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السنة العاشرة - العدد 3408 
االثنين

12 فبراير 2018 
26 جمادى األولى 1439

�ملنام���ة - بنا: ��س���تقبل عاه���ل �لبالد 
�س���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل 
خليفة بق�رص �لرو�سة �أم�س، �ل�سيخ �سلطان 
بن �س���حيم �آل ث���اين، و�لوف���د �ملر�فق له، 

مبنا�سبة زيارته للبالد.
و��س���تعر�س جالل���ة �مللك مع �ل�س���يخ 

�س���لطان ب���ن �س���حيم �آل ث���اين �لعالق���ات 
�الأخوية �لتاريخي���ة و�لعائلية �لوثيقة �لتي 

جتمع �ل�سعبني �ل�سقيقني.
و�أقام جاللة �ملل���ك ماأدبة غد�ء تكرمياً 
لل�سيخ �سلطان بن �س���حيم �آل ثاين و�لوفد 

�ملر�فق له.
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اإ�صاءة ا�صتغالل و�صائل التوا�صل ل تقل عن الإرهاب
جاللة امللك ي�صتعر�ض العالقات مع �صلطان بن �صحيمال للم�سا�س بال�سمعة الطيبة لل�سعب اأفرادا اأو موؤ�س�سات... �سمو رئي�س الوزراء:

زيت دّوار الشمس

17226616 enquiry@maza.com

إظااج ا�مــــطضئ الــماـتـثة
جـعدة طمــاازة  -  حــضض جـثغث

• جاللة �مللك م�ستقبال �ل�سيخ �سلطان بن �سحيم	

• 4�سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً عدًد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة و�لنو�ب و�لفعاليات �القت�سادية و�ملجتمعية و�لثقافية	

اأبطال 
17الذهب 16
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املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل 
البالد �ش����احب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة ورئي�����س 
ال����وزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
وويل العه����د نائ����ب القائد االأعلى 
جمل�����س  لرئي�����س  االأول  النائ����ب 
ال����وزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
االأمري �ش����لمان بن حم����د اآل خليفة 
اإل����ى  برقي����ات تعزي����ة وموا�ش����اة 
رئي�س رو�شيا االحتادية ال�شديقة 
فالدمي����ري بوتني ب�ش����حايا حادث 
�سقوط الطائرة الرو�سية املنكوبة 
التابعة ل�رشكة “�شاراتوف”، والذي 
اأ�ش����فر عن مقت����ل جمي����ع ركابها، 
وعربوا فيها عن �ش����ادق تعازيهم 
الرو�ش����ي  للرئي�����س  وموا�ش����اتهم 
ال�ش����ديق  الرو�ش����ي  ولل�ش����عب 
ول����ذوي ال�ش����حايا، راج����ني له����م 

الرحمة.
ال�ش����مو  �ش����احب  بع����ث  كم����ا 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء برقي����ة 
تعزي����ة مماثل����ة اإلى رئي�����س وزراء 
االحتادي����ة  رو�ش����يا  جمهوري����ة 
دميرتي ميدفيدي����ف، اأعرب فيها 
�ش����موه عن خال�س تعازيه ل�شحايا 

حادث الطائرة.

القيادة تعزي 
بوتني يف �شحايا 

حتطم الطائرة

املنام���ة - بن���ا: ج���رى ات�ش���ال هاتفي ب���ني رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة ونائب رئي�س احلر�س الوطني بدولة الكويت 
ال�ش���يخ م�ش���عل االأحم���د اجلاب���ر ال�ش���باح، حي���ث ج���رى 
ا�ش���تعرا�س العالقات االأخوية التاريخية التي تربط بني 
مملك���ة البحرين ودولة الكويت ال�ش���قيقة وما ي�ش���هده 

التعاون بني البلدين من منو وتطور.
ونّوه نائ���ب رئي�س احلر�س الوطن���ي بدولة الكويت 
ال�شقيقة بدور �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء يف 
دعم وتطوير العالقات االأخوية املتجذرة التي تربط بني 

البلدين. 

الرف���اع - قوة الدف���اع: اأقيم بقوة دفاع البحرين �ش���باح 
اأم�س حفل افتتاح عدد من املن�شاآت اجلديدة يف قاعدة عي�شى 
اجلوية بح�شور قائد �شالح اجلو امللكي البحريني اللواء الركن 
طيار ال�شيخ حمد بن عبداهلل اآل خليفة.  وقام قائد �شالح اجلو 
امللكي البحريني بجولة يف املن�ش���اآت اجلديدة اطلع من خاللها 
على خمتلف جتهيزاتها. ح�رض احلفل عدد من كبار �س���باط قوة 

دفاع البحرين.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: ا�ش���تقبل وزير اخلارجية 
ال�ش���يخ خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليف���ة، مبكتبه 
بالدي���وان الع���ام للوزارة اأم�س، رئي�ش���ة هيئ���ة البحرين 

للثقافة واالآثار ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة.
ويف اللق���اء، رح���ب وزي���ر اخلارجي���ة برئي�ش���ة هيئة 
البحري���ن للثقافة واالآثار، م�ش���يًدا باجلهود املتوا�ش���لة 
واملبادرات املهمة التي تقوم بها من اأجل احلفاظ على 
الهوية الثقافية الوطنية والتعريف بها يف كل املحافل 
الدولي���ة، وتطوير التعاون الثق���ايف بني مملكة البحرين 
ودول الع���امل مبا يعزز من مكانة مملك���ة البحرين مركزا 

ثقافيا وح�شاريا اإقليميا وعامليا.
ون���وه بالفعالي���ات واالأن�ش���طة الثقافي���ة املتميزة 
الت���ي تنجزها هيئة البحرين للثقافة واالآثار الإبراز االإرث 

الثقايف واحل�شاري ململكة البحرين.

ات�شال هاتفي بني �شمو رئي�س 
الوزراء وم�شعل ال�شباح

“الدفاع”: افتتاح من�شاآت  
يف “عي�شى اجلوية”

وزي���ر اخلارجي����ة ي�شي���د 
مببادرات “الثقافة”

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً ال�شفري الفلبيني	

تر�سيخ التعاون االقت�سادي وال�سيا�سي مع الفلبني
تهيئة االأجواء والرعاية للجالية االأجنبية و�شمان حقوقها... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة بق�رش 
الق�شيبية اأم�س، �شفري جمهورية الفلبني لدى مملكة 

البحرين األفون�شو فرديناند.
وخ���الل اللق���اء، اأ�ش���اد �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي����س الوزراء مبا و�ش���لت اإليه العالق���ات البحرينية 
الفلبيني���ة من تطور وازدهار على كافة االأ�ش���عدة يف 
ظل حر�س البلدين على تر�ش���يخ اأ�ش�س تعاون يحقق 
امل�س���الح امل�س���ركة يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية 

واالقت�شادية والتجارية واال�شتثمارية.
ونّوه �شموه باإ�شهامات اجلالية الفلبينية املقيمة 
مبملك���ة البحري���ن خا�ش���ة يف دع���م م�ش���رية التنمي���ة 
والتط���ور باململكة، معرًبا �ش���موه عن تطلع���ه اإلى اأن 
ت�شهد الفرتة املقبلة مزيًدا من التعاون بني البلدين 

ال�ش���ديقني، موؤكًدا �ش���موه اهتم���ام احلكومة بتهيئة 
االأج���واء والرعاي���ة للجالية االأجنبية و�ش���مان حقوقها 
ورعايته���ا للعي�س باأم���ان تقديًرا لدورها يف م�ش���رية 
البناء والنه�ش���ة مبملكة البحرين. م���ن ناحيته، اأعرب 
�ش���فري جمهورية الفلبني عن خال�س �شكره وتقديره 
ل�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء لتوجيهات 
�ش���موه احلكيمة وملا تهيئه احلكومة برئا�ش���ة �ش���موه 
من اأنظم���ة وقوانني جعل���ت العمال���ة الفلبينية تنعم 
باملعاملة الطيبة واال�شتقرار، منّوًها مبا يوليه �شاحب 
ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء من اهتم���ام بتطوير 
التع���اون القائم ب���ني البلدين ال�ش���ديقني، م�ش���يًدا 
مب���ا ت�س���هده البحرين من نه�س���ة وتق���دم يف خمتلف 
املج���االت، موؤكًدا حر�س ب���الده على االرتقاء مبجاالت 

التعاون بني البلدين يف �شتى القطاعات.
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املنامة - بنا: �سدر عن رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة قراران ل�س���نة 
2018، ب�س���اأن تعديل بع�س اأحكام لئحة حتديد الرواتب 
واملزاي���ا الوظيفي���ة و�س���وابط ا�س���تحقاقها للموظفني 
اخلا�س���عني لقان���ون اخلدم���ة املدنية ونقل �س���فري فوق 

العادة مفو�س اإلى ديوان العام يف وزارة اخلارجية.
ن�س القرار الأول رقم )3( ل�س���نة 2018 على تعديل 
بع����س اأحكام لئحة حتدي���د الرواتب واملزاي���ا الوظيفية 
و�س���وابط ا�س���تحقاقها للموظف���ني اخلا�س���عني لقانون 
اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم )77( ل�سنة 2013م. 
وجاء يف املادة الأولى من القرار انه ي�ستبدل بن�س الفقرة 
الأولى من املادة )11( من لئحة حتديد الرواتب واملزايا 
الوظيفية و�س���وابط ا�س���تحقاقها للموظفني اخلا�سعني 
لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم )77( ل�سنة 
2013، الن����س الآتي: “متن���ح عالوة اجتماعي���ة للموظف 
بفئتني بح�س���ب احلال���ة الجتماعية طبق���اً للجدول الوارد 

بامللحق رقم )2( املرافق لهذه الالئحة”.
ون�س���ت املادة الثانية عل���ى اأن “تلغى املادة )15( 
م���ن لئحة حتدي���د الرواتب واملزايا الوظيفية و�س���وابط 
ا�س���تحقاقها للموظف���ني اخلا�س���عني لقان���ون اخلدم���ة 
املدنية ال�س���ادرة بالقرار رقم )77( ل�س���نة 2013 ب�ساأن 
ع���الوة الغ���راب، واجلداول ال���واردة بامللح���ق رقم )5( 

املرافق لهذه الالئحة”.
وج���اء يف املادة الثالثة م���ن القرار، اأن عل���ى الوزراء 
ورئي����س ديوان اخلدم���ة املدنية واملعني���ني – كل فيما 
يخ�س���ه – تنفي���ذ اأحكام هذا القرار، ويعم���ل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
ون�س القرار الثاين رقم )4( ل�س���نة 2018 على نقل 
�س���فري فوق الع���ادة مفو�س اإل���ى ديوان الع���ام يف وزارة 
اخلارجي���ة. وج���اء يف امل���ادة الأولى من الق���رار انه “ينقل 
ال�سفري حممد حمد املعاودة – رئي�س البعثة الدبلوما�سية 
البحريني���ة ل���دى دولة الإم���ارات العربية املتح���دة – اإلى 
الدي���وان الع���ام يف وزارة اخلارجية”، فيما ج���اء يف املادة 
الثانية اأن على وزير اخلارجي���ة تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من تاريخ �سدوره، وين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

�سمو رئي�س الوزراء يقّرر 
تعديل اأحكام بالئحة 

الرواتب واملزايا الوظيفية ل خالف على حرمة الدم وكل الأديان متنع قتل النف�س
التعاون مع اأمريكا ي�سب يف دعم العالقات... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل رئي����س ال���وزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة بق�رش الق�سيبية اأم�س �سفري الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة ال�س���ديقة ل���دى اململكة 

جا�سنت �سيبرييل.
وخ���الل اللقاء نوه �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي�س الوزراء مب�س���ار العالقات التي تربط بني 
مملكة البحري���ن والوليات املتح���دة الأمريكية 
وما ت�س���هده من تط���ور ومنو، لفتا �س���موه اإلى 
اأن التع���اون ال�سيا�س���ي والأمن���ي والع�س���كري 
بني البلدين ي�س���ب يف دع���م العالقات الثنائية 
وينعك����س اإيجاب���ا على دع���م اجله���ود الهادفة 

لتعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
واأ�س���اد �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء باجلهود التي تبذلها الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة بقي���ادة الرئي�س دونال���د ترامب يف 

حفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة والعامل ومبا تقوم 
به من جهود كبرية وما حققته الإدارة الأمريكية 
اجلدي���دة من نتائج طيبة على هذا ال�س���عيد يف 

فرة زمنية قيا�س���ية، م�سيدا �س���موه مبا تبديه 
الإدارة الأمريكي���ة م���ن تفهم للتحدي���ات التي 
تواج���ه دول املنطق���ة ويف مقدمته���ا الإره���اب 

ودعم اجلهود الهادفة للت�سدي لها. 
واأكد �س���موه اأنه ل خالف عل���ى حرمة الدم، 
وكل الأديان ال�س���ماوية متنع قتل النف�س بغري 
حق وتدعو لل�س���الم والتعاي�س والأم���ن والأمان 

لالإن�سانية جمعاء وتنبذ الكراهية والبغ�ساء.
وا�ستعر�س �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء مع ال�س���فري الأمريكي املو�سوعات ذات 
ال�س���لة بتطورات الأو�س���اع وم�س���تجداتها على 

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وم���ن جهت���ه، ن���وه ال�س���فري الأمريك���ي مبا 
ت�س���هده مملك���ة البحري���ن م���ن تط���ور وازدهار 
اجلمي���ع،  واعج���اب  مبتابع���ة  حتظ���ى  وتنمي���ة 
م�س���يدا مبا تبدي���ه احلكومة برئا�س���ة �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي رئي�س الوزراء م���ن حر�س على 
تعزيز العالقات والتع���اون بني مملكة البحرين 

والوليات املتحدة الأمريكية. 

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الأمريكي	

اإدارة ترام���ب حقق���ت نتائج طيب���ة يف حفظ اأم���ن العامل ومكافح���ة الإرهاب
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اإ�صـاءة ا�صتغـالل و�صائل التوا�صـل ل تقـل عن الإرهاب
ال للم�سا�س بال�سمعة الطيبة لل�سعب اأفرادا اأو موؤ�س�سات... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي����س الوزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن 
�س���لمان اآل خليفة اأن املجتمع البحريني 
مرتابط ومتما�سك بطبيعته، وهي اأ�س�س 
نبني عليها بحرين امل�ستقبل مثلما بنيت 
عليه���ا بحرين االأم����س والي���وم، وكل ما 
ي�سيء اإلى ترابطنا االجتماعي قوال وعمال 
منب���وذ ومرفو�س، فو�س���ائل التوا�س���ل 
مفتوًح���ا  ف�س���اء  خلق���ت  االجتماع���ي 
ينبغي ا�س���تغالله يف البن���اء ال الهدم وال 
يف امل�س���ا�س من ال�س���معة الطيب���ة لهذا 

ال�سعب اأفرادا اأو موؤ�س�سات.
جاء ذلك، لدى ا�ستقبال �سموه بق�رص 
الق�س���يبية اأم�س عدًدا من اأفراد العائلة 
املالك���ة الكرمي���ة وع���دًدا م���ن اأع�س���اء 
جمل�س النواب والفعاليات االقت�س���ادية 

واملجتمعية والثقافية.
وخالل اللقاء، اأ�س���اد �س���احب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء مب���ا يحققه اأبناء 
مملك���ة البحرين من منجزات يف املجاالت 
املختلفة لرفع ا�سم مملكة البحرين عالًيا 
ومنه���ا املحافل الريا�س���ية التي توجت 
موؤخ���ًرا بتحقيق منتخب البحرين الوطني 
لك���رة ال�س���لة لل�س���باب بطول���ة جمل����س 
التعاون اخلليجي لكرة ال�س���لة لل�سباب، 
موؤكًدا �س���موه اأن هذا الفوز م�س���در فخر 
واعت���زاز وعالم���ة على م���ا و�س���لت اإليه 
الريا�س���ة البحريني���ة من مكان���ة متميزة 
وق���درة عل���ى حتقيق ال�س���دارة يف كافة 

املحافل واملناف�سات الريا�سية.
وهناأ �س���موه رئي�س االحتاد البحريني 
لكرة ال�س���لة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 
بن خليف���ة اآل خليفة عل���ى الفوز الكبري 
ملنتخب ال�س���باب، وم���ا اأب���داه الالعبون 
من اأداء ريا�س���ي م�رصف، ي�س���اف اإلى ما 
حققت���ه ال�س���لة البحرينية م���ن اإجنازات، 
م�سيًدا �سموه بدور �س���مو ال�سيخ عي�سى 
بن عل���ي بن خليف���ة اآل خليفة يف تطوير 
االحت���اد  مب�س���رية  واالرتق���اء  اللعب���ة 
البحرين���ي لكرة ال�س���لة ورفدها باملزيد 
من االإجن���ازات والبطوالت التي تعزز من 

مكانة الريا�سة البحرينية.
وعرب �س���موه ع���ن تقدي���ره واحرتامه 
للجه���ود التي يبذلها اأع�س���اء ال�س���لطة 
الت�رصيعية يف خدمة الوطن، قائال �س���موه 
“اإنن���ا نكن له���م كل التقدير واالحرتام، 
ونقدر دوره���م يف خدمة الوطن والتعبري 
عن �س���وت املواطنني الذين انتخبوهم، 
وال نر�س���ى اأبًدا باالإ�ساءة لهم، فلهم منا 

كل التقدير وملن انتخبهم”.

اإل���ى ذل���ك، �س���دد �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى ����رصورة 
حت�س���ني املجتمع م���ن خماطر و�س���ائل 

ي�س���ببه  وم���ا  االجتماع���ي،  التوا�س���ل 
اال�ستغالل ال�سيئ لها من ح�سا�سيات يف 
املجتمع م���ا كان يجب اأن تك���ون، داعًيا 

�س���موه اإلى احلذر من ا�س���تغالل البع�س 
له���ذه الو�س���ائل كمدخل لالإ�س���اءة وبث 
الفرقة يف املجتمع، موؤكًدا �س���موه اأن اأثر 

هذه الو�س���ائل عند ا�س���تغاللها ب�س���كل 
م�س���يء على املجتمع ال يقل عن االإرهاب 

فكالهما يقودان لتقوي�س اال�ستقرار.

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً عدًدا من اأفراد العائلة املالكة والنواب والفعاليات االقت�سادية واملجتمعية والثقافية	

ال���������س����ب����اب مل����ن����ت����خ����ب  ال�����ك�����ب�����ري  ب�����ال�����ف�����وز  “ال�سلة”  رئ�����ي�����������س  ي����ه����ن����ئ  ������س�����م�����وه 

ك����ل م����ا ي�������س���يء اإل�������ى ال�����رتاب�����ط االج���ت���م���اع���ي ق�������والً وع����م����الً م���رف���و����س

 اإجن��������������از ال���������س����ل����ة ي�������وؤك�������د امل������ك������ان������ة امل�����ت�����م�����ي�����زة ل����ل����ري����ا�����س����ة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة

ال����ه����دم ال  ال����ب����ن����اء  يف  ال����ت����وا�����س����ل  و�����س����ائ����ل  ا�����س����ت����غ����الل  ي���ن���ب���غ���ي 
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املنام���ة - بن���ا: اجتمع حمافظ اجلنوبية �س���مو 
ال�س���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة مع وزير �س���وؤون 
قاع���ة  يف  اجل���ودر،  ه�س���ام  والريا�س���ة  ال�س���باب 
االجتماعات مببنى املحافظة اجلنوبية، بح�سور عدد 

من امل�سوؤولني بكال اجلانبني.
ويف بداية االجتماع رحب �س���مو ال�س���يخ خليفة 
بن علي اآل خليفة بوزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة، 
م�س���يًدا بالتع���اون والتج���اوب الذي تولي���ه الوزارة 
يف متابع���ة االحتياجات املعنية بالريا�س���ة واالأندية 

واملراكز ال�سبابية. 
كما بني �سمو حمافظ اجلنوبية حر�ص واهتمام 
�س���موه على متابعة توجيه �سمو رئي�ص الوزراء خالل 
جل�س���ة جمل�ص ال���وزراء اإلى وزارة �س���وؤون ال�س���باب 
والريا�س���ة ل�سيانة وا�س���تكمال املرافق الريا�سية 

التي يحتاجها االأهايل يف ع�سكر وجو. 
وب���ني �س���موه اأن توجيه �س���مو رئي����ص الوزراء 
ياأت���ي عل���ى راأ�ص اأولوي���ات العمل �س���من جمموعة 
من اجلوانب التي ت�س���اهم يف �س���د احتياجات اأهايل 
املحافظة اجلنوبي���ة يف تطوير املراكز واملن�س���اآت 
الريا�س���ية الت���ي حتت�س���ن ال�س���باب، والتي عملت 
املحافظ���ة عل���ى ر�س���دها ومتابعته���ا م���ن خ���الل 
املواطن���ني  م���ع  املبا����ر  والتوا�س���ل  االت�س���ال 

والزيارات امليدانية.
ث���م ق���دم فريق عمل م���ن املحافظ���ة اجلنوبية 
���ا مرئًيا ت�سمن الو�س���ع احلايل مللعب ع�سكر  عر�سً
واأه���م متطلب���ات واحتياج���ات االأهايل م���ن خدمات 
ومرافق توافق تطلعاتهم وتالم�ص ما ين�سدونه من 
تطوير و�س���يانة ت�ساهم يف ا�ستخدامهم اال�ستخدام 

االأمثل للملعب.
م���ن جانبه، اأكد اجلودر بال���غ اهتمامه يف تنفيذ 

توجيه���ات �س���مو رئي����ص ال���وزراء واالأخ���ذ بع���ني 
احلر����ص واملتابع���ة مالحظات املحافظ���ة اجلنوبية 
املر�س���ودة من قبل اأهايل املنطقة، موؤكًدا بالوقت 
نف�س���ه م�سي الوزارة قدًما يف برامج امل�ساريع التي 
تراعي وتلبي احتياجات ورغبات اأهايل ع�س���كر وجو 
وفق اأف�س���ل معايري اجلودة واخلدمة التي ت�س���عى 
وزارة �س���وؤون ال�س���باب والريا�سة للو�س���ول اإليها 
يف امل�س���اريع واخلدم���ات كافة الت���ي تقدمها، كما 
عر�ص امل�سوؤولون يف هذا اجلانب من وزارة ال�سباب 
���ا مرئًيا ت�سمن ما تقوم به الوزارة  والريا�سة عر�سً
م���ن اأعمال يف امللعب واحللول املقرتحة لل�س���يانة 

وعملية ا�ستكمال املرافق فيه.
 بعد ذلك انتقل �س���مو ال�س���يخ خليفة بن علي 
اآل خليفة اإلى مناق�س���ة مو�سوع ملعب الزالق واأهم 

االحتياج���ات الت���ي يتطلبه���ا م���ن خدمات رئي�س���ة 
على اإثر الزيارة امليداني���ة التفقدية التي قام بها 
�سموه للملعب، والتقى خاللها باالأهايل لر�سد تلك 

االحتياجات وال�سماع اإلى اآرائهم ومقرتحاتهم. 
واأكد وزير �س���وؤون ال�س���باب والريا�س���ة ل�سمو 
حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبي���ة وجود خط���ة لتطوير 
واحلفاظ على امللعب اإلى جانب اخلطة املو�س���وعة 

لبناء مركز �سبابي يخدم احتياجات املنطقة. 
ويف نهاية االجتماع اتفق اجلانبان على تكثيف 
االجتماعات والتن�س���يق امل�س���رتك ب���ني املحافظة 
اجلنوبية ووزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة للو�سول 
اإلى خطة متكاملة متوافق عليها لتطوير و�س���يانة 
املراف���ق الريا�س���ية واالحتياج���ات الت���ي تتطلبها 

مناطق املحافظة اجلنوبية.

• �سمو حمافظ اجلنوبية جمتمعا مع وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة 	

ا�صتقطاب مزيدا من ال�صتثمارات لإ�صافة القيمة النوعية لالقت�صاد 

توجيهات �صمو رئي�س الوزراء على راأ�س اأولويات العمل 

احلفاظ على النمو االإيجابي للقطاعات غري النفطية ... �سمو ويل العهد:

متابعة �سيانة املرافق الريا�سية يف ع�سكر وجو... �سمو حمافظ اجلنوبية:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى رئي�ص جمل�ص التنمية االقت�س���ادية �س���احب 
ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة اأن 
ما حققه املجل�ص من اإجنازات يف 2017 وما بذله من 
جهود بال�راكة مع القطاع اخلا�ص ي�سّكل اإ�سافة اإلى 
منظومة االأهداف التي ي�سعى اإلى موا�سلة حتقيقها، 
وذلك وفًق���ا للروؤى الوطنية والتنموية التي اختطها 
عاه���ل البالد �س���احب اجلاللة املل���ك الوالد حمد بن 
عي�سى اآل خليفة للو�سول اإلى التطلعات املن�سودة 

للوطن واأبنائه جميًعا.
ونّوه �س���موه اإلى اال�س���تمرارية الناجحة للجهود 
املبذولة يف احلفاظ عل���ى النمو االإيجابي للقطاعات 
غري النفطية واإ�سهاماتها يف الناجت املحلي االإجمايل 
الذي وا�س���ل تعزيز تن���وع االقت�س���اد البحريني مبا 
ي�سهم يف حتقيق تطلعات التنمية امل�ستدامة واإبراز 
ال���دور املح���وري للقط���اع اخلا�ص كمحرك رئي�س���ي 

للنمو االقت�سادي.
ودعا �س���موه اإلى موا�س���لة البناء على ما حتقق 
من اإجناز و�راكات عاملية يف �سبيل تنمية القطاعات 
م���ن  املزي���د  وا�س���تقطاب  احليوي���ة  االقت�س���ادية 
اال�ستثمارات التي ت�سيف القيمة النوعية لالقت�ساد 
الوطني وت�ساهم يف خلق الوظائف يف ال�سوق املحلي، 
وذلك يف اإطار حتقيق التنمية االقت�سادية باأهدافها 
ال�ساملة، �سيما تلك الرامية اإلى التنويع االقت�سادي 
وتعزيز ا�ستقطاب اال�س���تثمارات املتخ�س�سة التي 
ت�س���من انتق���ال التكنولوجيا واخل���رة العاملية اإلى 

اململكة.
ج���اء ذلك، ل���دى تروؤ����ص �س���موه اأم����ص اجتماع 
جمل����ص التنمية االقت�س���ادية، حيث رحب �س���موه يف 
بداي���ة االجتماع باالأع�س���اء اجل���دد يف جمل�ص التنمية 
االقت�س���ادية ومتن���ى لهم النج���اح والتوفي���ق، كما 
واأثنى على جهود االأع�س���اء ال�س���ابقني واإ�س���هامهم 
بو�س���ع خراته���م يف م�س���رية التنمية االقت�س���ادية 
وحتقيق تطلعات واأهداف املجل�ص املتمثلة يف خلق 
الفر�ص اال�س���تثمارية يف مملكة البحري���ن وتنميتها 

وحتقيق الوظائف النوعية للمواطنني.
وم���ن جانب���ه، ا�س���تعر�ص الرئي����ص التنفي���ذي 
ملجل�ص التنمية االقت�سادية خالد الرميحي االإجنازات 
التي حققها املجل�ص خالل هذا العام، حيث اأ�سار اإلى 
اأن من���و القطاعات غري النفطي���ة التي بلغت 4.8 % 
حت���ى الربع الثالث من 2017 تعد من اأعلى معدالت 

النمو بني دول املنطقة. 
واأو�س���ح اأن مع���دل النمو ال�س���نوي بلغ 7.5 % 
منذ انطالق جمل����ص التنمية االقت�س���ادية يف 2001 
لت�سل ن�سبة اإ�سهامات هذه القطاعات يف االقت�ساد 
الوطن���ي اإل���ى اأكرث م���ن 80 % من الن���اجت املحلي، 
منوًه���ا باأن املجل�ص ا�س���تطاع اأن يحق���ق العديد من 
االإجن���ازات التي جت���اوزت االأهداف وموؤ����رات االأداء 
املحددة �س���لًفا على �س���عيد امل�روع���ات اجلديدة، 
وخلق 2831 من الوظائف النوعية يف ال�سوق املحلي 
خالل الع���ام املا�س���ي. وا�س���تقطاب اال�س���تثمارات 
املبا����رة التي بلغ حجمها 733 مليون دوالر اأمريكي 
يف العام املن�رم، وهو ما يفوق باأكرث من �س���عف ما 

مت ا�ستقطابه من ا�ستثمارات يف 2016.
وت�س���من العر����ص كذل���ك االإ�س���ارة اإل���ى ما مت 
اإمتام���ه من مبادرات خالل العام بالتعاون مع ال�ركاء 

يف القطاع���ني الع���ام واخلا����ص وم���ن بينه���ا البيئة 
الرقابي���ة التجريبية، وت�ريع���ات التمويل اجلماعي، 
وحماية حقوق امل�س���اهمني، وت�س���جيل احلا�س���نات 
وم�رعات االأعمال وامل�روعات النا�س���ئة، وتاأ�س���ي�ص 
جمل�ص تنمية املوؤ�س�س���ات ال�س���غرية واملتو�س���طة، 

حي���ث ركز املجل����ص على تعزيز املكانة التناف�س���ية 
وتقوي���ة  امل�س���تهدفة  االقت�س���ادية  للقطاع���ات 
البيئ���ة الداعم���ة لري���ادة االأعمال وتطوي���ر االنفتاح 
االقت�س���ادي. كما مت ا�س���تعرا�ص دور جمل�ص تنمية 
املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية يف زيادة م�ساهمة 

هذا القط���اع يف الناجت املحلي االإجمايل والت�س���دير 
اإلى جان���ب زيادة الفر�ص الوظيفي���ة للمواطنني يف 
املوؤ�س�س���ات املتو�سطة وال�س���غرية وذلك عر دعم 
هذه املوؤ�س�س���ات يف الو�س���ول اإلى االأم���وال وتعزيز 
االبتكار وتقوية اإمكانياتها للو�س���ول اإلى االأ�س���واق 

وتطوير مهاراتها وت�سهيل بيئة االأعمال.
كم���ا تطرق خال���د الرميح���ي اإلى مب���ادرة خليج 
البحري���ن للتكنولوجي���ا املالي���ة التي ج���رى االإعالن 
عنه���ا ر�س���مياً يف نوفم���ر 2017، حي���ث �س���تلعب 
ه���ذه املبادرة دوًرا رئي�س���يًّا يف ت�س���هيل التن�س���يق 
والتعاون بني جميع االأطراف وامل�ساهمني يف البيئة 
الداعم���ة للتكنولوجي���ا املالي���ة لتكون بذل���ك اأكر 
مركز خم�س����ص لهذا القطاع ال�س���اعد على م�ستوى 

املنطقة.
واأ�س���ار الرميحي اإلى ما �س���هدته اململكة خالل 
هذا العام من دخول عدد من امل�س���اريع الكرى اإلى 
ال�سوق ومن بينها �ركة اأمازون خلدمات الويب التي 
اأعلنت ع���ن افتتاح مراكز بيانات يف ال�رق االأو�س���ط 
بحلول مطل���ع العام 2019 و�رك���ة مونديليز و�ركة 
بايتاب����ص منوه���اً باأن اململكة ما زالت ت�س���كل قطًبا 
تناف�سيًّا جاذًبا للمزيد من اال�ستثمارات النوعية التي 
تث���ق يف ما تنعم به بيئة االأعمال البحرينية من تطور 
وم���ا حتظى به م���ن اإمكاني���ات قوية للنم���و وتطوير 
االأعمال باعتب���ار اململكة البوابة املثلى للدخول اإلى 
اأ�س���واق املنطقة، وهو ما ينعك����ص اإيجاًبا مع اأهداف 
املجل����ص يف خل���ق املزي���د م���ن الفر����ص الوظيفية 

النوعية يف القطاعات احليوية بال�سوق املحلي.
وتط����رق الرئي�ص التنفي����ذي ملجل�����ص التنمية 
االقت�س����ادية خ����الل العر�����ص اإلى املب����ادرات التي 
ي�سعى املجل�ص اإلى دعم حتقيق اأهدافها يف 2018 
ومنه����ا التحول اإل����ى االقت�س����اد الرقم����ي، وتطوير 
تراخي�ص واإجراءات مزاولة االأعمال التجارية، وتنمية 
البيئة الداعمة للموؤ�س�س����ات املتو�سطة وال�سغرية، 
اللوج�س����تي  للقط����اع  الداعم����ة  البيئ����ة  وتعزي����ز 

والت�سنيع.

• �سمو ويل العهد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص التنمية االقت�سادية	



تظليل السوق

بلدي 
المحرق

•  اأمني �رس جمل�س بلدي املحرق املهند�س 	
عبداحلميد املناعي

لتخويل البلدية بالرقابة على املباين بعد اإمتام البناء 
دور “الرتاخي�س” ينتهي باإ�صدار “البناء”... عبداللطيف:

قال مدير ع���ام بلدية املحرق بالإنابة عا�ص���م عبداللطيف 
اإن���ه ل يوج���د بند �رسي���ح يف قان���ون املباين اأو يف ال�ص���رتاطات 

التنظيمية يحدد موقع ال�صلم يف ت�صميم الفيال ال�صكنية.
وبني اأنه توجد توجيهات ر�ص���مية من الإدارة بعدم ال�صماح 
بو�ص���ع ال�ص���لم يف الواجه���ات الأمامي���ة للفلل ال�ص���كنية؛ ملنع 
تق�ص���يم الفيال م�صتقبال اإلى �صقق �صكنية وذلك يف عام 2014، 
ومن���ذ تاريخ���ه ل يتم ال�ص���ماح بو�ص���عية ال�ص���لم يف الواجهات 
الأمامية ويتم اإعادة امل�رسوع اإلى املكاتب الهند�ص���ية لت�صحيح 
و�صعية ال�صلم. ولفت ب�صاأن اأحد العقارات يف ال�صماهيج اإلى اأن 

البلدية اأخذت على املالك تعهًدا بعدم حتويل العقار اإلى �صقق 
�ص���كنية اإل بعد موافقة م���ن بلدية املحرق. واأ�ص���ار اإلى اأن دور 
ق�ص���م تراخي�س وتنظيم البناء ينتهي باإ�صدار الرتاخي�س، واأما 
املتابعة والتنفيذ وطبيعة ا�ص���تغالل املبنى بعد اكتمال البناء 
لي�س من اخت�ص���ا�س الق�صم. ودعا اإلى تفعيل دور الرقابة على 
املب���اين وا�ص���تحداث قوانني تنظم عملية الرقاب���ة الالحقة بعد 
تو�صيل التيار الكهربائي، من خالل تخويل البلدية ب�صالحيات 
لتخ���اذ اإجراءات خمالفات لال�ص���تخدام امل�رسح ب���ه يف ترخي�س 

البناء على غرار خمالفات البناء.

للتحقيق يف تنفيذ ميزانية امل�شاريع دعوة “الرقابة” 
ت�صقيف �صوق املحرق على غرار “املباركية” و “نايف”...املجل�س البلدي:

مرر جمل�س بلدي املحرق يف اجتماعه العتيادي 
اأم�س مقرتًحا باإحلاق ميزانية امل�صاريع البالغة نحو 
400 األف دينار مبيزانية الهبات البلدية وح�ص���ابها 
اخلتام���ي، وذل���ك لتمك���ني املجل����س البل���دي من 
ممار�ص���ة دوره الرقابي واملتابعة على تنفيذ هذه 

امليزانية.
وق���ّرر املجل����س يف الإط���ار ذات���ه رف���ع خطاب 
لدي���وان الرقاب���ة املالي���ة والإدارية لإنف���اذ مهمة 
رقاب���ة عل���ى تنفيذ ه���ذه امليزانية التي و�ص���فها 
ع�ص���و املجل�س غازي املرباط���ي ب�”ال�رسية”، خالل 

الأعوام املا�صية.
وب���ني املرباطي اأن اآلية تنفي���ذ هذه املوازنة 

تقوم على رفع البلدية خطة م�صاريعها اإلى الوزارة 
بداية كل �صنة مالية، لتقوم اجلهة املعنية بتنفيذ 
ه���ذه املوازنة يف ال���وزارة بر�ص���د املوازنات لهذه 

امل�صاريع من هذه املوازنة.
واأ�ص���ار اإلى اأن املجال����س البلدية مل تكن تعلم 
�ص���يًئا عن هذه املوازنة، اإذ اإنها ل تدرج يف ميزانية 
البلدية وح�ص���ابها اخلتامي، يف الوقت الذي تتذرع 
به اجله���ات التنفيذية بعدم توف���ر املوازنات عند 
ط���رح املجال�س مل�ص���اريعها. ويف �ص���ياق اآخر، مّرر 
املجل����س مقرتًحا بتظليل �ص���وق املح���رق القدمية 
عل���ى امتداد �ص���وق القي�رسي���ة، و�ص���ولً اإلى جامع 
ال�ص���يخ عي�ص���ى بن عل���ي، ليكون على غرار �ص���وق 
نايف يف دبي واملباركية يف الكويت، على اأن تنفذ 

امل�رسوع وزارة التجارة وال�صناعة وال�صياحة.

