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رجال قوة الدفاع يت�سمون بتدريب احرتايف
اأ�ضاد باإجنازاتهم الريا�ضية اإقليمًيا ودولًيا... جاللة امللك:

�ملنام���ة - بن���ا: تف�س���ل عاه���ل �لب���اد �لقائد 
�الأعل���ى �ساحب �جلال���ة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليفة ف�سمل برعايته �أم�س حفل ختام كاأ�س جالته 
لبطول���ة �ل�س���احية �لع�س���كرية )4 ك���م( وم�س���ابقة 
�لرماي���ة �ل�س���نوية وبطول���ة �س���د �حلب���ل للوحد�ت 
و�لقفز �حلر باملظات، وياأتي ذلك �سمن �حتفاالت 

قوة دف���اع �لبحري���ن مبنا�س���بة �لذكرى �خلم�س���ن 
لتاأ�سي�سها، مبيد�ن �لرماية �الإلكرتوين.

و�أع���رب جالة �مللك �لقائ���د �الأعلى عن �إعجابه 
مبا �س���اهده من مهار�ت تعك�س �لكفاءة �لع�سكرية 
و�للياقة �لبدنية وروح �ملناف�سة �ل�رصيفة وما يت�سم 
ب���ه رجال ق���وة �لدفاع م���ن جهوزية قتالي���ة رفيعة 

وتدريب �حرت�يف متقن، مما يوؤكد حر�سهم لتحقيق 
�لفوز د�ئًما.

و�أ�س���اد جالته باالإجناز�ت �لريا�س���ية �ملميزة 
�لتي حققتها قوة �لدفاع يف �لعديد من �ملناف�سات 

يف �ملحاف���ل �الإقليمية و�لدولية، معرًبا عن 
تهانيه للفرق �لفائزة.

بحث اإن�ضاء مركز للدفاع املدين... �ضمو حمافظ اجلنوبية: 

درا�سة اإيجابيات ومالحظات مو�سم الرب
عو�يل - �ملحافظ���ة �جلنوبية: تر�أ�س حمافظ 
�جلنوبية �س���مو �ل�س���يخ خليفة بن علي �آل خليفة 
�الجتماع �الأمني يف قاع���ة �الجتماعات باملحافظة 
اجلنوبية بح�ض���ور ال�ض���باط الأع�ضاء من اجلهات 

�الأمنية �ملعنية.
ثم تناق�س �س���مو حمافظ �جلنوبية مع �أع�ساء 
�للجنة يف عدد من �لق�س���ايا و�ملو��س���يع �الأمنية 
�أبرزه���ا �ملوؤ�رص�ت �ملعرو�س���ة من قب���ل �جلهات 
�الأمني���ة ب�س���اأن مو�س���م �ل���ر، و�لتي ت�س���ري �إلى 
جناح �ملو�س���م م���ن جو�نب عدة كل���ف على �إثرها 

�سموه �الأع�ساء ب�رصورة در��سة تعزيز �الإيجابيات 
و�الهتمام باملاحظات �لتي يف حاجة �إلى تطوير؛ 
لا�س���تفادة منه���ا يف �ملو�س���م �ملقب���ل ليك���ون 
�أكرث جناًحا. كما بن �س���موه �أهمي���ة �لدور �الأمني 
�ملطلوب م���ن خمتلف �جلهات يف �إجن���اح فعالية 
“بر�حة �خلري” �لتي تنظمها �ملحافظة �جلنوبية.

بعد ذلك، قدم مدير �إد�رة �حلماية و�ل�سامة 
ب���االإد�رة �لعام���ة للدف���اع �مل���دين �لعقي���د حمد 
���ا مرئًيا ت�س���من در��س���ة مقرتحة  �لكعب���ي عر�سً

الإن�ساء مركز للدفاع �ملدين.
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�جلفري - جمعية �ملهند�سن �لبحرينية: �أكد رئي�س جمعية �ملهند�سن 
�لبحرينية م�سعود �لهرمي �أن �مللتقى �لهند�سي �خلليجي �حلادي و�لع�رصين 
�لذي ت�ست�سيفه �لبحرين للمرة �لر�بعة يف �لفرتة 21 - 22 فر�ير �جلاري، 

��ستقطب ما يقارب 400 �سخ�س حتت �سقف و�حد.
وقال �لهرمي “�إن رعاية رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري 
خليفة بن �سلمان �آل خليفة، و�إنابة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�سيخ خالد 
بن عبد�هلل �آل خليفة الفتتاح �مللتقى �أ�س���افتا زخما كبري� و�أهمية و��سحة 
ملا تتطلع له �حلكومات و�لقياد�ت من �لقطاع �لهند�س���ي على �مل�ستوين 

�لعام و�خلا�س”.
وب���ن �أن تنظي���م جمعي���ة �ملهند�س���ن �لبحرينية له���ذ� �مللتقى لهو 
ت�رصيف تعتز به �جلمعية، وال�سيما �أنه جمع �الأ�سقاء �ملهتمن وذوي �لعاقة 
بالقطاع �لهند�س���ي م���ن دول جمل�س �لتعاون حتت �س���قف و�حد؛ للتد�ول 

وتبادل �خلر�ت يف �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �لقطاع �لهند�س���ي 
وهو �ملنازعات يف �مل�ساريع �لهند�سية و�سبل حلها.

املتخ�س�سني واملحكمني 400 من  “ الهند�سي اخلليجي” ا�ستقطب 

• م�سعود �لهرمي	

• منتخبنا �لوطني �الأول لكرة �ل�سلة	

مليون دينار اإيرادات “بتلكو” لل�سنة املالية 2017   379.4 4.7 طن احتياطات البحرين من الذهب 
�ملنامة -بتلكو: حققت جمموعة بتلكو منو� بن�سبة 3 % يف �إجمايل �إير�د�تها 
يف �ل�س���نة �ملالية 2017، لت�س���ل �إل���ى 379.4 مليون دين���ار، مقارنة ب� 367.1 
مليون دينار يف �لعام 2016.  ويعود �لنمو �لذ�تي يف �إجمايل �الإير�د�ت الأول مرة 
من���ذ 2009، �إلى �لنمو �لكبري �لذي حققت���ه خدمات �لنطاق �لعري�س و�خلدمات 
�لرقمية بن�سبة 16 % و13 % على �لتو�يل. و�سجل �إجمايل �الإير�د�ت �أي�سا منو� 
على �أ�س���ا�س ربع �س���نوي بن�سبة 8 % مقارنة بالعام �ل�سابق له، حيث بلغ �إجمايل 
�الإير�د�ت 101.9 مليون دينار يف �لربع �لر�بع من 2017، مقارنة ب� 94.1 مليون 

دينار بالربع �لر�بع 2016. 
و�رتفع���ت �الأرب���اح �لت�س���غيلية للمجموعة بن�س���بة 2 % با�س���تثناء تكاليف 

برنامج تقاع���د �ملوظفن �الختياري لبتلكو �لبحري���ن �لتي بلغت 8.1 
مليون دينار. 

�أظه���رت بيان���ات �ملجل�س �لعامل���ي للذهب 
حي���ازة م�رصف �لبحرين �ملركزي على 4.7 طن من 
�لذهب، وهي ت�سكل نحو 4.9 % من �الحتياطات 
ل���دى �ململك���ة. وجاء ترتي���ب �لبحري���ن من حيث 
�لكمي���ة )حي���ازة �لذه���ب( عربي���ا باملوق���ع 14، 
فيما �س���جلت �ملركز 84 على �مل�ستوى �لعاملي. 
و�أ�س���ارت �لبيانات نف�س���ها �أن �ململك���ة �لعربية 
�ل�س���عودية جاءت يف �لرتتيب �الأول عربيا و�ل� 16 

عاملي���ا بو�ق���ع 322.9 طن م�س���كلة 2.7 % فقط 
م���ن �الحتياط���ي لديه���ا. و�أظهر تقري���ر حياز�ت 
�لبنوك �ملركزية �لذي ي�س���در �س���هريا، �حتفاظ 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية باملركز �الأول عامليا 
بو�قع 8133.5 طن م�سكا 75 % من �الحتياطي 
لديه���ا. وجاءت �أملاني���ا بالرتتيب �لث���اين، �إال �أن 
�لف���ارق كبري جد� بينها وبن �أمريكا، حيث بلغت 
3373.6 طن لت�س���كل 70.2 % م���ن �الحتياطي، 

تاهما �إيطاليا ثم فرن�سا بو�قع 2451.8 
11طن و2436 طن على �لتو�يل. 11

اجلبري: نقول لإيران كفى.. “الثورة انتهت”
بروك�س���ل � وكاالت: �س���دد وزير �خلارجية 
�ل�س���عودي ع���ادل �جلب���ري يف كلم���ة ل���ه �أم���ام 
�لرمل���ان �الأوروب���ي �خلمي�س عل���ى �أن �خلاف 
مع قطر يعود �إلى �لعام 1995، عندما �س���يطر 
و�لد �الأم���ري �حلايل على �لباد، وب���د�أ بعاقات 
تاآل���ف مع جماعة �الإخو�ن �مل�س���لمن، م�س���يفاً 
�أن �ل�س���عودية حاولت على م���دى 15 عاماً ثني 
�لدوحة عن تلك �ل�سيا�سة. وقال: “كل ما نطلبه 
من قطر هو وقف �لتدخل يف دولنا، و�لكف عن 
دعم �جلماع���ات �الإرهابية”. و�أ�س���اف “نرف�س 
�أن يك���ون �الإعام �لقطري من�س���ة ال�ست�س���افة 

�ملتطرفن و�الإرهابين”.
�أم���ا يف م���ا يتعل���ق باإي���ر�ن، فق���ال �لوزير 
�ل�س���عودي: “علين���ا �لتع���اون كي نل���زم �إير�ن 
بع���دم �لتدخ���ل يف دول �ملنطق���ة”، و�أ�س���اف 
“نقول الإي���ر�ن كفى، و�لثورة �نتهت”. و�عتر 

�أن �التف���اق �لن���ووي �حلايل ال يكف���ي لتعديل 
�سلوك �إير�ن.

و�أ�س���اف �جلبري، �إن �إير�ن ت�س���عى للتدخل 
يف �سوؤون �لدول من خال �لطائفية. وتابع: “ال 
نت�س���امح �أبد� مع �الإرهاب ومع متويله ومع دعم 

�لتطرف”، الفتا �إل���ى �أن “�إير�ن دعمت تنظيم 
�لقاعدة و�حت�سنت قيادة �لتنظيم”.

