary �إلى متكن �ملر�أة يف 

زمن نحن باأم�ض �حلاجة �إلى ذلك. هل خططت لذلك؟
على  �ل��ق��در  يحر�ض  �الأق����د�ر.  ���س��اءت  هكذ�  ك��ال، 
كنت  وم��ا  �مل��ن��ا���س��ب.  وقتها  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  ح���دوث 
مل  �أف�سل.  ب�سكل  لذلك  �أخطط  �أن  نف�سي  �أنا  �أ�ستطيع 
ولكن  �لكون.  �ساءه  ما  هذ�  بل  ترتيبي،  من  هذ�  يكن 
ها نحن! وميكنني �ليوم ��ستخد�م هذ� �ملنرب الأحتدث 
�أهمية  �لفيلم  يتناول  �ملهمة.  �مل�سائل  بع�ض  عن 
�لقبول  �أو  �سحية  �إلى  �لتحّول  وعدم  �لقوة  ��ستعادة 
بهذ� �لدور. تريد هذه �ملر�أة �أن تخرج من منط حياتها 
�لذي �سئمته. لكن جمموعة من �لرجال تاأمرها ومتنعها 

قوتها.  ت�ستعيد  �حل���ل؟  ف��م��ا  ذل���ك.  ه���ذ� م��ن 
جوهر �لق�سة. ولكن بالن�سبة 

�إيل كممثلة يف هذه �للعبة، 
�أن  �أهمية  �لفيلم  يعك�ض 
�أمريكية من  �م��ر�أة  ت��وؤدي 

�أ�سل �أفريقي يف �سن 
�لرئي�ض  �لدور  معينة 

يف فيلم مماثل. يكفي 
عليها  ُيعر�ض  �أن 
ه�����ذ� �ل���������دور. مل 

ن��َر �أم���ر�ً مم��اث��الً منذ 
�سبعينيات �لقرن �ملا�سي. 

���س��اه��دن��ا ك���ث���ري�ً من 
�مل�����س��ان��دة  �الأدو�ر 
و�لثانوية �لقوية، بيد 

�أننا مل نَر �م��ر�أة يف دور 
)غالباً(.  �لرئي�ض  �لفيلم 

هذ� فيلمها... تفوز يف �لنهاية 
وتقتل �لرجل... مل نَر هذ� منذ 

�ل�سبعينيات.
منذ  مماثالً  فيلماً  ن��َر  مل  مل��اذ� 

ذلك �حلن؟
�أح��د  يتحلى  ال  �مل��ال��ي��ة.  �ملكا�سب  ي���رون  ال 

�أرباح هذ� �لفيلم �ملالية. لكنهم  بالذكاء �لكايف لريى 

�سي�ساهدونه يف مطلق �الأحو�ل.
�لطويلة  �لفرتة  �إلى هذه  �لقوة  �أ�سحاب  �حتاج  مَل 

لي�ستيقظو� ويتحركو�؟
�ملنا�سب  ي���رون  �ل��ن��ا���ض.  على  �خل���وف  ي�سيطر 
مو��سع  وي��درك��ون  �ال�ستوديوهات  ه��ذه  يف  �ملتبدلة 
�لرجال.  من  �أك��ر  �ل�سينما  دور  �لن�ساء  ترتاد  �خلطاأ. 

لذلك من �لذكاء �لتوجه �إلى �إليهن.
حركة  �أف��الم  بطلة  ت�سبحن  قد  �أن��ك  تخيلِت  هل 

عندما دخلت جمال �لعمل هذ�؟
َمن يتخيل �أمر�ً مماثالً؟ وهنا تكمن �ملتعة. هنا جنني 
�ملكا�سب. َمن ال يرغب يف �أد�ء دور �لبطل �لقوي؟ هذه 

�أف�سل �سخ�سية.

هل ��ستندِت يف دور ماري �إلى �سخ�سية حمددة؟
�سبقوين،  َم��ن  م��ا قدمه  �أن��ق��ل  �أن  م��ن  ب��د  ال  ك��ان 
�ل�سخ�سية  تلك  جعلت  لكنني  غ��ري��ر.  ب��ام  خ�سو�ساً 
حقيقية و�سادقة. ال نرى يف �حلياة كثري�ً من �لقاتالت 
�لرجال،  عن  �الأبحاث  بع�ض  �أجريت  لذلك  �ملاأجور�ت. 
)ريت�سارد  �أي�سمان  ُيدعى  رجل  على  م�سادفًة  وعرُت 
باأعمال  ق��ام  �أحببته.  �هتمامي.  �أث���ار  كوكلين�سكي( 
�أعتقد  �إليه.  ما يف �سخ�سيته �سدين  �أمر�ً  �أن  �إال  مريعة، 
�أن هذ� ما جعله �لقاتل �ملاأجور �ملنا�سب، مبا �أن عليه 
تنفيذ بع�ض عمليات �لقتل عن م�سافة قريبة جد�ً. ما 
�أحياناً  جلاأ  بل  م�سد�ساً،  �أو  �سكيناً  دوماً  ي�ستخدم  كان 

�إلى حقنة على لوحة �لقيادة. بد� يل مثري�ً لالهتمام.
َمن بطل �أفالم �حلركة �ملف�سل لديك؟

�أي�ساً  و�أهوى  ني�سون،  وليام  ريفز  كيانو  �أحب 
لدي  �ملف�سل  لكن  بوند.  �أع��م��ال  كل 
الأنه  كريغ  د�ن��ي��ال  يبقى 
�إلى  �ل�سخ�سية  نقل هذه 
عن  �أعرب  �أعلى.  م�ستوى 
جر�أة �أكرب وبد� �أكر جاذبية. 
)�إلبا(  �إدري�ض  �أن  �أعتقد 
ينجح يف دور بوند، �أو 

رمبا �أنا.
مم�����������������������ن 
�إلهامك  ��ستمدت 

يف هذ� �لدور؟
م�����ن �ل���ن�������س���اء 
ينا�سلن  �ل���ل���و�ت���ي 
�الأف�����س��ل.  �سبيل  يف 
ت�ستند هذه �ل�سخ�سية 
�لن�ساء،  �أن��و�ع  كل  �إلى 
�لن�ساء �للو�تي عرفتهن يف 