�شيد علي املحافظة

“املرور” تطلق م�شابقات مع جامعة البحرين

تعزيز التعاون بني “الإعالم” و “التنظيم العقاري”

170 وظيفة �شاغرة يف معر�ض التوظيف للمهند�شات

بحلول 2025 زيادة كفاءة ا�شتهالك الطاقة 6 % 

باأجور �صهرية ت�صل اإلى 750 ديناًرا... حميدان: 

منح مريزا الع�صوية الفخرية يف ال�صبكة الدولية للطاقة 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
الجتماعية: نظمت وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
“معر����س التوظيف يف القطاع الهند�ص���ي لالإناث”، 
حت���ت رعاية وزير العمل والتنمي���ة الجتماعية جميل 
حميدان، وح�ص���ور عدد من امل�ص���وؤولني يف املجل�س 
الأعلى للم���راأة، ووزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية، 

اأم�س الأحد يف بهو الوزارة مبدينة عي�صى.
كما ح�رس افتتاح املعر�س حمافظ ال�صمالية علي 
الع�صفور، اإ�صافة اإلى فعاليات اقت�صادية ومهنية.

و�ص���ارك يف املعر����س 30 موؤ�ص�ص���ة عامل���ة يف 
القط���اع الهند�ص���ي، عر�ص���ت 120 وظيفة �ص���اغرة 
خ�ص�صت لالإناث املهند�صات، باأجور �صهرية ترتاوح 
ب���ني 450 و750 دين���اًرا، فيما عر�ص���ت الوزارة 50 
فر�ص���ة وظيفية �ص���اغرة منتقاة من بنك ال�ص���واغر، 

ليكون جمموع الوظائف الهند�ص���ية املعرو�صة 170 
وظيفة �ص���اغرة، اإلى جانب برام���ج تدريبية احرتافية 
منا�صبة للمهند�ص���ات الراغبات يف تطوير مهاراتهن 
وخرباته���ن الفني���ة. و�ص���هد املعر�س اإقب���اًل كثيًفا 
م���ن املهند�ص���ات الباحث���ات ع���ن عم���ل، اإذ اطلعن 

على ال�ص���واغر الوظيفية املتواف���رة، ولقاء مندوبي 
التوظي���ف باملن�ص���اآت امل�ص���اركة مبا����رسة، وقدم���ن 
طلب���ات توظيفهن، واأجرين الإج���راءات املطلوبة، اإذ 
�ص���يقوم اأ�ص���حاب العمل باختيار املقب���ولت منهن 

وتوظيفهن، حتت اإ�رساف الوزارة. 

املنام���ة – بن���ا: افتتح وزي���ر �ص���وؤون الكهرباء 
وامل���اء عبداحل�ص���ني م���ريزا املوؤمتر ال���دويل للمدن 
اخل�رساء واملباين امل�صتدامة والطاقة املتجددة الذي 
تنظمه جامعة اململكة بالتعاون مع ال�ص���بكة الدولية 
للطاق���ة املتج���ددة )WREN( باململك���ة املتحدة 
حتت �ص���عار “املدن اخل����رساء واملباين امل�ص���تدامة 
والطاق���ة املتج���ددة” اأم����س، بفن���دق اآرت روتان���ا 
اأم���واج، بح�ص���ور كب���ار امل�ص���وؤولني، كان من بينهم 
وزير التخطيط العمراين واملوارد املائية بجمهورية 

ال�صودان ال�صقيقة بابكر اأحمد بابكر.
ويف حفل الفتتاح، اأعلن رئي�س ال�صبكة الدولية  
علي ال�صايغ منح الع�صوية الفخرية يف ال�صبكة لوزير 
�صوؤون الكهرباء واملاء لدوره واإ�صهاماته يف جمالت 

الطاقة املتجددة يف البحرين.
واألق���ى الوزي���ر م���ريزا كلم���ة رئي�ص���ة يف حف���ل 
الفتتاح ذكر فيها اأن احلكومة حددت اأهداًفا وطنية 
لبل���وغ ن�ص���ب حمددة م���ن اإجمايل الطاق���ة املتجددة 

كن�صبة 5 % مثالً من العتماد على الطاقة املتجددة 
مقارنة بال�صتهالك الكلي للكهرباء يف البالد بحلول 
العام 2025، وكذلك هدف لزيادة كفاءة ا�ص���تهالك 

الطاقة بن�صبة 6 % بحلول العام نف�صه. 

اإط���ار  املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: يف 
حر����س الإدارة العامة للمرور على ت�ص���جيع 
ال�ص���باب وتنمي���ة قدراته���م يف جم���ال ن�رس 
الطري���ق  مل�ص���تخدمي  امل���روري  الوع���ي 
كافة، تنظ���م الإدارة وبالتع���اون مع جامعة 
البحرين، جمموعة من امل�ص���ابقات، على اأن 
يكون اآخر موعد لت�ص���ليم الأعمال 7 مار�س 
بالإدارة  الثقافة املروري���ة  ب���اإدارة   2018
العامة للمرور.   ومن بني هذه امل�صابقات، 
بحث الهند�صة لأف�ص���ل احللول يف تخفيف 
�الزدحام���ات، و�ل���ذي ي�ش���رط �أن يكون يف 
ح���دود 15 - 20 �ص���فحة، ويحاف���ظ عل���ى 
حق���وق امللكي���ة الفكري���ة ويك���ون قاب���ال 
للتطبي���ق املي���داين ويقبل امل�ص���ارك بعد 

النتهاء م���ن التحكيم القي���ام بالتعديالت 
الالزمة، ويحق لالإدارة ا�ص���تخدام البحث يف 
اجلانب الإعالم���ي والفني دون الإخالل بحق 

املت�صابق الأدبي.
وهناك م�صابقة اأف�صل فيديو توعوي، 
�إذ ت�ش���رط �أن تكون مدة �لفيلم 70 ثانية 
كحد اأق�ص���ى واأن يحرتم املت�ص���ابق حقوق 
امللكي���ة الفكرية، واأن يتنا�ص���ب املحتوى 

مع هوية املجتمع البحريني. 
ومن بني امل�ص���ابقات اأي�ص���ا، م�صابقة 
ت�ش���ميم تطبيق، و�لتي ت�شرط �أن ي�شاهم 
التطبي���ق يف ح���ل م�ص���كلة مروري���ة قائم���ة 
ويحاف���ظ عل���ى حق���وق امللكي���ة الفكري���ة 

ويطابق ا�صرتاطات التقنية. 

املنامة - بنا: ا�ص���تقبل وزير �صوؤون 
الإع���الم عل���ي الرميح���ي يف مكتب���ه اأم�س 
الرئي����س التنفي���ذي ملوؤ�ص�ص���ة التنظيم 
العق���اري ال�ص���يخ حمم���د ب���ن خليفة بن 

عبداهلل اآل خليفة.
وا�صتعر�س وزير �صوؤون الإعالم خالل 
اللقاء �ص���بل تعزيز التعاون مع موؤ�ص�ص���ة 
التنظيم العقاري، مبا يعزز من دورها يف 

رفع كفاءة ال�ص���وق واخلدم���ات العقارية 
والرتقاء بالدور احليوي للقطاع العقاري 
يف تطوي���ر القت�ص���اد الوطن���ي، وتنويع 
م�ص���ادر الدخ���ل، وج���ذب ال�ص���تثمارات 
الأجنبي���ة، وفًق���ا لقانون تنظي���م القطاع 
 ،2017 ل�ص���نة   )27( رق���م  العق���اري 
 2017 ل�ص���نة   )69( رق���م  واملر�ص���وم 

بتنظيم موؤ�ص�صة التنظيم العقاري. 
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• يو�صف الري�س	

• اإميان احلمادي و�صباح الدو�رسي	

• من افتتاح املعر�س	

• وزير �صوؤون الكهرباء واملاء مفتتًحا املوؤمتر الدويل	

قال مدير ع���ام بلدية املحرق بالإنابة عا�ص���م 
الع���ام  ا�ص���تقبلت يف  البلدي���ة  اإن  اللطي���ف  عب���د 
املا�ص���ي 569 �صكوى، واتخذ الالزم حيالها بن�صبة 
بلغت 100 %. ويف مناق�ص���ة املجل�س لبند ر�ص���الة 
املدي���ر العام عن �ص���كاوى ومالحظ���ات املواطنني 
عرب و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماعي، طالب اأع�ص���اء 
املجل�س البلدي باإعادة تفعيل “قروب الوات�صاب” 

الذي يجمع اأع�صاء املجل�س باجلهاز التنفيذي.
وبني املدير الع���ام بالإناب���ة اأن اإعادة تفعيل 
املجموعة له���ا �ص���لبيات واإيجابي���ات، موؤكًدا عدم 
احلاجة لها، اإذ اإنه على ا�ص���تعداد دائم للتجاوب مع 

مالحظات الأع�صاء ومتابعتها وعدم اإهمالها.

“ق�روب الوات�ص�����اب”
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تتقدم أسرة دار »                       «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

أحمد كريــم
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل

زوجتــه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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امليثاق املا�ضة امل�ضيئة بتاج الدميقراطية البحرينية
اإ���������������ش��������������ادة ب�������ال�������ت�������ف�������اف ال���������������ش�������ع�������ب ح��������������ول ق������ي������ادت������ه 

وا فيها عن فخرهم  األقى �ش���وريون كلمات عبرّ
واعتزازه���م بذك���رى امليث���اق، واأ�ش���ادوا بالتف���اف 

ال�شعب حول قيادته احلكيمة.
وقال���ت فاطمة الكوهجي اإن امليثاق جاء ليدعم 
قي���م الدميقراطية واحرتام املواطنة ودعم ق�ش���ايا 

حقوق الإن�شان ومن بينها حقوق املراأة.
ولفت���ت زهوة الكواري اإل���ى اأن امليثاق يذكرنا 

بنعمة وجود قيادة حكيمة و�شعب ويف.
وحت���دث خمي����س الرميحي اأن عه���د امليثاق ما 
كان لي�ش���تمر ل���ول عزم واإ����رار جالل���ة امللك على 

العمل لتحقيق تطلعات وطموح �شعبه.

ونبهت �شامية املوؤيد الى اأن بتاريخ الأمم اأياًما 
ل تن�شى ومنها يوم امليثاق.

وقالت جهاد الفا�ش���ل “اإننا اأمام ميثاق متجدد 
يذكرن���ا بقرار جاللة املل���ك اإ�راك املراأة بع�ش���وية 
اللجنة العليا ل�ش���ياغة امليثاق وامل�ش���اركة باحلياة 

ال�شيا�شية”.
ولف���ت �ش���ادق اآل رحمة اإل���ى اأن امليثاق عالمة 

م�شيئة يفخر بها البحرينيون. 
وو�ش���ف �ش���يد �ش���ياء املو�ش���وي امليثاق باأنه 

املا�شة امل�شيئة يف تاج الدميقراطية البحرينية.
وراأى حممد اخلزاعي اأن امليثاق حقق للمواطنني 

الكثري من التطلعات و�شاهم بتطوير املجتمع.
واعتب ب�ش���ام البنمحم���د اأن جالل���ة امللك قائد 
عربي قدم ل�شعبه دميقراطية وا�شحة دون تدخالت 
خارجية، واأعطى جاللته لل�ش���عب هدية، ورد �ش���عبه 

بت�شويت تاريخي وا�شح.
واأكدت نان�ش���ي خ�ش���وري اأن البحرين اأ�شبحت 
مب�ش���اف ال���دول املتط���ورة واملتمي���زة بالإجنازات 

التنموية.
وراأت هال���ة رم���زي اأن تعزي���ز الوح���دة الوطنية 
ورعاية التعددية والت�شامح وحرية ممار�شة ال�شعائر 

الدينية من ثوابت امليثاق والد�شتور.

جلسة 
الشورى

• جهاد الفا�شل	

العاهل يتمتع بعالقات وثيقة مع م�رص منذ بدايات ال�ضبعينات
تقلد اأرفع قالدتني م�ريتني تقديرا ملواقفه النبيلة... نوح خليفة: 

ق���ال الباح���ث ن���وح خليف���ة اإن 
عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يتمتع 
بعالقات وثيقة وموؤثرة مع م�ر منذ 
ال�ش���بعينات، وحظي بتقدير  بداية 
ر�ش���مي م���ن زعم���اء م����ر يف اأحلك 
الظ���روف التي مت���ر به���ا املنطقة 
واأكرثها ح�شا�شية منذ اأن كان وليا 
للعه���د ووزيرا للدف���اع، ونال اأرفع 
قالدتني م�ريتني هما قالدة النيل 

وقالدة اجلمهورية.
مملك���ة  اأن  خليف���ة  واأ�ش���اف 
البحري���ن و�ش���عبها م���ن اأب���رز دول 
املنطق���ة تاأثرًيا وت�ش���امنا مع م�ر 
ع���ب التاري���خ، وثقلها ال�شيا�ش���ي 
العربي �شاطع يف الوثائق التاريخية 
الت���ي ت�رده���ا وحتللها الدرا�ش���ة، 
فه���ي حلي���ف ا�ش���رتاتيجي عرب���ي 
مقرب من م�ر، وح�ش���لت على اأول 
اع���رتاف من قب���ل م�ر بع���د اإعالن 
الأم���م املتحدة ا�ش���تقالل البحرين، 
م�شيفا اأن لقيادة البحرين ح�شورا 
يف م����ر يف اأبلغ الظروف ح�شا�ش���ية 
التاريخ���ي  امل�ش���تويني  عل���ى 
واملعا����ر، وله���ا مواق���ف تاريخية 
وموؤثرة ل�شالح م�ر، وظلت البوابة 
الت���ي متر م���ن خاللها امل�ش���اورات 

العربية الهادفة اإلى توحيد الروؤى وتن�شيق 
املواقف العربي���ة والعاملية عقودا طويلة 

من التاريخ. 
وك�ش���ف خليفة ع���ن اأن م����ر حافظت 
على م�ش���وؤولياتها القومية منذ عهد جمال 

عبدالنا�ر مرورا بزعماء م�ر الذين تعاقبوا 
على حك���م م�ر بعد عهد جم���ال عبدالنا�ر 
برغ���م كل التغ���ريات ال�شيا�ش���ية ومراحل 
احلما�س والفتور، م�شيفا اأن م�ر مل تتخل 
عن م�شوؤولياتها القومية جتاه الأمن العربي 

واخلليج، ووثائق الدرا�شة اأف�شحت 
عن ت�ش���دي زعماء م�ر لتهديدات 
اإي���ران وتدخالتها يف البحرين، ولها 
مواقف قوي���ة خالل عهد حممد اأنور 
ال�شادات وح�شني ومبارك والرئي�س 

امل�ر عبدالفتاح ال�شي�شي.
�رح خليفة بذل���ك على هام�س 
اإعالنه ع���ن اإنتاجه العلم���ي اجلديد 
)م�ر والبحرين: م�شار العالقات بني 
1952 - 2016، درا�شة و�شفية(، 
الذي يظهر كاأول اإنتاج علمي يوثق 
بال�رد والتحليل تفا�شيل العالقات 
ال�شيا�شية وال�ش���عبية بني البلدين 
الت���ي  امل�ش���ريية  وامل�ش���رتكات 
حتكم���ت يف م�ش���ار العالق���ات على 

امل�شتويني التاريخي واملعا�ر.
وبني خليفة اأن الدرا�شة ت�شمل 
4 حق���ب تتمث���ل يف عهود روؤ�ش���اء 
م�ر جمال عبدالنا����ر، وحممد اأنور 
ال�شادات، وح�شني مبارك والرئي�س 

امل�ر عبدالفتاح ال�شي�شي.
التغ���ريات  اإن  خليف���ة  وق���ال 
الأح���داث  طبيع���ة  يف  ال�شيا�ش���ية 
الت���ي ع�ش���فت باملنطق���ة وجتدد 
التهديدات الأمنية لل�رق الأو�ش���ط 
م���ن جه���ة وتعاظم اخلط���ر الإيراين 
خ���الل خمتلف احلق���ب التاريخي���ة من جهة 
اأخرى متغريات اأمنية ت�شتعر�شها الدرا�شة 
بت�شل�شل تاريخي يعك�س طبيعة املهددات 
الأمني���ة واملواق���ف التاريخية والتما�ش���ك 

العربي.

فرحة وطن
امليثاق اأر�ضى الدميقراطية من اأجل ال�ضعب

وقفة “�شورية” مبنا�شبة مرور 17 �شنة على ال�شتفتاء التاريخي

خ�ش�س جمل�س ال�شورى جل�شته لت�شليط ال�شوء 
على منج���زات ميثاق العمل الوطني مبنا�ش���بة قرب 
حل���ول ذك���راه 17. واألق���ى رئي����س اجلل�ش���ة النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال�ش���ورى جمال فخ���رو كلمة 
عبرّ فيها عن بالغ العتزاز بهذه املنا�ش���بة الوطنية 
التي تذكرنا دائًم���ا بالتوافق على الثوابت الوطنية 
والعمل يف اإطارها، وهو اليوم الذي التقت فيه اإرادة 

ال�شعب مع القيادة على كلمة نعم للميثاق. 
وقال���ت النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�ش���ورى 
جميل���ة �ش���لمان اإنه بالرغ���م من مرور 17 �ش���نة على 
اإق���رار امليث���اق اإل اأن ذك���راه م���ا زالت ماثل���ة اأمام 
الأع���ني. وراأى ن���وار املحمود اأن جالل���ة امللك دائًما 

يراه���ن عل���ى عق���ول اأبنائه لو�ش���ع البحري���ن بارزة 
باخلارطة العاملية.

ولفتت �شو�ش���ن تقوي اإلى اأن ال���روح الوطنية 
العالية التي يتحلى بها ال�شباب والريا�شيني اإحدى 

ثمار امليثاق والتي وحدتهم حتت راية البحرين.

وع���ب اأحم���د العري�س ع���ن فخره كطبي���ب باأن 
معظ���م نظ���م التط���ور بالعالج الي���وم ج���اءت نتيجة 

ال�شتقرار ومبا جاء به امليثاق.
ون���ورّه من�ش���ور �رح���ان ب���اأن امليث���اق اأر�ش���ى 

الدميقراطية من اأجل ال�شعب.

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

• جميلة �شلمان	

• �شيد �شياء املو�شوي	

• جمال فخرو	

• �شامية املوؤيد	
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اجلي�س امل�رصي يقتل 16 اإرهابياً ويدّمر 66 وكراً يف �شيناء
القاهرة ـ رويترز: 

قالت القوات امل�ش����لحة امل�رصية، يف بيان اأم�س االأحد، اإنها ق�ش����ت على 16 “عن�رصا تكفرييا” يف 
اإطار عملية ع�ش����كرية وا�ش����عة ت�ش����ارك فيها القوات اجلوية والبحرية وقوات حر�س احلدود وال�رصطة 
�ش����د “العنا�����رص االإرهابية واالإجرامي����ة”. وقامت القوات اجلوية با�ش����تهداف وتدم����ري عدد 66 هدفا 
ت�ش����تخدمها العنا�رص االإرهابية يف االختفاء من اأعمال الق�ش����ف اجلوي واملدفعي والهروب من قواعد 
متركزها اأثناء حمالت املداهمة. كما مت اكت�ش����اف واإبطال مفعول 12 من العبوات النا�شفة مت زرعها 
على حماور حترك القوات، ومت تدمري 11 �شيارة دفع رباعي خا�شة بالعنا�رص االإرهابية، و31 دراجة 
نارية دون لوحات معدنية، ح�ش����ب البيان. ودمرت القوات امل�ش����اركة باحلملة 3 خمازن عرث بداخلها 

علي كميات من املواد املتفجرة والعبوات النا�شفة واالأزياء الع�شكرية.
كم����ا مت اكت�ش����اف وتدمري مرك����ز اإعالمي عرث بداخل����ه علي العديد م����ن اأجهزة احلوا�ش����ب االآلية 

وو�شائل االت�شال الال�شلكية، والكتب والوثائق واملن�شورات اخلا�شة بالفكر املتطرف.
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 دبي ـ العربية نت: 

�ش����دت الق����وات ال�ش����عودية، اأم�����س 
االأحد، هجوماً من احلوثيني قبالة جنران. 
واأفاد مرا�ش����ل “العربية” ب����اأن عنا�رص من 
احلوثي����ني حاولوا الت�ش����لل اإل����ى احلدود 
ع�ش����كرية  عملي����ة  لتنفي����ذ  ال�ش����عودية 
وتوثيقه����ا للبح����ث عن انت�ش����ار معنوي. 
واأكد اأن القوات ال�ش����عودية ت�شدت لهم 
عرب االأ�ش����لحة املبا�����رصة واملدفعيات، ما 
اأدى ملقت����ل 17 عن�����رصاً م����ن احلوثي����ني 
حاولوا الت�ش����لل اإلى احلدود ال�ش����عودية، 
مع تدمري ع����دد من املركبات التي كانت 
تقلهم عرب طريان التحالف العربي لدعم 

ال�رصعية باليمن.
بدع����م  الوطن����ي،  اجلي�����س  ي�ش����تعد 
التحال����ف العربي لدع����م ال�رصعية باليمن، 
خلو�س مع����ارك جديدة اأمام ميلي�ش����يات 
احلوثي، ال�ش����تعادة مديريات ومراكز يف 

مواقع متفرقة من املحافظات اليمنية.

 الخرطوم ـ وكاالت: 

عم����ر  ال�ش����وداين  الرئي�����س  اأ�ش����در 
الب�ش����ري، اأم�����س االأح����د، ق����رارا جمهوري����ا 
بتعي����ني الفريق �ش����الح عب����د اهلل قو�س 
مدي����را عام����ا جله����از االأم����ن واملخابرات 

الوطني، خلفا للفريق حممد عطا.
مدي����ر  من�ش����ب  قو�����س  و�ش����غل 
املخاب����رات ال�ش����ودانية ط����وال عقد قبل 
اإعفائه وتعيني عطا بديال له عام 2009.

وكان ينظ����ر اإل����ى قو�����س باعتب����اره 
الرجل القوي يف النظام ال�ش����وداين، لكن 
جماعات حقوقية غربية تتهمه بلعب دور 

يف انتهاكات باإقليم دارفور.
وخ����الل عه����ده تع����زز التع����اون بني 
ونظريته����ا  ال�ش����ودانية  املخاب����رات 

االأمريكية “�شي اآي اأيه”.
وبعد مغادرته االأجهزة االأمنية، �شغل 
من�شب م�شت�شار رئا�شي، اإال اأنه اأقيل من 

من�شبه مطلع عام 2011.

الجزائر ـ اف ب: 

فككت اأجهزة االأمن اجلزائرية �شبكة 
ت�ش����م 11 �شخ�ش����ا عل����ى �ش����لة بتنظيم 
“داع�����س” االإرهاب����ي يف والي����ة تلم�ش����ان 

�شمال غربي البالد.
وق����ال م�ش����در اأمن����ي حمل����ي، ام�س 
االأحد، اإن اأجهزة االأمن املخت�ش����ة و�شعت 
يده����ا عل����ى �ش����بكة ترتب����ط ب�”داع�س”، 
كان����ت تقوم بجم����ع االأموال وا�ش����تقطاب 
عنا�رص جديدة واالإ�ش����ادة باأعمال التنظيم 
االإرهابي. واأ�ش����ار امل�ش����در، اإل����ى اأنه مت 
“اعتق����ال 4 م����ن عنا�رص ال�ش����بكة، الذين 
اأق����روا يف التحقيق����ات بكام����ل الوقائ����ع، 
وباأنه����م كانوا ب�ش����دد جمع اأم����وال ل�رصاء 
بطاقات �شفر ل�شالح عنا�رص من التنظيم 

للمغادرة عرب تركيا”.
واأكد على اأن اأجهزة االأمن ا�شرتجعت 
حوا�ش����يب وهوات����ف نقالة وتذاكر �ش����فر 
اإلكرتونية، بعد حتقيقات مع املوقوفني 
التي وجهت لهم تهم “االنتماء واالإ�شادة 

ودعم تنظيم اإرهابي دويل”.

كنتاكي ـ رويترز:

 لق���ي 5 اأ�ش���خا�س حتفه���م، ام����س 
االأح���د، باإط���الق ن���ار يف موقع���ني بوالية 
كنتاكي يف �شمال �رصق الواليات املتحدة.

وق���ال دوي���ن براي����س قائ���د �رصطة 
مقاطع���ة جون�ش���ون، اإن ال�رصط���ة تلق���ت 
مكاملة ا�ش���تغاثة عن اإطالق نار يف منزل 
ريف���ي قرب بينت�ش���فيل، عل���ى بعد نحو 
260 كيلومرتا جنوب �رصقي لويفيل، يف 

كنتاكي.
واأ�ض���اف براي�س اأن ال�ض���باط عرثوا 
عل���ى قتيل���ني هن���اك، وبداأوا بتم�ش���يط 
املنطق���ة بحث���ا عم���ن اأطلق الر�ش���ا�س. 
وذك���ر البيان اأن مكاملة ا�ش���تغاثة ثانية 
ق���ادت ال�رصط���ة اإل���ى �ش���قة �ش���كنية يف 
بينت�ش���فيل حي���ث عرثت عل���ى 3 قتلى 

بينهم امل�شلح.
قت���ل  جرائ���م  “وقع���ت  واأو�ش���ح: 
املنا�ش���بة  الكلم���ات  اأج���د  ال  مروع���ة.. 
اأرواح ب�ش���بب  لو�ش���ف االأمل لفقدان 4 

ت�رصفات رجل واحد. 

ال�شعودية ت�شد هجوماً قبالة 
ً جنران ومقتل 17 حوثيا

الب�شري يعيد رئي�س املخابرات 
ال�شابق اإلى من�شبه

 االأمن اجلزائري يفكك 
�شبكة على �شلة ب� “داع�س”

 5 قتلى باإطالق نار يف 
والية كنتاكي االأمريكية

نتنياهو: القوات الإ�رسائيلية �ستوا�سل العمليات يف �سوريا
    االأمم املتحدة تدعو اإلى وقف فوري للت�شعيد

 عواصم ـ وكاالت:
 �ش���عدت اإ�رصائيل اأم����س )االأح���د( تهديداتها 
�ش���د اإيران غداة �ش���ن غارات جوية وا�شعة النطاق 
داخل االرا�ضي ال�ضورية اإثر �ضقوط اإحدى طائراتها 
املقاتلة، ما يعزز املخاوف من مزيد من الت�ش���عيد 
يف ه���ذا البل���د الذي ي�ش���هد نزاع���ا م�ش���تمرا منذ 7 

�شنوات.
واأثن���ى رئي����س ال���وزراء االإ�رصائيل���ي بنيام���ني 
نتانياه���و اأم�س عل���ى الغارات االإ�رصائيلية ال�ش���بت، 
موؤكدا انها �ش���كلت “�رصبة قوية للق���وات االإيرانية 

وال�شورية”.
وقال وزير اال�ش���تخبارات االإ�رصائيلي اإن بالده، 
ب�رصبها مواقع اإيرانية رئي�ش���ة يف �ش���وريا، اأر�ش���لت 
ر�ش���الة وا�ش���حة اإلى اإيران باأنها لن تت�شامح مع اأي 

وجود ع�شكري اإيراين بالقرب من حدودها.
واأ�ش���اف ي�رصائيل كاتز، اأم�س االأح���د، اأن اإيران 

�ش���وف ت�ش���تغرق وقتا حتى “تدرك وتفهم وت�شاأل 
عن الكيفية التي عرف���ت بها اإ�رصائيل تلك املواقع 
و�رصبته���ا”. و�ش���نت اإ�رصائيل هجوما وا�ش���ع النطاق 
داخل �ش���وريا، بعدما اأ�ش���قطت طائرة اإيرانية دون 

طيار ت�شللت اإلى جمالها اجلوي.
وقال اجلي����س االإ�رصائيلي اإنه ق�ش���ف 4 مواقع 
اإيرانية و8 مواقع �شورية، ما ت�شبب يف اأ�رصار كبرية، 
من �ش���منها مرك���ز القيادة وال�ش���يطرة الرئي�ش���ي 
للجي�س ال�ش���وري. وكانت اإ�رصائيل اأ�ش���درت حديثا 
عدة حتذيرات �شارمة ب�ش���اأن تزايد دور اإيران على 

طول حدودها مع �شوريا ولبنان.
وال�ش���بت اأ�ش���قطت الدفاعات ال�شورية طائرة 
اإ�رصائيلية F 16 يف اأكرب حادث من نوعه منذ انطالق 

االأزمة ال�شورية العام 2011. 
م���ن جانب���ه، ق���ال رئي����س ال���وزراء االإ�رصائيلي 
بنيام���ني نتنياهو اأم�س االأحد اإن القوات االإ�رصائيلية 

�ضتوا�ضل العمليات يف �ض���وريا رغم اإ�ضقاط طائرة 
حربي���ة اإ�رصائيلي���ة متطورة بن���ريان معادي���ة للمرة 
االأولى منذ 36 عاما. وقال نتنياهو “باالأم�س �شددنا 
�رصب���ات موجعة لق���وات اإيران و�ش���وريا. اأو�ش���حنا 
ب�ش���كل جلي للجميع اأن اأ�شلوب عملنا مل يتغري قيد 
اأمنلة”. واأثار التدخل االإيراين يف �شوريا مبا يف ذلك 
ن�رص قوات مدعومة من اإيران قرب مرتفعات اجلوالن 
املحتلة قل���ق اإ�رصائيل التي قالت اإنها �شتت�ش���دى 

الأي تهديد.
واتهمت اإ�رصائيل اإيران اأي�ش���ا بالتخطيط لبناء 
م�ش���انع يف لبن���ان الإنتاج �ش���واريخ موجهة ب�ش���كل 

دقيق.
م���ن جانب���ه، اأعل���ن قائ���د اجلبهة ال�ش���مالية يف 
اجلي����س االإ�رصائيل���ي، اأم����س االأح���د، اأن اإ�رصائيل لن 

ت�شمح الإيران باإقامة قاعدة اأمامية يف �شوريا.
واأو�ش���ح يواآل �ش���طريك، اأن اإي���ران تعمل على 

اإقامة قاعدة متقدمة يف �ش���وريا، وهو ما لن ت�ش���مح 
به اإ�رصائيل الأنه ميثل تهديدا، حمذرا من اأن املعركة 
على احلدود ال�شمالية قد تتحول اإلى حرب حقيقية 

يف اأي حلظة.
واعترب اجلي����س االإ�رصائيلي، اأم�س ال�ش���بت، اأن 
الطائرة بال طيار، التي اخرتقت احلدود، واإ�ض���قاط 
اإح���دى مقاتالته بعد ق�ش���فها الأهداف يف �ش���وريا، 

هجوما على �شيادة اإ�رصائيل.
وق���ال املتحدث با�ش���م اجلي����س االإ�رصائيلي يف 
�شفحته على “تويرت”، اإن “اإيران جتر املنطقة نحو 
مغام���رة ال تعلم كيف تنتهي، ننظ���ر ببالغ اخلطورة 

اإلى اإطالق النريان ال�شورية باجتاه طائرتنا”.
م���ن جانبه، دعا االأم���ني العام لالأم���م املتحدة، 
اأنطوني���و غوتريي����س، ال�ش���بت، اإل���ى وق���ف فوري 
للت�شعيد يف �شوريا بعد اأن �شنت اإ�رصائيل غارات يف 

هذا البلد الذي مزقته احلرب.

•  التوتر يت�شاعد على احلدود بني �شوريا واإ�رصائيل 	

اإيران.. مظاهرة م�سادة مل�سريات النظام بذكرى الثورة

موسكو ـ وكاالت: 

حتطم���ت طائرة رو�ش���ية مدنية تقل 
71 �شخ�ش���اً ق���رب مو�ش���كو االأحد بعيد 
يف  دوموديدوف���و  مط���ار  م���ن  اإقالعه���ا 
العا�ش���مة الرو�ش���ية، ولق���ي كل ركابها 
حتفه���م. واأقلع���ت الطائ���رة م���ن ط���راز 
للخط���وط  والتابع���ة   ”148 “انطون���وف 
اجلوية “�ش���اراتوف” متجه���ة اإلى مدينة 
وق���د حتطم���ت يف  االأورال.  يف  اأور�ش���ك 
اإقلي���م رامن�ش���كي يف منطق���ة مو�ش���كو. 
وكان���ت الطائرة تقل 65 راكبا، اإ�ش���افة 

اإلى طاقم موؤلف من �شتة اأ�شخا�س.
“تا����س” الرو�ش���ية  ونقل���ت وكال���ة 
لالأنباء عن م�ش���در بجه���از الطوارئ اأن ال 
ناجني من حتطم الطائرة. وقد مت العثور 

على اأجزاء من حطام الطائرة.
من جهتها، ذك���رت “اإنرتفاك�س” اأن 
حطام الطائرة تناثر على م�ش���احة وا�شعة 
يف مكان التحطم. وعر�شت قناة “رو�شيا 
24” التلفزيونية التابعة للدولة، لقطات 

حلطام الطائرة يف حقل تغطيه الثلوج.
ومل يت�ش���ح �ش���بب حتط���م الطائرة. 
وزارة  اإن  اإنرتفاك����س  وكال���ة  وقال���ت 
النقل الرو�ش���ية تبحث عددا من االأ�شباب 
املحتمل���ة، مب���ا يف ذلك االأح���وال اجلوية 

وخطاأ الطيار.
وطائرات اأنطونوف اأوكرانية ال�شنع. 
والطائرة “اأنطون���وف 148” قامت باأول 
رحلة له���ا يف 2004، وت�ش���تطيع اأن تقل 

حتى 80 راكبا على م�شافة 3600 كلم.

تحطم طائرة ركاب روسية قرب موسكو.. ومقتل 71

• فرق االإنقاذ يف مكان �ضقوط الطائرة الرو�ضية )رويرتز(	

دبي ـ العربية.نت: 
اأف���ادت �ش���فحات وح�ش���ابات ع���رب مواقع 
“تلغ���رام”  التوا�ش���ل وقن���وات ع���رب تطبي���ق 
وا�شع اال�ش���تخدام يف اإيران اأن مظاهرة م�شادة 
مل�شريات النظام يف الذكرى ال�39 للثورة التي 
اأطاحت بال�ش���اه، خرجت يف مدينة م�شهد، مركز 
حمافظة خرا�ش���ان �ش���مال ����رصق البالد، و�ش���ط 
اأنباء عن ا�ش���تباكات ب���ني املتظاهرين وقوات 
االأمن. ون�رص ح�ش���اب “ر�شالة احلرية” عرب موقع 
“توي���رت” مقطعا يظهر هجوم قوات االأمن على 
املتظاهرين املناه�ش���ني للنظ���ام بينما يهرع 
النا�س نح���و عنا�رص االأمن الت���ي حاولت اعتقال 

�شخ�س وجتمعوا الإنقاذه.
ويف التفا�ش���يل، جاء اأنه يف ال�شاعة 11:30 
�ش���باحا جتمع ح���وايل 200 اإلى 300 �ش���اب يف 
حديقة “مّلت” و�ش���ط م�ش���هد وهتفوا ب�ش���عار 
“املوت للديكتاتور”، لكن �رصعان ما تعر�ش���وا 
لهج���وم من قب���ل عنا����رص االأم���ن الذي���ن كانوا 
يرت���دون مالب�س مدنية. وانه���ال االأمن بال�رصب 
عل���ى ال�ش���بان، واعتق���ل العدي���د منه���م، وقام 

بتفريق املحتجني.
مب�ش���ادرة  اأي�ش���اً  االأم���ن  عنا����رص  وق���ام   
هواتف من يقومون بالت�ش���وير و�رصب ال�شبان 
الذي���ن كانوا ي�ش���ورون م�ش���هد الهج���وم على 

املتظاهري���ن. كم���ا ق���ام عنا����رص االأم���ن ب�رصب 
ع���دد من امل���ارة خوفا من التحاقهم ب�ش���فوف 

املحتجني.
اإلى ذلك، قامت ال�شلطات يف اإيران بت�شيري 
م�ش���ريات يف اأغل���ب امل���دن، مت خالله���ا ترديد 
�شعارات “املوت الإ�رصائيل” و”املوت الأمريكا”، 
بينما بث نا�شطون �شورا عن جتمعات حمدودة 
قالوا اإنها للعنا�رص املوالية للنظام واملوظفني 
وطلب���ة املدار�س الذين مت جلبهم يف با�ش���ات 

وبتن�شيق م�شبق من خالل ر�شائل ن�شية.
كما ن�رص نا�شطون �شورا عن ر�شائل اأر�شلت 
ملواطنني حتثهم على امل�شاركة يف املظاهرات 

املوؤي���دة مقاب���ل احل�ش���ول على �رصيح���ة هاتف 
الطع���ام  �ش���حن جماني���ة وتق���دمي  وبطاق���ات 
وال����رصاب. من جه���ة اأخرى قام احلر����س الثوري 
االإي���راين يف طه���ران با�ش���تعرا�س �ش���اروخني 
 ،”f بالي�ش���تيني بعيدي املدى من ط���راز “قدر
يف �ش���وارع العا�ش���مة، باالإ�ش���افة اإلى �شاروخ 
“فجر 5” وذلك على ما يبدو رداً على املطالب 
االأمريكية واالأوروبية باإع���ادة النظر يف االتفاق 
النووي وت�ش���مينه بنودا لوقف برنامج طهران 
ال�ش���اروخي البالي�ش���تي الذي ترى فيه الدول 
الغربي���ة انته���اكا للق���رار 2231 ال�ش���ادر عن 

جمل�س االأمن.
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الت����ي  الإرهابي����ة  العملي����ة 
ا�س����تهدفت اأح����د اأنابي����ب النفط يف 
ب�ري كان ميكن اأن ت�ؤدي اإلى كارثة 
ل يعل����م مداها اإل اهلل، فه����ذا الن�ع 
من العمليات الإرهابية ي�قع خ�سائر 
متعددة، ما ب����ن الب�رش واملمتلكات 
اله����دف  لأن  التحتي����ة،  والبني����ة 
الذي يري����ده الإرهابي�����ن ورعاتهم 
ومم�ل�هم من ورائها ه� ا�س����تنزاف 
الأجهزة  واإرهاقه����ا وجع����ل  الدول����ة 
الأمني����ة املختلفة فيها تعي�ش حتت 
حالة م����ن ال�س����غط امل�س����تمر، ذلك 
ال�س����غط الذي ميكن اأن ي�لد اأخطاء 
معين����ة، �س�����اء يف تنفي����ذ اخلط����ط 
عل����ى  للق�س����اء  ال�س����اعية  الأمني����ة 
الإرهاب اأو التعام����ل مع الإرهابين 
الذي����ن يت����م القب�ش عليه����م، لكن 
ق�ات الأمن البحرينية، بف�س����ل من 
اهلل تعالى، ت�ؤدي م����ا عليها بكفاءة 
عالية وت�س����هر على حماية البالد من 
هذه العملي����ات الإجرامية ال�س����اعية 
اإلى ك�����رش اإرادتها ودف����ع البالد نح� 

الف��سى.
الأجهزة الأمنية البحرينية، دون 
اأدنى مبالغة ت�سع العنا�رش الإرهابية 
واخل����ارج حتت  بالداخل  امل�ج�����دة 
عينيها ليال ونهارا، وتعرف على نح� 
اأكيد ذلك اخليط الذي يربط بينهم 
لتلك العملي����ات  املدبري����ن  وب����ن 
الإرهابية خ����ارج احل����دود، وهذا ه� 
التف�سري للف�س����ل الذريع الذي كان 
م�س����ري كل العمليات اخلطرية التي 
م�س����ت والت����ي كان يت�ق����ع منه����ا 
اأ�سحابها اأنها �ستك�رش �س�كة ق�اتنا 
الأمنية وتظهرها مبظهر العاجز اأمام 

ال�سعب والقيادة.
الإره����اب لن ينج����ح يف البحرين، 
لأن اللعب����ة اأ�س����بحت اأكرث و�س�����حا 
ع����ن ذي قب����ل، فاأه����داف الإره����اب 
للم�اطن  اأ�سبحت معروفة  و�سناعه 
الب�س����يط، واأ�س����بح اجلمي����ع يع����رف 
معنى م�س����طلح حروب اجليل الرابع 
وم����ن ال����ذي يدي����ر ه����ذه احل����روب 
وينفق عليها وملاذا... �س����قطت كل 
الأقنعة ومل يعد اأح����د ينخدع بذرائع 
و�سعارات �س����ناع احلروب اجلديدة 

التي ت�ستهدف كيانات الدول.
�س����كرا لرجال الأمن البحرينين 
�س����ناع الأم����ن والأمان وال�س����تقرار 
لبالدن����ا الذي����ن يقف�ن باملر�س����اد 
لهذه ال�رشذمة ال�س����الة التي حتاول 

طعن ال�طن.