كما �أ�س���ار وزير �خلارجية �ل�سعودي �إلى �أن 
�إير�ن تدعم جماعة حزب �هلل �للبنانية �الإرهابية، 

20م�سدد� على �رصورة حما�سبة طهر�ن.
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الت�سفيات م�سوار  ال�سلة” يبداأ  “اأحمر 

• �لعاهل لدى رعايته حفل ختام كاأ�س جالته لبطولة �ل�ساحية �لع�سكرية	

“اأ�ضر�س” انتخابات  يف  كتل  و5  متناف�ضـا   70
لـ “الغرفة”

�ضنــدوق “البيــوت الآيلــة” يعود جمــدداً 
لأح�ضان “الإ�ضكان” 

الأهلي يواجه الهالل ال�ضعودي بطموح التاأهل 
لن�ضف نهائي عربية الطائرة
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عبدالرحمن حممود.. طاقــــة اإبداعيـــــة 
ت�ضتحق الثناء

مسافات البالد
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مازن الن�سور

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة مرتئ�ًسا �الجتماع �الأمني	

• •�ل�سيخ حممد بن خليفة	 •�إيهاب حّناوي	 حممد بوب�سيت	

• عادل �جلبري يف كلمة له �أمام �لرملان �الأوروبي.	
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رجال قوة الدفاع يت�سمون بجهوزية قتالية رفيعة وتدريب احرتايف
خالل ح�شوره كاأ�س جاللته لبطولة ال�شاحية الع�شكرية... جاللة امللك:

املنامة - بنا: تف�شل عاهل البالد القائد االأعلى 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
ف�شمل برعايته اأم�س حفل ختام كاأ�س جاللته لبطولة 
ال�ش���احية الع�ش���كرية )4 ك���م( وم�ش���ابقة الرماي���ة 
ال�ش���نوية وبطولة �ش���د احلبل للوحدات والقفز احلر 
باملظالت، وياأتي ذلك �ش���من احتف���االت قوة دفاع 
البحرين مبنا�ش���بة الذكرى اخلم�ش���ن لتاأ�شي�ش���ها، 

مبيدان الرماية االإلكرتوين.
فلدى و�ش���ول جاللته اأم�س كان يف اال�ش���تقبال 
القائ���د العام لق���وة دف���اع البحرين امل�ش���ر الركن 
ال�ش���يخ خليفة بن اأحمد اآل خليف���ة، ورئي�س احلر�س 
الوطني الفريق الركن �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى 
اآل خليفة ووزير �شئون الدفاع الفريق الركن يو�شف 
اجلالهمة، ورئي�س هيئة االأركان الفريق الركن ذياب 
النعيمي، وعدد من كبار ال�ضباط. ورافق جاللته قائد 
احلر�س امللكي �ش���مو العميد الركن ال�شيخ نا�رص بن 
حم���د اآل خليفة ووزير الديوان امللكي ال�ش���يخ خالد 

بن اأحمد اآل خليفة.
وبعد ع���زف ال�ش���الم امللك���ي، ا�ش���ُتهل احلفل 
باآيات من الذكر احلكي���م، ثم ت�رصف اأمن �رص االحتاد 
الريا�ش���ي الع�شكري العميد ركن بحري نعمان را�شد 

احل�شن باإلقاء كلمة قال فيها:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على اأ�رصف االأنبياء واملر�شلن 

�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعن
�ش���يدي ح�رصة �ش���احب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظكم اهلل 

ورعاكم
�شيدي �ش���احب املعايل امل�ش���ر الركن ال�شيخ 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم اهلل

اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة
�شيوفنا الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
بكل معاين الفخ���ر واالعتزاز اأت�رصف اأن اأرفع اإلى 
جاللتكم اأ�ش���مى اآيات التهاين والتربيكات بالذكرى 
اخلم�ش���ن لتاأ�ش���ي�س قوة دفاع البحرين، هذا اليوم 
العزي���ز على قلوبنا جميًعا، الي���وم الذي ميثل املجد 
والعزة والفخر والكرامة جلميع منت�شبي قوة الدفاع، 
الي���وم الذي ن�ش���تذكر فيه منج���زات عظيمة ومفاخر 
خالدة �ش���طرها اأبناوؤك من منت�شبي قوة الدفاع منذ 
ا�رصاقة �ش���وئها االأول حيث ا�شافوا �شفحات م�رصفة 
م���ن تاريخنا الوطني، م�ش���اهمن يف م�ش���رة التطور 
والنم���و والعط���اء يف جميع املجاالت، منها الت�ش���ليح 
والتقني���ة والق�ش���ائية والطبية والريا�ش���ية والتي 
ارتق���وا فيه���ا اإلى اعل���ى مرات���ب التمي���ز واالبداع، 
م�ش���جلن �رصوبا م���ن الت�ش���حية والفداء يف �ش���بيل 
ال���ذود عن حم���ى الوطن الغ���ايل ورفع ا�ش���م مملكة 
البحري���ن الغالي���ة وقوة الدف���اع يف جمي���ع املحافل 
واجلبه���ات، ويف اأي ثغر م���ن الثغور، نا�ش���بن امام 
اعينهم توجيهات جاللتكم ال�ش���ديدة منذ التاأ�شي�س 
والت���ي كان���ت النربا����س الذي ي�ش���يء له���م طريق 
االبداع واالإجناز لتحقيق كل ما من �ش���اأنه رفع ا�ش���م 
قوة الدف���اع ومملك���ة البحرين، مقتدي���ن بحكمتكم 
�ش���يدي ومهتدي���ن مب�ش���رتكم املباركة يف �ش���تى 

جماالت العمل.

�شيدي ح�رصة �شاحب اجلاللة..
ان م���ا حققته الريا�ش���ة الع�ش���كرية من نقالت 
معنوية كبرة وتطور ريا�ش���ي ي�ش���هد له القا�ش���ي 
وال���داين عزز مكان���ة البحرين على خارطة الريا�ش���ة 
املتقدم���ة،  ال���دول  م�ش���اف  يف  وجعلن���ا  العاملي���ة 
متفوقن ب�ش���كل كب���ر على دول ذات ب���اع وتاريخ 
طويل، وما كانت تلك االجنازات لتتحقق لوال دعمكم 
الالحمدود وتوجيهاتكم الكرمية واهتمامكم املبا�رص 

بالريا�شة والريا�شين، م�شتلهمن ذلك من نهجكم 
�ش���يدي حفظكم اهلل، وانت الريا�شي االأول والداعم 
االأك���رب للريا�ش���ة والريا�ش���ين، ومن دعم �ش���يدي 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر �ش���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، و�ش���يدي �شاحب 
املعايل امل�ش���ر الركن ال�ش���يخ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة القائد العام لق���وة دفاع البحرين حفظه اهلل، 
ومن م�ش���اركة �شيدي �شمو ال�ش���يخ نا�رص بن حمد اآل 
خليفة اخوانه الريا�ش���ين للعديد من امل�ش���ابقات 
وهو ما ميثل الدافع والقدوة لهم، مباركن ل�ش���موه 
اإجنازاته الريا�ش���ية التي يفتخر بها جميع منت�ش���بي 
قوة الدفاع، متمنن ل���ه التوفيق والنجاح يف بطولة 

العامل للرجل احلديد والتي �شتقام يف كونا بالهاي.
الكرمي���ة  ورعايتك���م  ت�رصيفك���م  اإن  �ش���يدي.. 
الحتفالن���ا ال�ش���نوي مل�ش���ابقات الرماية واالأن�ش���طة 
الريا�ش���ية له���و م�ش���در فخر واعت���زاز ن�ش���تمد منه 
كل مع���اين العط���اء، ويوؤج���ج فين���ا قدراتن���ا للعمل 
اجلاد املخل����س لالرتقاء مب���ا يقدمه ه���وؤالء الرجال 
من احرتافي���ة ومتيز يف هذه امل�ش���ابقات، ويف ختام 
كلمتي هذه ال ي�ش���عني اإال ان اأتقدم جلاللتكم بجزيل 

ال�شكر وعظيم االمتنان لت�رصيفكم حفلنا هذا.
وال يفوتني يف هذا املقام اإال ان ا�ش���كر �ش���يدي 
�ش���عادة رئي�س هيئة االأركان وم�شاعدي رئي�س هيئة 
االأركان وق���ادة الوح���دات واملدراء عل���ى اهتمامهم 
وم�شاركتهم الفعالة الإجناح اليوم اخلتامي لالأن�شطة 

الريا�شية يف كل عام
�شائال املولى عز وجل اأن يحفظ مملكتنا الغالية 
واأن ي���دمي علينا نعمة االأم���ن واالأمان يف ظل عهدكم 

الزاهر حفظكم اهلل ورعاكم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ث���م ب���داأت امل�ش���ابقات الع�ش���كرية املختلفة، 
ل�ش���باق ال�ش���احية الع�ش���كري ومباريات �ش���د احلبل 
والرماية الع�ش���كرية، تلى ذلك ا�ش���تعرا�س الفريق 

الع�شكري للقفز احلر، اإذ اأثبت اجلميع ما يتميزون به 
من تدريب مقنت ومهارة رفيعة.

ويف ختام احلفل ت�رصف اأع�شاء فريق قوة الدفاع 
املظلي احلر بال�شالم على جاللة امللك القائد االأعلى.

ال�رصط���ة  الرماي���ة بوح���دة  كم���ا ت����رصف فري���ق 
الع�ش���كرية امللكي���ة لل�ش���يدات، وال���ذي �ش���ارك يف 
م�ضابقة اإ�ض���قاط ال�ضون بامل�ض���د�س، بال�ضالم على 

جاللة امللك القائد االأعلى.
ثم تف�ش���ل جاللت���ه بتوزيع الكوؤو����س واجلوائز 

على الفرق الفائزة.
وجاءت النتائج كالتايل:

بامل�ض���د�س  ال�ض���حون  اإ�ض���قاط  م�ض���ابقة   .1
لل�ضباط:

الفريق الفائز باملركز الثالث الدروع امللكية.
الفريق الفائز باملركز الثاين الكتيبة اخلا�شة/ 

.83
الفريق الفائز باملركز االأول احلر�س امللكي.

2. م�ض���ابقة اإ�ض���قاط ال�ض���حون بالر�ضي�س )اإم.
بي.5(:

الفريق الفائز باملركز الثالث الدروع امللكية.
الفريق الفائز باملركز الثاين احلر�س امللكي.

الفريق الفائز باملركز االأول القوة اخلا�شة.
3. م�ضابقة اإ�ضقاط ال�ضحون بالبندقية:

الفريق الفائ���ز باملركز الثال���ث الدفاع اجلوي 
امللكي.

الفري���ق الفائز باملرك���ز الثاين كتيبة امل�ش���اة 
االآلية امللكية/13.

الفري���ق الفائز باملرك���ز االأول القوة اخلا�ش���ة 
امللكية.

4. م�شابقة القنا�شن الع�شكرية للوحدات:
الفائ���ز باملركز الثالث رقي���ب/ 1 نواف بخيت 

خليفة )من احلر�س امللكي(.
الفائز باملركز الثاين عريف وافد �ش���الح مثنى 

)من �شالح اجلو امللكي البحريني(.
الفائ���ز باملرك���ز االأول رقيب اأحم���د رحيل خلف 

)من كتيبة امل�شاة االآلية امللكية/ 13(.
5. م�ضابقة رماية الدقة للم�ضد�س لل�ضباط:

فردي:
الفائز باملركز الثال���ث الرائد عبدالعزيز حممد 

العازمي )من الكتيبة اخلا�شة/ 83(.
الفائ���ز باملركز الث���اين مقدم رك���ن خالد اأحمد 

الرويعي )من احلر�س امللكي(.
الفائ���ز باملرك���ز االأول نقي���ب عب���داهلل حمم���د 

الرميحي )من الكتيبة اخلا�شة/ 83(.

فرق:
الفري���ق الفائ���ز باملركز الثالث كتيبة امل�ش���اة 

االآلية امللكية/ 4.
الفريق الفائز باملركز الثاين احلر�س امللكي.

الفريق الفائز باملركز االأول الكتيبة اخلا�شة/ 
.83

6. م�شابقة رماية الدقة للر�شي�س:
فردي:

الفائ���ز باملركز الثالث الرائد �ش���لمان جا�ش���م 
الغتم )من احلر�س امللكي(.

الفائ���ز باملرك���ز الث���اين رقيب حممد من�ش���ور 
العمري )من القوة اخلا�شة امللكية(.

الفائز باملرك���ز االأول رقي���ب/ 1 خليفة دعيج 
خليفة )من الكتيبة اخلا�شة/ 83(.

فرق:
الفريق الفائز باملركز الثالث احلر�س امللكي.