حياتي، و�سديقاتي.
م��اري  �أن  تعتقدين  ه��ل 
�ستمهد �لدرب �إز�ء بطالت �أخريات 

يف �لعام 2018؟
ه����ذ� م���ا �أرج�������وه. ال �أ���س��ت��ط��ي��ع ت��وق��ع 

�مل�ستقبل، �إال �أنني �آمل ذلك بالتاأكيد.
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اإعداد: طارق البحار

فرقة “سبابس جيرلز” 
تعود 
مجددًا

غناء

�إذ� كن���ت من حمب���ي �أفالم �لرعب، وال تخيف���ك م�ساهد �لدم 
وظه���ور �الأ�سب���اح، فهناك فيل���م �أمريك���ي جديد علي���ك �نتظار 
�س���دوره �سيف �لعام 2018، وهو عمل �سينمائي خمتلف و�سفه 
�لقليل���ون �لذين �ساهدوه يف عرو�ض خا�س���ة، باأنه �لفيلم �الأ�سد 

رعباً يف تاريخ هذ� �لنوع من �لدر�ما.
Hered i  ررمبا �أقنعك بذلك �الإعالن �لدعائي �الأول لفيلم
tary “”، �ل���ذي �أ�سدرته �ركة A24 لالإنت���اج �ل�سينمائي، ذ�ت 
�خل���ربة �ملمي���زة يف �إنتاج مثل ه���ذه �الأفالم، �إذ �سب���ق �أن �أنتجت 
وهم���ا   ،The Killing of a Sacred Deerو  The Witch

فيلمان من �أجنح �أفالم �لرعب يف �ل�سنو�ت �لع�ر �الأخرية.
�لغري���ب �أن �لفيلم هو �لعمل �الأول ملخرجه �آري �أ�سرت، �لذي 

يخو�ض جتربة �الإخر�ج الأول مرة.
وت���دور ق�س���ة �لفيلم حول �م���ر�أة تدعى �آين، ت���وؤدي دورها 
�ملمثل���ة توين كوليت، تعي�ض حالة ح���د�د على وفاة �أمها، ويتاأثر 
كذلك ب�سدة من تلك �لوفاة �بنها �ملدمن �أليك�ض وولف، و�بنتها 
�لتي توؤدي دورها �ل�سابة ميلي �سابريو، وتلعب دور فتاة تعاين 
الوح���دة، وتنخ���رط يف ممار�سة طقو�س مرعبة، مث���ل قطع روؤو�س 

�لطيور �مليتة، وروؤية �أ�سباح غام�سة لن�ساء خميفات.
كذلك ت�س���ارك يف �لفيلم �ملمثلة �ملخ�رم���ة �حلائزة جائزة 

�إميي، �آن دود، يف دور �إحدى �سديقات �آين.

�ملقطع �لت�سويقي مليء مب�ساه���د �لرعب، �لتي يقفز فيها 
�البن على �سبيل �ملثال مرتعد�ً من خوفه فجاأة دون �سابق �إنذ�ر، 
وه���و حافل �أي�ساً مب�ساهد تظهر �سخ�سيات حترتق بالنار، ولكي 
تك���ون �جلرع���ة مركزة �أكر هن���اك �أي�ساً م�سه���د د�ٍم، تظهر فيه 
�سخ�سي���ة وولف وهو ي����رب وجهه بكل عنف عل���ى من�سدة، ثم 
يظهر بعدها مغطى متام���اً باحل�ر�ت! �أولى �الأ�سد�ء و�لتعليقات 
�لنقدية م���ن مهرجان Sundance �متدحت �لفيلم )فهو يحظى 
حالي���اً بتقييم 100 % على موقع Rotten Tomatoes بف�سل 
15 م�ستخدماً �أدلو� بر�أيهم وتعليقهم �لنقدي( على عمقه وكمية 

�لرعب �لتي فيه.
حت���ى �إن موقع جملة Vanity Fair نقل ع���ن �لناقد �لفني 
 ،Hereditary الأمريك���ي �ملعروف ريت�سارد لو�سون قول���ه عن�
�إن���ه “خميف حل���د �لروعة”، و�إنه معجون بكمي���ة رعب عاطفي من 
م�ستوى فيل���م The Babadook، وكتب قائ���اًل “تكاد ال تكون 
هن���اك لقط���ة يف �لفيلم �إال وهي ممل���وءة بالرعب، �ل���ذي ي�سبب 
ت “�أد�ء كامالً د�ر بنا  �رتعاد �لفر�ئ����ض”، وكذلك فاإن كوليت �أَدّ
و�أخذن���ا �إلى �أطر�ف �لف���ن �لهابط، ثم �سعد بنا ب���كل متكن �إلى 

�الإن�سانية �لبد�ئية”، فمن يرف�ض م�ساهدة �سيء كهذ�؟
�الأمريكي���ة  �ل�سينم���ا  دور  يف  �سيعر����ض   Hereditary

و�لبحرينية، يف 8 يونيو من �لعام 2018.

تراجي هينسون: لدي آمال كبيرة بالمستقبل

Hereditary.. “األشد خوفًا”
في تاريخ السينما 

�نتقد �بن �لكات���ب �مل�رحي �لر�حل باول 
زيندل �ركة Fox SearchLightالقتبا�سها 
 ”The Shape of Water“ فيل���م  ق�س���ة 
�ملر�س���ح لالأو�س���كار عن م�رحي���ة و�لده �لتي 
عر�س���ت يف �لع���ام 1969 دون �أن ت�س���األ عن 

�حلقوق.
و�رح ديفيد زين���دل �أن �لفيلم ماأخوذ بو�سوح 
ع���ن م�رحي���ة “Let Me Hear You Whisper” �لتي 
عر�ست يف 1969، و�لتي د�رت فكرتها حول �سيدة حديثة �لتعين 
مبعم���ل �أبحاث وجت���ارب على �حليو�نات، تهت���م بدولفن قرر �لعلم���اء ت�ريح خمه بعد 
ف�سله���م يف متكين���ه من �لكالم، وتتمكن م���ن �إنقاذ �لدولفن باأخذه خ���ارج �ملاء. وتابع 
زين���دل قائال “لقد �أخربين �لكثري م���ن �لنا�ض عن ده�ستهم م���ن �لت�سابه �لكبري، ونحن 

ممتنون جد� جلماهري باول زيندل �لذين لفتو �نتباهنا لذلك”.