ماذا لو نجحت 
العملية اإلرهابية 

في بوري؟

ميثاق األمس... 
ميثاق الغد

يط���ل علينا بع���د اأي���ام قالئ���ل تاريخ 14 
فرباي���ر ب���كل تفاوتات���ه، ويحمل ذك���رى مهّمة 
لن���ا يف البحرين تتعل���ق بانبثاق ميث���اق العمل 
ال�طن���ي الذي ذهبت اإليه الك���رثة الكثرية من 
اأبناء ال�سعب لتق�ل كلمتها فيه، وهذا ما �سّ�غ 
التغي���ريات الكب���رية الت���ي حدثت بع���د ذلك، 

والتي ل نزال نعي�سها اإلى الي�م.
حاول���ت يف ه���ذه املقّدم���ة جتّن���ب كلم���ة 
“ذكرى” لأنها حتيل اإلى اأمر م�س���ى وانق�سى، 
اأو اإن�س���ان م���ات وبقي���ت ذكراه، بينم���ا ميثاق 
العمل ال�طني من ال�س�ؤون التي نحياها، والتي 
نتج���ت عنها م�ؤ�س�س���ات جدي���دة مل تكن قائمة 
يف البالد من ذي قبل، كاملحكمة الد�س���ت�رية، 
وحتريك عجلة ظّن الّظان�ن اأنها �س���دئت وهي 
عجلة الت�رشيع، بتحري���ك جمل�ش الن�اب وبزوغه 
منذ ذلك احلن، وبدء العمل باملجال�ش البلدية، 
واإن�س���اء دي����ان الّرقاب���ة الإداري���ة واملالي���ة، 
وجمل�ش املناق�س���ات واملزاي���دات، ورمبا ما ل 
يح�رشين من م�ؤ�س�س���ات، وما ل ميكن اإح�س���اوؤه 

يف ج�لة واحدة، من مكت�سبات ومتغريات.
يف الب���ال األ يبق���ى “امليث���اق” ذكرى، بل 

حا�رشاً متجدداً، �س���احلاً لريافقنا يف رحلتنا اإلى 
امل�ستقبل، فما �سيغ يف �ستاء العام 2000 كان 
جّي���داً، وكان يلّبي الطم�ح���ات يف ذلك ال�قت، 
وا�ستطاع، بعد لأي، اأن يخرج البحرين من �سيق 
مرحلة الت�س���عينات، اإلى ف�س���اءات اأكرث رحابة 
وانفتاح���اً، وم�س���ى بالبحري���ن اإلى بح���ٍر اآخر مل 
تكن قد خا�سته بعد، و�سارت املتغرّيات – يف 
حينها – اأكرب من اأن ي�س���ت�عبها قطاع عري�ش 
م���ن النا����ش، وبالع�دة اإل���ى من عاي�س����ا تلك 
اللحظات، جند اأن كث���رياً منهم تعّطلت لديهم 
لغة التف�س���ري لأن ما حدث يف �سه�ر قليلة من 
ال�س���ماح والنفتاح، كان حلماً ل�سن�ات ط�يلة، 
ما اأطل���ق البع�ش ع���ن عقاله���م، وكانت فرحة 
التغي���ري والتط�ي���ر والتعم���ري اأبعد م���ن جميع 
املخاوف والت�ّج�سات، فالقارب واحد، وال�جهة 

واحدة.
نح���ن الي����م عل���ى مبع���دة 18 عام���اً ع���ن 
ذل���ك احل���دث املف�س���لي الكبري، ح���ري بنا اأن 
“ن�ستذكر”، ولكن الأهم من الذكرى والتذكار، 
اأن تك����ن لن���ا وقف���ات مهّم���ة من ه���ذا الإرث 
املتمثل يف “ميثاق العمل ال�طني”، باأن جندده 

ونتج���دد معه، لكي ن�س����غه مبف���ردات الي�م، 
وتطلعات الغد، لنع�د اإليه ونرى اأّيا من مبادئه 
ا�س���تطعنا اإجنازه، واأين اأخفقنا، ونت�ساءل: هل 
اإخفاقنا اآت من عند اأنف�سنا، اأم ه� الن�ّش الذي 

ما كان يتالءم مع ما ميكننا عمله اأو تخّطيه. 
يف هذه ال�س���ن�ات التي تف�س���لنا عن تلك 
اللحظة جرت مياه كثرية، وجّفت ينابيع كثرية، 
وردمت بحار كثرية، وانفتحت �سماوات كثرية، 
وتلّب���دت غي�م كثرية، و�س���الت دم����ع كثرية، 
كما انفرجت ابت�سامات كثرية، واجهنا حتديات 
كثرية، وكثرية هي النجاحات، والتعرّثات اأي�ساً 
كانت كث���رية، امل�س���اريع كث���رية، والإجنازات 
كثرية، بع�س���ها ي�س���ار اإليه، وبع�س���ها ي�س���ري 
اإلينا، وبع�س���ها مما ت�ارى وراء احلجب... مررنا 
باللحظات احلل�ة واملّرة معاً، ولي�ش مطل�ب اأن 
نتف���ق دائماً واإل حتّ�لنا م���ن ب�رش اإلى روب�تات، 
ولكننا مل ننف�س���م يف خالفاتنا، وبقيت اجلذور 
وفّية لقيعانها، و�س���ار علين���ا اأن نراجع وجندد 
واأعيننا اإلى الأمام لرنى الدرب الذي نحن عليه 

�سائرون.

صافي 
 الياسري

اأي���ن الأدل���ة عل���ى اجلرمي���ة �س���د 
ن���رى يف  اأن  اأول، ميكنن���ا  الإن�س���انية؟ 
ه���ذا الأم���ر اأن له هدفا حم���ددا، اأن كل 
م���ن  اأي دف���اع حمتم���ل، كل  وراء  م���ا 
ينتم�ن اإل���ى جمم�عة معين���ة يجب اأن 
يحكم عليهم بالإع���دام... اإذا كيف هي 
املحكم���ة؟ ين����ش املر�س����م عل���ى اأنه 
يجب اأن ل تقلق�ا ب�س���اأن التفا�س���يل، 
لذل���ك ل تقل���ق ب�س���اأن الأدل���ة، يج���ب 
تنفيذ الإعدام. لذلك مل تكن هناك اأية 
عملية ق�سائية... اإذا كيف هي اجلرمية 
نف�سها؟ جرمية ل ميكن اإ�سفاء ال�رشعية 
عليها يف اإط���ار اأي قان�ن، لأن اجلرمية 
ه���ي معتق���دات الأفراد... الأم���ر اأعاله، 
تلك املعتق���دات اأو هم م���ن امل�الن 
ملجم�ع���ة م���ن املجاهدي���ن، يج���ب اأن 
يتم تنفيذ حك���م الإعدام يف واقع الأمر 
ت��سح الفت�ى هذا الأمر ب��س�ح لأنها 
تق����ل اإنه “مبا اأن املنافقن اخل�نة ل 
ي�ؤمن�ن بالإ�سالم اأبًدا وكل ما يطرح�نه 
نابع م���ن املك���ر والنف���اق... يعتربون 
 حمارب���ن ويحك���م عليه���م بالإعدام”.
لذلك هناك اأدل���ة ق�ية... املعتقدات، 
واحلدي���ث عن اخل���داع والنفاق - حتى 
ل���� كان �س���حيحا - ل ميك���ن اعتب���اره 
جرمي���ة ترتق���ي اإل���ى عق�ب���ة الإعدام، 
لذل���ك، حتى ل� نظرنا اإلى هذه الفت�ى 
بطريقة �س���طحية، نح�س���ل عل���ى اأدلة 
ق�ية على اجلرمية �س���د الإن�س���انية... 
اإذا ما ه���ي ال�ثائق امل�ج����دة؟ هناك 
ر�سائل ن�س���خها م�ج�دة، وهناك اأي�سا 
بارت���كاب املجزرة  اإع���الن للمتهم���ن 
�س���يفعل�ن  اإنه���م  يق�ل����ن  حي���ث 
ال�سيء نف�س���ه ل� مروا مرة اأخرى بتلك 
الظروف، لذلك، ل يتم رف�ش الر�سائل 
والبيان���ات فقط، ولك���ن اأولئك الذين 
ل يزال����ن عل���ى م�س���ت�يات عالي���ة يف 
اإي���ران يدافع����ن عنها، لذل���ك ل حاجة 
للتحقي���ق ح�ل زي���ف ال�قائ���ع. لدينا 
ر�س���الة وهناك اأي�س���ا ملف �س�تي مت 
الك�س���ف عنه يف اآب 2016، ويف ال�اقع 
كان ح�ارا م�س���جال من مناق�س���ات ذلك 
ال�قت تتعلق بعملية تنفيذ الإعدامات 
ل�س���نة 1988. لذلك دع�نا نذهب اإلى 
ال�ثائ���ق املتعلق���ة بالر�س���ائل. حت���ى 
اأن قا�س���ي الق�س���اة يف ذل���ك ال�ق���ت 
كان ي�س���كك يف الفت�ى وجاء رد ال�يل 
الفقي���ه عل���ى ه���ذه الأ�س���ئلة كالآتي: 
“يف جميع احل���الت املذك�رة اأعاله اأي 
�س���خ�ش كان ويف اأي���ة مرحل���ة، اإن كان 
متم�سكا بالنفاق يحكم عليه بالإعدام”. 
اإن التاأمل يف هذه النقطة يدل ب��س�ح 
على اأن دعم وجهة النظر، ودعم وجهة 
النظر ال�سيا�س���ية، ودعم الآيدي�ل�جيا 

حكمه الإعدام.

هل تنسى المجتمعات 
اإلنسانية المدنية هذه 

الفتوى الدموية )2(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

عل���ى الإن�س���ان اأن يك�ن �س���احب فكر 
م�ستنري ويرى الدرب يف املتاهات ال�سبابية 
ويك�ن م�س����ؤول ويدرك فل�س���فة كل �سيء 
يف احلياة... هذا الدر����ش تعلمناه ي�م اأم�ش 
يف املجل����ش الأ�س���ب�عي ل�س���يدي �س���احب 
ال�س���م� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليف���ة رئي�ش ال����زراء امل�ق���ر حفظه اهلل 
ورعاه الذي اأ�س���ار وركز على م��س����ع غاية 
يف الأهمية يجب الت�س���دي له و�سد الطريق 
عنه اإلى الأبد وه� م��س�ع “خماطر و�سائل 
الت�ا�س���ل”، وما ي�سببه ال�س���تغالل ال�سيئ 
لهذه ال��س���ائل من ح�سا�سيات يف املجتمع 

ما كان يج���ب اأن تك�ن. يق�ل �س���م�ه اأيده 
اهلل )امللفت للنظر اأن و�س���ائل الت�ا�س���ل 
الجتماعي يف البحرين ا�س���تغلت واأ�س���اءت 
اأكرث مما اأفادت، ول نرتك املجال لالإ�س���اءة 
اإلى امل�اطن عرب هذه ال��س���ائل... ل ميكن 

اأن نقبل بذلك(.
ل تخف���ى على اأحد الق����ة امل�ؤثرة التي 
تلعبه���ا و�س���ائل الت�ا�س���ل الجتماع���ي يف 
اأن  غريب���ا  يك���ن  ومل  الي����م،  املجتمع���ات 
ت�س���تغل ه���ذه املن�س���ات يف اإث���ارة الفنت 
والإ�ساءة اإلى النا�ش وامل�ؤ�س�سات واأية جهة 
كان���ت، وكثرية ه���ي الإ�س���اءات والدع�ات 

املتطرف���ة والع�س���بيات املتفج���رة الت���ي 
نقراأها �س���باحا وم�س���اء يف خمتلف و�س���ائل 
الت�ا�س���ل الجتماع���ي، وه���ي ل تق���ل ع���ن 
الإره���اب يف ال����رشر واجلهال���ة، حي���ث اأك���د 
�سيدي �سم� رئي�ش ال�زراء يف �سياق حديثه 
اأن )اأثر هذه ال��سائل عند ا�ستغاللها ب�سكل 
م�س���يء على املجتمع ل يقل ع���ن الإرهاب، 

فكالهما يق�دان لتق�ي�ش ال�ستقرار(.
اإذا نح���ن اأم���ام و�س���ائل متث���ل تهديدا 
خطريا للمجتمع ولأمناط ال�س���لوك و�س���معة 
امل�اط���ن والبل���د يف ال�ق���ت نف�س���ه اإذا مت 
ا�س���تغاللها ب�سكل خاطئ ودون وازع وطني 

اأو م�س����ؤولية، واإذا ظل���ت دون رقابة، لهذا 
ف�س���م� رئي����ش ال����زراء اأي���ده اهلل يريد اأن 
تبقى البحرين وجمتمعنا املتحاب مب�روثه 
وترابطن���ا  املتمي���زة  و�س���ماته  املع���روف 
ومتا�س���كنا بعي���دا ونقيا، بل عدم ال�س���ماح 
اإل���ى كل من ي�س���يء اإلى جمتمعن���ا ووحدتنا 
واأخ�تنا وا�س���تقرارنا، فالبحرين بلد ال�ئام 
احلبل���ى  والأر����ش  املتب���ادل  والح���رتام 
باملحب���ة، وعلى كل م�اط���ن اأن يعمل بثقة 
واإخال�ش وتفان ل�س���معة هذا ال�طن العزيز 
وحت�س���ينه �سد �س�ر وم�ساهد الإ�ساءات يف 

و�سائل الت�ا�سل الجتماعي. 

الدرس الذي تعلمناه في مجلس 
سيدي سمو رئيس الوزراء

ل�س���نا بحاجة لتقرير هنا اأو هناك لنعرف مدى 
اخلط���ر ال���ذي يحدق بنا م���ن كل جان���ب، ولكن ل 
باأ�ش من ال�س���تناد اإلى تقارير علمية جادة حتاول 
ر�س���م �س����رة العامل وت�قع احلالة التي �س���يبدو 
عليه���ا انطالق���ا من ال��س���ع الراهن، وم���ن بينها 
تقري���ر “مي�نيخ لالأمن”، ال�س���ادر قب���ل اأيام من 
م�ؤمت���ر مي�نخ لالأمن والذي اأ�س���ار اإل���ى اأن العامل 
اأ�س���بح خالل العام املا�س���ي اأكرث قرًب���ا من حافة 
ال�رشاعات امل�س���لحة الثقيلة، م�ست�س���هدا بال�رشاع 
بن ال�ليات املتحدة الأمريكية وك�ريا ال�سمالية 
والت�تر املت�س���اعد بن حلف النات� ورو�س���يا يف 

اأوروبا، اإ�سافة اإلى ال��سع يف ال�رشق الأو�سط.

ولف���ت هذا التقري���ر اإلى جان���ب مهم ينبغي 
علين���ا كعرب اأن نعيه جيدا ون�س���ع ا�س���رتاتيجية 
خا�سة بنا للتعامل معه، اإذ ي�ؤكد اأن اأمريكا يف ظل 
اإدارة ترامب، تن�سحب من دورها القيادي العاملي 
وتتخلى عن دورها يف �سمان الأمن الدويل وتركز 
اهتمامها على ال�س����ؤون الأمريكي���ة، واأن ما يحكم 
ال�سيا�س���ة الأمريكي���ة ه���� امل�س���الح امل�س���رتكة 

ولي�ش القيم امل�سرتكة.  
التقري���ر  ي��س���ح  مبا����رشة  غ���ري  وب�س����رة 
للع���رب امل�س���ار الأف�س���ل ال�اج���ب اتباع���ه لكي 
ي�س���من�ا حتقي���ق م�س���احلهم وفق���ا للمتغريات 
اجلدي���دة، وذلك عندم���ا يتح���دث التقرير عن رد 

الفع���ل الأوروبي عل���ى هذا الن�س���حاب الأمريكي 
م���ن ال�س����ؤون الدولي���ة والحتكام اإلى امل�س���الح 
امل�سرتكة دون اإعطاء وزن كبري للقيم امل�سرتكة.
الأوروبي�ن اأدرك����ا ه���ذه احلقيق���ة وب���داأوا 
و�س���ع �سيا�س���ات بديل���ة وخي���ارات اأخ���رى ومن 
بينه���ا التقارب فيما بينه���م يف املجال الدفاعي، 
حيث قررت 25 دولة تن�س���يق �سيا�س���تها الأمنية 
والدفاعية على م�ست�ى الحتاد الأوروبي يف اإطار 
PE - )اا يطلق عليه بالتن�سيق الهيكلي الدائم 

.)CO
وكانت امل�ست�س���ارة الأملاني���ة اأنغيال مريكل 
اأك���رث و�س����حا عقب زي���ارة الرئي����ش الأمريكي 

دونال���د ترام���ب اإل���ى اأملانيا يف ماي���� 2017، اإذ 
قالت “اإن الأيام، التي ا�س���تطعنا فيها العتماد 
ب�س���كل كلي على الآخرين، ولت م���ن غري رجعة، 
اأخ���ذ م�س���ريهم  الأوروبي���ن  عل���ى  الآن  يج���ب 

باأيديهم”.
هذا بال�س���بط ما يج���ب اأن نق�له لأنف�س���نا، 
فزم���ن العتم���اد عل���ى الآخري���ن حلل ق�س���ايانا 
ومعاجل���ة م�س���كالتنا ولى ولن يع����د، وعلينا اأن 
نتحكم يف حا�رشنا ونر�س���م م�ستقبلنا الذي نريده 
لأنف�س���نا دون اأن نركن اإلى م�س���اعدة من هنا اأو 
هناك حي���ث لن تك�ن هذه امل�س���اعدة ل�جه اهلل 

اأبدا.

Ata2928
@gmail.com عطا الشعراويالحالة األمنية العالمية

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com



رئي�س “البحرين لل�سياحة” 
يلتقي املفت�س العام بالداخلية

 
ا�س���تقبل الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن 
لل�سياحة واملعار�س ال�س���يخ خالد بن حمود اآل خليفة، 
املفت�س العام ب���وزارة الداخلية الل���واء اإبراهيم حبيب 
الغيث. وخالل اللقاء، اأكد ال�س���يخ خالد بن حمود اأهمية 
تقوي���ة اأوا�رص التعاون وتعزيز العالق���ات الثنائية بني 
املوؤ�س�ستني �سمن خمتلف املجاالت، خ�سو�سا القطاع 
ال�س���ياحي، كم���ا اأثنى عل���ى اجله���ود الدوؤوب���ة لوزارة 
الداخلي���ة، والتي تلع���ب دوًرا اأ�سا�ًس���ا يف توفري االأمن 
وال�س���المة جلميع املواطنني واملقيمني وال�س���ياح مما 

ي�ساهم يف تطوير قطاع ال�سياحة.

“األبا” تعني مديًرا لل�سيانة واخلدمات بامل�سبك
عينت �رصكة اأملنيوم البحرين )األبا(، ح�سن قادر مديًرا لل�سيانة واخلدمات يف امل�سبك.

وان�س���م قادر اإلى ال�رصكة العام 1998 متدربا يف ق�س���م الكهرباء بامل�سبك، ثم متت ترقيته 
اإلى اأعلى الدرجات يف الق�سم نف�سه، وكذلك يف وحدتي امل�سبك 1 و3. 

ويف العام 2011، مت تعيينه مهند�س���ا للكهرباء واالأمتتة يف وحدات امل�س���بك 1 و2 و3. ويف 
العام 2014 متت ترقيته اإلى م�رصف للكهرباء واالأدوات يف وحدات امل�س���بك 1 و2 و3. ثم �س���غل 

ح�سن من�سب مدير اإدارة ال�سيانة واخلدمات بالوكالة يف امل�سبك منذ مايو 2017.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي ل�رصكة “األبا” تيم موري “تلتزم األب���ا بالتطور من الداخل وتطوير 
كفاءاته���ا داخل ال�رصكة يف الوقت الذي توفر فيه الفر�س للمواطنني البحرينيني؛ لتمكينهم من 
ت���ويل منا�س���ب اأعلى واأكرث اأهمية. واأثبت قادر خالل م�س���ريته يف ال�رصكة م���ا ميتلكه من مهارات 
اإداري���ة جي���دة، واأنا واثق متاًما من اأنه �سي�س���اهم يف من���و وتطوير اإدارة ال�س���يانة واخلدمات يف 

امل�سبك”.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
تخفي�ض �لقيمة �ملبدئية لـ “بو�بة �أمو�ج” �إلى 22.5 مليون دينار

بعد ف�سل 3 مزادات على التوايل 

اأعلنت جلنة ت�س���وية م�ساريع التطوير 
العقاري���ة املتعرثة يف اجلريدة الر�س���مية 
ال�س���ادرة اأخريا، عن تخفي�س �سعر املزاد 
العلني مل�رصوع بوابة اأمواج املتعرث بن�سبة 
15 % م���ن 36 ملي���ون دين���ار؛ لت�س���بح 
القيم���ة املبدئي���ة للم����رصوع كام���ال 22.5 

مليون دينار.
واأو�س���حت االأوراق الر�س���مية اأن جلنة 
ت�سوية امل�س���اريع املتعرثة حددت موعدا 
اأخريا لطرح هذا امل�رصوع بالكامل يف املزاد 
العلن���ي يف الفرتة املق���ررة اأمام الراغبني 
من امل�س���تثمرين من ال����رصكات واالأفراد، 

مطلع مار�س املقبل.
ومت تكلي���ف “مزاد” و�رصك���ة كالتونز 
العاملية بتنظيم املزاد العلني وت�س���ويق 
امل����رصوع، اإذ لق���ي امل����رصوع عرو�س���ا من 
خ���ارج البحرين وداخلها، وف�س���ل امل�رصوع 

يف حتقيق عملية البيع يف املزاد العلني 3 
مرات على التوايل.

واأحيل ملف امل�رصوع اإلى جلنة ت�س���وية 
م�س���اريع التطوي���ر العقاري���ة املتع���رثة، 
اللجن���ة ذات ال�س���فة الق�س���ائية من قبل 
اللجن���ة الوزارية لالأعم���ار والبنية التحتية 
بع���د درا�س���ة ا�س���توفت جمي���ع النواح���ي 
وح����رص الديون وااللتزام���ات واحلقوق من 
خ���الل االطالع على البيان���ات واملعلومات 
وامل�س���تندات والوثائق اخلا�س���ة به التي 
تقدم بها عدد من امل�سرتين الذين اأفادوا 
ت�رصرهم جراء عدم وفاء املطور بالتزاماته 

جتاههم.
يذك���ر اأن اللجن���ة عين���ت “كالتون���ز”، 
�رصك���ة اال�ست�س���ارات العقاري���ة الدولي���ة 
و�رصك���ة “م���زاد” املتخ�س�س���ة يف اإجراءات 
املزاد العلني يف البحرين، لتنظيم واإدارة 
اإج���راءات بي���ع “بواب���ة اأم���واج” يف املزاد 

العلني، حتت اإ�رصاف مبا�رص منها.

وبين���ت اللجن���ة اأن يف حال تع���ذر بيع 
امل����رصوع كامال بامل���زاد العلني، ف�س���يتم 
اتخاذ اإجراءات اأخرى لت�سويته، وياأتي هذا 

االإجراء بعد ا�س���تنفاد جميع ال�سبل الإعادة 
حق���وق م�س���رتي الوح���دات، وانطالًقا من 
دور اللجن���ة يف اتباع االإج���راءات القانونية 

التي ت�سمن حقوق جميع االأطراف، و�رصعة 
العمل عل���ى املعاجلة الفعال���ة مللف هذا 

امل�رصوع العقاري املتعرث. 
م���ن  اأم���واج  بواب���ة  م����رصوع  ويعت���ر 
امل�س���اريع العقارية املتعددة اال�ستخدام، 
ويق���ع بالق���رب م���ن مدخل ج���زر اأم���واج، 
مبحافظة املحرق وكان مقرًرا االنتهاء منه 
بحل���ول يولي���و 2010، ويحت���وي امل�رصوع 
عل���ى وح���دات للبي���ع بالتجزئ���ة واأخ���رى 
جتارية، ومن���ازل ذات واجه���ة بحرية، كما 
يتكون م���ن برج���ني متطابق���ني موؤلفني 
م���ن 20 طابًقا ويت�س���عان ل� 384 �س���قة، 
اإ�سافة اإلى مبنى مكون من طابقني ي�سم 
93 من���زاًل، وي�س���مل امل����رصوع اأي�ًس���ا برًجا 
خم�س�ًس���ا لفن���دق موؤلف م���ن 143 غرفة، 
ويحتل م�رصوع “بوابة اأمواج” م�ساحة اأر�س 
تبلغ 33391 مرًتا مربًعا، و�سي�سل اإجمايل 
م�س���احة البناء اإلى نحو 190 األف مرت مربع 

بعد اإمتام امل�رصوع.

•     �سورة للم�رصوع	

�ملحرر �القت�صادي

“ BIBF” ي�صتعر�ض خططه �مل�صتقبلية مع ممثلي �لتدريب
“�لنفط و�لغاز” توقع مذكرة تعاون مع “�لربيطاين لل�صحة و�ل�صالمة” 

لتطبيق اأف�سل املمار�سات املتوافقة مع املعايري الدولية 

املنام���ة - الوطني���ة للنف���ط والغ���از: وقع وزير 
النف���ط ال�س���يخ حممد ب���ن خليفة اآل خليف���ة، مذكرة 
تع���اون م���ع املجل�س الريطاين لل�س���حة وال�س���المة، 
الذي مثل���ه الرئي�س التنفي���ذي للمجل�س الريطاين 
لل�س���حة وال�س���المة ريت�س���ارد جادج، و�س���ط احتفال 
والغ���از �س���باح  للنف���ط  الوطني���ة  الهيئ���ة  �س���مته 
اأم����س االأحد، مب�س���اركة عدد م���ن كبار امل�س���وؤولني 
واملتخ�س�س���ني ب�س���وؤون ال�سحة وال�س���المة والبيئة 
يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز وال�رصكات النفطية 

التابعة لها واملجل�س الريطاين لل�سحة وال�سالمة. 
وثمن وزير النف���ط عالًيا حر�س حكومة البحرين 
على تاأكيد اأهمية ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف بيئات 
العم���ل املختلف���ة والعمل عل���ى جعلها بيئ���ة العمل 
املثالي���ة للموارد الب�رصي���ة ورفع م�س���توى االإنتاجية 
فيها، على جميع امل�س���تويات واالأ�سعدة، منوًها مبا 
تق���وم به الهيئ���ة الوطنية للنفط والغ���از وال�رصكات 
النفطية التابعة لها بر�س���د املوازنات ال�س���نوية من 
اأج���ل التدري���ب املتق���ن والفاعل، واإدم���اج مواردها 
الب�رصي���ة يف اأح���دث الرام���ج ذات العالق���ة بالبيئ���ة 
وال�س���حة وال�س���المة والنهو�س مب�س���توى االإن�س���ان 
فيها، كعن����رص رئي�س م���ن عنا�رص االإنت���اج والبناء يف 

اململكة. 
وق���ال الوزير اإن الهيئ���ة الوطنية للنفط والغاز 
وال����رصكات النفطية التابعة لها ت���ويل اهتماًما نوعًيا 
ومتميًزا لبناء القدرات الوطنية املتخ�س�سة وتطوير 
ال�رصاكات اال�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سات الدولية التي 
تعن���ى بتوفري ال�س���المة وال�س���حة املهني���ة لتحقيق 
املزيد من التميز والريادة يف جمال البيئة وال�س���حة 
وال�س���المة، موؤكًدا اال�س���تمرار يف �سيا�س���ة املحافظة 
على اأعلى م�س���تويات االأداء يف جمال البيئة وال�سحة 

وال�س���المة والوقاية من احل���وادث التي تعتر ركيزة 
رئي�سة من الركائز االإدارية التي تبنى عليها �سناعة 
القرارات اال�س���رتاتيجية فيها، اإذ �س���هدت امل�سرية 
التنموي���ة للقط���اع النفطي يف البحري���ن فوز العديد 
من ال�رصكات النفطية بجوائز عاملية يف جمال ال�سحة 
وال�س���المة املهنية والبيئ���ة، ومناف�س���تها لكريات 
ال�رصكات العاملية على مر ال�س���نوات املا�سية، الذي 
جاء عنوانا بارزا يرتجم �س���المة النهج امل�ستمر الذي 
تولي���ه الهيئ���ة الوطني���ة للنف���ط والغ���از وال�رصكات 

النفطية التابعة لها.
م���ن جانبه اآخر، اأ�س���اد الوزير باجله���ود الدوؤوبة 
التي يبذلها املجل�س الريطاين لل�س���حة وال�س���المة 
يف رف���د القطاعات االإنتاجي���ة يف دول العامل، برامج 
اآخ���ر  البيئ���ة وال�س���حة وال�س���المة والوق���وف عل���ى 
امل�س���تجدات العلمي���ة والعملي���ة، وكذل���ك مناول���ة 
اأف�سل التجارب واملمار�سات االإدارية، من خالل فتح 

قنوات التوا�سل مع القطاعات النفطية وال�سناعية؛ 
به���دف تبادل املع���ارف واخلرات وحتقيق اأف�س���ل 
املمار�سات يف جمال اإدارة ال�سحة وال�سالمة املهنية، 
اإ�سافة اإلى م�س���اعدة املوؤ�س�سات على تطبيق جميع 
ال�سيا�س���ات وال�س���وابط واالإجراءات الت���ي حتتاجها 
ل�سمان اأف�سل املمار�سات يف بيئة العمل املتوافقة 

مع املعايري الدولية.
ويف �س���ياق مت�س���ل، اأقيمت ندوة تعريفية قام 
بتنفيذها م�س���وؤولون يف املجل�س الريطاين لل�سحة 
وال�س���المة ب�س���اأن خدماتهم املقدمة وتو�سيح االآلية 
املتبعة التي متكن ال�رصكات النفطية التابعة للهيئة 
الوطني���ة للنفط والغ���از من اال�س���تفادة من براجمه 
وجميع فعالياته مبا فيها الندوات والور�س التدريبة، 
وحتقيق االأهداف املرجوة من توقيع مذكرة التعاون 
واملتمثلة بتبادل املعرفة واخلرات البينية؛ �س���عًيا 

لتحقيق التميز يف اإدارة ال�سحة وال�سالمة.

• اأثناء توقيع مذكرة التعاون	

اجلف����ري - معه����د BIBF: عق����د 
معهد البحرين للدرا�س����ات امل�رصفية 
واملالية BIBF اجتماعه الت�س����اوري 
ال�س����نوي م����ع ممثل����ي التدري����ب يف 
قطاع����ي التاأمني واخلدم����ات املالية 

يف مقر املعهد.
وت�س����من االجتم����اع ملح����ة عام����ة 
وخطط����ه  املعه����د  اإجن����ازات  ع����ن 
اال�سرتاتيجية املقبلة لهذا العام من 
برامج مقدمة بال�رصاكة مع موؤ�س�سات 

تعليمية وتدريبية مرموقة دولًيا.
وقال املدير العام للمعهد اأحمد 
عبداحلميد ال�س����يخ “تعتر متطلبات 
للقطاع����ات  والتطوي����ر  التدري����ب 
املختلف����ة غاي����ة يف االأهمي����ة لتطوير 
ي�س����كل  اإذ  وجناحه����ا؛  املوؤ�س�س����ات 
التدري����ب جانًبا مهًما لتنمية مهارات 
الق����وى العاملة يف اململك����ة وتطوير 

م�س����رية املوظف ومتكين����ه من تلبية 
ومواكب����ة االحتياج����ات املتزاي����دة يف 

�سوق العمل”.
ورحب املدير العام بامل�ساركني 
و�س����دد على اأهمية هذه االجتماعات 
يف دع����م منو قط����اع اخلدمات املالية 
كمرك����ز  البحري����ن  مكان����ة  وتعزي����ز 
اإقليم����ي للخدمات املالي����ة. كما قام 
املعهد بتعريف احل�سور على قائمة 
برام����ج التدري����ب والتطوي����ر للع����ام 
2018 اإ�س����افة اإلى تدوين مالحظات 
ممثل����ي القطاع����ات لت�س����ميم برامج 
التدريب بح�س����ب احتياجات ال�سوق، 
والتي �س����يتم تقدميها خ����الل العام 

اجلاري.
م����ن  جمموع����ة  االجتم����اع  ح�����رص 
ممثلي التدريب من قطاعي التاأمني 

واخلدمات املالية يف البحرين.

“قمــــــــــة �حلكومــــات” تبحــث حت�صيــــن حيـــاة �الأفـر�د
وزير املالية يرتاأ�س وفد البحرين 

املنام���ة - وزارة املالي���ة: تراأ����س وزي���ر 
املالي���ة ال�س���يخ اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليفة 
اأم����س االأح���د 11 فراي���ر 2018 وف���د حكومة 
البحرين يف الدورة ال�ساد�س���ة للقمة العاملية 
للحكوم���ات، الت���ي اأقيم���ت يف دب���ي برعاي���ة 
نائب رئي�س دولة االإم���ارات العربية املتحدة 
ال�س���قيقة رئي����س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي 
�س���احب ال�س���مو ال�س���يخ حممد بن را�س���د اآل 

مكتوم.
ومت خ���الل الفعالي���ة بحث �س���بل االرتقاء 
مب�ستقبل احلكومات وحت�س���ني حياة االأفراد، 
وكيفية اال�س���تفادة من التق���دم التكنولوجي 
يف اإيجاد حلول فعالة للتحديات العاملية التي 

تواجه الب�رصية، مب�س���اركة وا�سعة �سمت نخبة 
من القادة و�سناع القرار واخلراء واملفكرين 
وكب���ار رجال االأعمال من خمتل���ف اأنحاء العامل 
و�سملت حوايل 4000 �سخ�س من 150 دولة.

وعقد يف اإطار الفعالية عدد من املنتديات 
الدولية ومنها احلوار العاملي لل�سعادة و�سبل 
حتقيق �س���عادة الإن�سان وتهيئة اأمناط احلياة 
االإيجابي���ة ل�رصائ���ح املجتم���ع كاف���ة، ومنتدى 
ال�س���باب العربي وما حققته وحتققه النماذج 
ال�س���ابة الواع���دة م���ن اإجن���ازات على �س���عيد 
العم���ل التنموي، واملنت���دى العاملي حلوكمة 
الذكاء اال�سطناعي، ومنتدى التغري املناخي.