الفريق الفائز باملركز الثاين الكتيبة اخلا�شة/ 
.83

الفري���ق الفائز باملرك���ز االأول القوة اخلا�ش���ة 
امللكية.

7. م�شابقة رماية الدقة للبندقية:
فردي:

الفائ���ز باملرك���ز الثال���ث وكي���ل اأحمد ع�ش���كر 
عبداهلل )من القوة اخلا�شة امللكية(.

الفائ���ز باملرك���ز الث���اين الرائ���د حمم���د اأحم���د 
البوعينن )من وحدة ال�رصطة الع�شكرية امللكية(.

الفائ���ز باملركز االأول عري���ف عبداهلل علي اأحمد 
)من كتيبة امل�شاة االآلية امللكية/ 13(.

فرق:
الفري���ق الفائ���ز باملركز الثالث كتيبة امل�ش���اة 

االآلية امللكية/ 4.
الفري���ق الفائ���ز باملركز الثاين القوة اخلا�ش���ة 

امللكية(.
الفري���ق الفائ���ز باملرك���ز االأول كتيبة امل�ش���اة 

االآلية امللكية/ 13.
8. م�شابقة �شد احلبل الع�شكرية للوحدات:

الفري���ق الفائ���ز باملركز الثالث كتيبة امل�ش���اة 
االآلية امللكية/ 19.

الفريق الفائز باملركز الثاين احلر�س امللكي.
الفري���ق الفائز باملرك���ز االأول القوة اخلا�ش���ة 

امللكية.
9. فريق قفز احلر باملظالت:

الفائ���ز باملرك���ز الثالث رقي���ب/ 1 خالد اأحمد 
م�رصح.

الفائ���ز باملركز الثاين رقي���ب/ 1 نا�رص عبداهلل 
نا�رص.

الفائز باملركز االأول رقيب ح�شن اأحمد حممد.
لل�ض���باط  الع�ض���كرية  ال�ض���احية  بطول���ة   .10

مل�شافة 4 كم:
فردي:

الفائ���ز باملرك���ز الثال���ث مالزم عب���داهلل حممد 
العرجاين م���ن احلر�س امللكي بزم���ن وقدره 13.19 

دقيقة.
الفائز باملركز الثاين مالزم مبارك حمد الدو�رصي 

من احلر�س امللكي بزمن وقدره 13.14 دقيقة.
حم���د  مب���ارك  نقي���ب  االأول  باملرك���ز  الفائ���ز 
ال�ش���ليطي من القوة اخلا�ش���ة امللكية بزمن وقدره 

12.14 دقيقة.

فرق:
الفري���ق الفائ���ز باملركز الثالث وحدة هند�ش���ة 

امليدان امللكية.
الفري���ق الفائ���ز باملركز الثاين القوة اخلا�ش���ة 

امللكية.
الفريق الفائز باملركز االأول احلر�س امللكي.

11. م�ش���ابقة كاأ����س �ش���احب اجلالل���ة القائ���د 
االأعلى للرمايات الع�ش���كرية واالأن�ش���طة الريا�ش���ية 

للعام 2018:
املرك���ز الثالث: الكتيبة اخلا�ش���ة/ 83، جمموع 

النقاط 60 نقطة.
املرك���ز الثاين: احلر�س امللك���ي جمموع النقاط 

125 نقطة.
املرك���ز االأول: الق���وة اخلا�ش���ة امللكية جمموع 

النقاط 130 نقطة.
واأعرب جالل���ة امللك القائد االأعل���ى عن اإعجابه 
مبا �ش���اهده من مهارات تعك�س الكفاءة الع�ش���كرية 
واللياقة البدنية وروح املناف�ش���ة ال�رصيفة وما يت�شم 
ب���ه رج���ال قوة الدف���اع م���ن جهوزية قتالي���ة رفيعة 
وتدريب احرتايف متقن، مما يوؤكد حر�ش���هم لتحقيق 
الف���وز دائًم���ا، مثمًن���ا جاللت���ه ب���كل اعت���زاز اجلهود 
النبيلة جلميع رجال قوة الدفاع البوا�شل لنهو�شهم 
بواجبهم ال�ش���امي للدفاع ع���ن الوطن واأمن مواطنيه 
الك���رام واملقيمن على اأر�ش���ه الطيب���ة ليظل وطًنا 

عزيًزا منيًعا بعون اهلل.
واأ�ش���اد جاللته باالإجن���ازات الريا�ش���ية املميزة 
التي حققتها قوة الدفاع يف العديد من املناف�ش���ات 
يف املحاف���ل االإقليمية والدولية، معرًب���ا عن تهانيه 
للفرق الفائزة، كما �ش���كر جاللته جميع امل�ش���اركن 
واملدرب���ن واملنظمن له���ذه امل�ش���ابقات، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ن��ع��ت��ز ب���اجل���ه���ود ال��ن��ب��ي��ل��ة ل��ل��ب��وا���ش��ل ل��ن��ه��و���ش��ه��م ب��واج��ب��ه��م ال�����ش��ام��ي ل���ل���دف���اع ع���ن ال��وط��ن 
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درا�شة اإيجابيات “مو�شم الرب” واإن�شاء مركز للدفاع املدين

انـطـالق فعاليـة “براحـة اخليـر” ع�شـر اليـوم

اأ�ساد بجهود رجال الأمن يف �سون املجتمع... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

حتت رعاية �سمو حمافظ اجلنوبية ملكافحة ال�رسطان

ع����وايل - املحافظة اجلنوبي����ة: تراأ�س 
�س����مو حمافظ اجلنوبية ال�س����يخ خليفة بن 
عل����ي اآل خليف����ة الجتماع الأمن����ي يف قاعة 
الجتماعات باملحافظة اجلنوبية بح�س����ور 
ال�ض����باط الأع�ض����اء م����ن اجله����ات الأمنية 

املعنية.
ويف بداية الجتماع، ا�ستمع �سمو ال�سيخ 
خليفة ب����ن علي اإلى تقرير الأحوال الأمنية 
املقدم من قبل مديري����ة �رشطة املحافظة 
اجلنوبية ت�ض����من اأبرز البالغات والق�ضايا 
ال����واردة وفعالية ال�س����تجابة التي قامت 
به����ا املديرية للتعامل مع تلك الق�س����ايا، 
اإذ اأ�س����اد �س����مو حماف����ظ اجلنوبي����ة خ����ال 
الجتم����اع بيقظة وجهوزي����ة رجال الأمن يف 
التعامل والتكي����ف من خمتلف املتغريات 
والتحدي����ات الت����ي �س����اهمت يف تر�س����يخ 
دعائم الأمن والأمان باملحافظة، بف�س����ل 
دع����م وتوجيه����ات وزير الداخلي����ة الفريق 
الركن ال�ض����يخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة 
واجلهود املبذولة من قبل رجال الأمن من 
�ض����باط وافراد يف مديرية �رشطة املحافظة 
اجلنوبي����ة مع زمالئهم يف اجله����ات الأمنية 
الأخرى لتاأمني �س����ري احلياة بكل ان�سياب 
وطماأنين����ة؛ لينعم بها املواطنون يف جميع 

الأوقات وخمتلف مناطق املحافظة.

ث����م تناق�����س �س����مو حماف����ظ اجلنوبية 
م����ع اأع�س����اء اللجن����ة يف عدد من الق�س����ايا 
اأبرزه����ا املوؤ�����رشات  الأمني����ة  واملوا�ض����يع 
املعرو�ض����ة م����ن قب����ل اجله����ات الأمني����ة 
ب�ساأن مو�س����م الرب، والتي ت�سري اإلى جناح 
املو�ض����م من جوانب ع����دة كلف على اإثرها 
�س����موه الأع�س����اء ب�����رسورة درا�س����ة تعزيز 
الإيجابي����ات والهتم����ام باملالحظات التي 
يف حاج����ة اإل����ى تطوي����ر؛ لا�س����تفادة منها 
يف املو�ض����م املقب����ل ليكون ااأك����ر جناًحا 
وتقدًم����ا وبال�ض����كل ال����ذي يحق����ق الهدف 
الرئي�����س املر�ض����وم م����ن قب����ل املحافظة 

اجلنوبي����ة ليك����ون مو�س����ًما ي�س����تمتع ب����ه 
املواطن����ون دون اأعباء ترهقهم وي�ض����وده 
الأم����ن وال�ض����المة العامة، كما بني �ض����موه 
اأهمية ال����دور الأمني املطلوب من خمتلف 
اجله����ات يف اإجناح فعالي����ة “براحة اخلري” 

التي تنظمها املحافظة اجلنوبية.
بع����د ذلك، ق����دم مدي����ر اإدارة احلماية 
وال�س����امة بالإدارة العام����ة للدفاع املدين 
����ا مرئًيا ت�ضمن  العقيد حمد الكعبي عر�ضً
درا�ض����ة مقرتح����ة لإن�ض����اء مرك����ز للدف����اع 
اخلدم����ات  توف����ري  عل����ى  ق����ادر  امل����دين 
املتعلقة بالدفاع املدين يف ظل ما ت�سهده 

املحافظ����ة اجلنوبي����ة من تو�س����ع عمراين، 
و�سكر �سمو حمافظ اجلنوبية ما قدمه مدير 
اإدارة احلماية وال�سامة من درا�سة تناولت 
القرتاحات والتي من �ضاأنها خدمة الأهايل 
ومناط����ق املحافظة. ويف نهاي����ة الجتماع، 
ثمن �س����مو ال�س����يخ خليفة ب����ن علي جهود 
اأع�س����اء اللجنة الأمنية الرامي����ة اإلى تعزيز 
اركان الأمن وال�ض����المة يف اأرجاء املحافظة، 
موجًها �ض����موه الأع�ض����اء اإلى ب����ذل املزيد 
من اجلهود والعمل والتن�ض����يق امل�ض����رتك 
لتنفي����ذ املبادرات والأعم����ال التي حتفظ 

الأمن وت�ضون املكت�ضبات.

ع����وايل - املحافظ����ة اجلنوبي����ة: حتت 
رعاية حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة 
ب����ن علي اآل خليفة تنطلق اليوم )اجلمعة( 
الفعالية اخلريي����ة “براحة اخل����ري” العائد 
ريعه����ا جلمعية البحرين ملكافحة ال�رشطان 

يف اجلامعة امللكية للبنات.
�ضل�ض����لة  �ض����من  الفعالي����ة  وتاأت����ي 
الأبع����اد  ذات  واملب����ادرات  الفعالي����ات 
حتر�����س  الت����ي  واخلريي����ة  الإن�س����انية 
املحافظ����ة اجلنوبية عل����ى اإقامتها، والتي 
ت�ضاهم يف ا�ضافة الب�ضمة النوعية العائدة 

بالنفع واخلري والفائدة على املجتمع وفق 
ا�س����تدامة ت�سفي قيمة ملمو�سة الأثر بني 

خمتلف الفئات ويفيِ �ستى املجالت. 
وتهدف الفعالية اإلى اإ�رساك اأ�س����حاب 
م����ن  والنا�ض����ئة  ال�ض����غرية  املوؤ�ض�ض����ات 
التجاري����ة  واملح����ات  الأن�س����طة  خمتل����ف 
البارزة لدعم العمل اخلريي والتي ت�ضارك 
لأول م����رة يف نط����اق املحافظ����ة اجلنوبية، 
وت�س����مل ع����ددا م����ن املطاع����م واملحات 

املتنوعة والأ�رس املنتجة. 
كما ت�ضعى املحافظة اجلنوبية من خالل 

الفعالية اإلى توفري اأجواء مميزة تتنا�ضب 
الأعم����ار وم�س����احة متنوع����ة  م����ع خمتل����ف 

م����ن الأن�س����طة، اإذ �ست�س����ارك بالفعالي����ة 
اإدارة الإع����الم الأمني ب����وزارة الداخلية من 
خالل ركن خم�ض�����س تقدم في����ه عدد من 
الأن�ض����طة الت����ي تعزز من الثقاف����ة الأمنية 
واملجتمعية للجيل النا�ض����ئ وكذلك ركن 
ل����وزارة الرتبية والتعلي����م وركن للجمعية 

البحرينية ملكافحة ال�رشطان. 
وت�ض����تمر الفعالية انطالًق����ا من اليوم 
حت����ى الثالث من �ض����هر مار�س املقبل كل 
يوم جمعة و�ض����بت من ال�ضاعة 4 - 9 م�ساًء 

والدعوة عامة للجميع.

