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�إت�ش” �إف  “جي  لـ  �صافيا  ربحا  دوالر  ماليني   104
�ملنام���ة - جي �إف �إت�س: حققت جمموعة 
جي �إف �إت����س �ملالية ربًحا �سافًيا يوؤول �إلى 
104.2 ملي���ون دوالر  �مل�ساهم���ن بقيم���ة 
لل�سن���ة �ملالي���ة �ملنتهي���ة يف 31 دي�سم���ر 
2017، مقارن���ة مبا مقد�ره 217.12 مليون 
دوالر للع���ام �ل�ساب���ق ل���ه، مع حتقي���ق ربح 
�ساف موحد بقيم���ة 103.2 مليون دوالر يف 
2017، مقارن���ة مبا قيمت���ه 233.05 مليون 
دوالر يف 2016.  وذك���ر بي���ان عن �ملجموعة 
�أم�س “تعك����س هذه �لنتائج �لنم���و �ل�سنوي 
�لذي حققته �ملجموعة على حماور �أن�سطتها 
كافة، وذلك مع ��ستبعاد �لدخل �لبالغ قيمته 

464 ملي���ون دوالر �لذي حتقق ملرة و�حدة 
نتيجة للت�سوية �لق�سائية �لتي متت ل�سالح 

�ملجموعة خالل �لربع �الأخريمن �لعام 
.”201611

 

�ملنامة - بنا: �س����دد ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم����و �مللكي �الأم����ري �سلمان بن حم����د �آل خليفة 
عل����ى �أهمية مو��سلة �لعمل عل����ى تنفيذ �مل�ساريع 
�حليوي����ة �لكب����رية مبا ي�سه����م يف تعزي����ز تناف�سية 
مملك����ة �لبحرين عل����ى �سعيد �القت�س����اد �لعاملي 
يف �س����وء �إ�سرت�تيجي����ة تنموي����ة و��سح����ة �ملعامل، 
ووفق مب����ادر�ت ترتجم روؤية �لبحرين �القت�سادية 
2030.  و�أ�س����اد �سموه لدى زيارته ل�رصكة �أملنيوم 
�لبحرين )�ألبا( مب����ا قطعه �سري �لعمل مب�رصوع خط 
�ل�سه����ر �ل�ساد�����س �لذي ينف����ذ �سم����ن �مل�ساريع 
�لتنموية �لكرى �لت����ي تفوق قيمتها 32.5 مليار 

دوالر، و�لذي �سي�سيف لل�رصكة مزيد� من 
�لتو�سع لت�سبح �أكر م�سهر يف �لعامل.

��صتمر�ر تنفيذ �مل�صاريع �لكبرية لتعزيز تناف�صية �القت�صاد

• �سمو ويل �لعهد يف زيارة ل�رصكة “�ألبا”	

تو�فق برملاين حكومي على 6 مبادئ الإعادة توجيه �لدعم
تو�فق���ت  �ل�س���ورى:  – جمل����س  �لق�سيبي���ة 
�للجن���ة �لفنية �ملنبثقة عن �للجنة �مل�سرتكة بن 
�ل�سلطت���ن �لت�رصيعي���ة و�لتنفيذية ب�س���اأن �إعادة 
توجي���ه �لدعم �لنقدي �ملبا�رص �ملخ�س�س للر�مج 
�الجتماعية مل�ستحقي���ه يف �جتماعها �أم�س، على 6 
مبادئ و�أ�س�س عامة، يف حن قررت تاأجيل مناق�سة 

4 مب���ادئ �أخرى ملزيد من �لبح���ث و�لدر��سة من 
�جلانبن، وعر�سها يف �الجتماع �ملقبل للجنة.

وق���ال �لنائب �الأول لرئي����س جمل�س �ل�سورى 
جم���ال فخور �إن �لتو�فق بن �جلانبن كان �ل�سمة 

�لغالبة على �أجو�ء �الجتماع.
و�أ�س���ار �لتو�ف���ق عل���ى مب���د�أ حتدي���د �حل���د 

�الأدن���ى للدخل، عل���ى �أن تتم مر�جعت���ه وتقييمه 
دوري���ا، ومب���د�أ حتديد ح���د �أعلى لدخ���ل �ملو�طن 
)�لف���رد/ �الأ����رصة بح�س���ب �الأح���و�ل( ال�ستحق���اق 
�لدع���م �حلكوم���ي، ومب���د�أ �إعادة �لنظ���ر يف توزيع 
خم�س�س �الإعاقة وت�سنيفها �إلى 3 فئات �سديدة 

ومتو�سطة وب�سيطة.

ملعرفة  امللفات  بفتح  “الغد” تتعهد 
م�صري اأموال “املتعرثين” 

 موؤمتر الكويت: 30 مليار دولر لإعادة 
اإعمار العراق

اقتصاد البالد
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نتائج  امل�صرحي” يعلن  “اأوال 
مهرجانه الـ 11 اليوم

مسافات البالد

23

تخليد ذكرى �الأو�ئل و�جب علينا �ملو�طن حمور �لتنمية و�أ�صا�صها
ال�صيخ �صلمان بن حمد قدم الكثري لدينه و�صعبه واأمته... �صمو رئي�س الوزراء: 

اخلط ال�صاد�س يجعل “األبا” اأكرب م�صهر يف العامل... �صمو ويل العهد: 

تلقى تهاين اأفراد العائلة املالكة بذكرى امليثاق... جاللة امللك:

�ملنام���ة - بن���ا: لدى �فتت���اح �سموه �أك���ر �رصح ديني 
يف �ملنطق���ة �جلنوبية، �أكد رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة �أن �ملغفور 
ل���ه حاكم �لبحري���ن �الأ�سبق �ساحب �لعظم���ة �لو�لد �ل�سيخ 
�سلمان بن حمد �آل خليفة قدم �لكثري لدينه و�سعبه و�أمته، 
و�أن تخليد ذكرى �الأو�ئل �لذين و�سعو� �للبنات �الأ�سا�سية 

ملا نعي�سه �ليوم من تطور �سامل و�جب علينا.

وكان �سم���وه ق���د تف�سل، م�س���اء �أم����س بح�سور ويل 
�لعهد نائ���ب �لقائد �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري �سلمان بن حمد �آل 
خليف���ة، وعدد م���ن كبار �أف���ر�د �لعائلة �ملالك���ة �لكرمية، 
بافتتاح جامع �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �ساحب �لعظمة 
�ل�سيخ �سلمان بن حمد بن عي�سى �آل خليفة حاكم �لبحرين 

�الأ�سبق )طيب �هلل ثر�ه( يف منطقة عو�يل.

�ملنام���ة - بنا: �أكد عاهل �لبالد �ساح���ب �جلاللة �مللك حمد 
ب���ن عي�سى �آل خليف���ة �أن �ملو�ط���ن �سيظل دوماً حم���ور �لتنمية 
و�أ�سا�سه���ا، م�سيد�ً مب���ا �أثبتته �لكف���اءة و�خل���رة �لبحرينية من 
جد�رة وق���درة على �لتفوق و�لتمي���ز يف �الأد�ء يف �ستى �ملجاالت 
و�ملحاف���ل �لدولي���ة. ج���اء ذلك ل���دى ��ستقبال جاللت���ه، بح�سور 
رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري خليفة بن �سلمان 
�آل خليفة، وويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 

جمل����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري �سلمان بن حمد �آل 
خليف���ة يف ق����رص �ل�سخري �أم�س، �أف���ر�د �لعائل���ة �ملالكة �لكرمية 
لل�س���الم على جاللت���ه مبنا�سبة �لذك���رى �ل�سنوي���ة �ل�سابعة ع�رصة 

للت�سويت على ميثاق �لعمل �لوطني.
ه���ذ� وتف�ّسل جالل���ة �مللك، ف�سمل برعايت���ه �لكرمية �أم�س، 
جانًبا من �الحتفال �لوطن���ي �لذي نظمته وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

بهذه �ملنا�سبة، يف �رصح �مليثاق بال�سخري.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مفتتحا، بح�سور �سمو ويل �لعهد، جامع �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �ساحب �لعظمة �ل�سيخ �سلمان بن حمد بن عي�سى	 • جاللة �مللك م�ستقبال، بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد، �أفر�د �لعائلة �ملالكة	
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بدء حظر �صيد 
الروبيان مار�س املقبل

�ملنام���ة - وكالة �لزر�عة و�ل���روة �لبحرية: 
�أعلن���ت وكالة �لزر�عة و�ل���روة �لبحرية عن بدء 
�رصيان فرتة حظر �سي���د �لربيان وتد�وله وبيعه 
�عتبار�ً من 1 مار�س �إلى 31 يوليو 2018 �إنفاذ�ً 
لتوجيهات رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة.  
ودع���ت �لوكال���ة حامل���ي تر�خي����س �سي���د 
�لروبي���ان ب����رصورة مر�جع���ة مكت���ب �لرت�خي�س 

�لبحرية مبنطقة �لبديع وفقا ملا جاء بالقر�ر.

• •�ل�سيخ �أحمد بن خليفة 	 ه�سام �لري�س	
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ن�������ش���ت���ذك���ر ال����وق����ف����ة ال���وط���ن���ي���ة ال���������ش����ادق����ة ل�����ش��ع��ب��ن��ا ال�������ويف ب����ه����ذا ال���ي���وم

�ملو�ط���ن �سيظ���ل دوما حم���ور �لتنمي���ة و�أ�سا�سها
اأفراد العائلة املالكة هناأوا جاللته بذكرى امليثاق... جاللة امللك:

املنام����ة - بن����ا: ا�شتقبل عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليفة، بح�شور 
رئي�س ال����وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
ب����ن �شلم����ان ال خليف����ة، وويل العهد نائ����ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، يف 
ق�رص ال�شخري اأم�س، اأف����راد العائلة املالكة الكرمية 
لل�ش����الم على جاللت����ه مبنا�شب����ة الذك����رى ال�شنوية 
ال�شابع����ة ع�����رصة للت�شوي����ت عل����ى ميث����اق العم����ل 

الوطني.
وبع����د ت����الوة اآي م����ن الذك����ر احلكي����م، اأقيمت 

العر�شة البحرينية بهذه املنا�شبة الوطنية.
ورف����ع اأف����راد العائل����ة املالك����ة اأ�شم����ى اآي����ات 
التهنئ����ة والتربي����كات مبنا�شبة الذك����رى ال�شنوية 
املجي����دة ال�شابع����ة ع�����رصة للت�شوي����ت عل����ى ميثاق 
العم����ل الوطني، م�شيدين باالإجن����ازات املهمة التي 
حققته����ا مملكة البحرين يف عه����د جاللته، �شارعني 
اإلى املول����ى �شبحانه وتعالى اأن يحفظ جاللة امللك 
وميتعه مبوفور ال�شحة وال�شعادة، ويحفظ البحرين 
ويدمي عليها اأمنه����ا وا�شتقرارها ورخاءها لتوا�شل 

بقيادة جاللته م�شريتها املباركة امليمونة.
ورح����ب �شاح����ب اجلالل����ة باجلمي����ع وبادله����م 
التهنئ����ة بهذه املنا�شبة، معرباً عن �شكره وتقديره 
على م�شاعرهم الوطني����ة النبيلة ودعواتهم الطيبة 
يف ه����ذه الذكرى الغالية، م�شتذك����راً جاللته الوقفة 
الوطني����ة ال�شادق����ة ل�شعب البحرين ال����ويف يف هذا 
الي����وم التاريخ����ي املجي����د، واملع����ربة ع����ن اإرادته 
وتوافقه على ثوابت العم����ل الوطني، والتي كانت 
بداية ملرحل����ة جديدة من م�ش����رية العمل امل�شرتك 
والنه�شة ال�شاملة وفق روؤية تعتمد النهج التطوير 

خياراً لتعزيز التطور والتقدم احل�شاري.
واأك����د جاللت����ه اأن ميثاق العم����ل الوطني �شكل 
انطالق����ة مهم����ة وحمط����ة م�شيئة يف تاري����خ مملكة 
وفت����ح  ال�شامل����ة  ونه�شته����ا  املعا�����رص  البحري����ن 
اآفاق����ا جدي����دة لتحقيق كل م����ا فيه خ����ري للبحرين 

وم�شتقبلها.
كما اأكد جاللته اأن املواط����ن البحريني �شيظل 

دوم����اً حمور التنمي����ة واأ�شا�شها، م�شي����داً مبا اأثبتته 
الكف����اءة واخل����ربة البحريني����ة م����ن ج����دارة وق����درة 
عل����ى التف����وق والتمي����ز يف االأداء يف �شتى املجاالت 
واملحاف����ل الدولية، والتي جت�ّش����د �شدق انتمائهم 

ووالئهم وحبهم لبالدهم وحر�شهم على رفع رايتها 
يف كل امليادين.

واأع����رب جالل����ة املل����ك ع����ن تقدي����ره واعتزازه 
مبنت�شب����ي ق����وة دف����اع البحري����ن ووزارة الداخلي����ة 

واحلر�س الوطني ملا يقومون به من جهود خمل�شة 
ومتوا�شلة يف حفظ اأمن الوطن و�شمان ا�شتقراره، 
وهي جهود تعك�س التط����ور امل�شتمر الذي ت�شهده 
هذه االأجه����زة والتعاون والتن�شي����ق امل�شرتك فيما 
بينها، وما يتمتع به رجالها من روح وطنية وجاهزية 
عالية، م�شتذكراً جاللت����ه ت�شحيات �شهدائنا االأبرار 
الذي����ن قدم����وا دماءهم الزكي����ة دفاعاً ع����ن دينهم 

ووطنهم.
واأكد جالل����ة امللك اأن مملك����ة البحرين ما�شية 
يف م�شريته����ا الرائ����دة نح����و مزي����د م����ن التحدي����ث 
والتطوي����ر، وتر�شيخ قواعد الدولة املدنية القائمة 
على العدالة وامل�ش����اواة وحماية احلقوق واحلريات 
واح����رتام القانون، ون�����رص قيم االعت����دال والت�شامح 

والتعاي�س.

• جاللة امللك م�شتقبال، بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد، اأفراد العائلة املالكة	

امليثاق حمطة م�شيئة 
يف تاريخ البحرين 

نقدر اجلهود الع�شكرية 
واالأمنية يف حفظ اأمن 

الوطن 

م�شريتنا م�شتمرة 
بحماية احلقوق ون�رص 

قيم االعتدال

لن نن�شى ت�شحيات 
�شهدائنا االأبرار 
ودماءهم الزكية

جالل���ة �مللك يتلقى دعوة حل�سور زف���اف �ل�سيخ خالد بن علي

... وجاللته يتلقى تهنئة رئي�س “�لد�ستورية” 

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�شخري بح�شور رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �شلمان بن حم���د اآل خليفة، اأم�س، وزير 
�ش���وؤون الديوان امللكي �شم���و ال�شيخ علي بن 

عي�شى اآل خليفة.
وت����رصف �شم���و ال�شيخ علي ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة بتقدمي دعوة اإلى جاللة امللك حل�شور 
حف���ل زواج جنله �شمو ال�شيخ خالد بن علي بن 

عي�شى اآل خليفة.
واأعرب جالل���ة امللك عن خال����س متنياته 
ل�شمو ال�شيخ خالد بحياة �شعيدة وزواج ميمون 

مبارك.

املنام���ة- بنا: تلقى عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئة من رئي����س املحكمة الد�شتورية ال�شيخ 
خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة؛ مبنا�شبة 
الذكرى ال�شابعة ع�رصة مليثاق العمل الوطني. 

وفيما يلي ن�س الربقية:

ح����رصة �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه عاهل البالد 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
اإن���ه لي�رصفني اأن اأرفع اإل���ى مقام جاللتكم 
ال�شام���ي حفظك���م اهلل اأ�شم���ى اآي���ات التهاين 
والتربي���كات مبنا�شبة الذك���رى ال�شابعة ع�رصة 

اأر�شيتم���وه  ال���ذي  الوطن���ي  العم���ل  مليث���اق 
جاللتك���م واأجمع علي���ه �شعبكم ال���ويف، لتنعم 
البحرين بحياة دميقراطية اآمنة مرجعها ميثاق 
العم���ل الوطن���ي و�شي���ادة القان���ون يف عه���د 

جاللتكم الزاهر حفظكم اهلل.
داعيا املولى عز وج���ل اأن يحفظ جاللتكم 

ويرعاكم، واأن ي�شدد على طريق اخلري خطاكم، 
اإنه �شميع جميب.

�شامل���ني  اهلل  بحف���ظ  جاللتك���م  ودمت���م 
منعمني،

رئي�س املحكمة الد�شتورية
خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو وزير �شوؤون الديوان امللكي 	

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
�شك���ر جوابي���ة من اأم���ري دولة الكوي���ت �شمو 
ال�شيخ �شب���اح االأحمد اجلاب���ر ال�شباح، وذلك 
ا عل���ى برقي���ة جاللته املهنئة ل���ه مبنا�شبة  ردًّ
الذك���رى الثانية ع�رصة لتولي���ه مقاليد احلكم 

يف بالده.
واأع���رب �شم���و اأم���ري دول���ة الكوي���ت يف 
برقيت���ه عن خال�س �شك���ره لعاهل البالد على 
���ا  م�شاع���ر جاللت���ه الطيب���ة ال�شادق���ة، متمنيًّ
جلاللت���ه موف���ور ال�شحة وال�شع���ادة وململكة 

البحرين املزيد من التقدم والتطور.
كما تلقى جالل���ة امللك برقية تهنئة من 
�شفري دول���ة الكويت ال�شقيق���ة ال�شيخ عزام 
مب���ارك ال�شباح ل���دى اململكة عمي���د ال�شلك 
الدبلوما�ش���ي مبنا�شبة الذكرى ال�شابعة ع�رصة 

مليثاق العمل الوطني.
واأع���رب عمي���د ال�شل���ك الدبلوما�شي يف 
برقيت���ه عن اأطيب تهاني���ه وتربيكاته جلاللة 
عاه���ل الب���الد باملنا�شب���ة الوطني���ة، متمني���ا 
جلاللت���ه موف���ور ال�شحة وال�شع���ادة وململكة 

البحرين مزيدا من التقدم والتطور.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
�شك���ر جوابي���ة م���ن رئي�س جمهوري���ة قرب�س 
ا على برقية  نيكو�س انا�شتا�شياد�س وذلك ردًّ
جاللت���ه املهنئة له مبنا�شب���ة ذكرى ا�شتقالل 

بالده.
واأعرب فيها عن خال�س �شكره وتقديره 
عل���ى م�شاعر جاللت���ه الطيب���ة، متمنياً جلاللته 
مملك���ة  ول�شع���ب  وال�شع���ادة  ال�شح���ة  دوام 

البحرين املزيد من التقدم واالزدهار. 

املنام���ة - بنا: تلقى عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقية تهنئة من وزير �شوؤون 
الدفاع الفريق الرك���ن يو�شف بن اأحمد 
ب���ن ح�شني اجلالهم���ة؛ مبنا�شبة الذكرى 

ال�شابعة ع�رصة مليثاق العمل الوطني.
واأع���رب وزي���ر �ش���وؤون الدف���اع يف 
الربقية عن تهاني���ه وتربيكاته واأطيب 
اأمنيات���ه جلاللة العاهل به���ذه املنا�شبة 
التاريخي���ة الوطني���ة، موؤك���دا اأنها تاأتي 
يف ظ���ل كل م���ا حتقق ململك���ة البحرين 
من اإجنازات م�رصفة على االأ�شعدة كافة، 
واأن امليث���اق �ش���كل نقل���ة نوعي���ة اإلى 
م�ش���اف الدول الدميقراطي���ة وانطالقة 
ملرحلة جدي���دة يعي�شها جمتمعنا، حيث 
اأ�شبحن���ا مو�شع تقدير واحرتام واإعجاب 
من املجتمع الدويل بف�شل جهود جاللته 
وروؤيت���ه الثاقب���ة الت���ي اأواله���ا لتعزيز 
مكان���ة مملكتنا ب���ني دول الع���امل على 
واالقت�شادية  ال�شيا�شي���ة  امل�شتوي���ات 
واالجتماعية، �شائ���ال اهلل تعالى اأن مين 
عل���ى جاللته مبوفور ال�شح���ة وال�شعادة 

وطول العمر يف ظل قيادته احلكيمة. 

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقتي تهنئة م���ن النائب 
االأول لرئي����س جمل����س الن���واب علي 
الع���رادي واأمني عام جمل����س النواب 
عب���داهلل الدو����رصي، اأعرب���ا فيهما عن 
والتربيكات  الته���اين  اآي���ات  اأ�شم���ى 

جلاللته باملنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يتلقى 
�شكر اأمري الكويت

... وجاللته يتلقى �شكر 
الرئي�س القرب�شي

... وجاللته يتلقى 
تهنئة وزير الدفاع

... وجاللته يتلقى تهنئتني 
من العرادي والدو�رصي
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النعيم���ي: ملتزم���ون ب�لتوجيه����ت امللكي���ة ب�ش����أن تعزي���ز الهوي���ة العربي���ة للبحري���ن 
تاأ�صيـــــل مفاهيـــــم املواطنــــــة فكــــًرا وتطبيًقــــا

رعى حفل الذكرى ال�17 للت�شويت على امليث�ق... جاللة امللك:

املن�م���ة - بن�: تف�ّشل ع�هل البالد �ش�حب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ف�شمل 
برع�يت���ه الكرمي���ة اأم����س، ج�نًب� م���ن االحتف�ل 
الوطني ال���ذي نظمته وزارة الرتبي���ة والتعليم 
مبن��شبة الذكرى ال�ش�بعة ع�رشة للت�شويت على 
ميث����ق العم���ل الوطني، وذلك يف ����رشح ميث�ق 

العمل الوطني ب�ل�شخري.
يف  ك�ن  املل���ك،  جالل���ة  و�ش���ول  ول���دى 
م�ج���د  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزي���ر  اال�شتقب����ل 
النعيمي وعدد من كب����ر امل�شوؤولني ب�لوزارة، 
حي���ث قوب���ل جاللت���ه ب�لرتحي���ب والهت�ف من 
قبل اأبن�ئ���ه الطلبة والط�لب����ت امل�ش�ركني يف 
االحتف����ل م���ن خمتل���ف املدار����س واجل�مع�ت 

احلكومية واخل��شة.
وبعد عزف ال�شالم امللكي وتقدمي مقطوعة 
مو�شيقية من قب���ل فرقة االأورك�شرتا الطالبية، 
قدم���ت الط�لبت�ن ميث�ق �شي���د عب��س وميث�ق 
اإبراهي���م عل���ي املولودت�ن يف ي���وم الت�شويت 
على ميث�ق العمل الوطن���ي هدية تذك�رية اإلى 
جالل���ة املل���ك، بعد ذل���ك قدم���ت جمموعة من 
الطلب���ة م�شه���ًدا حوارًي� وطنًي�، ث���م مت تقدمي 
اأوبريت “ميث�ق اخلري”، الذي ت�شّمن 3 لوح�ت 
غن�ئي���ة ا�شتعرا�شية حلنه� ج��ش���م بن حرب�ن، 
وهي “ميث�ق الب�ش�ير” من كلم�ت ال�ش�عر حممد 
اجللواح وغن�ء الفن�ن حمم���د احلم�دي، و”اأغلى 
حبيب���ة” من كلم�ت ال�ش�عر حممد اجللواح وغن�ء 
الفن����ن حممد الكعب���ي، و”خليفية” من كلم�ت 

ج��شم بن حرب�ن وغن�ء الفن�نة دني� بطمة.
وبه���ذه املن��شب���ة، اأعرب جالل���ة امللك عن 
�شك���ره وتقديره للم�ش�رك���ني يف هذه الفع�لية 
الت���ي ُنظمت احتف����ًء بهذه املن��شب���ة الوطنية 
العزيزة، م�شيًدا جاللته مب� ت�شمنه االحتف�ل من 
قي���م وطنية اأ�شيلة تعك�س حج���م اجلهود التي 
تبذله� املوؤ�ش�ش�ت التعليمية يف ت�شكيل ثق�فة 
االنتم����ء الوطني، وت�أ�شي���ل مف�هيم املواطنة 
فك���ًرا وتطبيق�، من خ���الل املن�ه���ج الدرا�شية 

واالأن�شطة الطالبية.
من ج�نب���ه، ع���ّ� وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
عن عظي���م �شكره وتقديره جلالل���ة امللك على 
تف�ّش���ل جاللت���ه بت�رشيف ه���ذا االحتف����ل الذي 
اأق�مته ال���وزارة احتف����ًء بذكرى ميث����ق العمل 
الوطن���ي، وتعبرياً من منت�شب���ي الوزارة، خ��شًة 
االأبن�ء الطلبة من خمتلف املراحل الدرا�شية عن 

م�ش�عر ال���والء للوطن والوف�ء للقي�دة احلكيمة 
ويرع�ه�، وت�أكي���داً المتن�ن اجلميع مل� حظي به 
قط�ع الرتبي���ة والتعليم، والي���زال، من اهتم�م 
ورع�ي���ة من جاللته مم� ك�ن ل���ه الدور االأك� يف 

االرتق�ء ب�مل�شرية التعليمية.
واأكد الوزير اأن الوزارة ت�شع بعني االعتب�ر 
التوجيه����ت امللكي���ة ال�ش�مي���ة ب�ش����أن تعزيز 
الهوي���ة العربي���ة ململك���ة البحري���ن، وال�شعي 
امل�شتم���ر لرع�ية املواه���ب الطالبية يف خمتلف 
جم�الت املوهبة واالإبداع، مل� ي�شكله هذا اجليل 

من اأهمية مل�شتقبل اململكة.
وك�ن احتف����ل ال���وزارة ال���ذي ا�شتم���ر منذ 
الت��شع���ة �شب�ًح���� وحت���ى اخل�م�شة م�ش����ًء، قد 
�شهد العديد من الفع�لي�ت الري��شية والفنية 
والثق�في���ة املتنوعة، ومنه� كرنف�ل لل�شي�رات 
الت���ي مت اإعداده���� من قبل عدد م���ن املدار�س 
واجل�مع�ت، اإ�ش�فًة اإلى م�شرية طالبية انطلقت 
م���ن ج�معة البحرين و�شوالً اإل���ى �رشح امليث�ق، 
وبطول���ة الخ���رتاق ال�ش�حي���ة وبطول���ة الألع�ب 
القوى لطلبة املرحلت���ني االإعدادية والث�نوية، 
وبطول���ة يف ك���رة الق���دم للمرحل���ة الث�نوي���ة، 
ذوي  للطلب���ة  متنوع���ة  ري��شي���ة  وم�ش�بق����ت 

االإع�قة.
كم���� ت�شّمن���ت ال�ش�ح���ة اخل�رجي���ة ل����رشح 
امليث�ق العديد م���ن االأرك�ن الفنية والرتاثية، 
ومنه� ركن )البحري���ن قدمًي�( الذي ا�شتعر�س 
من خالله الطلب���ة جوانب من تراث البحرين من 
خالل عر�س االأ�شواق ال�شعبية واحلرف واالألع�ب 
واالأزي����ء واالأكالت ال�شعبي���ة، ورك���ن )البحرين 
حديًث�( ال���ذي قدمت من خالل���ه املدار�س اأبرز 
اأن�شطته���� الرتبوي���ة املنف���ذة �شم���ن م����رشوع 
املدر�ش���ة املعززة للمواطنة وحق���وق االإن�ش�ن، 
ومت م���ن خالل���ه ا�شتعرا����س عدد م���ن اإجن�زات 
مركز رع�ية الطلبة املوهوب���ني واإدارة الرتبية 
اخل��شة، مع تقدمي م�رشوع����ت علمية لعدد من 
طلب���ة اجل�مع����ت، اإ�ش�فًة اإلى رك���ن )الع�مل يف 
وطني( الذي ا�شتعر�س من خالله الطلبة فنون 
وع�دات وتق�لي���د ال�شعوب، ف�شاًل عن ا�شتم�ل 
احلفل على اأن�شطة للر�شم وفع�لي�ت مو�شيقية 

وم�رشحية.
وق�م وزير الرتبية والتعليم بتكرمي الطلبة 
الف�ئزي���ن واملتميزي���ن يف خمتل���ف فع�لي����ت 

•االحتف�ل. جاللة امللك يرعى ج�نًب� من االحتف�ل الوطني لوزارة الرتبية والتعليم مبن��شبة ذكرى ميث�ق العمل الوطني	
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�ل����ع����ب����ادة�ملغف���ور ل���ه ب���اإذن �هلل �ل�ش���يخ �ش���لمان ب���ن حم���د ق���دم �لكث���ر لدين���ه و�ش���عبه و�أمت���ه دور  و�إع��������م��������ار  ب�����ن�����اء  يف  �ل����ت����و�����ش����ع  ع����ل����ى  ح����ك����وم����ي  ح�����ر������ص 
�مل���ن���اب���ر �ل���دي���ن���ي���ة ت����ع����رف ب��ق��ي��م��ن��ا �لإ�����ش����ام����ي����ة وحت���������ص ع���ل���ى �ل��ت��ع��اي�����ص ����ش���م���وه ����ش���ك���ر ج����ال����ة �مل����ل����ك ع���ل���ى ت���وج���ي���ه���ات���ه �ل�������ش���ام���ي���ة ل���ب���ن���اء �جل���ام���ع 

�سمـــو رئيــ�س الوزراء: تخليـــــد ذكــــــــــرى الأوائــــــل واجـــــب علينـــــــا
نفتتح جامًعا يحمل ��شًما غالًيا علينا وهو �لو�لد �لعزيز 

�ملنام����ة - بنا: ل����دى �فتتاح �ش����موه �أكرب �رصح 
دين����ي يف �ملنطق����ة �جلنوبي����ة، �أكد رئي�����ص �لوزر�ء 
�ش����احب �ل�ش����مو �مللكي �لأمر خليفة بن �شلمان �آل 
خليفة �أن �ملغفور له حاكم �لبحرين �لأ�شبق �شاحب 
�لعظمة �لو�لد �ل�شيخ �شلمان بن حمد �آل خليفة قدم 
�لكث����ر لدين����ه و�ش����عبه و�أمته وبذل م����ن �أجل خدمة 

�لإ�شام و�مل�شلمني.
وقال �ش����موه “�إن تخليد ذك����رى �لأو�ئل �لذين 
و�ش����عو� �للبن����ات �لأ�شا�ش����ية ملا نعي�ش����ه �ليوم من 
تطور �ش����امل و�جب علين����ا، وهو رد بع�ص من جميل 
�أ�ش����حاب �لف�شل فيما و�ش����ل �إليه وطننا بحمد �هلل 
م����ن تقدم و�زده����ار، ولز�ل يخط����و م�رصعا يف طريق 
�لريادة و�لنه�ش����ة و�ملجد يف ظ����ل عهد عاهل �لباد 

�شاحب �جلالة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة”.
و��شتذكر �شاحب �ل�شمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء 
مناقب �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �ش����احب �لعظمة 
�ل�شيخ �شلمان بن حمد �آل خليفة و�إ�شهاماته �جلليلة 

حمليا و�إقليميا.
وكان �ش����احب �ل�ش����مو �مللكي رئي�����ص �لوزر�ء 
قد تف�ش����ل م�ش����اء �أم�����ص بح�ش����ور ويل �لعهد نائب 
�لقائد �لأعلى �لنائ����ب �لأول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�ش����احب �ل�ش����مو �مللكي �لأمر �ش����لمان بن حمد �آل 
خليفة وعدد من كبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية 
بافتت����اح جامع �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �ش����احب 
�لعظمة �ل�ش����يخ �شلمان بن حمد بن عي�شى �آل خليفة 
حاكم �لبحرين �لأ�ش����بق )طي����ب �هلل ثر�ه( يف منطقة 

عو�يل.
و�أعرب �شاحب �ل�شمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء عن 
خال�ص �شكره وتقديره جلالة �مللك على توجيهاته 
�ل�ش����امية ببناء هذ� �جلامع، وقال �شموه “�إننا نفتتح 
�ليوم جامعا يحمل ��ش����م حاكم غاليا علينا وعلى كل 
بحريني وهو �لو�لد �لعزيز �ش����احب �لعظمة �ل�ش����يخ 
�شلمان بن حمد بن عي�شى �آل خليفة طيب �هلل ثر�ه، 
ونحن ن�ش����تذكر بكل �لعتز�ز �جلهود �لعظيمة �لتي 
بذلها يف �إر�ش����اء �أ�ش�����ص �لنه�ش����ة �حلديث����ة ململكة 
�لبحرين وما قدمه رحمه �هلل على مدى �ش����نو�ت من 

عطاء يف بناء �لوطن وتطوره”.
و�أكد �ش����موه حر�����ص �حلكومة على �لتو�ش����ع يف 
بن����اء و�إعم����ار �مل�ش����اجد و�جلو�م����ع ودور �لعبادة يف 
خمتل����ف مناطق �لبحرين وتوفر �لت�ش����هيات كافة 
�لتي متكنها من �لقيام بدورها �لديني ور�ش����التها 

يف ن�رص وتعميق �لقيم �لإ�شامية و�لإميانية.
ونوه �شموه �إلى �أهمية �حلفاظ على دور �ملنابر 
�لدينية يف �لتعريف بالقيم �لإ�ش����امية �لنبيلة �لتي 
حت�����ص عل����ى �لعمل و�لتعاي�����ص بني �أبن����اء �ملجتمع 

�لو�حد.
وق����ام �ش����احب �ل�ش����مو �مللكي رئي�����ص �لوزر�ء 
و�ش����احب �ل�ش����مو �مللكي ويل �لعهد نائ����ب �لقائد 
�لأعل����ى �لنائب �لأول لرئي�ص جمل�����ص �لوزر�ء بجولة 
د�خ����ل جام����ع �ملغفور له ب����اإذن �هلل تعالى �ش����احب 

�لعظمة �ل�ش����يخ �شلمان بن حمد بن عي�شى �آل خليفة 
ير�فق �ش����موهما رئي�����ص �ملجل�ص �لأعلى لل�ش����وؤون 
�لإ�ش����امية �شمو �ل�ش����يخ عبد�هلل بن خالد �آل خليفة 

وع����دد من كبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية، حيث 
تفقد �شموهما �مل�شلى �لرئي�ص و�ل�شاحة �خلارجية 

�إ�شافة �إلى �ملر�فق �لتي يت�شمنها �جلامع. 

يذك����ر �أن م�ش����احة �لبناء �لإجمالي����ة للجامع تبلغ 
6850 مرت� وي�ش����تمل على م�ش����لى يت�شع ل� 5150 
م����ن  �لرج����ال و1600  م����ن   3550 بو�ق����ع  م�ش����ليا 

�لن�ش����اء، وي�ش����م عدد� من �لغرف لتدري�����ص �لقر�آن 
�لكرمي وعلومه �إ�ش����افة �إلى جمل�ص ومكتبة وموقف 

لل�شيار�ت يت�شع ل� 600 �شيارة.

• �شمو رئي�ص �لوزر�ء مفتتحا، بح�شور �شمو ويل �لعهد، جامع �ملغفور له باإذن �هلل تعالى �شاحب �لعظمة �ل�شيخ �شلمان بن حمد بن عي�شى	

• حاكم �لبحرين �لأ�شبق �شاحب �لعظمة �ل�شيخ �شلمان بن حمد �آل خليفة طيب �هلل ثر�ه	
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ال����ع����امل يف  م�������ص���ه���ر  اأك���������ر  “األبا”  ي���ج���ع���ل  ال���������ص����اد�����س  ال�������ص���ه���ر  خ�����ط 

وال����ع����امل امل���ن���ط���ق���ة  وا�����ص����ت����ق����رار  اأم��������ن  ب����دع����م  ل���ل���م���م���ل���ك���ة  ري����������ادي  دور 

ال�سعودية املت�سدر الأول حلماية الإ�سالم وامل�سلمني

ال�ستمرار يف تنفيذ امل�ساريع احليوية الكبرية امل�ساهمة بتعزيز تناف�سية القت�ساد

ا مع ال�صفري ال�صعودي اأبرز امل�صتجدات... �صمو رئي�س الوزراء: �صموه م�صتعر�صً

لدى زيارة �صموه “األبا” لالطالع على �صري العمل بخط ال�صهر ال�صاد�س... �صمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقبل رئي����س الوزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة بق����ر الق�صيبي���ة اأم����س 
�صف���ري اململكة العربي���ة ال�صعودية ال�صقيقة 
لدى مملك���ة البحرين عبداهلل بن عبدامللك اآل 

ال�صيخ.
واأك���د �صاح���ب ال�صم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء اأن العالقات التي ترب���ط بني مملكة 
ال�صعودي���ة  العربي���ة  واململك���ة  البحري���ن 
ال�صقيقة له���ا خ�صو�صيتها وبعدها التاريخي 
وحتظ���ى ب���كل الدع���م والإ�صن���اد مل���ا يجم���ع 
البلدي���ن من روابط حمبة واأوا�ر قربى ووحدة 
م�ص���ري م�صرتك بناه���ا الآباء والأج���داد، معربا 
�صم���وه ع���ن اعتزاز مملك���ة البحري���ن بالتطور 
الذي ت�صهده العالق���ات البحرينية ال�صعودية 
و�صعيه���ا الدائ���م لالرتق���اء مب�ص���ار التعاون 
بينهم���ا ا�صتن���ادا اإلى العالق���ات القوية التي 

تربط البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
واأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ت�صكل 
عمق���ا اإ�صرتاتيجيا للع���رب وامل�صلمني، ولها 
مكانته���ا ال�صيا�صي���ة والدينية وتع���زز دورها 
يف ظ���ل قيادة خادم احلرمني ال�ريفني امللك 
�صلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل �صع���ود حتى غدت 
املت�ص���در الأول حلماية الإ�ص���الم وامل�صلمني 

والدفاع عن ق�صاياهم.
كم���ا مت خالل اللق���اء ا�صتعرا�س جملة من 
املو�صوع���ات املت�صل���ة بتط���ورات الأحداث 
وم�صتجداته���ا اإقليمي���ا ودولي���ا، حي���ث اأ�صاد 
�صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء مبواقف 
القي���ادة ال�صعودي���ة جت���اه خمتل���ف الق�صايا 
العربي���ة والإ�صالمية، وبال���دور الريادي الذي 
تقوم ب���ه اململك���ة ال�صقيق���ة يف دع���م الأمن 

وال�صتقرار وال�صالم يف املنطقة والعامل.