يذكر اأن القمة العاملي���ة للحكومات تعد 

من�س���ة دولي���ة لتب���ادل اخل���رات واملعارف 
امل�س���تقبلية  التوجه���ات  حي���ال  واالأف���كار 
و�سبل االرتقاء مب�س���تقبل احلكومات واأ�س�س 
م�س���توى  عل���ى  احلكوم���ي  العم���ل  واأدوات 
العامل، وحتقيق اأف�سل ا�س���تفادة ممكنة من 
التكنولوج���ي واحللول  االبت���كارات والتقدم 
الذكية يف اإيجاد حلول فعالة للتحديات التي 
تواجه الب�رصية، مع اإلقاء ال�س���وء على التجارب 
واأكرثه���ا  احلكوم���ي  العم���ل  يف  االإيجابي���ة 
جناًح���ا يف توف���ري مقومات التنمي���ة يف الدول 
واملجتمع���ات املختلفة، و�س���واًل اإلى حتقيق 
ال�س���عي االإن�س���اين الدائ���م لل�س���عادة وجودة 

•احلياة. وزير املالية لدى م�ساركته يف القمة	
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“الغرفة” اإال  واالق����ت���������ص����اد..  واالأ������ص�����ع�����ار  ال����ر�����ص����وم   .. ت�����غ�����ررّ �����ص����يء  ك����ل 
ي�����وم  100 ال����������  خ�����ط�����ة  وو������ص�����ع�����ن�����ا  ل����ل����ق����ي����ا�����س  ق�����اب�����ل�����ة  اأه�������داف�������ن�������ا 

نا�ش: غرفة التجارة “ماكينة خربانة” تعي�ش مبرحلة �سبات

 نا�ش ي�ستعر�ش �سوؤون املحجر ومواد الدفان مع املقاولني

اأكد �صعي كتلته الإي�صال 12 ع�صوا الأجل اإحداث تغير

علي الفردان من املنامة 

�ص���ن رئي����س كتل���ة “جت���ار 2018” املرت�ص���حة 
النتخابات غرفة جتارة و�صناعة البحرين، �صمر نا�س، 
هجوم���اً الذع���اً عل���ى اأداء الغرفة يف ال���دورة املنتهية 
واليتها والتي ا�ص���تمرت 4 �ص���نوات، وو�ص���فها باأنها 

“ماكينة خربانة”.
وعرب نا�س عن اأ�ص���فه الن�صغال الغرفة مبا اأ�صماه 
االإدارة  اأع�ص���اء جمل����س  “ب���ن  الطاحن���ة  “املعرك���ة 
وانق�صام املوظفن يف االإدارة التنفيذية مبا و�صفه ب� 
“االأحزاب” يف الوق���ت الذي تعطلت فيه جلان الغرفة 
واأبع���دت ع���ن دائرة �ص���نع الق���رار، قائ���ا اإن الغرفة 

عا�صت مرحلة “�صبات”.
وكان نا����س قد حت���دث م�ص���اء اأم����س االأول اأمام 
ح�صد من رجال و�ص���يدات االأعمال يف لقاء ال�صتعرا�س 
برنامج كتلة “جتار 2018”، التي ت�صم 16 ع�صوا من 
رجال و�ص���يدات االأعمال للتناف�س والفوز يف انتخابات 

جمل�س الغرفة املزمع انعقادها ال�صهر املقبل.
وراأى نا����س اأن الغرف���ة مل تواك���ب التغي���رات 
االقت�ص���ادية الت���ي م���رت به���ا البحري���ن يف االأع���وام 
املا�صية والتي ارتفعت خالها الر�صوم واالأ�صعار، يف 
حن ظلت جلان الغرفة التي ت�صكل دينمو لها جامدة 
، موؤكداً اأن تر�صحه هو واأع�صاء كتلته ياأتي للدفاع عن 
م�صالح التجار واأ�صحاب االأعمال الذي هو واحد منهم.
وافتت���ح نا����س كلمته ملتم�ص���اً العذر من ع�ص���و 
جمل�س االإدارة لل���دورة املن�رصمة هدى جناحي، معتربا 

اأع�صاء جمل�س االإدارة املنتهية واليتهم اأنهم اخوان.
ي�ص���ار اإل���ى اأن عددا من اأع�ص���اء جمل����س االإدارة 
املنتهية واليتهم يخو�ص���ون االنتخاب���ات احلالية، يف 

حن ا�ص���تقطبت كلت���ة “�رصاكة” الع���دد االأكرب منهم 
النتخابات املجل�س املقبل.

*الغرفة في عالم ثاني
وق���ال نا�س يف كلمت���ه االفتتاحي���ة “غرفة جتارة 
و�ص���ناعة البحري���ن الي���وم لاأ�ص���ف ال�ص���ديد تقريباً 
ماكين���ة خربان���ة ال تعم���ل، جمل����س االإدارة يف معرك���ة 
بن بع�ص���هم البع�س لاأ�صف ال�صديد، كانوا ل�صنتن 
اأو ث���اث �ص���نوات يف معرك���ة طاحنة، ومناف�ص���ة على 
ال�صفر، ون�ص���ونا كتجار، القرارات ت�صدر يف الوزارات 
واملوؤ�ص�ص���ات، واالأ�ص���عار ترتف���ع، والقوان���ن تتغر 
واحلكومة تغر حتى �صكل االقت�صاد الوطني، واأ�صعار 
الب���رتول تن���زل والدين يرتفع ب�ص���كل رهيب، وهناك 
عج���ز يف امليزاني���ة، وهن���اك خلل كبر جداً، ولاأ�ص���ف 
ال�ص���ديد اإخوانا يف الغرفة كانوا يف �صبات، هم يف عامل 
والبلد يف عامل ث���اين، لذلك جمل�س االإدارة كان تقريباً 

�صبه معطل”.
وم�صى نا�س منتقدا اأداء غرفة التجارة يف الدورة 
املنتهية، قائا “ب�ص���بب هذا، االإدارة يف غرفة التجارة 
تعطلت، واملوظفون يف االإدارة اأ�ص���حبوا اأحزابا، وبنك 
املعلوم���ات والنظام معط���ل، ماذا تبق���ى )..( اللجان 
امل�ص���رتكة م���ع وزارات الدولة تقريبا �ص���به معطلة ال 
تعمل وال توجد قرارات تتخذ، واالت�ص���ال مع اأع�ص���اء 
الغرفة �ص���به معط���ل، واللج���ان الداخلي���ة للقطاعات 

معطلة”.
واأ�ص���اف “بع�س اللجان اجتمعت م���رة واحدة يف 
ال�صنة، وبع�صها تعرف على بع�س فقط ومل يجتمعوا، 

مع العلم اأن اللجان هي ع�صب الغرفة”.
و�رصح بقوله “نرى اأ�صعارا ترتفع ور�صوما تفر�س 

علينا، واأنا �صخ�صيا فائدتي من الغرفة اريد اأن احمي 
�رصكت���ي، م�ص���لحتي اأن نق���ف وندافع عن االقت�ص���اد 
وحقوق التج���ار، واأي واحد من هذا اجلمع �صي�ص���تفيد 
واأنا كذلك”. واعت���رب اأن جمل�س االإدارة تكليف ولي�س 
ت�رصي���ف لكتل���ة “جت���ار 2018” موؤك���دا اأن عملهم هو 

تطوعي وخلدمة ال�صارع التجاري والوطن. 

نأمل فوز 12 عضوا
 وعرب عن تفاوؤله ال�صديد عن اإحداث الكتلة نقلة 
نوعي���ة للغرف���ة قائ���ا “اذا انتخبُت لوح���دي اأو اثنان 
او ثاث���ة لن ن�ص���تطيع اأن نق���وم بتغي���ر، لذلك ناأمل 
اأن يك���ون لنا تواج���د كبر وفوز ال� 12 اأو 11 ع�ص���وا 
بالكتل���ة للتحكم يف جمل�س االإدارة ولكي ن�ص���تطيع اأن 
نفر�س الربنامج”. وا�ص���اف “اأقول لك���م من االآن اأننا 

ال ن�ص���تطيع اأن نقوم بتغي���رات اإذا مل نتحكم مبجل�س 
االإدارة، فالواح���د اأو االثنان اأقلية وبالتايل �ص���تفر�س 

علينا اأمور كثرة”.

 أهداف قابلة للقياس
وقال رئي����س كتلة “جت���ار 2018: لقد اخرتتهم 
بن���اء عل���ى  )املر�ص���حن يف الكتل���ة( واح���داً واح���داً 
�صخ�ص���ياتهم وموؤهاتهم وراعين���ا متثيلهم ملختلف 
القطاع���ات يف االقت�ص���اد ومتثيله���م ل�رصائح املجتمع 
املختلفة”، الفتاً اإلى اأن كتلته من�ص���جمة وتعمل على 
اأهداف حمددة، وو�صعنا خطة ال�100 يوم، لكي جنعل 
اأهدافن���ا قابلة للقيا�س. وتابع “نريد الأع�ص���اء الغرفة 
اأن يحا�ص���بونا من خال اجلمعية العمومية وهذا حتدي 

كبر”. واو�ص���ح اأن اخلطة الت���ي اأعدتها الكتلة كانت 
بجهد جماعي من جميع االأع�صاء.

م���ن جانبه، حت���دث ع�ص���و كتلة “جت���ار 2018” 
حممد عبداجلبار الكوهجي، عن احلاجة للتغير يف عمل 
غرفة جتارة و�ص���ناعة البحرين، وه���و ما يدفع اجلميع 
للم�صاركة يف االنتخابات املقبلة يف 10 مار�س من اأجل 
�صمان و�صول من يقوم بهذا التغير املطلوب. واأكد 
الكوهج���ي اأن كلم���ة التغير رغم كونها كلمة �ص���هله 
النطق، اإال اأنها حتتاج الى عمل �صاق وم�صني من اأجل 

حتقيقها على اأر�س الواقع.
وراأى اأن امل�ص���كلة يف عمل الغرفة هي عدم وجود 
اأه���داف واأعم���ال قابل���ة للقيا����س والتقيي���م لنتائج 
وعمل الغرفة، قائ���ا “ اإذا مل يكن هناك اأهداف قابلة 

للقيا�س فذلك يعني عدم حدوث تقدم”.

تفعيل اللجان
واأ�ص���ار الكوهج���ي اإل���ى اأن الكتلة �ص���تعمل على 
معاجلة اخللل يف قيا����س اأداء الغرفة، اإذ تنوي يف حال 
و�ص���ولها اإلى جمل�س االإدارة بع���د الفوز باالنتخابات، 
تن�ص���يط اأكرث م���ن 20 جلنة واأن يق���وم العاملون هذه 
اللج���ان با�ص���تعرا�س اأعماله���م اأم���ام جمل����س االإدارة 
وخططه���م ل���كل عام. وقال “�ص���نتاأكد م���ن اأن كل ما 
يخطط���ون له يتحقق على االأر����س، ال نريد الكثر من 
الكام ولكن كثر من العمل، ال نريد ال�صحف تتحدث 
عن���ا مبق���دار ما نري���د اأن يتحدث النا����س والتجار عما 
حققناه لهم”. واعرتف الكوهجي اأن “املهمة �صبعة”، 
الفت���اً اإل���ى اأن خطة 100 ي���وم هي تعبر ع���ن التزام 
املجموعة بتحقي���ق اخلطة التي تنوي الكتلة تنفيذها 

يف الغرفة.

• �صمر نا�س متحدثا يف اللقاء اأم�س االأول	

“اأوريجني” يحقق نتائج مميزة بتوظيف خريجي “امل�سرتيات”
فتح باب اإدراج االأ�سماء وت�سحيح البيانات النتخابات “الغرفة”

ي�صتمر حتى 20 فرباير اجلاري

اأعلنت غرفة �صناعة وجتارة البحرين عن فتح 
باب تقدمي الطلبات الإدراج االأ�ص���ماء وت�ص���حيح 
البيانات بجدول االإنتخ���اب للدورة )29( ملجل�س 

اإدارتها واملزمع عقدها يوم 10 مار�س املقبل.
وقالت جلن���ة االنتخاب���ات ان الب���اب مفتوح 
لذل���ك اعتب���اراً م���ن اأم����س )االأح���د( املوافق 11 
فرباي���ر 2018 ولغاية ي���وم الثاثاء املوافق 20 
فرباير 2018 من ال�ص���اعة 8.00 �ص���باحاً ولغاية 
ال�ص���اعة 2.00 ظه���راً يف مبنى الغرفة الرئي�ص���ي 
“بي���ت التجار” اأو عن طري���ق تقدمي الطلب على 

elections@bcci.bh  - :الربيد االإلكرتوين
واأ�ص���افت “وفق���اً للمادة )51( م���ن الائحة 
التنفيذية لقانون الغرفة ال�ص���ادرة بالقرار رقم 
)156( ل�ص���نة 2013 ، ف���اإن عل���ى اأع�ص���اء غرفة 
جت���ارة و�ص���ناعة البحري���ن الذين اأُهم���ل تدوين 
اأ�ص���مائهم يف جدول االنتخاب بغر حق اأو ح�ص���ل 
خطاأ يف البيانات اخلا�ص���ة بقيدهم التقدم بطلب 
للجنة االنتخاب���ات لل���دورة )29( ملجل�س االإدارة 
الإدراج اأ�ص���مائهم وحتدي���ث وت�ص���حيح البيانات 
امل���زودة  للبيان���ات  طبق���اً  بقيده���م  اخلا�ص���ة 
م���ن القيد التج���اري ب���وزارة ال�ص���ناعة والتجارة 
وال�ص���ياحة، بحيث تعطى لهم اإف���ادات بذلك من 
قب���ل رئي�س جلن���ة االنتخابات، وعلى اأن تف�ص���ل 
جلنة االنتخابات يف طلبات اإدراج اال�صم وت�صحيح 

البيانات اخلا�ص���ة بالقيد يف ج���دول االنتخاب يف 
مدة اأق�ص���اها يوم واحد من تاريخ تقدمي الطلب، 
وت�ص���يف اللجن���ة اإل���ى ج���دول االنتخاب اأ�ص���ماء 
االأع�صاء الذين لهم حق االنتخاب نتيجة درا�صتها 
وتبلغ مقدم الطلب بقرارها عن طريق الهاتف اأو 
الفاك�س اأو الربيد االإلكرتوين. علماً باأنه �ص���يمثل 
الع�ص���و يف االقرتاع �صاحب املوؤ�ص�صة الفردية اأو 
املمثل القانوين لل�رصكة الع�ص���و ح�ص���ب راأ�صماله 

ال�ص���ادر املقيد يف �صجات الغرفة وفقاً للجدول 
املرف���ق بقان���ون الغرف���ة. ولاإطاع عل���ى جدول 
االنتخاب يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين التايل:-
https://www.bcci.bh/fs/voterslist.pdf

وللح�ص���ول على ا�ص���تمارة تق���دمي الطلبات 
الإدراج االأ�ص���ماء وحتدي���ث وت�ص���حيح البيان���ات 
بجدول االنتخ���اب يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين 

https://www.bcci.bh/fs/upddtl.pdf -: التايل

• جدول يحدد عدد االأ�صوات التي ميتلكها كل ع�صو	

املنامة - مركز اأوريجن: 
اأف���ادت اإدارة العاقات العامة 
اأوريج���ن  مبرك���ز  واالإع���ام 
للتدريب، تخري���ج دفعة اأخرى 
اإدارة امل�ص���رتيات  برنامج  من 
و�صل�ص���لة االإم���داد وال�ص���وؤون 
وه���و   ،CIPS اللوج�ص���تية 
برنامج متخ�ص����س يف مهارات 
التوري���د  �صل�ص���لة  واأ�ص����س 
وتطبيقاته���ا،  واملبيع���ات 

اإذ كان خريج���و ه���ذه الدفع���ة م���ن اخلريج���ن 
اجلامعين يف هذا التخ�ص�س بهدف اإدخالهم يف 

�صوق العمل برواتب ووظائف مغرية ومتميزة. 
وتتما�ص���ى ا�ص���رتاتيجية مرك���ز اأوريج���ن 
للتدريب مع ما تطمح له حكومة البحرين �ص���من 
روؤية �صندوق العمل “متكن” يف جعل املواطن 
ا يف  البحريني اخليار االأمثل يف التوظيف خ�صو�صً

امتاكه مهارات فنية متخ�ص�صة.
 وقالت مدير اأول االإعام والعاقات العامة 
يف جمموع���ة اأوريج���ن �ص���فاء عبدالغني “نفخر 
ج���ًدا يف مركز اأوريجن للتدري���ب باإجنازاتنا من 
خال طرح جتربة تدريبي���ة متكاملة وفريدة من 
نوعها ت�صمل التدريب املتميز من خال الربامج 
التدريبية التي يتطلبها �ص���وق العمل، املدرب 
املتمكن، اجلهات املانحة الدولية، اإ�صافة لبيئة 
التدريب املنا�صبة واملجهزة باالحتياجات كافة 
واأحدث االأجه���زة الرقمي���ة واالإلكرتونية وجميع 
هذه املكونات ت�ص���من لنا اإنتاج وتهيئة كوادر 

ل�ص���وق  ب�رصي���ة متمكنة جاهزة 
العمل واحتياجاته”.

اإدارة  “برنامج  واأ�ص���افت 
واللوج�ص���تيات  امل�ص���رتيات 
كغ���ره م���ن الربام���ج االأخ���رى 
يف  نطرحه���ا  الت���ي  املهم���ة 
م���ن  ممن���وح  فه���و  املرك���ز، 
قب���ل املعهد القان���وين الإدارة 
بريطاني���ا  يف  امل�ص���رتيات 
وجُترى امتحانات���ه النهائية يف 
 British Council املركز الثقايف الربيط���اين
ومن يح�ص���ل على هذا املوؤهل يعترب متخ�ص�صا 
معتم���دا يف اإدارة امل�ص���رتيات واللوج�ص���تيات، 
وع���ادًة ما يكون �ص���وق العم���ل متلهًف���ا لهوؤالء 
اخلريجن، وي�ص���عدين القول اإن جميع من تخرج 
من هذه الدفعة مت توظيفهم يف وظائف منا�صبة 
يف �ص���وق العمل ويف جمال امل�صرتيات والتوريد 

واللوج�صتيات”. 
وبداأت دفعات ه���ذا الربنامج للعام 2018 
اأواخر �ص���هر يناير املا�صي تلتها دفعة اأخرى يف 
فرباير اجلاري باالإ�ص���افة لدفع���ات اأخرى مقبلة 

خال هذا العام.
وي�ص���مل ه���ذا الربنام���ج التدريب���ي، الذي 
عادة ما ي�ص���تمر ملدة 10 اأ�ص���ابيع على موا�صيع 
خمتلف���ة، منه���ا، مبادئ امل�ص���رتيات و�صل�ص���لة 
التوريد، عمليات ومهام امل�ص���رتيات و�صل�ص���لة 
التوريد، اإدارة امل�ص���رتيات و�صل�ص���لة التوريد، 

وغرها.

• �صفاء عبدالغني	

املحرر االقت�سادي

 اأك���د رجل االأعمال �ص���مر نا�س اأن �رصكة نا�س لا�ص���فلت 
لي�ص���ت اال م�ص���غا للمحج���ر حت���ت توجيه���ات وزارة االأ�ص���غال 
و�ص���وؤون البلديات التي ا�ص���ندت اليها هذا الدور بعد اأن ر�صا 
العطاء عليها يف مناق�ص���ة، م�ص���را الى ح�صا�صية الظرف نظراً 
لتقل����س احتياط���ي خم���زون املحج���ر و “علين���ا كمقاولن اأن 
نتفهم هذا االأمر ونتكاتف معاً لبحث �صبل التعاون مع احلكومة 
من اأجل البحث عن بدائل خا�ص���ة بعد انتهاء املخزون املتواجد 

باملحجر”.
جاء ذلك لدى اجتماع نا����س مبقاويل �رصكات البناء، مرحبا 
باحل�ص���ور اذ ا�ص���تهل االجتماع بنبذة خمت����رصة عن تويل �رصكة 

نا�س لاأ�صفلت م�صوؤولية ت�صغيل املحجر. 

كم���ا اأكد رجل االأعم���ال على قيامه منذ بداي���ة اأزمة اغاق 
املحج���ر مبخاطبة كافة املقاول���ن بالبحرين م���ن اأجل تقدمي 
حل���ول مقرتح���ة النهاء ه���ذه االزمة اميان���اً من���ه باحلر�س على 
امل�صلحة العامة للجميع بالتكاتف مع الدولة لتوفر احتياجات 
ال�ص���وق من احل�ص���ى والدفان وق���د مت تعين �رصك���ة من اأجل 
تقدمي درا�ص���ة عن الو�ص���ع الراهن واعداد تقرير عن التكلفة 

املبدئية لتوفر م�صتلزمات ال�صوق من احل�صى والدفان.
وا�ص���ار نا����س ال���ى اأن اأ�ص���عار منتجات املحج���ر اجلديدة 
مفرو�ص���ة م���ن احلكوم���ة ممثل���ة يف وزارة االأ�ص���غال و�ص���وؤون 
البلدي���ات امل�ص���وؤولة ع���ن اإدارة املحج���ر، مو�ص���حا اأن الوزارة 
فر�ص���ت ر�ص���وما حكومية حي���ث ارتفعت م���ن 200 فل�س اإلى 

1.900 دين���ار ا�ص���افة الى قيمة اأجور الت�ص���غيل على اأ�ص���عار 
املنتجات ال�صابقة.

وا�صتطرد نا�س “اأثر مو�صوع الر�صوم يف اكرث من اجتماع 
مع وزارة اال�صغال والبلديات والتخطيط العمراين لتقليل هذه 
الزي���ادة و�ص���يعمل على اعادة ط���رح هذا االم���ر لتقليل االعباء 
عن كاه���ل املقاول���ن خ�صو�ص���ا املقاولون املت����رصرون من 
فرق ال�ص���عر ال�صابق عن الت�ص���عرة اجلديدة، موؤكد اأنه احتواء 
للم�ص���كات الت���ي مير به���ا بع����س املقاولن، فق���د اتفق مع 
احل�صور لتحديد موعد لاجتماع مع الوزارة لوجود حلول جلميع 
العقبات”. ويف اخلتام رحب احل�صور بنتائج االجتماع وباجلهود 

•التي بذلها نا�س. اجتماع �صمر نا�س مع املقاولن	

لتقدمي حلول لاأزمة القائمة 
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مرخص من قبل بنك البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

بنك البحرين الوطني
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

 يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
فندق في  ٢٠١٨م  مارس   ٧ الموافق  ا�ربعاء  يوم  صباح  من  عشر  الحادية  الساعة  في  عقدهما  المقرر  العادية   وغير 
 الريجنسي  انتركونتننتال – قاعة الرفاع ، وذلك لمناقشة وإقرار جدول ا�عمال التالي. في حالة عدم إكتمال النصاب

فسيكون موعد ا®جتماع القادم يوم الخميس الموافق ١٥ مارس ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان

 . 

تقرير مجلس ا�دارة
للسنة المالية  والبيانات  البنك  أعمال  عن  والستين  الواحد  السنوي  تقريره  يقدم  أن  الوطني  البحرين  بنك  إدارة  مجلس   يسر 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، مسجًال عاما آخر من النمو القوي والتحسن في الربحية.ص

بيئة العمل العامة
 بالنظر إلى البيئة ا®قتصادية العامة التي زاول فيها البنك أعماله خالل عام ٢٠١٧، فقد لمسنا أن ا®قتصاد العالمي قد شهد
 تعافيÄ دوريÄ، عاكسÄ بذلك إنتعاشا في ا®ستثمار وا�نشطة الصناعية والتجارية، والمدعوم با�وضاع المالية العالمية الجّيدة،

 والسياسات المرنة، وتزايد الثقة بأداء ا�سواق. ٢

 أظهر ا®قتصاد البحريني مرونة خالل عام ٢٠١٧، حيث سجلت المملكة نموÉ في الناتج المحلي ا®جمالي الفعلي نسبته ٣٫٦٪
 على أساس سنوي، فيما نما الناتج المحلي ا®جمالي ا®سمي بنسبة ٦٫٩٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٧، مع توقع أن يسجل
 عام ٢٠١٧ بالمجمل نموÉ في الناتج المحلي ا®جمالي الفعلي نسبته ٣٫٥٪، مع توقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموÉ نسبته
للمملكة المالي  الوضع  وتحسن  التحتية  البنية  إستثمارات  في  الحاصلة  الزيادة  خلفية  على  النمو  هذا  تحقق  وقد   .٪٤٫٥ 

  وإستقراره.٢

ا�داء العام
٦١٫٠١ مليون دينار بحريني أرباح قياسية بلغت  نتائج مالية قوية وصافي  الوطني  البحرين  بنك  الخلفية، حقق   على ضوء هذه 
بزيادة الماضي،   (١٦٢٫٢٥ مليون دوالر أمريكي)، مقارنة بمبلغ ٥٨٫٢٤ مليون دينار بحريني (١٥٤٫٨٨ مليون دوالر أمريكي) للعام 
حقوق متوسط  على  عائد  تحقيق  مع  قوي،  تحسن  تسجيل  في  مستمرة  ا�ساسية  ا�داء  مؤشرات  تزال  وال   .٪٤٫٨  نسبتها 

الملكية بنسبة ١٤٫١٤٪ (١٤٫٩٤٪ في ٢٠١٦)، فيما بلغ عائد السهم الواحد ٤٨٫٤ فلسا (٢٠١٦

 تعكس هذه النتائج ا�داء التشغيلي القوي والنمو المتحقق في ا®يرادات والودائع خالل العام. ويعود الفضل في تحقيق
تمت والتي  التنويع  تركزعلى  جديدة  إستراتيجية  تطبيق  مع  بالنفقات   التحكم  من  بنجاح  البنك  تمكن  إلى  النتائج   هذه 
 المصادقة عليها من قبل مجلس ا®دارة خالل عام ٢٠١٧. حيث إن هذه ا®ستراتيجية  قائمة على  تحقيق النمو في أنشطة
Äا�عمال الحالية، وإستحداث مصادر دخل وعوائد جديدة، با®ضافة إلى التوسع في ا�سواق. كما تركز هذه االستراتيجية أيض 
 على إدخال تحسينات تشغيلية واسعة النطاق في مختلف أقسام ودوائر البنك، بما في ذلك تقوية أطر العمل التشغيلية
 وسياسات التحكم وحوكمة الشركات. كما وأنها تشمل إجراء تحسينات في مختلف أنشطة ا�عمال  لجعلها ترتكز على

 العمالء، بحيث تلبي تطلعاتهم في مجال االبتكار الرقمي، وتستجيب ®حتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.س

 شهد العام كذلك بدء قيام البنك بزيادة مساهمته في ا®قتصاد المحلي، وشمل ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
 وزيادة أنشطتنا التمويلية وا®ستشارية للمشاريع والمبادرات الوطنية التي ستساهم في تعزيز إزدهار المملكة. كما اتخذنا
 خطوات خالل عام ٢٠١٧ لتعزيز تواجدنا في المنطقة على المستوى ا®قليمي من خالل تقوية فروعنا في كل من أبوظبي
 والرياض من أجل اقتناص فرص ا�عمال الواعدة في تلك ا�سواق الحيوية، وا®ستفادة بشكل أفضل من أي فرص سانحة
 خارج حدود مملكة البحرين. ومع دخولنا عام ٢٠١٨، فنحن في وضع قوي يؤهلنا ®ستفادة من إيجابية المؤشرات ا®قتصادية،
 والنمو المعتدل المتوقع لÜقتصاد البحريني وإقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل هذه السنة. وبالنظر

  للمستقبل، سنبقى ملتزمين بتحقيق نتائج أفضل وقيمة أكبر للمساهمين والمستفيدين من خدمات البنك.يك

الهبات والتبرعات
هذا ويمثل  والتبرعات،  الهبات  لبرنامج  بحريني  دينار  مليون   ٣٫٠٥ مبلغ  لتخصيص  بتوصية  العام  هذا  ا®دارة  مجلس   يتقدم 
 المبلغ ما نسبته ٥٪ من صافي أرباح عام ٢٠١٧ القابلة للتوزيع. وبذلك يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ

 بدايته في عام ١٩٨٠ لتصل الى ٤٥٫٧٣ مليون دينار بحريني (١٢١٫٦٢ مليون دوالر أمريكي).س

حوكمة الشركات
التطبيق ا�مثل لنظام حوكمة الشركات يعتبر عنصرÉ فعاال لنجاح أي مؤسسة، وهو ملتزم بأن   يدرك مجلس ا®دارة جيدا 
 بحماية مصالح كافة ا�طراف ذوي العالقة من خالل تطبيق سياسات حوكمة متينة تتسق مع أفضل الممارسات والمعايير
حوكمة نظام  وإشتراطات  بمتطلبات  الوفاء  اجل  من  المبادرات  من  بالعديد  قام  قد  البنك  فإن  ذلك،  على  وبناء   العالمية. 
التنظيم باب  ويتضمن  المركزي.  البحرين  مصرف  قوانين  والئحة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  أصدرته  الذي   الشركات 
 وا®دارة وفقا لمبادئ حوكمة الشركات في التقرير السنوي تقريرÉ وافيÄ عن إلتزام البنك بهذا النظام. إن عدد ا�سهم كما
وا�شخاص العليا  وا®دارة  ا®دارة  مجلس  اعضاء  قبل  من  العام  خالل  البنك  أسهم  في  والتعامالت   ٢٠١٧ ديسمبر   ٣١  في 
التقرير من  الشركات  حوكمة  لمبادئ   Äوفق وا®دارة  التنظيم  باب  في  متضمن  بهم  العالقة  ذوي  وا�طراف   المعتمدين 

 السنوي.س

شكر وتقدير
 ينتهز مجلس ا®دارة هذه الفرصة، با�صالة عن نفسه ونيابة عن السادة المساهمين، ليرفع خالص تقديره وشكره إلى مقام
 حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى مقام صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة
العهد الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  السمو  الموقر، وإلى مقام صاحب  الوزراء  رئيس   بن سلمان آل خليفة 
 ا�مين نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع الوزارات وإدارات المملكة وهيئاتها. ويخص بالشكر
 كذلك وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي على دعمهم المتواصل ومساندتهم المستمرة للبنك. كما يتقدم مجلس
 ا®دارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع عمالئنا الكرام على استمرار دعمهم وحسن تعاونهم وثقتهم المستمرة في بنك
 البحرين الوطني، وإلى موظفي البنك على أدائهم المميز وتفانيهم في العمل، مما كان له عظيم ا�ثر فيما حققه البنك
 من إنجازات طيبة خالل العام الماضي، كما ونتطلع قدما �داء قوي في عام ٢٠١٨، وسنوافيكم بما سيحققه البنك خالل

  .العام من تقدم وإنجازات.ي

)

(. ٤٦٫٣ فلسا:

لقد ركزنا على هذا ا�مر بسبب:س
 أهمية القروض والسلفيات   

(تمثل ٤٠٪ من مجموع الموجودات)
 ووجود تقديرات هامة ذات أثر على 

البيانات المالية؛
 يقوم البنك باتخاذ قرارات تقديرية

 معقدة فيما يتعلق بتوقيت
 احتساب انخفاض القيمة، وتقدير

 مبلغ االنخفاض؛

قمنا بتحديد وفحص نظم الرقابة الداخلية الرئيسية، وركزنا على التالي:س
التصنيف االئتماني، وعملية مراقبة وتقييم تصنيف المخاطر؛

أعمار المستحقات المتأخرة من قروض البنك؛
تحديد مؤشرات انخفاض القيمة؛

التقييم إعادة  ذلك  في  بما  القيمة،  انخفاض  عمليات  على  الحوكمة   ضوابط 
المستمر من قبل ا®دارة لنماذج احتساب انخفاض القيمة؛

التي القيمة  انخفاض  ونماذج  المعنية  المصادر  أنظمة  بين  البيانات   نقل 
يستخدمها البنك؛

انخفاض نماذج  لمخرجات  ا®دارة  تستخدمها  التي  واالعتماد  المراجعة   عملية 
القيمة للبنك؛

با®جراءات قمنا  الرئيسية،  الداخلية  الرقابة  نظم  فحص  لعملية   با®ضافة 
التالية:س

مخصص انخفاض القيمة المحدد:س
على للقروض  المحدد  القيمة  انخفاض  مخصص  باحتساب  المتعلقة   إجراءاتنا 

  أساس فردي تضمنت التالي:س
عالمات لتحديد  البنك  يستخدمها  التي  الرئيسية  المؤشرات  وتقييم   فهم 

انخفاض قيمة محفظة القروض والسلفيات؛
اختبار ما إذا كان قد تم تحديد جميع عالمات انخفاض القيمة؛

 اختبار عينة من القروض التي خضعت لتقييم انخفاض القيمة المحدد، والتركيز
والقيام المالية،  البيانات  على  أهمية  ا�كثر  المحتمل  ا�ثر  ذات  القروض   على 

بالتالي:س

  
مخصص انخفاض القيمة الجمعي:س

جمعي بشكل  القيمة  انخفاض  مخصص  باحتساب  المتعلقة   إجراءاتنا 
لمحفظة القروض تضمنت التالي:س

فهم وتقييم مالئمة نموذج احتساب المخصص الجمعي لمحفظة البنك؛
والتي العالقة  ذات  ا�نظمة  من  عليها  الحصول  تم  التي  المعلومات   فحص 

استخدمت في النموذج؛
فحص ا�عمار والتصنيف لعينة من القروض؛

قمنا سابقة،  تاريخية  معلومات  على  مبنية  النماذج  افتراضات  تكون   عندما 
القروض خسائر  معدالت  مع  تتفق  النماذج  مخرجات  كانت  إذا  ما   بتقييم 
ا®دارة بها  قامت  التي  التعديالت  مالئمة  باختبار  وقمنا   .Äسابق  المحتسبة 
والمعلومات الخاصة،  معرفتنا  على   Éإعتماد الحالية،  السوق  أوضاع   لتعكس 

  المتوفرة لدينا عن أوضاع السوق وا�وضاع االقتصادية؛

والسلفيات، القروض  قيمة  بانخفاض  الخاصة  البنك  إفصاحات  بتقييم   قمنا 
بالرجوع لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة.١
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باالعتبار ما المحدد، آخذين  القيمة  انخفاض   فهم أساس قياس مخصص 
 إذا كانت الفرضيات الرئيسية مناسبة، بالنظر لظروف المقترض؛

 فحص مصادر المعلومات الرئيسية للتدفقات النقدية المتوقعة، ولتقييم
 الضمانات المحتفظ بها. وتم اختبار ما إذا كانت التقييمات حديثة، وتم عمل
البيع عمليات  في  قيمها  لتقدير  الضمانات  تقييم  على  مناسبة   تسويات 

ا®جباري.س

-

-

-

-

-

-

 يتم تقييم القروض الكبيرة المتعثرة
 من قبل ا®دارة بصورة منفردة لتقدير
على بناًء  القيمة  في   االنخفاض 
المعلومات المتاحة عن كل مقترض؛
ا�خرى القروض  تجميع   يتم 
القيمة انخفاض  لتقدير   المتماثلة 

على أساس جمعي.م

كيف تم تناول هذا ا�مر في التدقيق

قمنا بتحديد وفحص نظم الرقابة الداخلية الرئيسية، وركزنا على التالي:س
محفظة تقييم  وعمليات  االستثمار،  معامالت  تسجيل  عمليات  وتقييم   توثيق 

االستثمار المدرجة؛
 مطابقة أسعار تقييم ا�سهم وأدوات الدين المدرجة مع ا�سعار المنشورة من

قبل مصادر مستقلة؛
ومقارنة المدرجة،  غير  الملكية  حقوق  أسهم  تقييم  طرق  مالئمة   اختبار 
المالية المستخدمة مع مصادر خارجية، والبيانات  الرئيسية  المالية   المعلومات 

والتقارير ا®دارية، كلما كان ذلك مناسبÄ؛
 اختبار مالئمة طرق تقييم أدوات الدين غير المدرجة، والمعلومات المستخدمة

في التقييم التي يمكن رصدها من مصادر السوق؛

بالنسبة النخفاض قيمة أدوات الدين، قمنا بالتالي:س
مالية مصاعب  وجود  على  مؤشر  �ي  حده،  على  كٍل  الدين،  أدوات   تقييم 

جوهرية لصادري السندات؛
تقييم ما إذا كان هناك حالة فشل أو تأخير؛

 تقييم أدوات الدين، كٍل على حده، �ي هبوط جوهري في التصنيفات االئتمانية
المستقلة؛

تقييم ما إذا كان هناك انخفاض جوهري في القيمة العادلة؛

بالنسبة النخفاض قيمة استثمارات ا�سهم المتوفرة للبيع، قمنا بالتالي:ي
التي تعرضت النخفاض قيمها العادلة �قل  اختبار إجراءات تحديد االستثمارات 

من تكلفتها؛
 تقييم مدى معقولية وثبات تطبيق معايير تحديد وتعريف النقص الجوهري، أو
إلى يؤدي  الذي  طويلة  لفترة  التكلفة  من  �قل  العادلة  القيمة  في   النقص 