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل 
البالد �ض����احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�س����ى اآل خليفة برقية تهنئة 
اإلى جالة ال�س����لطان احلاج ح�س����ن 
البلقية �ضلطان بروناي؛ مبنا�ضبة 
العيد الوطني لبالده، اأعرب جاللته 
فيها عن اأطي����ب تهانيه ومتنياته 
له مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة بهذه 

املنا�ضبة الوطنية.
وبعث رئي�س الوزراء �ض����احب 
ال�س����مو امللكي الأم����ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة برقية تهنئة اإلى 
العيد  بروناي مبنا�ض����بة  �ض����لطان 
الوطن����ي لبالده، عرب �ض����موه فيها 
ع����ن اأطي����ب تهاني����ه ومتنياته له 
بوافر ال�ض����حة وال�ضعادة ول�ضعب 
ا�ض����طراد  ال�ض����ديق  برون����اي 

الزدهار والرخاء.
اإل����ى ذل����ك، بع����ث ويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائب الأول 
لرئي�����س جمل�����س الوزراء �ض����احب 
ال�س����مو امللكي الأمري �س����لمان بن 
حمد اآل خليف����ة، برقية تهنئة اإلى 
العيد  بروناي مبنا�ض����بة  �ض����لطان 

الوطني لبالده.
وعرب �ضموه عن اأطيب تهانيه 
ال�ض����حة  مبوف����ور  ل����ه  ومتنيات����ه 
برون����اي  ول�ض����عب  وال�ض����عادة 

ال�ضديق دوام الزدهار والرخاء.
كما بعث �ض����موه برقية تهنئة 
مماثلة اإلى ويل عهد بروناي �ضمو 
الأمري املهتدي باهلل البلقية، عرب 
�ض����موه فيها عن اأطيب تهانيه له 

بهذه املنا�ضبة الوطنية.

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليف���ة، برقية تهنئ���ة اإلى رئي�س 
جمهورية غيانا التعاونية ديفيد ارثر 
جراجن���ر؛ مبنا�ض���بة ذكرى ا�ض���تقالل 
ب���الده، اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب 
تهاني���ه ومتنياته له مبوفور ال�ض���حة 

وال�ضعادة بهذه املنا�ضبة الوطنية.

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة   
الفري���ق  الداخلي���ة  وزي���ر  ا�ض���تقبل 
الركن ال�ض���يخ را�ض���د بن عب���داهلل اآل 
خليفة اأم�س �س���فري اململكة الأردنية 
الها�ض���مية لدى مملكة البحرين رامي 

العدوان.
ا�ض���تعرا�س  اللق���اء  خ���الل  ومت 
العالقات الثنائية بني البلدين وبحث 
عدد من املو�ض���وعات ذات الهتمام 

امل�ضرتك.

قيادة البحرين تهنئ �ضلطان 
بروناي بالعيد الوطني

جاللة امللك يهنئ غيانا 
بذكرى ال�ضتقالل

وزير الداخلية ي�ضتعر�س 
العاقات مع الأردن

ع����اد م�����رشوع البيوت الآيلة لل�ض����قوط 
جمدداً لأح�ضان وزارة الإ�ضكان يف الت�رشيع 
اجلديد ال����ذي اأحالته احلكومة موؤخراً على 
املجل�س النيابي، بناء على اقرتاح بقانون 

رفعه املجل�س للحكومة يف وقت �سابق.
وتك����ون امل�رشوع بقانون م����ن ديباجة 
و6 مواد، حيث ن�ض����ت مادته الأولى على 
اأن “ين�ساأ �سندوق ي�سمى �سندوق متويل 
البيوت الآيلة لل�ضقوط يتمتع بال�ضخ�ضية 
العتباري����ة امل�ض����تقلة، ويخت�س بتمويل 
الآيل����ة  البي����وت  بن����اء  اإع����ادة  اأو  ترمي����م 
لل�ض����قوط للمواطن����ني م����ن ذوي الدخ����ل 
املح����دود )...( ويتب����ع ال�ض����ندوق الوزير 

املعني ب�سوؤون الإ�سكان)...(”.
وحددت امل����ادة الثالثة م����ن امل�رسوع 

بقانون اآلية متويل ال�ضندوق، وذلك عن 
طري����ق  العتم����ادات املالية املخ�ض�ض����ة 
لل�ضندوق �ضمن امليزانية العامة للدولة، 
اإل����ى جان����ب الهب����ات والإعان����ات واملنح 
ال�ض����ندوق  الت����ي يتلقاه����ا  والتربع����ات 
ويق����رر الوزير قبولها، اإ�ض����افة اإلى عائد 

ا�ضتثمار اأموال ال�ضندوق.
من جهته، ق����ال رئي�س اللجنة املالية 
والقانوني����ة مبجل�س بل����دي املحرق غازي 
املرباط����ي، اإن املجل�����س تلق����ى من جلنة 
املراف����ق العامة والبيئ����ة مبجل�س النواب 
م�رسوعاً بقانون باإن�س����اء �س����ندوق متويل 
ي�ض����تهدف  لل�ض����قوط،  الآيل����ة  البي����وت 
اإعادة اإحياء هذا امل�����رشوع على نحو يوؤمن 
دميومته عرب ت�رسيٍع ي�س����من ا�ستمراريته 

واأي�ساً و�سول اخلدمة اإلى م�ستحقيها.
وذهب اإلى اأن هذا امل�رشوع �ضي�ضاهم 

يف اإيج����اد احلل����ول له����ذه امل�ض����كلة بعد 
توقفه منذ عدة �ضنوات.

ولفت اإل����ى وجود بع�����س التحفظات 
عل����ى م����واد القان����ون، حيث ج����اء فيه اأن 
“الوزير املعني بالإ�ض����كان هو امل�ضوؤول 
ع����ن تنفيذ اأح����كام هذا القان����ون”، بينما 
التعدي����ل املق����رتح ه����و اإ�ض����افة عب����ارة 

“بالتن�ضيق مع املجال�س البلدية”.
ت����اأِت  مل  الإ�ض����افة  ه����ذه  اأن  وذك����ر 
اعتباط����اً، اإمنا جاءت لعدة اأ�ض����باب ومنها 
اأن م�����رشوع البي����وت الآيل����ة لل�ض����قوط قد 
انطلق����ت عجلته م����ن املجال�����س البلدية، 
ف����كان للبلدي����ات مبختل����ف املحافظات 
خ����ربة طويلةٌ يف التعامل م����ع هذا امللف، 
ولديها قاع����دة بيانات فني����ة واجتماعية 
متكنه����ا م����ن اأن تك����ون �رشيكاً م����ع وزارة 

الإ�ضكان يف تنفيذ هذا القانون.

واأ�ض����اف اأن املادة الأولى منه حددت 
اخت�ض����ا�س ال�ض����ندوق بتمويل ترميم اأو 
اإع����ادة بناء البي����وت الآيلة لل�ض����قوط، يف 

حني ان مقرتح املجل�س هو ف�ض����ل عملية 
الرتميم عن الآيلة لل�ضقوط.

وبني اأن اجلهة الت����ي تتكفل برتميم 
املن����ازل القدمية للمواطنني ذوي الدخل 
املح����دود ه����ي الإدارة العام����ة للخدمات 
البلدية امل�ضرتكة، بهدف القيام بالأمور 
امل�ض����رتكة ب����ني البلدي����ات الأرب����ع التي 
تقت�سي التعاون والتن�س����يق فيما بينها 
من خالل جهاز حكومي يكون تابعاً للوزير 

املخت�س ب�ضوؤون البلديات.
وتاب����ع اأن ه����ذه الإدارة اأ�ض����بح لديها 
اخل����ربة الطويل����ة يف اإدارة ه����ذا املل����ف 
بالتن�ضيق والتعاون مع املجال�س البلدية، 
حيث يعترب الق�ضم املعني هو نقطة تلقي 
طلبات الرتميم، وعرب ال�ضنوات املا�ضية 
مت اإجناز عدد كبري جداً من الطلبات التي 

انطبقت عليها �رشوط امل�رشوع.

يعود جمددًا لأح�شان “الإ�شكان”  �شندوق “البيوت الآيلة” 
املرباطي: نتحفظ على دمج الرتميم بامل�رشوع

• غازي املرباطي	

�شيد علي املحافظة
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77 % ن�سبة حتقيق متطلبات اإدماج احتياجات املراأة الرئي�س التون�سي يت�سلم اأوراق اعتماد ال�سفري البحريني
تفعيل اآليات موؤ�س�سية ملتابعة ا�ستدامة حتقيق التوازن بني اجلن�سني 

الرفاع - املجل�س الأعل���ى للمراأة: عقدت 
اللجنة التن�س���يقية امل�س���ركة ب���ني املجل�س 
الأعل���ى للمراأة وال�س���لطة الت�رشيعي���ة، اجتماع 
عمل مبق���ر املجل�س بالرفاع، تن���اول 3 حماور 
اأ�سا�س���ية رك���زت على م���ا مت اإجن���ازه يف اإطار 
امل���راأة  لنهو����س  الوطني���ة  اخلط���ة  تنفي���ذ 
البحريني���ة خ���ال الف�س���ل الت�رشيع���ي الرابع 
لل�س���لطة الت�رشيعية والتعاون يف جمال تنفيذ 
الفعاليات امل�س���احبة ليوم امل���راأة البحرينية 
“املراأة يف املجال الت�رشيعي والعمل البلدي”، 
واخلطة التنفيذية لربنامج التهيئة النتخابية.
وا�ستعر�س الجتماع بني املجل�س الأعلى 
للم���راأة وال�س���لطة الت�رشيعية م���ا مت اإجنازه يف 
اإط���ار تنفي���ذ اخلطة الوطني���ة لنهو�س املراأة 

البحريني���ة خ���ال الف�س���ل الت�رشيع���ي الرابع 
لل�سلطة الت�رشيعية، مع الإ�سارة اإلى الإجنازات 
الوطني���ة  اللجن���ة  باإ����رشاف  حتقق���ت  الت���ي 
ملتابع���ة تنفي���ذ النم���وذج الوطن���ي لإدم���اج 
احتياج���ات امل���راأة يف برنام���ج عم���ل احلكومة 
ا�س���تكمال  بينه���ا  وم���ن   ،)2017  -  2010(
اأهم الت�رشيع���ات ذات العاقة باملراأة، واإدماج 
مب���داأ تكاف���وؤ الفر����س واحتياجات امل���راأة يف 
ال�س���راتيجيات الوطنية واخلطط التنفيذية 
للجه���ات احلكومية، واإن�س���اء وتفعي���ل اآليات 
موؤ�س�س���ية ملتابعة ا�س���تدامة حتقيق التوازن 
ب���ني اجلن�س���ني م���ن خ���ال اللج���ان النوعي���ة 
ب���ني املجل����س الأعلى للم���راأة وجميع اجلهات 
امل�س���تجيبة  املوازن���ات  واعتم���اد  املعني���ة، 

لحتياجات املراأة عند اعداد وتنفيذ امليزانية 
العامة مبا ي�س���من قيا�س م�س���اهمة املراأة يف 

التنمية الوطنية.
واأو�س���حت الأمني الع���ام للمجل�س العلى 
للمراأة هالة الأن�س���اري خال الجتماع اأن ن�سبة 
حتقي���ق متطلبات النم���وذج الوطن���ي لإدماج 
احتياج���ات املراأة و�س���لت اإل���ى 77 %، فيما 
بلغت ن�س���بة تنفيذ مهام عمل اللجنة الوطنية 
ملتابع���ة تنفي���ذ النم���وذج الوطن���ي لإدم���اج 
احتياجات املراأة 100 %، وبخ�سو�س الآليات 
امل�س���تقبلية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطني 
ج���رى تاأكي���د اأهمي���ة اعتم���اد وتنفي���ذ اآليات 
ت�س���من اإدارة املعرفة وقيا�س الأثر املتحقق 

يف املجال على امل�ستوى الوطني.