املنام����ة -بن����ا: اأك����د ويل العهد نائ����ب القائ����د الأعلى 
النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري �صلم����ان بن حمد اآل خليفة ال����دور املحوري للم�صاريع 
التنموية الكرى يف رفد القت�صاد الوطني، وتوفري الفر�س 
الوظيفي����ة النوعية للمواطن التي تاأت����ي م�صلحته يف املقام 
الأول عن����د و�صع اخلطط والأه����داف التنموية للمملكة وذلك 
حتقيقا للتوجيه����ات ال�صامية لعاهل الب����الد �صاحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�صى اآل خليفة التي تعتر املواطن اأ�صا�صا 
لكافة م����ا تن�صده اململكة من تنمية وازده����ار، م�صريا �صموه 
اإل����ى م����ا �صيوفره م�����روع خط ال�صه����ر ال�صاد�����س من فر�س 
وظيفية نوعي����ة اأمام الكوادر الوطنية واملقدرة بنحو 3200 
فر�ص����ة. و�صدد �صموه على اأهمية موا�صلة العمل على تنفيذ 
امل�صاري����ع احليوي����ة الكبرية مب����ا ي�صهم يف تعزي����ز تناف�صية 
مملك����ة البحرين عل����ى �صعي����د القت�صاد العامل����ي يف �صوء 
اإ�صرتاتيجية تنموي����ة وا�صحة املعامل، ووفق مبادرات ترتجم 
روؤي����ة البحرين القت�صادية 2030 وتعزي����ز مبادئها القائمة 
على ال�صتدامة والتناف�صي����ة والعدالة، والتي تلتقي خاللها 
جه����ود القطاع����ني الع����ام واخلا�����س لرفد خمتل����ف م�صارات 
التنمي����ة القت�صادية. منوه����ا �صموه مبا قطع����ه �صري العمل 
مب�����روع خط ال�صه����ر ال�صاد�����س ال����ذي يتم تنفي����ذه �صمن 
امل�صاريع التنموية الكرى الت����ي تفوق قيمتها 32.5 مليار 
دولر، والذي �صي�صيف ل�ركة اأملنيوم البحرين )البا( مزيدا 
م����ن التو�ص����ع لت�صبح اأك����ر م�صهر يف الع����امل باإجمايل طاقة 

اإنتاجية ت�صل اإلى 1.5 مليون طن مرتي �صنويا.
واأ�صار �صم����وه اإلى اأن التو�ص����ع يف امل�صاريع ال�صناعية 
وال�صتثماري����ة هو انعكا�س للتوجه����ات التنموية التي تلبي 

الطم����وح نحو موا�صل����ة تنويع م�صادر الدخ����ل وتعزيز البنية 
القت�صادية، ومبا ي�صهم يف تعزيز الأداء القت�صادي، ودعم 
املوارد املالي����ة للمملكة، ورفد القت�ص����اد الوطني، م�صريا 
�صم����وه اإلى ال����دور الب����ارز الذي ت�صطل����ع به �رك����ة اأملنيوم 
البحري����ن )األب����ا( من����ذ ب����دء عملياته����ا الع����ام 1971 يف دعم 
القت�ص����اد الوطني التي عك�صت توج����ه البحرين املبكر نحو 

تنويع م�صادر الدخل وخلق الوظائف النوعية للمواطنني.
جاء ذلك لدى زيارة �صم����وه اإلى �ركة اأملنيوم البحرين 
)األب����ا( يف اإطار الزيارات امليداني����ة التي يحر�س �صموه على 
القيام به����ا ملختلف اجله����ات واملوؤ�ص�ص����ات، ولدى و�صول 
�صموه اإلى مقر ال�ركة كان يف مقدمة م�صتقبليه نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء رئي�س جمل�����س اإدارة �ركة ممتلكات البحرين 
القاب�صة ال�صيخ خالد ب����ن عبداهلل اآل خليفة، ورئي�س جمل�س 
اإدارة �ركة األبا ال�صيخ دعيج بن �صلمان بن دعيج اآل خليفة، 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة بكتل الدولية بريندن بي بكتل، 
وعدد من كبار امل�صوؤولني، حيث ا�صتمع �صموه اإلى �رح حول 
عملي����ات ال�ركة واأدائها خ����الل الفرتة املا�صي����ة، كما اطلع 
�صم����وه على املخطط����ات التف�صيلية ل����كل مرحلة من مراحل 
م�روع خط ال�صهر ال�صاد�س باملدة الزمنية، اإلى جانب ن�صب 
الإجن����از يف كل مرحلة، واأهم الإجن����ازات واآخر التطورات التي 

و�صل اإليها امل�����روع، اإ�صافة اإلى خطط التنمية امل�صتقبلية 
لل�رك����ة. وقد اأ�صاد �صاحب ال�صم����و امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء باجلهود 
املبذول����ة يف اإدارة العمليات الت�صغيلية والت�صويقية لل�ركة 
ال�صاعي����ة اإل����ى موا�صل����ة تطوي����ر اأداء ال�ركة للو�ص����ول اإلى 
اأهدافها املن�صودة، موؤكداً اأهمية قطاع الأملنيوم واإ�صهاماته 
يف الناجت املحلي، ومعربا عن �صكره وتقديره لرئي�س جمل�س 
اإدارة �رك����ة األب����ا والرئي�س التنفي����ذي واملديرين ومنت�صبي 
ال�ركة كافة على ما يقومون به من جهود انعك�صت على اأداء 
و�صمع����ة ال�ركة على امل�صتوي����ني الإقليمي والدويل، متمنيا 

لهم مزيدا من التوفيق خالل املرحلة املقبلة.
وق����د ق����ام �صاحب ال�صم����و امللك����ي ويل العه����د نائب 
القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء بجولة 
اطلع خالله����ا على م�روع خط ال�صه����ر ال�صاد�س للتو�صعة – 
م�صه����ر اخلط ال�صاد�س وحمط����ة الطاقة 5، ومراحل العمل يف 
هذا امل�روع ال����ذي يعد من اأكر م�صاريع التطوير التو�صعية 
يف املنطق����ة. وم����ن املتوقع اأن يب����داأ الإنت����اج يف مطلع �صهر 
يناير2019، حيث �صيعزز الطاقة الإنتاجية ال�صنوية باإ�صافة 
540،000 ط����ن مرتي، مما �صريف����ع اإجمايل الطاقة الإنتاجية 

لل�ركة اإلى 1.5 مليون طن مرتي �صنويا.

م����ن جانبه، رف����ع ال�صيخ دعيج بن �صلم����ان بن دعيج اآل 
خليف����ة رئي�س جمل�س اإدارة �رك����ة اأملنيوم البحرين األبا لويل 
العه����د نائب القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء �صاح����ب ال�صمو امللك����ي الأمري �صلمان ب����ن حمد اآل 
خليفة ال�صكر والمتنان لتف�صل �صموه بزيارة ال�ركة ولدعم 
�صم����وه مل�روع خط ال�صهر ال�صاد�س للتو�صعة، الذي �صتعزز 
األب����ا م����ن خالله تاريخها العري����ق ك�ركة رائ����دة يف الإجنازات 
ال�صناعي����ة، مما يدع����م الروؤية امل�صتقبلي����ة بتحقيق التنمية 
القت�صادية ململكة البحري����ن خ�صو�صا واأن قطاع الأملنيوم 
ي�صه����م بن�صبة 12 % م����ن الناجت املحلي الإجم����ايل، وتعتمد 
ال�ركة يف الأ�صا�س على الك����وادر الوطنية املوؤهلة واملدربة 
يف خمتل����ف قطاعات العمل فيها، والتي حتوز الن�صبة الأعلى 
ب����ني الكوادر العاملة ب�رك����ة األبا، حيث ميثلون اليوم 85 % 

من القوى العاملة فيها.
م�صريا اإل����ى املراح����ل الإن�صائية التي مت����ت حتى الآن، 
حي����ث بلغت ن�صبة التقدم يف م�صهر اخلط ال�صاد�س اأكرث من 
44 %، يف ح����ني ي�صه����د جانب حمطة الطاق����ة 5 من امل�روع 
تقدم����اً بن�صبة 52 %، وتقدماً بن�صبة 72 % يف نظام التوزيع 
الكهربائ����ي وه����ي تعت����ر من اأكرث حمط����ات الطاق����ة تقدماً 

مبنطقة ال�رق الأو�صط”.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال ال�صفري ال�صعودي 	

• �صمو ويل العهد يف زيارة ل�ركة “األبا”	

�سمو ويل العهد يتلقى 
التهاين من كبار امل�سوؤولني

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى ويل العه����د نائ����ب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س 
ال����وزراء �صاح����ب ال�صم����و امللكي الأم����ري �صلمان 
ب����ن حمد اآل خليف����ة برقيات تهنئ����ة من عدد من 
كب����ار امل�صوؤولني يف اململك����ة؛ مبنا�صبة الذكرى 
ال�صابع����ة ع�����رة مليث����اق العمل الوطن����ي، رفعوا 
فيها اأ�صم����ي اآيات الته����اين والتريكات ل�صموه 

بهذه املنا�صبة الوطنية املجيدة.
الذك����رى  ه����ذه  اأن  برقياته����م  يف  واأك����دوا 
العزيزة قد ج�صدت اأعمق معاين التالحم الوطني 
والتواف����ق والتكام����ل ب����ني ال�صع����ب وقيادت����ه 
احلكيمة، م�صريين اإلى اأن مملكة يف م�صرية البناء 
والتحدي����ث ال�صام����ل بف�ص����ل القي����ادة احلكيمة 

ل�صاحب اجلاللة امللك.
ودعوا اهلل يف برقياتهم اأن يحفظ �صمو ويل 
العه����د واأن ميتعه مبوفور ال�صحة وال�صعادة واأن 
يدمي اهلل على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان 

يف ظل قيادتها احلكيمة.
فق����د تلق����ى �صاح����ب ال�صم����و امللكي ويل 
العهد نائ����ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�����س الوزراء حفظه اهلل ورع����اه برقيات تهنئة 

من كل من:
- نائب رئي�س جمل�س ال����وزراء ال�صيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة.
- م�صت�ص����ار �صاح����ب اجلالل����ة املل����ك �صمو 

ال�صيخ خالد بن حممد بن �صلمان اآل خليفة.
- رئي�����س جهاز الأمن الوطني الفريق عادل 

الفا�صل.
- وزي����ر �صوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�صني 

مريزا.

اإ�سهامات مهمة للبحرين يف بناء العراق اجلديد
ا�صتمرار التن�صيق البحريني - ال�صعودي... وزير اخلارجية:

املنام���ة - بنا: اأك���د وزير اخلارجية ال�صيخ خال���د بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليفة اأن مملكة البحرين وقف���ت دائًما داعمة جلمهورية 
الع���راق ال�صقيقة �ص���واء يف حربها �صد ما ي�صم���ى تنظيم “داع�س” 
الإرهاب���ي اأو يف بن���اء العراق اجلديد، اإ�صافة اإل���ى العرتاف الدويل 
بجمهوري���ة الع���راق، م�ص���دداً على ا�صتم���رار دعم مملك���ة البحرين 
للع���راق وجلمي���ع امل�صاعي الرامي���ة اإلى تعزي���ز اأمن���ه وا�صتقراره 
واحلف���اظ عل���ى �صيادت���ه وا�صتقالل���ه ووح���دة و�صالم���ة اأرا�صي���ه. 
ويف ت�ري���ح لل�صي���خ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليف���ة مبنا�صبة 
م�صاركته يف موؤمتر الكويت الدويل لإعادة اإعمار العراق، رفع  وزير 
اخلارجي���ة جزيل ال�صكر ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 
ال�صب���اح اأمري دولة الكويت ال�صقيقة قائ���د العمل الإن�صاين لدعوة 

�صم���وه الكرمية لعق���د موؤمتر الكويت الدويل لإع���ادة اإعمار العراق 
ومبادرة �صم���وه املقدرة ل�صت�صافة املوؤمتر، موؤك���ًدا اأن هذا الأمر 
لي����س باجلديد على �صم���وه ول على دولة الكوي���ت ال�صقيقة التي 
ا�صت�صاف���ت موؤمترات عديدة للمانح���ني وقدمت الكثري من الدعم 

للدول العربية ال�صقيقة.
واأ�ص���ار وزي���ر اخلارجية اإل���ى اأن مملكة البحري���ن حر�صت وما 
ت���زال حتر����س عل���ى امل�صاهمة يف متك���ني احلكوم���ة العراقية من 
بناء ق���درات موؤ�ص�صاتها احلكومية، اإذ قدم���ت الت�صهيالت الالزمة 
يف مملك���ة البحرين لتدريب وتاأهي���ل 4 اآلف فرد من كوادر الدفاع 
امل���دين العراق���ي، كما يت���م تدري���ب تقنيني �صحي���ني عراقيني 
مبختر ال�صحة العام���ة يف مملكة البحرين، و�صيانة الأجهزة الطبية 

عن طريق قبول الفنيني العراقي���ني للدرا�صة والتدريب يف جمال 
الأجهزة الطبية يف مملكة البحرين. 

م���ن جانب اآخر، اجتمع وزير اخلارجي���ة ال�صيخ خالد بن اأحمد 
ب���ن حممد اآل خليف���ة وزير خارجي���ة اململكة العربي���ة ال�صعودية 
عادل اجلب���ري، وذلك على هام�س موؤمتر الكوي���ت الدويل لإعادة 
اإعم���ار الع���راق املنعق���د بدول���ة الكوي���ت. وخ���الل الجتماع، مت 
الت�ص���اور وتب���ادل ال���روؤى ح���ول الق�صاي���ا العربي���ة والإقليمية 
والدولية والتاأكيد عل���ى ا�صتمرار التن�صيق  بني مملكة البحرين 
واململك���ة العربي���ة ال�صعودية يف كاف���ة املحاف���ل واإزاء خمتلف 
الق�صايا، وموا�صلة اجلهود الرامية لرت�صيخ �صبل الأمن وال�صلم 

وال�صتقرار يف املنطقة والعامل اأجمع. • وزير اخلارجية متو�صطا رئي�س التحرير ورئي�س الفريق ال�صيا�صي	

م���رتي �صنويا م��ل��ي��ون ط��ن   1.5 اإل����ى  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  رف���ع 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����ك�����وادر  اأم�������ام  ن���وع���ي���ة  ع���م���ل  ف���ر����ص���ة   3200
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عائلة بحرينية حتت رحمة الطرد من “بيتها العود” قوة الـدفـاع حـ�صـن الـوطـن املـنـيـع

و�صع حجر اأ�صا�س اإ�صكان قاليل ملنت�صبي “الدفاع”

“قوات الواجب” حتتفي بذكرى تاأ�صي�س قوة الدفاع

اإطالق مهرجان ربيع الثقافة نهاية ال�صهر احلايل

تاأجيل حفل تكرمي الفائزين بجائزة يو�صف كانو

ا�ستقبل عددا من قادة الوحدات... القائد العام: 

امل�رشوع يحتوي على 213 وحدة وتنفيذه ي�ستغرق 15 �سهًرا

 الرف����اع - قوة الدف����اع: ا�ستقبل القائد 
الع����ام لق����وة دف����اع البحرين امل�س����ر الركن 
ال�سيخ خليف����ة بن اأحم����د اآل خليفة يف مكتبة 
بالقيادة العامة اأم�س عددا من قادة الوحدات 

بقوة دفاع البحرين. 
ورحب القائد الع����ام لقوة دفاع البحرين 
بالق����ادة، وخالل اللق����اء اأه����دى القائد العام 
لقوة دف����اع البحري����ن قادة الوح����دات هدايا 
اخلم�س����ن  الذك����رى  مبنا�سب����ة  تذكاري����ة 
لتاأ�سي�����س قوة دف����اع البحرين. واأك����د الدور 
الكب����ر الذي ت�سطلع به ق����وة دفاع البحرين 
منذ 50 عام����اً؛ بو�سفها ح�سنن����اً منيعاً لأمن 

الوطن وا�ستقراره.  

الرف���اع - ق���وة الدفاع: اأقيم حت���ت رعاية القائد 
العام لقوة دفاع البحرين امل�سر الركن ال�سيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة �سباح اأم�س حفل و�سع حجر اأ�سا�س 
م����رشوع اإ�س���كان ق���اليل ملنت�سبي قوة دف���اع البحرين، 
واأن���اب وزي���ر �س���وؤون الدف���اع الفريق الرك���ن يو�سف 
اجلالهم���ة حل�س���ور احلف���ل، ويحت���وي امل����رشوع  على 

213 وح���دة �سكنية، حي���ث �سيبداأ العم���ل يف امل�رشوع 
يف �سبتم���ر 2018 ومدة تنفي���ذه 15 �سهرا من تاريخ 

البدء.
وبهذه املنا�سبة، اأكد وزير �سوؤون الدفاع اأن هذه 
امل�ساري���ع اخلدمية تاأتي �سمن منظوم���ة متكاملة من 
اخلدمات التي توفرها ق���وة دفاع البحرين ملنت�سبيها 

�سعي���ا اإل���ى حتقي���ق احلي���اة الكرمي���ة له���م تنفي���ذا 
لتوجيه���ات القيادة الر�سيدة وحر����س القيادة العامة 
لقوة دفاع البحري���ن على توفر اأ�س�س احلياة الكرمية 
وال�سك���ن الالئق ملنت�سبي قوة الدفاع �سمن م�ساعيها 
الدائم���ة واحلثيثة لتوف���ر ال�سكن املالئ���م للمواطن 

الذي هو التنمية امل�ستدامة لهذا الوطن العزيز.

املنام���ة - هيئة البحري���ن للثقافة والآث���ار : ا�ستقبل���ت رئي�سة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة والآثار ال�سيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة املمثل املقيم 
لرنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائي اأمن ال�رشقاوي، اإذ تب���ادل الطرفان �سبل 
التعاون امل�سرتك؛ من اأجل تعزيز التنمية امل�ستدامة يف مملكة البحرين عر 

امل�ساريع الثقافية واحل�سارية.
ورّحب���ت ال�سيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة اأمن ال�رشق���اوي، قائلة اإن 
البحري���ن مت�س���ي يف طري���ق تنمي���ة املجتمع املحل���ي من خ���الل م�ساريعها 
املتنوع���ة، موؤكدة اأن هيئة الثقافة تعمل يف ظل ا�سرتاتيجية لتطوير البنية 

التحتية الثقافية وال�ستثمار يف مقوماتها الثقافية والتاريخية العريقة. 

�رشح رئي�س جمل�س اأمناء جائزة يو�سف 
بن اأحمد كانو الوجي���ه خالد كانو باأنه نظرا 
لهذا احل���دث اجللل بفقد مملك���ة البحرين 
رجل اخلر والقت�س���اد على اأر�س اململكة 
عمي���د عائل���ة كان���و ورئي�س جمل����س اإدارة 

�رشكة يو�سف بن اأحم���د كانو الوجيه مبارك 
ب���ن جا�س���م كانو، فق���د تق���رر تاأجيل حفل 
تك���رمي الفائزين بجائزة يو�س���ف بن اأحمد 
كان���و يف دورته���ا التا�سع���ة )2018( التي 
كان مق���ررا له���ا يوم الإثن���ن املوافق 19 

فراير 2018 مبركز اخلليج للموؤمترات يف 
فندق اخلليج.

وقال كانو “�سوف نقوم بتحديد موعد 
اآخ���ر لهذا الحتف���ال التكرميي �سنعلن عنه 

يف حينه باإذن اهلل”.

• القائد العام يقدم هدايا تذكارية مبنا�سبة الذكرى اخلم�سن لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين	

ه����و البيت الذي مل يفتح اأهل����ه عيونهم اإل 
ووجدوا اأنف�سهم حتت ظله واأح�سان جدرانه.

فه����م مل يعرفوا مكانا اآخر غ����ر هذا البيت 
الذي ورثوه عن اأبيهم ومن قبله جدهم.

م�سكلته����م الوحي����دة ه����ي ع����دم امتالكهم 
وثيق����ة تثبت ملكيته����م للبيت وحت����دد موقعه 
وم�ساحت����ه، بالرغم من اأن عمر املنزل يفوق عمر 

اأهله بكثر، وتوارثوه �سلفا عن خلف.
اأه����ل ذلك املنزل الكائن يف قرية �سماهيج 
التي����ار  قط����ع  “الب����الد”  ل�����  �سك����وا  باملح����رق 
الكهربائ����ي عن منزله����م الذي يقطن����ه نحو 12 
�سخ�س����ا منذ ب�سع����ة اأيام، ومل يك����ن ال�سبب هو 
تخلفه����م عن ت�سدي����د الفاتورة، حي����ث اإن مبلغ 
املتاأخ����رات ل يرتق����ي وفق الإج����راءات املتبعة 
ل����دى هيئ����ة الكهرب����اء وامل����اء اإلى قط����ع التيار 

الكهربائي.
ولك����ن ال�سب����ب كان خطاب����ا ح�سل����ت عليه 
ال�سحيفة رفعت����ه مدير اإدارة اخلدم����ات الفنية 
خدم����ات  اإدارة  مدي����ر  اإل����ى  املح����رق  ببلدي����ة 

امل�سرتكن طلبت فيه منهم اإ�سدار تعليماتهم 
لف�س����ل خدمت����ي الكهرب����اء واملاء م����ن العقار، 
واإزالة اأي تو�سيالت كهربائية مثبتة على البناء 

املخالف؛ متهيدا لإزالته بالطرق الإدارية.
وعلل����ت طلبها بقي����ام الورث����ة باإقامة بناء 
خمالف بح����رم الطريق العام، واأن ه����ذا البناء به 
معدات واأجه����زة ومتديدات داخلية غر مطابقة 
�إن�شائه����ا دون  ع����ن  �ل�شام����ة، ف�ش����ا  ل�����روط 

ترخي�س م�سبق.
ولف����ت اأ�سح����اب املن����زل اإل����ى اأن مو�سوع 
املن����زل ووثيقت����ه مازالت يف املحكم����ة ومل يتم 
البت فيه����ا بعد، وعلى هذا الأ�سا�س ل ي�سح اأن 
تقوم البلدية بطلب قطع التيار عن املنزل، اإلى 
جانب اإ�رشارها على هدم املنزل؛ باعتبار اأن جزءا 
منه خارج ح����دوده، وي�سغل حرم الطريق. وياأتي 
ه����ذا القرار يف الوقت الذي قام فيه اأهل املنزل 
برف����ع دعوى ق�سائية عل����ى البلدية واأخرى على 
الهيئ����ة، اأك����دوا يف الأول����ى على حك����م املحكمة 
ال�سابق املبني على �سهادة اخلبر املنتدب من 
جان����ب املحكمة بقدم املن����زل، ودعوا يف الثانية 

اإلى اإعادة التيار الكهربائي للمنزل.

القب�س على م�ستبه 
بارتكابهم واقعة 

�رشقة بالإكراه
وزارة   - امل����ن����ام����ة 
ال��داخ��ل��ي��ة: ���رشح م��دي��ر عام 
املحافظة  ���رشط��ة  م��دي��ري��ة 
اجلنوبية باأن �رشطة املديرية 
مت��ك��ن��ت م��ن ال��ق��ب�����س على 
عدد من الأ�سخا�س امل�ستبه 
ب��ارت��ك��اب��ه��م واق���ع���ة ���رشق��ة 
ب����الإك����راه ب��ع��د ت��ه��دي��ده��م 
بالطريق  اآ�سيوين  عاملن 
ب�رشبهما  وق��ي��ام��ه��م  ال��ع��ام 

و�رشقة مبالغ نقدية منهما.
واأو���س��ح اأن��ه اإث��ر تلقي 
املديرية بالغا يف هذا ال�ساأن، 
البحث  اأع���م���ال  م��ب��ا���رشة  مت 
والتحري، والتي اأ�سفرت عن 
بهم  امل�ستبه  هوية  حتديد 
والقب�س عليهم خالل �ساعة 

من تلقي البالغ.
واأ�سار مدير عام مديرية 
اجلنوبية  املحافظة  ���رشط��ة 
الإج��راءات  اتخاذ  اأنه مت  اإلى 
واإحالة   ، املقررة  القانونية 
املقبو�س عليهم اإلى النيابة 

العامة. 

الرفاع - قوة الدفاع: اأقامت جمموعة قوات 
الواجب التابع���ة لقوة دفاع البحري���ن امل�ساركة 
�سم���ن قوات التحال���ف العربي بقي���ادة القوات 
امل�سلحة باململكة العربي���ة ال�سعودية ال�سقيقة 
�سباح اأم�س احتف���ال مبنا�سبة الذكرى اخلم�سن 

على تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين.

�صيد علي املحافظة
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دور بارز جلاللة امللك يف دعم امليثاق

خلف: نفتخر بالإجنازات البلدية والتنموية

الزايد: تطوير املوارد الب�رشية بكودار وطنية

امليثاق اأر�شى قواعد را�شخة للتحديث ال�شامل 

امليثاق ارتقى بالبحرين و�شط املمالك الد�شتورية الع�رشية

اأبوالفتح: ن�شتلهم الدرو�س من ذكرى امليثاق

الدو�رشي: بلورة فكر جاللة امللك حلياة ع�رشية مغايرة

الغتم: ذكرى امليثاق منا�شبة وطنية ل�شحذ الهمم

الإجماع التاريخي ج�ّصد الهوية الوطنية املتجذرة والأ�صيلة... وزير العدل: 

اإجنازات دميقراطية وح�صارية متوا�صلة للمملكة... الرميحي:

املنام���ة - بنا: رف���ع وزير العدل وال�ص���وؤون الإ�صالمية 
والأوق���اف ال�صي���خ خال���د بن عل���ي اآل خليفة اأ�صم���ى اآيات 
التهاين والتربي���كات اإلى القي���ادة ال�صيا�صي���ة، مبنا�صبة 
الحتفال بالذك���رى ال�صابعة ع����رة للت�صويت على ميثاق 

العمل الوطني.
وق���ال وزير العدل اإن الإجم���اع التاريخي على امليثاق 
ج�ّصد الهوية الوطنية املتجذرة والأ�صيلة ل�صعب البحرين، 
وال���ذي كان على الدوام مث���الً يحتذى به يف اإرادة البناء يف 
�صبي���ل رفعة الوط���ن وازدهاره؛ من اأج���ل م�صتقبل اأف�صل 

جلمي���ع اأبنائه. وذكر اأن ميثاق العمل الوطني اأر�صى قواعد 
را�صخ���ة للتحديث ال�صامل يف املجالت كافة، ومنها تطوير 
منظوم���ة العدال���ة التي �صه���دت نقالت نوعي���ة وجوهرية، 
اأ�ص�ص���ت للتطوي���ر امل�صتم���ر، وهو م���ا يعك�س اأح���د اأركان 
النه�ص���ة التنموي���ة ال�صامل���ة يف ظل العه���د الزاهر لعاهل 
البالد. واأكد وزير العدل اأن مملكة البحرين ما�صية قدما يف 
م�صرية الإ�ص���الح، و�صون مكت�صباتها، انطالقا من التم�صك 
مبب���ادئ امليثاق الت���ي ترتكز على تكري����س دولة القانون 

واملوؤ�ص�صات.

�ص���وؤون  وزي���ر  اأ�ص���اد  بن���ا:   - املنام���ة 
الإع���الم رئي����س جمل����س اأمن���اء معه���د البحرين 
للتنمي���ة ال�صيا�صي���ة علي الرميح���ي بالإجنازات 
الدميقراطي���ة واحل�صاري���ة والتنموي���ة الرائدة 
واملتوا�صل���ة يف ظل امل����روع الإ�صالحي لعاهل 
الب���الد، والتي عززت من احرتام حقوق الإن�صان، 
يحت���ذى  كاأمن���وذج  البحري���ن  ومكان���ة مملك���ة 
ب���ه اإقليمًي���ا وعاملًي���ا يف الإ�ص���الح ال�صيا�ص���ي 
والدميقراط���ي، والت�صام���ح الدين���ي، والتنمية 

ال�صاملة وامل�صتدامة.
الته���اين  اآي���ات  اأ�صم���ى  الرميح���ي  ورف���ع 
املل���ك  اجلالل���ة  �صاح���ب  اإل���ى  والتربي���كات 
وحكومت���ه برئا�صة رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة، 
وم���وؤازرة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو 
امللكي الأمري �صلمان بن حم���د اآل خليفة، واإلى 

جمي���ع اأبن���اء ال�صع���ب البحريني؛ 
مبنا�صب���ة الذك���رى ال�صابعة ع�رة 
لإق���رار ميثاق العم���ل الوطني يف 
14 فرباي���ر 2001 باإجماع �صعبي 
منقط���ع النظري بن�صب���ة 98.4 %، 
وانطالق عه���د جديد من الإ�صالح 
والتحدي���ث يف املنظومة الإدارية 
باإرادة  والق�صائي���ة  والت�ريعي���ة 
وطنية حرة، وروؤية ملكية �صامية. 
واأك���د اأن تد�ص���ن ميث���اق العمل 

الوطن���ي واإقرار التعدي���الت الد�صتورية ارتقى 
مبكانة مملكة البحرين و�صط املمالك الد�صتورية 
الع�ري���ة يف اإطار الف�صل بن ال�صلطات الثالث 
التنفيذي���ة والت�ريعية والق�صائي���ة، وتعاونها 
يف �صي���اق دولة القانون واملوؤ�ص�صات، من خالل 
ممار�ص���ة املواطن���ن، رج���الً ون�ص���اًء، حقوقهم 
والنتخ���اب،  الرت�ص���ح  يف  كامل���ة  ال�صيا�صي���ة 

واأداء الربمل���ان بغرفتي���ه النواب 
وال�ص���ورى �صالحيات���ه الت�ريعية 
والرقابي���ة، وتعزي���ز ا�صتقاللي���ة 
الق�صائي���ة  ال�صلط���ة  ونزاه���ة 
وتاأ�صي����س  القوان���ن  بتحدي���ث 
والنياب���ة  الد�صتوري���ة  املحكم���ة 
العام���ة. ونوه اإل���ى حتقيق مملكة 
اإجن���ازات ملمو�ص���ة يف  البحري���ن 
القت�صادي���ة  احلق���وق  حماي���ة 
يف  وت�صنيفه���ا  والجتماعي���ة، 
املرتب���ة الرابعة عربًيا وال���� )47( عاملًيا �صمن 
ال���دول ذات التنمي���ة الب�ري���ة املرتفع���ة ج���ًدا 
وفق���ا لتقرير برنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائي 
للع���ام 2016، وت�صدرها قائمة البلدان العربية 
يف جم���الت احلري���ة القت�صادي���ة، وتكنولوجيا 
املعلوم���ات والت�صالت وفًق���ا لتقرير الحتاد 

الدويل لالت�صالت.

املنام���ة - بن���ا: رف���ع وكي���ل 
�صوؤون البلديات نبي���ل اأبو الفتح 
اأ�صمى اآي���ات التهاين والتربيكات 
اإل���ى القي���ادة ال�صيا�صي���ة، واإل���ى 
ال���ويف مبنا�صبة  �صع���ب البحري���ن 

ذكرة ميثاق العمل الوطني. 
به���ذه  الفت���ح  اأب���و  واأك���د 
اأهمي���ة ه���ذه الذكرى،  املنا�صب���ة 
وما نتج عنه م����روع ميثاق العمل 
الوطني يف نه�صة مملكة البحرين، 

وحال���ة التالح���م الوطن���ي التي ق���ل نظريها بن 
بلدان العامل، حي���ث و�صلت ن�صبة الت�صويت على 
ميثاق العمل الوطن���ي 98،4 %، الأمر الذي ج�صد 
حال���ة منوذجي���ة يف تالق���ي القي���ادة وال�صعب قل 

وجودها بن دول العامل”. 
واأ�صاف اأبو الفتح “اإننا يف مثل 
هذه املنا�صب���ات الوطنية ن�صتلهم 
�صح���ذ  اأن  م���ن  والع���رب  الدرو����س 
الهم���م والعمل على نه�صة مملكتنا 
الغالي���ة، وجتدي���د العه���د وال���ولء 
لقيادتن���ا والعمل م���ن اأجل احلفاظ 
على املكت�صبات الوطنية، وحتقيق 
الغالية،  التطلعات لرقي مملكتن���ا 
وجع���ل رايتها عالية خفاقة كما هي 

دائما”. 
واأردف “لق���د حتق���ق بف�ص���ل اإرادة قيادتنا 
احلكيمة، و�صع���ب مملكة البحرين نه�صة يف �صتى 
امليادين، وعلى خمتلف الأ�صعدة، وهو ما يجعلنا 

اأم���ام حتد حقيق���ي من اأج���ل احلفاظ عل���ى ما مت 
حتقيقه واإجنازه”. 

وتابع “لعل من اأبرز مالمح م�روع ميثاق العمل 
الوطن���ي هو م���ا مت حتقيق���ه على �صعي���د العمل 
البل���دي، والتجرب���ة البلدية الت���ي اأر�صى دعائمها 
جاللة املل���ك، حي���ث مت اإن�صاء املجال����س البلدية 
التي تت�صكل من خالل النتخابات احلرة املبا�رة، 
واأمان���ة عامة يف املنامة تعرب عن منوذج متقدم يف 
العم���ل البلدي، كما اأن املجل����س الوطني بجناحية 
)جمل�صي الن���واب وال�صورى( واللذين يعربان عن 
اإرادة ال�صع���ب وغريهما م���ن املوؤ�ص�صات الوطنية 
التي جعلت م���ن مملكة البحرين على م�صار الدول 
املتقدمة هي من نتاج���ات هذا امل�روع الذي قاد 

دفته جاللة امللك مب�صاعدة حكومتنا”. 

البالد - حمرر ال�صوؤون املحلية: ثمن رجل الأعمال 
�صارخ ب���ن �صيف الدو�ري املكت�صب���ات الزاهرة التي 
حققه���ا ميثاق العم���ل الوطني كواق���ع ملمو�س على 
الأر�س، وما اأحدثه هذا امل����روع املغاير من اإجنازات 
للمواط���ن البحريني، مو�صعته ليك���ون مكان �صدارة 
وتف���وق على م�صتوى املنطقة، والعامل، وهياأت بالده 

لتكون مق�صدا عامليا، وعلى امل�صتويات كافة.
وقال “نحتف���ي اليوم بذكرى وثيقة جاللة امللك 
املتكامل���ة، يف الإ�ص���الح، والتحدي���ث، والتي حددت 
الأ�ص����س واملقوم���ات احل�صاري���ة ململك���ة البحري���ن 
الد�صتورية، املدنية املتقدمة، واملقومات الأ�صا�صية 
للدول���ة، واملجتم���ع، وعالق���ة البحري���ن باملنظوم���ة 

اخلليجية، والدولية، ف�صكرا جلاللته”.
وزاد الدو����ري “مل يك���ن ميثاق العم���ل الوطني 

والذي يقدم بلورة لروؤى جاللة امللك 
الع�ري���ة، جم���رد وثيق���ة �صيا�صي���ة، 
حتدد م�ص���ارات العمل الوطني حا�راً 
وم�صتقب���اًل، ب���ل ج�ص���د للبحريني���ن 
امل�صتوي���ات  عل���ى  حي���اة،  منه���اج 
الإن�صاني���ة كافة، وهي���اأ لهم الأر�صية 
حقوقه���م  ملمار�ص���ة  الكامل���ة؛ 
الد�صتوري���ة والدميقراطي���ة، وفت���ح 
الأب���واب له���م لالإب���داع والتناف�صية، 

والتمي���ز، وت���رك الب�صم���ات املوؤث���رة ب���كل موا�صع 
العمل”.

واأردف “جن���ح جالل���ة امللك حمد ب���ن عي�صى باأن 
يج�ص���د مب���داأ ال�صفافي���ة ك�صعار ونه���ج اأ�صا�س تقوم 
عليه مب���ادئ واأ�ص�س ميث���اق العمل الوطن���ي، والذي 

الدميقراط���ي  التط���ور  يعت���رب ذروة 
ببالدنا”.

وقال “اأوجد امليثاق، م�صتويات 
واأط���ر النه�ص���ة ال�صامل���ة الوطني���ة، 
ويف جمي���ع املج���الت، بع���د اأن غ���دا 
القاعدة الأ�صا�صية جلميع املتغريات 
ال�صيا�صي���ة، التي �صهدته���ا البحرين 
بالعه���د الزاهر جلاللة املل���ك، والآن 
بع���د م�ص���ي 17 عاما م���ن الت�صويت 
ال�صعب���ي اجلامع، حتول���ت البحرين ململك���ة ناه�صة، 
ي�صار اإليه���ا بالبنان، متتلك برملان���اً قوياً، اأتيحت له 
ال�صالحي���ات الت�ريعية والرقابي���ة؛ من اأجل اأن يكون 
�ريكاً يف العمل الوطني، ينتخب من املواطنن رجالً 
ون�صاء، بعد اأن فتحت الأبواب له للرت�صح والنتخاب”.