 احتساب االنخفاض في القيمة.ن

ا�وراق في  االستثمارات  قيمة  بانخفاض  الخاصة  البنك  إفصاحات  بتقييم   قمنا 
المالية، وذلك بالرجوع لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات العالقة.ء
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لقد ركزنا على هذا ا�مر بسبب:س
 أهمية االستثمارات في ا�وراق المالية
الموجودات) مجموع  من   ٪٣٤  (تمثل 

بالنسبة للبيانات المالية.س
 أدوات الدين واسهم حقوق الملكية
بالقيمة والمحتسبة  المدرجة   غير 
من  (٪٧٢) مهم  جزء  تمثل   العادلة 
المالية، ا�وراق  في   االستثمارات 
استخدام يتطلب   وقياسها 

  التقديرات وا�حكام؛
تقديرية قرارات  باتخاذ  البنك   يقوم 
 حول كل من توقيت ومبلغ انخفاض

القيمة.م

االستثمارات قيم  وانخفاض   تقييم 
في ا�وراق المالية

وتقديرات) التوقعات  استخدام   راجع 
وسياسة ٢(ث)،  إيضاح  في   ا®دارة 
٢ح(١٤) إيضاح  في  القيمة   انخفاض 

 وإيضاح ٨ من البيانات المالية.ك

الوصف

الوصف

كيف تم تناول هذا ا�مر في التدقيق

أوًال :  جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ثانيا:  جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس ا®دارة

 المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧م.س
مناقشة تقرير مجلس ا®دارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليه.س

ا®ستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.س
 مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.س

إعتماد توصية مجلس ا®دارة بتخصيص ربح السنة على النحو التالي:س
 

 المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ١٢٧,٥٤٤,٨٤٢ دينار بحريني إلى  ١٤٠,٢٩٩,٣٢٦ دينار بحريني نتيجة ®صدار
أسهم منحة.س

 عرض ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين
في التقرير السنوي.س

 المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية مع اي أطراف ذات عالقة او مع المساهمين
 الرئيسيين في بنك البحرين الوطني كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس االدارة المعروض على

الجمعية وااليضاح رقم ٢٧ من البيانات المالية تماشيÄ مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات البحريني.س
 إبراء ذمة أعضاء مجلس ا®دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.س

 صرف مبلغ ٤٢٠٫٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس ا®دارة.ء
 إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ،

 بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي ، وتخويل مجلس ا®دارة لتحديد أتعابهم.س
 انتخاب مجلس ادارة بنك البحرين الوطني للسنوات الثالث القادمة من مارس ٢٠١٨ لغاية مارس  ٢٠٢١ بعد أخذ موافقة

مصرف البحرين المركزي.ء

مناقشة ما يستجد من أعمال طبقÄ للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.س

 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٢٥٪ (٢٥ فلس للسهم)، أي ما يعادل ٣١,٨٨٦,٢١١  دينار بحريني  ( على أن
يتم توزيعها  ابتداًء من يوم ١٧ مارس ٢٠١٨    .س

 اعتماد توصية مجلس ا®دارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة (١٢٧,٥٤٤,٨٤٠
سهم) بقيمة أسمية ١٠٠ فلس للسهم وبقيمة أجمالية ١٢,٧٥٤,٤٨٤ دينار بحريني.س

 تحويل مبلغ ٦٫٣٧٧٫٢٤٢ دينار بحريني إلى ا®حتياطي القانوني ليبلغ ٥٠٪ من رأس المال الصادر والمدفوع.س
تحويل مبلغ ٣٫٠٥٠٫٦٤٢  دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات.س

تدوير مبلغ ٦٫٩٤٤٫٢٦٤ دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.س 

 على الراغبين في ترشيح أنفسهم التقدم بخطاب رسمي الى أمين سر مجلس االدارة مرفقÄ به السيرة الذاتية في
موعد اقصاه ١٥ فبراير ٢٠١٨.ي

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

.٦

.٧

.٨

.٩

.١٠
.١١

.١٢

.١٣

المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧م.س
 المصادقة على تعديل المادة ٤(ب) من عقد التأسيس والمادة ٦(ب) من النظام ا�ساسي للبنك لتقرأ كل منهما على

النحو التالي:س
 كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ ١٤٠,٢٩٩,٣٢٦ دينار بحريني موزعÄ على ١,٤٠٢,٩٩٣,٢٥٨ سهمÄ، القيمة ا�سمية

للسهم الواحد مائة فلس.س
 المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام ا�ساسي لبنك البحرين الوطني ليتوافق مع متطلبات

 قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة
 ٢٠٠١ وإضافة التعديالت الالزمة بشأن ما جاء في جدول أعمال الجمعية العادية وغير  العادية، وذلك بإعادة صياغة عقد

التأسيس والنظام االساسي ليشمل تلك التعديالت.س
 الموافقة على تعديل النظام ا�ساسي للبنك باضافة فقرة ب تحت الماده ٣٥ على النحو التالي:س

 يجوز لمجلس االدارة ان يصدر قرارات بالتمرير و بالذات فيما يتعلق بالمسائل   المستعجلة و التي ال تتحمل التأخير    
 بحسب تقدير الرئيس التنفيذي أو عضوين من اعضاء المجلس. و يصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس و تتم الموافقة

بالتوقيع او بأي وسيلة من وسائل التواصل االلكتروني"س
 تفويض أمين سر مجلس ا®دارة أو المستشار القانوني العام مجتمعين أو منفردين للتوقيع على عقد التأسيس والنظام

ا�ساسي المعدلين أمام كاتب العدل.و

 مالحظة: بإمكان المساهمين الكرام إستالم التقرير السنوي من مسجلي ا�سهم السادة فخرو كارفي كومبيوترشير
ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب ٧٤، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ – فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥، إعتبارÉ من  ١  مارس.س
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السنة

إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد

2016 2017

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2017

بيان الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

(بماليين الدنانير البحرينية)

102,99
486,80

160,90
0,35

1031,93
1092,92

50,08
38,71
12,42

2977,10

373,81
64,28

2088,35
35,96

2562,40

115,95
(1,64)
2,53

57,98
32,40

207,48

414,70
2977,10

88,14
(22,15)
65,99
30,88
96,87
23,90

10,19
34,09
62,78
(2,08)
(2,46)
58,24

46,3

102,09
(29,02)

73,07
31,40

104,47

21,30
11,69

32,99
71,48
(10,40)
(0,07)

61,01

48,4 

2016 2017

107,04
419,92

174,01
-   

1226,85
1067,30

51,58
41,79
13,05

3101,54

384,01
67,83

2165,21
36,55

2653,60

127,54
(1,67)

4,02
63,77
32,40

221,88

447,94
3101,54

بيان الدخل الشامل
(بماليين الدنانير البحرينية) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

58,24

(0,01)

19,53
(1,89)

-

17,63
               75,87

2016 2017

ربح السنة
الدخل الشامل اºخر

البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
الحركة في تحويل العملة االجنبية

احتياطي القيمة العادلة (أوراق مالية متوفرة للبيع
صافي التغير في القيمة العادلة   

صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة   
حصة البنك من الدخل الشامل اíخر في شركات زميلة

مجموع الدخل الشامل اºخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

(

61,01

-

1,11
(0,29)

0,03

0,85
61,٨٦

أسهم للموظفين تم تخصيصها
الدخل الشامل للسنة

ربح السنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2017

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

 115,95

-
11,59

-
-
-

127,54
-

-
-
-

-
127,54

 (1,64)

 -   
 (0,14)

 -   
 -   
 -   

 (1,78)
 0,11 

 -   
 -   
 -   
 -   

 (1,67)

 2,53 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,53 
 1,49 

 -   
 -   
 -   
 -   

 4,02 

 57,98 

 -   
 -   
 -   
 -   

 5,79 
 63,77 

 -   

 -   
 -   
 -   
 -   

 63,77 

 32,40 

 -   
 (11,59)

 -   
 17,38 
 (5,79)
 32,40 

 -   

 -   
 -   
 -   

 -   

 32,40 

 25,26 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 25,26 
 -   

 -   
 0,85 
 0,85 

 -   

 26,11 

 14,66 

 -   
 -   

 2,91 
 -   
 -   

 17,57 
 -   

 -   
 -   
 -   

 (1,57)
 16,00 

 167,56 

 (28,65)
 0,14 

 (2,91)
 (17,38)

 -   
 118,76 

 -   

 61,01 
 -   

 61,01 
 -   

 179,77 

 414,70 

 (28,65)
-
 -
 -
 -

 386,05 
 1,60 

 -   
 61,01 
 0,85 

 61,86 

 (1,57)
 447,94 

٢٠١٦
٢٠١٥

الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2016

الرصيد بعد تخصصيات عام 2015
أسهم للموظفين تم تخصيصها

105,41

-
10,54

-
-
-

115,95
-

-
-
-
-

115,95

(1,72)

-
(0,15)

-
-
-

(1,87)

0,23

-
-
-
-

(1,64)

1,21

-
-
-
-
-

1,21

1,32

-
-
-
-

2,53

51,75

-
-
-

0,96
5,27

57,98

-

-
-
-
-

57,98

32,40

-
(10,54)

-
15,81

(5,27)
32,40

-

-
-
-
-

32,40

7,62

-
-
-
-
-

7,62

-

-
17,64
17,64

-
25,26

13,40

-
-

2,76
-
-

16,16

-

-
-
-

(1,50)
14,66

154,69

(25,98)
0,15

(2,76)
(16,77)

-
109,33

-

58,24
(0,01)

58,23
-

167,56

364,76

(25,98)
-
-
-
-

338,78

1,55

58,24
17,63

75,87
(1,50)

414,70

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٦

(بماليين الدنانير البحرينية)

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس ا®دارة

٢٩ يناير ٢٠١٨

2016 2017

58,24

1,65
2,08
2,46

(2,99)
61,44

(145,38)
(15,42)

5,69
17,71
5,98
0,88

102,32
(5,37)

(158,67)
1,74

(125,72)

 (10,00)
0,65

(1,56)

(10,91)

(25,66)
(1,50)

(27,16)
(163,79)
372,65
208,86

بيان التدفقات النقدية
(بماليين الدنانير البحرينية)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
ربح السنة

تسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد من العمليات
ا�ستهالك

مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلفيات
مخصص انخفاض في قيمة االستثمارات

حصة البنك من أرباح شركات زميلة
ربح السنة بعد التسويات

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
أرصدة لدى البنوك المركزية (إحتياطي نقدي إلزامي

سندات الخزينة
ودائع �جل لدى البنوك والمؤسسات المالية ا�خرى

أوراق مالية متداولة
قروض وسلفيات

أوراق مالية إستثمارية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية ا�خرى
سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

ودائع الزبائن
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة ا�ستثمار
استثمار في شركات زميلة

أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
شراء عقار ومعدات (صافي

صافي النقد المستخدم في أنشطة ا�ستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

أرباح أسهم مدفوعة
هبات وتبرعات مدفوعة

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في 1 يناير
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

(

(

3,36

 61,01 

 1,76 
 10,40 
 0,07 

 (3,75)
 69,49 

 1,10 
 18,64 
 16,31 
 0,35 

 (205,32)
 24,50 

 0,30 
 10,19 

 3,54 
 76,87 

 0,59 
 16,56 

 -   
 2,29 

 (2,39)

 (0,10)

 (28,57)
 (1,57)

 (30,14)
 (13,68)
 208,86 
 195,18 

المعلومات ا�خرى
 مجلس ا®دارة مسئول عن المعلومات ا�خرى. تتضمن المعلومات ا�خرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل
 البيانات المالية وتقريرنا حولها. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير، على تقرير مجلس ا®دارة والمعلومات ا�خرى التي تمثل جزءÉ من

  التقرير السنوي.م
إن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات ا�خرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.ك

 فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات ا�خرى المحددة أعاله، وعند القيام بذلك نأخذ بعين
 االعتبار ما إذا كانت المعلومات ا�خرى تحوي تضارب مهم مع البيانات المالية، أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال
 التدقيق، أو يبدو أنها تحتوي على أخطاء جوهرية. إذا ما استنتجنا بناًء على العمل الذي قمنا به على المعلومات ا�خرى، والتي حصلنا
 عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة فإنه يتوجب علينا ا®فصاح عن ذلك. ولم نالحظ ما يتوجب

ا®فصاح عنه في هذا الشأن.م

 مسئولية مجلس ا�دارة عن البيانات المالية
 إن مجلس ا®دارة مسئول عن إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل عادل وفقÄ للمعايير الدولية ®عداد التقارير المالية، وعن نظام
 الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس ا®دارة ضروريÄ ®عداد البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء

كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.ك
،Äعند إعداد البيانات المالية، مجلس ا®دارة مسئول عن تقييم قدرة البنك على العمل كمنشأة مستمرة، وا®فصاح، كلما كان مناسب 
إيقاف أو  البنك  تصفية  ينوي  ا®دارة  مجلس  كان  إذا  إال  محاسبي  كأساس  واستخدامها  االستمرارية،  بفرضية  المتعلقة  ا�مور   عن 

 أعماله، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.ك

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
بنك البحرين الوطني ش.م.ص.ب  ١٠٦    المنامة |  مملكة البحرين

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الرأي

٣١ في  كما  المالي  المركز  بيان  من  تتكون  والتي  ("البنك")  ش.م.ب  الوطني  البحرين  لبنك  المرفقة  المالية  البيانات  دققنا   لقد 
للسنة النقدية  التدفقات  وبيان  الملكية،  حقوق  في  التغيرات  وبيان  الشامل،  الدخل  وبيان  الخسارة،  أو  الربح  وبيان   ،٢٠١٧  ديسمبر 

المنتهية بذلك التاريخ، وا®يضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات ا®يضاحية ا�خرى.س
 برأينا أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصـورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المـركز المالي للبنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧،

وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية ®عداد التقارير المالية.م
أساس الرأي

قسم في  التفصيل  من  بمزيد  مشروحة  المعايير  هذه  وفق  مسئولياتنا  إن  الدولية.  التدقيق  لمعايير   Äوفق تدقيقنا  تم   لقد 
 مسئوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية " من تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن البنك وفقÄ لمدونة قواعد السلوك ا�خالقي
 للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك ا�خالقي الدولية للمحاسبين، وقد استوفينا مسئولياتنا ا�خالقية ا�خرى

طبقÄ للمدونة المذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.ن
أمور التدقيق الرئيسية

 أمور التدقيق الرئيسية هي تلك ا�مور التي تعتبر، وفق تقديرنا المهني، ا�كثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة المنتهية
 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧. تم اعتبار هذه ا�مور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا المهني بشأنها، ونحن ال نقدم

 رأيÄ منفصًال بشأن هذه ا�مور.ن
انخفاض قيمة القروض والسلفيات

 
 راجع استخدام التوقعات وتقديرات ا®دارة في إيضاح ٢(ث)، وسياسة انخفاض القيمة في إيضاح  ٢  و(٦) وا®يضاحات (٧) و(٣) حول

)ا®فصاح عن مخاطر االئتمان في البيانات المالية
)( (

”

بإجراءات والقيام  وتصميم  الخطأ،  أو  االحتيال  عن  ناتجة  كانت  سواء  المالية،  البيانات  في  الخاطئة  الجوهرية  المعلومات  مخاطر  وتقييم   تحديد 
 التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساسÄ لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية
 خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن الخطأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير، أو

الحذف المتعمد، أو التحريف، أو تجاوز نظم الرقابة الداخلية.س
بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة، ولكن ليس الرقابة الداخلية ذات الصلة   الحصول على فهم لنظم 

  لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للبنك.س
تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية وا®فصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس ا®دارة.س

 الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس ا®دارة ا�ساس المحاسبي لفرضية االستمرارية، واستنادÉ إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول
 عليها، ما إذا كان هناك غموض مهم متعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكÄ كبيرة حول قدرة البنك على العمل كمنشأة مستمرة. وإذا
هذه كانت  إذا  أو  المالية،  البيانات  في  العالقة  ذات  ا®فصاحات  إلى  هذا  تقريرنا  في  االنتباه  لفت  علينا  يتوجب  فإنه  االستنتاج،  هذا  لمثل   توصلنا 
 ا®فصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا المهني. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير. ومن الممكن

 لñحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع البنك للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.س
 تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك ا®فصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت وا�حداث ا�ساسية

بطريقة تحقق عرضÄ عادًال.ي
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو ا�نشطة التجارية ضمن المجموعة بغرض إبداء الرأي حول 

البيانات المالية. نحن مسئولون عن التوجيه وا®شراف وأداء أعمال تدقيق المجموعة، ومسئولون حصرÉ فيما يخص رأينا هذا.س

 أننا نتواصل مع مجلس ا®دارة فيما يخص، من بين أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها، والنقاط المهمة التي برزت أثناء أعمال 
التدقيق بما في ذلك أوجه القصور الهامة، إن وجدت، في نظم الرقابة الداخلية.س

 كما نقدم لمجلس ا®دارة بيانÄ يفيد امتثالنا للمتطلبات ا�خالقية ذات الصلة باالستقاللية، ونطلعه على جميع العالقات وا�مور ا�خرى، إن وجدت،
ا®دارة، نقوم إبالغها لمجلس  يتم  التي  ا�مور  بين  الصلة. من  الوقائية ذات  تؤثر على استقالليتنا وا®جراءات  بأنها قد   التي يعتقد بشكل معقول 
 بتحديد ا�مور ا�كثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وهي أمور التدقيق الرئيسية. كما أننا نقوم بشرح هذه
ينبغي ال  أنه   ،Éجد نادرة  حاالت  في  نحدد،  عندما  أو  ا�مور،  هذه  عن  العلني  ا®فصاح  ا�نظمة  أو  القوانين  تحظر  مالم  المدققين،  تقرير  في   ا�مور 

 ا®فصاح عن أمر معين في تقريرنا �ن اíثار السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة.ث
    

    
   مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية

 تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناتجة
 عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المدققين الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس ضمانÄ بأن
 التدقيق الذي يتم وفقÄ لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائمÄ عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها.  يمكن أن تنجم
القرارات على  مجتمعة،  أو  فردية  بصورة  تؤثر  أن  المتوقع  من  كان  إذا  جوهرية  وتعتبر  الخطأ،  أو  االحتيال  من  الخاطئة   المعلومات 

   االقتصادية المأخوذة اعتمادÉ على هذه البيانات المالية.ك
 كجزء من أعمال التدقيق وفقÄ لمعايير التدقيق الدولية، إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع

مراحل التدقيق. كما نقوم باíتي:س

-

-

-
-

-

-

أ)
ب)
ج)

د)

 تقرير حول المتطلبات التنظيمية ا�خرى
البحرين مصرف  أنظمة  ودليل  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  لمتطلبات   Äوفق 

المركزي (المجلد رقم ١) نفيد بما يلي:م

 إن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها؛
 إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس ا®دارة متفقة مع البيانات المالية؛

 أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني، أو قانون 
البحرين المركزي (المجلد المالية أو دليل أنظمة مصرف  البحرين المركزي والمؤسسات   مصرف 
 رقم ١ والفقرات النافذة من المجلد رقم ٦ وتوجيهات مصرف البحرين المركزي)، أو أنظمة أسواق
بورصة وإجراءات  أنظمة  أو  العالقة  ذات  والقرارات  المركزي  البحرين  مصرف  عن  الصادرة   المال 
سلبي أثر  لها  يكون  أن  يمكن  للبنك،  ا�ساسي  والنظام  التأسيس  عقد  لمتطلبات  أو   البحرين 

جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي؛
وقد حصلنا من ا®دارة على جميع ا®يضاحات والمعلومات التي طلبناها �غراض التدقيق.س 

 الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو جعفر
 القبيطي.س

 إن بيان المركز المالي وبيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية وبيان
تم والتي  للبنك  المالية  البيانات  من  مقتطفات  أعاله  الواردة  الملكية  حقوق  في   التغيرات 

.تدقيقها من قبل كي. بي.أم. جي والذين أبدوا رأيÄ غير متحفظ في ٢٩ يناير ٢٠١٨

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس االدارة

د. عصام عبداÕ فخرو
نائب رئيس مجلس االدارة

جان كريستوف دوران
الرئيس التنفيذي

 النتائج المالية لعام ٢٠١٧

يناير 2018   ٢٩
كي بي ام جي فخرو

رقم ترخيص الشريك ٨٣
يناير ٢٠١٨   ٢٩

كي بي ام جي فخرو



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
/ مرمي عبدالكرمي مهدي سلمان والسيد/ علي محمد عبداهلل باعتبارهم  السيدة 
)تضامن(  واخلدمات  للتجارة  احلرية  كلمة  شركة  لشركة  القانونيني  املصفيني 
،املسجلة مبوجب القيد رقم -72902 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال تصفية الشركة 
قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديالته.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )555(لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة كلمة احلرية للتجارة واخلدمات تضامن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / شاكر محمد عبداحلسني عبدالعال باعتباره الصمفي القانوني لشركة 
القيد  ذات مسؤولية محدودة مبوجب  ذ.م.م،املسجلة كشركة  للخدمات  تقسيم 
اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  إعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  76205 رقم 
التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

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

شركة تقسيم للخدمات ذ.م.م

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبداهلل علي سلمان

االسم التجاري احلالي: مايوركا فون اكسسريز
االسم التجاري اجلديد: مركز بوابة كرستوفر للخدمات

األنشطة التجارية املطلوبة: األنشطة املتعلقة بخدمة وصيانة جتميل املواقع

التاريخ: 06/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-19137( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

42226-10

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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان
االسم التجاري احلالي: بعلبك خلدمات االعالنات

االسم التجاري اجلديد: قصر بيت احملبة العربية للتنظيفات

التاريخ: 11/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة سجل التجاري

) CR2018-22352( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

42226-21

املدعي: جاسم مطلق فارس راشد
املدعى عليه الثالث: حيدر عبدالرحمن عبداهلل اجملالي / رقم شخصي: 681023112
املدعى عليه الرابع: احمد محمد عبداهلل حسني االمير / رقم شخصي: 731127331
العنوان: مكتب3003 مبنى 1398 طريق 8071 مجمع 346 املنامة-الواجهة البحرية

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

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

جلسة 13/2/2018 لنظر الدعوى

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

التاريخ: 02/01/2018
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة

 بناء على قرار الشركاء في شركة جناح احلرية لفك وتركيب عفش املنازل ذ.م.م املسجلة 
مبوجب القيد رقم 76228، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / شاكر محمد 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : شاكر محمد عبداحلسني عبدالعال

الهاتف :33884643 )973+( 

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة جناح احلرية لفك وتركيب عفش املنازل ذ.م.م
سجل جتاري رقم 76228

 بناء على قرار الشركاء في شركة اكستراديسكاونتا سنتر د.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 72752، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / فاطمة عبداهلل محمد جاسم 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : فاطمة عبداهلل محمد جاسم   /   الهاتف :38888682 )973+( 

leored786@gmail.com :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة اكستراديسكاونتا سنتر د.م.م
سجل جتاري رقم 72752

تقدم إلينا املعلن أدناه: عبدالصمد محمد النواف احمد بطلب حتويل احملالت التجارية 
التالي الى السيد / دنيا عبدالعزيز نواف احمد

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

التاريخ 06/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2018-20108( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن احملل التجاري

74954-1
تقسيم للمقاوالت

االسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا املعلن ادناه: امال محسن محمد باقر محسن الشويخ بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي الى السيدة / صباح عبداحملسن احمد ناصر الشويخ  

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

تاريخ 7/2/2018
)CR2018-21474( اعالن رقم

تنازل او بيع - عن احملل التجاري

احلاسة السابعة لإلنتاج100929-1

االسم التجاريرقم القيد

100929-2

100929-3

أحمدوف للقرطاسية وااللكترونيات

أحمدوف للقرطاسية وااللكترونيات

والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
/ صالح غلوم  السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة 
لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  دادي  موسى 
خدمات صوفيا آند ماريا ش.ش.و ملالكها صالح غلوم 
صوفيا  خدمات  كشركة  املسجلة  دادي،  موسى 
دادي  موسى  غلوم  صالح  وملالكها  ش.ش.و  ماريا  آند 
مبوجب القيد رقم 82750 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال 
من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية 
السجل التجاري ، وذلك وفقا إلحكام قانون الشركات 
التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )161949( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة خدمات صوفيا آند ماريا ش.ش.و
وملالكها صالح غلوم موسى دادي
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للبيــع أراضي متنوعة التصانيف لقسم املنطقة الشمالية

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

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

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

RA  - 107,096 :السعر الكلي 

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

BC  - 860,258 :السعر الكلي 

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

RA  - 97,273 :السعر الكلي 

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

RB  - 202,546 :السعر الكلي 

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

RA  - 121,482 :السعر الكلي

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

RB  - 148,801 :السعر الكلي

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

RA  - 104,057 :السعر الكلي 

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

RA  - 136,272 :السعر الكلي 

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

B4  - 170,846 :السعر الكلي 

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

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

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

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

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

RB  - 140,147 :السعر الكلي 

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

RA  - 418,934 :السعر الكلي 

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

RB  - 290,628 :السعر الكلي 

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

RA  - 287,140 :السعر الكلي 

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

RA  - 126,455 :السعر الكلي 

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

RA  - 115,282 :السعر الكلي 

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

RA  - 172,633 :السعر الكلي 

15االثنين 12 فبراير 2018 - 26 جمادى األولى 1439 - العدد 3408



أعرب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 

خليفة آل خليفة عن بالغ تقديره 
للقيادة الرشيدة وعىل رأسها صاحب 

الجاللة امللك والوالد رئيس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري خليفة بن 

سلامن آل خليفة وويل العهد نائب 
القائد األعىل النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري سلامن بن حمد آل خليفة 

وممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، عىل الدعم 
والرعاية الشاملة للرياضة والرياضيني 

يف مملكة البحرين، الفتا سموه إىل 
أن ما تحقق يف العاصمة العامنية 
- مسقط عرب تحقيق لقب بطولة 

مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة 
للشباب والتأهل للبطولة اآلسيوية 

هو نتيجة طبيعية لهذه الرعاية 
واملساندة.

وقال سموه بعد العودة من مسقط 
برفقة املنتخب الوطني للشباب أن 
تحقيق اللقب الخليجي يؤكد نجاح 
سياسة االتحاد البحريني لكرة السلة 
التطويرية والتي اعتمدها يف طبيعة 

عمله نحو فتح آفاق واسعة من 
الرقي باللعبة والوصول باملنتخبات 
الوطنية إىل أعىل املستويات الفنية 

املنشودة.
وأضاف سموه “لقد كنا عىل يقني أن 
الفئات العمرية تعد النواة الحقيقية 
لبناء مستقبل اللعبة من أجل ضامن 
حصاد منتخب واعد يكون يف جعبته 

الكثري من الطموحات، حيث ركزنا مع 
الجهاز الفني عىل أهمية صناعة جيل 
صاعد نبني عليه اآلمال والطموحات، 

ويكون األمل للسلة البحرينية”.
وأوضح سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة أن منتخبنا الوطني لكرة 

السلة للشباب لفت االنظار يف 
مسقط خالل مشاركته يف البطولة 

الخليجية، وكان محل إعجاب كافة 
املتابعني من مدربني والعبني ومهتمني 

باللعبة، مشريا سموه إىل أن العديد 

من اإلشادات تلقاها املنتخب خالل 
تواجده يف عامن.

وأكد سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة أن مجلس اإلدارة لن يتوقف 

عرب هذه املرحلة فقط، بل سيضع 
نصب عينيه أهمية مواصلة الخطط 

الرامية إىل تطوير املنتخب والرقي 
مبستواه، موضحا سموه أن مملكة 

البحرين ينتظرها حدث آسيوي 
قريب يجب اإلعداد له بالصورة 
األمثل من أجل أن تكون السلة 

البحرينية حارضة بقوة يف البطولة 
وأن يكون تواجدها مرشفا.

واسرتسل سموه بالقول “سوف 
يكون لنا وقفة مع الجهازين الفني 
واإلداري ولجنة املنتخبات باالتحاد 
من أجل وضع خطة إعداد مثالية 
تعطي الالعبني أرضية خصبة من 

أجل حصد املزيد من النجاحات عىل 
مختلف األصعدة، مبا يف ذلك املحفل 

اآلسيوي”.
وأثنى سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة عىل جهود أفراد بعثة منتخبنا 
الوطني يف مسقط، مثمنا يف الوقت 

نفسه مشاعر الجامهري السالوية 
الجياشة اتجاه إنجاز املنتخب الشاب 

يف البطولة الخليجية.

وصول بعثة األبطال 

وكانت بعثة منتخبنا الوطني لكرة 
السلة للشباب قد حطت رحالها 

يف اململكة قادمة من سلطنة عامن 
محملة بالذهب الخليجي، اذ يتقدم 

البعثة رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة.
وكان يف مقدمة مستقبيل سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
وبعثة منتخبنا يف قاعة الترشيفات 
مبطار البحرين الدويل، وزير شؤون 

الشباب والرياضة هشام الجودر 
واألمني العام املساعد للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 

عسكر، إضافة إىل عدد من كبار 
املسؤولني.

واستقبل هشام الجودر وعبدالرحمن 
عسكر البعثة البحرينية بالورود، 

حيث نقال تحيات ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة الذي أثنى عىل املنتخب 

الوطني وأدائه طوال مباريات 
البطولة.

إنجاز لقب السلة الخليجية يؤكد نجاح سياسة االتحاد التطويرية
أشاد باهتمام ودعم القيادة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

أم الحصم         اتحاد السلة

تقام الي��وم عىل ملعب صالة زين 
البحري��ن بأم الحص��م قرعة 
كأس خليف��ة ب��ن س��لامن 
“أغ��ىل الك��ؤوس” يف متام 
الس��اعة 7 مساء، إذ يعمل 
االتحاد البحريني 

لكرة السلة عىل ضبط األمور التنظيمية 
والفني��ة ملا للبطولة م��ن أهمية بالغة 
عند الجميع؛ كونها تحمل اس��م رئيس 
ال��وزراء صاحب الس��مو املليك األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة.
واعتمد اتحاد السلة طريقة فنية خاصة 
بالقرعة، إذ تم اختيار الفرق املتصدرة 
لل��دور التمهيدي من دوري زين لكرة 
الس��لة للرجال باملركزين األول والثاين 
يف الرتتيب 1 و13، فيام س��تكون بقية 
الفرق مفتوح بني 2 لغاية 12 حس��ب 

الرسم الهيكيل للقرعة.
ورشع اتحاد السلة يف توزيع الدعوات 
لحضور القرعة لعدد من الش��خصيات 
الرياضي��ة وجمي��ع أرسة كرة الس��لة 

البحرينية؛ حرصا من االتحاد عىل جعل 
هذه القرعة احتفالية س��الوية تعكس 

مدى أهمية البطولة.
وس��وف تش��هد القرع��ة العديد من 
املفاجآت، كام أن اتحاد الس��لة سيقيم 
القرعة وف��ق مواصفات عاملية لجعلها 
حدثا رياضيا كبريا غري مسبوق يتناسب 
وحجم ما تحمله من اس��م ش��خصية 

غالية عىل قلوب الجميع.
وأنه��ى االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
الرتتيب��ات كافة له��ذه القرعة، وعمل 
الربوفات الخاصة بالفعاليات املعتمدة 
طوال اليومني املاضي��ني، علام أن قناة 
البحرين الرياضية سوف تنقل القرعة 

عىل الهواء مبارشة.

اليوم قرعة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة
عبر احتفالية استثنائية والعديد من المفاجآت

أم الحصم             اتحاد السلة 

سمو رئيس الوزراءسمو الشيخ عيسى بن علي
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قّدم نج��وم منتخبنا الوطني لكرة 
الس��لة للش��باب أبط��ال الخليج، 
ه��ذا االنج��از هدي��ة إىل رئي��س 
مجل��س إدارة االتح��اد البحريني 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليفة، ع��ىل جهوده 
لتقدم مس��توى  والدؤوبة  الكبرية 
البحريني��ة، مؤكدين  الس��لة  كرة 
النهائي��ات  يف  س��يكونون  أنه��م 
اآلسيوية مبستوى يليق بكرة السلة 
البحريني��ة والتط��ور الكبري الذي 

أصاب اللعبة مبملكتنا.
ورفع العبو منتخبنا الوطني أسمى 
آي��ات الش��كر والتقدي��ر لرئيس 
االتح��اد البحريني س��مو الش��يخ 
عي��ىس ب��ن عيل ب��ن خليف��ة آل 
خليفة، عىل حرص س��موه عىل أن 
يكون ح��ارضا يف البطولة، وأكدوا 
أن حضور س��موه ووقوفه الدائم 
إىل جانبهم هو تقدير ووسام لهم، 
مشيدين مبا تلقاه اللعبة من دعم 

واهتامم ورعاية سموه.
وأك��د نج��وم األحم��ر أن االنجاز 
الجدي��د لك��رة الس��لة البحرينية 

جاء ليت��وج الجه��ود الكبرية التي 
بذله��ا االتحاد البحريني برئاس��ة 
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل يف 
تهيئة األجواء املثالية أمامهم قبيل 
انطالق البطولة، األمر الذي كان له 
أطيب األثر يف تحقيق هذا االنجاز 

الجديد لرياضة السلة.
وأش��ار أبطال الخلي��ج اىل أن هذا 

اإلنجاز جاء ترجمة حقيقية لوقوف 
س��مو الش��يخ عيىس بن عيل إىل 
جانب املنتخبات الوطنية بش��كل 
خاص ولعب��ة كرة الس��لة بصورة 
عام��ة وال��ذي أمث��ر ع��ن تحقيق 
هذا االنجاز املرشف، مش��يدين يف 
الوق��ت ذاته بالدع��م الالمحدود 
للعبة من جانب االتحاد برئاس��ة 

س��موه، حيث انعك��س االهتامم 
والدعم الكبري للعب��ة ايجابيا عىل 

مستوى النتائج التي تحققت.
وذك��ر نجومن��ا أن اإلنج��از يعد 
شاهًدا ملا يتمتع به االتحاد برئاسة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل وباقي 
أعضاء مجلس اإلدارة من حس��ن 
إدارة وتخطيط، واهتامم متواصل 

باملنتخبات الوطنية، كام أنه يقدم 
دالل��ة واضحة عىل م��دى الدعم 
والرعاي��ة الت��ي يقدمه��ا االتحاد 
لجمي��ع املنتخب��ات ليتمكنوا من 
تحقيق أفض��ل النتائج يف مختلف 

املحافل الخارجية.
الش��اب  األحم��ر  وأش��اد العب��و 
بالجه��ود الكب��رية الت��ي قدمه��ا 

املدرب س��لامن رمضان، مام منح 
الالعب��ني فرص��ة إلثب��ات الذات، 
وأنه��م عىل قدر ع��ال من تحمل 
املسؤولية، وأن املنتخب قادر عىل 
البطولة  االنتص��ارات يف  تحقي��ق 
اآلسيوية، مش��يدين بعطاء الجهاز 
الفن��ي واإلداري وزمالئهم الالعبني 
اللذين قدموا مس��تويات متميزة 
ط��وال فرتة البطول��ة وتتويج هذا 
املس��توى بالظف��ر باملرك��ز األول 
للبطولة، والتي ضمنوا من خاللها 
رفع عل��م اململكة عاليا يف املحفل 
الخليج��ي واآلس��يوي، متمنني أن 
يش��كل هذا االنج��از دفعة قوية 
له��م م��ن أج��ل مواصل��ة طريق 
التق��دم أمال يف إضاف��ة املزيد من 

االنجازات عىل مستوى اللعبة.
وأثنى العب��و منتخبنا عىل الجهود 
االداري��ة الت��ي رافق��ت مس��رية 
املنتخ��ب، مؤكدين ع��ىل الجهود 
الكبرية التي قدمها الجهاز اإلداري 
يف تذلي��ل كاف��ة العقب��ات أم��ام 
النجوم، مب��ا انعك��س ايجابا عىل 

املستوى املعنوي للمنتخب.

نجوم الخليج يهدون اإلنجاز لسمو الشيخ عيسى بن علي
“البالد سبورت” يرصد فرحة العبي شباب السلة 

محمد الدرازي
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لقطة جماعية لالعبي منتخب الشباب مع سمو الشيخ عيسى بن علي

هنأ رئيس االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة وجميع أعضاء ومنتسبي 
االتحاد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية، ورئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة، باللقب الخليجي ملنتخب الشباب، مشرياً إىل أن اتحاد السلة دشن عام )الذهب 

فقط( بهذا الفوز.
وأعرب محمد بن دعيج عن مدى دعم واهتامم القيادة الرشيدة التي تعترب اساس كل النجاحات واالنتصارات 

التي حققتها األندية واملنتخبات الوطنية، باإلضافة إىل ما يتسلح به شباب الوطن من روح وعزمية وإرصار عىل 
تخطي كل العقبات وترشيف الوطن خري ترشيف يف كافة املحافل الخارجية، مام يشيع أجواء من التفاؤل بتحقيق 

انجازات مضاعفة بهذا العام يف ظل ما تحظى به الرياضة من اهتامم عىل امل ان يستمر حصاد اإلنجازات الرياضية لكافة األندية 
واملنتخبات الوطنية.