�أك���دت فرق���ة “�سباي�ض جريل���ز” �إن �أع�ساء �لفرقة 
يعتزم���ون �لعم���ل مع���اً جم���دد�ً يف بع����ض “�لفر����ض 

�جلديدة” بعد عقدين تقريباً من �النف�سال.
جاء �لتاأكيد بعد �ساعات من بدء �ملغنيات �خلم�ض 
i فيكتوري���ا بيكهام وميالين بر�ون ومي���الين ت�سي�سومل 
وج���ريي هورنر و�إميا بونتون i تب���ادل �ل�سور على و�سائل 
�لتو��سل �الجتماعي عن جتمعن يف منزل هورنر خارج لندن.

وقالت �لفرقة ف���ى بيان لها �أم�ض �جلمع���ة “لقد متتعنا 
بوق���ت ر�ئع بع���د �لظه���ر و��سرتجعنا ذكري���ات �أوقات���اً ر�ئعة 
�أم�سيناه���ا مع���اً”. وتابع �لبي���ان “ن�سعر د�ئم���اً ب�سعادة غامرة 
�إز�ء م���دى �الهتمام يف جميع �أنحاء �لعامل بفرقة �سباي�ض جريلز، 
ويبدو �لوق���ت �الآن منا�سب���اً ال�ستك�ساف بع����ض �لفر�ض �جلديدة 
�لر�ئع���ة مع���اً”. وذك���رت �سحيفة “ذ� �س���ن” �إن كل مغني���ة بالفرقة 
�ستح�س���ل عل���ى 10 مالي���ن جنيه ��سرتلين���ي )14 ملي���ون دوالر( عن 
�مل�روع���ات �جلدي���دة و�ن بيكهام �سعت �إلى �حل�سول عل���ى تاأكيد�ت باأنها لن 

ت�سطر �إلى �لغناء.

تعمل �ملمثل���ة �لرتكية فرح زينب عبد�هلل، على �إطالق �أول �ألبوم 
 H غنائ���ي لها، بكلمات من كتابتها وغنائها، بح�سب ما �أكدته �سحيفة

rriyet �لرتكية.
ياأتي هذ� بعد م�ساركتها �الأخرية يف بطولة فيلم “�هم�ض يل �إن ن�سيت”، 
�لذي �أُطلق يف �لعام 2014، حيث غَنّت للمرة �الأولى، ويبدو �أنها قررت تكر�ر 
تلك �لتجربة منفردة. وبهذه �خلطوة حتقق �ملمثلة �لرتكية حلمها باأن ت�سبح 

مغنية م�سهورة.



تنطل���ق عن���د ال�س���اعة الثامنة من م�س���اء 
امل�رسح���ي  اأوال  مهرج���ان  فعالي���ات  الي���وم 
ال���دويل ال� 12 على �س���الة البحرين الثقافية 
وذلك بالعر�ض التون�س���ي الكندي “�س���غف”، 
وبل���غ ع���دد الأعم���ال امل�س���اركة يف دورة هذا 

الع���ام 7 عرو�ض م���ن ال�س���عودية، والبحرين، 
والمارات، وكوريا، وايطالي���ا، تون�ض وكندا، 
ويقام املهرجان حتت �س���عار “يف اأوال نحيا.. 
وبامل����رسح ن�س���مو”. كم���ا �س���يكرم ع���ددا من 
الفنان���ن واملبدع���ن وهم: الفنان �س���لمان 
الدلل، الفنان حممد يا�س���ن، الفنانة �سلوى 
بخيت، الفن���ان الماراتي ا�س���ماعيل عبداهلل، 

الكات���ب ال�س���حفي ا�س���امة املاج���د، الفن���ان 
يو�سف بوهلول. 

وقد اطلقت اإدارة املهرجان على اجلائزة 
الك���رى ا�س���م وزي���ر الإع���ام ال�س���ابق طارق 
عبدالرحم���ن املوؤيد �س���تمنح لأف�س���ل عر�ض 
متكام���ل يف املهرجان وذل���ك تقديرا وعرفانا 
له���ذه ال�سخ�س���ية الت���ي كانت لها ب�س���مات 

وا�سحة يف م�س���رة الدراما وامل�رسح البحريني 
يف تلك الفرتة كما �ستقام ندوة فكرية رئي�سة 
يف املهرجان حتت عنوان “امل�رسح واجلمهور” 
�س���يتحدث فيه���ا كل م���ن: عب���داهلل يو�س���ف 
ويو�س���ف احلم���دان م���ن البحرين، اإ�س���ماعيل 
عب���داهلل من الإمارات، م���ازن الغرباوي رئي�ض 

مهرجان �رسم ال�سيخ ال�سبابي من م�رس.
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�س���من فعاليات مركز عبدالرحمن كانو الثقايف يد�س���ن 
ال�س���اعر الغنائ���ي اإبراهيم الأن�س���اري ديوان���ه اجلديد )تايا 
اللي���ل( وذلك يوم الأحد املوافق 11/2/2018 يف ال�س���اعة 

الثامنة والن�سف م�ساء.
وي�س���تمل الديوان على جمموعة من الق�سائد العاطفية 

والوطنية واملواويل والأغنيات امل�س���اغة باللهجة البحرينية 
الدارجة والتي تناول من خالها ال�س���اعر الكثر من الق�سايا 
العام���ة واخلا�س���ة على مدى �س���نن م���ن التجرب���ة والعطاء، 
و�س���تبداأ فعالي���ات احلفل مبرك���ز عبدالرحمن كان���و الثقايف 

الواقع ب�سارع اخلمي�ض خلف مفرو�سات املوؤيد.
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1958
�ساقية  اأح��داث  وقوع 
�����س����ي����دي ي���و����س���ف 
ب��احل��دود اجل��زائ��ري��ة 
ك��رد  ال��ت��ون�����س��ي��ة   -
فعل للدعم التون�سي 
ل��ل��ث��ورة اجل��زائ��ري��ة 
وق�����د وق�����ع ن��ت��ي��ج��ه 
من  العديد  لاأحداث 
اجلزائرين  القتلى 

والتون�سين.