البدي����ع - بلدية ال�صمالية: 
و�ص����ف املدي����ر الع����ام لبلدية 
الغت����م  يو�ص����ف  ال�صمالي����ة 
الذك����رى ال�صابع����ة ع�ر مليثاق 
العم����ل الوطني باأنه����ا منا�صبة 
وطني����ة مهم����ة ل�صح����ذ الهم����م 
وجتديد العهد والولء للقيادة 

ال�صيا�صية يف مملكة البحرين.
واأكد الغتم مبنا�صبة ذكرى 

ميثاق العمل الوطن����ي اأن هذه املنا�صبة هي 
موط����ن فخر واإعتزاز ل����كل بحريني غيور على 

وطني����ة؛ اإذ اإنه����ا متث����ل اإجم����اع 
وطن����ي وتالح����م ب����ن القي����ادة 
وال�صعب  احلكيم����ة  ال�صيا�صي����ة 
ال����ذي اأك����د حب����ه وولءه ململكة 

البحرين ولقيادتها الر�صيدة.
ورف����ع الغتم بهذه املنا�صبة 
اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
الى مق����ام ح�رة �صاحب اجلاللة 
املل����ك املل����ك املف����دى ال�صيخ 
حم����د بن عي�صى اآل خليف����ة والى مقام رئي�س 
الوزراء �صاحب ال�صم����و امللكي الأمري خليفة 

بن �صلمان اآل خليف����ة، والى مقام ويل العهد 
نائ����ب القائد الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �صاح����ب ال�صمو امللكي الأمري 
�صلم����ان ب����ن حم����د اآل خليف����ة وال����ى �صع����ب 
البحرين الويف مبنا�صب����ة ذكرى ميثاق العمل 

الوطني.
وقال الغتم اإن العمل البلدي يف البحرين 
�صهد تطورا مطردا من����ذ اليوم الأول مليثاق 
العم����ل البل����دي وال����ذي كان اأول جتلياته يف 
تطوير التجربة البلدية واإ�صتحداث املجال�س 

البلدية املنتخبة من قبل املواطنن.

القاه���رة -بن���ا: هن���اأ الربمل���ان العرب���ي مملكة 
البحري���ن مبنا�صبة م���رور 17 عاما على اإط���الق ميثاق 
العم���ل الوطني، م�صي���دا بدعم ح����رة �صاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة عاه���ل البالد ودوره 
يف دعم امليثاق وتر�صيخ دور املوؤ�ص�صات والد�صتور.

واأعرب الربملان يف بي���ان اأ�صدره يف ختام اأعمال 

جل�صته العام���ة الثالثة اأم�س الأول الثالثاء مبقر جامعة 
الدول العربية عن تقديره ململكة البحرين، وما حققته 
من اإجنازات مهمة على طريق التقدم وتعزيز مكانتها 
املتمي���زة، وح�صورها الفاعل يف حميطيه���ا الإقليمي 
والدويل، وتر�صيخ اأمنها وا�صتقرارها الداخلي ودورها 

الفاعل يف حفظ الأمن القومي العربي.

املنامة - وزارة الأ�صغال: رفع 
وزي���ر الأ�صغال و�ص���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�صام خلف 
اأ�صم���ى اآيات الته���اين والتربيكات 
اإل���ى مق���ام عاه���ل الب���الد �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�صى اآل 
خليف���ة، ورئي����س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
العه���د  اآل خليف���ة، وويل  �صلم���ان 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاح���ب 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، واإلى 
�صعب البحري���ن الويف مبنا�صبة ذك���رى ميثاق العمل 

الوطني.

الوزير  املنا�صبة، �رح  وبهذه 
قائ���ال “على �صعي���د العمل البلدي 
ال���ذي يعت���رب اأح���د ثم���ار امل����روع 
الإ�صالحي ل�صاح���ب اجلاللة امللك، 
فق���د ج���اء ت�صكي���ل جمل����س اأمانة 
العا�صمة واملجال�س البلدية ك�ريك 
اأ�صا����س يف �صن���ع واتخ���اذ الق���رار، 
املجتمعي���ة  للم�صارك���ة  ومع���ززة 
يف جم���ال العم���ل البل���دي والتنمية 
امل�صتدامة، واإنن���ا نتطلع بكل فخر 
اإل���ى م���ا مت حتقيق���ه يف  واعت���زاز 
ه���ذا املجال م���ن تنفيذ للم�صاري���ع والربامج البلدية 
التنموية املختلف، والتي ع���ززت دور العمل البلدي 

يف حتقيق التنمية يف البالد”.

اخلدم���ة  دي���وان   – اجلف���ري 
املدنية: رفع رئي�س ديوان اخلدمة 
املدني���ة اأحمد الزاي���د اأ�صمى اآيات 
الته���اين والتربيكات اإل���ى القيادة 
ال�صيا�صي���ة واإل���ى �صع���ب البحرين 
الويف مبنا�صبة ذكرى ميثاق العمل 

الوطني ال�صابعة ع�رة.
الذك���رى  اأن  الزاي���د  واأك���د  
العم���ل  مليث���اق  ع����رة  ال�صابع���ة 
الوطني �صتظل حمفورة يف الذاكرة 
البحريني���ة جي���اًل بع���د جي���ل، حيث 

التقت هذه الوثيقة الوطنية ال�صاملة بالروؤية الثاقبة 

ل�صاح���ب اجلاللة امللك مع التوافق 
ال�صعبي الكبري.

اأن دي���وان اخلدم���ة  واأو�ص���ح 
لتوجيه���ات  وحتقيق���اً  املدني���ة 
وتنفي���ذاً  الر�صي���دة  القي���ادة 
لتطلع���ات احلكوم���ة، فاإن���ه ي�صعى 
دوم���ا اإل���ى الإ�صهام يف دف���ع عجلة 
التطوي���ر يف جمال امل���وارد الب�رية 
واإع���داد  احلكومي���ة  اجله���ات  يف 
طاقات ب�ري���ة وطنية تكون جديرة 
يف تق���دمي اخلدم���ات للمواطن���ن 

واملقيمن باململكة.

• ع�صام خلف	

•  ال�صيخ خالد بن علي	

• علي الرميحي	

• نبيل اأبو الفتح	

• �صارخ الدو�ري	

• يو�صف الغتم	

• اأحمد الزايد	

�شلطان: ذكرى جميدة وخالدة يف ذاكرة الوطن 
اأك���د الرئي����س التنفي���ذي 
ال�صاب���ق ل�ركة ط���ريان اخلليج 
حممد نور �صلط���ان اأ�صمى اآيات 
الته���اين والتربي���كات للقيادة 
ال�صيا�صية مبنا�صبة حلول ذكرى 
ميث���اق العم���ل الوطن���ي. واأكد 
�صلطان اأن ميثاق العمل الوطني 
من املحطات الفارقة وامل�رقة 
يف تاريخ مملكة البحرين، والتي 

ت�صكلت فيها ملحمة وطنية خالدة قوامها التالحم 
بن ال�صعب وقائده واأر�صت خارطة طريق مت�صي 
قدًم���ا يف دروب التنمي���ة ال�صامل���ة والدميقراطية 
واحلرية وحتقيق املكت�صبات الوطنية. وقال »اإن 
هذه الذكرى الغالية �صتبقى ذكرى جميدة وخالدة 
يف ذاك���رة الوط���ن وال�صع���ب، ل�صيم���ا واأن منافع 

وثم���ار امليث���اق الوطن���ي الذي 
اأجم���ع علي���ه ال�صع���ب البحريني 
وا�صح���ة يف كل ميادين احلياة، 
كم���ا  امليث���اق  ه���ذا  و�صيظ���ل 
الب���الد وثيق���ة  و�صف���ه عاه���ل 
للعهد وبيع���ة للتجديد ومرجعا 
مل�صريتنا الوطني���ة، ن�صري على 
هديه يف عملنا الوطني ونوا�صل 

به م�صريتنا«.
واأع���رب �صلط���ان ع���ن ثقت���ه يف اأن مملك���ة 
البحري���ن بقيادته���ا احلكيمة الت���ي انتهجت نهًجا 
خا�ص���اً متوافق���ا مع طبيع���ة �صعبه���ا وخ�صو�صية 
م���ع  وتكاتفه���م  اأبنائه���ا  وب�صواع���د  جمتمعه���ا، 
يف  الإجن���ازات  حتقي���ق  �صتوا�ص���ل  قيادته���م، 

املجالت كافة«.

• حممد نور �صلطان	

مناهجنا تغذي التعصب
قب���ل ب�صع �صنوات، اأتيح���ت يل مقابلة اأحد اأولياء الأمور الآ�صيوين من الديان���ة امل�صيحية، �صاكيا �صعوبة 

مهمة ابنه يف اجتيازه مادة الرتبية الإ�صالمية املقررة عليه يف اإحدى املدار�س احلكومية. 
لق���د تعاطفت مع ق�صية البن حينها، واأدركت اأن نظامن���ا التعليمي الذي يفرت�س به اأن يقف على م�صافة 
واحدة بن جميع الأديان، نراه هو الآخر وقد اكتوى بنار التاأدلج ل�صبب ما اأرجحه اإلى عدم قدرة خروج اخت�صا�صيي 

املناهج على التفكري خارج ال�صندوق والكتفاء باقتفاء اأثر اأ�صالفهم.
وعل���ى مراأى من اجلميع تئن منطقتنا ب�راعات قذرة ودموية طفح���ت نفو�صنا الب�رية على اأن تتحمل روؤية 

ب�صاعتها وخ�صو�صا اأن معظمها اإن مل تكن جلها ترتكب با�صم الدين اأو املذهب.
ه���ذه الفزع���ات والهب���ات اجلماهريية التي ل نراه���ا اإل يف حالت اح���رتاب خ�صمن يدي���ن كل واحد منهما 
ملعتقدي���ن اأو دينن مغايرين ت�صوبها اأمرا�س نف�صية اجتماعية خلقتها بق�صد اأو بغري ق�صد مناهجنا التعليمية 

يف العاملن العربي والإ�صالمي.
فحينما يتبنى نظام تعليمي ما دينا اأو معتقدا بعينه ويروج له باأنه هو “الدين ال�صماوي املختار” وما عداه 
�صاق���ط اأو مزور، لغي���ا مكونات ومعتقدات الآخرين، فهنا تكمن الطامة الك���ربى لين�صاأ بعدها جيل متطرف همه 

الوحيد رفع راية دينه اأو مذهبه وتنكي�س رايات الآخرين.
ويف ا�صتبان���ة اأعده���ا امل�روع املع���ريف لالإجنيلين يف اأمريكا يف العام 2005 ملعرف���ة ما اإذا كان املراهقون 
عل���ى معرفة بالأديان الأربعة الك���ربى الأخرى غري امل�صيحية، وهي: الإ�صالم والبوذي���ة والهندو�صية واليهودية، 
اأجاب 10 % منهم فقط بالإيجاب، الأمر الذي يوؤكد بجالء اأننا مغيبون كليا عما تود بقية الأديان طرحه للعامة من 

توجهات واأفكار ت�صفع لها تربير فكرة اإميانهم باملعتقد املعتنق.
وباحلدي���ث عن دول���ة متقدمة كاأمريكا، فاإن املدار����س احلكومية متتنع عن تدري����س طالبها جميع الأديان 
ب���ال ا�صتثن���اء رغم اأن 46 % من �صكانها يعتنقون امل�صيحية وذل���ك يف اإح�صاء ن�ره مركز “بيو” لالأبحاث يف العام 

2014، وح�ر نطاق تعليمها على املدار�س اخلا�صة املعنية بتعليم الأديان. 
مدار�صن���ا مدعوة اإل���ى تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س والنفتاح عرب املناه���ج التعليمية، األ يكفي ما تقوم 
به دور العبادة لدينا يف خلق اأجيال م�صحونة عقائديا بروحية اجلهاد وبذل املال والنف�س؛ للحفاظ على “هويتنا 

الدينية الأ�صيلة”؟!
اإن حمارب���ة التط���رف والإره���اب ل ميكن اأن تتحق���ق طاملا كانت لدين���ا اأيديولوجيات منح���ازة ملعتقداتنا 

وتر�صخ يف اأجيالنا اأن ديننا اأو مذهبنا على احلق وما �صوانا اإل حفنة رعاع ي�صتحقون البط�س والدو�س بالأقدام.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان
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حر����ص جالل���ة امللك عاه���ل البالد 
املف���دى حفظه اهلل ورع���اه على �ضمان 
حري���ة التعب���ر عن ال���راأي وكف���ل ذلك 
من خالل امليث���اق والد�ضتور والقانون، 
وفتح جميع الأبواب للحرية وامل�ضوؤولية 
للمواطن���ن واملقيم���ن، حت���ى دخلنا 
مرحل���ة جدي���دة م���ن العم���ل الوطن���ي، 
الأط���راف،  جمي���ع  مل�ضارك���ة  ته���دف 
لتحاف���ظ  بي���د  ي���دا  للعم���ل  وت�ضع���ى 
ومكت�ضبات���ه،  الوط���ن  م�ضلح���ة  عل���ى 
عل���ى  جاللت���ه يف كل خطابات���ه  وح���ث 
كفل احلري���ات للتاأكيد عل���ى اأهميتها 
الدميقراط���ي  برناجم���ه  م���ع  لتت���الءم 
 الإ�ضالح���ي وحتقيق التغي���ر والنجاح .

كما �ضدد �ضمو رئي�ص الوزراء حفظه اهلل 
م���رارا على احرتام حرية الراأي ويف نف�ص 
الوق���ت ����رورة حت�ض���ن املجتمع من 
خماطر و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، وما 
ي�ضببه ال�ضتغالل ال�ضيئ لهذه الو�ضائل 
من ح�ضا�ضيات يف املجتمع ما كان يجب 
اأن تك���ون، داعيا �ضموه اإل���ى احلذر من 
ا�ضتغالل البع�ص هذه الو�ضائل كمدخل 
املجتم���ع،  يف  الفرق���ة  وب���ث  لالإ�ض���اءة 
موؤك���دا �ضم���وه اأن اأث���ر ه���ذه الو�ضائل 
عن���د ا�ضتغالله���ا ب�ض���كل م�ض���يء على 
املجتم���ع ل يقل عن الإره���اب فكالهما 
ال�ضتق���رار. تقوي����ص  اإل���ى   يق���ودان 

لقد تبل���ورت بع�ص الظواهر املناق�ضة 
واحلري���ات،  الدميقراطي���ة  مل�ض���رة 
وتتطل���ب من���ا وقف���ة ملعاجلته���ا قبل 
التوا�ضل  با�ضتغ���الل و�ضائل  تف�ضيها، 
ب�ضكل هدام، هن���اك ح�ضابات و�ضبكات 
اأفرادها  عنكبوتي���ة كاره���ة لالإ�ض���الح، 
ي�ضكبون �ضمومه���م وي�ضحنون حميطنا 
تهكمي���ة  ومعلوم���ات  �ضال���ة  باأف���كار 
مغلوطة، �ضلوكي���ات عدوانية، ال�ضمت 
له���ا  حتفي���ز  مبثاب���ة  �ضيك���ون  عنه���ا 
وت�ضفيق، يجب حماربته���ا ومنعها من 
تلوي���ث ف�ض���اء احلري���ات، فق���د حولوا 
و�ضائ���ل التوا�ضل اإلى مناب���ر لت�ضفية 
احل�ضابات، يجب توجيه املجتمع وو�ضع 
الأم���ور يف الن�ض���اب ال�ضحيح وحما�ضبة 
كل �ضخ����ص ي�ضتغل و�ضائ���ل التوا�ضل 
للتخف���ي خل���ف اأ�ضماء م�ضتع���ارة تنطق 
وتن����ر  الأعرا����ص  وتنته���ك  بالباط���ل 
ال�ضائعات مناق�ض���ة كلمات وتو�ضيات 
جالل���ة املل���ك و�ضم���و رئي�ص ال���وزراء، 
فلنق���ف له���ا باملر�ض���اد لتك���ن ع���رة 
لغره���ا ولنحمي جمتمعنا م���ن التفكك 

والفنت.

حسابات تلوث 
فضاء الحريات... وال 

حياة لمن تنادي!

إسقاط أف 16 وحرب 
إيرانية إسرائيلية على 
األرض السورية )2(

الرو�ض���ي  باملوق���ف  م���ا يتعل���ق  ويف 
فيبدو اأن الأمر انتهى هنا بالن�ضبة للرو�ص 
اإن عل���ى اجلمي���ع اح���رتام  الذي���ن قال���وا 
ال�ضيادة ال�ضوري���ة، وت�ضر املعطيات اإلى 
اأن التن�ضيق الرو�ضي الإ�رائيلي لن يتغر 
ب�ضب���ب ه���ذه احلادث���ة اأو ه���ذا الت�ضعيد 
والغارات الإ�رائيلية الوا�ضعة على اأهداف 
�ضوري���ة واإيراني���ة ح�ضا�ض���ة ج���دا ومهم���ة 
ال�ض���وري،  النظ���ام  حلماي���ة  ا�ضرتاتيجي���ا 
فامله���م اأن اإ�رائيل جتنبت �رب املواقع 
القريبة من تواجد القوات الرو�ضية، ولئن 
�رب���ت قربها فيبدو اأنه���ا اأبلغت القيادة 

الرو�ضية قبل ذلك.
اأكرث  اأ�ضبح���ت  الإ�رائيلي���ة  الر�ضال���ة 
حم���راء  خطوط���ا  تع���د  ومل  الآن  و�ضوح���ا 
ع�ضكري���ة فح�ضب، ب���ل تفي���د اأن اإ�رائيل 
تريد ال�ضرتاك يف حتديد املرحلة القادمة 
يف �ضوريا، وو�ضعت خطوطها احلمراء مرة 
اأخرى عل���ى الطاولة من اأج���ل فر�ص واقع 
�ضيا�ض���ي يف اجلن���وب ال�ض���وري، والغ���ارة 
اأه���داف  عل���ى  �ضنته���ا  الت���ي  املو�ضع���ة 

�ضورية ح�ضا�ض���ة ومهمة واأه���داف اإيرانية 
تقول اإن رده���ا يف املرة املقبلة قد يكون 
اأك���ر واأو�ضع. احل���رب مع اإي���ران و�ضوريا 
ق���د تتفج���ر يف كل حلظة واله���دف التايل 
لإ�رائي���ل قد يك���ون ب�ضار الأ�ض���د ونظامه 
ولي�ص من امل�ضتبع���د اأن تق�ضف اإ�رائيل 
اأح���د ق�ض���وره يف ر�ضالة ناري���ة، فاإ�رائيل 
تعتق���د اأنه على اإي���ران و�ضوري���ا اللتزام 
بخطوطها احلم���راء ور�ضالة اليوم لل�ضيف 
الإيراين اأن يلتزم تلك اخلطوط وللم�ضيف 
ال�ض���وري اأن يب�ض���ط �ضيطرت���ه ويو�ض���ح 
ل�ضيوفه م���ا هي خط���وط اإ�رسائيل احلمراء 
والعم���ل بح�ضبه���ا، ولكن اإي���ران يبدو اأنها 
قررت اختبار اإ�رائيل يف الأرا�ضي ال�ضورية 
فمن امل�ضتبعد اأن تلتزم باأي �ضيء يف هذا 
املج���ال وت���رى اأن من حقها فع���ل ما تراه 
منا�ضب���ا فهي من اأنقذ نظ���ام ب�ضار الأ�ضد 
م���ع الرو����ص وح���زب اهلل وملي�ضياتها من 
خمتلف البلدان وتري���د ا�ضتكمال نفوذها 
يف املنطق���ة، وم���ن ناحية اأخرى م���ن �ضبه 
الأ�ض���د  نظ���ام  ي�ضتطي���ع  اأن  امل�ضتحي���ل 

احل���ايل فر�ص اأي �ض���يء عل���ى حلفائه يف 
الأر�ص ال�ضورية، ومن هنا ياأتي ال�ضتنتاج 
باأن املن���اورات واملناو�ض���ات الإ�رائيلية 
الإيرانية على الأرا�ضي ال�ضورية �ضت�ضتمر 
وهي تنذر بحرب ل يعرف اأحد كيف ميكن 

اأن تنتهي.
مرة اأخ���رى نعود للحديث عن اخلطاأ يف 
التقدي���ر، فالأو�ض���اع يف املنطقة باأكملها 
خا�ضعة للتفجر ب�ضبب خطاأ يف تقدير هذا 
اجلان���ب اأو ذاك حلج���م واإمكان���ات الرد اأو 
املبادرة لأي جانب، والتقديرات ت�ضر اإلى 
اأن اجلول���ة القادمة اآتي���ة وقد تكون اأعنف 
واأ�ضم���ل، ول ن�ضقط م���ن احل�ضابات دخول 
ح���زب اهلل عل���ى خ���ط املواجه���ة وتو�ضيع 
اجلبهة باأوامر اإيرانية لأنه وكما قلنا �ضابقا 
اآخ���ر هم اإي���ران هو و�ضع البل���دان والدول 
الت���ي ت�ضيطر عليه���ا اأو عل���ى جيو�ضها اأو 
اأنظمته���ا ومقدراتها مث���ل �ضوريا ولبنان 

والعراق واليمن.”اإيالف”.

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

ال��ن��واب  ال��ع��ذر ح��ن ينهي  جن��د 
ا���ض��ت��ج��واب��ات��ه��م مل��ل��ف��ات ال��ف�����ض��اد 
الرقابة  دي��وان  تقرير  ت�ضمنها  التي 
ي�ضتجوب  وعندما  واملالية،  الإداري��ة 
موؤ�ض�ضته  يف  ذكر  وم�ضوؤول  وزير  كل 
حتوم  ال��ت��ي  ال�ضبهات  اأو  التق�ضر 
اأو  م�ضوؤول  ي�ضتجوب  اأن  ولكن  حوله، 
ل  اأبدا  فهذا  ح�ضاب  كت�ضفية  موظف 
اأق�ضم  ال��ذي  ال�رف  ميثاق  مع  يتفق 
يا  ال��ن��واب...  �ضعادة  ال��ن��واب...  عليه 
ول  وطنية  مل�ضلحة  لي�ص  تكتلتم  من 
ت�ضتجوبوا  لأن  بل  مواطنن  م�ضلحة 
هدر  عن  اأنتم  اأين  لكم  نقول  موظفا، 
ع�رات بل مئات املالين التي ذكرها 
عن  ال��دف��اع  م��ن  اأن��ت��م  اأي���ن  التقرير، 
حقوق املواطن والت�ضدي للم�ضوؤولن 
الذين تفننوا يف قرارات تق�ضم ظهر 
املواطنن، نعم مل حتركوا بنت �ضفة، 
اأي راأي، فمن  اإبداء  بل مر القرار دون 
املواطن  يفكر  عندما  الر�ضوم  �ريبة 
بناء بيت ثان، ول رف�ضتم  قرار هيئة 
�ضوق العمل بتبنيها نظام العمل املرن 
وي�ر  ال��واف��دة  العمالة  يكر�ص  ال��ذي 
لقمة  يف  امل��واط��ن  وي��ن��ازع  القت�ضاد 
ال�ضكانية  بالرتكيبة  ويعبث  عي�ضه، 
البالد،  واأم��ن  وتقاليد  وع��ادة  وهوية 
بالن�ضبة لكم، فقط  كل هذا غر مهم 
الكالم عليكم وي�ر بكم  عندما يكون 
مواطن  اإل��ى  وت�ضيئوا  حرباً  تعلنونها 

فقط لأنه �ضعى لك�ضف بع�ص الأمور.
دخلتم  التي  الدميقراطية  اأي��ن 
جمل�ص  طريق  ع��ن  مبادئها  لتثبيت 
ال�����ض��ع��ب، األ��ي�����ض��ت ه����ذه ال���روات���ب 
وامل���ي���زات وال�����ض��ي��ارات وال��ن��رثي��ات 
اإر�ضاء  اأجل  واملعا�ضات التقاعدية من 
حرية التعبر والراأي، اأو اأن �ضالحيتكم 
للدفاع  ت�ضتمدونها  قوة  املجل�ص  يف 
من  بكل  الأذى  واإحل��اق  اأنف�ضكم  عن 
من  الثاأر  تريدون  اليوم  يعرت�ضكم، 
و�ضيادتها  البحرين  عن  دافع  مواطن 
واأمنها بروحه، وكانت له مواقف م�رفة 
واأنتم تعرفون ذلك عز املعرفة، وهو 
لي�ص حديث نعمة، كي يتهم يف اأمانته 

وت�ضاألونه من اأين لك هذا.
ال�ضوؤال يجب اأن يكون ملن �ضيع 
الأمانة وهدر املال العام بغر وجه حق، 
وها هو تقرير ديوان الرقابة، ورف�ص 
املخالفات  حتويل  ال�����ض��ورى  جمل�ص 
ال�ضتجواب  بقي  اأن��ه  اإل  النيابة  اإل��ى 
اأو  الإميان،  اأ�ضعف  وهذا  للم�ضوؤولن 
الرقابة املالية ل يخرج عن  اأن تقرير 

�ضورة تذكارية.
اتقوا اهلل يف الوطن واملواطن، ول 
ت�ضيعوا الوقت وت�ضتغلوا �ضالحيتكم 
و�ضعيكم  ح�ضابات،  لت�ضفية  كنواب 
لالإ�رار باأي مواطن كائنا من كان هو 
اإ�ضاءة  هو  كما  املواطنن  لكل  اإ�ضاءة 
يكون  ح��ن  وذل��ك  البحرين،  ل�ضمعة 
للحق  وخانقا  لل�ضوت  كامتا  املجل�ص 

وم�ضلال للحقيقة.

عندما يكون مجلس 
النواب كاتما للصوت

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ج���اءت الكلم���ة ال�ضامية الت���ي األقاها 
�ضي���دي جاللة املل���ك حمد ب���ن عي�ضى اآل 
خليف���ة عاه���ل البالد املف���دى حفظه اهلل 
ورع���اه مبنا�ضب���ة الذك���رى ال�ضابعة ع�رة 
مليث���اق العم���ل الوطن���ي مع���رة اأ�ضدق 
تعب���ر عن �ض���ق طريقنا اإل���ى امل�ضتقبل 
اجلميل بكل همة ون�ضاط وعزمية وثبات، 
واأن ي���وؤدي كل مواط���ن دوره عل���ى اأكمل 
وجه يف املرحلة املقبل���ة على النحو الذي 
يحفظ للبحرين ريادتها يف كل املجالت.

الأه���داف  كل  ا�ضتعر����ص  جاللت���ه 
ال�ضامل���ة  التنمي���ة  واأهمه���ا  والغاي���ات 
عل���ى  واملحافظ���ة  والنم���اء  والتق���دم 
مكت�ضب���ات املواط���ن وحتقي���ق الرفاه له 

والنهو����ص بالقت�ضاد الوطن���ي وتنويع 
م�ضادره... يق���ول جاللته: )من هنا، فاإننا 
نعيد التاأكيد على اأهمية التعاون امل�ضتمر 
التنفيذي���ة  ال�ضلطت���ن  ب���ن  والبّن���اء 
العم���ل  وت���رة  ت�ري���ع  يف  والت�ريعي���ة 
وخ�ضو�ض���اً املوجهة نحو تنوي���ع م�ضادر 
الدخل، وتنمي���ة اقت�ضادنا الوطني، دون 
اإخالل مبكت�ضبات املواطنن ومبا يرتقي 
مب�ضتوياته���م املعي�ضي���ة، مكررين بهذا 
ال�ض���اأن توجيهن���ا باإع���ادة هيكل���ة الدعم 
وو�ضول���ه اإلى م�ضتحقي���ه من املواطنن، 
وفق اأ�ض����ص مو�ضوعية تاأخ���ذ يف العتبار 

التطورات يف جميع املجالت(.
كم���ا اأكد جاللت���ه اأي���ده اهلل يف كلمته 

ال�ضامية تناغم وتكامل املجتمع البحريني 
و�ض���ره يف الطري���ق ال�ضحي���ح ومت�ضك���ه 
مببادئ ميثاق العمل الوطني واإرث الآباء 
والأجداد اأي مفه���وم التعاي�ص والت�ضامح 
اللذي���ن متي���زت بهم���ا البحري���ن على مر 
التاري���خ وكانا منطلق���ا واأر�ضا للتوا�ضل 
واملحبة والطريق اله���ادئ املتزن.. وهنا 
يقول جاللته: )اإن ميث���اق العمل الوطني 
ا�ضتطاع بجدارة اأن يعمق الإرث احل�ضاري 
اخل�ض���ب للبحري���ن، حيث ج���اء معرباً عن 
اآمالك���م وتطلعاتك���م الوطني���ة، وتعم���ل 
مبادئه الرحبة عل���ى تر�ضيخ وحدة ال�ضف 
والوطن، ونبذ الفرقة والطائفية، وحماية 
قيم ال�ضالم والت�ضامح، فامليثاق مببادئه 

ال�ضامل���ة ج���اء كخ���ر حا�ض���ن للحري���ات 
وخ���ر راع حلق���وق الإن�ضان، مع���ززاً بذلك 
النم���وذج البحرين���ي الرائ���د يف التعاي�ص 
الفكرية  التعددي���ة  باحت�ضانه  الإن�ض���اين 
والثقافي���ة، ويع���ود جناحن���ا يف ذلك، من 
بعد اهلل، ملا يتميز ب���ه الإن�ضان البحريني 
املتح����ر بعطائه امل�ضتمر نح���و التطوير 

والتحديث(.
�ضي���دي جالل���ة املل���ك حفظك���م اهلل 
ورعاك���م... لقد و�ضل���ت البحرين بف�ضل 
العم���ل  وميث���اق  الإ�ضالح���ي  م�روعك���م 
كل  يف  الإجن���ازات  ذروة  اإل���ى  الوطن���ي 
احلقول، حمافظة على اأ�ضالتها ومتجددة 

يف حياتها مبا يالئم الع�ر ومقت�ضياته.

كلمة سيدي جاللة الملك... 
طريقنا إلى المستقبل الجميل

اأ�ضاد �ضاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف���ة عاه���ل الب���الد املف���دى “بالإجن���ازات 
املهم���ة الت���ي حققتها مملك���ة البحري���ن يف ظل 
ميثاق العم���ل الوطني الذي �ضكل نقلة نوعية يف 
تاري���خ البحرين، واأر�ضى قواع���د الدولة الع�رية 
احلديثة وحتديث النُظم والقوانن واملوؤ�ض�ضات 

الد�ضتورية”. 
يف 14 فراي���ر حتتف���ل البحري���ن وقيادتها 
ال�ضيا�ضي���ة و�ضعبه���ا بالذك���رى ال�ضابع���ة ع����رة 
للت�ضوي���ت على ميث���اق العمل الوطن���ي، ومُيثل 

امليث���اق امت���داًدا لل�ضيا�ضة الوطني���ة واخلارجية 
ململك���ة البحرين التي بداأت م���ع تاأ�ضي�ص الدولة 
البحريني���ة احلديث���ة، تعزيًزا ل�ضيا�ضته���ا الأمنية 
والدفاعي���ة والرتبوي���ة، ودفًع���ا قوًي���ا لنهجه���ا 
القت�ضادي ونب�ضها الثق���ايف، وحتقيًقا للعدالة 
الجتماعية املوؤطرة مببادئ حقوق الإن�ضان، ومن 
خالل م�ضرة امليثاق منُذ بدايته حتى يومنا اأثبت 
اأنه الوثيقة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية 
املنا�ضب���ة لطبيع���ة البحري���ن و�ضعبه���ا، ول يزال 
امليث���اق الطري���ق امُلنا�ض���ب لطبيع���ة املرحل���ة 

ال�ضيا�ضي���ة البحريني���ة وروح الع����ر الذي جتلت 
عناوينه يف م�روع الإ�ضالح الوطني.

ودور  الدول���ة  �ضالحي���ات  امليث���اق  ح���دد 
موؤ�ض�ضاته���ا، ور�ض���م م�ض���اًرا وا�ضًح���ا مل�ضارك���ة 
املواطن���ن يف �ضياغ���ة القرار الوطن���ي مب�ضاحة 
وا�ضع���ة من العم���ل ال�ضيا�ض���ي امُلرمج مبا حقق 
توافق القي���ادة ال�ضيا�ضية واملواطنن يف العمل 
مًعا بتطوير العمل الوطني بكل اأ�ضكاله ومكوناته 
وزيادة قدراته ومبا يتفق مع د�ضتور البالد، وبعد 
17 عاًم���ا ات�ضح اأن امليثاق اأف�ضل قوة �ضيا�ضية 

واأن���ه اأ�ض���ح نهًج���ا م���ن م�ض���ار جمي���ع اجلمعيات 
ال�ضيا�ضي���ة، واأن امل�روع الإ�ضالح���ي اأكرث ن�ضًجا 
وتنظيًم���ا م���ن اأجنداتها، فهذا امل����روع وميثاقه 
َعَبدا الطري���ق الأمثل للعم���ل ال�ضيا�ضي وتطوير 
البني���ة ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة والجتماعي���ة 

العامة للبحرين و�ضمن اأمنها وا�ضتقرارها.
يف ه���ذه ال�ضنوات ا�ضتط���اع امليثاق وم�روع 
الإ�ضالح الوطني العمل على اإر�ضاء جمتمع العدل 
والكفاية، جمتمع احلرية والت�ضامح، جمتمع تعدد 

الآراء والأديان واملحبة، جمتمع البناء وال�ضالم.

ميثاق البناء والسالم

مجدي الحلبي

فاتن حمزة
fatin.hamza

@gmail.com

رؤية مغايرة



“الإ�سالمي للتنمية” يقدم 
500 مليون دولر للعراق

الكوي���ت - روي���رز: قال رئي�س البن���ك الإ�سالمي 
للتنمي���ة يف الكويت اأحمد حممد علي املدين، يوم اأم�س 
الأربع���اء، اإن البن���ك، الذي يعد اأك���ر منظمة تنموية يف 
الع���امل الإ�سالم���ي، م�ستع���د لتموي���ل البني���ة التحتية 
العراقي���ة مببلغ 500 ملي���ون دولر. والتقى املانحون 
وامل�ستثمرون يف الكويت هذا الأ�سبوع ملناق�سة جهود 
اإع���ادة بناء اقت�ساد العراق وبنيت���ه التحتية مع خروجه 
من ����راع مدمر م���ع م�سلحي تنظيم الدول���ة الإ�سالمية 

الذي كان قد �سيطر على نحو ثلث م�ساحة البالد. 

تعيني مدير عام جديد ل�“الركة تون�س”
 

املنام���ة - جمموع���ة الرك���ة: اأعلن���ت جمموع���ة الركة امل�رفي���ة، التي تتخ���ذ من البحري���ن مقرًّا 
لعملياته���ا، عن تعيني حممد املن�ر كمدير عام جديد لبن���ك الركة تون�س، وذلك خلًفا لرج زعق الذي 
تقاعد عن العمل ابتداء من مطلع يناير العام 2018. ووّجه رئي�س جمل�س اإدارة بنك الركة تون�س، عبد 
الإله �سباحي، خال�س ال�سكر والتقدير للفرج نظري م�سريته املهنية الناجحة واملليئة بالإجنازات والتي 
واكب���ت تاأ�سي�س البنك عام 1983 كوحدة م�رفية خارجية تولى خاللها خمتلف املنا�سب لغاية ت�سلمه 
قيادة البنك. من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي للمجموعة وع�سو جمل�س اإدارة بنك الركة تون�س، عدنان 
اأحم���د يو�سف “ين�سم املدير الع���ام اجلديد لبنك الركة تون�س حممد املن����ر جالًبا معه خرة م�رفية 
غنية متتد لأكرث من ثالثة عقود تولى خاللها عدد من املنا�سب القيادية يف البنوك املحلية والعاملية. 
ويعت���زم امل�سي يف م�سرية �سلفه يف تعزيز مكانة البنك امل�رفية يف ال�سوق التون�سي، وتو�سعة �سبكة 
اأعمال���ه وعمالئه من خمتلف الفئات من خالل موا�سلة تو�سيع �سبكة الفروع وطرح املنتجات واخلدمات 

امل�رفية وال�ستثمارية اجلديدة، متمنني له كل التوفيق والنجاح يف تويل مهامه”.  
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اقتصاد
“كتلة الغد”: يجب فتح الدفاتر ملعرفة م�صري اأموال دعم املتعرثين 

“�صيجما” و“التكنولوجيا املالية” يد�صنان “تقييم املخاطر غري االئتمانية”  

اأكدت اأهمية درا�سة الر�سوم وتنا�سبها مع حجم املوؤ�س�سة 

للخدمات القائمة على الذكاء ال�سطناعي بال�رق الأو�سط

تعهد املتحدث با�سم “كتلة الغد”، حامد فخرو، 
ب���اأن اأع�ساء الكتلة �سيفتح���ون ملفات ودفاتر �رف 
ميزاني���ة م����روع التج���ار املتعرثين والت���ي �رفتها 
غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين يف ال�سهور املا�سية، 
وذل���ك للح�سول عل���ى اإجابات بخ�سو����س ال�سكوك 

املثارة بال�سارع التجاري ب�ساأن ميزانية امل�روع.
وكان فخ���رو يتحدث اإلى جمموع���ة من اأ�سحاب 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على هام�س ندوة 
اأقامتها الكتلة التي ت�س���م 11 من اأ�سحاب الأعمال 
ال�سباب، الذين اأعلنوا عن نيتهم الر�سح لنتخابات 
الغرف���ة وفق اأه���داف و�سفوها بالطموح���ة وبرنامج 
ي�سته���دف بالدرج���ة الأول���ى املوؤ�س�س���ات ال�سغرية 

وم�روعات رواد الأعمال.
و�سه���دت اجلل�س���ة نقا�س���ات مكثف���ة رك���زت 
عل���ى العوائ���ق التي تواج���ه ال�ركات مث���ل الر�سوم 
والقوانني املتغ���رية والبيئة التحفيزية لل�سباب، اإذ 
ا�ستمرت اجلل�سة حتى ال�ساعة التا�سعة والن�سف من 

م�ساء اأم�س الأول.
ي�س���ار اأن كل م���ن “الغرف���ة” و�سن���دوق العمل 
“متكني” اأطلق���ا حمفظة مالية م�سركة بحجم 300 
األ���ف دينار لتق���دمي من���ح للموؤ�س�س���ات املتو�سطة 
وال�سغ���رية واملتناهي���ة ال�سغ���ر، وذل���ك يف اإط���ار 
م�سوؤولي���ة اجلهت���ني جت���اه دع���م وم�سان���دة القطاع 
اخلا����س ورف���ع م�ساهمت���ه يف القت�س���اد الوطن���ي، 
و�سم���ن مب���ادرات معاجلة م�ساكل اأ�سح���اب الأعمال 
املتعرثين، بي���د اأن فخرو قال اإن���ه ح�سب معلوماته 

فاإن “متكني” مل ت�ساهم يف امل�روع.