محمد بن دعيج يهنئ بكأس الخليج  

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

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد عيل عيىس اسحاقي خالص 

التهاين والتربيكات اىل القيادة 
الرشيدة يف البالد مبناسبة حصول 
منتخب الشباب لكرة السلة عىل 
املركز األول يف البطولة الخليجية 
والتي اختتمت مؤخراً يف سلطنة 

عامن، مؤكداً أن الفوز باملركز األول 
هو نتيجة طبيعية ملا تحظى به 

الرياضة من رعاية واهتامم كان 
لهام األثر فيام وصلت اليه الرياضة 

البحرينية من مكانة متميزة عىل 
املستوى الدويل.

وأكد رئيس اتحاد اليد أن توجيهات 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وحرصه املتواصل عىل أن يكون 

للمملكة حضوراَ مرشفاً يف جميع 
املشاركات الخارجية من خالل 

اإلسرتاتيجيات الناجحة، ساهمت 
يف تحقيق النتائج املتميزة للرياضة 
البحرينية يف كافة األلعاب، مشيداً 

املتابعة املتواصلة من سموه 
لالتحادات الرياضية ودعمه 

الكبري من أجل تحقيق املزيد من 
اإلنجازات واملكاسب عىل كافة 

األصعدة واملستويات.
وأشاد اسحاقي بالجهود البارزة 

لرئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 

خليفة ومتابعته املبارشة ملنتخب 
الشباب والتي كان له األثر اإليجايب 

يف اعتالء منصة التتويج، منوهاً 

بعطاء الجهازين اإلداري والفني 
للمنتخب ومبا قدمه الالعبون من 

مستويات متميزة أدت اىل تحقيق 
البطولة الخليجية بكل جدارة 

واستحقاق، معرباً عن كامل ثقته 
ملنتخب الشباب بالظهور املرشف 

يف نهائيات كأس آسيا املقبلة بتايلند 
وتأكيد الحضور البارز للرياضة 
البحرينية عىل املستوى القاري.

اسحاقي يهنئ القيادة ويشيد بجهود رئيس اتحاد السلة

محمد بن دعيج

علي عيسى

أكد قائد منتخبنا الوطني باقر عيىس أن اإلنجاز املرشف الذي حققه منتخبنا يف 
البطولة الخليجية هي نتيجة واضحة لالهتامم الذي لقيه املنتخب من قبل سمو 

الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة.
وقال عيىس ل�”البالد سبورت” إن هذا االنجاز املتميز يبعث عىل الفخر واالعتزاز، 
مشريا إىل أن هذا االنجاز يؤكد قوة قاعدة لعبة كرة السلة وسيشكل دافعا أمام 

الالعبني من اجل مواصلة طريق النجاح والتطور.
وأضاف أن إرصار الالعبني وحامسهم الشديد شكل عامل قوة من أجل الوصول 

إىل الغاية والتتويج بذهب الخليج، مشريا إىل أن املنافسة عىل اللقب كانت قوية 
بني املنتخبات الخليجية التي كانت جميعها تطمح إىل تحقيق اللقب الخليجي، لكن كان ألبناء البحرين 

الكلمة الفصل يف خطف اللقب والتوشح بامليداليات الذهبية يف تأكيد واضح عىل قوة قاعدة كرة السلة يف 
اململكة.

قال العب منتخبنا الوطني عيل حسني عيل إن البطولة التي تحققت 
جاءت بفضل دعم سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة الكبري 
للمنتخب والذي أسفر عن تحقيق هذا االنجاز الكبري واملرشف، 

مؤكدا أن اإلعداد املتميز للمنتخب قبل املشاركة يف البطولة 
الخليجية كان سببا من األسباب التي أدت إىل ظهور املنتخب 

باملستوى الطموح وتحقيقه للبطولة، مشددا عىل رضورة أن يحافظ 
جميع العبي املنتخب عىل املستوى الرفيع الذي ظهروا عليه يف 
البطولة وبذل املزيد من الجهود من أجل تطوير هذا املستوى.

وأضاف “أن الوصول إىل القمة صعب بالتأكيد ولكن املحافظة عليه 
أصعب بكثري ونحن متفائلون بقدرتنا عىل مواصلة مسرية التميز يف 

البطوالت املقبلة”.

أعرب العب منتخبنا الوطني نواف نبيل عن 
فرحته الكبرية بتحقيق لقب بطولة الخليج 

بجدارة واستحقاق.
وقال نبيل إن التتويج بالبطولة الخليجية جاء 

مثرة للجهود املخلصة التي بذلها رئيس االتحاد 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وأبدى نبيل توقعه يف الظهور بهذا املستوى 

الرفيع من األداء وتحقيق لقب البطولة، 
مؤكًدا أن ذلك مل يكن لوال اإلرصار والعزمية 

التي كانت ميتلكها الالعبون.

قال العب منتخبنا الوطني عبدالله أسامة 
الكوهجي إن الفوز بالبطولة يحملنا مسؤولية 

كبرية يف املحافظة عىل االنجاز املتميز الذي 
تحقق بفضل تكاتف جهود جميع أفراد 

البعثة، وأن كلمة الرس يف تحقيق املنتخب 
للبطولة كانت عزمية الالعبني وحرصهم الشديد 
عىل تحقيق انجاز متميز يرفع علم البحرين يف 
املحفل الخليجي مشيدة بالدعم املتميز الذي 

قدمه سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 
للمنتخب ومتابعته املستمرة للبعثة مام كان 

له األثر الطيب يف تحقيق هذا االنجاز.

باقر: إنجاز فخر واعتزاز حسين: اإلعداد الجيد

نبيل: ثمرة جهود الكوهجي: بالتكاتف والعزيمة

باقر عيسى

علي حسين

نواف نبيل عبداهلل الكوهجي يتحدث لـ “البالد”

هنأ وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر 

القيادة الرشيدة مبناسبة فوز 
املنتخب الوطني باملركز األول 

يف منافسات بطولة مجلس 
التعاون الخليجي لكرة السلة 

للشباب التي أقيمت يف سلطنة 
عامن الشقيقة مؤكدا أن هذا 

االنجاز يرتجم عىل أرض الواقع 
الدعم الكبري الذي توليه القيادة 

الرشيدة للحركة الشبابية 
والرياضية حتى بات منتسبوها 

يحققون االنجاز تلو االنجاز عىل 
متخلف االصعدة. 

وأشاد وزير شؤون الشباب 
والرياضة باهتامم ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
االوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة وحرص 
سموه عىل دعم املنتخبات 

الوطنية يف مشاركاتها الخارجية 
مؤكدا يف ذات الوقت عىل النهج 

السلم الذي يتبعه سمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة رئيس 

اإلتحاد البحريني لكرة السلة 
يف إدارة اللعبة ومتابعته الدامئة 

لألندية واملنتخبات الوطنية 
االمر الذي ساهم يف تحقيق 

املنتخب الشاب لبطولة مجلس 
التعاون. 

 ونوه وزير شؤون الشباب 
والرياضة بجهد وعطاء العبي 

املنتخب الوطني وحرصهم عىل 
متثيل اململكة بصورة مرشفة يف 
املحفل الخليجي الكبري وتقديم 

أفضل مستوياتهم وصوال اىل 
تحقيق املركز االول يف البطولة. 

وأعرب الجودر عن متنياته أن 

تتوج الجهود املخلصة التي 
يقودها سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة واعضاء مجلس 
االدارة يف تهيئة االجواء املثالية 
أمام املنتخب لتحقيق الظهور 
املتميز يف نهائيات كأس اسيا 

املقبلة يف تايلند مبا يعكس 
الصورة املرشقة عن الرياضة 
البحرينية عموما وكرة السلة 

خصوصا. 

الجودر يهنئ القيادة بتحقيق منتخب الشباب لقب الخليج 
أشاد باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد ونهج سمو الشيخ عيسى بن علي 

هشام الجودر 
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الرياضي��ة  القي��ادات  أجمع��ت 
العربية عىل ال��دور املحوري الكبري 
ال��ذي تقوم به الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة؛ رئيس��ة لجنة 
رياضة املرأة باتحاد اللجان األوملبية 
الوطني��ة العربي��ة، رئيس��ة لجن��ة 
اإلرشاف واملتابع��ة ب��دورة األلعاب 
لألندية العربية للسيدات يف االرتقاء 
برياضة املرأة عىل مس��توى الوطن 
العريب وجهودها الواضحة يف تطوير 
ودعم دورة األلعاب لألندية العربية 
للس��يدات منذ انطالقتها األوىل عام 
2012، مؤكدي��ن مكانته��ا كواحدة 
من ابرز القيادات الرياضية النسائية 
عىل مستوى الوطن العريب والدويل 
بعدم��ا ترك��ت بص��ات واضح��ة 
وحققت نجاحات واس��عة ساهمت 
يف رفع مس��توى الرياض��ة العربية 

النسائية.
 من جهته، أشاد النائب الثاين لرئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة، 

النائب األول لرئي��س اتحاد اللجان 
الش��يخ  العربية  الوطنية  األوملبي��ة 
عي��ى بن راش��د آل خليفة بجهود 
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز 
ودورها الفاع��ل يف النهوض برياضة 
املرأة لتربز بشكل واضح عىل الساحة 
العربية وتكون يف مصاف القيادات 
بعدما ساهمت  النس��ائية،  العربية 
م��ن خ��الل مناصبها املتع��ددة يف 
دعم تواجد املرأة يف ميدان الرياضة 
كالعبة ومدربة وإدارية وحكمة، كا 
أنها ساهمت يف تقوية دعائم رياضة 
املرأة يف مملكة البحرين وكانت خري 
سفري لها مبختلف املحافل ونجحت 
يف تبوأ املرأة البحرينية مكانة رفيعة 
بعدم��ا نجحت يف تحقيق سلس��لة 
م��ن اإلنجازات الخليجي��ة والعربية 

والقارية والعاملية.
وم��ن جانبه، ق��ال رئي��س االتحاد 
الع��اين للكرة الطائرة الش��يخ بدر 
ال��رواس إن الش��يخة حي��اة بن��ت 

عبدالعزي��ز آل خليفة تعترب مفخرة 
ل��كل أبن��اء دول الخلي��ج والوطن 
الع��ريب لجهودها الفعال��ة ودعمها 
املتواص��ل للحركة الرياضية بش��كل 
ع��ام والرياض��ة النس��ائية بش��كل 
خاص، مضيًف��ا “التقيت بها يف أكرث 
من بطولة ودورة، إنها تويل الرياضة 
النس��ائية اهتاًما كبريًا، وقد أفنت 
عمره��ا الريايض يف خدم��ة الرجل 
واملرأة عىل حد سواء ولكن عطاءها 
يف خدم��ة امل��رأة الرياضي��ة يبقى 
األبرز وس��اهمت يف وصول الرياضة 
النس��وية مبنطقة الخليج إىل مرتبة 
متقدمة من خالل جهودها مع باقي 
القيادات النس��ائية يف دول مجلس 

التعاون..”.
فيا أشاد رئيس االتحاد األردين لكرة 
الطاولة فواز الرشايب بعطاء الشيخة 
حياة بنت عبدالعزي��ز، موضًحا أنه 
تع��رف عليها ألول م��رة عام 2013 
يف البطول��ة العربية لك��رة الطاولة 

التي اس��تضافتها اململك��ة األردنية 
الوق��ت  ذل��ك  ومن��ذ  الهاش��مية، 
وجدها ش��علة من النشاط والعطاء 
ولكنه يدرك جيًدا بأن عطاءها ميتد 
لس��نوات طويلة بعدما كانت العبة 
يف منتخ��ب البحرين لك��رة الطاولة 
وتبوأه��ا للعدي��د م��ن املناص��ب 

األخرى.
وم��ن جانب��ه، قالت عض��و مجلس 
إدارة االتحاد اإلمارايت للكرة الطائرة 
الش��يخة شمس��ة بن��ت ح��رش آل 
مكتوم “إنني تعلمت من الش��يخة 
حياة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة 
الكثري عىل مس��توى العمل اإلداري 
واالهتام بالرياضة النس��ائية، فهي 
قدوتنا وقائدتن��ا جميًعا، إنها تعمل 
ب��ال كل��ل أو ملل من أج��ل خدمة 
الرياض��ة النس��ائية وه��و ما جعل 
مملكة البحري��ن واحدة من الدول 
املتقدم��ة ع��ىل مس��توى رياض��ة 
املرأة ونحن يف اإلم��ارات نفخر بها 

وبعطائها ..”.
وم��ن جهتها، قال��ت نائب��ة رئيس 
العلي��ا، رئيس��ة  اللجن��ة املنظم��ة 
األلعاب  ل��دورة  التنفيذية  اللجن��ة 
لألندي��ة العربي��ة للس��يدات ندى 
عسكر النقبي أن الشيخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز هي املعلم��ة والقائدة 
الت��ي يس��تلهم منه��ا الجميع حب 

الرياضة.
وأضاف��ت “لق��د حببتن��ا الش��يخة 
حي��اة بنت عبدالعزي��ز يف الرياضة 
وشجعتنا ألن نكون قائدات يف هذا 
املج��ال بخربتها الواس��عة وهدوئها 
والتزامها وساتها القيادية الفريدة.. 
فعال إنها تستحق تبوأ ارفع املناصب 

وهي صاحبة فضل علينا..”.
وب��دوره، قال رئيس لجن��ة املتابعة 
الفني��ة يف دورة األلع��اب لألندي��ة 
العربية للس��يدات عيل األمريي إن 
الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز اسم 
بارز عىل س��احة الرياض��ة العربية 
بص��ورة عام��ة والرياضة النس��ائية 
بصورة خاصة، وه��ي إحدى الركائز 
األساس��ية التي قام��ت عليها دورة 
ألع��اب األندية العربية للس��يدات 
بفض��ل خربته��ا وحنكته��ا وخربتها 
وشفافيتها لتس��اهم بشكل كبري يف 
االرتق��اء بهذه التظاه��رة الرياضية 

العربية.

قيادات رياضية: حياة بنت عبدالعزيز القائدة والمعلمة للرياضة النسائية 
أشادوا بدورها البارز في دعم دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات

الشارقة        الوفد اإلعالمي

حياة بنت عبدالعزيز

يسدل الستار مساء اليوم 
عىل منافسات دورة 

األلعاب لألندية العربية 
الرابعة للسيدات عىل أرض 

الشارقة بعد عرشة أيام 
متتالية من املنافسات بني 

الالعبات العربيات يف تسع 
العاب رياضية، وستختتم 

املنافسات بإقامة املواجهة 
األخرية لكرة السلة عىل 

صالة نادي سيدات الشارقة، 
وقد شهد اليوم قبل األخري 

إقامة ثالث مواجهات ضمن 
منافسات الكرة الطائرة 

أسفرت عن احتالل نادي 
الدفاع الحسني املغريب املركز 

الثالث إثر تحقيقه انتصاره 
الثالث بالدورة عىل نادي 
صحار العاين الذي احتل 

املركز الخامس، كا استطاع 
املحرق البحريني تحقيق 

فوزه الثاين يف ختام مشواره 
العريب عىل نادي الفتاة 

الكويتي احتل من خالله 
املركز الرابع يف سلم الرتتيب 

فيا عجز النادي الكويتي 
عن تحقيق أي فوز واحتل 

املركز السادس واألخري، فيا 
جمعت املواجهة األخرية 
ملنافسات الكرة الطائرة 

الوصل والشارقة اإلماراتيني.
ويف املواجهة التي جمعت 

العبات طائرة املحرق 
مع نادي الفتاة الكويتي 
استطاعت فتياتنا تحقيق 

انتصارهن الثاين يف 
مواجهتهن األخرية، حيث 

تفوقن أداء ونتيجة عىل 
حساب املنافس بثالثة 

أشواط دون مقابل بواقع 25 
مقابل 16، 25 مقابل 11، 25 
مقابل 16، يف املواجهة التي 

أقيمت يف اليوم الختامي 
ملنافسات الطائرة عىل 

الصالة الرئيسة والتي أدارها 
الطاقم الدويل من املكون 
من املغريب أحمد اعزيوز 
والعاين سامل الجامودي، 

وقد اخذت العباتنا األفضلية 
بشكل رسيع للرتكيز العايل 

وقلة أخطائهن عىل الشبكة 
مستغالت قرص قامة العبات 

الخصم، كا وفقت دالل 
جاسم يف توزيع الكرات 

عىل الضاربات ومبا يناسب 
أسلوب نادي الفتاة الكويتي 

الذي طغى عىل أدائه 
اللعب املفتوح، كا سجلت 

هاجر األنصاري والبديلة 
حصة العيى حضورهن 

الفاعل عىل الشبكة وتعميق 
الفارق بشكل كبري مع 

املحرتفة ليجنا، كا كانت 
اإلرساالت املوجهة أحد 

مفاتيح الفوز التي اعتمد 
عليها املدرب ابراهيم عيل 
لكسب املواجهة يف شوطها 

الثالث، حيث أخرت تلك 
اإلرساالت املوجهة انطالقة 

كل من جانة أسد وعائشة 
الصابري، كا أن صحوة 

حوائط الصد بشكل تصاعدي 
إعطاء األفضلية للمحرق 

والتي متيزت فيها بيان نارص 
وفيسنا، يف الطرف الثاين 

أجرى مدرب نادي الفتاة 
الكويتي محمد عبدالرزاق 

عدة تغريات من أجل عودة 
العباته لجو املواجهة إال 

أن سيطرت العبات املحرق 
استمرت حتى النقطة 

األخرية. 

سجلت البعثة اإلدارية للمملكة 

بالدورة حضورها اإليجايب 

والفاعل من قبل انطالقة 

املنافسات وخاللها وسيستمر 

حتى بعد اسدال الستار عليها 

يوم غد االثنني، حيث ساهمت 

البعثة االدارية بتوفري كافة سبل 

النجاح والخروج مبكتسبات 

جديدة بالنسخة الرابعة، ومن 

العضوات البارزت بالبعثة 

اإلدارية نائب مديرة البعثة 

صالحة الرميحي التي سجلت 

حضورها الثاين بالدورة حيث 

شاركت يف النسخة الثانية عام 

2014، وأن املشاركة بالدورة 

اكسبتها العديد من الخربات 

املهنية، واصفة عمل البعثة 

اإلدارية بالفريق الواحد 

وتحمل كافة الضغوطات من 

أجل البحرين مشيدة بأن 

األجواء بالدورة مثالية وعززت 

التسهيالت التي قدمتها اللجنة 

املنظمة من سهولة العمل، 

وأعربت الرميحي عن بالغ 

سعادتها باحتالل البحرين املركز 

األول يف سلم الرتتيب والتفوق 

عىل الدول العربية املشاركة 

األخرى حيث إنه إنجاز فريد 

من نوعه تحققه فتياتنا ويدل 

عىل مدى الجهود التي بذلها 

الجميع من أطقم فنية وإدارية 

والعبات سواء من خالل فرتة 

التحضري املحلية أو خالل 

االستحقاق العريب، وتابعت 

الرميحي قولها أنها ترشفت 

بالعمل مع كوكبة من اإلداريات 

البحرينيات برئاسة الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز ال خليفة 

والتي كانت توجيهاتها محط 

اهتام كبري من كافة أفراد 

البعثة للظهور بالصورة املرشفة 

وتعكس االهتام الكبري برياضة 

املرأة.

ط���ائ���رة ال��م��ح��رق ت��ح��ق��ق ف���وزه���ا ال��ث��ان��ي  

الترتيب ب��ص��دارة  أع��ت��ز  صالحة: 

جانب من اللقاء 

سويد يدير نهائي الطائرة 

العلوي: ال إشكالية على حكام الطاولة

إبتسام تدير نهائي الطاولة

أسندت لجنة الحكام بالدورة للحكم الدويل سامي سويد 
إلدارة املباراة النهائية ملسابقة الكرة الطائرة والتي جمعت 

يوم أمس الوصل والشارقة اإلماراتيني.
وعرب سويد عن اعتزازه الكبري بثقة لجنة الحكام، معتربًا تلك 
الثقة بأنها ترشيف لسمعة التحكيم البحريني عىل مستوى 

الكرة الطائرة.
وأكد سويد بثاين مشاركة له يف الدورة بعد أن شارك يف 

النسخة األوىل عام 2012 أن املستوى تطور بشكل الفت 
وهناك قفزة كبرية عىل مستوى األداء وأن بعض األندية تقدم 

مستويات ال تقل عن منافسات الرجال وباألخص ناديي 
الشارقة والوصل اإلمارتيني باإلضافة إىل املحرق البحريني 

بجانب فريق الدفاع الحسني املغريب الذي اعتربه الحصان 
األسود يف الدورة.

وصف مرشف حكام منافسات كرة 
الطاولة املكلف من قبل االتحاد العريب 

للعبة بشري العلوي املستوى الفني 
ملنافسات الدورة عىل مستوى كرة 

الطاولة باملتوسط، وأضاف أن مستويات 
االندية املشاركة جاءت متباينة باستثناء 

نادي مؤتة األردين، إذ ساهم ثبات 
مستوى العباته من تحقيق ذهبية 

مسابقة الفرق، مشريًا أن تحضريات العبات نادي البحرين مل 
تكتمل وهذا ما أثر عىل محصلة نتائجه النهائية بالدورة، مشدًدا 

يف نفس الوقت أن نادي البحرين ميتلك أفضل الالعبات عىل 
مستوى اململكة وكان املتوقع منهن أن يقدمن مستويات ونتائج 

أفضل ولكن عدم اكتال الجهوزية حال دون ذلك وبخالف 
مشاركاته السابقة، وأشار أن العبات نادي البحرين عىل مستوى 

مسابقة الفرق تفاجأن من التغيريات التي أجريت عىل جدول 
املسابقة وخوضهن أول املواجهات امام نادي الفتاة الكويتي بدال 

من نادي مؤتة األردنية وأن الخسارة من النادي الكويتي أثرت 
عىل الجانب النفيس يف املواجهات الالحقة.

وتابع العلوي أنهم كلجنة حكام مل يواجهوا أي احتجاج أو أي 
إشكالية يف تسيري منافسات كرة الطاولة، وذلك لوجود 12 حكًا 

دوليًّا شاركوا يف إدارة املواجهات، وأضاف أنه مل تصل للجنة 
الحكام أي شكاوى من األندية املشاركة، مشريًا أن هناك بعض 

االحتجاجات عىل طريقة توزيع القرعة وهي من اختصاص اللجنة 
الفنية، إذ تحفظت العديد من االندية عىل ذلك، وأوضح أن 10 

أندية عربية سجلت ضمن منافسات كرة الطاولة وعليه تم إصدار 
الجداول، إال أن االنسحابات املتتالية والتي بلغ عددها 5 أندية 

حتمت التعديل عىل الجداول ومبا يتالءم والوضع الحايل.

أوضحت حكمتنا الدولية لكرة الطاولة ابتسام حبيب التي أدارت 
املواجهة النهائية ملسابقة الفردي يوم أمس أن مشاركتها بإدارة 

منافسات دورة العاب االندية العربية للسيدات يف نسختها الرابعة 
هي املشاركة الثانية لها بعد أن سجلت الدورة األوىل عام 2012 

مشاركتها االوىل، مشرية أن الفارق بني الدورتني هو حصولها يف 
الفرتة األخرية الشارة الدولية يف تحكيم اللعبة، وأضافت أنها 

سعيدة بالتواجد يف محفل عريب هو الوحيد من نوعه عىل مستوى 
التنظيات التي تقام تحت مظلة اتحاد اللجان االوملبية الوطنية 

العربية املهتمة برياضة املرأة، مشددة عىل أن الدورة الحالية شهدت 
قفزات نوعية يف الجانب التنظيمي والفني وزيادة الدول املشاركة.

 صالحة الرميحي

بشير العلوي



أق��ام مجلس إدارة نادي الش��باب 
األول  أم��س  مس��اء  الري��ايض، 
)السبت( مبقر النادي، حفال تكرميًيا 
لرئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 

عيل عيىس اسحاقي.
وجاء تكريم إدارة الش��باب لرئيس 
اتحاد ك��رة الي��د مبناس��بة تقلده 
وس��ام الكفاءة م��ن الدرجة األوىل 
م��ن جاللة امللك حم��د بن عيىس 
بن س��لامن آل خليف��ة، وحصوله 
ع��ى منصب نائب رئي��س االتحاد 

اآلسيوي للعبة.
ب��دوره، هن��أ رئي��س إدارة ن��ادي 
الش��باب م��رزا أحم��د، حص��ول 
اس��حاقي عى وس��ام الكفاءة من 
جالل��ة املل��ك، ونيله ثق��ة رئيس 
العمومي��ة  الجمعي��ة  وأعض��اء 

باالتحاد اآلسيوي.
وق��ال أحم��د إن حصوله عى هذا 
الوسام واملنصب جاء نظر الكفاءة 

اإلدارية الت��ي يتمتع بها من خالل 
خربت��ه الطويلة يف هذا املجال، وما 
حققه من إنجازات ومكاسب لكرة 
اليد البحرينية منذ ترؤس��ه ملجلس 
إدارة االتح��اد والتي ش��هدت فيه 

اللعبة طفرات نوعية.
من جهت��ه، أع��رب رئي��س اتحاد 

الي��د عيىس اس��حاقي ع��ن فخره 
واعتزازه بهذا التكريم، مثمنا هذه 
اللفت��ة الطيبة من نادي الش��باب 
والت��ي تعكس اهتامم��ه بالرياضة 

والرياضيني البحرينيني.
وأشاد اس��حاقي بالجهود الواضحة 
الت��ي يبذله��ا مجل��س إدارة نادي 

الش��باب برئاس��ة م��رزا أحمد يف 
قيادة مسرة النادي نحو املزيد من 
التطوير، مش��را إىل املكانة املميزة 
الت��ي يحتلها النادي عى الس��احة 
النادي  ودور  والش��بابية  الرياضية 
البحري��ن  ش��باب  اس��تقطاب  يف 
ميوله��م  تنمي��ة  يف  واملس��اهمة 

واهتامماتهم املختلفة باإلضافة إىل 
رف��د املنتخبات الوطني��ة بالعديد 
من الالعبني املميزين، مثمًنا جهود 
كل أعض��اء مجل��س إدارة النادي 

وكل منتسبيه.
بعدها قام الجهازان اإلداري والفني 
والعب��ي الفريق األول لك��رة اليد 

بالن��ادي بتكريم املدرب الس��ابق 
عبدالله،  عص��ام  الدكتور  للن��ادي 
مبناس��بة صدور قرار رئيس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمر خليفة 
بن سلامن آل خليفة، بتعيينه مديرًا 
إلدارة الرتبية الرياضية والكش��فية 
واملرشدات بوزارة الرتبية والتعليم.

ومن ثم ت��م تكريم العبي منتخبنا 
الوطني أبناء الن��ادي نظر تألقهم 
تأه��ل  يف  الكب��رة  ومس��اهمتهم 
منتخبن��ا إىل نهائي��ات كأس العامل 
للم��رة الرابعة وحصوله عى املركز 
الثاين يف قارة آس��يا للم��رة الثالثة 
عى التوايل، والالعبني هم : حس��ني 
الصياد، جاس��م الس��الطنة، مهدي 

سعد وأحمد جالل.
وكرّم��ت إدارة الن��ادي فريق فئة 
الناش��ئني لك��رة الي��د الحائز عى 
لقب بطولة الدوري العام للموسم 

الريايض املايض.

نادي الشباب يكّرم رئيس اتحاد اليد ويشيد بعطائه
تكريم عصام عبداهلل وأبناء الماروني بمنتخبنا الوطني

نادي الشباب       المركز اإلعالمي

الجهازان اإلداري والفني لكرة اليد مكرمين عصام عبداهللرئيس نادي الشباب مكرًما رئيس اتحاد اليد

الوطني  س��جلت العبة منتخبن��ا 
للبوميس فجر البنعيل ذكرى مميزة 
يف بطول��ة تركيا الدولي��ة واملصنفة 
ع��ى  بحصوله��ا  واح��دة  نجم��ة 
امليدالي��ة الذهبي��ة يف انجاز جديد 
يس��جل إىل اتحاد البحرين للدفاع 
عن النفس الذي يسعى عى الدوام 
لتحقيق ش��عار ورؤية ممثل جاللة 
وش��ئون  الخرية  لألع��امل  املل��ك 
الش��باب رئي��س املجل��س االع��ى 
اللجنة  للش��باب والرياضة رئي��س 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة باعتبار 

العام الجاري 2018 عام الذهب.
ومتكن��ت فجر البنعيل من الحصول 
عى امليدالي��ة الذهبية عن جدارة 
البوميس  منافس��ات  واستحقاق يف 
التي يش��ارك فيها 500 العباً والعبة 

ميثلون العديد من دول العامل.
وأبه��رت فج��ر البنع��يل الجمي��ع 
الذهبي��ة يف  بامليدالي��ة  وتزين��ت 
منافس��ات البوم��يس، حيث بدأت 
مش��وارها بفوزها ع��ى الرتيك ثريا 
قوناي بنتيجة )6.60 مقابل 5.66(، 
وفازت بعدها عى الالعبة األملانية 
انجلي��كا بومبب��ان بنتيج��ة )7.16 

مقابل 6.53(.
ويف الدور نصف النهايئ، متكنت فجر 
البنعيل من الفوز عى الرتكية ديليك 

ايدر بنتيج��ة )7.14 مقابل 6.77(، 
قبل أن تقدم أفضل املس��تويات يف 
النزال الختام��ي وتتمكن من الفوز 
عى الرتكية نزاهات اس��الم لتصعد 
عى منصة التتويج وتتقلد امليدالية 

الذهبية بجدارة واستحقاق.
م��ن جانب��ه، أعرب��ت الالعبة فجر 
البنعيل عن بالغ سعادتها بحصولها 
ع��ى امليدالي��ة الذهبية، مش��يدة 
بالدع��م الالمح��دود الذي حصلت 
علي��ه م��ن مجل��س إدارة اتح��اد 
النف��س،  ع��ن  للدف��اع  البحري��ن 
ع��ى  حرص��ت  أنه��ا  وأوضح��ت 

تقديم أفضل املس��تويات والخروج 
يف  مش��يدة  الذهبي��ة،  بامليدالي��ة 
الوق��ت نفس��ه بجهود املستش��ار 

واملدير الفني توفيق نويرص.
وهنأ املهن��دس أحم��د عبدالعزيز 
الخياط رئيس اتحاد البحرين للدفاع 
عن النف��س الالعبة فج��ر البنعيل 
بحصوله��ا عى امليدالي��ة الذهبية، 
مش��يداً باملس��تويات الرفيعة التي 
تقدمها فج��ر البنعيل وحرصها عى 
تقدي��م أفضل املس��تويات والظفر 
بامليداليات، مش��راً إىل أن امليدالية 
الذهبي��ة تعطي حافز كبر ملواصلة 

الجه��ود يف الفرتة القادمة وأش��اد 
بجه��ود املستش��ار واملدي��ر الفني 

توفيق نويرص.

مركز الدوي يشارك بـ 3 
العبين

يش��ارك يف بطولة تركي��ا الدولية 
واملصنف��ة نجم��ة واح��دة مركز 
ال��دوي ب� 3 العبني يف منافس��ات 
القت��ال بقي��ادة امل��درب الوطني 
عبدالل��ه ال��دوي والالعبون هم: 
وعبدالله  بوطيب��ة،  محمد  عيىس 
فؤاد عتيق، وإبراهيم عيل الكعبي.

كش��ف أمني ال��ر العام رئي��س لجنة 
التس��جيل لبطولة أقوى رجل بحريني 
عبدالله السياس عن استمرار التسجيل 
لأللع��اب املصاحب��ة وألع��اب األطفال 
والتصوير الفوتوغرايف يف البطولة، التي 
ستقام تحت رعاية النائب األول لرئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
اإلعاقة س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة، وبتنظيم من املكتب اإلعالمي 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
تحت شعار “#خلك_وحش” يف “خليج 
البحري��ن يف الف��رتة 22 - 24 فرباي��ر، 
والت��ي ت��أيت إقامتها ضم��ن املبادرات 
الكرمي��ة لس��موه يف دعم الش��باب يف 
املجال الريايض واإلنس��اين، والتي وجه 

س��موه لتخصيص ريعه��ا لدعم مرىض 
الرطان، مؤكدا اإلقبال الشديد والكبر 
ال��ذي صاح��ب عملي��ة التس��جيل يف 
البطولة، مش��را إىل أن عدد املشاركني 
وصل ألكرث من 750 مشاركا يف البطولة 
وهو عدد كبر، يؤكد اس��تقطاب الكثر 
م��ن الش��باب البحريني م��ن مختلف 

األعامر والرشائح.
وعرب الس��ياس عن ارتياحه من اإلقبال 
الكبر ال��ذي وصفه باملنقط��ع النظر، 
مبين��ا أن ذل��ك مل يك��ن مس��تغربا أو 
غر متوقع خصوصا مع سالس��ة عملية 
التسجيل وبس��اطتها والتسهيالت التي 
وضعته��ا اللجن��ة املنظم��ة، معتربا أن 
اإلقب��ال الكبر من الش��باب البحريني 
ش��هادة نجاح للجنة املنظمة خصوصا 
مع وجود تس��هيالت كثرة وبساطة يف 

العملية والزلت اللجنة تواصل استقبال 
طلب��ات التس��جيل أللع��اب األطف��ال 

واأللعاب املصاحبة.

وختم أم��ني الر الع��ام ورئيس لجنة 
الش��كر  بتوجي��ه  حديث��ه  التس��جيل 
والتقدير ل��كل الجه��ات املتعاونة مع 
اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة، مؤكدا أن 
ذل��ك س��اهم وسيس��اهم يف إخ��راج 
البطول��ة بالص��ورة املتمي��زة، خصوصا 
مع التس��هيالت الكث��رة والكبرة التي 
تقدمه��ا، مضيف��ا أن تع��اون جمي��ع 
واملؤسس��ات  وال��وزارات  الجه��ات 

سيساهم يف نجاح البطولة.
يذكر أن املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خال��د بن حمد بن عي��ىس آل خليفة 
للمس��ابقات  التس��جيل  ب��اب  أغلق 
ب��اب  ي��زال  ال  ح��ني  يف  الرئيس��ية 
التس��جيل مفتوحا لأللعاب املصاحبة 
وألعاب األطفال عرب املوقع اإللكرتوين 

.)bhrstrongestman.com(

الخياط أشاد بمستويات الالعبة الرفيعة

البنعلي تتزين بذهبية بطولة تركيا الدولية للبومسي والقتال

أكثر من 750 مشاركا في بطولة أقوى رجل بحريني

أم الحصم        اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

اللجنة اإلعالمية         بطولة أقوى رجل بحريني

من تتويج فجر البنعلي 

انطالق الجولة التاسعة 
لدوري اليد اليوم

“سلق” المنصوري تتوج 
باللقب الدولي 

علي مجيد

تنطلق اليوم )االثنني( منافسات 
الجولة التاسعة من الدور 

التمهيدي لدوري أندية الدرجة 
األوىل لكرة اليد بإقامة لقاءين، 

يلتقي يف األول فريقا النجمة مع 
الشباب يف متام الساعة 6 مساًء، تليها 

مباراة الدير وسامهيج عند الساعة 7:30 عى صالة أم 
الحصم لكرة اليد.

وتستكمل منافسات الجولة غًدا الثالثاء بإقامة مباراتني أيًضا، 
يلتقي البحرين مع توبيل واألهيل باربار، فيام تختتم الجولة 

يوم األربعاء بلقاء وحيد يجمع التضامن وأم الحصم.
وبالعودة للقاءي اليوم، وعطًفا عى األسامء الحارضة 

واملستويات الفنية يف الجوالت املاضية، فإن النجمة “حامل 
اللقب” والدير هام األقرب لتحقيق الفوز والخروج بالنقاط 
الثالث عى حساب الشباب وسامهيج، إال أن لقاء الشباب 

والنجمة ُينتظر منه الكثر من املتعة يف ظل اإلثارة التي تحرض 
لقاءات الفريقني بالسنوات األخرة.

الشباب يدخل هذا اللقاء برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات و3 
هزائم ويقبع يف املركز الخامس، فيام يغرد النجمة يف صدارة 

الرتتيب برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، ومُيني الشباب النفس 
بتحقيق الفوز أو الخروج بنقطتي التعادل عى أقل تقدير؛ ليك 

يبقى يف دائرة املنافسة عى بطاقة التأهل للمربع مع تبقي 
مباراتني أخريني، ورغم صعوبة املهمة إال أن املاروين سيجاهد 
يف ذلك، ويف الجهة األخرى فإن النجمة يسعى ملواصلة نغمة 

االنتصارات والرتبع عى عرش الصدارة.
ويف اللقاء الثاين، فإن الدير من املؤكد أنه سيدخل املوقعة 

بكل قواه وبأسلحته الفنية املعتادة؛ من أجل إسقاط منافسه 
وتحقيق الفوز الذي يجعله يصل للنقطة 17 ويعزز موقعه 

يف مقدمة الرتتيب واملنافسة، فيام يأمل سامهيج )11 نقطة( 
بإحداث مفاجأة وخطف نقاط مهمة تبعده عن املراكز 

املتأخرة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية: تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، أحرز 

املالك عامر محمد املنصوري لقب كأس الخليجيني لسباق السلق 
الدويل مبسابقة نارص بن حمد للصقور والصيد.