1963
ان����ق����اب ع�����س��ك��ري 
ي��ط��ي��ح  ال����ع����راق  يف 
قا�سم  ب��ع��ب��دال��ك��رمي 
وي������وؤدي اإل����ى ت��ويل 
ع��ب��دال�����س��ام ع���ارف 

زمام ال�سلطة.

1985
القمر ال�سناعي عرب 
���س��ات ي��ن��ط��ل��ق اإل���ى 

ال�سماء.

2004
ج����م����ع����ي����ة ال�����ع�����اد 
ال����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة 
على  بالقوة  ت�ستويل 
قرية  يف  م��ن�����زلً   16
����س���ل���وان امل��ح��اذي��ة 
يف  الأق�سى  للم�سجد 
حميط  لتهويد  حملة 

امل�سجد الأق�سى.

2006
ال���رتب���ي���ة  وزارة 
اإ�رسائيل  يف  والتعليم 
اليهودية  وال��وك��ال��ة 
الن�سخ  اآلف  يوزعان 
خل�����رائ�����ط ال���ب���ل���دة 
القد�ض  يف  القدمية 
يف  يهود  اأطفال  على 
ع�����رسات امل��دار���ض يف 
و�سعت  حيث  رو�سيا 
ملج�سم  �سورة  فيها 
ال���ه���ي���ك���ل ال���ث���ال���ث 
مكان قبة ال�سخرة يف 

امل�سجد الأق�سى.

مسافات

سهير القيسي في إطاللة ملكية من العهد السومري

دعما فنيا لمرضى السرطان

“أتمنى لو كنت برجا فلكيا” قصيدة عالمية لفاطمة الظاعن

مسرحية “شغف” التونسية الكندية 
تفتتح مهرجان أوال اليوم

ن�رست الفنانة �سهر القي�سي جمموعة �سور 
من اآخر اإطالة لها عر ح�س���ابها ال�سخ�سي، على 
موق���ع تب���ادل ال�س���ور والفيديوه���ات العاملي 
“ان�س���تغرام”. وارت���دت القي�س���ي زي���ا ملكي���ا، 
وت�س���بهت بامللك���ة ال�س���ومرية، “بواآبي”، التي 
كانت اأ�سهر �سخ�سيات مدينة “اأور” ال�سومرية، 

خال ع�رس الأ�رسة الأولى.
وعلقت القي�سي قائلة: “امللكة ال�سومرية 
 Shubad �س���بعاد  اأي�س���ا  وت�س���مى  بواآب���ي 
ال�س���ومرية، وكانت �سخ�سية مهمة يف مدينة اأور 
ال�سومرية، خال ع�رس الأ�رسة الأولى من اأور حوايل 
العام 2600 قبل املياد.. ت�س���مى ع���ادة باأنها 
ملكة، وجدت العديد من الأختام ال�سطوانية يف 
 ،”eresh“ قرها وكان ي�س���ار اإليها ب�”نن” اأو
وهي الكلمة ال�سومرية التي ميكن اأن تدل على 

امللكة الكاهنة”.

اأقامت منظمة اإي�س����يك ال�سبابية يف لجون امواج موؤخرا 
احتفالي����ة ك����رى للثقاف����ات العاملي����ة يف البحرين، حيث 
عر�ست جمموعة من ال�سباب ثقافاتهم يف القرية العاملية 

التي تنظم هناك �س����نويا، كل ما يتعلق بالعادات الدولية 
من حول العامل من اأزياء ومو�سيقى وطعام وغناء.

ت�س����جع القرية العاملي����ة هذه ال�س����تدامة الجتماعية، 
والوع����ي العامل����ي، والتفاه����م الثقايف وبناء اجل�س����ور بن 

الدول والثقافات.. وهذه �سور من الفعالية:

وفاء مكي تداعب جمهورها

في حضور خاص لمسافات البالد

شاهدت لكم: فيلم Winchester.. عندما تنتقم األشباح

ن�رست الفنانة وفاء مكي، عر ح�سابها ال�سخ�سي على موقع “اإن�ستغرام”، 
من�سوراً، لفتة اإلى اأنها “رزق”.

وكتب���ت “مكي” على املن�س���ور: “مو �رشط الرزق يك���ون فلو�س، ممكن 
يكون اأنا”، و�ساألت اجلمهور: “ول �سو راأيكم”.

يف عر�����ض خا�����ض يف �س����ينما نوف����و املح����رق 
وبح�س����ور ح�����رسي مل�س����افات الب����اد، ق����دم فيلم 
الرع����ب اجلدي����د Winchester وه����و عن ق�س����ة 
واقعي����ة حدثت لمراأة تدعى “�س����اره وين�س�س����رت” 
حي����ث ادعت اأن منزلها ت�س����كنه اأ�س����باح ل�س����حايا 

زوجها الراحل. 
“وين�س�س����رت” ت�س����لط  ويف فيلمه����ا اجلدي����د 
النجم����ة الكبرة هيل����ن مرين، ال�س����وء على لغز 
�س����ارة وين�س�س����رت الت����ي بنت هذا الق�����رس، وكانت 
اأرملة وليام وين�س�س����رت، اإمراطور �سناعة البنادق 
يف املا�س����ي. وتوفي����ت �س����ارة يف 1922 تارك����ة 

وراءها الق�رس لي�سبح نقطة جذب �سياحية.
يف التفا�سيل يقوم الفيلم على ق�سة حقيقية 
ملنزل “وين�س�س����رت” الغام�ض يف �س����ان خو�س����يه، 
بولية كاليفورنيا الأمركية. ويحكي ق�سة “�ساره 
وين�س�س����رت” اأرمل����ة “ولي����ام روبرت وين�س�س����رت” 
رئي�����ض �رسك����ة “وين�س�س����رت” الت����ي هيمن����ت على 
�س����ناعة الأ�سلحة ال�س����غرة لعقود طويلة، وتبني 
�س����ارة وين�س�س����رت )جت�س����دها الفنان����ة الإجنليزية 

“هيلن مرين”( ق�رسًا كبًرا لكن ت�س����كنه اأ�سباح 
م����ن قتل����وا با�س����تخدام الأ�س����لحة الت����ي طورته����ا 
�رسكة زوجها، وخال �س����ياق الأح����داث ومع متابعة 
الطبي����ب براي�ض حترياته، يح����دث املزيد واملزيد 
م����ن الأحداث املرعبة يف الق�رس، الذي ي�س����تهر باأنه 
اأحد اأكرث املنازل “امل�س����كونة بالأ�س����باح” رعباً يف 