املنامة - وزارة اخلارجية: ت�سلم 
رئي�س اجلمهورية التون�س����ية الباجي 
قائ����د ال�سب�س����ي يف ق�����رش الرئا�س����ة 
مبدينة قرط����اج اأم�����س اأوراق اعتماد 
اإبراهيم عبداهلل ك�سفري مفو�س فوق 
العادة ململكة البحرين �سفري مملكة 

البحرين لدى اجلمهورية التون�سية.
عب����داهلل  نق����ل  اللق����اء،  وخ����ال 
حتيات القيادة ال�سيا�سية اإلى رئي�س 
له  التون�سية، ومتنياتهم  اجلمهورية 
بدوام ال�سحة والعافية، وللجمهورية 

التون�س����ية و�س����عبها ال�س����قيق دوام 
التقدم والزدهار.

من جانبه رحب الرئي�س بال�سفري، 
موؤكًدا عمق العاق����ات بني البلدين، 
معرًب����ا عن متنياته ململك����ة البحرين 
مل����ًكا وحكوم����ًة و�س����عًبا مزي����دا م����ن 
التطور والزدهار يف املجالت كافة، 
ومتمنًي����ا ل����ه التوفي����ق والنج����اح يف 
مه����ام عمله اجلديد مب����ا يخدم تعزيز 
وتطوي����ر التعاون امل�س����رك ملا فيه 

م�سلحة البلدين وال�سعبني. 

“امللتقى الهند�سي اخلليجي” يناق�س التحديات وق�سايا املنازعات 
ا�ستقطب 400 من املهتمني واملتخ�س�سني واملحكمني

اجلف���ري - جمعية املهند�س���ني البحرينية: 
اأك���د رئي����س جمعي���ة املهند�س���ني البحريني���ة 
م�سعود الهرمي اأن امللتقى الهند�سي اخلليجي 
احل���ادي والع�رشي���ن الذي ت�ست�س���يفه البحرين 
للم���رة الرابعة خ���ال الف���رة 21 - 22 فرباير 
اجلاري، ا�ستقطب ما يقارب 400 �سخ�س حتت 

�سقف واحد.
وق���ال الهرم���ي “اإن رعاية رئي����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، واإنابة نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
ال�س���يخ خالد ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة لفتتاح 
امللتقى اأ�س���اف زخما كبريا واأهمية وا�سحة ملا 
تتطل���ع له احلكوم���ات والقيادات م���ن القطاع 

الهند�سي على امل�ستويني العام واخلا�س”.
املهند�س���ني  جمعي���ة  تنظي���م  اأن  وب���ني 
البحرينية له���ذا امللتقى له���و ت�رشيف تعتز به 
اجلمعية، ول�س���يما اأنه جمع الأ�س���قاء املهتمني 
وذوي العاق���ة بالقط���اع الهند�س���ي م���ن دول 
جمل����س التعاون حتت �س���قف واح���د؛ للتداول 
وتب���ادل اخلربات يف اأبرز التحديات التي تواجه 
القطاع الهند�سي وهو املنازعات يف امل�ساريع 

الهند�سية و�سبل حلها.
“يع���د  ال�س���اأن ذات���ه، ق���ال الهرم���ي  ويف 
مو�سوع امللتقى من اأهم الق�سايا واملوا�سيع 
التي اأرتاأينا التطرق لها؛ على اعتبار اأن الكثري 
من امل�س���اريع التي يتم تنفيذه���ا وحتى التي 
نف���ذ منها عر�س���ة للدخ���ول يف نزاعات �س���واء 
من �س���ياغة العقد اإلى تر�س���يات العقود على 
املقاول���ني وت�س���ليم امل�رشوع، وعلي���ه فاإننا يف 
اجلمعية ا�س���تطعنا اأن جنمع نخبة من املهتمني 
واملتخ�س�س���ني واملحكم���ني والقانوني���ني يف 

يومي انعقاد املوؤمتر”. 
وفيم���ا يتعل���ق بقيم���ة تكلف���ة النزاع���ات 
الهند�س���ية ق���ال “ل يوج���د رقم مع���ني لكلفة 
تل���ك امل�س���اريع ب�س���بب تن���وع النزاع���ات م���ن 
امل�ساريع الب�سيطة اإلى امل�ساريع التي تنفذها 
املوؤ�س�س���ات الكبرية والعماقة واملوؤ�س�س���ات 
احلكومي���ة والنف���ط والغ���از وه���ي جميعها قد 
ين�س���اأ عنها منازعات والت���ي ميكن اأن تكون يف 
اأي مرحل���ة من املراحل وكل نزاع من املحتماأن 

يرتب عليه اأثر مادي”.
وع���ن التحدي���ات وال�س���عاب الت���ي تواجه 
“هن���اك  الهرم���ي  ق���ال  الهند�س���ي،  القط���اع 
العدي���د م���ن التحدي���ات ولك���ن اأبرزه���ا غياب 
الوعي ال���ازم لدى بع�س املهند�س���ني بالدور 
والواج���ب الذي يق���ع عليهم، مو�س���حا اأن هذا 
الأم���ر خمتلف يف املوؤ�س�س���ات الكربى التي لها 
تقالي���د مت توارثه���ا والبن���اء عليه���ا من خال 
برامج التدري���ب املختلفة لتلك املوؤ�س�س���ات، 
والتخوف مما يكون يف املوؤ�س�س���ات ال�س���غرية 

اإذ جن���د اأنها بحاجة ملحة اإلى درا�س���ة معمقة يف 
هذا اجلانب ول�سيما املعرفة مبيثاق اأخاقيات 
املهن���ة واأدبياته���ا، كذلك فاإن التح���دي الآخر 
ال���ذي يواج���ه القط���اع الهند�س���ي ه���و نق����س 
الك���وادر البحريني���ة املتخ�س�س���ة يف ع���دد من 
التخ�س�س���ات الهند�سية التي ي�سغلها الرديف 
الأجنبي يف الوقت الراهن لذا فاإنه يتوجب على 
املهند�س اأو طالب الهند�س���ة اأن يحظى بقليل 
من الرعاية والتوجيه نحو التخ�س�س���ات املهمة 
التي تنق�س ال�سوق الهند�س���ي، منوها اإلى اأن 

�سوق العمل بحاجة اإلى مهند�سي التنفيذ �سواء 
يف املوؤ�س�سات احلكومية اأو يف قطاع املقالت، 
الوطن���ي  املهند����س  اإل���ى  تفتق���ر  فالأخ���رية 
وه���ذا املج���ال يجب اأن ي�س���غل باملهند�س���ني 

البحرينيني”.
ويف ختام حديثه، ا�ستبعد الهرمي اأن يكون 
هناك اختفاء لبع�س التخ�س�س���ات الهند�س���ية 
من �س���وق العم���ل، موؤك���دا اأن مهنة الهند�س���ة 
�ست�س���تمر و�س���يكون هن���اك زي���ادة يف الطلب 
عل���ى بع����س التخ�س�س���ات دون اأخ���رى مث���ل 

التخ�س�سات التي تعنى بالتطور التكنولوجي، 
ولكنها لن ت�ؤثر رغم ذلك على جممل الن�ش���اط 
اأو التخ�س�س���ات الهند�س���ية الأخ���رى اإذ رمب���ا 
ت�سهد ال�سنوات املقبلة ا�ستحداث تخ�س�سات 
لتخ�س�س���ات هند�س���ية جدي���دة، وعلي���ه ف���اإن 
من واج���ب املراقبني و�س���ناع قرار يف ال�س���اأن 
الهند�س���ي مراقبة التطورات كاف���ة يف القطاع 
وح���ث وتوجي���ه املهند�س���ني والطلب���ة عل���ى 
يف  واملتج���ددة  املعرفي���ة  العل���وم  ا�س���تثمار 

القطاع الهند�سي.

“الأعلى لالحتاد الهند�سي اخلليجي” يجتمع علىهام�س امللتقى
لحت���اد  الأعل���ى  املجل����س  اجتم���ع  ن����س 
الهند�س���ي اخلليج���ي عل���ى هام����س “امللتقى 
الهند�س���ي اخلليجي 21” حتت عنوان “ت�سوية 
املنازع���ات يف امل�س���اريع الهند�س���ية و�س���بل 
حلها”. وق���ال اأمني ال�رش مبجل����س اإدارة جمعية 
املهند�س���ني البحريني���ة ج���واد اجلب���ل “عق���د 
املجل����س الأعل���ى لاحتاد الهند�س���ي اخلليجي 
اجتماعه بح�سور الهيئات الهند�سية اخلليجية، 
اإذ افتت���ح الجتماع رئي�س جمعية املهند�س���ني 

البحريني���ة م�س���عود الهرمي ورح���ب يف كلمته 
بالوفود احلا�رشة، موؤكدا اأهمية ا�س���تمرار عقد 
اللقاءات اخلليجية امل�س���ركة يف اإطار الحتاد 
الهند�س���ي اخلليجي، ثم اأعطى رئا�سة الجتماع 
لاأم���ني العام لاحت���اد كمال اآل حم���د، اإذ قام 
با�ستعرا�س البنود الواردة على جدول الأعمال. 
وناق����س الجتم���اع العدي���د من امل�س���اريع 
والق�س���ايا ذات ال�س���لة، والت���ي كان اأبرزه���ا 
التقرير اخلتامي للملتقى الهند�س���ي اخلليجي 

احل���ادي والع�رشي���ن وال���ذي �س���تقوم جمعي���ة 
وتقدمي���ه  باإع���داده  البحريني���ة  املهند�س���ني 
للمجل����س قريبا، كم���ا مت اإقرار عق���د امللتقى 
يف  والع�رشي���ن  الث���اين  اخلليج���ي  الهند�س���ي 
ال�سعودية يف مدينة الدمام و�سيكون مو�سوعة 
“العتم���اد املهن���ي”، كم���ا ناق����س احتفالي���ة 
امللتق���ى الهند�س���ي اخلليجي مبنا�س���بة مرور 
20 عام���ا، ومت يف هذا ال�س���اأن التفاق على اأن 
تعق���د يف الكوي���ت يف الع���ام اجلاري، اإ�س���افة 

اإلى مناق�س���ة تفعيل جائزة الحتاد الهند�س���ي 
اخلليجي و�س���يتم ت�س���كيل جلنة خمت�سة بذلك 
تابعة لاأمانة العامة لاحتاد تقوم على �س���وءه 
تق���دمي تقري���ر مف�س���ل وتق���دمي القراحات 
املطروحة بهذا ال�ساأن اإلى الأمني العام لاحتاد 
م���ن جانب اآخر تق���رر عقد امللتقى الهند�س���ي 