واأ�ساف فخرو اأن الغرفة حتتاج اإلى “ال�سفافية” 
يف التعامل، واأن تكون جميع الأمور وا�سحة، يف وقت 
اأب���دى فيه تفاوؤله بو�سول اأع�ساء الكتلة اإلى جمل�س 

الإدارة.
وذكر اأنه حاول �سخ�سيًّا احل�سول على معلومات 
والو�سول اإلى ميزانية م�روع التجار املتعرثين لكنه 
مل يوف���ق يف ذلك، موؤكًدا اأنه يف ح���ال فوز الكتلة يف 
النتخاب���ات فاإن���ه �سيت���م ال�ستعانة ب�رك���ة تدقيق 
حما�سبي���ة ملعرف���ة م���اآل الأم���وال الت���ي خ�س�س���ت 

مل�ساعدة هوؤلء التجار.
وراأى فخ���رو اأن ميزانية الغرف���ة الكبرية ت�سمح 
لها بلعب اأدوار اأكر، موؤكًدا يف هذا ال�سياق اأن روؤية 
ا  كتلت���ه ه���ي اأن يكون لل�سب���اب البحرين���ي خ�سو�سً
العاطلني ع���ن العمل واملبدع���ني دور يف القت�ساد 
الوطن���ي، م���ن خ���الل اإر�ساله���م اإلى ال���دول الغربية 
املتقدمة ل�سقل مهاراته���م لكي يعودوا ويوؤ�ّس�سوا 

م�ساريع رائدة.

واتف���ق ع�س���و الكتلة، عم���ر اخلان، م���ع احلامد 
يف ال���راأي، حينم���ا اأ�سار اإل���ى اأن البحري���ن بحاجة اإلى 
ق�س����س جن���اح ملهم���ة ت�سف���ي روح الإيجابية على 
جمتم���ع الأعمال، موؤك���ًدا اأن ال�سباب بحاجة اإلى جرعة 
اإيجابي���ة لكي تتال�سى الغي���وم ال�سلبية واملت�سائمة 
التي تكدر �سفوهم وحتبطهم للبدء يف م�روعاتهم.

وقال اخلان “نحن ك�سباب بحرينيني نحتاج اإلى 
ا و�سلوا ب�ركاتهم اإلى  ق�س�س جناح، نري���د اأ�سخا�سً
100 اأو 200 مليون دولر، كما يف بع�س جتارب رواد 
الأعمال املعروف���ني يف الكويت وال�سعودية وغريها 

من دول اخلليج”.
م���ن جانب���ه، اأك���د ع�س���و كتل���ة الغ���د، �ساحب 
الأعمال، على لري، �رورة اأن يتم درا�سة امل�روعات 
املتع���رثة قب���ل منحها الدع���م املطل���وب، اإذ ينبغي 
اأن توج���ه اأموال الدع���م اإلى امل�روع���ات الريادية اأو 
الإبتكارية واأن تكون هناك فعالً اأ�سباب حقيقية وراء 
اإخف���اق ال�ركة، واأن يكون هناك م���ا ي�ستحق اأن يتم 

تق���دمي الدعم اإليه، لفًتا اإل���ى اأن بع�س امل�روعات 
قد تكون مك���ررة اأو مل تتم اإدارته���ا ب�سكل �سحيح، 
وعليه فاإن اأ�سكال الدعم قد تكون اأ�سمل من مفهوم 
الدع���م امل���ادي املبا�ر، ب���اأن يكون هن���اك نوع من 

التوجيه وال�ست�سارة.
وق���ال اإن الكتل���ة �ستعم���ل عل���ى اإيج���اد مركز 
متكام���ل للدرا�س���ات والبحوث وتوف���ري املعلومات 
لالأع�س���اء واملجتمع التجاري وذلك من خالل التعاون 

مع خمتلف الوزارات احلكومية.
وا�ستط���رد �ساح���ب الأعمال ال�س���اب، اأن �سعار 
“كتل���ة الغد” هي �سيا�سة الأب���واب املفتوحة، فيما 
اقرح فخرو اأن يت���م اإزالة جميع احلواجز التي تعوق 
و�س���ول ع�س���و الغرفة اإل���ى اجلهاز التنفي���ذي، كما 
اق���رح اأن يتم ن�ر نتائج اجتماع���ات جمال�س الإدارة 

للعموم.
ويف معر����س رّده عل���ى ا�ستف�س���ارات م���ن اأحد 
احل�س���ور ب�ساأن ق���درة جمموعة ال�سب���اب على قيادة 
دفة التغي���ري يف الغرفة، اأ�سار فخرو اأن الكتلة بداأت 
بالفع���ل يف قيادة التغيري بع���د اأن دفعت بقوة نحو 
حظ���ر اأجه���زة النق���ال يف النتخاب���ات والت���ي يحوم 
حوله���ا �سبه���ات يف ا�ستخدامها يف عملي���ات التزوير 
يف انتخاب���ات الغرف���ة املا�سي���ة، اإلى جان���ب اعتماد 
البطاقة ال�سخ�سي���ة فقط كهوية مطلوبة عند عملية 

الت�سويت يف النتخابات يف يوم 10 مار�س املقبل.
كم���ا �ُسئ���ل اأع�س���اء الكتلة ع���ن ع���دم ان�سمام 
املزيد م���ن ال�سباب اإلى الكتلة لريتف���ع عددها اإلى 
18 ع�س���و وهو ع���دد املقاعد التي �سيت���م �سغرها 
من خ���الل النتخابات املقبلة، فرد فخ���رو اأن الكتلة 
ت�سعى للتعاون مع امل�ستقلني اأو اأي اأع�ساء يفوزون 

لحًقا من اأجل حتقيق الأهداف املن�سودة، مو�سًحا اأن 
“الغد” ل ينبغي اأن تعمل لوحدها فقط.

اأما ع�سو اللجنة، اإميان نور الدين، فتحدثت عن 
ا فيما  جتربتها ك�سيدة اأعمال ورائدة اأعمال، خ�سو�سً
يتعل���ق بالقوانني والر�سوم الت���ي تتغري با�ستمرار، 
وتتطل���ب من رائد العمل التعام���ل اليومي معها مما 
ا اأن عدد املوظفني  ي�ستنف���د وقته وجهده، خ�سو�سً
يف ال�ركات الريادية اأو النا�سئة يكون حمدوًدا، وهي 
ق�سية يج���ب اأن تتعامل معها الغرف���ة. وذكرت نور 
الدي���ن اأن الكتل���ة ب���داأت يف تنظيم فعالي���ات ل�رح 
�ريب���ة القيمة امل�سافة عل���ى ال�ركات بالتعاون مع 

�ركة كي بي اأم جي فخرو.
من جانب���ه، تطّرق ع�سو “كتل���ة الغد”، يعقوب 
العو�س���ي، اإل���ى اأن تقوم الغرفة مبب���ادرات من اأجل 
م�ساعدة ال����ركات ال�سغرية، ومع خرته التي بلغت 
29 عاًم���ا يف جم���ال الأعمال، ي���رى اأن هناك خطوات 
يج���ب القيام بها م���ن اأجل دع���م قطاع���ات الأعمال 
ومن بينها دع���م املوؤ�س�سات البحريني���ة يف ت�سدير 
منتجاته���ا وخدماته���ا خارج �س���وق البحرين لتو�سيع 
اآف���اق منوها، يف حني اأعتر اأن املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة ل حت�س���ل عل���ى معامل���ة مي����رة فيما 
يتعلق بالتقدم اإلى املناق�سات احلكومية، مع وجود 

عوائق مثل مبالغ الئتمان العالية.
وبالرج���وع اإلى مو�س���وع الر�س���وم، اأكدت كتلة 
الغ���د اأن اأنه���ا تتبن���ى اأن يكون هن���اك مراعاة حلجم 
املوؤ�س�س���ات عن���د فر����س الر�سوم، وق���ال فخرو يف 
ه���ذا ال�سياق “ه���ل يعق���ل اأن تدفع ب���رادة �سغرية 
300 دينار ر�سوًما ويدفع هايرماركت كبري املبلغ 

نف�سه”.

املنام���ة - BFB: اأعلن خلي���ج البحرين 
وحتال���ف   ”BFB“ املالي���ة  للتكنولوجي���ا 
التكنولوجي���ا املالي���ة “FTC” اأم����س ع���ن 
�راكة مع �ركة “�سيجما” للتقييمات، اإحدى 
ال����ركات النا�سئ���ة يف جم���ال التكنولوجي���ا 
املالية يف الوليات املتح���دة واملتخ�س�سة 
يف تطوي���ر خدم���ات تقيي���م املخاط���ر غ���ري 

الئتمانية القائمة على الذكاء ال�سطناعي.
وتقدم �رك���ة �سيجما للتقييمات، التي 
انطلقت اأول م���رة يف معهد ما�سات�سو�ست�س 
للتكنولوجي���ا يف الع���ام 2017، روؤية جديدة 
ح���ول املخاط���ر غ���ري الئتماني���ة ومواط���ن 
ال�سع���ف الت���ي حتي���ط به���ا، م���ع الركي���ز 

عل���ى خماط���ر احلوكم���ة واملخاط���ر املالية 
مث���ل غ�سي���ل الأم���وال والف�س���اد ومتوي���ل 
الإره���اب. وتعتم���د “�سيجما” عل���ى خرات 
عميق���ة متخ�س�س���ة اإلى جان���ب خوارزميات 
البيان���ات  لتحلي���ل  وتكنولوجي���ا  متط���ورة 
ال�سخم���ة لفتح روؤى جديدة ت�ساعد ال�ركات 
العاملي���ة، والهيئ���ات ال�سيادي���ة و����ركات 
الأ�سواق النا�سئ���ة وامل�ستثمرين على اتخاذ 
قرارات اأف�سل ب�س���اأن هذه املخاطر. وتقوم 
“�سيجم���ا”، م�ستعين���ة باملعلوم���ات العامة 
واخلا�س���ة، بتتب���ع �سيجم���ا املخاط���ر غ���ري 
الئتماني���ة على م�ست���وى ال�ركة يف خمتلف 

الوليات الق�سائية. 

حتال���ف  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
التكنولوجي���ا املالي���ة مي�س���ان امل�سقط���ي 
“توف���ر تكنولوجي���ا ال���ذكاء ال�سطناعي يف 
جمال تقييمات املخاطر للم�ستثمرين �سيئا 
جديدا متاما يف �س���كل بيانات تقييم فورية 
وذات عالقة، والتي ميك���ن ال�ستفادة منها 
يف اتخ���اذ قرارات اأك���رث ا�ستنارة، وبتوظيف 
اأك���رث كفاءة لراأ����س املال. نح���ن متحم�سون 
للعم���ل كفريق واحد م���ع �سيجما مبا متتلكه 
من تكنولوجيا متقدمة لتطوير منتج لتقييم 
املخاطر غ���ري الئتمانية القائمة على الذكاء 
ال�سطناع���ي”. م���ن جهت���ه، ق���ال الرئي����س 
التنفيذي وموؤ�س�س �ركة �سيجما، �ستيوارت 

جون���ز “�سع���داء بالعم���ل مع خلي���ج البحرين 
للتكنولوجي���ا املالية وحتال���ف التكنولوجيا 
املالية لط���رح من�ستنا لتقييم املخاطر غري 
الئتمانية القائمة عل���ى الذكاء ال�سطناعي 
يف املنطقة. وتكت�سب عملية تطبيع املخاطر 
الئتماني���ة اأهمية بالغة من اأج���ل بناء الثقة 
مع الطرف املقاب���ل، وتعزيز عالقات العمل 
وا�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة يف عامل يتجه 
نحو مزيد من التعقيد. ونعتقد بوجود حاجة 
ما�س���ة للتكنولوجيا الت���ي نقدمها، وهي يف 
موقع فريد يوؤهلها لإحداث حتول يف قدرات 
املوؤ�س�س���ات املالية يف دول جمل�س التعاون 

ومنطقة ال�رق الأو�سط الكبري”.

الغزاوي ع�صًوا بـاإدارة “االإبداع يف فل�صطني”
حث �رشكات التطوير العقاري على ت�صجيل م�صاريعها

قبل عر�سها يف ال�سوق اأو الإعالن عنها... “التنظيم العقاري”:

املنام���ة - موؤ�س�سة التنظيم العقاري: عقد 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العقاري اجتماعه 
برئا�س���ة رئي����س جه���از امل�ساح���ة والت�سجي���ل 
العقاري رئي����س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم 
العقاري ال�سي���خ �سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل 
خليف���ة، موجًها اإل���ى �رورة ال����راع من وترية 
عمل موؤ�س�س���ة التنظيم العقاري؛ لتكون قادرة 
عل���ى تاأدية دورها يف الوق���ت املحدد والكفاءة 
املطلوب���ة، لتحقق الأهداف املناطة بها لتعزيز 
النهو����س بالقط���اع العق���اري كاأح���د الرواف���د 
القت�سادية املهمة، ا�ستن���اًدا اإلى التوجيهات 
ال�سامي���ة لعاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة وتعزي���ز اإ�سهام هذا 
القط���اع احليوي يف الناجت الإجم���ايل لالقت�ساد 
الر�سي���دة،  احلكوم���ة  وتوجيه���ات  البحرين���ي، 

وحتقيًقا لروؤية البحرين القت�سادية 2030.
عل���ى  املجل����س  اطل���ع  الجتم���اع،  وخ���الل 
اآخ���ر م�ستج���دات اإن�س���اء املوؤ�س�س���ة والآلي���ات 
املتبع���ة لتنفي���ذ الأدوات القانونية والقرارات 

والإجراءات املتخذة. 

واأكد املجل�س اأنه يجب حث �ركات التطوير 
العق���اري خ���الل ه���ذه املرحل���ة عل���ى ت�سجيل 
�ركاته���ا وم�ساريعه���ا ف���ور العم���ل بالقانون، 
اإ�سافة اإلى توعيتها ب�رورة ت�سجيل م�ساريعها 
العقاري���ة، قبل عر�سه���ا يف ال�س���وق اأو الإعالن 

عنها، وبخا�سة عملية البيع على اخلارطة. 

ويف ذات ال�سي���اق، اأك���د املجل����س ����رورة 
ت�سجيل املكاتب العقاري���ة املعنية بالو�ساطة 
والتثم���ني واإدارة العق���ارات، وو�س���ع الآليات 
املتعلقة بفر����س الر�سوم ودعم هذه املكاتب 
م���ن خ���الل التدقيق عل���ى امل�ستغل���ني يف هذه 

املهن من دون ترخي�س وب�سكل غري قانوين. 

• ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل يراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العقاري	

املنام���ة - بن���ك الإب���داع: اأعل���ن برنامج 
اخلليج العربي للتنمي���ة “اأجفند” عن تعيني 
الرئي�س التنفي���ذي لبنك الإب���داع بالبحرين، 
خال���د ولي���د الغ���زاوي، ع�سًوا مبجل����س اإدارة 
�رك���ة الإب���داع للتموي���ل متناه���ي ال�سغر يف  
فل�سطني ورئي�ًسا للجن���ة املخاطر وع�سًوا يف 
جلنة التدقيق واملكافاآت والر�سيحات فيه.

وياأت���ي ه���ذا التكليف اجلدي���د للغزاوي 
به���دف تعزيز اأداء �ركة الإبداع يف فل�سطني، 
اأهداف���ه يف توف���ري  ومتكين���ه م���ن حتقي���ق 
متوي���ل اأ�سغر لذوي الدخ���ل املحدود هناك، 
وم�ساعدتهم على اإيجاد م�سادر دخل م�ستدام 
من خ���الل ت�سجيعهم على اإقام���ة م�ساريعهم 
اخلا�سة، جنًبا اإلى جنب مع توفري كل ما يلزم 
م���ن دعم وخرات يف جم���ال التمويل الأ�سغر 
لبن���ك الإبداع بفل�سط���ني، وال�ستفادة بذلك 
م���ن النجاح���ات الكب���رية الت���ي حققه���ا بنك 
الإب���داع يف البحري���ن برئا�سة الغ���زاوي خالل 

ال�سنوات الأربع املا�سية.
واأك���د الغزاوي اأن ه���ذا التكليف اجلديد 
م���ن قبل برنامج “الأجفن���د” ميثل اأمامه قناة 
اأخ���رى من اأجل نقل جتربة البحرين الرائدة يف 

جم���ال التمويل الأ�سغر اإل���ى دولة فل�سطني، 
واإتاح���ة اخل���رات البحرينية يف ه���ذا املجال 
اأم���ام الفل�سطيني���ني ذوي الدخ���ل املحدود، 
���ا اأن تاأ�سي����س ال�رك���ة يف فل�سطني  خ�سو�سً
مرت تقريًبا بنف�س املراحل والإخفاقات التي 
مر بها بنك الإب���داع يف البحرين و�سيكون من 
ال���الزم اأن ت�ستفيد ال�رك���ة من جتربة اإنعا�س 
البنك وحتويل���ه من اخل�س���ارة املراكمة اإلى 

ربحية م�ستدامة. 

علي الفردان من املنامة 

• خالد الغزاوي	

• •مي�سان امل�سقطي 	 �ستيوارت جونز	

• “الغد”: لي�س معقولً اأن تدفع برادة �سغرية ر�سوًما مثلما تفعل “هابريماركت” 	
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“�ألبا” توزع 36.8 مليون 
دينار �أرباحا نقدية 

“�ملجل�س” ينظر 40 مناق�سة لـ 12 جهة حكومية �ليوم 
اأبرزها تنظيم واإدارة �شاطئ البديع وتطوير �شارع عراد

ينظر جمل�س املناق�شات واملزايدات يف جل�شته  
الأ�شبوعي���ة  الي���وم اخلمي�س 15 فرباي���ر 2018، 40 
مناق�ش���ة ومزاي���دة، تابعة ل���� 12 جه���ة حكومية،من  
اأبرزها م�رشوع  تنظيم واإدارة �شاطئ البديع.وامل�رشوع 
يع���ود هيئة البحري���ن لل�شياح���ة واملعار�س لتنظيم 
واإدارة �شاطئ البديع، وعمل اأن�شطة وفعاليات عليه 
لزيادة ع���دد الزوار من داخل وخ���ارج البحرين لدعم 

تطوير ال�شواحل البحرية يف اململكة بوجه عام.
وينظر املجل����س يف 11 مناق�شة ومزايدة لإدارة 
املخ���ازن املركزي���ة بهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء. كم���ا 
يناق����س  8 مناق�ش���ات ل�رشكة ط���ران اخلليج، اأولها 
لتق���دمي ال�شيان���ة الأر�شي���ة يف مط���ار اأدي����س اأبابا 
ب���ول ال���دويل باأثيوبي���ا، و7 مناق�ش���ات ل����رشاء قطع 
الغي���ار الأولية لأ�شطول الطائ���رات من طراز البوينغ 
787-9 للفئات الأولى والثانية والثالثة واخلام�شة 

وال�شاد�شة وال�شابعة والثامنة.
وكذلك ينظ���ر املجل����س يف 6 مناق�شات لهيئة 
الكهرباء وامل���اء، اأبرزها لأعم���ال �شيانة وجتديدات 
ملبنى ق�شم اخلدمات الفنية والعامة مبنطقة �شرتة، 
واملرحل���ة الثانية لأعمال حمطات نقل الكهرباء جهد 
220 كيلوفولت، واملرحل���ة الثانية لأعمال حمطات 

نقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت.

واأي�ًش���ا يبح���ث  املجل����س  3 مناق�ش���ات ل�رشكة 
تطوي���ر للب���رتول، اأبرزه���ا لإع���ادة ت�شكي���ل اأوراكل 
واخلدم���ات املرتبط���ة بها. كم���ا يفت���ح مناق�شتني 
ل�رشكة نفط البحرين )بابكو(، اأبرزهما ل�رشاء �شمامات 
من الربونز لربنام���ج حتديث امل�شفاة.ويفتح اأي�ًشا 
مناق�شت���ني ل���وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين، اأبرزه���ا للمرحلة الأولى لأعمال 

تطوير �شارع 47 يف عراد مبجمع 244.
وكذل���ك ينظر املجل�س  مناق�شتني ل�رشكة مطار 
البحرين، لطلب تقدمي اقرتاح حلق المتياز لتطوير 
وت�شغي���ل وح���دات التجزئ���ة املتخ�ش�ش���ة ووحدات 

الأغذي���ة وامل�رشوب���ات يف اجلان���ب اجل���وي يف مط���ار 
البحرين الدويل.

اإ�شاف���ة اإل���ى ذل���ك، يفت���ح املجل����س مناق�شة 
ملجل����س التنمي���ة القت�شادية لتعي���ني �رشكة دولية 
متخ�ش�ش���ة يف توف���ر خدم���ات العالق���ات العام���ة، 
ومناق�ش���ة حللب���ة البحري���ن الدولية لتجهي���ز مركز 
البيان���ات واملعلوم���ات باحللب���ة مت�شمن���ا تركي���ب 
اأنظم���ة للتربيد وتزويد الكهرب���اء ومكافحة احلرائق 
املتخ�ش�ش���ة ملراك���ز املعلوم���ات، ومناق�شة لهيئة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة لنظ���ام اإ�شدار 

الرتاخي�س الراديوية الإلكرتوين.

ك�شفت جمموعة اإنوف�شت عن خروج 
اأحد كبار م�شاهميه���ا ممن تتجاوز ملكية 
ح�ش�شه���م 5 % من اإجم���ايل احل�ش�س، 
وذلك بعد يوم واحد من اجتماع اجلمعية 
العامة العادية للمجموعة واملوافقة على 
زي���ادة عدد اأع�شاء جمل����س الإدارة من 5 
اإلى 7 وانتخاب الأع�شاء اجلدد لل�شنوات 

الثالث املقبلة.
ووفًقا لأح���دث البيان���ات املن�شورة 
على موقع بور�ش���ة البحرين، فاإن ملكية 
كب���ار امل�شاهم���ني باملجموع���ة اأ�شبحت 
اخلليج���ي  ال�شتثم���ار  بي���ت  كالآت���ي: 
13.61 %، و�رشك���ة ميكاني���زم للتج���ارة 
العام���ة 8.708 %، وبنك دبي الإ�شالمي 
واأ�شع���د   ،%  6.893 بن�شب���ة  الإمارات���ي 
ال�شن���د وجمموعته  عب���داهلل  عبدالعزي���ز 
“�رشك���ة �شن���د القاب�ش���ة و�رشك���ة تداول 
العاملي���ة لبيع و����رشاء الأ�شه���م” متتلك 

.% 5.059
وكان���ت اجلمعي���ة العام���ة العادي���ة 
للمجموع���ة وافق���ت ي���وم الإثن���ني )12 
فرباير اجلاري( على زي���ادة عدد اأع�شاء 
جمل�س الإدارة من 5 اإلى 7، فيما انتخبت 
الأع�شاء اجلدد لل�شنوات الثالث املقبلة. 

وف���از كل م���ن عم���ر �ش���امل املطوع، 
وب�شار نا�رش التويجري، ويعقوب يو�شف 
علي بن���در )ممثالن عن بي���ت ال�شتثمار 
اخلليجي( وم�شاري فوؤاد �شعود الفوزان، 
وخالد عبدالعزيز الغامن، وم�شعل يو�شف 
ه�ش���ام  وعبدالرحم���ن  الزاي���د،  مطل���ق 

الن�شف. 
وبق���ي �شعر �شه���م ال�رشك���ة ثابًتا يف 
البور�ش���ة عند 290 فل�ًش���ا، وهو حمافظ 
عل���ى ه���ذا املن���وال من���ذ بداي���ة �شه���ر 
دي�شم���رب املا�ش���ي، حي���ث كان �شع���ره 
قب���ل ذلك التاريخ عند 320 فل�ًشا، وفًقا 
للبيانات املن�شورة على موقع البور�شة. 
وكانت املجموعة ق���د اأف�شحت عن كبار 
م�شاهميه���ا ي���وم الثن���ني يف ذات ي���وم 
اجتماع اجلمعية العامة العادية للمجموعة 
اخلليج���ي  ال�شتثم���ار  بي���ت  كالآت���ي: 
13.61 %، و�رشك���ة ميكاني���زم للتج���ارة 
العام���ة 8.708 %، وبنك دبي الإ�شالمي 
واأ�شع���د   ،%  6.893 بن�شب���ة  الإمارات���ي 
ال�شن���د وجمموعته  عب���داهلل  عبدالعزي���ز 
“�رشك���ة �شن���د القاب�ش���ة و�رشك���ة تداول 
العاملي���ة لبيع و����رشاء الأ�شه���م” متتلك 
5.06 %، وعل���ي عبدالرحيم حممد فخرو 

ميتلك 5.049 %.

اأعل����ن جمل�����س اإدارة �رشكة اأملني����وم البحرين 
)األب����ا( ع����ن نيت����ه توزي����ع اأرب����اح نقدي����ة عل����ى 
امل�شاهمني بواقع 26 % من راأ�س املال املدفوع 
اأي 26 فل�ًش����ا لل�شه����م الواحد مب����ا قيمته 36.8 

مليون دينار. 
كم����ا �شي����وزع عل����ى اأع�ش����اء جمل�����س الإدارة 
كمكاف����اأة نح����و 210 اآلف دين����ار، وحتويل 25.2 
األف دين����ار اإلى الأرب����اح امل�شتبق����اة، وذلك بعد 
احل�شول على موافق����ة اجلمعية العمومية املقرر 

انعقادها يف 7 مار�س املقبل.
وكانت �رشكة األبا حققت اأرباًحا �شافية العام 
املا�ش����ي بلغ����ت 92.5 ملي����ون دين����ار، مرتفعة 
بن�شبة 91 % عن اأرباح 2016 والتي بلغت وقتها 
48.4 مليون، فيما حققت بالربع الرابع من العام 
املا�شي اأرباًحا �شافية و�شلت اإلى 23.5 مليون 
دين����ار مرتفع����ة بن�شب����ة 72 % عن نف�����س الفرتة 

املقابلة من 2016 والبالغة 13.7 مليون.
وو�شل اإجم����ايل املبيعات نحو 857.8 مليون 
دين����ار، م�شج����الً ارتفاًعا بن�شب����ة 28 % عن العام 

2016 والتي بلغت 669.8 مليون.

104 ماليني دوالر ربحا �سافيا لـ “جي �إف �إت�س” خالل 2017
جمل�س الإدارة يو�شي بتوزيع 85 مليون دولر على امل�شاهمني

املنام���ة - جي اإف اإت�س: حققت جمموعة جي اإف 
اإت����س املالية، ربًح���ا �شافًيا يوؤول اإل���ى امل�شاهمني 
بقيمة 104.2 ملي���ون دولر لل�شنة املالية املنتهية 
يف 31 دي�شم���رب 2017، مقارنة مبا مقداره 217.12 
مليون دولر يف العام ال�شابق، مع حتقيق ربح �شاف 
موح���د بقيمة 103.2 مليون دولر يف 2017، مقارنة 
مبا قيمت���ه 233.05 ملي���ون دولر يف العام ال�شابق 
ل���ه. وذكر بي���ان عن املجموع���ة اأم����س »تعك�س هذه 
النتائ���ج النمو ال�شنوي ال���ذي حققته املجموعة على 
كافة حم���اور اأن�شطته���ا، وذلك مع ا�شتبع���اد الدخل 
البال���غ قيمت���ه 464 مليون دولر ال���ذي حتقق ملرة 
واح���دة نتيجة للت�شوية الق�شائية التي متت ل�شالح 

املجموعة خالل الربع الأخر 2016«.
واأ�ش���اف البيان بلغت قيمة الربح ال�شايف الذي 
يوؤول اإل���ى امل�شاهمني خالل الرب���ع الأخر 2017 ما 
مق���داره 16.9 مليون دولر مقاب���ل 213.18 مليون 
دولر خ���الل الرب���ع الأخ���ر 2016. كم���ا بلغت قيمة 
الربح ال�ش���ايف املوحد خالل الرب���ع الأخر ما مقداره 
12.1 ملي���ون دولر مقاب���ل 223.34 ملي���ون دولر 

خالل الربع الأخر 2016. 
املوح���دة  الإي���رادات  اإجم���ايل  قيم���ة  وبلغ���ت 
211.65 ملي���ون دولر يف  للمجموع���ة م���ا مق���داره 
2017، مقارن���ة مب���ا مق���داره 115 ملي���ون دولر يف 

2016، م���ع ا�شتبع���اد مكا�ش���ب ال�ش���رتداد الت���ي 
حتققت مل���رة واحدة يف ع���ام 2016 والبالغ قيمتها 
464 ملي���ون دولر. وتعك����س ه���ذه النتائ���ج زيادة 
ا. ويعزى  كب���رة يف الإي���رادات بن�شب���ة 84 % �شنويًّ
ارتف���اع مع���دل الإي���رادات اإلى حد كب���ر اإلى الدخل 
املرتفع املحق���ق من ن�ساط ال�سريف���ة اال�ستثمارية 
وعملي���ات التخ���ارج وتوظي���ف ال�شتثم���ار. وحققت 
املجموع���ة عملي���ات تخ���ارج ناجحة لعمالئه���ا بلغت 
قيمته���ا 1.2 ملي���ار دولر خ���الل الع���ام، م���ن خالل 
التخ���ارج من ا�شتثمارات يف البني���ة التحتية واأ�شول 

�شكني���ة بالوليات املتح���دة الأمركية يف هيو�شنت 
واأتالنتا. وقامت املجموعة باإقامة �رشاكة مع جمموعة 
»اإن�شباي���رد« التعليمية التي ا�شتحوذت على 50 % 

من املحفظة التعليمية للمجموعة. 
وبلغ���ت قيمة اإجم���ايل امل�رشوف���ات الت�شغيلية 
للعام 2017 ما مقداره 99.18 مليون دولر، م�شجلة 
���ا ع���ن العام ال�شاب���ق له، اإذ بلغ���ت قيمتها  انخفا�شً

124.8 مليون دولر.
وارتف���ع اإجمايل الأ�شول م���ن 3.30 مليار دولر 
يف 2016 اإل���ى 4.11 مليار دولر يف 2017. اختتمت 

املجموع���ة الع���ام مبعدل م���الءة مالية بلغ���ت ن�شبته 
17.36 % ومع���دل عائ���د على حق���وق امل�شاهمني 
بن�شب���ة 9.1 %. ومت اتخاذ مزي���د من اخلطوات خالل 
2017 لتعزي���ز قدرات التمويل ب�شكل عام وحت�شني 
ال�شيول���ة وتعزي���ز امليزاني���ة العمومي���ة. وح�شل���ت 
املجموع���ة عل���ى ت�شني���ف ائتم���اين مرتف���ع مبعدل 
»B« م���ع نظرة م�شتقبلية اإيجابي���ة، وذلك من وكالة 

»فيت�س«.
وق���ال رئي�س جمل����س الإدارة، ال�شي���خ اأحمد بن 
خليف���ة اآل خليفة »نح���ن �شعداء به���ذا الأداء القوي 
والربحي���ة العالي���ة الت���ي �شجلته���ا املجموع���ة خالل 
2017 والتي من جديد تعك�س تاأكيد ال�شوق للو�شع 
املايل الق���وي والتقدم الذي حققت���ه املجموعة. اإن 
النم���و املتوا�شل يف الإي���رادات الت�شغيلية املحققة 
عل���ى �شعيد كافة اأن�شطة املجموعة اإمنا يعك�س قوة 
ا�شرتاتيجيتنا وجناحنا يف حتقيق التنوع لأن�شطتنا«.

واأ�ش���اف »ي�رشن���ا اأن نعلن ع���ن تو�شية جمل�س 
الإدارة بتوزي���ع اأرب���اح نقدي���ة لل�ش���ادة امل�شاهمني 
بن�شب���ة 8.7 % )85 ملي���ون دولر(، مبوجب موافقة 
اجلمعية العمومي���ة للم�شاهمني واجله���ات الرقابية 
الت���ي تخ�ش���ع لها املجموع���ة. تعك�س ه���ذه العوائد 
املرتفع���ة التزامن���ا بتعزي���ز قيم���ة العوائ���د عل���ى 
ال�شتثم���ارات، و�شن�شتم���ر عل���ى ه���ذا النه���ج خالل 

2018 مب�شيئة اهلل«.
من جانبه، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي للمجموعة، 
ه�ش���ام الري����س »�شع���داء به���ذا النمو الكب���ر الذي 
حققناه يف جم���ال ال�شرفة ال�شتثماري���ة والأن�شطة 
العقارية خالل 2017. لقد حر�شنا دوًما على احلفاظ 
عل���ى مكانة املجموعة كاأحد كبار الالعبني يف القطاع 
املايل وتطوير البني���ة التحتية باملنطقة. لقد ركزنا 
خالل 2017 ب�شكل ملحوظ على تنفيذ عمليات تخارج 
مهمة لعمالئنا م���ن ال�شتثم���ارات يف البنية التحتية 
وال�شنادي���ق ال�شتثمارية بالولي���ات املتحدة. كما 
�شهدنا مزيًدا من ال�شتثم���ارات يف ن�شاطنا العقاري 
بالولي���ات املتحدة وحمفظتنا ال�شتثمارية يف قطاع 
التعليم باملنطقة، وا�شتكملنا بنجاح اإدراج امل�رشف 
اخلليج���ي التجاري يف �شوق دبي امل���ايل، وهو ميثل 
ذراع ال�شرف���ة التجارية التاب���ع للمجموعة، وحققنا 
اأي�ًش���ا تقدًم���ا ملحوًظ���ا عل���ى م�رشوعين���ا »فيالمار« 
و«هارب���ر رو«، اللذي���ن ي�شاهم���ان بفعالي���ة يف دعم 
جهود الدولة الرامية اإلى تعزيز مكانة البحرين كاأحد 

املقا�شد املختارة لل�شياحة وال�شيافة«. 
واختتم الري�س »تتطلع جي اإف اإت�س اإلى حتقيق 
ع���ام اآخر م���ن النجاح اإن �ش���اء اهلل، حيث �شن�شتهدف 
خو�س قطاعات واأ�شواق ا�شرتاتيجية جديدة، اإ�شافة 

اإلى التخارج من بع�س ا�شتثماراتنا املبا�رشة«.    