الوليات املتحدة.
الفيلم ه����و واحد م����ن جمموعة اأف����ام الرعب 
التي تعر�ض يف �سهر فراير، مت ت�سوير الفيلم يف 
منزل “وين�س�س����رت” الذي حتكي الق�سة عن وجود 
الأ�س����باح ب����ه، بالإ�س����افى لبع�ض امل�س����اهد التي 
�ُس����ورت يف مدينة ملبورن الأ�س����رتالية، وي�س����ارك 
يف اإخ����راج الفيلم كٌل من مايكل وبيرت �س����بيبرج، 

واإنتاج توبن اأرمرو�ست.
حقق “Winchester” اإيرادات ُتقدر بحوايل 
615 األف دولر يف اليوم الأول من عر�سه، ويتوقع 
اأن يحق����ق الفيلم اإيرادات م����ا بن 6 اإلى 8 مليون 

دولر. 
جرت عمليات البناء على مدار ال�س����اعة واليوم 
دون اأي توقف اأو ا�س����رتاحة، وا�ستمرت لعقود من 
الزمن، ويرتفع املنزل �سبعة طوابق، ويحتوي اآلف 
الغرف والأبواب وال�س����امل التي غالًبا ل ت�سل اإلى 
اأي م����كان على الإطاق. ومن اخل����ارج يبدو املنزل 
مثل ق�����رس تاريخي مهي����ب مت بن����اوؤه تلبية لرغبة 

�س����يدة م�س����طربة وجمنونة، ولكن �س����ارة ل تبني 
املنزل لنف�س����ها، اأو لبنة اأخيها )�س����ارة �س����نوك(، 
اأو للدكتور اإيريك براي�ض )جاي�سون كارك( الذي 
طلبت منه احل�س����ور اإل����ى هذا املن����زل. اإنها تبني 
�س����جًنا وماًذا للمئ����ات من الأرواح الغا�س����بة التي 
قتلتها اأ�سلحة عائلة وين�س�سرت من اأجل ال�ستقرار 

فيه.
ويف تعلي����ق لها، قال����ت النجمة هيلن مرين 
حول اأداء دور �س����ارة وين�س�سرت: “هناك الكثر من 
الأ�س����اطر حول �سخ�س����ية �س����ارة وين�س�سرت. وقد 
كان هن����اك خ����ال ف����رتة حياتها اأ�س����طورة منت�رسة 

عنه����ا وعن املنزل الذي كان����ت تبنيه. لقد مت بناء 
هذا املنزل اآنذاك حيث مل يكن حوله اأي �سيء. اإنه 
يقع الآن و�س����ط ال�سارع الرئي�سي يف �سان خو�سيه، 
وهي منطقة ت�س����وق. ولك����ن يف ذلك الوقت كانت 
جم����رد منطقة زراعية ويف و�س����طها كان هذا البناء 
ال�س����خم. كان����ت املالك����ة هي ه����ذه الأرمل����ة التي 
ترتدي املاب�ض ال�سوداء على الدوام، وت�رسف على 
اأعمال البناء يف الق�رس. مل يكن اأحد يراها يف البلدة. 
كانت حتظى باخل�سو�سية على الدوام يف منزلها، 
وميك����ن اأن تتفهم �س����بب انت�س����ار ه����ذه الأقاويل 
حوله����ا م����ع ا�س����تمرار بناء ه����ذا املن����زل الغريب، 
والذي كان يكر باحلجم �س����يًئا ف�س����يًئا. ا�ستمرت 
هذه الأ�س����اطر ل�س����نن طويلة، ومن ال�س����عب اأن 
ت�ستخل�ض الق�سة احلقيقية من هذه الأ�سطورة”.

واأ�س����افت: “هن����اك امت����داد ب����ن احلقيق����ة 
واخلي����ال يف ه����ذا الفيلم، اإن����ه اأمر مذهل. و�س����واء 
اأكانت تلك هي حقيقة �سخ�س����ية �سارة اأم مل تكن، 

فلي�ض مبقدور اأحد اأن يعرف”.
وليزال كثرون اليوم يتوافدون على مدينة 
�س����ان هوزيه الأمركية، �سعياً لك�س����ف اأ�رسار ق�رس 
وين�س�سرت الغام�ض الذي ي�سم 160 غرفة، ويكرث 
احلدي����ث ع����ن كون����ه م�س����كوناً باأ�س����باح تختبئ يف 

ممراته املظلمة.

    BUZZ      
أحداث

تتميز بهالة خا�سة من القوة وال�ستقرار

خ���ال  م���ن  ب�س���هولة  الرتكي���ز  �س���تفقد 
التفا�سيل املعقدة 

 ح���اول ا�س���تخراج بع����ض الإيجابي���ات من 
املوقف

ل تغفل عن اأهداف���ك لأنك الآن متلك زمام 
المور 

ركز يف اجلوانب الرئي�سة واترك الهوام�ض 

 ا�س���غل نف�س���ك بالأم���ور الت���ي ت�س���عدك 
وتر�سيك 

راحة نف�س���ية بعد تعب كبر خال ال�سبوع 
املا�سي

حاول ا�ستخدام طاقتك يف م�ساعدة 
الآخرين

تاأك���د م���ن القرتاب م���ن الأ�س���ياء بطريقة 
عاقلة 

يج���ب اأن تتقب���ل الهزائم اأي�ُس���ا يف الوقت 
احلايل

لن جتد ظروًفا اأف�سل لتنفيذ طموحاتك

انت اليوم غر متفق مع ذاتك، وهذا وا�سح

الحمل:
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الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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تعم���ل فاطم���ة الظاع���ن اأ�س���تاذة تكنولوجيا 
معلوم���ات باجلامع���ة الأهلية على خو����ض معارك 
الب���داع بالأفع���ال ل بال�س���عارات، فب���ن الفين���ة 
والأخرى ت�س���جل على لئحة ابداعها م�رسوعا جديدا 