اخلليجي ال�سيفي يف مدينة الباحة ال�سعودية.
وتقرر القيام بزيارة ميدانية ملركز امللك 
عبدالعزيز الثقايف العاملي يف العام اجلاري، اأما 

فيم���ا يتعلق مبوؤمتر القان���ون فتم اإقرار عقده 
يف مدينة مراك�س بالتن�سيق مع مكتب املحامي 
ماج���د القاروب، ومن املوؤم���ل اأن يتم عقده يف 
دي�س���مرب املقب���ل، ومت اإق���رار تنظي���م موؤمتر 
يعن���ى بالطاق���ة بالتعاون مع الحت���اد العاملي 
للمنظم���ات الهند�س���ية و�س���يكون يف البحرين 
نهاي���ة العام 2018، ومت تاأكيد الحتفال بيوم 
املهند����س اخلليجي يوم 30 اأبريل من كل عام 

يف البحرين.
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بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017

2017
)تم تدقيقه(

2016
)تم تدقيقه(

الموجودات

أرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة للمرابحة

الموجودات األخرى

 446 
 12,508 

 614 

 424 
 12,815 

 45 

 13,284  13,568 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى
2017
 287 

2016
 482 

 482  287  إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

رأسمال األسهم
االحتياطي القانوني
اإليرادات المستبقاة

 10,000 
 3,243 

 38 

 10,000 
 3,195 
)393( 

 12,802  13,281 إجمالي حقوق المساهمين

 13,284  13,568 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

2017
)تم تدقيقه(

2016
)تم تدقيقه(

أنشطة العمليات
قبض اإليرادات االستشارية

قبض اإليرادات من عقود المرابحة
قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

المدفوعات للموظفين والموردين
رسوم اإلدارة المدفوعة

 690 
 155 
 145 

)1,022( 
)253( 

 482 
 94 

 135 
)832( 
)114( 

 )235( )285(التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

أنشطة اإلستثمار

 5  -   العائدات من بيع المعدات

 5  -   التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

 )542( -  أرباح موزعة

 )542( -  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )772( )285(صافي النقص في النقد ومعادالت النقد

 14,011  13,239 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير

 13,239  12,954 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر

يشمل النقد ومعادالت النقد:
أرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة للمرابحة

 446 
 12,508 

 424 
 12,815 

 13,239  12,954 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر

               ألف دوالر أمريكيبيان الدخل  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

اإليرادات
2017

)تم تدقيقه(
2016

)تم تدقيقه(

اإليرادات من الخدمات االستشارية
اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

اإليرادات من عقود المرابحة
إيرادات أخرى

 1,145 
 145 
 155 

   - 

 462 
 135 

 94 
 5 

  696   1,445 إجمالي اإليرادات

المصروفات
تكاليف الموظفين

مصروفات أخرى

 
 337
 629 

 531 
 558 

  1,089   966 إجمالي المصروفات 

 )393(  479  الربح  / )الخسارة( للسنة

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017                                                                                                        ألف دوالر أمريكي

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2017 )تم تدقيقه(

كما في 1 يناير 2017
الربح للسنة

 10,000 
   - 

 3,195 
   - 

)393( 
 479 

 12,802 
 479 

 479  479  -    -   إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

 -    )48( 48  -   تحويل إلى االحتياطي القانوني

 13,281  38  3٫243  10,000 كما في 31 ديسمبر 2017 

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2016 )تم تدقيقه(

 13,737  542  3,195  10,000 كما في 1 يناير 2016

 )393( )393( -    -   الربح للسنة

 )393( )393( -    -   إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

 )542( )542( -    -   األرباح الموزعة

 12,802  )393( 3,195  10,000 كما في 31 ديسمبر 2016 

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 22 فبراير 2018

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي 
أعربت عن رأيها في التدقيق من دون تحفظ  في 22 فبراير 2018

  عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

عتيق الرحمن
رئيس مجلس اإلدارة 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

نائب رئي�س الوزراء 
يبحث التعاون مع كوريا

املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكتب���ه بق�رص الق�س���يبية ام�س 
�س���فري كوريا اجلنوبية لدى مملكة البحرين 
كو هيون. وخالل اللقاء ا�س���تعر�س �س���موه 
م���ع ال�س���فري عالق���ات ال�س���داقة والتعاون 
القائم���ة ب���ن مملك���ة البحري���ن وجمهورية 
كوريا اجلنوبية واأهمي���ة تنميتها وتعزيزها 
يف كاف���ة املج���االت مل���ا فيه خري و�س���الح 
�س���عب البلدين. كما اأ�ساد �سموه مبا حققته 
وحتققه جمهورية كوريا اجلنوبية من تقدم 

يف خمتلف املجاالت.
من جانبه، �س���كر هيون �س���مو ال�س���يخ 
حممد بن مبارك اآل خليفة على ا�ستقباله له، 
وع���ن تقديره ملا يلقاه م���ن تعاون من قبل 

امل�سوؤولن كافة يف مملكة البحرين.

التفاق على تعزيز التعاون ال�صحي مع الإمارات

خطة م�صرتكة لتطوير املواهب الطالبية

املنام���ة - املجل����س االأعلى 
لل�س���حة: اأك���د رئي����س املجل�س 
االأعل���ى لل�س���حة الفريق طبيب 
ال�س���يخ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل 
خليف���ة االتفاق تعزي���ز التعاون 
ال�س���حي والطبي امل�سرتك بن 
البحري���ن واالإم���ارات يف خمتلف 
���ا يف النظم  املج���االت، خ�سو�سً
ال�س���مان  اإدارة  يف  املطبق���ة 

ال�سحي.
ج���اء ذل���ك مبنا�س���بة زي���ارة 
رئي����س هيئة �س���حة دبي حميد 
به���دف  للمملك���ة؛  القطام���ي 
االطالع على اخلدمات ال�س���حية 
ال�س���حي،  النظ���ام  ومالم���ح 
التع���اون  جم���االت  وتعزي���ز 

وتب���ادل اخلربات ب���ن البلدين 
���ا يف جمال  ال�س���قيقن خ�سو�سً
والت�س���يري  ال�س���حي  ال�س���مان 
الذاتي للموؤ�س�س���ات ال�س���حية، 
وقيادي���ي  روؤ�س���اء  بح�س���ور 
كال  يف  ال�س���حية  الهيئ���ات 

البلدين.
واأ�س���ار ال�س���يخ حمم���د ب���ن 
عبداهلل اآل خليفة ووزيرة ال�سحة 
البحري���ن  اإن  ال�س���الح  فائق���ة 
واالإم���ارات، تربطهم���ا عالق���ات 
تاريخية ممتدة وم�سري م�سرتك 
واع���دة،  م�س���تقبلية  واأهداًف���ا 
القي���ادة  برعايته���ا  تتف�س���ل 
الر�سيدة يف كال البلدين، وهو ما 
يوؤ�س�س لتعزيز التعاون املثمر.

القطامي  اأك���د  م���ن جانب���ه، 
اإمكان���ات الهيئ���ة وجتاربها  اأن 
الناجحة يف خدمة املجل�س االأعلى 
لل�س���حة يف البحرين، و�س���تكون 
متاحة لتعزيز توجهات املجل�س 
واأهداف���ه، الفًتا اإل���ى اأن الهيئة 
لديه���ا اال�س���تعداد لدعم جميع 
اجله���ود التطويري���ة يف ال���دول 

ال�سقيقة.
مت  االجتم���اع،  خت���ام  ويف 
االتف���اق عل���ى التن�س���يق ب���ن 
اجلهتن لال�ستفادة من خربات 
حكومة دبي يف ال�سمان ال�سحي 
واملج���االت ال�س���حية والطبي���ة 
االأخ���رى مب���ا يع���ود بالنفع على 

البلدين ال�سقيقن.

وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الرتبي���ة والتعلي���م: نظم قطاع 
الرتبوية واالأن�س���طة  اخلدم���ات 
الرتبي���ة  ب���وزارة  الطالبي���ة 
والتعلي���م اللق���اء االأول للع���ام 
 2018  -  2017 الدرا�س���ي 
التفوق  واخت�سا�سيي  ملعلمي 
جل���ان  ومن�س���قي  واملوهب���ة 
بح�س���ور  باملدار�س،  املوهب���ة 
للخدم���ات  امل�س���اعد  الوكي���ل 

الطالبية  واالأن�س���طة  الرتبوي���ة 
م���ن  وع���دد  اجلي���ب  �س���يخة 
الرتبي���ة  ب���اإدارة  امل�س���وؤولن 
اخلا�س���ة ومركز رعاي���ة الطلبة 

املوهوبن.
ومت خالل اللقاء التعرف على 
اأن�سطة وبرامج وفعاليات اإدارة 
الرتبي���ة اخلا�س���ة ومركز رعاية 
الطلبة املوهوبن، لدعم عملية 
الك�س���ف عن الطلبة املوهوبن 

يف جماالت املوهب���ة املختلفة، 
واخلربات  بالفر�س  وتزويدهم 
الت���ي من  االإثرائي���ة  الرتبوي���ة 
اأن ت�س���قل مواهبه���م  �س���اأنها 
وتنميها، كم���ا مت االتفاق على 
و�س���ع خطة عمل م�س���رتكة بن 
االإدارة واملرك���ز، لتعزيز جهود 
ال���وزارة يف اكت�س���اف وتطوي���ر 
املواه���ب الطالبي���ة يف خمتلف 

املراحل الدرا�سية. 

• �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك	

نقل جتربة البحرين يف اإ�صالح �صوق العمل للدول الإ�صالمية
م�ساع خلف�س معدالت البطالة... حميدان:

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة: تراأ�س وزي���ر العمل والتنمية 
االجتماعي���ة رئي����س جمل����س اإدارة هيئ���ة 
تنظيم �س���وق العمل جميل حميدان، وفد 
مملك���ة البحرين يف املوؤمت���ر الرابع لوزراء 
العم���ل مبنظمة التعاون االإ�س���المي، الذي 
تعق���د اأعمال���ه يف الف���رتة م���ن 21 - 22 
فرباير اجل���اري، يف مدينة ج���دة باململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وناق����س املوؤمت���ر عدًدا من الق�س���ايا 
ال���دول  يف  العم���ل  باأ�س���واق  املت�س���لة 
االإ�س���المية. وم���ن بن اأهم املو�س���وعات 
عل���ى ج���دول اأعمال���ه تنفيذ برام���ج دعم 
ت�س���غيل ال�س���باب، ودع���م فر����س توليد 
فر����س العم���ل، واالرتق���اء ببيئ���ة العمل 
وحت�س���ن االإنتاجي���ة يف اأ�س���واق العم���ل، 
ال���ى جانب بح���ث التحديات الت���ي تواجه 
اأ�سواق العمل بالدول العربية واالإ�سالمية 
وتطوير اأنظمتها وا�ستعرا�س املتغريات 
املتالحق���ة عل���ى ه���ذا ال�س���عيد، ف�س���اًل 
املوح���دة  اال�س���رتاتيجية  مناق�س���ة  ع���ن 
املقرتح���ة ملنظم���ة التع���اون االإ�س���المي 
ب�س���اأن اأ�س���واق العمل، والتي تهدف اإلى 
اال�س���تفادة من التجارب الناجحة وتبادل 
اخل���ربات والتكنولوجي���ا وحت�س���ن بيئة 

العمل، وخف����س معدالت البطالة، وتعزيز 
للعم���ال  املهني���ة  ال�س���المة  ا�س���رتاطات 
وتو�س���يع  املهني���ة،  قدراته���م  وتنمي���ة 
احلماي���ة االجتماعي���ة لهم، ومن���ع التمييز 
يف �س���وق العم���ل، والق�س���اء عل���ى عمالة 