• •ال�شيخ اأحمد بن خليفة اآل خليفة	 ه�شام الري�س	

 �أمل �حلامد

�ملحرر �القت�سادي

�ملحرر �القت�سادي

�أحمد �حلمد.. بد�أ م�سو�ر حياته �لعملية كقائد رحالت دينية ثم تطور ذلك �إىل تنظيم رحالت �سياحية، 

وم���ن ث���م جادت بنات �أفكاره وقريحت���ه بافتتاح مكتب �لربيع لل�سفر و�ل�سياحة. وي���رى �حلمد نائب �لرئي�س 

�لتنفي���ذي لتطوير �لأعمال مبكت���ب �لربيع لل�سفر و�ل�سياحة �أن �لتطوير بد�أ منذ �ليوم �لأول لتد�سني �ملكتب، 

�إذ هن���اك تطبي���ق للهو�ت���ف �لذكية ميكن �مل�سافر من حج���ز وتن�سيق ودفع تكاليف رحلت���ه دون �حلاجة �إىل 

�حل�س���ور للمكتب، كم���ا �أن �خلطط �لت�سويقية يف �لتو�سع م�ستمرة وت�سمل �مل�ساركة يف �ملعار�س �ملتخ�س�سة 

و�لقي���ام مبهرجانات ترفيهي���ة عائلية و�لإ�سهام يف �لفعالي���ات �ملجتمعية و�آخرها ولي����س �آخًر� �لإعالن عن 

�سخ�سية كرتونية متثل هوية �ملكتب و�ملتحدث �لر�سمي با�سمه. فيما يلي ن�س �للقاء مع �حلمد:

- ه��ل لك �أن حتدثنا ع��ن طبيعة م�شروعك، 

ومتى �أطلقته؟

طبيع��ة عمل��ي م�شوق��ة وت�شته��وي كل م��ن 

تناول��ت �أط��ر�ف �حلدي��ث مع��ه، بب�شاط��ة لأنه��ا 

تنقل��ك من ع��امل لآخر، فمجال عمل��ي هو �ل�شفر 

و�ل�شياح��ة. ب��د�أت ه��ذ� �مل�ش��و�ر يف �لع��ام 2005 

كقائ��د رحالت ديني��ة �أبرزها �حل��ج و�لعمرة ثم 

تط��ور �لأم��ر م��ع �لنفت��اح �لعامل��ي و�لنخفا���ض 

�لكب��ر يف تكالي��ف تذ�كر �ل�شف��ر و�جتاه مكاتب 

�ل�شف��ر �إىل تنظي��م �لرح��الت �ل�شياحي��ة، حيث 

�نتقل��ت �إىل �لعم��ل كقائ��د جمموع��ات �شياحي��ة 

�إىل دول عدي��دة يف �أوروب��ا و�ش��رق �آ�شي��ا. وم��ع 

تز�ي��د �لطل��ب يف �ل�ش��وق �ملحلية عل��ى �لرحالت 

�شف��ر  مكت��ب  �فتت��اح  فك��رة  ج��اءت  �ل�شياحي��ة 

روؤي��ة جدي��دة ومتط��ورة يف  ليعك���ض  و�شياح��ة 

طريقة �لطرح و�أ�شلوب �لتنظيم.

- هل ��شتف��دت من جتربة �جليل �ل�شابق يف 

�إد�رة �لأعم��ال، وهل تتلق��ى �لن�شيحة من �أفر�د 

�لعائلة؟

بالطب��ع، كانت جتارب �ملكات��ب �ل�شابقة هي 

نقط��ة �لنط��الق نح��و �لتطوي��ر و�لتجديد وقد 

��شتف��دت كث��ًر� م��ن �خل��ر�ت �لرت�كمي��ة ل��دى 

مقاويل �حل��ج �لعمرة يف كيفية �إد�رة �ملجموعات 

وقيادته��ا حتت �ل�شغوط��ات و�ملوؤثر�ت �ملحيطة. 

نع��م )حتته��ا �ألف خط( و�لد�ي رغ��م كر �شنهما 

و�أخ��و�ي ه��م �لد�ف��ع و�لنا�شح �لأك��ر يل يف كل 

خطوة �أو فكرة جديدة �أنوي �لقيام بها.

- كي��ف تدي��ر عمل��ك �خلا�ض، ه��ل تتو�جد 

با�شتم��ر�ر �أم ت�ش��ع �خلط��ط و�لرنام��ج للعاملني 

لدي��ك، وم��ا �أ�شلوب��ك يف �لإد�رة، وكي��ف تط��وره 

متا�شيا مع �ملتغر�ت؟

�لقائد �لناجح هو �لذي ميّكن �لعاملني لديه 

م��ن �أد�ء مهامه��م ب�شكل �شل�ض عر ث��الث و�شائل، 

�لأوىل و�ش��ع نظ��ام ومنهج وخطة عم��ل و��شحة 

�لعامل��ني  �إ�ش��ر�ك  و�لثاني��ة  و�لأدو�ر،  �ملع��امل 

يف �شن��ع �لق��ر�ر�ت، و�لثالث��ة وه��ي �لأه��م خل��ق 

بيئة عم��ل مثالية و�إيجابي��ة ومن�شجمة ت�شاعد 

فري��ق �لعمل على �لإب��د�ع و�لبتكار و�لتميز مما 

يجعله��م �ش��ركاء يف �أي جن��اح حتقق��ه �ملوؤ�ش�شة. 

وب��ال �ش��ك ف��اإن للتدري��ب �مل�شتم��ر �أث��ره �لبال��غ 

يف تطوي��ر �لأد�ء وحت�ش��ني �لإنتاجي��ة وه��و م��ا 

حتر�ض عليه �أي موؤ�ش�شة ومكتبنا لي�ض ��شتثناء.

- هل تفكر بتطوير وتو�شيع �أعمالك؟

في��ه  �فتت��ح  ي��وم  �أول  م��ن  ب��د�أ  �لتطوي��ر 

�ملكت��ب، فالي��وم هن��اك تطبيق للهو�ت��ف �لذكية 

ميك��ن �مل�شاف��ر من حج��ز وتن�شيق ودف��ع تكاليف 

رحلت��ه دون �حلاج��ة �إىل �حل�ش��ور للمكت��ب، كما 

�أن �خلط��ط �لت�شويقي��ة يف تو�ش��ع م�شتمر ت�شمل 

و�لقي��ام  �ملتخ�ش�ش��ة  �لفعالي��ات  يف  �مل�شارك��ة 

ناحي��ة  وم��ن  عائلي��ة.  ترفيهي��ة  مبهرجان��ات 

تو�شعي��ة قام��ت �ل�شرك��ة موؤخ��ًر� بافتت��اح ف��رع 

لل�شرك��ة مبحافظة �ملح��رق مما �شي�شاع��د ب�شكل 

�إيجابي يف �لو�شول للم�شافر بي�شر و�شال�شة.

إعداد: المحرر االقتصادي

أحمد الحمد: التطوير الزمنا منذ 
تدشين “الربيع للسفر والسياحة”



الوطني وكيلة احملامي علي محمد حسن كمال  التمويل  املدعي: بيت 
الدين - احملاكم 

ضد املدعى عليه:
 SULTAN AHMED MOHAMMED -1 )هندي(

العنوان: شقة 4 مبنى 510 شارع 1918 مجمع 919 اجلفير
موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(

لذا تعلن محكمة األمور املستعجلة للمدعي عليه بانه اذا لم يحضر 
سوف  احملكمة  فان   19/02/2018 جللسة  باحلضور  عنه  وكيل  يعيني  لو 

تسير في االجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001118494 :رقم الدعوى: 01/2018/00104/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 12/02/2018
احملكمة األمور املستعجلة األولى  -  اعالن حضور

الوطني وكيلة احملامي علي محمد حسن كمال  التمويل  املدعي: بيت 
الدين - احملاكم 

ضد املدعى عليه:
 SIDDIK KULANGARA PARAMBA -1 )هندي(

العنوان: فيال 952 شارع 2711 بوكوارة 927
موضوع الدعوى: منع سفر )مستعجل(

لذا تعلن محكمة األمور املستعجلة للمدعي عليه بانه اذا لم يحضر 
سوف  احملكمة  فان   19/02/2018 جللسة  باحلضور  عنه  وكيل  يعيني  لو 

تسير في االجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001118451 :رقم الدعوى: 01/2018/00105/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 12/02/2018
قد احملكمة األمور املستعجلة األولى  -  اعالن حضور بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

 MARYAM RASHID ABDULRAZAQ RASHED / تقدمت اليها السيدة
فردية(  )مؤسسة  النسائية  للخياطة  تنوف  لـ  املالكة   ALMAHMEED
 ،)4(  ،)3( واملسجلة مبوجب القيد رقم 27470 طالبة حتويل الفروع رقم 
)5(، )6(، )7(، )8(، من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
من  مملوكة  الشركة  لتصبح  بحريني،   دينار   10000 وقدره  برأسمال  

السادة التالية اسمائهم:
MARYAM RASHED ABDULRAZAQ RASHED ALMAHMEED -1

YOOSUF PUTHIYA PURAYIL -2
YASAR KOOLOTH PEEDIKAYIL -3
MANAF VAYALAM VALAPPIL -4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن حتويل فروع ملؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

قيد رقم

35177-05

شقة / محل 

167

بناية

0

طريق

55

مجمع

210

 التاريخ :12/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   )CR 2018 - 24126( إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، 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

اسم التاجر:  اماني عبدعلي حسن احملل
االسم التجاري احلالي: ستوديو عارف

االسم التجاري اجلديد: جرين الين ستارز للموبايل والهدايا 
نوع النشاط: 1-أنشطة تصوير - اصالح املعدات االلكترونية والبصرية - جتارة/بيع االلعاب 
القرطاسية  جتارة/بيع   - غيارها  وقطع  االتصاالت  معدات  جتارة/بيع   - الطباعة   - واللعب 
معدات  جتارة/بيع   - واملهنية  املكتبية  واالدوات  اليدوية  واحلرف  الفنون  واجهزة  وادوات 

املعلومات واالتصاالت بالتجزئة.

تقدم الينا املعلن عبداهلل سلمان ابراهيم سلمان بطلب حتويل احملل التجاري التالي: 
إلى السيد / علي عبداهلل سلمان ابراهيم

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2018-17443 إعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

78727-2
جنة إيليا 

للخدمات

- أنشطة التغليف والتعبئة

- التنظيف العام للمباني

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  اإلدارية  لالستشارات  الطريقة  شركة  في  الشركاء  السادة  إليه 
القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،86914 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 
للشركة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 20000 دينار، 

لتصبح مملوكة من هيمنت كومار راجيندرا براساد

التاريخ: 14/2/2018
القيد: 86914

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )23921( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
شركة الكف األخضر للمقاوالت والعقارات ش.ش.و ملالكها حامد عبداهلل محمد الكوهجي 

املسجلة مبوجب القيد رقم 4-1141، طالبني تغيير اإلسم التجاري
من: الكف األخضر للمقاوالت والعقارات ش.ش.و ملالكها حامد عبداهلل محمد الكوهجي 

إلى: الكف األخضر لصناعة األثاث ش.ش.و ملالكها حامد عبداهلل محمد الكوهجي 

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

التاريخ: 12/2/2018       القيد 1141-4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

اعالن رقم )---(  لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الكف االخضر للمقاوالت والعقارات 

ش.ش.و ملالكها حامد عبداهلل محمد الكوهجي
 بناء على قرار الشركاء في شركة أمون للتوريدات الطبية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
89201، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / مصطفى عبداحلميد محمد مصطفى 

سعيد -  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 : الهاتف :33633364 )973+( 

drmsaeed@batelco.com.bh

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة أمون للتوريدات الطبية ذ.م.م

 بناء على قرار الشركاء في شركة جيه أر للمجوهرات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
80321، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / حسني فؤاد عبداهلل احمد سلمان 

الكعبي -  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 : السيد / حسني فؤاد عبداهلل احمد سلمان الكعبي

 الهاتف :39333324 )973+( 

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة جيه أر للمجوهرات ذ.م.م
سجل جتاري رقم 80321

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ابراهيم عبداهلل عبدالرحمن عبدالكرمي
االسم التجاري احلالي: مركز الهوري ألدوات البناء وأدوات صيد األسماك

االسم التجاري اجلديد: مركز الهوري ألدوات صيد األسماك

التاريخ: 12/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018-23854( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

65132-1

قيد رقم

10-31488

شقة / محل 

107

بناية

-

طريق

384

مجمع

306

التاريخ: 12/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 - 24081( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبدالرزاق علي عبدالرزاق احملمود

االسم التجاري احلالي: احملمود الدارة األمالك والتخليص اجلمركي

االسم التجاري اجلديد: احملمود للتخليص اجلمركي

األنشطة التجارية املطلوبة: 1- مكاتب التخليص اجلمركي
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أكد مدرب النجمة عيل عاشور ومساعد 
م��درب املح��رق ع��يل عام��ر جهوزية 
فريقيهام لخ��وض املباراة النهائية لكأس 

امللك اليوم )الخميس(.
جاء ذل��ك خالل املؤمت��ر الصحايف الذي 
عق��د أم��س مبق��ر اتح��اد الك��رة، قبل 
املواجه��ة املرتقبة ب��ني الطرفني يف نهايئ 

أغىل الكؤوس.
وشهد املؤمتر حضور العب وقائد فريق 
النجمة أحمد عبدالل��ه، والعب املحرق 

عيىس موىس.
وخالل املؤمتر، ذكر عاش��ور أنه يشرتف 
بتواجده يف املباراة النهائية للمرة األوىل؛ 
كونه مدربا شابا ووطنيا، معتربا الوصول 

لجميع املدربني الوطنيني.
ومتن��ى عاش��ور أن يقدم فريق��ه مباراة 
طيب��ة األداء، مؤك��دا الجاهزية لتقديم 
مس��تويات مثالية وقتالي��ة طوال ال� 90 
دقيقة، وحتى يف حال امتدت املباراة إىل 

ركالت الرتجيح.
ولفت عاشور إىل أنه خاض أمس الحصة 
التدريبية )134( منذ انطالقة املوس��م، 
مبينا أن أحد األهداف التي وضعت قبل 
املوس��م تحققت وه��ي الوصول للنهايئ 
األغىل. وأش��ار إىل أنه ال ضغوطات عىل 
العب��ي فريقه، حتى وإن كان األغلبية مل 
يلعب املباراة النهائية لكأس امللك، مبينا 
أن��ه يتمنى أن يق��دم الفريق��ان مباراة 
يستمتع بها الجميع ويف مقدمتهم راعي 

املباراة جاللة امللك.
وأوضح ردا عىل أحد األس��ئلة أن العبي 
فريقه تط��وروا كثريا بعد املش��اركة مع 
املنتخب يف “خليجي 23”، مشريا إىل أن 

ذهنية الالعبني تطورت أيضا.
وردا عىل س��ؤال ح��ول جاهزية الالعب 

إبراهيم أحمد حبيب للمشاركة، أوضح 
عاش��ور يف مع��رض إجابت��ه أن الالعب 
جاهز وميلك 27 العبا للمباراة وجميعهم 
جاهزون، وسيتخذ قرار مشاركة إبراهيم 
اليوم، خصوصا بعدما تعرض خالل الفرتة 

األخرية إىل إصابة يف عضلة الحوض.
وفي��ام يخص املخاوف من إس��ناد حكم 
محيل للمباراة بعد مطالبة نادي النجمة 
بحكم أجنبي، أكد عاشور أن هذه األمور 
جاءت إدارية من قب��ل مجلس اإلدارة، 
مش��ريا إىل أن املس��توى الفني للطرفني 
هو من س��يحكم يف نهاية األمر، ومؤكدا 
أن الحك��م إن أخطأ فإن األخطاء جاءت 
لصالح جميع الفرق خالل هذا املوس��م، 
متطلع��ا لتقديم األداء الجيد دون النظر 

إىل اعتبارات أخرى.
وبني أن جمهور املحرق الكبري ال يشكل 
ضغطا عىل العبي فريقه، معتربا جمهور 
الدوري” ويس��تمتع  ب�”فاكهة  املح��رق 

شخصيا بأهازيجه.
وأكد عاشور أن الهدوء والرتكيز والجانب 

النفيس أمور رضورية للظفر بلقاء اليوم 
والتتويج بالكأس الغالية.

إىل ذلك، أوضح مس��اعد مدرب املحرق 

عيل عامر والذي حرض بديال عن املدرب 
س��لامن رشي��دة، أن فريق��ه يس��ري يف 
الطريق الصحيح حتى اآلن يف منافسات 

ه��ذا املوس��م. وأش��ار إىل أن املحرق مل 
يحقق ش��يئا حتى اآلن بغض النظر عن 
النتائج اإليجابية التي تحققت واملشوار 
دون خس��ارة. وب��ني أن الجميع يطالب 
بتحقيق األلقاب، وهو األمر الذي نسعى 

لتحقيقه عرب التتويج بأغىل الكؤوس.
واعت��رب أن لق��اء اليوم بأج��واء مختلفة 
متام��ا، خاصة أنه يف مناس��بة غالية عىل 
الجمي��ع، مؤك��دا اختالفه��ا أيض��ا عن 
منافسات الدوري وأهمية الرتكيز بشكل 

كبري من أجل الفوز.
وقال:”كجهاز فن��ي قمنا بتهيئة الالعبني 
م��ن جميع الجوانب، وس��تكون الكلمة 

لهم داخل املستطيل األخرض”.
وحول جاهزية عيىس موىس للمش��اركة 
بعد إصابته، قال عامر إن موىس انخرط 
يف تدريبات الفريق منذ حوايل أس��بوع 
وه��و جاه��ز للمش��اركة، لك��ن القرار 

سيتخذ أمس )األربعاء( بشكل نهايئ.
وفي��ام يخص يف ح��ال تع��رض املحرق 
للخسارة اليوم، أوضح عامر أنها ستكون 

مؤمل��ة خاص��ة وأن الفري��ق مطال��ب 
بالتتويج إلكامل املس��رية اإليجابية هذا 

املوسم.
وأكد أن الخس��ارة ل��ن توقف فريقه يف 
حال حدثت، بل التطلع لألمام دامئا، وأن 
الرتكيز اليوم عىل الظفر بالكأس وإسعاد 

الجامهري.
ولف��ت إىل أن جمهور فريقه ال يش��كل 
ضغطا عىل الالعبني، مؤكدا أنه الرقم 1، 
ومبينا أن قتالية وروح الالعبني يف املحرق 
ال تأيت إىل بحامس الجامهري وتواجدهم.
وأك��د أن العوام��ل البدني��ة والذهنية 
وتواجد البدالء هي الت��ي ترجح الفرق 
الدقائ��ق  خ��الل  والنجم��ة  كاملح��رق 

الحاسمة.
وردا ع��ىل س��ؤال حول تواجد س��لامن 
الفني��ة  اإلدارة  رأس  ع��ىل  رشي��دة 
للفري��ق، أوضح عام��ر أن املدرب غني 
عن التعريف والش��هادة فيه مجروحة، 
خصوصا مع مش��واره الناجح، متمنيا أن 

تكلل املجهودات بالتتويج اليوم.

كوكبة محلية

الصبــر  تشريف

تعج قامئ��ة الفريق��ني بكوكبة من 
الالعبني املحليني املميزين القادرين 
ع��ىل صن��ع الف��ارق بإمكاناته��م 
الفردية أو الجامعية، س��واء مهاريًّا 
أو تهديفيًّ��ا. يف صف��وف النجم��ة، 
يربز كميل عبدالله، أحمد عبدالله، 
عبدالعزي��ز خالد، محمد س��هوان، 
عبدالله جناحي باإلضافة إىل حسن 
الكراين املعار من س��رتة يف النصف 

الثاين من هذا املوسم.
أم��ا املح��رق، فيمتل��ك إبراهي��م 

العبيديل، محمد البناء، عبدالوهاب 
عيل، عبدالله يوس��ف، جامل راشد 
وعبدالله عبدو، وجميعهم أس��امء 
لها ثقلها وسبق لها متثيل املنتخبات 

الوطني��ة مبا فيه��ا املنتخب األول، 
كام هو الحال لالعبي النجمة الذي 
يتواجد يف صفوفه الطابع الش��اب 

بتواجد خالد والكراين.

عبداهلل يوسف أحمد عبداهلل

شكوك المشاركة
تحوم الش��كوك حول مشاركة 
م��ن  يع��دان  اثن��ني  العب��ني 

العنارص البارزة يف الفريقني.
إبراهي��م أحم��د حبي��ب مع 
فريق النجم��ة، وعيىس موىس 
واللذان  املح��رق،  فري��ق  مع 
عانيا م��ن اإلصابة خالل الفرتة 

املاضية.
وميتلك االثن��ان إمكانات فنية 
عالي��ة يف خ��ط الوس��ط عرب 
املس��اندة الهجومية، وبال شك 

فإن غيابهام س��يحتم خس��ارة 
لجهودهام من جهة والتعويض 
ببدي��ل آخر من جه��ة أخرى، 

علاماً أن موىس سبق له التتويج 
بلقب كأس امللك العام املايض 

حينام كان يف صفوف املنامة.

عيسى موسى إبراهيم حبيب

جانب من االجتماع الفني أمس

البالد سبورت

يرع��ى عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة تق��ام اليوم )الخميس( املباراة النهائية 
لكأس جاللة امللك لكرة القدم بني فريقي نادي املحرق الريايض ونادي النجمة الريايض عىل أستاد البحرين 

الوطني.
وتتجه األنظار اليوم إىل استاد البحرين الوطني، حيث املباراة النهائية لكأس جاللة امللك لكرة القدم “أغىل 

الكؤوس”، والتي ستجمع النجمة مع املحرق، عند 6.30 مساء.
وسيتحدد اليوم حامل أول األلقاب الكروية لهذا املوسم.

وتعد مسابقة كأس امللك األوىل ختاما من بني املسابقات املحلية الكروية عىل صعيد الكبار، يف حني ستبقى 
منافس��ات الدوري الذي وصل لختام الجولة 12، مع تبقي كأس النخبة املس��تحدث هذا املوسم، وسينطلق 

بعد نهاية الدوري.

النهائي ف��ي  ال��م��ح��رق  ق���وة  أم���ام  النجمة  وه���ج 

أحمد مهدي

السنة العاشرة - العدد 3411 
الخميس
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مدرب النجمة: هذه عوامل الحصول على اللقب
األغلى بالكأس  للظفر  والتطلع  الجهوزية  يؤكدان  وعامر  عاشور 

مس��اعد م��درب المح��رق: هيأن��ا الالعبي��ن والكلم��ة لهم ف��ي الملعب
أحمد مهدي

الخميس 15 فبراير 2018 
29 جمادى األولى 1439
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مدربا والعبا الفريقين في صورة مع الكأس جانب من المؤتمر الصحافي

أحمد عبداهلل وعيسى موسى

أسند اتحاد الكرة مهمة إدارة املباراة النهائية إىل طاقم تحكيم 
بقيادة الحكم عبدالشهيد عبداألمري.

وسيعاون عبدالشهيد كل من: الحكم املساعد األول عبدالله صالح، 
والحكم املساعد الثاين أحمد جابر، إضافة إىل الحكم الرابع محمد 

بونفور.
وسبق لعبدالشهيد عبداألمري، الدويل السابق، أن أدار نهايئ كأس 

امللك، إذ قاد نهايئ نسخة العام 2013، والتي جمعت املحرق بالرفاع، 
وانتهت بفوز املحرق بركالت الرتجيح بعد امتداد املباراة إىل األوقات 

اإلضافية.

ــد عـــبـــداألمـــيـــر حــكــًمــا لــلــنــهــائــي  ــي ــه ــش ــدال ــب ع

  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(

قيادة وطنيةالريادة للمحرق

مشوار المحرق

حراسة قوية

كلمة للمحترفين األبرز هجوميا.. مدن وُسمعة

مازال املحرق يف ريادة سجل الحاصلني عىل اللقب الكروي 
األغىل يف اململكة، إذ ميلك املحرق يف رصيده لقبا، وكان آخرها 

العام 2016.
ولن يكون يف هذه النسخة بطل جديدا، إذ إن النجمة سبق له 

التتويج بالكأس امللكية يف العامني 2006 و2007 عىل التوايل.
وفيام ييل، جدول يوضح سجل الفائزين بلقب كأس امللك 

باملسمى الجديد والقديم )كأس األمري وكأس االتحاد(:
املحرق )32( لقبا  .1
األهيل )8( ألقاب  .2
الرفاع )5( ألقاب  .3

الرفاع الرشقي، والوحدة “سابقا”، الحالة )3( ألقاب  .4
النجمة، البحرين )لقبان اثنان(  .5

املنامة، الحد، الشباب، العريب “سابقا” )لقب واحد(  .6

ال يختلف اثنان عىل أن قامئة الفريقني من الالعبني املحليني تضم 
عددا من البارزين واملميزين.

يف الشق الهجومي، فإن العب النجمة عيل مدن يعد األبرز، يف حني 
يربز إسامعيل عبداللطيف مع املحرق.

مدن املنتقل حديثا هذا املوسم للبيت النجاموي يعد عالمة بارزة 
ومكسبا كبريا للفريق؛ نظرا لإلمكانات املميزة التي ميتلكها فريدا 

وجامعيا ومهاريا، وظهر ذلك بشكل جيل وفق ما قدمه حتى اآلن.
أما إسامعيل، فإنه غني عن التعريف، وواحد من أفضل املهاجمني 
محليا؛ ملا يتمتع به من إمكانات مهارية وتهديفية عالية، وبالشك 

سيكون من ضمن اعتامدات املدرب سلامن رشيدة.

إسماعيل عبداللطيف علي مدن

عبدالشهيد عبداألمير

البالد سبورت

ال شك أن نهايئ كأس جاللة 
امللك يتميز بالحضور 

ا بعد  الجامهريي الكبري عاماً
عام، ومن نسخة ألخرى.

وتسجل مسابقة كأس امللك 
نجاحات كبرية ومتميزة عىل 

هذا املستوى، ووصول النجمة 
واملحرق إىل نهايئ هذا العام 

ا؛  يؤكد تواصل النجاحات أيضاً

ملا ميتلكه الطرفان من قاعدة 
جامهريية.

جامهري النجمة العائدة هذا 
املوسم تسعى مع فريقه 
الستعادة الربيق وإعادة 

األمجاد بإحراز لقب الكأس 
من جديد، يف حني أن جامهري 

املحرق تهدف للفرحة مرة 
أخرى بعد غيابها العام الفائت 

إثر خسارة فريقها يف النهايئ، 
وستكون حارضة بكثافة 

ا بعدما سجلت حضوراًا  أيضاً
هو األبرز يف مباريات نصف 

النهايئ.
وستجلس جامهري النجمة 

ميني املنصة الرسمية لالستاد 
الوطني، وجامهري املحرق 

يسار املنصة.

ــيــن ــادي ــن ــل ــر ل ــظ ــت ــن ـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري الــكــبــيــر م ال

العاهل يرعى المباراة النهائية لـ “أغلى الكؤوس” اليوم 

يق��ود الطرفني مدرب��ان وطنيان: 
عيل عاش��ور مع النجمة، وسلامن 

رشيدة مع املحرق.
النجمة يتسلح باستقراره الفني، إذ 
إن هذا املوسم هو الثالث لعاشور 
م��ع فريق��ه، ويرغ��ب يف تكليله 
بالنجاح عرب حصد أغىل الكؤوس، 
خصوص��ا وأنه اس��تلم الفريق يف 
وضع ال يحسد عليه، بعد أن كان 
يف دوري الدرج��ة الثانية قبل أن 

يصعد املوسم املايض.
أم��ا املحرق، فإن��ه بقيادة رشيدة 
الذي عاد لتسلم املهام الفنية هذا 

املوسم من جديد.
ويق��دم رشي��دة موس��ام رائع��ا 

م��ع الفري��ق األحمر حت��ى اآلن، 
خصوصا مع تصدره للدوري أيضا، 

وعدم تلقيه أي خس��ارة يف مباراة 
رسمية حتى اآلن.

فري��ق املحرق اس��تطاع الوصول 
هذا املوس��م للع��ام الثالث عىل 
الت��واىل إىل النهايئ الكبري، بعد أن 
وص��ل يف 2016 وت��وج باللقب، 
ويف 2017 وصل، لكنه خرس أمام 

املنامة.
مشوار املحرق بدأ يف مثن النهايئ 
بتخطي الرفاع الرشقي يف مجموع 
املباراتني، ثم كذلك الحال بالنسبة 

للحد يف ربع النهايئ.
واجت��از املحرق فري��ق الرفاع يف 

نص��ف النه��ايئ لي��رضب موعدا 
مرتقبا يف املباراة النهائية.

ويتميز طرفا النه��ايئ اليوم بوجود 
حراسة متمكنة وقوية يف الجانبني،

سيد ش��رب علوي مع النجمة، وسيد 
محمد جعفر مع املحرق.

يدخل علوي هذا املوسم وسط أداء 
متطور وص��ل عىل إثره لتش��كيلة 
منتخبن��ا األول م��ن جدي��د بعدما 
مثل��ه يف س��نوات س��ابقة، يف حني 
أن جعف��ر يقدم واح��دا من أفضل 

مواسمه عىل اإلطالق، خصوصا مع 
براعته الكبرية واس��تقبال شباكه يف 

12 جولة 3 أهداف فقط.
بالشك، فإن الحارسني سيلعبان دورا 

كبريا مع الفريقني، سواء بتدخالتهم 
أو تصديه��م، أو دورهم إن امتدت 
املباراة لألشواط اإلضافية، ثم ركالت 

الرتجيح يف حال استمرار التعادل.

بالش��ك، فإن محرتيف الفريقني من 
املؤم��ل أن تك��ون له��م كلمة يف 

وضع بصمة مع فريقيهام.
يأيت ذلك قياسا وبناء عىل ما قدمه 
الالعب��ون الس��تة )3 يف النجم��ة 
ومثلهم يف املح��رق( مع الطرفني 

حتى اآلن من مستويات.
يربز مح��رتف النجم��ة، النيجريي 
أوت��ي؛ كون��ه هداف��ا لل��دوري 
حت��ى اآلن وق��وة هجومية ضابة 
يجد مس��اندة من املحرتف اآلخر، 
الس��وري محم��د ف��ارس، ال��ذي 
يش��كل ثقال يف الجان��ب األمامي 

للمدرب عيل عاشور.
أم��ا املحرتف الثال��ث، فهو العب 
الوس��ط الربازييل سيلفا، وصاحب 

هدف العبور إىل النهايئ يف مرمى 
االتح��اد خالل لق��اء إياب نصف 

النهايئ.
م��ن جه��ة أخ��رى، ف��إن املحرق 
يتسلم هذا املوسم بثالثة محرتفني 
ع��رب، وه��م: التونس��يان زي��اد 

الزي��ادي، والليبي  الدربايل وزياد 
محمد صولة القادم يف االنتقاالت 
الشتوية بديال عن السوري محمد 

الرفاعي.
الدربايل شكل إضافة جيدة للخط 
الدفاع��ي، ك��ام كان ه��ذا الدور 

للزيادي يف خط الوس��ط، يف حني 
أن الليب��ي “صول��ة” يع��د واحدا 
من الالعبني املهاريني، والذين ملع 
اسمهم مبكرا يف منافساتنا املحلية 
عطفا ع��ىل ما قدمه رغ��م الفرتة 

القصرية التي قضاها حتى اآلن.

علي عاشور

أوتشي

فريق المحرق

مشوار النجمة
فري��ق النجم��ة متك��ن م��ن بلوغ 
املب��اراة النهائية بعد مس��ار حافل 
أيض��ا يف مس��ابقة أغ��ىل الكؤوس 
ليع��ود مجددا إىل فرصة املنافس��ة 
عىل التتويج. النجمة بدأ املش��وار 
يف مثن النهايئ أمام الشباب، ومتكن 
م��ن العب��ور ب��ركالت الرتجيح، ثم 
تخطى املنامة حامل اللقب يف ربع 

النهايئ مبجموع املباراتني.
واس��تطاع النجمة إبط��ال مفاجأة 
االتح��اد يف نصف النه��ايئ، ووصل 

يف مجم��وع املبارات��ني إىل املباراة 
النهائية.

فريق النجمة

األبرز دفاعيا.. 
مهدي والحيام

ويف الش��ق الدفاع��ي، ف��إن األمر 
ال يختل��ف كث��ريا ع��ن الهجومي، 
فالفريق��ان ميتل��كان سلس��لة من 
املنطق��ة  يف  املميزي��ن  الالعب��ني 
الخلفية. يأيت اس��م مدافع النجمة 
س��يد مهدي باقر، ومدافع املحرق 

وليد الحيام؛ كونهام األكرث بروزا.

املدافعان دولي��ان، ومثال املنتخب 
حديثا يف “خليجي 23” مبس��تويات 
راقية وكبرية، ومن غري تردد يشكالن 

ثقال يف التشكيلة للطرفني.

يربز باقر يف لعبه يف وس��ط الدفاع 
والتمي��ز يف الك��رات الهوائي��ة، أما 
الحيام، فإنه يربز يف الناحية اليرسى 
سواء دفاعيا أو مبساندته الهجومية.

سيد محمد جعفرسيد مهدي باقر سيد شبر علويوليد الحيام

سلمان شريدة

محمد صولة

جماهير المحرق تؤمل باستعادة اللقب النجمة إلسعاد جماهيره بالكأس مجدًدا

من النهائي ترأس األمين العام التحاد الكرة إبراهيم 
البوعينين االجتماع الفني الذي يسبق 

المباراة، والذي عقد صباح أمس بمقر االتحاد 
في الرفاع.

ومثل النجمة في االجتماع مدير الفريق نبيل 
إبراهيم، والمحرق: مشرف الفريق إبراهيم 
عيسى والمنسق اإلعالمي الزميل محمد 

الجودر.

وتم خالل االجتماع اعتماد كافة األمور 
اإلدارية، فيما تم تحديد اللون األبيض للنجمة 

واألحمر للمحرق.

خصص اتحاد الكرة أكثر من 30 جائزة لجماهير النهائي الكبير اليوم تتقدمهم 8 سيارات بتوجيهات من رئيس 
االتحاد الشيخ علي بن خليفة.

وعالوة على السيارات، فإن االتحاد خصص 20 جائزة مالية بقيمة 100 دينار لكل واحدة، 3 تذاكر سفر، وأجهزة 
إلكترونية.

وسيكون الحضور الجماهيري مجاًنا للمباراة اليوم كما جرى الحال خالل األدوار السابقة. 

وّجه اتحاد الكرة الدعوة لقدامى الالعبين في صفوف النجمة والمحرق؛ لحضور المباراة النهائية.

وبحسب تصريح أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم البوعينين فإن ذلك تفعيل لتوجيهات رئيس االتحاد في التقدير 
والعرفان بما قدمه العبو الطرفين خدمة وعطاء للكرة البحرينية على مدار السنوات الماضية.ووزع االتحاد 

الدعوات الرسمية لالعبين، كما ستشهد المباراة كما جرت العادة حضوًرا كبيًرا من مختلف المسؤولين 
الرياضيين في المملكة.

ألول مرة هذا الموسم ستمتد المباراة 
اليوم في حال استمرار التعادل بالوقت 

األصلي إلى األشواط اإلضافية أواًل قبل 
اللجوء لركالت الترجيح في حال تواصل 

التعادل أيًضا.

واستحدث االتحاد هذا الموسم نظاًما جديًدا 
يقضي بعدم اللجوء لألشواط اإلضافية 

في حال استمرار التعادل، بل ركالت الترجيح 
مباشرة، مع تطبيق نظام الذهاب واإلياب 

بدًءا من ثمن النهائي ووصواًل لنصف 
النهائي.

أوضح العب 
فريق النجمة 
أحمد عبدالله 
ترشفه بخوض 

املباراة 
النهائية لكأس 

جاللة امللك.
 وأشار عبدالله خالل املؤمتر 

الصحايف إىل أن اإلعداد للمباراة 
كان طبيعيا.

وبني أن الروح والحامس هي 
العوامل التي ستقود النجمة 

للظفر بالكأس، متمنيا أن 
يكون الكأس من نصيب فريقه 

وإسعاد الجامهري.

اعترب العب 
املحرق عيىس 

موىس أن 
عاميل الصرب 

والقتالية 
حتى الدقائق 

األخرية هي 
من ستقود املحرق للتتويج 

باللقب اليوم. ونوه عيىس موىس 
باملجهودات التي بذلها الجميع 

من جهازين فني وإداري والعبني 
خالل املوسم، متمنيا أن تكلل 

هذه الجهود بالتتويج بأول 
ألقاب املوسم عرب الحصول عىل 

“أغىل الكؤوس”.
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يق��رب موعد انط��اق بطول��ة كأس 
عاه��ل الباد جال��ة املل��ك حمد بن 
عيىس آل خليفة لسباق القدرة برعاية 
 ،)GFH( مجموعة جي إف إتش املالية
والتي تعترب من أق��وى وأهم بطوالت 
وس��باقات القدرة وتنطلق منافس��اتها 
صباح يوم الس��بت املقبل املوافق 17 
من ش��هر فرباير الجاري مبشاركة نخبة 

من الفرسان البحرينيني واإلماراتيني.
ويواص��ل االتح��اد املل��ي للفروس��ية 
العاملة  واللج��ان  الق��درة  وس��باقات 
البطولة،  اس��تعداداتها الحتضان هذه 
والت��ي س��تقام منافس��اتها عىل مدى 
يوم��ي الجمع��ة والس��بت، حيث تم 
االنته��اء من جميع التجهيزات الخاصة 
للسباق بقرية البحرين الدولية للقدرة 
التي س��تحتضن أبطال ونجوم سباقات 
القدرة م��ن البحرين واإلم��ارات، وتم 
بالفعاليات  الخاص��ة  املنطق��ة  تجهيز 
املصاحب��ة بألع��اب األطف��ال، والت��ي 
تنطلق من الس��اعة الثالثة عرصا اليوم 
الجمع��ة وفعالي��ات ترفيهي��ة أخ��رى 
وأبرزها مس��ابقات رع��اة البقر )الكاو 
بوي(، ركوب الخيل الرفيهي داخل الرب 

لألطفال والناشئني.
أما عىل مستوى اس��تعدادات الفرسان 
واإلس��طبات لدخول أجواء الس��باق، 
فه��ي متواصل��ة ومكثفة حت��ى اليوم 

املرتق��ب، فقد أكد الفارس املتألق فهد 
الخاطري أن سباق جالة امللك للقدرة 
ه��و أح��د الس��باقات النخب��ة ورشف 
كب��ر بأن يك��ون الفارس بطل��ه، وقال 
“ترشف��ت برف��ع كأس س��يدي حرضة 
صاح��ب الجال��ة امللك يف موس��مني 
موسم 2015 وموسم 2016، لقد كانت 
من أس��عد لحظ��ات حي��ايت وأجملها 
بأن أش��رف برفع كأس س��يدي جالة 
املل��ك، إنها فعًا من أق��وى البطوالت، 
فجميع الفرس��ان واإلسطبات يعملون 
طوال املوسم ويجهزون أنفسهم لهذه 
البطولة تحدي��داً كونها األبرز واألقوى، 
ومع املش��اركة اإلماراتي��ة املميزة، فإن 
عن��رص التش��ويق واإلثارة والحامس��ة 
يرتف��ع كث��را، فمعروف عن فرس��ان 
اإلمارات بخربتهم يف س��باقات القدرة؛ 
ل��ذا فإن تواجدهم يرفع من مس��توى 

البطولة كثرا”.
وأض��اف الخاطري “م��ن الطبيعي مع 
مشاركة نخبة من الفرسان من البحرين 
وم��ن خارجها، هذا بح��د ذاته يجعل 
الف��ارس يضاعف من جهوده؛ من أجل 
الوصول ملنصة التتويج ويس��عى بكل 
ما عنده من أج��ل رفع الكأس الغالية، 
وبالنس��بة يل، فأن��ا حرص��ت كبقي��ة 
املتس��ابقني باالستعداد الجيد واملكثف 
لهذه البطول��ة الغالية، وال جديد يذكر 

وال قدي��م يعاد، يف كل بطولة أش��ارك 
فيه��ا أح��اول أن أعطي ف��وق طاقتي، 
وه��ذا م��ا تتطلبه س��باقات وبطوالت 
القدرة، وأسعى لتحقيق الهاتريك هذه 
املرة بنيل اللقب الغايل، وأمتنى للجميع 

التوفيق”.