يف حيز عملها ولكنها هذه املرة تو�سعت.
فبع���د ابتكارها برنامج تعليم ال�س���م والبكم 
املتواف���ر يف “بلي �س���تور” يف الهوات���ف الذكية، 
وكذل���ك الرنام���ج الفريد من نوع���ه وهو قامو�ض 
للهج���ة البحرينية الدارجة ويحت���وي على اأكرث من 
1000 كلمة ومزود بال�س���وت لتعليم كيفية نطق 
الكلم���ة باللهج���ة البحريني���ة واأي�س���ا بالإجنليزية، 
وقامو�ض اآخر عن لغة الإ�س���ارة وغرها من الرامج 
املفي���دة، اقتحمت عامل ال�س���عر وذلك بق�س���يدة 
�رسخت يف وجه مر�ض ال�رسطان كتبتها وحتولت الى 
اغنية باللغة الجنليزية واطلقت عليها “اأمتنى لو 
كنت برج���ا فلكيا” وهي ق�ص���يدة حتارب االحباط 

وفقدان المل وال�سياع يف طرقات ال�ست�سام.
تقول فاطمة عن هذه التجربة اجلديدة:

الق�س���يدة بروعة اأبياتها تتح���دث عن مر�ض 
ال�رسطان ال���ذي اأمتنى اأن يكون فق���ط برجا فلكيا 
ولي�ض مر�س���ا خبيثا يدمر اأحام كل �سخ�ض يعاين 
منه ويجعل���ه �س���عيفا ومهزوما، وكذل���ك تدمره 

للعدي���د من العوائ���ل التي ي�س���اب اأحده���ا بهذا 
املر����ض اخلبيث الذي يتغلغل يف ج�س���د الإن�س���ان 
دون �س���ابق اإنذار ويع�رسه اأملا �سديدا ل�سيما عند 

تلقي جرعات العاج الكيمائي والإ�سعاعي.
اأغنية “اأمتن���ى لو كنت برجا فلكيا” م�س���اغة 
لتحفيز ال�سخ�ض امل�ساب بهذا املر�ض وت�سجيعه 
وجعله قويا �سامدا �سبورا را�سيا بالق�ساء والقدر 
ومتم�س���كا بالإميان والإرادة، وعدم اخل�س���وع اإيل 
نوع من ال�صغوط النف�صية مهما كان حجم املر�س، 
فهناك الكثر من الأبطال الذين ابتاهم اهلل بهذا 
املر�ض ولكنهم �سروا وتوكلوا على اهلل وكافحوا 

ويف الأخر تغلبوا عليه وهزموه باإذن اهلل تعالى.
وتابع���ت الظاع���ن “اأن الأغني���ة تتكل���م ع���ن 
�س���خ�ض يتح���دى املر����ض لأخر دقيق���ة يف حياته، 
ويق���رر ب�س���جاعة انه لن ي�س���مح ل���ه بالتغلب عليه 
مهم���ا كانت العواق���ب، فاحلياة عبارة عن �س���احة 
معرك���ة ونح���ن حمارب���ون اأقوي���اء ن�س���تطيع هزمه 
بالإمي���ان القوي ال���ذي ميدنا به اخلال���ق. . ودائما 
نتذك���ر وبكل يقن اأن هذه هي م�س���يئة اهلل وكل 

�سيء مقدر ومكتوب”. 
الأغنية ب�سوت وتلحن الفنان ري�ستا ومتت 
عملية املونتاج وهند�س���ة ال�س���وت يف الوليات 

املتح���دة الأمركي���ة، وق���د اأهديتها اأي�س���ا اإلى 
اجلمعي���ة الريطانية اخلرية ملر�س���ى ال�رسطان 
املراهق���ن والأطف���ال والتي حت�س���ل على دعم 
من �رسكة تي�س���كو العاملية، ومطع���م باك هورز 
مبنطقة ويند�س���ور، ومركز واي في���ل للحدائق، 
بالإ�س���افة اإل���ى دع���م من اأك���رث م���ن 366 فنان 
وفنانة وملحنن ومنتجن من كافة اأرجاء العامل، 
باأغانيهم وكتاباتهم وخمتلف اأن�س���طتهم، حيث 
يتم �رساء نتاجهم الفني ومن ثم يذهب ريعه اإلى 
البحوث العلمية ملكافح���ة ال�رسطان، وباإمكان اأي 
�س���خ�ض الدخول اإلى الوقع املخت�ض وال�ستماع 

اإل���ى اأي اأغنية ملدة 30 ثاني���ة فقط، واإذا اأعجبته 
الأغنية ونالت ر�ساه ي�ستطيع �رسائها مببلغ زهيد 
ل يتع���دى اجلنية اإ�س���رتليني ع���ن طريق املوقع 

وتر�سل اإليه على �سكل ملف “ اإمل بي 3 “.
املتمي���ز  اخل���ري  الفن���ي  الن�ص���اط  به���ذا 
تك���ون فاطمة الظاع���ن اأول بحرينية تقدم اأغنية 
بهذا ال�س���كل لدعم اجلمعيات اخلري���ة العلمية 
مل�س���اعدة مر�س���ى ال�رسطان، وقد �سكرها ال�سيد 
ف���ردي �س���تاون وه���و الداع���م الرئي����ض له���ذه 
املنظمة اخلرية التي تخطت حدودها اإلى خارج 

بريطانيا.

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات

طارق البحار
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التغري املناخي يهدد ريا�شات �شهرية
ك�ضف���ت درا�ضة، الأربع���اء، اأن ريا�ضات الغول���ف والكريكيت وكرة الق���دم تعاين زيادة 

هطول املطر املرتبط بتغري املناخ يف بريطانيا.
واأوردت الدرا�ض���ة اأن هطول املزيد من الأمطار يزيد احتمال اأن ت�ضبح املالعب رطبة اأو 
ل ميكن اللعب عليها، فيما يفاقم ارتفاع من�ضوب مياه البحر تاآكل مالعب الغولف ال�ضاحلية 

يف اأ�ضكتلندا مثل ملعب “مونرتوز” الذي يعود بناوؤه للعام 1562.
واأو�ضح���ت جمموع���ة “ذا كالميت كوالي�ضن”، الت���ي ت�ضم 130 منظمة غ���ري حكومية يف 
بريطاني���ا، اأن تقريره���ا يوؤكد تهديد الحتبا����س احلراري لالألعاب الريا�ضي���ة بعيدا عن تلك 
الت���ي تعتمد عل���ى اجلليد والثلج، والتي �ضُت�ضاهد يف دورة الألع���اب الأوملبية ال�ضتوية التي 

�ضتقام يف “بيونغ ت�ضانغ” بكوريا اجلنوبية هذا ال�ضهر.   
وق���ال ب���ريز فو�ضرت اأ�ضتاذ تغ���ري املناخ بجامع���ة ليدز، وال���ذي �ض���ارك يف الدرا�ضة، اإن 
امل�سكل���ة الرئي�سة هي اأن �ستة من بني �سبعة اأعوام �سه���دت اأعلى معدلت ل�سقوط الأمطار 
يف بريطاني���ا منذ 2000. واأ�ضاف خماطبا “بريطانيا معر�ض���ة على وجه اخل�ضو�س لعوا�ضف 

قادمة من املحيط الأطل�ضي ال�ضمايل”.