االأطفال والعمل اجلربي.
كما �س���يتم بحث اإن�س���اء مرك���ز العمل 
التابع ملنظم���ة التعاون االإ�س���المي، وهو 
منظمة خمت�س���ة بدرا�سة اأو�س���اع اأ�سواق 
العمل يف الدول االإ�س���المية، اإ�س���افة اإلى 
بح���ث تب���ادل الق���وى العامل���ة ب���ن هذه 

ال���دول، حي���ث ته���دف املنظم���ة يف ه���ذا 
اخل�س���و�س اإلى اإطالق اتفاقية لت�س���جيع 
تنقل العمالة فيما بينها؛ تر�سيًخا الأوا�رص 

الت�سامن االإ�سالمي.
واأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
اأن م�ساركة مملكة البحرين يف هذا املوؤمتر 
تاأتي يف اإط���ار حر�س اململكة على توثيق 
عالق���ات التن�س���يق والتعاون م���ع الدول 
العربية واالإ�سالمية كافة يف منظمة التعاون 
االإ�س���المي، الفًتا اإلى اأن هذا املوؤمتر يعد 
فر�سة لال�ستفادة من برامج الدعم الفني 

الت���ي تقدمه���ا املنظمة لتعزي���ز قدرات 
الدول االأع�س���اء يف جم���ال العمل وتطوير 
بنيتها الت�رصيعي���ة والتنظيمية، معرًبا عن 
ا�س���تعداد البحرين لنقل جتربتها الرائدة 
يف اإ�سالح �سوق العمل املحلي اإلى الدول 
االأع�ساء باملنظمة وكذلك اال�ستفادة من 
خمتلف التجارب الناجح���ة يف هذه الدول، 
يف اإطار تعزيز اأ�س����س التعاون االإ�سالمي، 

ومبا ينفع اأ�سواق العمل.
واأكد حميدان اأهمية املوا�س���يع التي 
يبحثه���ا املوؤمت���ر يف دورت���ه الرابعة، وما 
يت�س���منه من حماور هام���ة تتعلق بتطوير 
اأ�س���وق العمل يف الدول االإ�سالمية، و�سبل 
تعزي���ز تنمية مه���ارات وق���درات الكوادر 
الب�رصي���ة وف���ق احتياجات اأ�س���واق العمل، 
ف�س���اًل ع���ن و�س���ع �سيا�س���ات لت�س���ييق 
الفجوة ب���ن خمرجات التعليم ومتطلبات 
اأ�س���حاب العم���ل، م�س���رًيا اإل���ى اأن ذل���ك 
العم���ل  اأ�س���واق  اأداء  حت�س���ن  يتطل���ب 
واملوؤ�س�سات واال�ستخدام االأمثل للموارد 
الب�رصية يف الدول االأع�ساء، لتحقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة يف الدول االأع�ساء، مبا 
يف ذلك تنفيذ �سيا�سات من �ساأنها تعزيز 
خلق فر�س عمل جديدة يف الدول االأع�ساء 

مبنظمة التعاون االإ�سالمي.

• حميدان مرتئ�ًسا وفد البحرين باملوؤمتر	
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رد مواطن مصري على مقال “تحيا مصر”
الأ�س���تاذ اإبراهي���م النهام، قرات مقالك���م بعنوان “حتيا م�رص”، وال���ذي ترك اأثًرا 
اإيجابًي���ا بليًغا يف نفو�س عدد كبري من اأبناء اجلالية امل�رصية مبملكة البحرين، غري اأين 

اأود اإلقاء ال�ضوء على عدد من النقاط املهمة التي األهمني مقالكم الرائع لذكرها.
اأولها، ح�ض���ور �ض���عادة النائب الربملاين البحريني خليفة عبداهلل الغامن، ملوؤمتر 
دعم الرئي�س ال�ضي�ض���ي يف االنتخابات القادمة، والذي اأ�ضعدنا واأعطى للموؤمتر طعًما 

ا، بحديثه اململوء حرارة وحًبا مل�رص، و�ضعبها، ودور م�رص املحوري واملهم. خا�ضً
لقد ا�ضتطاع �ضعادة النائب، اأن ميد ج�ضوًرا من املحبة، بني ال�ضعبني ال�ضقيقني، 
واأن ين���ال حب امل�رصيني بداخل م�رص، وخارجها، عندم���ا تناقلت وكاالت االأنباء وقائع 

املوؤمتر.
وال�ض���يء الثاين، العالقات املتينة والتاريخية التي تربط ال�ض���عبني ال�ضقيقني، 
فلق���د كان �ض���عب البحرين من ال�ض���عوب الرائدة باإدخ���ال التعليم الر�ض���مي للبالد، 
وكانت مدر�س���ة الهداية اخلليفية التي ن�ساأت باملحرق، هي ال�سعلة التي بداأت منها 

م�ضرية التعليم، على يد اأول بعثة تعليمية م�رصية جاءت للبحرين.
فكان���ت اللبنة االأول���ى يف البناء التعليمي ال�ض���اهق، الذي تعي�ض���ه البحرين االآن، 
وتفتحت عيون اأهل البحرين على رافد من روافد الثقافة، والتعليم، وكانت القاهرة 

هي املنهل الذي ينهلون منه العلم والثقافة. 
وال نن�ض���ى الهدي���ة القيمة التي اأهداها اأهل البحرين لل�ض���اعر اأحمد �ض���وقي عند 
تن�ضيبه اأمرًيا لل�ض���عراء، وخروجهم لتحية الزعيم جمال عبدالنا�رص عند توقف طائرته 

مبطار البحرين.
كل ه���ذه االأح���داث خلقت حالة من احل���ب، والتاآلف، واأوج���دت ترابًطا يوميا بني 
ال�ض���عبني، وكان حلكم���ة عائل���ة اآل خليفة الك���رام، اأثر كبري يف الو�ض���ول بالعالقات 

البحرينية امل�رصية، اإلى اأعلى درجاتها.
و�ضهدت هذه العالقات اأبهى مراحلها بعهد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة، واإن اجلالية امل�رصية لت�ض���عر باأنها يف بلدها الثاين، وهي حماطة بالتكرمي، 
والرتحيب، من �ضعب البحرين الطيب، الذي يكن حًبا مل�رص و�ضعبها، ويحمل ذكريات 

جميلة عن م�رص، بفرتة درا�ضية ق�ضوها هناك، اأو رحالت �ضفر مع االأهل واالأ�ضدقاء.
ولع���ل فرتة ال�ض���تينات هي الفرتة الذهبية التي حف���رت يف ذاكرتهم هذا احلب، 
ومثل���ت اأم كلث���وم، وعبدالوه���اب، وعبداحلليم حافظ، وطه ح�ض���ني، والعقاد، واأحمد 
�ض���وقي، وتوفيق احلكي���م، واالأزهر ال�رصيف، ومقام���ات االأولي���اء، واآل البيت الكرام، 

روافد �ضكلت حًبا يف وجدان �ضعب البحرين، مل�رص والأهلها.
اإن م����رص يف قل���ب جاللة املل���ك، وهو ب���دوره يف قلب م�رص، ويف قل���ب كل م�رصي، 
ا، ي�ضاف  وموقف البحرين الداعم لثورة 30 يونيو، مل�س من �ض���عب م�رص تقديًرا خا�ضً

اإلى اإرث كبري من احلب واملودة بني ال�ضعبني ال�ضقيقني.

عا�ست م�رص، عا�ست البحرين، وعا�ست الأمة العربية.
ال�ضيد اأحمد م�ضعود 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“التنمية امل�شتدامة” تطلع على م�شاريع “الرتبية”

تنمية مهارات العر�ض باملخترب الإبداعي 

قطر تقرتب من اأن تكون دولة منبوذة 

البحرين منوذجا اإقليميا يحتذى يف احلريات والت�شامح

البحرين تتطلع اإلى بناء نظام اأمني اإقليمي متوازن... عبداهلل بن اأحمد: 

البع�س ي�ضتغلون ال�ضاحة االأوروبية ال�ضتهداف اململكة... وكيل اخلارجية:

ا�ضت�ض���اف  درا�ض���ات:   - املنام���ة 
“املعه���د امللكي للعالق���ات الدولية” 
يف مقره بالعا�ضمة البلجيكية بروك�ضل 
رئي����س جمل����س اأمن���اء مرك���ز البحرين 
والدولي���ة  اال�ض���رتاتيجية  للدرا�ض���ات 
والطاق���ة “درا�س���ات” ال�س���يخ عبداهلل 
بن اأحم���د اآل خليفة؛ الإلق���اء حما�رصة يف 
ندوة خا�ض���ة، حتت عن���وان “التطورات 
االإقليمية يف منطقة اخلليج”، بح�ض���ور 
لفي���ف م���ن روؤ�ض���اء مراك���ز درا�ض���ات 
وخمت�ض���ني،  و�ض���فراء،  ا�ض���رتاتيجية، 

وو�ضائل اإعالم.
واأ�ض���ار ال�ض���يخ عب���داهلل اإل���ى اأوجه 
ال�ض���به بني مملكتي البحرين وبلجيكا، 
مبين���ا اأن البلدي���ن من���ذ الق���دم مث���ال 
مركزي���ن مهم���ني للتج���ارة والثقاف���ة، 
باالهتمام  ويقدمان منوذجني جديرين 
يف منطقت���ني خمتلفت���ني م���ن العامل، 
مف���اده اأن ال���دول �ض���غرية امل�ض���احة 
وحم���دودة ال�ض���كان، ميك���ن اأن تك���ون 
وحكم���ة  مبواقفه���ا  وكب���رية  موؤث���رة 
يف  بفعالي���ة  تنخ���رط  واأن  قياداته���ا، 
التجمعات االإقليمية والدولية، اإ�ض���افة 
اإل���ى قدرته���ا عل���ى �ض���هر التمايزات 
الدينية والعرقية من خالل اإدارة التنوع 
يف اإط���ار الوحدة والت�ض���امح، واأن يكون 

التنوع عامل قوة ال اختالف.
اأمناء  وا�ض���تعر�س رئي����س جمل����س 
“درا�س���ات” التط���ورات اجلارية  مركز 
يف منطقة ال�رصق االأو�ض���ط، والتحديات 
االأمنية التي ت�ضكل العامل االأكرث تاأثرًيا 
يف خارطة االأحداث وم�ضتقبل املنطقة. 