تدريب مكثف نهاًرا ومساًء

الفارس املتميز عي��ىس عبدالله الهزاع، 
وهو أحد فرس��ان الذي��ن حققوا لقب 
بطولة كأس جال��ة امللك للقدرة وكان 
ذلك يف النسخة التاسعة من البطولة يف 
الخامس من فرباير العام 2011، وحول 
استعداداته للمشاركة يف هذه النسخة 
قال اله��زاع “إنها م��ن أجمل ذكريات 
حي��ايت يف ذلك الع��ام الذي رفعت فيه 
كأس سيدي صاحب الجالة امللك، وأنا 
دامئاً ما أضع ذل��ك اإلنجاز أمام عيني؛ 
ألنه يدفعني للمزيد، وحينها أيقنت أن 
الثق��ة يف النفس أم��ر يحقق ما تطمح 
إليه والفش��ل بداية ل��كل نجاح، ولك 
أك��ن متفاجئ بف��وزي ألن من يعمل 
بجد يحقق له الله ما يريد وذلك ليس 
غرورا مني، وإمنا تلك هي رباطة جأيش 
وثقت��ي يف نفيس، لذا ف��إن التدريبات 
ه��ذه الفرة مكثف��ة ليًا ونه��اراً؛ من 
أجل الوصول ألفضل مس��توى جاهزية 
واس��تعداد؛ ألن هذا الس��باق سيكون 

قوي��اً جداً، وسيش��ارك في��ه نخبة من 
الفرس��ان البحريني��ني واإلماراتيني؛ لذا 
البد من االس��تعداد بكل قوة ملواجهة 

هذه املنافسة الرشسة”.

فرسان وخيل اإلمارات 
المتميزة يصلون اليوم

تتميز بطولة كأس جالة مبشاركة نخبة 
من فرس��ان دول��ة اإلم��ارات العربية 
املتحدة وذل��ك ألهميتها الكبرة، ومن 
املقرر أن يصل الفرسان وخيلهم اليوم؛ 
من أج��ل االس��تعداد لدخ��ول أجواء 
الس��باق، حيث يشهد س��باق العموم 
ملس��افة 120 كيلومرا مشاركة كل من 
الفرسان اإلماراتيني خلف أحمد سعيد 

الغي��ث مع الج��واد إس إم لورد لوكو، 
راشد حميد س��عيد الغيث مع الجواد 
عطالله جاكيم، حم��دان أحمد محمد 
املري م��ع الج��واد فيغ��اس كابرات، 
راش��د أحمد محمد امل��ري مع الجواد 
فيكتوتوب أوكيشان، سامل العويس مع 
الجواد فاليندور بارك غادراس، عبدالله 
ع��ي العمري م��ع الجواد كاس��تيلبار 
نابراسكا، ش��اهني يحيى املزروعي مع 
الج��واد كالراتا س��و، والفارس��ة س��ام 
ماسفاكا من الواليات املتحدة األمركية 

مع الجواد يامبو حكيم.

“الرياضية” تزور القرية الدولية

وقام وفد من قن��اة البحرين الرياضية 

برئاس��ة رئيس��ة القناة مري��م بوكامل 
بحض��ور مدير املرك��ز اإلعامي ومركز 
املعلومات لس��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة، ومدير الفريق امللي 
خالد أحمد صب��اح أمس باالطاع عىل 
تجهيزات االس��توديو الخ��اص، والذي 
أنش��ئ بقرية البحرين الدولية للقدرة، 
واطلع الحضور عىل خطة نقل البطولة 
وكل ما يصاحبها، حيث رصحت رئيسة 
قناة البحري��ن الرياضية مريم بوكامل 
أن القن��اة حريص��ة كل الح��رص عىل 
إظهار البطولة بالشكل الائق خصوصاً 
أنه��ا تحمل اس��اًم غالياً وعزي��زاً عىل 
الجميع، وستبذل القناة أقىص جهودها 
م��ن أج��ل نق��ل البطول��ة، وإليصالها 
للمش��اهدين وكل ما يصاحبها، حيث 
سيكون هناك اس��تدويو تحليي مساء 
اليوم عند الس��اعة السادسة من مساء 
الي��وم الخميس ب��إدارة املذيعة إرساء 
الش��مري من قناة ياس، وتس��تضيف 
عدد من أعضاء مجل��س إدارة االتحاد 
القدرة  للفروس��ية وس��باقات  املل��ي 
واملنظمني، وس��يكون هناك اس��توديو 
تحلي��ي مس��اء الجمع��ة يف التوقيت 
نفس��ه، وس��يكون النقل مش��رك بني 
قناة البحرين الرياضية وقناة ياس من 

أبوظبي وقناة ديب ريسنغ.

اهتمام إعالمي ضخم ونقل مباشر للرياضية وYAS ودبي ريسنغ  
 استعدادات مكثفة النطالق كأس جاللة الملك للقدرة في نسختها الـ 16

وفد القناة الرياضية لدى زيارته القرية الدولية

سمو الشيخ ناصر بن حمد متوجًا فهد الخاطري  جاللة الملك متوجا عيسى الهزاع  

تغطية               اللجنة اإلعالمية

برعاية
FEI CEI 2* 120KM, FEI CEI JY 2* 120KM, CEN 120KM

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

أكد ممثل جالة امللك لألعامل الخرية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة أن سياس��ات 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
تؤكد دوًما أهمية االرتباط الوثيق بني 
باعتبارهام وجهني  والتعلي��م  الرياضة 
لعملة واحدة هدفها األوحد االهتامم 
بالش��باب وتطوي��ر قدراته��م البدنية 
ون��رش مبادئ التاق��ي والتعارف ومد 
جسور التعارف بني الطلبة والطالبات، 
مشرًا س��موه إىل أن التنظيم املستمر 
لألنشطة الرياضية والبدنية يوفر فوائد 
اجتامعية وصحية عديدة فهي ال تؤثر 
عىل اللياقة البدنية فحسب، بل تغرس 
أيًض��ا لدى الطاب خيارات وأس��اليب 

حياة صحية وتجعل الرياضة أس��لوب 
حياة.

جاء ذلك، مبناسبة إطاق وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة قريًب��ا دوري نارص 
بن حمد للجامعات للطلبة والطالبات 
يف نس��خته األوىل والذي يشتمل عىل 
األلعاب الجامعية وه��ي “كرة القدم، 
كرة السلة، والكرة الطائرة” وستشارك 
فيه نخب��ة من الجامع��ات الحكومية 

والخاصة.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “فرص��ة متميزة أن تقوم وزارة 
ش��ئون الش��باب والرياض��ة بتنظي��م 
ه��ذا ال��دوري امله��م وإرشاك الطلبة 
والطالبات يف نشاطات رياضية متنوعة 
مبا يتوافق مع سياسات املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة يف تأكيد االرتباط 

الوثيق واملب��ارش بني الرياضة والتعليم 
إضافة إىل تحقيق جملة من األهداف 
النبيلة التي س��يكون له��ا مردود آخر 
وه��و تعزيز تاقي الطلب��ة والطالبات 

ومامرسة الرياضة”.
وتابع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “أثبتت الرياض��ة أنها أداة 
فعال��ة ومرنة لتعزيز أه��داف التنمية 

املس��تدامة الت��ي يخت��ص ج��زء منها 
يف رب��ط الجان��ب الري��ايض والتعليم 
والصحة، وه��و األمر الذي متكنت من 
تنفيذه وزارة شؤون الشباب والرياضة 
م��ن خ��ال ه��ذا ال��دوري املخصص 
للجامع��ات وإرس��ال رس��الة واضحة 
بأن الرياضة والتعلي��م لهام مرتكزات 
أساس��ية يف محاور التنمية واملساهمة 
يف بن��اء جي��ل م��ن الش��باب م��يء 

بالحيوية والنشاط والصحة”.
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “أن الدوري يرضب مثاالً رائًعا 
يف مدى الرابط والتعاون بني سياسات 
املجلس األعىل للشباب والرياضة وبني 
مختل��ف الجه��ات الداعمة للش��باب 
والتي من بينه��ا الجامعات الحكومية 
والخاصة وم��دى التزامها بتوفر حياة 

جامعية تفاعلي��ة من خال حزمة من 
األنشطة الرياضية املختلفة”.

وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة إىل “أن هذا الدوري الذي يضم 
مجموعة من األلعاب الرياضية يحمل 
ب��ني طيات��ه أهداًفا رياضية وس��يمثل 
راف��ًدا مه��اماًّ يف إثراء مس��رة األلعاب 
الجامعية من خال اكتشاف املزيد من 
املواهب الذي ميكن ضمها إىل األندية 

الوطنية”.
وأعرب س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن تقديره إىل وزير شؤون 
الش��باب والرياض��ة هش��ام الج��ودر 
وجمي��ع املعاملني يف الوزارة عىل طرح 
املب��ادرات املتمي��زة الت��ي تهدف إىل 
إرشاك جميع فئات الش��باب يف برامج 

رياضية متنوعة.

شعار دوري ناصر بن حمد للجامعات

ناصر بن حمد:  الدوري يهدف إلى إشراك جميع فئات الشباب  
لــلــجــامــعــات ســمــوه  دوري  تــطــلــق  ـــة”  ـــاض ـــري وال “الـــشـــبـــاب 

ـــرة والــســلــة  ـــقـــدم والـــطـــائ ــــــدوري لــلــطــلــبــة والــطــالــبــات فـــي كــــرة ال ال
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مبناسبة اليوم الريايض الوطني، أعلن 

لولوهايربماركت عن تقديم دعمه 

لفريق النجمة لكرة القدم للموسم 

الحايل. وبهذه املناسبة، كشف مدير 

النادي عيىس حسن القطان ومدير 

لولوهايربماركت يف البحرين ومرص، 

جوزير رواباويلال النقاب عن الهوية 

الجديدة للنادي الريايض، والتي 

تضمنت اسم الالعب وشعار النادي 

وشعار لولو. وقال جوزير روباويلال 

إن “كرة القدم هي شغف وطني 

ومتثل الروح الحقيقية للرياضة- روح 

الفريق الواحد والصحة البدنية 

الجيدة واملامرسة املمتعة”.

وأضاف “يرس لولوهايربماركت أن 

يعلن دعمه لنادي النجمة؛ من أجل 

تقديم مستوى أفضل ورفع مستوى 

هذه اللعبة املحببة”.

لقطات من حفل الدعم

“لولو هايبرماركت” يدعم فريق النجمة لكرة القدم

يواصل منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
الس��لة تدريباته الجادة يف معس��كره 
الرتيك الذي دخله األحم��ر يوم اإلثنني 
امل��ايض؛ اس��تعداًدا لخ��وض ال��دورة 
املجمع��ة األوىل ملنافس��ات تصفي��ات 
املنتخب��ات الخليجية املؤهلة لنهائيات 
كأس آس��يا للرج��ال 2021 “ب” التي 
س��تحتضنها مملكة البحرين يف الفرتة 

من 23 حتى 26 فرباير الجاري.
وج��اء اختيار الجمهوري��ة الرتكية عىل 
اعتبارها األنس��ب من ناحية تجهيزات 
ومتطلب��ات املنتخ��ب الت��ي ت��أيت يف 
طليعتها توافر التغذية املناسبة لالعبني 
وتواف��ر صاالت التدري��ب القريبة من 
محل اإلقام��ة، إىل جانب تواجد الفرق 

القوية إلقامة املباريات الودية.
وكانت بعثة منتخبنا قد غادرت املنامة 
صباح يوم اإلثنني امل��ايض متوجهة إىل 
تركي��ا للدخول يف املعس��كر الخارجي 

الذي يستمر ملدة 8 أيام.
وتض��م بعث��ة األحمر مدي��ر املنتخب 
غس��ان ق��اروين، اإلداري موىس جعفر، 
والجه��از الفن��ي املكون م��ن املدرب 
سلامن رمضان، املس��اعد األول حسني 
قاه��ري، املس��اعد الثاين حس��ن ميك، 
واختص��ايص الع��الج الطبيعي الرصيب 

ماركو، إىل جانب 12 العًبا وهم: حسني 
شاكر، صباح حسني، أحمد عبدالعزيز، 
أحمد نجف، محمد أمري، أحمد حسن، 
ب��در عبدالل��ه، ميثم جمي��ل، محمد 
كوي��د، ع��ي ش��كرالله، محم��د نارص 

وحسن نوروز.

4 وديات

وس��يخوض منتخبنا هن��اك 4 مباريات 
مع ف��رق املقدم��ة يف ال��دوري الرتيك 
يس��عى من خاللها املدرب إىل ترجمة 
تنفيذ النظام الخططي الذي تم وضعه 

مسبًقا خالل التدريبات املحلية، وصوالً 
إىل التكتيك املث��ايل ملواجهة املنتخبات 

الخليجية.
الخارجي فرصة  املعس��كر  وسيش��كل 
جيدة ومثالية لإلعداد بش��كل مناسب 
للتصفي��ات، والوص��ول إىل الجهوزي��ة 
املطلوبة لالس��تحقاق اآلسيوي، خاصة 
م��ع املباريات الودية التي س��يخوضها 
منتخبنا عىل هامش املعسكر، إذ سريكز 
األحمر يف هذا املعس��كر عىل الجوانب 

التكتيكية وضبط إيقاعها بدقة.
وخرس منتخبن��ا لقاءه التحضريي األول 

أم��ام فري��ق باكريكوي ال��رتيك، بنتيجة 
79 مقاب��ل 65. وظه��ر جمي��ع العبي 
األحم��ر بحال��ة فنية وبدني��ة مرتفعة 
ووض��ح عليه��م اإلرصار لتقديم أفضل 
املس��تويات يف الف��رتة املقبل��ة، حتى 
يتمس��ك الفري��ق بفرص��ة التأهل إىل 
كأس آس��يا وس��ط املنافس��ة الرشسة 
التي ستش��هدها الدورت��ني املجمعتني 
الت��ي تضم إىل جانب منتخبنا الوطني، 

منتخبات السعودية، اإلمارات وعامن.

دعم سمو الشيخ          
عيسى بن علي

بدع��م  الوطن��ي  منتخبن��ا  ويحظ��ى 
واهت��امم مبارشين م��ن رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ىس بن عي بن خليف��ة آل خليفة، 
إذ يبذل سموه جهوًدا مضنية للوقوف 
عىل جهوزي��ة منتخبنا عرب تذليل كافة 
الصعوب��ات والعراقي��ل الت��ي تعرتض 
مس��رية إعداد األحمر، وتهيئة املنتخب 
بصورة مميزة م��ن خالل الفرتة املقبلة 
م��ن التحضريات والت��ي يتضمن إقامة 
ه��ذا املعس��كر التحض��ريي الخارجي 
ال��ذي  األم��ر  الرتكي��ة،  بالجمهوري��ة 

سيس��اهم يف تحقيق النتائج اإليجابية 
املرجوة إن ش��اء الله التي ستس��اهم 
يف منافس��تنا عىل إح��راز إنجاز جديد 

يضاف للعبة السلة البحرينية.
وبال ش��ك، فإن دعم ومس��اندة الشيخ 
عيىس بن عي س��يمنح الالعبني دافًعا 
معنويًّ��ا كب��ريًا ملضاعف��ة الجهد خالل 
فرتة اإلع��داد؛ للوصول ألقىص جاهزية 

ممكنة قبيل التصفيات.

نظام التصفيات

وس��تقام تصفي��ات منطق��ة الخلي��ج 
الع��ريب وفق تصنيف��ني أ، و، ب، حيث 
يلع��ب بطل الخليج الس��ابق واملتمثل 
يف منتخب قطر بتصفي��ات املجموعة 
املصنفة “أ” فيام تلعب باقي منتخبات 
الخلي��ج يف نظ��ام املجموع��ة املصنفة 

“ب”.
بنظ��ام  “ب”  املجموع��ة  وس��تلعب 
بطولت��ني مجمعت��ني، إذ ستس��تضيف 
مملكة البحرين الدورة املجمعة األوىل 
التي ستقام خالل الفرتة من 23 وحتى 

26 فرباير الجاري.
وستقام الدورة املجمعة الثانية يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة خالل ش��هر 

يونيو املقبل.

اآلس��ي��وي��ة للتصفيات  ال��س��ل��ة  أح��م��ر  ت��ج��ه��ز  ودي����ات   4

في دوري “الثانية”.. فوز البسيتين وتعادل سلبي بين التضامن وقاللي

سمو الشيخ عيسى بن علي
 يطمئن على صحة الكوهجي

إعداد مكثف لمنتخبنا بمعسكره التركي

من أحد االجتماعات الفنية لمنتخبنا

محمد الدرازي

أحمد مهدي:

محمد الدرازي

من تدريبات منتخبنا بمعسكر تركيا

ق��ام رئي��س مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة، سمو الشيخ 
عيىس بن عي بن خليفة آل خليفة، 
بزي��ارة مس��اء أمس األربع��اء، إىل 
اإلعالمي الزميل أس��امة الكوهجي؛ 
لالطمئنان ع��ىل صحته إثر العارض 

الصحي الذي أمل به.
وتبادل س��مو الشيخ عيىس بن عي 
الحديث مع الكوهج��ي، معربا له 
عن خالص أمنيات��ه مبوفور الصحة 

والعافية.
من جانبه، أعرب أس��امة الكوهجي 

عن عظيم س��عادته وامتنانه بهذه 
الزيارة الكرمية لسمو الشيخ عيىس 
ب��ن ع��ي، مثمن��ا اهتامم س��موه 
وعنايته بجميع منتس��بي لعبة كرة 
السلة البحرينية، وحرصه عىل توفري 
كل أوج��ه العناي��ة والرعاي��ة لهم، 

امت��دادا لنه��ج س��موه يف التواصل 
املس��تمر مع جميع أبناء ومنتسبي 
اللعبة، وتقديم من��وذج ُيحتذى به، 
ومؤك��ًدا أن ه��ذه الزيارة ليس��ت 
مستغربة عىل سموه، داعياً الله عز 

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء زيارته الزميل الكوهجيوجل أن يحفظ سموه عىل الدوام.

أس��فرت نتائج خت��ام الجولة 11 
ل��دوري الدرجة الثاني��ة عن فوز 
كاسح للبسيتني عىل سرتة بخمسة 
أه��داف دون رد، وتعادل س��لبي 

بني قاليل والتضامن.
يف املباراة األوىل عىل استاد النادي 

األهي، متكن البس��يتني من حصد 
ف��وز كبري عىل س��رتة بخامس��ية 

نظيفة.
وجاءت أهداف البس��يتني عرب كل 
من: املحرتف أوجنبجي يف الدقيقة 
27، س��لطان منص��ور يف الدقيقة 

33، عبدالل��ه دعي��ج يف الدقيقة 
39، محمد خلي��ل يف الدقيقة 56 
وعبدالعزيز محمد يف الدقيقة 88.

وع��ىل ملعب مدين��ة حمد، عجز 
فريق��ا التضامن وقاليل؛ ليقتس��ام 
نق��اط مواجهته��ام. وكانت نتائج 

افتت��اح الجولة أس��فرت عن فوز 
الحالة عىل االتفاق بستة أهداف 
مقاب��ل واحد، وف��وز البديع عىل 
البحرين بهدف دون رد. ويش��ري 
ترتيب ال��دوري حاليا إىل: صدارة 
الحال��ة والبديع برصيد 25  نقطة 

م��ن 10 مباريات، البس��يتني 20 
م��ن 9، مدينة عي��ىس 19 من 9،  
البحرين 11 من 10، س��رتة 8 من 
10، التضام��ن 9 م��ن 10، قاليل 8 
م��ن 10، االتفاق أخ��ريا بال نقاط 

من 10.



لفعاليات  التنظيم��ي  الجان��ب  حظي 
الي��وم الريايض الث��اين ململكة البحرين 
ال��ذي أقيم ي��وم أمس األول بإش��ادة 
واس��عة من مختل��ف القطاعات، كام 
حظي بتغطية إعالمية مميزة جدا عىل 
الصعيد املحيل والخارجي، ويف مختلف 
وس��ائل اإلع��الم املرئي��ة واملس��موعة 
واملق��روءة، ك��ام حظي��ت الفعاليات 
القري��ة  احتضنته��ا  الت��ي  املصاحب��ة 
الرياضي��ة من��ذ الصباح حتى املس��اء 
بحضور جامهريي كبري شارك واستمتع 
والرتويحي��ة،  التنافس��ية  بالفق��رات 
مش��يدين بنجاح هذا امللتقى الريايض 
الوطن��ي ال��ذي اس��تطاع أن يحق��ق 
بتش��جيع ودعم  والتطلعات  األهداف 
الجميع عىل مامرسة الرياضة، ودفعهم 
نحو االستمرار بها واعتبارها منط حياة 
صحي يس��اهم يف اكتس��اب النش��اط 
والحيوية، ويقي من اإلصابة باألمراض، 
ليكونوا قادري��ن عىل العطاء ومواصلة 
العمل مبا يرفع من تقدم وتطور وطننا 

العزيز.
وق��د  ع��ر وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هش��ام الجودر عن سعادته 
البالغة بنج��اح فعاليات اليوم الريايض 
كافة التي أقيم��ت يف مختلف مناطق 
ومحافظ��ات اململك��ة، مش��رياً إىل أن 
املشاركة الواس��عة من الجميع تعطي 
انطباع��اً مه��ام وكب��رياً ع��ىل توج��ه 
املواطن��ن واملقيم��ن وإقباله��م عىل 
مامرس��ة الرياضة، واعتبارها أس��لوب 
حياة؛ كونها تعزز من الجانب الصحي 
لديه��م، وتزيد من النش��اط والحيوية 
لديهم، وبالتايل يكون��ون قادرين عىل 

العطاء بصورة أكر.
وأض��اف الج��ودر قائ��ال: “بحاجة ألن 
مي��ارس الجمي��ع الرياضة وباس��تمرار، 
س��واًء صغارًا أو كبارا، نس��اًء أو رجاال، 
وانتشار ذلك عىل نطاق واسع بالتأكيد 
س��يجعل مجتمعنا صحياً، مميزاً قادراً 
عىل العطاء، قادراً عىل اإلنتاج بفعالية 
أكر، خصوصاً أننا بحاجة للتخلص من 
األم��راض العرصي��ة التي ب��دأ البعض 
يعانيه��ا يف الس��نوات األخ��رية، إضافة 
إىل أننا بحاج��ة للتخلص من الضغوط 
الحياتي��ة اليومية مث��ل ضغوط العمل 
وروتينه، وهذا لن يأيت إال عر املامرسة 
أنواعها”،  للرياضة مبختلف  املس��تمرة 
موضح��ا أن الظروف اليوم باتت مهيأة 
للجميع ملامرسة الرياضة بشكل يومي 
ولي��س فق��ط يف الي��وم الري��ايض، إذ 
إن األندي��ة منترشة، إضاف��ة للصاالت 
الخاص��ة، وكذل��ك توج��د العديد من 
األماكن املخصص��ة للرياضة وخصوصاً 
للم��ي والج��ري، إذ يوج��د أكرث من 
مم��ى منت��رش يف البحري��ن بإمكان 
الجميع مامرس��ة الرياضة فيها، فاملهم 
مس��تمتعاً  الجمي��ع  يك��ون  أن  ه��و 
للرياضة،  محب��ا  الجمي��ع  بالرياض��ة، 
الجمي��ع يف كف��اءة صحي��ة عالية، يف 
النهاي��ة األفراد هم من سيس��تفيدون 

وهذا سينعكس عىل املجتمع ككل”.

شكًرا لكل من ساهم           
في النجاح

ومن جانبه أعرب األمن العام املساعد 

للمجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
أمن ع��ام اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
رئيس اللجنة املنظم��ة العليا للفعالية 
عبدالرحم��ن عس��كر ع��ن س��عادته 
الكبرية بنج��اح فعاليات اليوم الريايض 
الثاين م��ن مختلف الجوان��ب، مؤكدا 
ب��أن ه��ذا النج��اح مل يك��ن ليتحقق 
لوال تع��اون وتضاف��ر كل الجهود من 
منطلق الح��س الوطني ال��ذي يتمتع 
به الش��عب البحريني، مشريا أن الدور 
الكب��ري ال��ذي لعبته مختل��ف وزارات 
الدولي��ة والهيئ��ات العام��ة والخاصة 
واالتح��ادات  واألندي��ة  والجمعي��ات 
الجامع��ات  ومختل��ف  الرياضي��ة 
واملدارس الحكومية والخاصة من دور 
كبري يف تفعيل أنش��طة و فعاليات هذا 
الي��وم الري��ايض الوطن��ي الكبري، كام 
أثنى عسكر عىل دور املجلس األوملبي 
اآلسيوي وحرصه عىل التواجد يف قلب 

الحدث.
ويف ختام ترصيحه، وجه عسكر الشكر 
إىل جمي��ع الجه��ات الت��ي س��اهمت 
ودعمت هذا املهرجان الريايض الكبري 
وخص بالشكر منتسبي اللجنة األوملبية 
البحريني��ة م��ن موظف��ن وموظفات 
وعامل مل��ا قاموا به من جه��ود كبرية 
كان��وا خاللها يواص��ل  العمل ليل نهار 
مجس��دين بذلك اإلخ��الص يف العمل 

والحرص عىل نجاح هذا الحدث. 

تستحق الثناء والتقدير

ق��ال مدي��ر ع��ام املجل��س األوملب��ي 
اآلس��يوي حسن املس��لم: “إننا سعداء 
البحرين  ي��وم  بفعالي��ات  باملش��اركة 
الريايض الذي نظمت��ه اللجنة األوملبية 
البحريني��ة، وذل��ك من خ��الل فعالية 
الجري املرح الذي ي��أيت ضمن الحملة 
الرتويجي��ة لدورة األلعاب اآلس��يوية - 
جاكرتا 2018”، مؤك��دا أن هذه إقامة 
مثل هذه الفعاليات الرياضية تستحق 

أن ه��ذه  والتقدي��ر، مضيف��ا  الثن��اء 
الفعالية اس��تطاعت أن ترس��م مالمح 
الخط��وات البحريني��ة يف مجال تعزيز 
الرياضة باملجتمع، وهذا ما يساهم يف 
تكوين أجيال تتمتع بالحيوية والنشاط 
وتحمي األفراد م��ن اإلصابة باألمراض 
املزمن��ة، ش��اكرا  األم��راض  خصوص��ا 
ومق��درا الجه��ود الكبرية الت��ي بذلتها 
اللجن��ة املنظمة العليا برئاس��ة األمن 
العام املساعد للمجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبية  والرياضة أم��ن عام 
البحرينية عبدالرحمن عس��كر، والذي 
كان له��ا الفضل يف إب��راز وإنجاح هذا 

الحدث.

 انعكاسات كبيرة

من جهته، أكد رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم الش��يخ عيل بن خليفة آل 
خليفة أن املش��اركة يف فعاليات اليوم 
الري��ايض يعد واجباً مهام عىل الجميع، 
إذ البد من مش��اركة األفراد يف مختلف 
الفعالي��ات، وخصوص��اً وأنه��ا تع��ود 
بالفائدة عىل الجميع، مضيفا أن اليوم 
الري��ايض يحمل يف طيات��ه العديد من 
جوانب االستفادة للجميع، موضحا أن 
انعكاساته إيجابية عىل حياة املواطنن 
عر زيادة الوعي بالرياضة ومامرس��تها 
وكذلك االهتامم باألمور الصحية، ومن 
ناحية إبراز الجانب الوطني من خالل 

إقامة هذه الفعاليات، مقدرا يف الوقت 
ذات��ه جه��ود كل القامئن ع��ىل هذه 

الفعالية التي أكدت نجاحها الكبري.

الرياضة بمثابة                  
الوجبة الرابعة 

قال��ت الوكي��ل املس��اعد للخدم��ات 
الرتبوي��ة واألنش��طة الطالبي��ة بوزارة 
الرتبي��ة والتعليم ش��يخة الجيب: “إن 
للي��وم الري��ايض انعكاس��ات إيجابية 
مهم��ة عىل حياة املواطن��ن واملقيمن 
ع��ر تعزيز الوع��ي بأهمي��ة الرياضة 
والحياة الصحي��ة والعيش بنمط حياة 
صحي وحي��وي”، مؤك��دة أن الرياضة 
يجب أن تكون مبثاب��ة الوجبة الرابعة 
ل��كل فرد يف الي��وم، إىل جانب وجبات 
أن  مضيف��ًة  اليومي��ة،  الث��الث  األكل 
الرياضة ركن أس��اس يج��ب أن تكون 
يف حياة الجميع، وليس��ت أمرا هامشيا 
منارسه يف وقت الفراغ فقط، معربة يف 
الوقت ذاته عن سعادتها الكبرية بنجاح 
ه��ذه الفعالية وانعكاس��ها الكبري عىل 

حياة املواطنن واملقيمن.

مديرة معهد األمل            
تشيد بالمبادرة 

أش��ادت مدي��رة معهد األم��ل للرتبية 
الخاص��ة التابع لجمعي��ة رعاية الطفل 
واألمومة ن��دى الغانم بإقام��ة فعالية 

يوم البحرين ريايض، معترة أنها فكرة 
راقي��ة األه��داف والتطلع��ات، تهدف 
لزيادة الوعي بأهمية الرياضة يف حياة 
األفراد بش��كل يومي، وال��ذي مينحهم 
حي��اة أكرث صحة بعي��دة عن األمراض، 
مؤكدا أن ه��ذه الفعالي��ة هي تعزيز 
للجهود نحو دفع الجميع من الجنسن 
ملامرس��ة مختلف أن��واع الرياضات مبا 
يس��هم يف خلق مجتمع ري��ايض قادر 

عىل مواصلة العطاء.

الصحة تاج على                 
رؤوس األصحاء

الحكم��ة  جمعي��ة  مستش��ار  ق��ال 
األنش��طة  ومس��ؤول  للمتقاعدي��ن 
بالجمعية سعد س��لطان: “إن الرياضة 
تاج عىل رؤوس األصح��اء ال يعرفها إال 
امل��رىض، ويجب علينا أن نتوج جهودنا 
بدعم الثقافة الصحية من خالل إقامة 
الرامج الرياضية املستمرة التي تحافظ 
عىل األفراد واملجتمع ومتنحهم الوقاية 
املس��بقة من األمراض السيام األمراض 
املزمن��ة، مؤك��دا أن الجمعية تس��عى 
دامئا للمش��اركة الفاعل��ة يف مثل هذه 
الرام��ج، التي تحاول من خاللها لغرس 
الرياض��ة يف نفوس أعضاء ومنتس��بي 
الجمعي��ة، مش��ريا إىل أن الرياضة هي 
نص��ف الع��الج، والتي متن��ح صاحبها 
دفع��ة معنوية وتبعد عنه الش��حنات 
الس��البة والضغوطات الت��ي قد تؤدي 
به للتعرض لتقلب��ات صحية تؤثر عىل 

حياته اليومية.

فرصة لتعزيز مفهوم     
الرياضة للجميع

قال مدير مدرسة الرجاء جوشوا بريكنز: 
“إن فعالي��ة الي��وم الري��ايض مبملكة 
البحري��ن هي فرص��ة رائع��ة لطالب 
املدرس��ة للتجمع م��ع بعضهم البعض 
ومامرسة مختلف الرياضات واألنشطة 
والفعالي��ات، التي تؤك��د مدى أهمية 
إقام��ة هذا الي��وم يف كل عام درايس”، 
مضيفا أنه حرص عىل مش��اهدة كافة 
األنشطة التي قامت املدرسة بتنظيمها 
يف جو ميلء بالفرحة والبهجة للجميع.

 بادرة تستحق االستمرار

أك��د مدي��ر مدرس��ة ح��وار الدولي��ة 
بالل عكاش��ة أن ب��ادرة اليوم الريايض 
الت��ي تس��تحق االحرتام  الب��وادر  من 
واالستمرار، التي لها دالالت وانعكاسات 
إيجابي��ة ع��ىل حياة الطلب��ة يف جميع 

املدارس وكذلك عىل مس��توى حياتهم 
اليومية، والت��ي متنحهم فرصة االبتعاد 
ع��ن الضغوط��ات وتهيئتهم بالش��كل 
املناس��ب للتعل��م واكتس��اب املعرفة، 
مش��يدا بالنجاح الكبري ال��ذي حققته 

جميع فعاليات اليوم الريايض. 

 خطوة رائدة 

املرحل��ة  مدي��ر  مس��اعد  أوضح��ت 
االبتدائية ملدرسة ابن خلدون الوطنية 
نداء قناديلو أن مش��اركة مدرس��ة ابن 
خل��دون الوطني��ة يف احتفالي��ة اليوم 
الريايض جاءت من أجل املس��اهمة يف 
إنجاح ه��ذه الفعالي��ة؛ بهدف تكوين 
جي��ل واع يؤم��ن بالهوي��ة الوطني��ة 
ورضورة االنت��امء الوطن��ي وحق��ه يف 
مزاول��ة هذه املش��اركات م��ن خالل 
االحتفاالت املقامة باملدرسة، مشرية إىل 
أن إدارة املدرسة تحرص عىل املشاركة 
الرياضية،  الس��يام  الفعاليات  مبختلف 
الوطن��ي  الي��وم  إقام��ة  أن  معت��رة 
الريايض خطوة رائدة يف حياة املواطن 

البحريني.

فرصة لبناء حياة صحية 

قال اختصايص إع��الم أول يف العالقات 
العامة ببلدية املنطقة الجنوبية أحمد 
عبدالحسن الشكر: “لقد حرصت بلدية 
الجنوبي��ة أن تش��ارك يف فعالية اليوم 
الريايض للموظفن؛ من أجل بناء حياة 
صحي��ة وتوفري معلوم��ات مفيدة عن 
التغذية للتناس��ب مع جميع األعامر، 
موضح��ا أن برنام��ج الي��وم الري��ايض 
لبلدي��ة الجنوبية ج��اء حافال مبختلف 
الفعالي��ات الرياضية التي تس��اهم يف 
تشجيع جميع منتسبي البلدية ملامرسة 
الرياض��ة وإبعادهم ع��ن الضغوطات 

والروتن اليومي.

آثار إيجابية

أك��د رئي��س الجامعة األهلي��ة منصور 
العايل أن الجامعة حريصة عىل تحفيز 
ومنتس��بيها عىل  وطلبته��ا  أس��اتذتها 
مامرسة الرياضة، ورفع مستوى الوعي 
بأهمية الرياضة يف املجتمع عموما، ملا 
لها من آثار كبرية عىل الصحة الجسدية 
والنفس��ية للفرد، الفًتا إىل أن الجامعة 
حريص��ة ع��ىل املش��اركة بفعالية يوم 
البحرين الريايض بالتنسيق مع الجهات 
املعني��ة يف اململكة، معربا عن ش��كره 
وتقديره لجميع املشاركن يف بفعاليات 

الجامعة يف هذا اليوم. 