اأبوظبي.. ال�شجن بانتظار م�شرتي لوحة رقم “1”

ح����ذر علم����اء م����ن الولي����ات املتحدة م����ن تاأثري 
ال�سجائ����ر الإلكرتونية على اجله����از املناعي يف ج�سم 

الإن�ضان.
 Frontiers“ واأ�ض����ارت درا�ضة ن�رشت يف جمل����ة
in Physiology” اإلى خماطر النمو ال�رشيع ل�ضعبية 
ال�سجائ����ر الإلكرتوني����ة خالل العام����ني الأخريين بني 

ال�ضباب.
وقال العامل عرفان الرحمن من جامعة روت�ض�ضرت 

يف الوليات املتحدة، واأحد معدي الدرا�ضة، اإن “هذه 
ال�سجائ����ر ل توؤثر �سلبيا على خاليا الرئتني فقط، بل 

وتتعداها اإلى اخلاليا املناعية”.
ووفق����ا للعلماء، ف����اإن كمية �ضغ����رية ن�ضبيا من 
البخ����ار ت�ضببت مب����وت جماعي خلالي����ا املونو�ضايت 
)اخلالي����ا الوحيدة، اأحد اأن����واع خاليا ال����دم البي�ساء( 
التي تعد من اخلاليا الرئي�سة يف جهاز مناعة الإن�سان.

وك�ضف����ت الدرا�ض����ة ع����ن اأن الآث����ار ال�ضلبي����ة ل 

تتوقف على كمية البخار الذي ي�ضل اإلى اخلاليا، بل 
اأي�سا على نوع ال�سائل امل�ستخدم يف التدخني.

واأ�س����ار عرف����ان الرحمن اإل����ى اأن رائح����ة نكهات 
ال�سجائر جتذب ال�سب����اب، ودعا ال�سلطات اإلى حماية 
النا�س م����ن انت�سارها، خ�سو�ساً بع����د الك�سف موؤخرا 
عن اأن عملي����ة التبخر يف ال�سجائر الإلكرتونية حتتوي 
على جمموعة متنوعة م����ن املواد امل�رشطنة وال�ضموم 

التي تن�ساأ نتيجة حرق ال�سائل.

هل ي�شبح النمل 
م�شدرا للأدوية؟

م���واد  ينت���ج طبيعي���ا  ال���ذي  النم���ل  ميث���ل 
با�ضتطاعتها الق�ضاء على اجلراثيم مثل البكترييا 
اأو الفطري���ات، م�س���درا حمتم���اًل لأدوي���ة جدي���دة 
ملعاجل���ة الأمرا����س الب�رشي���ة، على م���ا اأظهر بحث 
علم���ي حدي���ث. واأ�ض���ار الباحث���ون الذي���ن ن����رشت 
نتائ���ج اأعمالهم يف جملة “روي���ال �ضو�ضايتي اوبن 
�ضاين����س”، اأم����س الأربع���اء، اإل���ى اأن���ه يف مواجهة 
“ازدي���اد العنا����رش امل�ضبب���ة لالأمرا����س املقاومة 
للم�ض���ادات احليوي���ة التي ت�ضيب م���ا يقرب من 
مليوين �ضخ����س �ضنويا يف الوليات املتحدة”، قد 
يوفر البحث ع���ن الطريقة التي حتارب من خاللها 
احل����رشات العنا�رش امل�ضبب���ة لالأمرا�س موؤ�رشات عن 

كيفية احلد من هذه املقاومة للعالجات.

مدينة اأملانية على
و�شك االنهيار 

تو�ضك مدينة �ضتوفن الأملانية على النهيار، 
وذل����ك ب�ضبب اأعمال حفر مل ت�رش كما يجب، فاأدت 
اإلى ت�ض����دع الكثري م����ن املباين والو�ض����ول اإلى 
و�س����ع ين����ذر بكارثة حمقق����ة. وذك����ر موقع “ذي 
ل����وكال” الأمل����اين الناطق بالإجنليزي����ة اأن منازل 
�ض����كان مدين����ة �ضتوف����ن البال����غ عدده����م 8100 
ن�ضم����ة، اأ�ضبح����ت معر�ضة خلط����ر النهيار، وذلك 
بعد اأن بداأت اأعمال احلف����ر حتت مدينتهم العام 
2007، يف اإط����ار م�ضاري����ع ا�ضتثماري����ة للح�ضول 
على الطاقة احلرارية اجلوفية. وتت�رشرت الكثري 
من مب����اين املدين����ة؛ ب�ضب����ب اأعم����ال احلفر حتى 
ظه����رت ال�ضدوع به����ا ب�ضكل وا�ض����ح وذلك لأن 
املدين����ة تق����ع فوق اأر�سي����ة ناعم����ة حتتها توجد 
طبق����ة من املي����اه اجلوفية، ما اأ�ضف����ر عن ت�ضدع 

نحو 270 مبنى يف املدينة.