وجاء املالك عامر محمد املنصوري يف املركز األول بعد منافسة قوية 
بني السلقان، وجاء يف املركز الثاين املالك حمد خلفان الشاميس الذي 

احتل املركز الثالث.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة املنظمة العليا ملسابقة نارص بن 
حمد للصقور والصيد خليفة القعود أن انطالق شوط سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للخليجيني الخاصة بالصقور سيقام يوم األربعاء بتاريخ 21 فرباير 

الحايل. وأشار القعود إىل أن يوم األربعاء 21 فرباير الحايل سيشهد 
إقامة منافسات فئة الحرار وفئة جرات الخلط، ويوم الخميس 22 

فرباير سيشهد إقامة منافسات فئة الشواهني وفئة جرات الشواهني.
وفيام يتعلق بشوط النخبة، أكد القعود أن شوط النخبة سيقام يوم 

السبت 24 فرباير، إذ ستقام منافسات فئتي الحرار والشواهني، وفئتي 
جرات الخلط وجرات الشواهني.
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برعاية
FEI CEI 2* 120KM, FEI CEI JY 2* 120KM, CEN 120KM

CEI 1* 80 KM, CEN 80KM & CEN 40KM
SATURDAY, 17TH FEBRUARY 2018

أك��د رئي��س االتح��اد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة نائ��ب رئيس املجلس 
األع��ى للبيئة س��مو الش��يخ فيصل بن 
راش��د آل خليفة أهمية وقوة س��باقات 
جاللة امللك املفدى للقدرة والذي سيقام 
يوم الس��بت القادم املوافق 17 من شهر 
فرباير الج��اري بقرية البحري��ن الدولية 
للق��درة برعاية مجموع��ة جي إف إتش 
املالي��ة )GFH( وال��ذي يع��د من أقوى 
وأهم البطوالت يف املوسم ملا يحمله من 
اس��م غال عى الجمي��ع، باعتبار جاللة 
امللك املفدى الفارس األول والداعم األكرب 

واألبرز لرياض��ة القدرة يف اململكة والتي 
حقق��ت إنج��ازات كبرية عى املس��توى 
العاملي بفض��ل الرعاية امللكي��ة الفائقة 
التي تحظى بها رياض��ة القدرة من قبل 
جاللة امللك املفدى، مؤكًدا حرص االتحاد 
املليك للفروس��ية وس��باقات القدرة عى 
توفري املناخات املناس��بة إلنجاح السباق 
والخروج باألهداف الفنية الذي وجد من 
أجلها يف تطوير رياضة القدرة يف اململكة.
وأوضح س��مو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليف��ة أن س��باق جاللة املل��ك املفدى 
للق��درة يعد ضم��ن البط��والت املهمة 

واملتمي��زة يف ه��ذا املوس��م، والتي تأيت 
ضمن سلس��لة البطوالت الت��ي ينظمها 
االتح��اد املل��يك للفروس��ية وس��باقات 
الق��درة يف هذا املوس��م الحافل واملميز، 
مضيًفا س��موه أن النجاح الحقيقي لهذا 
السباق س��يتحقق يف ظل مشاركة نخبة 
من فرسان اإلسطبالت البحرينية املحلية 
والعدي��د م��ن الفرس��ان املعروف��ن إىل 
جانب مش��اركة فرس��ان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، كام أن الس��باق يتوقع 
له أن يكون ناجًحا من خالل الرسعة التي 
اعتمدها الفرسان منذ انطالق منافسات 

س��باقات هذا املوسم، والتي ساهمت يف 
تقديم مستوى مثري وجيد من الفرسان.

وأعرب س��موه عن تقديره البالغ والتام 
إىل ممثل جالل��ة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 
لالتحاد  الفخ��ري  الرئي��س  البحريني��ة 
املل��يك للفروس��ية وس��باقات الق��درة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
عى دعم��ه للس��باق وحرص��ه الدائم 
ع��ى توفري األج��واء املثالية التي تحقق 
النجاح لهذا السباق الكبري، مشدًدا عى 

أهمية االس��تعداد لبطول��ة جاللة امللك 
التي تعترب أقوى وأهم بطوالت موس��م 
س��باقات القدرة ألنها تحمل اسم جاللة 
امللك، وتحظى باهتامم ومشاركة واسعة 
من قبل فرس��ان البحرين للمشاركة يف 
هذا السباق املهم والقوي، وقال سموه 
إن ق��وة الس��باق ال��ذي يحمل االس��م 
الغ��ايل عى قل��وب الجمي��ع تكمن يف 
وج��ود هذا الك��م الكبري من الفرس��ان 
البحرينين وفرسان الفريق املليك الذين 
سيتنافسون عى نيل رشف الفوز بكأس 

جاللة امللك.

فيصل بن راشد: العاهل الداعم األول واألبرز لرياضة القدرة بالمملكة
استعداًدا ألقوى سباقات موسم القدرة كأس الملك 

تغطية       اللجنة اإلعالمية 

سمو الشيخ فيصل بن راشد
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تحتضن قاعة املغفور له إياد حمزة 
باالتح��اد البحريني لكرة الطاولة يف 
التاس��عة من صباح الي��وم )االثنن( 
االجتامع األخري للجنة املنظمة العليا 
لفعالية يوم البحرين الريايض، التي 
تنظمها اللجن��ة األوملبية البحرينية 
تح��ت ش��عار “#ريايض_بحريني”، 
وبالتع��اون مع ال��وزارات والهيئات 
الحكومية الرشكات الخاصة، برئاسة 
عس��كر؛  عبدالرحمن  اللجنة  رئيس 
للوق��وف ع��ى آخر االس��تعدادات 
ووضع اللمس��ات األخرية ألنش��طة 
وفعالي��ات الي��وم الري��ايض ال��ذي 
سينطلق رس��ميا عند الساعة الثالثة 
من عرص يوم غد الثالثاء من القرية 
الرياضي��ة مبدين��ة الش��يخ عي��ى 

الرياضية بالرفاع.
كام س��يقوم رئيس وأعض��اء اللجنة 
املنظم��ة العليا بجول��ة ميدانية يف 
مختل��ف أرج��اء القري��ة الرياضية 
والتع��رف ع��ى مواق��ع الفعاليات 
واألنش��طة الرياضي��ة والرتويحي��ة 

املتعددة.
من جانب آخر، تعقد اللجنة األوملبية 
البحرينية يف الرابعة من مساء اليوم 
بقاعة املح��ارضات بالطابق األريض 

م��ن مبنى اللجنة بضاحية الس��يف 
مؤمترا صحافيا بالرشاكة مع املجلس 
األوملبي اآلس��يوي واللجنة املنظمة 
العليا لدورة األلعاب االسيوية التي 
س��تقام الصيف املقب��ل يف جاكرتا؛ 
من أجل الرتويج للدورة والتعريف 
باس��تعدادات اندونيسيا لها، إضافة 
إىل التعري��ف بس��باق “الفن ران” 
)FUN RUN( الذي سيكون ضمن 

أنشطة اليوم الريايض.
وكان��ت اللجنة األوملبي��ة قد تلقت 
خطابا من املجلس األوملبي اآلسيوي، 
يتضم��ن طلب��ا للمجلس مبش��اركة 
بإقامة  البحرينية،  األوملبي��ة  اللجنة 
الرتويجي��ة   FUN RUN فعالي��ة 
ملنافس��ات دورة األلعاب اآلس��يوية 
الثامن��ة ع��رشة الت��ي س��تحتضنها 

العاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرت��ا يف 
الفرتة 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمرب 

العام الحايل.
وم��ن املقرر أن يعق��د األمن العام 
املس��اعد للمجلس األعى للش��باب 
للجن��ة  الع��ام  األم��ن  والرياض��ة 
األوملبي��ة البحرينية رئي��س اللجنة 
املنظمة العليا لفعالية يوم البحرين 
الريايض عبدالرحمن عسكر اجتامعا 
عند الس��اعة 5:30 من مساء اليوم 
مع ممث��ي لجنة ع��دايئ البحرين؛ 
ملناقش��ة آخ��ر االس��تعدادات التي 
تقوم بها اللجنة للمشاركة بفعاليات 
اليوم الريايض الوطني، الذي سيشهد 
العديد م��ن فعاليات الجري وامليش 
التي س��تنظمها مختلف مؤسسات 

املجتمع املدين.

اللجنة العليا ليوم البحرين 
الرياضي تضع اللمسات األخيرة

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا

اللجنة اإلعالمية       يوم البحرين الرياضي

دخلت رشك��ة غاز البحري��ن الوطنية 
“بناغ��از” ورشك��ة بابكو ضم��ن قامئة 
الرعاة ملسابقة كأس جاللة امللك لكرة 
القدم؛ لتنضم إىل الرشكات واملؤسسات 

املساهمة يف “أغى الكؤوس”.
وأك��د رئيس اتحاد الكرة الش��يخ عي 
بن خليفة ب��ن أحمد آل خليفة الدور 
الب��ارز وامله��م الذي يلعب��ه الرعاة يف 
اإلسهام بتحقيق أهداف نجاح مسابقة 
“أغ��ى الكؤوس”، مثمًن��ا رعاية رشكة 

“بناغاز” ورشكة بابكو. 
ونّوه الش��يخ عي بن خليف��ة بالدور 
الكبري لرعاية الرشكة يف تحقيق النجاح 
للمسابقة األغى، مؤكًدا أن هذا الدعم 
ليس بغريب ع��ى الرشكة التي كانت 

ا ومس��اهاًم يف  وال زالت عاماًل رئيس��يًّ
تعزيز أنشطة اتحاد الكرة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لرشكة 
“بناغاز” الش��يخ محمد بن خليفة آل 
خليفة، أن دخ��ول الرشكة ضمن قامئة 
رعاة كأس جاللة امللك يأيت حرًصا منها 

عى دعم قطاعي الشباب والرياضة.
وأع��رب الش��يخ محم��د ب��ن خليفة 
باس��مه ونيابة عن أرسة “بناغاز” عن 
بالغ فخره واعتزازه الكبريين بالرشاكة 
يف نج��اح تنظيم مس��ابقة كأس جاللة 
املل��ك، مؤكًدا أن الرشك��ة تحرص عى 
التواجد دامئً��ا يف هذا املحفل باعتباره 
البطول��ة األغ��ى، والت��ي تحصل عى 
متابع��ة واس��عة يف الوس��ط الريايض 

املحي.
من جهت��ه، أكد وزي��ر النفط ورئيس 
مجل��س إدارة رشك��ة بابكو، الش��يخ 
محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
أن دخ��ول الرشكة ضم��ن قامئة رعاة 
كأس جالل��ة امللك يأيت تفعي��اًل لباب 
للقطاعن  ودع��امً  املجتمعية  الرشاكة 

الريايض والشبايب.
وقال الش��يخ محمد بن خليفة نعرب 
يف “بابك��و” عن اعتزازن��ا الكبري بدعم 
واملس��اهمة يف إنجاح تنظيم مسابقة 
كأس جاللة امللك، ك��ام نجدد التأكيد 
عى ح��رص الرشك��ة؛ للتواجد يف هذا 
باعتب��اره  الكب��ري  الري��ايض  املحف��ل 

البطولة األغى.

“بناغاز” وبابكو تنضمان لرعاة “أغلى الكؤوس”

محمد بن خليفة علي بن خليفة محمد بن خليفة

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

يخوض ممثال الكرة البحرينية فريقا 
املالكية واملنامة لقاءهام األول يف كأس 
االتحاد اآلسيوي، مساء اليوم، وذلك يف 

البحرين.
املالكية سيستضيف السويق العامين ضمن 
الجولة األوىل للمجموعة الثانية عند 6.15 

مساء عى استاد خليفة، فيام املنامة 
يستضيف الجيش السوري عند 6.30 مساء 

عى االستاد الوطني ضمن الجولة األوىل 
للمجموعة األوىل.

وتتمثل أهمية املباريات يف كونها الخطوة 
األوىل خالل دور املجموعات، حيث تضم 

مجموعة املالكية أيضا الزوراء العراقي 
والجزيرة األردين، فيام تضم مجموعة 
املنامة القوة الجوية العراقي والعهد 

اللبناين.
وسيدير لقاء املالكية طاقم تحكيم كوري 

جنويب مكون من حكم الساحة كيم، 
ويعاونه مواطناه كانق وجانق، والحكم 
الرابع شاي، فيام سيكون مراقب املباراة 
ليو من الصن ومقيم الحكام السعودي 

محمد حمد.
وسيدير لقاء املنامة طاقم تحكيم أردين 

مكون من حكم الساحة محمد عرفة، 

ويعاونه مواطناه أمين فيصل وعبدالرحمن 
ناجي، والحكم الرابع مراد أحمد، فيام 

سيكون مراقب املباراة سيلفا من سرييالنكا 
ومقيم الحكام اإليراين مسعود مرادي.
وعقدت يوم أمس االجتامعات الفنية 

للمباريات، باإلضافة إىل املؤمترات 
الصحفية.

المؤتمرات الصحافية

أكد مدرب املالكية أحمد صالح الدخيل 
أهمية لقاء اليوم بالنسبة لفريقه.

وذكر خالل املؤمتر الصحايف الذي يسبق 
املباراة أن اللقاء يعد تاريخا لدخول 

الفارس يف املنافسات اآلسيوية، مشريا إىل 

أهمية النظر بعن االعتبار للمباراة ونقش 
أسامئهم بحروف من ذهب يف التاريخ.
وأوضح أن إعداد فريقه جيد وعادي، 

لكنه لفت إىل أن  الحضور الذهني يجب 
أن يكون بصورة كبرية من أجل الدخول 

للمهمة اآلسيوية وتقديم أفضل العروض،  
مؤكدا أن املواجهة مع الفريق العامين 

ستحسم مبا يقدمه الطرفان عى املستطيل 
األخرض.

بدوره، قال محرتف املالكية إرساء عامر إن 
املباراة تعد نقطة انطالقة وستعطي الثقة 

للفريق الذي سيتفوق، خصوصا أنها يف 
بداية مشوار املجموعة.

ولفت إىل الجاهزية الذهنية والبدنية 

للمباراة برتميز كبري، مؤكدا اختالف 
املواجهات اآلسيوية عن املحلية وتطور 

مستوى فريقه. وقال مساعد مدرب 
السويق العامين “جيجي” إن إعداد فريقه 
للمباراة كان من خالل لقاءين محلين يف 

الدوري ومتكن من الفوز فيهام، مؤكدا 
عدم وجود غيابا إىل ذلك، أعرب مدرب 

املنامة محمد الشمالن عن اعتزازه كمدرب 
يف قيادة املنامة خالل أول مشاركة له يف 

البطوالت اآلسيوية. 
وقال إن فرتة اإلعداد جيدة وكانت عرب 
مباريات الدوري، مؤكدا وضع االحرتام 

الكامل للفريق السوري.
وأوضح أنه رصد الفريق السوري الذي 

ميلك إمكانات جيدة خصوصا يف الشق 
الهجومي، لكن لديه عددا من املشاكل 

الدفاعية. وقال إن اللقاء سيكون مفتاحا 
نحو التأهل إىل الدور التايل، مشريا إىل أن 
املنامة انتدب محرتفن بإمكانيات جيدة 

لتعزيز صفوفه. وحول غياب الحارس 
أرشف وحيد، أوضح الشمالن أن السبب 

يعود ملعاناته من إصابة ال زالت مستمرة 
معه. وقال إن تواجد الحارس الشاب 

عامر محمد يف حامية مرمى املنامة هو 
مكسب كبري للفريق، خصوصا مع ما 

يتمتع به من إمكانات عالية. وأكد أن 
عامر يعد حارسا للمستقبل، معتربا أن ذلك 

ليس انتقاصا من قدرات الحارس أرشف 

وحيد، لكن الحارس عامر ميلك رصيدا 
جيدا من املباريات الدولية خصوصا مع 
متثيله ملنتخب الشباب، ومجددا التأكيد 
عى أنه من الحراس الواعدين. بدوره، 

قال العب املنامة محمود عبدالرحمن إن 
فريقه يتطلع ملشاركة إيجاببة يف ظهوره 

األول وترشيف اململكة عرب اتباع تعليامت 
الجهاز الفني. أما مدرب فريق الجيش 

السوري محمد خلف فقد أكد أن للمباراة 
طابع خاص وتتطلب تركيزا كبريا.

وأشار إىل أن املنامة حسن مستواه كثريا 
مع االستقطابات التي أجراها بضم 

املحرتفن، مؤكدا أن عى العبيه بذل املزيد 
من الجهود للظفر بنتيجة اليوم، وأن 

التطلع لتحقيق الفوز.
وحول أبرز العبي املنامة الذين رصدهم، 

أوضح خلف أن قائد املنامة محمود 
عبدالرحمن يعد عنرصا جيدا من خالل 

تأديته ألدوار دفاعية وهجومية واستغالله 
للكرات الثابتة.

أما العب فريق الجيش السوري عزالدين 
عوض فأكد أن املباراة مفتاح لالنطالقة 

نحو التأهل، وأن املباراة لن تكون سهلة 
عى اإلطالق.

من تدريبات المالكية المؤتمر الصحافي لفريق المنامة

اليوم المالكية والمنامة يستهالن مشوارهما في كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
 الدخيل يؤكد الجاهزية.. الشمالن: عمار حارس المستقبل

أحمد مهدي
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�لزياين: ت�ضاعف �لتبادل �لتجاري �لبحريني �لأمريكي 5 مر�ت

املحميد: فتح اآفاق ملزيد من التعاون امل�شرتك

لي�شل اإلى ملياري دوالر... خالل انطالق “اأ�شبوع اكت�شف اأمريكا”

يف اإط���ار م�ش���اعيها احلثيثة لفت���ح اآفاق 
التع���اون م���ع خمتل���ف اجله���ات التعليمي���ة 
والتدريبي���ة يف مملك���ة البحري���ن، وانطالًق���ا 
م���ن ا�ش���رتاتيجيتها الرامي���ة اإلى اال�ش���تثمار 
يف ال���روة الب�رشي���ة ع���ر ا�ش���تقطاب الطالب 
واملتدربني وتعريفهم ب�شوق العمل املحلي 
الط���ريان  قطاع���ات  يف  املتاح���ة  والفر����ص 
وخدم���ات املط���ارات، وقع���ت جامع���ة “اأما” 
الدولية و�رشكة خدمات مطار البحرين )با�ص( 
مذك���رة تفاه���م م�ش���رتكة، وقعه���ا كل م���ن 
الرئي����ص التنفي���ذي ل�رشكة “با�ص” �ش���لمان 
املحميد، ونائب رئي�ص ال�ش���وؤون االأكادميية 
جريالدو تالي�شيت�ص نيابة عن رئي�ص اجلامعة. 
كم���ا ح����رش التوقي���ع ع���دد م���ن امل�ش���وؤولني 

واالأكادمييني من كال الطرفني.
هذا وتوفر مذكرة التفاهم اإطاًرا م�شرتكة 
ب���ني جامعة اأما الدولية و�رشك���ة “با�ص” فيما 
يخ����ص تو�ش���يع وتنوي���ع الفر����ص املتاح���ة، 
ومنها بن���اء الق���درات البحثية، واال�ش���تفادة 
التدري���ب  جم���ال  يف  “با����ص”  خ���رات  م���ن 
املهني والعملي، وتعزيز االأن�شطة امل�شرتكة 
وال�ش���يما فيما يخ�ص قط���اع االأعمال، ناهيك 
عن تبادل املع���ارف بني اجلهتني على هيئة 
حلقات درا�شية وور�ص عمل ودورات تدريبية 

م�شرتكة.
من جانبه، اأعرب الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 
“با�ص” �شلمان املحميد عن �شعادته لتد�شني 
ه���ذه ال�رشاكة مع جامعة اأما الدولية، الفًتا اإلى 

اأن ط���الب وخريجي اجلامعة م���ن العاملني يف 
ال�رشكة قد اأظهروا كفاءتهم املهنية، م�ش���رًيا 
اإلى اأن مذكرة التفاهم �شتفتح االآفاق ملزيد 
من التعاون امل�ش���رتك الذي ي�شب يف �شالح 
الطرف���ني، ط���الب اجلامعة وموظف���ي ال�رشكة 

على حد �شواء. 
فيما اأعربت رئي�ش���ة جامعة “اأما” الدولية 
- ف���رع مملك���ة البحرين م���اري فيكتوريا عن 
امتنانه���ا العميق ل�رشكة “با����ص” على دعمها 
االأن�ش���طة اجلامعي���ة واالأكادميي���ة، وتذلي���ل 
�ش���عوبات انتقال الطلبة من مرحلة الدرا�شة 
نح���و احلي���اة العملي���ة احلقيقية ع���ر توفري 
التدريب الالزم، مبا يوؤدي اإلى امل�ش���اهمة يف 

تنمية املجتمع واالقت�شاد.

�أمل �حلامد من ع�ضكر

اأطلقت ال�ش���فارة االأمريكية »اأ�ش���بوع اكت�ش���ف 
2018« اأم����ص يف املق���ر الرئي����ص ل�رشك���ة  اأم���ريكا 
»وي�ش���ت بوينت هوم البحرين« - ال�رشكة االأمريكية 
املتخ�ش�ش���ة يف جم���ال �ش���ناعة الن�ش���يج مبنطق���ة 
ع�شكر، بح�ش���ور وزير ال�ش���ناعة والتجارة وال�شياحة 
زايد الزياين، و�ش���فري الواليات املتح���دة االأمريكية 
ل���دى البحري���ن جا�ش���تني �ش���يبرييل، ورئي�ص غرفة 
التجارة االأمريكية يف البحرين، قي�ص الزعبي، اإ�شافة 
اإل���ى عدد من امل�ش���وؤولني م���ن اجلانب���ني البحريني 

واالأمريكي.
وقال ال�ش���فري �ش���يبرييل »اخرتنا �رشكة وي�شت 
بوينت هومز الإطالق اأ�ش���بوع اكت�ش���ف اأمريكا؛ الأنها 
مث���ال جيد جًدا عل���ى التعاون امل�ش���تمر بني بلدينا، 
البحري���ن والوالي���ات املتح���دة، يف جمال الت�ش���نيع. 
وتعتر )وي�ش���ت بوين���ت هومز( مث���اال رائًعا ل�رشكة 

ت�شتفيد من اتفاقية التجارة احلرة«.
بدوره، اأ�ش���ار وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
زاي���د الزياين، اإل���ى النتائج االإيجابي���ة التي حققتها 
اتفاقي���ة التج���ارة احل���رة ب���ني البحري���ن والواليات 
املتحدة االأمريكية، والتي �شاعفت من حجم التبادل 
التج���اري بينهما ب�ش���كل غري م�ش���بوق، وو�ش���لت 5 
اأ�ش���عاف اإذ ارتفعت منذ توقي���ع االتفاقية من 400 
ملي���ون دوالر اإلى ملياري دوالر، متوقًعا اأن ت�ش���هد 

مزيدا من النمو يف الفرتة املقبلة.
ولفت الوزير اإلى الزيارة الر�شمية التي قام بها 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليفة، اإلى الواليات املتحدة االأمريكية يف �ش���هر 
نوفمر املا�شي، والتي مت خاللها توقيع �شل�شلة من 
االتفاقيات التجارية بني البلدين بقيمة 10 مليارات 
دوالر يف جمال االقت�شاد والتجارة وال�شناعة والنفط 

والطريان.
وع���ن م���دى ا�ش���تفادة ال����رشكات االأمريكية من 

اتفاقي���ة التج���ارة احل���رة، اأو�ش���ح اأن املفاو�ش���ات 
م�ش���تمرة، فلدينا م�شاريع قيد االإن�ش���اء واأخرى على 
و�ش���ك البدء، اإ�ش���افة اإل���ى م�ش���اريع يف ال�ش���ناعة، 
وم�شاريع يف اخلدمات مثل اأمازون خلدمات االنرتنت، 
موؤكًدا ا�ش���تمرار التطور، وما يرهن ذلك ت�ش���اعف 

حجم التبادل التجاري 5 اأ�شعاف.
واأ�ش���اف الوزير »اأن �رشكة وي�ش���ت بوينت تعد 
اإحدى ق�ش����ص النجاح التي حققتها اتفاقية التجارة 
احلرة، اإ�ش���افة اإلى االأمثلة االأخرى التي تعك�ص عمق 
التع���اون ب���ني البلدي���ن ومنه���ا على �ش���بيل املثال 
اإع���الن اأمازون خلدمات االنرتنت عن افتتاح اأول مقر 
اإقليمي لها يف البحرين، كانعكا�ص للثقة العاملية يف 

االقت�شاد البحرين«.
وتط���رق الوزي���ر اإلى اخلطوات الت���ي قامت بها 
البحري���ن خالل ال�ش���نوات القليلة املا�ش���ية لتعزيز 
الثق���ة العاملي���ة، والت���ي تتمث���ل يف حتدي���ث جميع 
القوان���ني التجارية وال�ش���ناعية وال�ش���ياحية بهدف 
اإزالة العقبات وت�ش���هيل عملية تاأ�ش���ي�ص االأعمال يف 

البحرين.
واأ�ش���ار اإل���ى العالق���ة التجاري���ة ب���ني البحرين 
والواليات املتحدة االأمريكي���ة التي تعود اإلى اأوائل 
1900 م���ع اإن�ش���اء م�شت�ش���فى البعث���ة االأمريكية يف 
املنامة، وا�شتمرار القطاع احلكومي واخلا�ص والذي 
�شاهم يف تعميق االقت�شادية وال�شناعية والعالقات 
التجاري���ة، والت���ي اتخذت خط���وة كبرية اإل���ى االأمام 

بتوقيع اتفاقية التجارة احلرة العام 2004.
وفيما يتعل���ق باملباحثات بع���د انتهاء اتفاقية 
اأو�ش���ح الوزي���ر  التعرف���ة اجلمركي���ة التف�ش���يلية، 
لل�ش���حافيني عل���ى هام����ص الفعالية »اإنن���ا ال نزال 
ناأم���ل يف اإيجاد ح���ل، فاملزايا كان���ت ممنوحة لفرتة 
زمني���ة حمددة وانتهت يف الع���ام 2016 )...( ونبحث 
عن حلول اأخرى الإمكان اإحيائها اأو التو�ش���ل اإلى حل 
اآخر منا�ش���ب«، اإال اأنه بني اأن م�رشوع »وي�شت بوينت 
ه���وم البحرين« ال تنطبق عليه ال�رشوط التف�ض���يلية؛ 
الأنه يقوم بت�ش���نيع امل���واد االأولي���ة يف البحرين من 

االأقم�شة واالأن�شجة، ولذلك فهو موؤهل ح�شب اتفاقية 
التجارة احل���رة. اإلى ذلك، اأع���رب الرئي�ص التنفيذي 
للعمليات يف �رشكة »وي�ش���ت بوين���ت هوم البحرين« 
�ش���تيف برينز، عن �شعادته باإطالق »اأ�شبوع اكت�شف 
اأمريكا« هذه ال�ش���نة يف املقر الرئي�ص لل�رشكة، مبيًنا 
اأن هذا االأ�ش���بوع يهدف الإبراز م���دى متانة العالقات 
البحري���ن والوالي���ات املتح���دة  ب���ني  االقت�ش���ادية 
االأمريكي���ة، اإل���ى جانب الرتويج لالأعم���ال والعالمات 
التجاري���ة االأمريكية ال�ش���هرية عاملًيا على م�ش���توى 
اململكة. واأ�شاف برينز »تعتر �رشكة وي�شت بوينت 
هوم« مثاال نا�شًعا يعك�ص زخم الفر�ص اال�شتثمارية 
الكب���رية والتع���اون املثم���ر القائ���م ب���ني ال�رشكات 
االأمريكي���ة يف البحري���ن والعك����ص �ش���حيح. ويع���ود 
تاري���خ تاأ�ش���ي�ص ال�رشكة اإل���ى 204 �ش���نوات ك�رشكة 
متخ�ش�شة يف ت�شنيع الن�شيج بداأت عملها يف جنوب 
الواليات املتحدة، وتفخر اليوم بت�ش���غيل عملياتها 
الت�ش���نيعية هن���ا يف البحري���ن، مع ت�ش���نيع منتجات 
الن�ش���يج املنزيل وال�ش���يافة باأف�ش���ل جودة، والتي 
يتم ت�شديرها اإلى الواليات املتحدة ولقاعدة عمالء 
تزداد ات�ش���اًعا يف كل من اأوروبا واآ�شيا ودول جمل�ص 

التعاون اخلليجي«.
واأو�ش���ح برينز اأن ال�رشكة فخورة بالتزامها جتاه 
تو�ش���عة رقعة عملياتها يف البحري���ن، فمنذ دخولها 
ال�ش���وق البحريني يف العام 2006 ا�شتثمرت وي�شت 
بوين���ت هوم اأك���ر من 165 ملي���ون دوالر، ومل يكن 
باالإم���كان حتقيق ه���ذه املنجزات اال�ش���تثمارية لوال 
الدع���م وامل�ش���اندة الت���ي تلقيناه���ا من ال���وزارات 
املختلف���ة واجله���ات احلكومي���ة يف اململك���ة طوال 
ال�شنوات املا�شية، اأبرزها �شندوق العمل )متكني( 
الذي وفر لنا 1.1 مليون دوالر مل�شاعدتنا يف متويل 
م�ش���اريع تو�ش���عة خط التبيي�ص والطباعة الرقمية. 
و�ش���اهمت اتفاقية التجارة احلرة وا�شتمرار عالقات 
التع���اون والعم���ل املكثف مع احلكوم���ة وغريها من 
جه���ات يف جن���اح عملياتن���ا وتعزي���ز تناف�ش���يتنا يف 

ال�شوق العاملية.
ومتتل���ك �رشك���ة »وي�ش���ت بوين���ت« 4 من�ش���اآت 
ت�ش���نيع كبرية يف البحرين تتكون من مرافق للغزل 

واحلياكة والت�شنيع والت�شطيب. 
وب���ني برينز اأن ال�رشكة توظف نحو 1750 عامال، 
بينهم 175 بحرينًيا من ذوي الكفاءة، متوقًعا زيادة 

عدد املوظفني البحرينيني يف الفرتة املقبلة.
وتولد ال�رشكة قرابة 200 مليون دوالر كاإيرادات 
�شنوية على م�شتوى العامل، ت�شكل الواردات املعفية 
من الر�ش���وم اجلمركية للواليات املتحدة ما ن�ش���بته 
50 %، ويعود الف�ش���ل يف ذلك اإلى اتفاقية التجارة 
احل���رة املرم���ة بني البحري���ن والوالي���ات املتحدة . 
وت�شتفيد �رشكة »وي�شت بوينت« يف املتو�شط من 9 

% كمنفعة جمركية على الواردات االأمريكية. 
واأو�ش���ح اأن »وي�ش���ت بوين���ت ه���وم البحرين« 
�ش���اهمت من���ذ تاأ�شي�ش���ها بح���وايل 1 ملي���ار دوالر 

ك�شادرات بحرينية.
ويت�ش���ح من االأرقام املعلنة اأن عمليات ال�رشكة 
يف البحري���ن كانت يف غاي���ة االأهمية بالن�ش���بة لنجاح 

�رشكة »وي�شت بوينت هوم« ولالقت�شاد البحريني. 
وم���ن اأج���ل تعظي���م تولي���د القيمة، ف���اإن �رشكة 
»وي�شت بوينت« �شتوا�شل اال�شتثمار يف عملياتها، 
اإذ قامت ال�رشكة باإطالق م�رشوع تو�ش���عة طاقة الغزل 
بكلفة 9 ماليني دوالر؛ بغية غزل املزيد من اخليوط، 
مب���ا ي�ش���اعد ال�رشك���ة عل���ى تقلي�ص وق���ت االنتظار 
وزي���ادة املرونة االإنتاجية، اإ�ش���افة اإلى تخفيف وقع 
االأعب���اء املالية واال�ش���تثمارية بعد انته���اء اتفاقية 

التعرفة اجلمركية التف�شيلية يف العام 2016. 
وتبع ذلك �ش���خ 5 ماليني دوالر الإقامة خط ثاٍن 
للتبيي����ص، وتركيب جهاز متط���ور للطباعة الرقمية 
وغريه���ا من مع���دات الدعم. واأ�ش���ار اإل���ى اأن ال�رشكة 
تدر�ص م�ش���اريع ا�ش���تثمارية كبرية يف العام اجلاري، 
وم���ن املتوقع ا�ش���تثمار ملي���وين دوالر يف م�ش���اريع 

جديدة تت�شمن منتجات جديدة خالل العام اجلاري.
ويت�شمن »اأ�ش���بوع اكت�شف اأمريكا« يف البحرين 
جمموعة وا�شعة من االأن�شطة والفعاليات والعرو�ص 
الرتويجية، والتي �شتمتد خالل الفرتة من 10 فراير 
ولغاي���ة 15 فراي���ر اجلاري، والتي ته���دف اإلى جمع 
رج���ال االأعم���ال البحرينيني واالأمريكيني، وت�ش���ليط 
ال�شوء على الفر�ص اال�شتثمارية يف كل من البحرين 

والواليات املتحدة االأمريكية.

•  الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة “با�ص” وقع االتفاقية	

• وزير ال�شناعة يح�رش تد�شني »اأ�شبوع اكت�شف اأمريكا 2018«	

“وي�ش��������ت بوين�����ت ه��������وم البح����ري��������ن” ت�ش�����اه��������م مبلي���������ار دوالر �ش���������ادرات بحريني����������ة

ت�شوير: خليل اإبراهيم

“جر�فيتي” ت�ضتقطب 8 �آلف ز�ئر
�شملت الرامج الثقافية وال�شعبية والفنية 

�ش���هد �شوق الب�ش���طة الذي تنظمه وت�شت�شيفه 
قري���ة )جرافيت���ي( بالتعاون م���ع “متك���ني”، اإقباالً 
���ا من قب���ل املواطن���ني واملقيم���ني وزوار  جماهرييًّ
اململك���ة، حيث بلغ ع���دد زوار االأ�ش���بوع الثاين  اأكر 
8000 زائ���ر، وا�ش���تمل على العديد م���ن الفعاليات 
والرام���ج الثقافي���ة وال�ش���عبية والفني���ة، وعرو�ص 

ملنتجات االأ�رش البحرينية.
وهي���اأت قري���ة )جرافيت���ي( للجمه���ور الك���رمي 
االأجواء املنا�ش���بة لال�شتمتاع باأجواء الت�شوق العائلي 
يف �ش���وق الب�شطة، وم�ش���اهدة العرو�ص والفعاليات 
الرتاثي���ة املتنوع���ة، ويف اإط���ار اجله���ود امل�ش���تمرة 
للمحافظة على احلرف وال�ش���ناعات التقليدية، فقد 
نظم قطاع ال�ش���ياحة التابع لهيئة البحرين لل�شياحة 
واملعار�ص، ور�ص عم���ل تدريبية حول فنون الفخار، 
وذلك م���ن منطلق اطالع ال�ش���باب عل���ى اأهم احلرف 
اليدوي���ة التي تدعمه���ا الهيئة  كم�ش���اريع التدريب 
احلريف الت���ي تهدف اإل���ى تنمية ه���ذا القطاع املهم 
يف دفع عجلة التنمية االقت�ش���ادية، وتنمية القدرات 
الفني���ة للحرفي���ني وخلق جيل جديد م���ن احلرفيني 

وتطوير مهاراتهم واخلرات املتوافرة لديهم.
وق���د اأع���رب ع���دد م���ن ال���زوار ع���ن �ش���كرهم 
وتقديره���م للقائمني عل���ى قري���ة )جرافيتي( على 

اإتاحة الفر�شة للجمهور للم�شاركة يف فعاليات �شوق 
الب�شطة وتهيئة االأجواء املنا�شبة للجميع.

واأ�ش���اد الزوار مبا يت�ش���منه �ش���وق الب�شطة من 
فعاليات متنوع���ة امتزجت بني العرو����ص الثقافية 
وال�ش���عبية والفنية، ومنتجات االأ�رش البحرينية، وهي 
فر�ش���ة الإطالع االأبناء على الرتاث البحريني االأ�شيل 
والعادات والتقاليد واختيار ما ينا�شبهم من حاجات 

منزلي���ة وماأكوالت �ش���عبية وحديثة، وذل���ك يف اأجواء 
مليئة بالفرح وال�ش���عادة و�ش���ط االأغ���اين البحرينية 

املعروفة.
هذا، وت�ش���تمر فعاليات �شوق الب�شطة لغاية 31 
مار����ص القادم، حيث يفتتح ال�ش���وق اأي���ام اخلمي�ص 
واجلمع���ة وال�ش���بت من ال�ش���اعة 4 ع����رًشا ولغاية 10 

م�شاء.