الجودر: المشاركة الواسعة تؤكد وعي المجتمع البحريني
أش����������ادوا ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م ال���م���م���ي���ز ل���ل���ي���وم ال���ري���اض���ي  

الحدث إنجاح  في  ساعدت  التي  العوامل  أبرز  الجهود  تضافر  عسكر: 

جانب من فعاليات يوم البحرين الرياضي

بالل عكاشةجوشوا بيركنزسعد سلطان

اللجنة اإلعالمية                 يوم البحرين الرياضي
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رف��ع رئيس االتح��اد البحرين��ي للكرة 
الطائ��رة الش��يخ ع��ي ب��ن محمد آل 
خليفة أسمى آيات التهاين والتربيكات 
إىل القيادة الرشيدة مبناسبة فوز مملكة 
البحرين باملركز األول يف دورة األلعاب 
لألندي��ة العربي��ة للس��يدات والت��ي 
اختتمت مؤخرًا يف إمارة الشارقة بدولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة بعد حصول 
أنديتنا املشاركة عىل 12 ميدالية ذهبية 

وضعت اململكة يف صدارة الرتتيب.
كام هن��أ الش��يخ عي ب��ن محمد آل 
خليف��ة قرينة عاه��ل البالد، رئيس��ة 

املجلس األعىل للمرأة صاحبة الس��مو 
املليك األمرية س��بيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة مش��يًدا بجهود سموها يف دعم 
امل��رأة البحريني��ة وهو م��ا قادها إىل 
تحقيق سلس��لة من اإلنجازات يف كافة 
املجاالت ومن أبرزه��ا املجال الريايض 
والذي حقق��ت فيه امل��رأة البحرينية 
نجاح��ات باهرة توجت به��ذا اإلنجاز 

التاريخي األخري وغري املسبوق.
وبارك الشيخ عي بن محمد آل خليفة 
ملمثل جالل��ة امللك لألع��امل الخريية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل 

للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة هذا اإلنجاز الذي 
يتوافق مع ش��عار “عام الذهب فقط” 
ال��ذي أطلقه س��موه عىل ه��ذا العام 
2018، معتربًا ذلك اإلنجاز نتاًجا طبيعيًّا 
لدعمه للرياضة البحرينية بش��كل عام 

ورياضة املرأة بشكل خاص.
ومّثن الش��يخ عي بن محمد آل خليفة 
جهود وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر وما قامته به الوزارة من 
دور ب��ارز يف اإلع��داد والتحضري لهذه 

املشاركة، مشيًدا كذلك بجهود الشيخة 
حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة؛ 
اللجن��ة األوملبية  عضو مجل��س إدارة 
البحرينية، رئيس��ة لجنة رياضة املرأة، 
رئيس��ة وفد مملكة البحرين يف الدورة 
وعطائها ودعمها الكبري يف سبيل نجاح 
املش��اركة البحريني��ة مع باق��ي أفراد 

البعثة.
وع��ىل صعيد آخ��ر، هنأ الش��يخ عي 
بن محمد آل خليفة القيادة الرش��يدة 
وسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
مبناس��بة نجاح فعاليات اليوم الريايض 

الوطني والذي احتفلت به اململكة يوم 
أمس األول الثالثاء 13 فرباير، مش��يًدا 
بالتفاعل الش��عبي والرسمي الكبري مع 
االحتفالي��ة الضخمة التي حولت البالد 
إىل ملعب ري��ايض مفتوح لجميع أبناء 
الوطن واملقيمني صغ��ارًا وكبارًا ليكون 
أش��به بالعرس الريايض، منّوًها بجهود 
ووزارة  البحريني��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة 
شؤون الشباب والرياضة وكافة الهيئات 
املنظمة  واللجنة  والخاص��ة  الحكومية 
التي أبدعت يف تنظي��م اليوم الريايض 

بأفضل صورة.

علي بن محمد يهنئ القيادة بإنجاز عربية السيدات
ب�������ارك ن����ج����اح ال�����ي�����وم ال����ري����اض����ي ال���وط���ن���ي

الرفاع                         االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد 

للكرة  البحريني  االتح��اد  احتفل 
الريايض الوطني  بالي��وم  الطائرة 
ي��وم أمس األول 13 فرباير بإقامة 
مباريات ودي��ة يف الكرة الطائرة 
وسلسلة من الفعاليات الرياضية 
االتحاد  صال��ة  ع��ىل  املصاحب��ة 

مبدينة عيىس الرياضية.
وكان رئيس االتحاد الش��يخ عي 
بن محم��د آل خليفة يف مقدمة 
املشاركني، مع باقي أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين حرصوا جميعاً عىل 
ارتداء الزي الريايض مع مجموعة 
الالعبني  املدرب��ني وقدام��ى  من 
اللجان  وموظفي االتحاد وأعضاء 
الذين  اللعبة  العاملة ومنتس��بي 

عاش��وا أج��واء رياضية س��ادتها 

األلفة واملودة واملحبة.

وبه��ذه املناس��بة، أك��د أمني رس 

أن  الحلواج��ي  ف��راس  االتح��اد 

االحتف��ال بالي��وم الري��ايض من 

جان��ب االتح��اد البحريني للكرة 

الطائرة يأيت يف إطار حرص مجلس 

إدارة االتحاد عىل مشاطرة البالد 

بهذه االحتفالية الوطنية السنوية، 
وينس��جم مع الجهود التي تقوم 
به��ا اللجنة األوملبية البحرينية يف 
هذا الص��دد والتفاعل الرس��مي 
والشعبي الكبري مع هذه املناسبة.
وأضاف الحلواجي بأن اتحاد الكرة 
الطائ��رة يح��رص ع��ىل االحتفال 
باليوم الريايض إميانا منه بأهمية 
الرياض��ة يف تعزيز الصحة العامة 
للمجتم��ع مبا يس��هم يف تكوين 
جيل قادر عىل تحقيق التنمية يف 
املجاالت كاف��ة إذا ما كان يتمتع 
والذهني��ة  الجس��دية  بالصح��ة 
متاش��يا مع القول الشهري “العقل 

السليم يف الجسم السليم”.

لفنون  البحرين��ي  االتح��اد  نظ��م 
القتال املختلطة BMMAF بطولة 
يوم البحرين الريايض للمواي تاي، 
والتي أقيمت ضمن فعالية #يوم_
أقيمت  الت��ي  البحرين_الري��ايض 
بالقري��ة الرياضي��ة مبدين��ة عيىس 
الرياضي��ة يوم الثالث��اء املوافق 13 

فرباير.
وقد ش��هدت البطولة مشاركة من 
جانب الجنس��ني وكذل��ك األطفال، 
والتي اتس��مت باإلث��ارة والتحدي 
الن��زاالت،  جمي��ع  يف  والتش��ويق 
والتي برهن م��ن خاللها املقاتلون 
ع��ىل قدراتهم القتالي��ة ومهاراتهم 
س��بق  ال��ذي  الجي��د  والتحض��ري 

مشاركتهم يف هذه البطولة.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن فوز 
املقاتل هالل أنس الش��ايجي عىل 
مقاتل فري��ق ووريرز عيىس، وفوز 

املقاتلة س��ارة رووث هاريس عىل 
املقاتلة كلثم جوهر، وفوز املقاتلة 
مادي هاريس��ن عىل املقاتلة سحر 

جمي��ل، وف��وز املقات��ل محم��ود 
كازروين عىل املقاتل س��امي نبيل. 
فيام فاز املقاتل عي الش��ويخ عىل 
املقاتل عبدالله فضل، وفاز املقاتل 
يون��س مجيد ع��ىل املقاتل أرشف 
العطراوي، بينام فاز املقاتل محمود 
عبدالله عىل املقاتل سلامن خلفان، 
املقات��الن عبدالل��ه زيد  وتع��ادل 
ورودريغو، فيام فاز املقاتل محمد 
عباس عىل املقاتل عامر عبداملجيد، 
وفاز املقاتل أحمد العيدروس عىل 
املقات��ل محم��د حس��ن، بينام فاز 
املقاتل س��لامن كيان ع��ىل املقاتل 
جني مالي��و، وفاز املقاتل محس��ن 

رضا عىل املقاتل جيمس بنجامن.

ف���ع���ال���ي���ات م���ت���ن���وع���ة الت����ح����اد ال���ط���ائ���رة

ت��اي ل��ل��م��واي  ب��ط��ول��ة  ينظم   ”BMMAF“

الرفاع                     االتحاد البحريني للكرة الطائرة

اتحاد فنون القتال المختلطة                  المركز اإلعالمي

جانب من فعاليات اليوم الرياضي التحاد الطائرة

جانب من نزاالت السيدات

التقنية  البحري��ن  ب��ادرت كلي��ة 
)بوليتكن��ك البحرين( للمش��اركة 
يف ه��ذا الع��رس الري��ايض ع��رب 
تنظميه��ا فعالي��ات رياضية عدة، 
احتضنه��ا حرم الكلي��ة الكائن يف 
مدينة عيىس، وش��ارك فيه جميع 
ته��دف  خط��وة  يف  منتس��بيها، 
بوليتكن��ك من خالله��ا إىل تعزيز 
مب��دأ الرشاكة املجتمعية وتفعيله 

باستمرار يف مختلف املناسبات.
اشتملت الفعاليات الرياضية عىل 
“امليش الجامعي” مبشاركة أعضاء 
واملوظف��ني،  التنفيذي��ة  اإلدارة 
وأعقبت ذلك مس��ابقات رياضية 
مختلف��ة، تضمن��ت ش��د الحبل، 
وس��باق التتابع، وكرة القدم، وكرة 
الطائرة، والبلياردو وتنس الطاولة، 
والتي أثرت قيم الصداقة والوحدة 

بني أعضاء بوليتكنك البحرين.
وبه��ذه املناس��بة، ق��ال الرئي��س 

التنفي��ذي لبوليتكن��ك البحري��ن 
جيف زابودس��يك: “إن بوليتكنك 
أخذت عىل عاتقها مهمة تشجيع 
منتس��بيها عىل االهتامم بصحتهم 
الرياضي��ة  التمرين��ات  ومزاول��ة 
بانتظ��ام، وألجل ذلك حرصت من 

بداياتها عىل توف��ري مركز للصحة 
والس��المة يضم ص��االت رياضية 
عدة للس��يدات والرج��ال، وقاعة 
للرياض��ات  األغ��راض  متع��ددة 
الداخلية مثل كرة الس��لة والتنس 
وكرة الريش��ة، إضاف��ة إىل ملعب 

ك��رة ق��دم يف اله��واء الطلق. كام 
تنظيم  ع��ىل  بوليتكنك  وتح��رص 
أي��ام رياضي��ة يف كل فصل درايس 
لطلب��ة الكلية وموظفيه��ا الذين 
دامئًا ما يبدون تفاعال يف املشاركة، 
والتعرف عىل األنشطة الجديدة”.

“بوليتكنك البحرين” تحتفل باليوم الرياضي 
مدينة عيسى                        بوليتكنك البحرين

جانب من الفعالية

المكتب اإلعالمي لناصر بن حمد 
يشارك في اليوم الرياضي

فعالية نادي راشد للفروسية 

بتوجيهات من ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يشارك املكتب 
اإلعالمي لسموه يف اليوم الريايض عرب إقامة فعالية امليش يف منطقة 

عوايل.  وبهذه املناسبة، أكد مدير املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة ومركز املعلومات توفيق الصالحي عىل أهمية 

املشاركة يف اليوم الريايض، والذي يسعى إىل توسيع قاعدة مشاركة 
املجتمع يف الرياضة والنشاط البدين وزيادة معدالت املشاركة الفاعلة، 
فضال عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد املجتمع البحريني واملقيمني 

ملامرسة األنشطة البدنية والثقافية والرياضية املفيدة، إضافة إىل 
نرش الثقافة الرياضية لزيادة وعي املجتمع بأهمية مامرسة الرياضة 

والنشاط البدين.
ونوه الصالحي اىل أن االحتفاالت باليوم الريايض باتت فرصة مناسبة 

للحصول عىل مؤرشات املامرسة الرياضية باملجتمع ودرجة إقبال 
األفراد عليها، عالوة عىل الرتويج لألنشطة الرياضية والرتفيهية 

واالستمتاع بالربامج املقامة يف اليوم الريايض للمملكة، موضحا أن 
اليوم الريايض للمملكة ساهم يف تنشيط الرياضة بتواجد جميع فئات 

املجتمع؛ بهدف أن يكون االهتامم بالرياضة منط حياة يف املستقبل، 
وأن تصبح الرياضة جزًءا من الحياة اليومية لإلنسان.

الصخري - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل: احتفاًء باليوم 
الوطني الريايض ململكة البحرين، نظم نادي راشد للفروسية 

وسباق الخيل فعالية رياضية يف الساحة الخارجية بالنادي 
مبنطقة رفة بالصخري وذلك بحضور ومشاركة مدير عام 

النادي توفيق رشف العلوي، ومدير العالقات العامة حمد 
راشد النعيمي، ومدير املوارد البرشية صفاء عبدالعزيز 

الجار، وعدد كبري من املوظفني واملوظفات والعاملني 
بالنادي.

وقد اشتملت الفعالية عىل أنشطة رياضية عدة كرياضة 
امليش وشد الحبل وكرة القدم وقياس الوزن مبشاركة 

موظفي النادي وسط أجواء من األلفة والحيوية والنشاط 
والتنظيم الجيد.

وأكد مدير عام نادي راشد للفروسية توفيق العلوي إن 
تنظيم هذه الفعالية يأيت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

املليك رئيس الوزراء بأهمية إقامة اليوم الريايض الوطني يف 
اململكة سنوياً؛ بهدف تعزيز وزيادة الوعي ملفهوم الرياضة 
لدى املوظفني ودورها يف حياة الفرد واملجتمع مبا يسهم يف 

تعزيز الصحة العامة يف املجتمع وذلك ملا للرياضة من فوائد 
عديدة تسهم يف املحافظة عىل صحة ملامرسيها، وترفع من 

مستويات أدائهم وقدراتهم مبا ينعكس إيجابيا عىل حياتهم 
الخاصة والعملية.

لقطة من اليوم الرياضي للمكتب اإلعالمي

صور من اليوم الرياضي
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اإ�شابات باإطالق نار اأمام مقر االأمن القومي االأمريكي
وا�شنط���ن - وكاالت: حتق���ق ال�رشطة االأمريكية اأم�س االأربع���اء يف اإطالق نار وقع يف وقت 
مبك���ر �شباًحا ق���رب مقر وكالة االأمن القومي االأمريكية يف حمي���ط العا�شمة وا�شنطن بح�شب 

و�شائل اإعالم حملية.
واأعلن البيت االأبي�س اأنه مت اإبالغ الرئي�س دونالد ترامب باإطالق النار.

وذك���رت اإدارة احلرائق وال�رشطة عل���ى تويرت يف وقت �شابق اأنهما يتعامالن مع ما يحتمل 
اأن يكون واقعة اإطالق نار خارج مقر الوكالة يف فورت ميد.

ووفق���ا ل�شفح���ة مكتب ال�شوؤون العامة يف ف���ورت ميد على تويرت اأُغل���ق الطريق ال�رشيع 
القريب من مكان الواقعة؛ ب�شبب حتقيقات ال�رشطة.

وبث���ت حمطة “ان بي �شي نيوز” �شورا ل�شيارة �ش���وداء ا�شطدمت باحلواجز التي حتمي 
هذا املجمع الذي يحظى بحرا�شة اأمنية م�شددة. و�شوهد �شخ�س وثقت يداه يجل�س على حافة 

الر�شيف. وقال ناطق با�شم وكالة االأمن القومي اإن الو�شع حتت ال�شيطرة.

السنة العاشرة - العدد 3411 
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 موسكو - وكاالت: 

اأعل����ن الكرملني اأن الرئي�س الرو�شي 
احلرم����ني  وخ����ادم  بوت����ني  فالدمي����ري 
ال�رشيفني املل����ك �شلمان ب����ن عبدالعزيز 
بحث����ا هاتفيا اأم�����س االأربع����اء، اال�شتعداد 
لتو�شي����ع تع����اون مثمر يف اأ�ش����واق النفط 
العاملي����ة. واأك����د الكرمل����ني اأن العاه����ل 
ال�شع����ودي والرئي�����س الرو�ش����ي ناق�ش����ا 
االأو�ش����اع يف �شوريا. وال�شعودية ورو�شيا 
العبان رئي�شيان يف اتفاق عاملي خلف�س 
اإنت����اج النفط. اإل����ى ذل����ك ا�شتقبل خادم 
احلرم����ني ال�رشيف����ني املل����ك �شلم����ان بن 
عبدالعزي����ز اآل �شع����ود يف مكتب����ه بق�����رش 
اليمامة يف الريا�س اأم�س، وزير الطاقة يف 

رو�شيا االحتادية الك�شندر نوفاك.
وجرى خالل اال�شتقب����ال، ا�شتعرا�س 
العالق����ات بني اململك����ة ورو�شيا، و�شبل 
يف  الثنائ����ي  التع����اون  وتطوي����ر  تعزي����ز 
جماالت الطاقة وبخا�ش����ة يف جمال اإعادة 
الت����وازن الأ�شواق البرتول من خالل قيادة 
ال����دول املنتج����ة خلف�����س الفائ�����س من 

خمزونات البرتول العاملية.

 دبي - العربية نت:

 اأ�ش���اب التحال���ف امل�شان���د للجي�س 
الوطني، 25 هدًفا على احلوثيني يف حمور 
�شعدة، تنوعت ما ب���ني مركبات ع�شكرية 

وثكنات ومدفعيات.
واأفاد موف���د “العربية” يف اليمن باأن 
طريان التحالف دمر 25 هدًفا، يف جبهات 
ع���دة م���ن �شع���دة، خ�شو�ش���ا اجلبهت���ني 

ال�شمالية، وال�شمالية ال�رشقية.
واأول تل���ك االأه���داف عندم���ا ر�شدت 
غرفة العمليات امل�شرتكة غرفة ات�شاالت 
وعمليات، يدير فيها احلوثيون عملياتهم 
الع�شكري���ة يف اجلبهات الت���ي ي�شيطرون 
عليه���ا، وتعام���ل معه���ا ط���ريان التحالف 
وحق���ق الهدف. وم���ن بني تل���ك االأهداف 
مدفع���ان، حاولت امليلي�شي���ات اإخفاءهما 
ب���ني االأ�شج���ار، لك���ن كان���ا هدًف���ا �شهاًل 
ملقاتلة التحالف بع���د توجيهها من غرفة 

العمليات.

القاهرة - دب أ: 

قال اجلي�س امل����رشي، اأم�س االأربعاء، 
اإنه قتل 15 م�شلح���ا متطرفا ودمر ع�رشات 
االأه���داف التابع���ة لالإرهابي���ني يف �شيناء 
�شمن العملي���ة الع�شكري���ة ال�شاملة التي 
تنفذه���ا ق���وات مكافح���ة االإره���اب مم���ن 

القوات امل�شلحة وال�رشطة.
وذك���ر بيان للجي�س حم���ل الرقم )7( 
اأن���ه مت الق�ش���اء على 15 عن����رشا تكفرييا 
خ���الل تبادل الإط���الق النريان م���ع القوات 
اأثناء عمليات التم�شيط واملداهمة و�شبط 
عدد من االأ�شلحة والذخائر واأجهزة اإت�شال 
ال�شلكي���ة بحوزته���م. وق���ال اإن الق���وات 
اجلوية قامت بتدمري 11 هدفا بعد توافر 
تفي���د  مدقق���ة  ا�شتخباراتي���ة  معلوم���ات 

ا�شتخدامها فى اإيواء العنا�رش االإرهابية.
كم���ا مت تدمري خمباأي���ن حتت االأر�س 
 1500 اأك���ر م���ن  ع���ر بداخلهم���ا عل���ى 
كيلوغرام���ا م���ن املواد �شدي���دة االنفجار، 

والتحفظ على 6 �شيارات و17 دراجة. 

طرابلس - اف ب: 

قتل 30 مهاج����ًرا غري �رشعيني، اأم�س 
االأربع����اء، ج����راء ت�ش����ادم حافل����ة تقلهم 
قرب مدينة بني وليد جنوب غربي ليبيا. 
وقال����ت وكالة فران�س بر�����س اإن احلادث 
خل����ف كذل����ك اإ�شاب����ة نح����و 100 اآخري����ن 
بج����روح يف احل����ادث الذي وق����ع على بعد 
170 كل����م جنوب �����رشق طرابل�س، ح�شبما 

اأعلن متحدث با�شم م�شت�شفى املدينة.
اأك����ر  اأن  التويج����ر  ح����امت  واأو�ش����ح 
م����ن 300 مهاج����ر غالبيتهم م����ن اأريرتيا 
وال�شومال كان����وا على منت ال�شاحنة عند 

انقالبها عند ال�شباح.
وي�شلك مهاج����رون اأفارقة، معظمهم 
م����ن منطق����ة جن����وب ال�شح����راء، الطريق 
اإل����ى اأوروب����ا م����ن ليبي����ا، م�شتفيدين من 
�لفو�س����ى �لت����ي �أعقب����ت �سق����وط نظام 
معمر القذايف الأج����ل بلوغ �شواحل اإيطاليا 

واليونان.

امللك �شلمان يبحث هاتفًيا 
مع بوتني الو�شع ال�شوري

“التحالف” يدمر 25 هدًفا 
مليلي�شيات احلوثي يف �شعدة

 مقتل 15 تكفرييا وتدمري 
ع�رشات االأهداف ب�شيناء

 ليبيا: قتلى يف ا�شطدام 
�شاحنة تقل مهاجرين 

30 مليار دولر ح�سيلة م�ساعدات لإعادة اإعمار العراق
تعهدات على �شكل قرو�س وا�شتثمارات... موؤمتر الكويت:

واأ�ش���اف اأن “هذا املبلغ نتج عن زخم وا�شع 
م���ن م�شاركة 76 دولة ومنظم���ة اإقليمية ودولية 
51 م���ن ال�شناديق التنموي���ة وموؤ�ش�شات مالية 
اإقليمية ودولية و107 منظم���ة حملية واإقليمية 
ودولي���ة م���ن املنظمات غ���ري احلكومية و1850 

جهة خمت�شة من ممثلي القطاع اخلا�س”.
ويف اأول رد فع���ل عل���ى االإعالن، ق���ال وزير 
اخلارجي���ة العراق���ي اإبراهي���م اجلعف���ري لوكالة 

فران�س بر�س “كنا ناأمل مببلغ اأكرب”.
وكان امل�شوؤولون العراقي���ون قد اأعلنوا يف 
الي���وم االأول من املوؤمتر االثن���ني اأن احتياجات 
بلدهم تبلغ نحو 88 مليار دوالر بينها 22 مليارا 

يف االأمد الق�شري.
ويف نف�س املوؤمت���ر ال�شحايف، و�شف االأمني 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س املوؤمتر 
باأن���ه “جن���اح هائ���ل”. واأ�ش���اف “ح���ان الوق���ت 
الإظهار امتناننا اخلال����س والتعبري عن ت�شامننا 
م���ع ال�شعب العراقي”، داعي���ا اإلى تقدمي الدعم 

“بال�شيا�شة واملوارد”.
وكان اأم���ري الكوي���ت ال�شيخ �شب���اح االأحمد 
اجلابر ال�شب���اح قد اأعلن يف افتت���اح املوؤمتر اأن 

ب���الده �شتخ�ش�س مبلغ ملي���اري دوالر وفق اآلية 
ال�شن���دوق الكويت���ي الإعم���ار الع���راق وت�شجيع 
اال�شتثم���ار في���ه. واأ�ش���اف ال�شي���خ �شب���اح اأن 
هن���اك تعاوًنا من االأ����رشة الدولية والبنك الدويل 

الإعم���ار العراق. بدورها اأعلن���ت اململكة العربية 
ال�شعودية تقدمي مليار دوالر الإعادة االإعمار عن 
طريق ال�شندوق ال�شعودي للتنمية، اإ�شافة اإلى 
500 مليون دوالر لتمويل ال�شادرات ال�شعودية 

للعراق. وق���ال وزير اخلارجي���ة ال�شعودي عادل 
اجلب���ري اإن اململك���ة خ�ش�ش���ت 1.5 مليار دوالر 
مل�شاريع اإعادة اإعمار العراق، ومتويل ال�شادرات 
ال�شعودية له. من جانبه، اأعلن وزير دولة االإمارات 
لل�ش���وؤون اخلارجي���ة اأنور قرقا����س تقدمي بالده 
دعما جديدا بقيمة 500 مليون دوالر للم�شاهمة 
يف اجلهد الدويل الإعادة اإعمار العراق. وانطلقت 
يف الكويت، االثنني، اأعم���ال موؤمتر دويل الإعادة 
اإعمار الع���راق بدعوات للم�شاهم���ة ب�شكل فعال 
يف عملي���ة البناء بع���د �شهرين من اإع���الن بغداد 
“انتهاء احلرب” �شد تنظيم “داع�س” يف اأعقاب 

3 �شنوات من املعارك املدمرة.
ويق���ام املوؤمت���ر يف وق���ت ت�ش���ع فيه حرب 
الع���راق مع تنظي���م “داع�س” اأوزاره���ا يف خ�شم 
ما خلفته تلك احلرب م���ن خ�شائر ب�رشية ومادية، 
اإذ يعم���ل العراق على اإعادة اإعمار مناطق ال�رشاع 
واإقام���ة امل�شاريع التنموي���ة واالإن�شانية الكفيلة 
برعاي���ة �شحاي���ا احل���رب واإع���ادة تاأهي���ل البنى 

التحتية يف البالد.

•  العراق يبداأ رحلة اإعادة االإعمار مبليارات الدول املانحة	

الكويت - وكاالت:

امل�ؤمتر  30 مليار دوالر خالل  العراق بلغت  التعهدات حيال  اأن  االأربعاء  اأم�س  الك�يت  اأعلنت   

الدويل ب�ضاأن اإعادة اإعمار هذا البلد الذي دمرته احلرب �ضد تنظيم “داع�س”.

وقال وزير اخلارجية الك�يتي ال�ضيخ �ضباح اخلالد ال�ضباح الذي ت�ضت�ضيف بالده امل�ؤمتر يف 

ت�ضريحات لل�ضحافيني اإن “التزام املجم�عة الدولية حيال العراق كان وا�ضحا خالل امل�ؤمتر” مع 

مبلغ اإجمايل قيمته 30 مليار دوالر، اأي 20.3 مليار ي�رو.

اجلبري: الوجود االإيراين يف العراق مدمر
الكويت - سكاي نيوز عربية:

ال�شع���ودي  اخلارجي���ة  وزي���ر  ح���ذر   
عادل اجلبري م���ن اأن التدخ���الت االإيرانية 
يف الع���راق ت�ش���كل خط���را علي���ه وعل���ى 
وحدت���ه وا�شتق���راره واأمنه. وق���ال اجلبري 
يف ت�رشيح���ات ل� “�ش���كاي ني���وز عربية”، 
على هام�س املوؤمت���ر الدويل الإعادة اإعمار 
الع���راق يف الكوي���ت، اأم����س االأربع���اء، اإن 
الوجود االإيراين يف الع���راق “مدمر ولي�س 
بّن���اء”. واأع���رب الوزي���ر ع���ن اأمل���ه يف اأن 
ي�شتطيع العراق بالتعاون مع دول اجلوار 

اأن يبني م�شتقبال اأف�شل ل�شعبه.
كم���ا نب���ه اجلب���ري اإل���ى خط���ر ظه���ور 
تنظيمات اإرهابية من رحم “داع�س”، بعد 
اأن مت الق�ش���اء علي���ه يف الع���راق وحتجيم 

نفوذه يف �شوريا.
واأ�ش���اف “مت���ت هزمي���ة داع����س يف 
الع���راق و�شتتم هزميت���ه يف �شوريا، لكن 

التنظيم يتغري ويتحرك ملناطق اأخرى”.
وتابع “هناك خوف من اأن ينتقل اإلى 
ليبيا. هن���اك بع�س العنا�رش يف ليبيا االآن. 
وهناك خوف من انتقاله اإلى دول ال�شاحل 

االأفريقي اأو اإلى مناطق اأخرى”.

اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال  وكاالت:   - عم���ان 
االأمريك���ي ريك����س تيلر�ش���ون اأم����س االأربع���اء يف 
عم���ان اإن على اإيران �شح���ب مقاتليها من �شوريا، 
موؤكدا اأن وجوده���ا يف هذا البلد يوؤدي اإلى زعزعة 

ا�شتقرار املنطقة.
وق���ال تيلر�ش���ون خ���الل موؤمتر �شح���ايف مع 
نظ���ريه االأردين اأمي���ن ال�شف���دي يف عم���ان “نحن 
قلقون ب�ش���اأن احلادث االأخري املتعل���ق با�رشائيل 
واي���ران يف �شوريا، واأعتق���د اأن هذا يو�شح جمددا 
ملاذا ال يوؤدي الوجود االيراين يف �شوريا �شوى الى 

زعزعة اال�شتقرار”.
اإي���ران �شح���ب  اأن عل���ى  “نعتق���د  واأ�ش���اف 
ع�شكرييه���ا، امليلي�شي���ا التابعة لها م���ن �شوريا، 
واأن ت�شم���ح باالأمل يف اأن تتع���زز عملية ال�شالم يف 
جنيف”. واأعلنت الواليات املتحدة ال�شبت دعمها 
اإ�رشائيل بعد غارات جوية �شنها اجلي�س االإ�رشائيلي 
يف �شوري���ا م�شتهدفا مواق���ع ع�شكرية ق���ال اإنها 
�شورية واإيرانية. و�شنت اإ�رشائيل ال�شبت املا�شي 
�شل�شل���ة غ���ارات جوي���ة يف �شوري���ا عل���ى اأهداف 

�شوري���ة واإيرانية ردا على اخ���رتاق طائرة اإيرانية 
اأطلقت من �شوريا جمالها اجلوي، بح�شب اجلي�س 

االإ�رشائيلي، لكن طهران نفت هذا االأمر.

و�أعق���ب ذلك �سقوط مقاتل���ة ��رس�ئيلية “اف 
16” يف االأرا�شي اال�رشائيلية.

من جانب اآخر، قال تيلر�شون اإن خطة جديدة 

لل�ش���الم يف ال����رشق االأو�ش���ط تعمل عليه���ا االإدارة 
االأمريكي���ة بلغ���ت “مرحل���ة متقدم���ة ج���دا” واإن 

الرئي�س دونالد ترامب �شيقرر متى يعلن عنها.
ووقع تيلر�شون اأي�ش���ا حزمة م�شاعدات على 
م���دى 5 �شنوات تزي���د الدعم االأمريك���ي لالأردن، 
احلليف املهم لوا�شنطن يف املنطقة، رغم تهديد 
ترام���ب بقط���ع الدعم ع���ن الدول الت���ي عار�شت 

قراره االعرتاف بالقد�س عا�شمة الإ�رشائيل.
وق���ال تيلر�ش���ون تعليقا على خط���ة ال�شالم 
“راأي���ت اخلطة... اإنه���ا قيد التطوي���ر منذ �شهور 
ع���دة. ت�ش���اورت معه���م ب�ش���اأن اخلط���ة وح���ددت 
جم���االت ن�شع���ر اأنه���ا بحاج���ة ملزيد م���ن العمل. 
اأعتق���د اأن اتخاذ قرار ب�شاأن طرح اخلطة يرجع اإلى 
الرئي����س يف الوقت الذي ي�شعر في���ه اأنه منا�شب 
واأنه م�شتعد في���ه لطرحها. �شاأقول اإنها يف مرحلة 
متقدمة ج���دا”. ووق���ع تيلر�شون ووزي���ر خارجية 
االأردن اأمي���ن ال�شفدي مذك���رة تفاهم غري ملزمة 
ب�ش���اأن م�شاعدات بقيمة 6.375 مليار دوالر بداية 

من العام احلايل.

تيلرسون يطالب إيران بسحب مقاتليها من سوريا
تحدث عن خطة سالم متقدمة بالشرق األوسط

• وزير اخلارجية االأمريكي تيلر�شون مع نظري االأردين اأمين ال�شفدي	



���ل �ملمثل �لرتك���ي ب���ور�ك �أوزجيفيت يف  �سيمِثّ
م�سل�س���ل بر�زيل���ي جدي���د للمرة �لأول���ى، بح�سب 

�سحيفة Takvim �لرتكية.
ر رج���ل �أعمال بر�زيلي  ياأت���ي ذلك بعد تاأُثّ
بالنج���اح �جلماه���ري �ل���ذي حقق���ه �ملمث���ل 
�لرتك���ي. �ملنتج ورج���ل �لأعم���ال �لرب�زيلي 
روبرت���و �إيرنيو مارينهو، �ل���ذي �ختار �ملمثل 

�لرتك���ي مل�ساركت���ه، ه���و �لرئي����س �لتنفيذي 
ل�رشكة Grupo Globo �لرب�زيلية، �ملتخ�س�سة 

يف �لإعالم و�لتي �أن�سئت �لعام 1925.
وكان م���ن �ملقرر �أن يتقابل �ملنتج �لرب�زيلي مع �ملمثل 

�لرتك���ي بحف���ل توزي���ع جو�ئ���ز “�إمي���ي-EmmY” يف �سبتم���رب 2017، 
 لك���ن �أوزجيفيت مل يذهب للحف���ل ب�سبب مر�س و�لده، رغم ف���وز م�سل�سله “حب �أعمى

-Kara Sevda” بجائزة �أف�سل م�سل�سل �أجنبي يف �حلفل.
فيم���ا ت�سر �ل�سحيفة �لرتكي���ة �إلى �سائعات حول عزم �ملمث���ل �لرتكي �إكمال هذ� 
�للق���اء بالذه���اب للرب�زيل م���ع زوجته فخرية �أفج���ان للحديث عن تفا�سي���ل �مل�سل�سل 

�جلديد.

فاجاأ �لنجم �لأمركي �لكندي جيم كاري جمهوره 
بح���ذف ح�ساب���ه �لر�سم���ي م���ن موق���ع �لتو��سل 

�لجتماعي “في�سب���وك”، ومل يكتِف بهذ� فقط 
بل طال���ب �جلميع بح���ذف ح�ساباتهم من هذ� 

�ملوقع.
وك�س���ف كندي ع���ن �سبب ح���ذف ح�سابه 
 Facebook �من في�سبوك وق���ال �إن موقع �ل

ك�س���ب �أرباح���اً م���ن خ���الل �لتدخ���ل �لرو�سي يف 
�لنتخاب���ات �لأمركية، و�لت���ي قامت رو�سيا فيها 

بن�رش �أخبار� مزيفة للتاأثر على �لر�أي �لعام �لأمركي.
وكتب كاري عرب ح�سابه على موقع �لتو��سل �لجتماعي “تويرت”، “�أنا ب�سدد 

بي���ع �أ�سهم���ي يف موقع �لفي�سب���وك وحذف �سفحت���ي لأن �لفي�سبوك يرب���ح من �لتدخل 
�لرو�سي يف �نتخاباتنا وما ز�ل ل يقوم مبا يكفي لوقف ذلك”.

و�ختت���م حديثه بر�سالة للم�ستثمرين قال من خالله���ا: “�أنا �أحث جميع �مل�ستثمرين 
�لذين يهمهم م�ستقبلنا لفعل �ل�سيء ذ�ته”. 

 في البرازيل

ضد الفيسبوك

زفـــاف

بع���د تر�سي���ح فيل���م “the post” لعدد من جو�ئز �لأو�س���كار، يقدم �ملخ���رج �ل�سهر �ستيفن 
�سبيلب���رغ ن�سخ���ة �سينمائية مو�سيقي���ة جديدة من ق�س���ة “West Side Story”، وهي �أحد �أهم 
�لأعم���ال �ملو�سيقية، �لتي حتظى ب�سعبية كبرة يف �لع���امل، و�سيناريو �لعمل يقوم بكتابته توين 
كو�س���ر. West Side Story “ مت تقدمي���ه عمل �سينمائي �لعام 1961 وحاز 10 جو�ئز �أو�سكار 

من �أ�سل 11 تر�سيحاً، و��ستند �لعمل على معاجلة مل�رشحية �سك�سبر “روميو وجولييت”.
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A wrinkle in time 
ينتظ����ر ع�س����اق �خلي����ال �لعلم����ي، ي����وم 9 مار�����س 
 ،”A wrinkle in time“ فيل����م  عر�����س  �ملقب����ل، 

للمخرجة �أفا دوفرناي
وري�����س  وينف����ري،  �أوب����ر�  بطول����ة  م����ن  �لفيل����م 
ويذر�سب����ون، وكري�س باي����ن، ومين����دي كالينج، وز�ك 
جاليفياناكي�����س، و�أُخ����ذ عن رو�ية قدمي����ة حتمل نف�س 
�ل�سم، �سدرت عام 1963، للكاتبة �لأمركية مادلني 

لجنل.
ت����دور �لأحد�ث حول ثالث �سي����د�ت هن: “ويت�س، 

ه����وو، و�ت�سي����ت”، �لالت����ي ير�سلن فت����اة و�سقيقها 
و�سديقه����ا عرب �لزم����ن للبحث عن و�لده����م �لعامل 

�لفيزيائي �ملتو�جد يف كوكب ي�سمى كامازوتز.
 

Tomb Raider
تعود �سخ�سية لر� كروفت 

م����رة �أخ����رى، ولك����ن جت�سدها 
ه����ذه �مل����رة �حلائ����زة عل����ى 
�ألي�سي����ا  �أو�س����كار،  جائ����زة 
�أن �عت����اد  فيكان����در، بع����د 
�أجنلين����ا  عل����ى  �جلمه����ور 
جويل يف دور لر�، يف جزئي 
 2001 عام����ي  �لفيل����م، 

و2003.
 وتدور �أح����د�ث �لفيلم 

ح����ول لر� كروف����ت، �بن����ة �أح����د 
�ملغامري����ن �ملفقودي����ن، �لت����ي تخ����رج 

للبح����ث ع����ن و�لده����ا متحدي����ة كاف����ة 
�لظ����روف، لتج����د نف�سه����ا يف جزي����رة 
حمفوف����ة باملخاط����ر، وم����ن �ملقرر �أن 

ُيعر�س يوم 16 مار�س.
 

Avengers: Infinity War
تاأخذن����ا “مارف����ل” يف رحل����ة �سينمائية 
 ،”Avengers“ جديدة �سمن �سل�سلة �أفالم
ويتابع �لفيلم حماولت �ملنتقمون لهزمية 

“ثانو�����س” �ل�رشير قبل �أن يتمكن من 
تدمر �لكون باأكمله.