نا�شطة حتتج عارية 
يف الربد القار�س

خرج���ت النا�سط���ة اإ�سل���ي فرونو م���ن منظمة 
حقوق احليوانات املعروف���ة عامليا با�سم “بيتا”، 
اإلى ال�سارع مبالب�سها الداخلية يف مدينة بيون�سانغ 
الكوري���ة اجلنوبي���ة، تزامنا مع الألع���اب الأوملبية 
ال�ضتوي���ة. ووجه���ت النا�ضط���ة مطلب���ا “م���ن اأجل 
املعامل���ة الأخالقي���ة للحيوانات” ومن���ع ا�ضتخدام 
الف���راء يف �ضن���ع املالب����س. ونزل���ت فرون���و اإل���ى 
ال�سارع مبالب�سها الداخلية وبدرجة حرارة 16 حتت 
ال�سف���ر، ووجهت ر�سالته���ا بالأخ�س اإلى ال�سني، 
حيث اعتربت ال�سني من اأكرب م�ستوردي الفراء يف 
الع���امل. واأ�ضافت فرونو: “اأمتنى اأن يدرك اجلميع 
ويفهم حترمي ارتداء فراء احليوانات امل�ضكينة”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

االإ�شربين يزيد من القوة اجلن�شية
تو�ض���ل اأطباء من اجلامعة الرتكية “ميدبول” يف درا�ضة اإلى اأن ال�ضتهالك املنتظم لالأ�ضربين 
يزي���د من الق���وة اجلن�ضية. و�ضمل���ت الدرا�ض���ة 184 رجال يعان���ون �ضعف النت�ض���اب، الذين يبلغ 
متو�ض���ط اأعمارهم 48 عام���ا. ومت تق�سيم امل�ساركني اإلى جمموعتني، تناولت الأولى قر�سا واحدا 
من الأ�سربين )100 ملليغرام( يوميا ملدة 6 اأ�ضابيع، بينما تناولت املجموعة الثانية دواء وهميا.

واأظهر ال�ضتطالع الذي اأجري بعد النتهاء من التجربة زيادة القوة اجلن�ضية عن الرجال، الذين 
تناولوا الأ�ضربين، بن�ضبة 31 - 78 %. ويعتقد اأحد الباحثني زكي بريقدار اأن هذا التاأثري ناجم عن 

خا�سية ترقق الدم لالأ�سربين.

تنظر حمكمة ال�ستئناف يف اأبوظبي الق�سية املعروفة ب� “م�ضرتي لوحة رقم 1”، 
والذي ُحكم فيها على املتهم بال�ضجن ملدة 3 �ضنوات.

وكانت املحكمة قد اأ�سدرت العام املا�سي حكماً ب�سجن املتهم ملدة 3 �ضنوات 
بعد اإدانته مبحاولة �رشاء رقم ال�ضيارة املميز “1” ب�ضيك من دون ر�ضيد، وذلك على 
خلفية ا�سرتاكه يف مزاد اأرقام لوحات ال�سيارات املميزة الذي نظمته القيادة العامة 

ل�رشطة اأبوظبي و�رشكة “الإمارات للمزادات”.
وق���ام املته���م باملزايدة على الرقم املميز، وعندما ر�ض���ا مزاد لوحة الرقم “1” 
ل�ضاحل���ه ق���ام بتحري���ر �ضيك بقيم���ة 31 مليون دره���م دون اأن يك���ون لديه ر�ضيد 

مقابل له.
وقال املتهم اإنه حرر ال�سيك معتمداً اأنه �سيوفر الأموال الالزمة لتغطيته بعد اأن 
يبيع رقماً مميزاً اآخر ميتلكه من املفرت�س اأن يح�سل له مبلغا اأكرب من قيمة ال�سيك.

 Social
media

روبوت يقاطع وزيرا 
تركيا و“يزعجه”

يتعر����س ال�ضيا�ضي���ون كثريا للمقاطع���ة من اجلمه���ور، ولكن وزير النق���ل والت�ضالت 
الرتكي اأحمد اأر�ضالن واجه مقاطعة من م�ضدر غري ماألوف، اإنه روبوت جلوج ا�ضمه “�ضانبوت”.
لقد كان الروبوت ال�سغري �سيفاً على املن�سة، يف حني كان اأر�سالن يلقي كلمته يف اأنقرة 
مبنا�ضب���ة “يوم الإنرتنت الآمن”. ويف ح���ني كان الوزير يتحدث عن اأهمي���ة الأمن الإلكرتوين، 
قاطع���ه م�سدر غ���ري متوقع، علم���اً اأن احلكومة الرتكي���ة متهمة بالت�سييق عل���ى احلرية على 
الإنرتنت، الأمر الذي تنفيه. “حتدث ببطء. اأنا ل اأفهم ما تقول! عَم تتحدث؟”، �ضاأل الروبوت 
الوزي���ر، فانفجر احل�ضور بال�ضحك. ابت�ض���م الوزير وحاول الحتفاظ بروح مرحة، لكن بدا عليه 
كذل���ك النزعاج، فطل���ب من امل�رشفني على “�ضانبوت” اإ�ض���كات الروبوت اللجوج حتى يكمل 
كالم���ه. وقال اأر�ضالن “اأ�سدقائي، يظهر بو�سوح اأن الروبوت خرج عن ال�سيطرة، من ف�سلكم 

هل ميكن عمل الالزم!”. عندها اأُ�ضكت الروبوت ووا�ضل الوزير كلمته.

رومان�شية االأمري اإلى �شا�شة ال�شينما
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س بارد ن�ضبيا مع فر�ضة لت�ضكل 
�ضباب متقطع عند الفجر ولكنه 

معتدل مع بع�س ال�سحب خالل النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 3 اإلى 8 عقد 
وتتحول اإلى �ضمالية غربية لت�ضل من 10 

اإلى 15 عقدة احيانا خالل النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 
اقدام. درجة احلرارة العظمى 

24 وال�ضغرى 12 درجة مئوية.

الثلوج تجتاح باريس 
وتغلق برج إيفل

درا�شـة: ال�شجائـر االإلكرتونيـة ت�شـرب جهـاز املناعــة

يبداأ قريبا اإنتاج فيلم �سينمائي عن العالقة الرومان�سية التي تربط بني جنل ويل العهد 
الربيطاين، الأمري هاري، وخطيبته، املمثلة الأمريكية، ميغان ماركل.

و�ضيحمل الفيلم اجلديد ا�ضم “ه���اري وميغان: عالقة ملكية”، و�ضيج�ضد دورهما موراي 
فريزر، وباريزا فيتز هينلي، وفقا لوكالة “اأ�ضو�ضيتد بر�س”.

ومن املقرر اأن يتم بث الفيلم قبل زفاف الأمري هاري وميغان ماركل يف 19 مايو املقبل.
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