• اإقبال جماهريي على �شوق الب�شطة	

�ختتام �لرب�مج �لتدريبية لبعثات ويل �لعهد �لدر��ضية

املنام���ة - بنا: هن���اأت مدي���رة الرنامج 
العاملي���ة  الدرا�ش���ية  للمن���ح  العه���د  ويل 
�ش���ينثيا جي�ش���لنج الطلبة املرت�ش���حني على 
و�ش���ولهم اإل���ى ه���ذه املرحل���ة م���ن االختيار 
وعلى م�ش���اركتهم يف الرامج التدريبية التي 
تاأت���ي من �ش���من معايري اختيار احلا�ش���لني 
على بعث���ات الرنامج ال�ش���نوية التي نظمها 
البحري���ن  معه���د  م���ع  بالتع���اون  الرنام���ج 

للدرا�شات امل�رشفية واملالية.
اخلتامي���ة  اجلل�ش���ة  خ���الل  ذل���ك،  ج���اء 
للرامج التدريبية للطلبة املرت�ش���حني التي 
عق���دت يف نهاية فعاليات اليوم املخ�ش����ص 
لتطوير مهارات العمل اجلماعي، حيث قامت 
مدي���رة الرنام���ج بتك���رمي الطلب���ة وتوزي���ع 
�ش���هادات االإجناز والتقدير على جميع الطلبة 
امل�ش���اركني. وا�شتمل الرنامج على دورة يف 
مهارة الكتاب���ة االأكادميي���ة، ودورة يف النقد 
الفكري، وبرنامج تدريب���ي لتنمية املهارات 
القيادية الذي ح�ش���ل من خالل���ه الطلبة على 

�ش���هادة معتمدة م���ن قبل املعه���د العاملي 
Chartered Management Inst -(
CMI L3 Certi -( القي���ادة  يف   )tute
cate in Team Leading(، باالإ�شافة اإلى 
اختب���ار لتقيي���م القدرات ال�شخ�ش���ية يهدف 
اإلى م�ش���اعدة الطلبة على اختيار امل�ش���ارات 

املهنية امل�شتقبلية املنا�شبة.
للطلب���ة  الرنام���ج  نظ���م  ذل���ك،  اإل���ى 
املرت�ش���حني �شل�ش���لة حما����رشات وجل�ش���ات 
نقا����ص م���ع ع���دد م���ن اخل���راء يف املجاالت 
االأكادميي���ة واملهني���ة والتنمية ال�شخ�ش���ية 
باالإ�ش���افة اإلى دورات خا�ش���ة الإعداد الطلبة 

 .SAT �وال  IELTS�الإمتحانات ال
كما اأو�ش���حت مديرة الرنامج اأنه �شيتم 
اختي���ار الفائزي���ن ببعثات �ش���مو ويل العهد 
بناًء على املعدل الرتاكمي ونتائج امتحانات 
ال���� IELTS وال���� SAT والرنامج التدريبي 
القي���ادي ودورة النقد الفكري حيث �ش���يتم 

االعالن عن اأ�شمائهم قريًبا.  
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دي  ب��������ي��������درو 
يوؤ�ش�س  ف��ال��دي��ف��ي��ا 
م��دي��ن��ة ���ش��ان��ت��ي��اغ��و، 

عا�شمة ت�شيلي.

 1934
ب�����������داأ احل�������رب 

االأهلية يف النم�شا.

1941
االأملانية  القوات 
ت�شل �شمايل اأفريقيا 
العاملية  احل���رب  يف 

الثانية.

1949
موؤ�ش�س  اغتيال 
ح�����رك�����ة االإخ�����������وان 
امل�����ش��ل��م��ن ح�����ش��ن 

البنا.

1953
اتفاقية  توقيع 
ج����������الء م�����������ر م���ن 

ال�شودان.

1963
تطلب  االأرجنتن 
ت�شليمها  اإ�شبانيا  من 
رئي�شها االأ�شبق خوان 
ب������رون مل��ح��اك��م��ت��ه 
بتهم الف�شاد والقتل 

والتعذيب.

 1970
ال������������ق������������وات 
تق�شف  االإ�رائيلية 
منطقة  يف  م�����ش��ن��ع��ا 
اأب����و زع��ب��ل امل�����ري��ة 
الروح  حتطيم  بهدف 

املعنوية للم�رين.

مسافات

مبادرة درايش تعيد إحياء حي التاء في المحرق

حياة أعظم المصورين 
في التاريخ بنادي 

البحرين للسينما

ورشة إلعداد ذوي اإلعاقة 
للعمل المسرحي 

“منتدى الشعر بعقلين” في حضرة بيت إبراهيم العريض 

تقيم مبادرة “دراي�س” �ش����من مهرجان تاء ال�شباب يف مو�شمه 
التا�شع فعاليات متنوعة من �ش����منها “م�شاحات لنا”، و”حي التاء” 
وذلك يوم 11 فرباير 2018 يف متام 5 م�شاًء. وتتيح هذه الفعاليات 
جلميع املهند�ش����ن املعمارين وامل�شممن فر�ش����ة اإعادة تهيئة 
اإحدى امل�ش����احات يف املحرق وتنفيذ اخلطط الهند�ش����ية على اأر�س 

الواقع وجتريب تقنيات الت�شميم يف هذه امل�شاحة املتاحة.
وتهدف مبادرة داري�س من ه����ذه الفعالية اإلى التاأكيد على اأن 
العمارة لي�ش����ت حم�ش����ورة على البناء فقط، بل ه����ي طريقة الإعادة 
اإحياء االأماكن بغناها وثقافتها. و�ش����يتواجد خ����الل الفعالية مقهى 
“paper cup” لتقدمي �ش����تى اأنواع امل�روبات للحا�رين. وجتدر 
االإ�ش����ارة اإلى اأن “دراي�س” هي مبادرة �ش����من مهرجان تاء ال�ش����باب 
التا�ش����ع تعمل على فتح اآف����اق العمارة والت�ش����ميم، وقد اأتاحت يف 
ن�شختها ال�ش����ابقة للم�شاركن فر�شة التعبر عن �شغفهم بالعمارة 
من خالل تقدمي اأعمال معمارية م�شغرة يف �شوق القي�رية وحتديًدا 
يف امل�شاحة التي مت حتويلها مللتقى ثقايف ي�شم فعاليات متنوعة.

تاأهل ال�شاعر االإماراتي، حمد املزروعي، اإلى املرحلة 
املقبلة من برنامج “�ش���اعر املليون”، وح�شل على درجة 
90 %، فيما غادر بقية ال�ش���عراء امل�ش���ابقة بعد ح�شول 
اآدم القحطاين من ال�شعودية على 47 %، و�شبيكة ال�شحي 
من البحرين على 44 %، وحممد القرعاين من �شورية على 
46 %، ال���ذي مل يح����ر احللقة اإثر فقد والده، فا�ش���طر 
اإل���ى مغادرة اأبوظب���ي وامل�رح. وبناء عل���ى النتيجة التي 
مت اإعالنها ان�ش���م املزروع���ي بذلك اإل���ى زميليه اللذين 
اأهلتهم���ا اللجن���ة، وهما م�ش���عل العنزي من ال�ش���عودية، 

واأحمد املطري من الكويت.
واأعل���ن العام���ري والنقبي عن �ش���عراء اأم�ش���ية الليلة 
الرابعة، التي �ش���مت من ال�شعودية فواز الزناتي العنزي 
الذي اأهلت���ه اللجنة باأعلى الدرج���ات، اإذ منحته 49 درجة 
مثلما اأهله جمهور امل�رح ب�37 % من اأ�ش���واته، اأما طلق 
الدعج���اين فقد ح�ش���ل على 45 %، وعل���ى الدرجة ذاتها 
ح�ش���ل عايد ال�ش���الل من الكويت، وكذلك �شامل املناعي 
البحرين، فيما ح�ش���ل مانع الهميمي م���ن اليمن على 43 

%، وهي الدرجة التي ح�ش���ل عليها كذلك زايد التميمي 
من العراق. وهو ما يعني اأن خم�ش���ة �ش���عراء �شيعي�ش���ون 
اأ�ش���بوعاً كام���اًل من االنتظ���ار، اإل���ى اأن يتم اإع���الن نتيجة 
ت�ش���ويت اجلمهور خالل اأحداث احللق���ة املقبلة، ملعرفة 

ال�شاعرين الفائزين اللذين �شين�شمان اإلى الزناتي.
وموؤخ���را، ا�شت�ش���افت احللقة ال�ش���اعرة ال�ش���عودية، 
عي���دة اجلهن���ي، الت���ي �ش���اركت يف املو�ش���م الثالث من 
“�شاعر املليون”، وتاألقت بح�شولها على املركز الرابع. 
و�شاألها ح�شن العامري عن اأثر “�شاعر املليون” فاأكدت 
اأن���ه رفع م���ن قيمة ال�ش���عر، ولفت���ت خ���الل احلديث عن 
جديدها ال�ش���عري، الذي يتمثل يف اإ�ش���دار ديوان يتكون 
من 20 ق�ش���يدة ف�ش���يحة هي كل ما كتبته يف الف�شيح. 
ثم األقت ق�ش���يدتها “جهين���ة االأخبار” التي جاءت مبثابة 
بانوراما حمملة باأغرا�س �ش���عرية عدة. كما األقت ق�شيدة 
مدح يف �ش���احب ال�شمو ال�ش���يخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

ويل عهد اأبوظبي.

أكثر من 96 مليون مشاهدة

“العب يال” تكتسح اليوتيوب... ونجوم يقلدونها
الي���وم  العربي���ة  االأغ���اين  ع�ش���اق  اأ�ش���بح 
خ�شو�ش���ا من ال�ش���باب يبحثون ع���ن اجلديد يف 
االغاين، اجلديد يف اللحن اأو رمبا الفكرة او حتى 
الغريب وهذا ما ح���دث بالفعل مع اأغنية “العب 
ي���ال” لكل م���ن اوكا واورتيجا اللذين ا�ش���تطاعا 
به���ذه االأغنية االنت�ش���ار ال�ريع م���ع اواخر العام 
املا�شي وبداية 2018، وهي من كلمات وتوزيع 
اوكا واورتيج���ا وتناق�س ق�ش���ية اجتاه ال�ش���باب 
الى تناول املخدرات واالن�شياق وراء هذه املواد 
الت���ي تت�ش���بب يف �ش���ياع م�ش���تقبلهم؛ ب�ش���بب 
ان�شياقهم اي�شا وراء و�شاو�س ال�شيطان ب�شورة 

كوميدية و�شبابية راق�شة.
ت�ش���درت ه���ذه االغني���ة بح���ث البحرينين 
والعرب يف اليوتي���وب موؤخرا الى جانب اغنية 3 
دقات اجلميلة، وا�ش���بحت يف منزلة كبار االغاين 
املنت�رة يف البحث مثل اغنية دي�شبا�شيتو، ولعل 
اهم �شبب يف انت�شارها الكبر هو كلمات االأغنية 
ال�شهلة والب�ش���يطة التي �شاعدت على و�شولها 
جلمي���ع الفئات املختلف���ة التي ت�ش���تخدم هذه 
الكلم���ات الى جان���ب االإيقاع ال�ش���عبي الراق�س 
الذي تتميز به االأغنية والذي جاء �شهال وب�شيطا 
جدا خ�شو�ش���ا لل�شباب، والى نوعية هذه االغاين 
املنت����رة بق���وة الي���وم يف م�ر، ويطل���ق عليها 
اأغ���اين املهرجان���ات، وحققت االأغني���ة اأكرث من 
96 مليون م�ش���اهدة على اليوتيوب حتى كتابة 
هذا التقري���ر، وحر�س النجوم على الرق�س على 
اأنغامها، وترديده���ا اأحياناً، ومنذ ط���رح االأغنية 
رق����س ع���دد كبر من امل�ش���اهر عل���ى اأنغامها 
وقام���وا ب���اأداء االأغنية خ���الل حفالته���م واآخرهم 
املمثل���ة نادي���ن ن�ش���يب جنيم الت���ي ن�رت عرب 
اإن�ش���تغرام مقطع فيديو للرق�شة، بتعليق: “انا 
اكرت �ش���خ�س بحب يعي�س وينب�ش���ط ب���اأي مكان 
وحتت ايا ظ���رف ملا غري بكون همه يبخ �ش���م 
وينغ����س فرحتي انا بكون عم بخ �ش���حك وفرح 
مع اأ�ش���حابي. .. انب�شطوا عي�شوا �شحكوا رق�شوا 
طاملا حمرتمن حالكم وحمرتمن غركم... الأنه 

كالم النا����س ال بيق���دم 
وال ياأخ���ر، احلياة بتجي 
م���رة وح���دة واأق�ر من 
لرن�ش���ي  نعي�ش���ها  انه 
وكان���ت  غرن���ا...”. 
الفنانة اللبنانية نيكول 
�شابا قد ن�رت االأ�شبوع 
كذل���ك مقط���ع فيدي���و 
اأورتيجا،  م���ع  يجمعه���ا 
اأثناء تواجدهما يف مطار 
تغني  وه���ي  القاه���رة، 
مع���ه “العب ي���ال.” كما 
اللبنانية  الفنان���ة  غنت 

مايا دي���اب، يف حفل راأ�س ال�ش���نة 2018 مب�ر، 
االأغني���ة ال���ى جان���ب عدد م���ن االأغ���اين االأخرى، 
بح�ش���ب ما يظه���ر يف الفيديو ال���ذي ن�رته عرب 
ح�ش���ابها الر�ش���مي عل���ى اإن�ش���تغرام. وت���داول 
رواد مواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي مقطع فيديو 
مل�ش���ممة االأزياء العراقية مين���ا روز وهي تغني 
االأغنية امل�ري���ة “اإلعب يال” مع كادر طبي قبل 
اإج���راء عملي���ة جراحية لها، وانت����ر مقطع فيديو 

عل���ى مواقع التوا�ش���ل االجتماع���ي، وهي تغني 
“اإلعب ي���ال” م���ع كادر طبي قبيل اإج���راء عملية 
جراحي���ة لها، وت�ش���بب مقطع الفيدي���و يف اإثارة 
حال���ة من اجلدل عل���ى ال�شو�ش���يال ميديا، حيث 
ا�شتنكر الن�ش���طاء ما فعلته امل�شممة العراقية، 
خ�شو�ش���ا انها جمه���زة لعملي���ة جراحي���ة، ومن 
اخلليج ان�شمت النجمتان �شجون الهاجري ونور 
الغندور اإلى قافلة النجوم يف كوالي�س ت�ش���وير 
م�شل�ش���ل “�ش���اعة املواجه���ة” عندم���ا �ش���ورت 

الغندور فيديو لهن وهن يقدمن االغنية.
كلمات االأغنية وهي كالتايل:

قاعد لوحدك كدة �رحان
ال�شيطان يوزك يف �شكة �شمال

يف�شل يقولك العب يال
العب ياال ماتلعب يال

عايز تكون �شاحب مبداأ
بطل ال� Drugs وتقول انا هبداأ

يجي ال�شيطان يف�شل يقولك
اأ�رب ياال، اأ�رب يال ولع يال

العب يال العب يال العب يال ا�رب يال ولع يال

كدة ولعت نار، كدة خربت نار
حبة فوق، حبة حتت، حبة فوق، حبة حتت

مين �شمال، �شمال مين
ماتلعب يال

تبقى قاعد �شامع االأدان
نف�شك تقوم، يف حاجة مانعاك

اأبلي����س يقول���ك اأنا واأن���ت، اأنت واأن���ا، عايز 
هل�س؟ خليك هنا العب يال، العب يال النا�س اإيه؟ 
النا�س اإيه؟ اأرفع اإي���دك، اأرفع اإيدك ماتلعب يال 

اإلعب يال

عايز العالج من الك�شالن؟
ا�شتعيذ باهلل من ال�شيطان

اأف�ش���ل �شلي، لو غ�شب عنك، خليك مقرب 
من ربك

ع�شان هيف�شل ال�شيطان يقولك يال بينا
العب يال العب ياال العب يال

    BUZZ      
أحداث

العم���ل فه���م  زمالئ���ك يف  م���ن  تنزع���ج  ال 
حري�شون على م�شلحتك

ال تغ�ش���ب عل���ى اي �ش���يء فاحلكم���ة ه���ي 
ا�شا�س احلياة 

ريا�ش���ة ال�شيارات ال تنا�ش���بك، ابتعد عنها 
واخرت غرها

العم���ل يحت���اج اإل���ى تركي���ز ولي����س اإل���ى 
الفو�شى واالرتبارك

اهت���م باالأبن���اء وال حترمه���م م���ن االإج���ازة 
االأ�شبوعية 

احلي���اة دائما جميل���ة ولكن عند م���ن يراها 
كذلك 

ق���رارات �ريع���ة تاأخ���ذ مكانه���ا فا�ش���تعد 
للتغر يف العمل

ل تكرتث مبن يحاول زرع ال�شك والإحباط 
يف نف�شك

الطبيعة لها �ش���حر على اأمزجة الب�ر.. اخرج 
اإليها 

اقتناء اأ�ش���ياء ال معن���ى لها ي�ش���مى اإ�راف 
وتبذير 

قد يكون قرارك ب�شاأن العمل غر �شائب.. 
رمبا 

كل االأمور ت�ش���ر يف م�ش���لحتك ولكن احذر 
الثقة الزائدة

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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لن����ادي  اال�ش����بوعي  الربنام����ج  �ش����من 
البحري����ن لل�ش����ينما، يعر�����س الن����ادي ي����وم 
االربع����اء املقب����ل وبالتع����اون م����ع ال�ش����فارة 
االمركي����ة فيلما وثائقيا عن حياة امل�ش����ور 
الفوتغرايف االمركي ال�ش����هر “ان�شل ادمز” 
وذلك �ش����من برنامج اكت�ش����ف ام����ركا الذي 
تنظمه ال�ش����فارة االمركية يف الفرتة من 10 

الى 15 فرباير. 
املعروف ان امل�ش����ور االمركي ان�ش����ل 
ادم����ز يعد م����ن ا�ش����هر واعظم امل�ش����ورين 
يف  وتخ�ش�����س  الع����امل  يف  الفوتغراف����ن 

الت�شوير باللونن االبي�س واال�شود، وق�شى 
نح����و 40 عاما من حياته يف ت�ش����وير الوديان 
وعنده عبارة فل�ش����فية رائعة وهي “ ال�شورة 
هي امل����ادة الوحيدة التي جتمد الزمن”. ولد 
ان�ش����ل يف العام 1902 وتويف يف العام 1984 
وق����د اه����داه والديه وه����و �ش����بي يف الرابعة 
ع�ر من العمر كامرا �ش����ندوقية ا�شتخدمها 
ال�شتك�ش����اف التفا�شيل ال�ش����غرة، ويعترب 
من اعظم امل�شورين يف التاريخ النه اول من 
و�شع ما ي�شمى ب�”الزون �ش�شتم” واقام اول 

معر�س له العام 1928.

يقيم النادي امل�رحي التابع للموؤ�ش�ش���ة 
الوطنية خلدمات املعاقن الور�شة امل�رحية 
التدريبية العداد وتاأهيل ذوي االعاقة للعمل 
امل�رحي وذلك يوم���ي االربعاء واخلمي�س 14 
– 15 فرباي���ر من ال�ش���اعة الرابعة والن�ش���ف 
ع����را ولغاية التا�ش���عة م�ش���اء مبق���ر جمعية 

ال�شداقة للمكفوفن، و�شوف تقدم الور�شة 
دالل مق���اري باو����س مديرة معه���د دراما بال 
حدود الدويل خبرة ال�ش���يكودراما واحلا�شلة 
على جائزة ولقب �شيدة االر�س لعام 2015، 
وهي اي�ش���ا فنانة ت�شكيلية وكاتبة ولها عدة 

ا�شدارات.

ي�شت�ش���يف بيت ال�ش���عر بي���ت اإبراهيم 
العري�س، اأم�ش���ية اأدبية مو�شومة ب�� “منتدى 
ال�ش���عر- لبنان يف اململكة البحرينية”، حيث 
يتجدد ال�ش���عر بو�ش���فه ملحمة االأ�شاطر، اإذ 
يحييها كل من: �شوقي حمادة رئي�س املنتدى 
وخري���ج االأزه���ر يف فق���ه اللغ���ة، والدكت���ور 
ه���ادي عيد نائب الرئي�س وامل�شت�ش���ار العام 
يف املنتدى، و�ش���عيد حم���ادة اأحد موؤ�ش�ش���ي 
منت���دى ال�ش���عر ورئي�ش���ه ال�ش���ابق، وله نتاج 
اأدب���ي يف ال�ش���عر ال�ش���عبي والزج���ل اللبناين 
االأ�ش���يل، من هن���ا �ش���رتوم اللغة ال�ش���عرية 

كونه���ا  البالغي���ة،  التوا�ش���لية  بوظيفته���ا 
مرجعاً تاأ�شي�ش���اً لكل احل�ش���ارات االإن�شانية، 
وخمزون فكري وثق���ايف للهوية العربية، كما 
�ش���تكر�س االأم�ش���ية الت���ي جتىء م���ن مدينة 
بعقلن ال�شورة ال�شعرية للبنان، واإ�شهامات 

املنتدى جتاه االأدب والثقافة. 
يكون ذلك، �شمن املو�شم الثقايف “قل 
ه���و الفن”، ملركز ال�ش���يخ اإبراهي���م للثقافة 
والبحوث، اليوم االثنن، عند ال�شاعة الثامنة 
م�شاء، يف بيت ال�شعر بيت اإبراهيم العري�س.

حمرر م�سافات
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احلادي  ال��دويل  امل�رحي  اأوال  مهرجان  فعاليات  تتوا�شل 
اجلمهور  �شيكون  حيث  الثقافية،  البحرين  �شالة  على 
بري�شون”  “ وود  االإيطايل  العر�س  مع  االثنن  اليوم 
جمموعة  ومتثيل  اوم��ادي��ل  فابيو  واخ��راج  تاأليف 
على  يعقب  و�شوف  والفنانات،  الفنانن  من 
العر�س الفنان خالد الرويعي وذلك يف الندوة 
التطبيقية التي �شتعقد مبا�رة بعد امل�رحية.

وكعادته يف كل دورة من دورات املهرجان 
الذين  الفنانن  من  عددا  اوال  م�رح  �شيكرم 
للم�رح  �شند  خر  وكانوا  متميزة  اعماال  قدموا 
يف خمتلف ان�شطته، واملكرمون 
هذا العام هم: ال�شقيقان 
ال����ف����ن����ان ح�����ش��ن 
والفنان  الع�شفور 
الع�شفور،  ح�شن 
�شامي  ال��ف��ن��ان 
الفنانة  ر�شدان، 
البلو�شي،  �شارة 
ال����ف����ن����ان حم��م��د 
ال�شقيقان  اجل��ودر، 
ال��ف��ن��ان اح��م��د ع��ج��الن 
كما  ع��ج��الن،  حممد  وال��ف��ن��ان 
الدويل  امل�رحي  اأوال  هناك تكرمي خا�س ملدير مهرجان 
“تنويه  جائزة  على  حل�شوله  وذل��ك  الغيالن  جمال  الفنان 
وال�شياحية  الثقافية  لالفالم  ال��دويل  املهرجان  من  خا�شة” 
الق�شرة الذي اأقيم موؤخرا يف والية جايبور الهندية، وذلك عن فيلمه 

الق�شر “خلكم بعيد”.

طارق البحار

خروج البحرينية سبيكة الشحي

حمد المزروعي بطل الحلقة الثالثة من “شاعر المليون”

مسرحية إيطالية في خامس 
أيـــام مهرجـــان أوال

• �شامي ر�شدان 	

• اأحمد وحممد عجالن 	

• ح�شن الع�شفور	

• الفرقة االيطالية 	

“لعن���ة كارم���ا”.. هو اال�ش���م النهائي مل�شل�ش���ل هيفاء 
وهب���ي اجلدي���د، الذي تخو����س به املناف�ش���ة خ���الل الفرتة 
املقبل���ة خ���ارج املاراث���ون الرم�ش���اين، وجت�ش���د م���ن خالل 
�شخ�ش���ية “كرم���ة” الن�ش���ابة الت���ي تنقل���ب حياتها راأ�ش���ا 
عل���ى عق���ب، عندما تقع يف غ���رام حممد رجب �ش���من اأحداث 

امل�شل�ش���ل. ويعق���د خمرج العمل اإ�ش���ماعيل ف���اروق ومنتج 
العمل ممدوح �ش���اهن، جل�ش���ات عمل مغلق���ة الختيار باقي 
فريق امل�شل�ش���ل، واإبرام التعاقدات االأيام املقبلة، حيث اإن 
الت�شوير يكون بن دولة دبي وجورجيا وبع�س امل�شاهد يف 

اأحد ا�شتوديوهات القاهرة.



الفجــر: 04:57
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المغرب: 05:29
العشاء: 06:59

�لد�ئم خلم�سيني �أمريكي �ل�سباب  �سر  �لثعابني”..  “�سم 
حتول �أمريكي �إلى �سخ�ص م�سهور، بعدما عرف بقدرته على �أخذ جرعة من �سم �لثعابني، دون �أن 
ي�س����اب ج�سمه باأي �أذى، ويتيح هذ� “�لإن�س����ان �لفريد” فر�سة ذهبية �أمام �لطب لتطوير �أدوية �سد 
�للدغات �ل�سامة. وو�ظب �ستيف لودوين، �لذي كان يعمل يف حقل مو�سيقى �لروك �سابقا، على �أخذ 

جرعات من �سم �لأفاعي، لعدة مر�ت يف �لأ�سبوع، طيلة �لأعو�م �لثمانية و�لع�رشين �ملا�سية.
و�س����ارك �لرج����ل �لغري����ب �لبالغ من �لعم����ر 50 عاما، يف �أكرث م����ن برنامج تلفزي����وين، ويقول �إن 

�جلرعات �ساعدته على عدم �لإ�سابة بنزلت �لربد لثالثة ع�رش عاما.
وب����د�أ هو�ص �س����تيفن بالثعابني وهو ما يز�ل طفال �س����غري�، حني ع�س����ه ثعبان، فاأ�س����بح مولعا 

بالزو�حف، ويقول �إن جرعات �ل�سم جعلته ي�سعر بكونه “�أف�سل �سحة و�أكرث �سبابا”.
ومبا �أن �لرجل �لذي ي�سكن ولية كاليفورنيا، د�أب على �أخذ جرعات من �ل�سم طيلة �سنو�ت، فاإنه 
طور �أج�ساما م�سادة �سد �ل�سم، وهو ما ي�ساعد �لأطباء يف يومنا هذ� على تطوير عالج للدغات �ل�سامة 
�لت����ي تذه����ب بحياة كثريين. لكن ما قاله �لرجل �لأمريكي ما ي����ز�ل يف حاجة �إلى �إثبات علمي، ولذلك 

ين�سح خرب�ء بعدم تقليده، ذلك �أن قدرة �جلهاز �ملناعي تختلف من �سخ�ص �إلى �آخر.

�سريين تركل حار�سا على م�سرح بال�سويد

ق���د تكون �لعزل���ة �لجتماعية �أ�س���د �رشر� 
على �س���حة �لإن�س���ان م���ن �لتدخ���ني و�لتلوث 

�لبيئي.
وبح�س���ب در��س���ة طبي���ة جدي���دة جلامعة 
كوين���ز لن���د �لأ�س���ر�لية، تب���نينّ �أن �ل�س���عور 
بالوح���دة يزيد من خطر �لوفاة بن�س���بة 30 % 
عند �لذين يعانون منها يف �س���ن �ل�35 مقارنة 
مبن ميتلكون عالقات �جتماعية و�أ�رشية ناجحة.

كما �أن لبع�ص �ل�سلوكيات �ليومية تاأثري� 
على �ل�س���حة �أي�س���ا، �إذ يرى علماء �لنف�ص �أن 
�لع���زوف عن �ل���زو�ج مث���ال و�لوح���دة يوؤديان 
مل�س���كالت �س���حية خط���رية �أهمه���ا �لكتئاب 

و�أمر��ص �لقلب.
ووجدت در��سة مماثلة �أجريت على 6000 
�س���خ�ص �أن �ملتزوج���ني وم���ن يعي�س���ون م���ع 

�لعائلة هم �لأكرث �سحة و�إيجابية.

وذكرت �لدر��س���ة �أن من بني �أكرث �لأمور 
ت�س���ببا مل�سكالت نف�س���ية �س���حية �أي�سا، هي 
�جللو����ص يف �ملنزل طو�ل �ليوم وعدم �خلروج 
منه، �إ�سافة �إلى تناول �ل�سخ�ص طعامه وحيد�.
وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إل���ى �أن عدم 
�مل�ش���اركة يف �أي ن�ش���اط �أو فعالي���ة جمتمعية 
يوؤثر �س���لبا يف �ل�س���حة �لنف�س���ية لالإن�سان، ما 

ينعك�ص على �سحته �جل�سدية �أي�سا.

باأ�سللاء  يحتفظ  �سللفاح 
�سحاياه يف �أو�ن �لزهور

قررت �ل�رشط���ة �لكندية �إعادة �لتحري 
عن مئ���ات �ملفقودين يف مدينة تورونتو، 
بع���د �كت�س���اف 6 �أ�س���الء يف عق���ار مملوك 
لل�س���فاح برو�ص ماك. و�ألقى �لقب�ص على 
�ل�س���فاح م���اك �آرث���ر يف 18 يناي���ر بتهمة 
قت���ل �ثنني، و�أك���دت �ل�رشطة �أن �لأ�س���الء 
تخ����ص �أحدهما، ح�س���ب �جلاردي���ان. وعرث 
على �لأ�س���الء د�خل �أو�ن زهور �سخمة باأحد 

�لعقار�ت �ل�سكنية.
ووجهت ته���م �إلى �آرثر بقت���ل �آخرين 
خالل �ل�سهر �ملا�س���ي، وبذلك ي�سل عدد 
�لتهم �ملوجه �إلي���ه �إلى 5 تهم بالقتل من 

�لدرجة �لأولى.

�خلبيثة”  “�لبقرة 
ت�سقط ع�سر�ت �ل�سحايا 

تويف �س���خ�ص و�حد، ونق���ل 73 �آخرين 
�إلى �مل�ست�سفى، �ل�س���بت، يف تركيا، جر�ء 
�إ�س���ابة حمتملة باجلمرة �خلبيثة، يف �إقليم 

تر�بزون، �سمايل �لبالد.
وبح�س���ب �س���حيفة “حريي���ت ديل���ي 
ني���وز”، فاإن �إ�س���ابة باجلم���رة �خلبيثة مت 
ت�سخي�س���ها لدى بقرة يف بلدة �أك�س���ابات، 
خالل �لأ�سبوع �لأخري، �أر�سلت عينات منها 
�إلى �أنقرة لأجل �إجر�ء �ملزيد من �لتحليالت 
�ملخربي���ة. لك���ن �مل���ز�رع �لذي ر�س���دت 
�جلم���رة �خلبيث���ة يف قطيع���ه، ق���ام بذبح 
�لبقرة ووزع حلمها على جري�نه، �لأمر �لذي 

�أدى على �لأرجح �إلى �نت�سار �لإ�سابة.

�لقب�ض على �سارقي بطاريات 
من منازل قيد �لإن�ساء

�ملنام����ة - وز�رة �لد�خلي����ة: �رشح �ملدير 
�لعام ملديرية �رشطة �ملحافظة �ل�س����مالية باأن 
�ملديري����ة متكن����ت من �لقب�ص عل����ى عدد من 
�لأ�سخا�ص �مل�س����تبه يف قيامهم بال�سطو على 
منازل قيد �لإن�س����اء و�ل�ستيالء على بطاريات 

�لر�فعات �ل�سوكية �لتي تعمل فيها.
و�أو�سح �أن �رشطة �ملديرية، وفور تلقيها 
بالغ����ات يف هذ� �ل�س����اأن، �س����كلت فريقا تولى 
عمليات �لبحث و�لتح����ري، �إذ مت حتديد هوية 
�مل�ستبه بارتكابهم �لوقائع و�لقب�ص عليهم.

و�أ�س����ار �ملدي����ر �لع����ام ملديري����ة �رشط����ة 
�ل�س����مالية �إل����ى �أن����ه ج����ار �تخ����اذ �لإج����ر�ء�ت 
�لقانونية �ملقررة؛ متهي����ًد� لإحالة �ملقبو�ص 

عليهم �إلى �لنيابة �لعامة. 
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ينتقم من �ل�سرطة بل “�إحر�ق قطار”
ن�رشت �ل�س����لطات �لأمريكية حديثا �رشيط فيديو يظهر حلظة �إ�سعال م�سافر �لنري�ن يف نف�سه ويف 
عدد من عنا�رش �ل�رشطة يف �أحد قطار�ت مدينة �س����يكاغو. و�أوردت �س����حيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، 
�أم�����ص �لأح����د، �أن �حلادث وقع يف 18 يناير �ملا�س����ي عندم����ا وقع ما يبدو �أنه �س����جار بني �أحد موظفي 
�س����لطة �لنق����ل ور�كب يف �لقطار �ملتوقف يف �ملحطة. ودفع �لأم����ر برجال �ل�رشطة يف حمطة �لقطار�ت 
�إلى �لتدخل، وعندها �أ�س����عل �لر�كب �لنار يف ج�سم، غري حمدد، كان يحمله و�رشعان ما �نت�رشت �لنري�ن 
يف �مل����كان. و�أ�س����يب �لر�كب وموظف �لنقل وعدد م����ن رجال �ل�رشطة، �لذين متكن����و�، رغم ذلك، من 

�سحب �لرجل �إلى خارج �لقطار و�عتقاله.

تد�ول عدد من م�س����تخدمي مو�قع �لتو��س����ل �لجتماعي مقطعاً م�سور�ً للمطربة �مل�رشية 
�سريين عبد �لوهاب وهي تركل حار�ص �أمن على خ�سبة م�رشح يف حفل كانت تقيمه بال�سويد.

ون�رش �ملقطع يف �لبد�ية ح�ساب من�سوب للمطربة �سريين على �ن�ستغر�م، لكنه ح�ساب غري 
موثق، ومل تن�رش على ح�س����ابها �لر�س����مي �ملقطع �لذي �أثار �جلدل، بينما ن�رشت مقاطع م�سورة 

للحفل �لذي كانت حتييه �سريين يف �ل�سويد.
 وير�س����د �ملقطع �ملتد�ول حماولة �إحدى �ملعجبات �ل�س����عود �إلى �مل�رشح للو�س����ول �إلى 
�س����ريين، بينم����ا مينعها حار�����ص �أمن خا�ص، وهنا تاأتي �س����ريين من �خللف وت����ركل �حلار�ص، 
وت�ش����مح للفتاة بال�شعود على �مل�رسح و�لتقاط �شورة معها. على �حل�شاب �ملن�شوب ل�شريين 
كت����ب علي����ه “�لل����ي يقرب من جمه����وري �أديل����و باجلزمة”، وهو م����ا �أثار حالة م����ن �جلدل بني 
�ملتابعني للمطربة �مل�رشية، فبينما �عترب فريق �أن �ملوقف يح�سب لها لأنها ل ت�سنع حو�جز 
بينها وبني جمهورها على عك�ص �لكثري من �لفنانني، �عترب فريق �آخر �أن هذ� �أ�سلوب ل يليق 

مبطربة، و�أنه كان عليها �لتعامل مع �حلار�ص بطريقة �أف�سل من �لتي ظهرت يف �ملقطع.

 Social
media

خملوع” يرعب  “باب 
ركاب طائرة

�أ�سابت حالة من �لذعر ركاب طائرة نيجريية، عقب ثو�ن من هبوطها، حني فتح 
باب �لطو�رئ فجاأة، وفق ما �أظهرت لقطات فيديو.

وذكرت �س���حيفة “�ل�س���ن” �لربيطانية، �أم�ص �لأحد، �أن �حلادثة وقعت يف مطار 
�لعا�س���مة �لنيجريية �أبوجا، �لأربعاء. و�أ�س���افت �أن �لباب �سقط د�خل �لطائرة فجاأة، 
حمدثا �س���وتا قوي���ا. و�أظهر �لفيديو �لركاب يلتقطون �س���ور� للو�قعة، وذلك خالل 
�س���ري �لطائرة على �ملم���ر بعد هبوطها مبط���ار �أبوجا. وحاولت �ل�رشك���ة �لتمل�ص من 
م�سوؤولية ما جرى، م�سرية �إلى �أن �لباب ل يفتح �إل بتدخل ب�رشي، وهو ما نفاه �لركاب 

�جلال�سون بجانب �لباب.

�فتتاح حفل �لرق�ض �لكا�سيكي يف د�ر �لأوبر� �حلكومي يف فيينا )�ف ب(

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

العر�ض الدويل لأزياء فالمينكو يف اإطار اأ�سبوع املو�سة  يف اإ�سبيلية، اإ�سبانيا )اف ب(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ص �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن د�ر �لبالد لل�سحافة و�لن�رش و�لتوزيع 

  للتو��سل مع ق�سم �لعالنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            �ل�سر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة �لأيام للن�رش

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ص: 17111467 - 00973  �ص.ت:67133 - �ص.ب : 385

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�لطق�ص معتدل مع كميات متفاوتة 
من �ل�سحب مع فر�سة لت�سكل �سباب 

خفيف يف بع�ص �ملناطق عند �لفجر.

�لرياح متقلبة �لجتاه من 5 �إلى 10 عقد وتتحول 
�إلى جنوبية �رشقية من 7 �إلى 12 عقدة �سباحا 

لت�سل من 15 �إلى 20 عقدة عند �مل�ساء.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني ويرتفع من 
3 �إلى 5 �قد�م يف عر�ص �لبحر م�ساء �لغد. درجة 
�حلر�رة �لعظمى 28 و�ل�سغرى 14 درجة مئوية.

�ل�سعور باللوحدة يزيد خلطر �للوفاة بن�سبلة 30 %
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