ي�سم جمموعة كبرة من 

�لنجوم، مثل روبرت د�وين جونيور )�لرجل �حلديدي(، 
وكري�س هيم�س����ورث )ثور(، مارك ر�فال����و )ذ� هالك(، 
كري�����س �إيفانز )كاب����ن �أمركا(، ت����وم هولند )�لرجل 
�لعنكبوت(، �سكارليت جوهان�سون )�لأرملة �ل�سود�ء(. 

�لفيلم ُيعر�س يوم 4 مايو �ملقبل.

Deadpool 2
حقق “Deadpool” يف جزئه �لأول �إير�د�ت ُتقدر 
ب����� 783 ملي����ون دولر، وه����و م����ا 
يوؤ�رش لنجاحه يف �جلزء �لثاين، 
و�ملنتظ����ر عر�س����ه يوم 18 

مايو �ملقبل.
�لفيلم  ق�س����ة  وتدور 
حول “و�يد ويل�سون”، كان 
يعم����ل يف �لق����و�ت �خلا�سة، 
�إل����ى  يتح����ول  �أن  قب����ل 
مرت����زق، ومينح نف�سه 
Dea -“  ��س����م

بع����د   ،”pool
تعر�سه �إلى جتربة 
م�سوًه����ا،  ترتك����ه 
متنح����ه  ولكنه����ا 
خارق����ة،  ق����در�ت 
فيق����رر �أن يالح����ق 
م����ن حاول����و� تدم����ر 

حياته.
 

 ”Ocean’s 8
�لفيل����م  ه����ذ�  ياأت����ي 
 Ocean’s“ لُيكمل ثالثية
11”، �لتي بد�أها �ملمثالن 
وب����ر�د  كل����وين  ج����ورج 
بي����ت، من �إخ����ر�ج �ستيفن 
�سودرب����رج، يف ح����ني ُيخرج 
�ملخ����رج  �جلدي����د  �جل����زء 

�لأمركي، جاري رو�س.
 تق����وم ببطول����ة �لفيل����م، 
وكي����ت  بول����وك،  �سان����در� 
هاث����او�ي،  و�آن  بالن�س����ت، 
كارت����ر،  بونه����ام  وهيلين����ا 

ومين����دي كيلن����ج، و�س����ارة بول�س����ون، ومغني����ة �ل����ر�ب 
�أوكو�فين����ا، و�ملغني����ة ريان����ا، وهي بالأ�سم����اء �لكافية 
لإجن����اح �لفيلم قب����ل �أن ُيعر�����س يف موع����ده �ملقرر 8 

يونيو �ملقبل.
 ي����دور �لفيلم ح����ول “ديبي” �لت����ي تخطط ل�رشقة 
كب����رة خ����الل حف����ل Met Gala �ل�سن����وي مب�ساعدة 7 

�سيد�ت �أُخريات.

The Incredibles 2
 ”The Incredibles“ بعد غياب 14 عاًما، يعود
بج����زٍء ثاٍن، يف خرٍب �س����ار لع�س����اق “�لأنيمي�سن”، مكمل 
للفيل����م �لأول �ل�س����ادر ع����ن ��ستديوه����ات “بيك�سار” 

�لعام 2004.
 ُيعر�س �لفيلم يوم 15 يونيو، وهو من �إخر�ج بر�د 
ب����رد، وتدور �أحد�ثه يف �إط����ار ت�سويقي كوميدي، حول 

�أ�رشة مكونة من 4 �أفر�د ميلك كل منهم قوى خارقة.
 

Mission: Impossible 6
بالرغم من م����رور 20 عاًما على �سدور �جلزء �لأول 
من �سل�سلة �أفالم “Mission: Impossible”، ماز�ل 
يت�سوق �جلمهور لروؤية “�إيثان هانت”، �ل�سخ�سية �لتي 
يلعبها �ملمث����ل توم كروز �سمن �أح����د�ث �ل�سل�سلة، يف 

�جلزء �ل�ساد�س من �لفيلم.
 ويع����ود �لعميل �ل�����رشي يف مهمة جدي����دة، ي�سافر 
فيها لبالد عدة.. فرن�س����ا، بريطانيا، �لهند، نيوزيلند�، 
و�لفيلم من تاأليف و�إنتاج و�إخر�ج كري�ستوفر ماكو�ري، 

ومن �ملقرر عر�سه يوم 27 يوليو.

”X-Men: Dark phoenix“
تق����ع �أحد�ث����ه �لع����ام 1992، �أي قبل ع�����رشة �أعو�م 
 ،”X-Men: Apocalypse“ فيل����م  �أح����د�ث  م����ن 
�ل����ذي ُعر�س ع����ام 2016، بعد �ن�سم����ام “جني جر�ي”، 
�لتي جت�س����د دورها �سويف ترنر، جنم����ة م�سل�سل “لعبة 
�لعرو�����س”، �إلى فريق “�ملتحولون �إك�س”، �لذي يو�جه 
ق����ر�ًر� �سعًبا يف خ�س����م �لأحد�ث، �إما باإنق����اذ �أحد �أفر�د 

�لفرقة، �أو �لت�سحية به يف مقابل �إنقاذ �لب�رشية.
 ُيعر�����س �لفيلم يوم 2 من �سه����ر نوفمرب �ملقبل، 

وهو من �إخر�ج �سيمون كينبرج.
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اإعداد: طارق البحار

فيلم األكشن BRAVEN يصل صاالت السينما 

خواكين فينيكس.. “باتمان”
�أعلنت �للجن���ة �لتاأ�سي�سية ملهرجان �جلونة �ل�سينمائي عقد 
�ل���دورة �لثانية من �ملهرجان يف �لفرته م���ن 20 �إلى 28 �سبتمرب 
2018، يف �ملنتج���ع �مل�رشي �ل���ذي ينعم بالبح���ر �لأحمر، �جلونة، 
حي���ث �سيح�س���ل �ل�سينمائي���ون �مل�رشي���ون و�لع���رب و�قر�نهم 
االأجانب من جميع اأنحاء العامل على فر�صة االندماج واالنخراط مع 
�لكثر من خرب�ء �سناع���ة �ل�سينما خللق م�سهد ثقايف متكامل يف 

جميع �أنحاء م�رش.
و�سملت �لدورة �لأولى من �ملهرجان �لتي �أقيمت يف �سبتمرب 
2017 جتمعاً ثقافياً لالأ�سكال �ل�سينمائية �ملحلية منها و�لدولية 
مم���ا �أ�سفى �ملزيد من �جلاذبية �إيل منتجع �جلونة، ومت �لعرت�ف 
بالأد�ء �ملتميز خالل حفلي �فتتاح وختام �ل�سجادة �حلمر�ء وذلك 
بح�سور و��سع لأبرز �لنجوم �ل�سينمائيني �لعرب و�لعامليني ومن 
بينهم فور�ست ويتكر و�أليفر �ستون وعادل �مام وي�رش� وفاني�سيا 

ويليامز. 
�سهدت تلك �لدورة �ملا�سية جناحاً متميز�ً برز �أولً من خالل 
برنامج �لعرو�س لأكرث من 70 فيلم ممثل من قبل 42 دولة، كما 

�سملت ثالث م�سابقات فاقت جو�ئزها 220 �ألف دولر.

كم���ا �أتيح���ت �لفر�سة ملجموعة م���ن �مل�ساري���ع �ل�سينمائية 
�ل�ساب���ة م���ن خالل فعالي���ات من�سة �جلون���ة �ل�سينمائي���ة ��سكال 
متنوع���ة من �لدعم �مل���ادي و�لتقن���ي و�لفني وتوف���ر �لفر�سة 
للمخرج���ني و�ملنتجني �لع���رب �ل�ستفادة من �لن���دو�ت وور�س 
�لعم���ل و�ملحا�رش�ت لأب���رز �خل���رب�ء يف �ل�سينم���ا �لدولية، وذلك 
به���دف دعم جميع �خل���رب�ت �لفعال���ة يف منطقة �ل����رشق �لأو�سط 
و�سمال �فريقي���ا خ�سو�سا بني �لأجيال �ل�سابة من �لعامل �لعربي 
ونظر�ئه���م يف �لدول �لعاملية، ت�سمن برنامج �ملهرجان جمموعة 
كبرة من �ملو�ئد �مل�ستديره وور�س �لعمل وحلقات �لنقا�س بني 
�ملخرجني �لعرب و�ملخرجني �لعامليني و�ملنتجني بهدف تعزيز 
�لفر����س �ل�سينمائي���ة �لتجارية لل�سينما �لعربي���ة. وقالت �للجنة 
�لتاأ�سي�سي���ة ملهرجان �جلونة �ل�سينمائي “�إن �لنجاح �ل�ستثنائي 
للدورة �لأولى من �ملهرجان قد عززت ثقتنا ونطمح يف �أن حتمل 
�ل���دورة �لثانية جميع �لعو�مل و�ل�سب���ل �لتي �ساهمت يف حتقيق 
ه���ذ� �لنج���اح. و�إن جناحنا ل���ن يدفعنا فقط لتو�سي���ع جهودنا بل 
�سيحفزنا �أكرث ويجعلنا ننظم �أنف�سنا لنحافظ علي ذ�ت �مل�ستوي 

�لعال من �ختيار �لأفالم و�لرب�مج و�ل�سيوف”.

األفالم القادمة في السينما المحلية والعالمية

انطالق مهرجان الجونة السينمائي 20 سبتمبر المقبل

نف���ت �ملمثل���ة �لهندي���ة �سون���ام كابور 
�سح���ة �لأخب���ار، �لتي �نت�رشت ع���ن قرب حفل 
زفافه���ا من �سديقها �لو�سي���م رجل �لأعمال 
�أنان���د �أهوجا، خ�سو�ساً بعد �أن �سوهد �لثنان 
مع���اً �أخ���ر�ً يت�سوقان يف متج���ر “ر�ج مهتاين” 
مبدينة “كلكت���ا” �لهندية، �ل���ذي يعرف بتو�فر 
كل �لأغر��س �لالزمة للعر�سان من �أزياء وجموهر�ت.
وعّلق���ت كابور على هذ� �ملو�س���وع، يف ت�رشيح �سمن 
�أحد �حلو�ر�ت نافية هذه �لأخبار، موؤكدة �أنها جمرد �سائعات، و�أبدت 
��ستياءه���ا و�نزعاجه���ا منها، قائل���ة، �إنها ل تفهم ملاذ� حت�رش و�سائ���ل �لإعالم نف�سها يف 

خمتلف نو�حي �حلياة �ل�سخ�سية للفنانني و�لنجوم؟
وتتح����رش كابور لفيلم “Veere Di Wedding” �ل���ذي تدور �أحد�ثه حول �ل�سرة 
�لذ�تية للنجم �ساجناي دوت، �إ�سافة �إلى فيلم “PadMan” �لذي ي�ساركها يف بطولته 

�ملمثل �لهندي �أك�ساي كومار.

يرتق���ب ع�س���اق �أف���الم �لأك�س���ن يف 
خمتل���ف �أرج���اء منطق���ة �خللي���ج فيل���م 
�لأك�س���ن �جلدي���د “بريفن” م���ن بطولة 
�لنجم جي�سون موم���و� “جا�ستي�س ليغ”، 

و�لذي و�سل �سالت �ل�سينما موؤخر�.
م���ن  �لكث���ر  �لفيل���م  ويت�سم���ن 
م�ساه���د �لقت���ال و�ملو�جه���ات �لعنيفة، 
حي���ث يتح���ول رج���ل ب�سي���ط �إل���ى بطل 
خالل �سل�سل���ة من �لأح���د�ث �ل�سيقة من 
�أجل �حلف���اظ على حياته وحي���اة عائلته. 
ويروي �لفيلم ق�سة جو بريفن “جي�سون 
موم���و�” وو�لده لين���دن “�ستيفن لجن” 
�للذي���ن يكت�سف���ان �سحنة م���ن خمدر�ت 
�لهروي���ن خمفية يف ك���وخ �ل�سيد �لذي 
تع���ود ملكيت���ه لهم���ا، ويق���ع يف منطقة 
منعزل���ة. وعندم���ا يح���اولن �لبتعاد عن 

�ملنطقة لإبالغ �ل�سلطات تظهر جمموعة 
من �ملهربني �لذين يبحثون عن �ل�سحنة 
�لت���ي تركوها، لتت�سارع �لأح���د�ث وتبد�أ 
يف  �لبطول���ة  دور  ي���وؤدي  �ملو�جه���ات. 
�لفيل���م �لنج���م جي�س���ون موم���و�، و�لذي 

يعرف ب���دور �لبطل �خل���ارق �أكو�مان يف 
�أفالم “بامتان فر�سي�س �سوبرمان: دون 
�أوف جا�ستي����س )2016(، و”جا�ستي����س 
لي���غ” )2017(. �إ�ساف���ة �إل���ى ذلك فاإن 

مومو� يعد من منتجي �لفيلم”.

قال �لنجم �لإنكليزي �ل�سهر غاري 
�أولدمان �إنه يتمنى روؤية �لنجم �ل�سهر 
بتج�سي���د  يق���وم  فينيك����س  خو�ك���ني 
 ”DC“ سخ�سي���ة “بامت���ان” يف فيل���م�
�ملقب���ل، �إذ� ق���ام �لنج���م ب���ن �أفلي���ك 

بالن�سحاب من جت�سيد �ل�سخ�سية.
ومن �ملع���روف �أن ب���ن �أفليك �أكد 
�أن���ه يح���اول �لبحث عن طريق���ة لطيفة 
للته���رب م���ن دور “بامت���ان”، لأن���ه ل 

يعرف ول يرى م�ستقبال لل�سخ�سية.
وج���اء ه���ذ� �لت�رشي���ح بع���د ظهور 
بع����س �لأنب���اء عن ني���ة �رشك���ة �لإنتاج 
)و�رن���ر ب���رذرز( ��ستب���د�ل ب���ن �أفليك 

مبمثل �آخر لتج�سيد �ل�سخ�سية، ليكون 
فيل���م “Justice League” ه���و �آخ���ر 

�خلي���ايل   ”DC“ ع���امل  ل���ه يف  وج���ود 
�ل�سينمائي.
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399
على  احلكم   - ق.م.   
�سقراط  الفيل�سوف 

باالإعدام.

1258
 هوالكو يدخل بغداد 
ع���ا����ش���م���ة اخل���الف���ة 
اإعالن  بعد  العبا�سية 
العبا�سي  اخل��ل��ي��ف��ة 
ت�����س��ل��ي��م امل���دي���ن���ة 
اأو  قيد  دون  للمغول 
�رشط يف 4 �سفر 656 

ه�.

1794
العلم  تتبنى  فرن�سا 
والأب���ي�������ض  الأزرق 

الأحمر.

 1898
ويغرق  يدمر  انفجار 
امل��دم��رة الأم��رك��ي��ة 
ي��و.اأ���ض.اأ���ض. مني يف 
بكوبا،  هافانا  ميناء 
وقد اأدى هذا احلادث 
اإل��ى اإع���الن ال��والي��ات 
امل����ت����ح����دة احل�����رب 
فيما  اأ���س��ب��ان��ي��ا  ع��ل��ى 
ع���رف ب��ا���س��م احل��رب 
الأمركية،  الإ�سبانية 
وه����ي احل�����رب ال��ت��ي 
من  اإ�سبانيا  ج���ردت 

كوبا والفلبني.

1936
اأدولف هتلر يعلن عن 
بدء خطة اإنتاج �سيارة 
رخ��ي�����س��ة ال��ث��م��ن يف 
�سيارة  وه��ي  اأملانيا 

فولك�ض فاجن.

مسافات

أبل تنوي إطالق نسخة جديدة من “آيفون X” أكبر حجمًا
طرح����ت �رشكة اأبل هذا الع����ام هاتف اآيفون X الذي ياأتي احتفالً مبنا�س����بة 
مرور 10 �س����نوات على اإطالق اأول اأيفون فى العامل، وهذا العامل ت�سر التقارير 
اإلى اأن ال�رشكة الأمركية العمالقة �س����تطرح ن�س����خة جديدة من الهاتف هذا العام 
 X بل�س”، و�ستكون خا�سة مبن ا�سرتوا هاتف اأيفون X و�س����تحمل ا�سم “اأيفون

هذا العام و�سرغبون يف التحديث بجهاز يعادله فى املوا�سفات والإمكانات.
وفًقا لتقرير من موقع “فورب�ض” الأمركي، �س����ياأتي هاتف اأيفون X بل�س 
�س����من ثالثة هواتف �س����تطرحهم �رشكة اأبل هذا العام، ومن املتوقع اأن ياأتي مع 
�سا�سة كبرة احلجم بقيا�ض 6.5 بو�سة، وهو ما �سيجعله اأكرب هاتف ذكى تطرحه 
�رشكة اأبل يف تاريخها. وهذه اخلطوة تاأتي فى �سالح �رشكة اأبل، اإذ ك�سفت نتائج 
املبيعات عن اأن امل�ستخدمني اأ�سبحوا يف�سلون �رشاء هواتف ذات �سا�سة كبرة 
عالية الدقة، كما اأنها اأ�س����بحت بديلة لالأجه����زة اللوحية التي تراجعت مبيعاتها 
خالل ال�س����نوات املا�س����ية. ويتوقع اخلرباء اأن تعيد اأبل مرة اأخرى ميزة التعرف 
على ب�سمات الأ�سابع، بجانب ال�FACE ID التي ت�سمح بفتح قفل الهاتف من 
خالل مالمح الوجه، وهذا الأمر اأ�سبح ممكًنا بعد اأن مت التو�سل اإلى طريقة ت�سمح 

بو�سع م�ست�سعرات ب�سمة الإ�سبع اأ�سفل ال�سا�سة.

شيالء سبت بإطاللة مميزة في أحدث جلسة تصوير 
�ساركت الفنانة البحرينية �سيالء �سبت جمهورها مبجموعة �سور 

من جل�سة ت�سوير حديثة، ظهرت فيها باإطاللة اأنثوية مميزة. 
الفنانة البحرينية اأطلت يف �س����ور اجلل�س����ة ببلوزة بي�س����اء ناعمة 
وتنورة �سوداء من ال�سيفون مكونة من عدة طبقات، وجمعت �سعرها 
لأعل����ى يف كعكتني كبرتني، مم����ا منحها اإطاللة ح����ازت على اإعجاب 

جمهورها ب�سدة.
اإل اأن اأك����ر م����ا لفت اأنظ����ار اجلمهور ه����و ارتداء �س����يالء جوارب 
بي�س����اء من ال�س����وف، بالرغم من انتعالها حذاء اأنثوي له كعب عال، 
حي����ث اأكدوا اأنها اأف�س����دت اإطاللته����ا بهذه اجل����وارب، واأنها كان من 

املمكن اأن ترتديها يف حال انتعالها حذاء ريا�سي.

فيلم آخر رائع من مارفل

“بالك بانثر”.. مواجهة الخيانة والخطر ألجل اإلنسانية 

“أوال المسرحي” يعلن عن نتائج 
مهرجانه الـ 11 اليوم

عادت مارفل جم���ددا للبحرين بقوة مع فيلمها 
اجلدي���د Black panther وال���ذي مت افتتاحه يوم 
اأم����ض يف �رشكة فوك����ض �س���ينكو يف احتفالية كبرة 
بدعوة خا�س���ة من دي���زين اخلليج مل�س���افات البالد 
وبح�سور عدد من املدعوين يف جممع ال�سيتي �سنرت. 
 Black panther الكب���ر  الفيل���م  ويعت���رب 
اأول فيل���م منف���رد لبط���ٍل خ���ارق اأ�س���ود م���ن اإنتاج 
�رشكت���ي مارفل وديزين، وا�س���تقبل الفيلم ر�س���ميا 
برتحيٍب �س���ديد م���ن النق���اد الذين اأ�س���ادوا بعمق 
اأحداثه وبت�سويره مل�ساهد �س���احرة بقارة افريقيا. 
وباعتباره عمالً �س���يغر املعادل���ة يف هوليوود التي 
اُتِهَم���ت بالإنحي���از العرقي للنجوم م���ن ذوي الب�رشة 
البي�ساء، وذلك لأن معظم اأبطاله من النجوم ال�سود 
ومنهم مايكل بي.جوردون ولوبيتيا نيوجنو، واأ�ساد 
ب���ه موقع ديلي بي�س���ت باعتباره “خط���اب حب لكل 
اأ�س���ود” بينما و�س���فته جمل���ة رولينج �س���تون باأنه 

“ت�سحيح ل�سنوات من اإهمال التنوع”.
ويحكي الفيلم عن تت�سال، امللك املتوج حديثاً 
لدولة خيالية ومتطورة تكنولوجيا يف افريقيا تدعى 
واكاندا، والأحداث التي يتعر�ض لها “ت�س���ال” بعد 
وف���اة والده، حيث يعود اإل���ى موطنه خلالفة العر�ض 
واحل�س���ول على حق���ه ال�رشعي يف اأن ي�س���بح امللك، 
لكن عند ظه���ور عدو قدمي قوي م���رًة اأخرى، يواجه 
“ت�س���ال” - و”الفهد الأ�س���ود” - اختب���اًرا لقدرته 
عل���ى اأن ي�س���بح مل���ًكا عند جذب���ه اإلى ����رشاع هائل 
ي�س���ع م�س���ر واكاندا والعامل باأ����رشه يف خطر. على 
امللك ال�ساب ح�سد حلفائه وال�ستعانة بكل قدرات 
“الفهد الأ�سود” يف مواجهة اخليانة واخلطر لهزمية 
اأعدائ���ه واحلفاظ على �س���المة �س���عبه واأ�س���لوبه يف 

احلياة. 
وياأتي الفيلم بعد انتقادات ا�س���تمرت �سنوات 
للتمثيل املنخف�ض للملونني يف اأفالم هوليوود مبا 
يف ذلك حملة اأو�س���كار �س���و وايت “جائزة اأو�س���كار 
بي�س���اء للغاية” التي دفعت اأكادميية فنون وعلوم 
ال�س���ور املتحرك���ة لزي���ادة التن���وع بني اأع�س���ائها 
وكان اأغلبه���م من الرج���ال البي�ض.وح�س���ل الفيلم 

على ت�س���نيف نادر بلغ مئة باملئ���ة من موقع روتن 
توميت���وز الذي يقوم بتجمي���ع اآراء النق���اد ويتوقع 
املحللون اأن تبلغ اإيراداته نحو 150 مليون دولر يف 

الأ�سبوع الأول من عر�سه.
العم���ل الكب���ر املعرو����ض حالي���ا يف ال�س���ينما 
من بطولة كال من ت�س���ادويك بو�س���مان ومايكل ب. 
ج���وردان ولوبيت���ا نيونغ���و وداناي غوري���را ومارتن 
فرمي���ان وداني���ال كالويا وليتيتا رايت وون�س���تون 
ديوك واآن���دي �رشكي�ض واأجنيال با�س���يت املر�س���حة 
جلائ���زة الأكادميي���ة، مع فوري�س���ت ويتك���ر الفائز 

بجائ���زة الأكادميي���ة وهو م���ن اخراج: ري���ان كوغلر 
والذي ي�س���تهر باأ�س���لوبه العمي���ق واملتمحور حول 
�سخ�س���يات العم���ل، وال���ذي جعل���ه يت�س���در �رشيًعا 
ع���امل الأفالم امل�س���تقلة م���ن خالل الدرام���ا املثرة 
واحلائزة على جوائ���ز “Fruitvale Station”، من 
بطول���ة ماي���كل ب. ج���وردان. واأتبعه كوغل���ر بفيلم 
“Creed”، م���ع مايكل ب. ج���وردان مرة اأخرى، اإلى 
جانب �سيلف�س���رت �ستالون، ووطد �س���معته ك�سانع 

اأفالم متميز مع املادة ال�سعبة متعددة الطبقات. 
اأبهرت اإجنازات كوغلر يف �س���ناعة الأفالم فيج 

وفري���ق Marvel Studios، كم���ا اأك���د كوغلر اأنه 
كطف���ل كان عا�س���ًقا ل�سخ�س���ية “الفهد الأ�س���ود” 
وا�ستمر اإعجابه بهذه ال�سخ�سية، واأعرب عن حما�سه 
ال�س���ديد ورغبت���ه القوية لالنطالق يف رحلة جت�س���يد 
عامل واكاندا على ال�سا�س���ة الكبرة. وقد بداأت هذه 

الرحلة بال�سيناريو الذي كتبه مع جو روبرت كول. 

حقائق طريفة من الفيلم: 
*مت اختيار قوات الأمن “دورا ميالجي” بقيادة 
�سخ�س���ية داناي غوريرا، “اأكوياي”، من جمموعة من 

املمثالت وموؤديات احلركات ال�س���عبة وراق�س���ات 
برودواي بحيث حتظ���ى كل واحدة من املقاتالت - 
اأو كل “دورا” - مبهارات متخ�س�س���ة ت�سيفها اإلى 

املجموعة. 
تعلم الفنان دانيال كالويا كيف ميتطي فر�ًسا 
كتدري���ب ملح���اكاة امتط���اء وحي���د ق���رن “وكابي” 

املدرع يف الفيلم. 
نفذ املمثلون اجل���زء الأكرب من العمل املرتبط 
باملعركة التي �س���تظهر يف الفيلم. كان ت�س���ادويك 
بو�سمان، الذي ت�سم جمموعة مهاراته خلفية �ساملة 
عن الفنون القتالية، يعرف ما ينتظره عندما ا�سطر 
هو م���ع الفنان���ني الآخري���ن اإلى ح�س���ور “مع�س���كر 

مكثف” لال�ستعداد للجوانب اجل�سدية لأدوارهم. 
كان ماي���كل ب. ج���وردان، ال���ذي ي���وؤدي دور 
“اإريك كيلمونغر”، يق�س���ي حوايل �ساعتني ون�سف 
يف مقع���د مكياج املوؤثرات اخلا�س���ة كل يوم، بينما 
كان م�س���مم املكياج جول هارل���و وثالثة من فناين 
املكياج الآخرين ي�س���يفون م���ا يقرب من 90 قالب 
�س���يليكون مت ت�سكيل كٍل منها على حدة اإلى اجلزء 
العلوي من ج�سده. تنطوي عملية “اإ�سافة الندوب” 
على نقل كل قالب ث���م مزجه ودهانه ليطابق درجة 
ل���ون ب�رشة ج���وردان. ومتث���ل كل واحدة م���ن ندوب 
“كيلمونغ���ر” عالمة لعمليات القت���ل التي اقرتفها 

على مر ال�سنني. 

ي�س���دل ال�س���تار الي���وم اخلمي����ض على 
فعالي���ات مهرج���ان اأوال امل�رشح���ي الدويل 
احل���ادي ع����رش بحف���ل توزي���ع اجلوائ���ز على 
الأعمال الفائزة والفنانني املتميزين وذلك 
يف متام ال�س���اعة الثامنة م�س���اء على �س���الة 
البحري���ن الثقافي���ة، وقد �س���هد ي���وم اأم�ض 
الأربعاء تق���دمي اآخر عرو�ض املهرجان وهي 
م�رشحي���ة “البو�س���ية” من تاأليف ا�س���ماعيل 
عب���داهلل واخ���راج مرعي احللي���ان ومن انتاج 
م����رشح راأ����ض اخليمة الوطن���ي. وحفلت هذه 
ال���دورة م���ن املهرج���ان بعرو����ض حملي���ة 
وعربي���ة وعاملي���ة قدمته���ا ف���رق عانق���ت 
امل�رشح واأ�س���بحت اخل�س���بة زادهم اليومي، 
فم���ن تون�ض وكندا جاءت م�رشحية “�س���قف” 
لع���ز الدي���ن غن���ون واخ���راج �رشي���ن غنون.. 
م�رشحي���ة ترك���ت اعم���ق الأثر عن���د املتلقي 
يف ي���وم الفتتاح حي���ث جت���اوزت التقاليد 
النف�س���ية وقدمت تفاوتا م�سحكا يف طريقة 
تفكر الب�رش وواقعهم. ومن ال�سعودية اخذنا 
املخرج احمد الحمري يف م�رشحية “ ت�سابك” 
ال���ى احلدة واله���دوء، والقب���ال على احلياة 
بلذاتها. بينما برع املخرج البحريني ال�ساب 
عي�س���ى ال�س���نديد يف ابراز العبث الن�ساين 
والتنقل بني حدائق املوت واحلياة والقفز 
عل���ى حبال الذكري���ات يف م�رشحية “ رماد يف 
رماد” للموؤلف الجنليزي الذي يبدو انه كان 

غر قابل للعالج هارولد بنرت.
ويف امل�رشحي���ة الكوري���ة “ذكري���ات او 
تذك���ر” اخذنا خمرج العمل ال���ى نف�ض اجواء 
م�رشحية بريخت ال�س���هرة “ الأم ال�س���جاعة” 
حيث دم���ار احل���روب والر�س���ا�ض، وعندما 
كت���ب بريخت ه���ذه امل�رشحي���ة كان يريد يف 
حلظة انتهاء العر�ض ان ي�رشخ النا�ض جميعا 

لت�سقط احلرب.
اليطالي���ون قدموا لنا يف م�رشحية “وود 
بري�س���ون” كل طقو����ض و�س���عائر ال�س���ياع 
واحلي���اة الكئيب���ة قامت���ة الل���ون.. حياة بال 

عواطف وروؤية دروب تنتهي الى احلفر. 
الفن���ان البحريني اإ�س���ماعيل مراد كان 
عمله يتنا�س���ب مع طموحه وت�س���دى لإخراج 
م�رشحية “ البئر” لعبا�ض احلايك فعرف كيف 

يتحكم يف ارواح الفنانني ويقدم الوهم على 
انه بوؤ�ض و�سقاء اذا ما �سيطر على الإن�سان. 
واأخرا ق���دم لن���ا الإماراتي مرع���ي احلليان 
يف رائعت���ه “ البو�س���ية” كل م���ا يح���ول بني 
احلبيب وحبيبته ودخان الفوارق والطبقات 
الذي ي�س���مم احلبيب���ني دون اأي ذنب. تلك 
كانت قراءة �رشيع���ة يف الأعمال التي قدمت 
يف مهرج���ان اأوال امل�رشحي احلادي ع�رش، رمبا 
جنح البع�ض يف تقدمي عر�ض اأنيق متكامل، 
ورمبا اخفق البع�ض يف حالة الإيقاع اجلماعي 
املتنا�س���ق، ولك���ن عموم���ا ق���دم املهرجان 
بقيادة رئي�س���ه الفنان عبداهلل ملك ومديره 
الفن���ان جم���ال الغي���الن وكل العاملني فيه 
حال���ة م���ن الإب���داع ومهرجان���ا اختل���ف ع���ن 
املهرجان���ات التقليدية، وبق���ي اأن نتعرف 

اليوم على الفائزين. 
يج���در بالذك���ر اأن املهرج���ان كان ق���د 
كرم يف حف���ل الفتتاح 6 �سخ�س���يات اأثرت 
ال�ساحة الفنية وكان لها بالغ الأثر يف اأن�سطة 
امل����رشح، وذل���ك مبنحها الع�س���وية ال�رشفية 

وهم، الفنان القدير واملربي �سلمان الدلل، 
والفن���ان القدي���ر باب���ا يا�س���ني، والفنان���ة 
القديرة �س���لوى بخيت، والفن���ان الإماراتي 
اإ�سماعيل عبداهلل، والكاتب ال�سحايف اأ�سامة 

املاجد، والفنان القدير يو�سف بوهلول:
 كما نظم قبل النطالق ور�س���ة بعنوان 
“ املو�س���يقى يف امل����رشح” حت���دث فيه���ا 
الفن���ان واملو�س���يقار حممد حداد و�س���ارك 
فيه���ا جمموعة من ال�س���باب املو�س���يقيني 
املوهوب���ني الذين يجمعهم �س���غف امل�رشح 
و�س���حره. وتتك���ون جلنة التحكي���م من مازن 
غرب���اوي رئي�س���ا وع�س���وية الفن���ان جم���ال 
ال�س���قر م���ن البحري���ن ون���وح اجلمع���ان من 
ال�س���عودية، اأم���ا جلن���ة التقييم فرتاأ�س���ها 
الفنان عبداهلل �سويد والأع�ساء عادل �سم�ض 
وح�س���ني الع�س���فور. وعقب على العرو�ض 
وحمم���د  القحط���اين،  قحط���ان  امل�س���اركة 
اخلزاع���ي، وجمع���ان الرويع���ي، وعبدالنا�رش 
فتح اهلل من املغرب، ومرعي ال�س���وابكة من 

الأردن، وعلى الدويني من ال�سعودية.

    BUZZ      
أحداث

ت�س���عر ب�س���البة نادرة فتك���ون التاأثرات 
الفلكية مفيدة جدا 

يتح���دث هذا اليوم عن اأم���ر طارئ اأو عالقة 
جديدة تن�ساأ 

 ي���زودك هذا الي���وم ال�س���تثنائي واملميز 
�سجاعة وثقة 

احل�س���د ي�سعل النار حولك ويت�سبب ببع�ض 
امل�سادات 

ح���اول اأن تبتع���د ع���ن النقا�س���ات الت���ي ل 
 ً جتدي نفعا

لي�ض عيبا اأن ت�سقط ولكن العيب اأن تبقى 
مكانك 

تط���ورات جدي���دة يف حميط عمل���ك وترقية 
قريبة 

تزداد �سحرا، خا�سة واأنت تناق�ض م�ساألة 
عالقة �سخ�سية

تعرت�س���ك اليوم اأزم���ات طارئة ومزعجة يف 
العمل

مل���اذا ل تخت���رب نف�س���ك قب���ل اأن يختربك 
الآخرون

يتحدث ه���ذا اليوم عن م����رشوع جديد وعن 
عالقة مهنية 

ك���رة التذّم���ر والكالم ت���وؤّدي ال���ى بع�ض 
النزعاج 
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العقرب: 
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اأ�سامة املاجد

طارق البحار
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• الندوات التطبيقية	

تخو�ض النجمة بثينة الرئي�سي املاراثون الرم�ساين 
لع���ام 2018، بعم���ل درام���ي جديد يحمل ا�س���م “حمطة 

انتظار” من تاأليف اأنفال الدوي�سان.
و�س���اركت “الرئي�س���ي” جمهوره���ا ع���رب ح�س���ابها 
ال�سخ�سي على موقع “اإن�ستغرام”، من كوالي�ض ت�سوير 

امل�سل�س���ل جمعتها باأبطال العمل معلقة عليها: “القوة 
لي�س���ت اأن ت����رشب بك���رة ولك���ن اأن ت�س���يب اله���دف 
حمطة انتظار رم�س���ان 2018 الهدف”. و�ساركت بثينة 
الرئي�سي يف بطولة م�سل�سل “كحل اأ�سود، قلب اأبي�ض”، 

الذي مت عر�سه يف رم�سان املا�سي.

”“
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السنة العاشرة - العدد 3411 
الخميس

15 فبراير 2018 
29 جمادى األولى 1439

األخيرة
مواقيت 
الصالة

كلى جديدة تـنـقـذ ماليـيـن الـبـ�شـر
ا�ستط���اع باحث���ون بريطانيون تخليق كلى من اخلالي���ا اجلذعية، ميكنها اأن تق���وم مبهمات الكلى 

الب�رشية، وميكن ربطها مبا�رشة مع ج�سم الإن�سان.
وذك���رت �سحيفة “الإندبندنت” الربيطانية، اأن تخليق كل���ى ب�رشية من اخلاليا اجلذعية يعد خطوة 
مهم���ة لعالج الكلى الب�رشي���ة اإذا تعر�ست للتلف، م�سرية اإلى اأنه ميكن ربطه���ا بالأوعية الدموية لتقوم 
بتنقي���ة ال���دم واإنتاج البول. وقال قائ���د الفريق البحثي يف جامعة مان�سي�س���ر الربيطانية الربوفي�سور 

�سوزان كيمرب “اإنها اأول مرة نقوم فيها بو�سع كلى مت تخليقها لتعمل داخل ج�سم حي”.
واأ�س���اف يف ت�رشي���ح نقلت���ه ال�سحيف���ة الربيطاني���ة “مت حقن م���ادة ملون���ة داخل ج�س���م الفئران 

امل�ستخدمة يف التجارب”، م�سريا اإلى اأنها قامت بتنقية الدم من تلك املادة.
ولفتت ال�سحيفة اإل���ى وجود جهود وا�سعة لت�سنيع الكلى ال�سناعية داخل املعامل، لكن زراعتها 
تع���د التحدي الأكرب، وفقا للع���امل الربيطاين، الذي اأ�سار اإلى اأن ما ميي���ز جتربتهم هو اأنهم ا�ستطاعوا 

ت�سغيل الكلى التي قاموا بتخليقها. 

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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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

الطق�س غائم جزئيا ومغرب مع 
ت�ساعد التربة يف بع�س املناطق 

خالل  النهار ورطب خالل الليل.

الرياح �سمالية غربية من 17 اإلى 22 عقدة 
وت�سل من 25 اإلى 30 عقدة احيانا وتقل 
�رشعتها من 10 اإلى 15 عقدة خالل الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�سواحل، 
ومن 3 اإلى 7 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 24 وال�سغرى 14 درجة مئوية.

يخصص العالم  يوم 14 فبراير من كل عام ، 
لالحتفال بعيد الحب. وبالرغم من اختالف طرق 
االحتفال من دولة ألخرى، تبقى الهدايا الروزية 

والورود هي العامل المشترك بين “عشاق 
العالم”في العاصمة الفرنسية باريس.

• لوحة جلاللة امللك مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية مليثاق العمل الوطني، بري�سة الفنان حممود غريب	
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