واأك���د ال�ض���يخ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة، اأن املفت���اح الرئي����س يف فهم 
التحركات وال�ضيا�ضة اخلارجية االإيرانية 
هو توظي���ف اجلانب العقائ���دي لنظام 
والي���ة الفقيه يف م����رصوع عن�رصي عاملي 
الطابع وبعيد املدي للهيمنة والتو�ضع، 
يقوم عل���ى اأدوات واآليات غري م�رصوعة 

وتنتهك القانون الدويل. 
واأو�ض���ح اأن الرتكي���ز ال���دويل على 

الو�ض���ول التفاق يعرقل امتالك اإيران 
ال�ض���الح النووي مقابل منحها امتيازات 
ا�ض���رتاتيجيا  خط���اأ  كان  وتن���ازالت 
فادح���ا، فقد مت غ�س الط���رف عن دور 
النظ���ام االإي���راين يف �ض���ناعة ومتوي���ل 
ورعاي���ة االإره���اب عرب �ض���بكات وخاليا 
اال�ض���تقرار  اأ�ض����س  وزعزع���ة  م�ض���لحة، 
ل���دول املنطق���ة، اإل���ى جان���ب تطوي���ر 
طهران ال�ض���واريخ البال�ضتية باأنواعها 
املختلف���ة، وتهديده���ا لالأم���ن البحري 
واإم���دادات الطاق���ة. وطال���ب املحا�رص 
املجتم���ع الدويل مبمار�ض���ة ال�ض���غوط 
املوؤث���رة والنوعية، الحتواء �ضيا�ض���ات 
النظام االإيراين يف زعزعة اأمن وا�ضتقرار 

املنطقة.
وع���ن االأزمة م���ع قطر، اأك���د رئي�س 
جمل�س اأمناء مركز “درا�س���ات” اأن قطر 
مل ت���راع ثواب���ت املنطق���ة ومتطلب���ات 
وحاول���ت  اجل���وار،  وعالق���ات  االأم���ن 
ا�ض���تغالل ثروة الغاز يف ك�ض���ب النفوذ 
الإقليمي عرب “التحالف مع ال�ض���يطان” 
املتمث���ل يف جماع���ات االإره���اب، لذلك 
تقرتب �رصيًعا من اأن تكون دولة منبوذة 
يف حمطيها االإقليمي ب�ض���بب �ض���لوكها 
غ���ري امل�ض���وؤول. ويف اجل���زء الثاين من 
املحا�رصة، تن���اول رئي�س جمل����س اأمناء 
“درا�س���ات” اأولويات ال�ضيا�ض���ة  مركز 
اخلارجية ململك���ة البحري���ن، وياأتي يف 
مقدمته���ا موا�ض���لة العمل م���ع احللفاء 
وال����رصكاء، وتعزيز م�ض���تويات التعاون 
واأطر التن�ضيق املتبادل البناء واملثمر، 
وم���ن ه���ذا املنطل���ق ت�ض���كل الدائ���رة 
االأوروبية اأحد اأهم االهتمامات اخلارجية 
من���ذ اال�ض���تقالل، كم���ا ت���ويل اململكة 
اأهمي���ة كبرية حللف “النات���و” كمنظمة 
تلع���ب دوًرا حمورًي���ا يف تعزيز ال�ض���الم 
واالأم���ن.  ومن ه���ذا املنطلق اأ�ض���بحت 
البحرين ع�ض���وا يف “مبادرة ا�ض���طنبول 
للتعاون” منذ اإن�س���ائها بالعام 2005، 
وتهت���م بالتفاع���ل م���ع عملي���ة تطوير 
املفهوم اال�ضرتاتيجي اجلديد للحلف. 

واأو�ض���ح اأن البحرين تتطلع يف اإطار 
روؤية ملكية �ض���امية اإلى بناء نظام اأمني 
اإقليمي مت���وازن وفاع���ل، يتكامل فيه 
االأم���ن والتنمية، وي�ض���تند اإل���ى مبادئ 
االإ�ضالح، والتنمية امل�ضتدامة، وحماربة 
اأ�ض���كاله،  واالإره���اب مبختلف  التطرف 
وعدم التدخل يف �ضوؤون الدول االأخرى، 
وتعزيز ال�رصاكات االإ�ضرتاتيجية القائمة 
على امل�ض���الح امل�ض���رتكة، م�ض���رًيا يف 
هذا ال�ض���ياق اإل���ى اأن مملك���ة البحرين 
تتبني روؤية منفتحة وو�ض���طية لالإ�ضالم 
املعتدل، وعملية االإ�ض���الح ترتكز على 
التنوع يف اإطار الوحدة، وحتقيق التنمية 
امل�ض���تدامة، واإتاحة وحماي���ة احلريات، 

والتعاون الدويل الإيجابي.
والبحري���ن �رصيك فاع���ل يف التحالف 
الدويل ملكافح���ة االإرهاب، و “التحالف 
االإ�ضالمي الع�ضكري ملحاربة االإرهاب”، 

وتقوم بجهد كبري ملواجهة التطرف.
ويواك���ب ذل���ك، اح���رتام احلري���ات 
الت�ض���امح،  ورعاي���ة  ون����رص  الديني���ة، 
وتر�ضيخ احلوار والتعاي�س بني االأديان 
واملذاه���ب واحل�ض���ارات، اإذ مت اإطالق 
“اإعالن مملكة البحرين” كوثيقة عاملية 
لتعزي���ز احلري���ات الدينية، وتد�ض���ني 
“مركز امللك حمد العاملي للحوار بني 
االأدي���ان والتعاي�س ال�ض���لمي” يف لو�س 
اأجنلو�س بالوليات املتحدة الأمريكية. 
واأو�ض���ح رئي����س جمل����س االأمناء اأن 
حكومة البحرين برئا�ض���ة رئي�س الوزراء 
�ض���احب ال�ض���مو امللكي االأم���ري خليفة 
ب���ن �ض���لمان اآل خليفة، وبدع���م ريادي 
ونوع���ي م���ن ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي االأمري 
�ض���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة، تق���وم 
بخط���وات مهمة عل���ى �ض���عيد احلفاظ 
على مكانتها كمركز للمال واال�ضتثمار 
وري���ادة االأعمال، وحتر����س على تنويع 
االقت�ض���اد، ومن���و اقت�ض���اد املعرف���ة 

والبتكار.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: عق���د 
وكيل وزارة اخلارجية لل�ضوؤون الدولية 
ال�ض���يخ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة 
اجتماعات ولقاءات مع عدد من اأع�ض���اء 
خ���الل  البارزي���ن  االأوروب���ي  الربمل���ان 

زيارته للعا�ضمة البلجيكية بروك�ضل.
وا�ضتهل ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 
خليفة زيارته اإلى مقر الربملان االأوروبي 
بلقاء اأع�ض���اء املكتب التنفيذي حلزب 
املحافظني واالإ�ض���الحيني االأوروبيني، 
وجرى خالل االجتماع تناول عدة ق�ضايا 
ومو�ض���وعات، م���ن بينه���ا زي���ارة وفد 
املكتب اإل���ى مملكة البحرين يف �ض���هر 

مار�س املقبل.
ون���وه اإل���ى االإجن���ازات االإ�ض���الحية 
ال�ضاملة واملكت�ض���بات النوعية الكبرية 
التي ت�ض���هدها اململكة لرخاء ورفاهية 
�ض���عبها، وه���و م���ا اأظهرت���ه التقاري���ر 
واملوؤ����رصات الدولي���ة، مبين���ا اأن مملكة 
البحرين كانت و�ض���تظل بلًدا ح�ض���ارًيا 
منفتًحا على خمتلف الثقافات، وقطعت 
�ضوًطا كبرًيا يف احرتام احلريات الدينية 
ثقاف���ة  وتر�ض���يخ  االإن�ض���ان،  وحق���وق 
الت�ض���امح واملواطن���ة، وبات���ت منوذجا 

اإقليميا يحتذى به.

اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل  وو�ض���ف 
لل�ض���وؤون الدولية، العالقات البحرينية 
ومتط���ورة،  قوي���ة  باأنه���ا  االأوروبي���ة 
ومتتل���ك اإمكان���ات واعدة لبل���وغ اآفاق 
اأرح���ب للتعاون والتن�ض���يق امل�ض���رتك 
على خمتلف امل�ضتويات، م�ضريا يف هذا 
ال�ض���دد اإلى روؤية البحرين االقت�ضادية 
2030 لتعزي���ز مكان���ة اململكة كمركز 
لريادة االأعمال، وال�ضيا�ضات احلكومية 
الت���ي تعتم���د اأعل���ى معاي���ري الكف���اءة 

واجلودة.
واأو�ض���ح اأن ال���دول الت���ي تكاف���ح 

االإرهاب، وت�ض���عى ل�ض���يادة اال�ضتقرار 
واالعت���دال يف منطق���ة ال�رصق االأو�ض���ط، 
تواج���ه خمطط���ات التو�ض���ع واآلياته���ا 
غ���ري امل�رصوع���ة، والتدخ���الت االإيرانية 
والقطرية يف ال�ض���وؤون الداخلية للدول، 

وانت�ضار االإرهاب.
اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل  واأ�ض���ار 
لل�ض���وؤون الدولي���ة اإلى حماول���ة بع�س 
ا�ض���تغالل  القان���ون  عل���ى  اخلارج���ني 
ال�ض���احة االأوروبي���ة ال�ض���تهداف مملكة 
البحري���ن مب���ا ال يتواف���ق م���ع اجلهود 

الدولية ملكافحة االإرهاب.

الرتبي���ة  وزارة  عي�ض���ى-  مدين���ة 
الرتبي���ة  وزي���ر  ا�ض���تقبل  والتعلي���م: 
والتعليم ماجد النعيمي مبكتبه بديوان 
ال���وزارة مبدينة عي�ض���ى رئي�س املنظمة 
العاملية للتنمية امل�ض���تدامة عالم النور 
عثم���ان اأحم���د؛ مبنا�ض���بة زيارت���ه اإل���ى 

اململك���ة، اإذ اأطلعه الوزير خ���الل اللقاء 
على اخلدمات التعليمي���ة التي تقدمها 
يف  التطويري���ة  وم�ض���اريعها  ال���وزارة 

خمتلف املراحل التعليمية. 
ح����رص اللقاء ع���دد من امل�ض���وؤولني 

بالوزارة.

االإبداع���ي  التدريب���ي  املخت���رب  نظ���م 
ور�ض���ة عمل بقاعة جمعية ال�ض���نابل لرعاية 
االأيتام مبنطقة الب�ض���يتني بعنوان “تنمية 
مه���ارات العر�س والتق���دمي”، قدمها كل 
من املدرب �ض���مري ن���ور الدي���ن، واملدربة 
اأ�ض���مهان اجلودر، واملدربة زينب ح�ض���ني، 
وح�رصها جم���ع من معلم���ي ومعلمات وزارة 
الرتبية والتعليم ومن دول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي، اإل���ى جان���ب اأ�ض���اتذة اجلامعات 

وعدد من املهتمني.

تطبي���ق  عل���ى  املدرب���ون  ورك���ز 
ا�ض���رتاتيجيات العر�س والتقدمي من خالل 
العدي���د م���ن االأن�ض���طة املث���رية لالهتمام 
والتفاع���ل، اإذ �ض���ارك اجلميع يف الور�ض���ة 
بفعالية وكان وقًتا مليًئا باملتعة والفائدة.

ويف نهاي���ة الور�ض���ة اأب���دى احل�ض���ور 
رغبته���م يف التدرب على مه���ارات متقدمة 
مع مدربي املخترب، واأو�ضوا بتعميم تنفيذ 
الربامج على نطاق �ضامل جلميع حمافظات 

اململكة.
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“الأعلى للبيئة” ي�سارك بـ “مزرعتنا امل�ستدامة” يف معر�ض احلدائق

“الداخلية” ت�سارك يف معر�ض احلدائق

معر�ض البحرين الدويل للحدائق يحظى باهتمام الزوار 

ما يعك�س مبادراته البيئية

اأغذية وع�صائر وت�صكيلة من احللويات ال�صحية

ور�س تن�صيق احلدائق و�صباغة املن�صوجات والأقم�صة اليوم وغدا

�ص���احية ال�ص���يف - املجل����س الأعل���ى للبيئ���ة: 
�ص���ارك املجل�س الأعلى للبيئ���ة يف املعر�س الدويل 
للحدائ���ق 2018 ال���ذي يق���ام حت���ت رعاي���ة عاه���ل 
الب���الد �ص���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل 
خليفة، والذي افتتحته رئي�ص���ة املجل�س ال�صت�صاري 
للمب���ادرة الوطني���ة لتنمية القطاع الزراعي �ص���احبة 
ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة 
حتت �صعار “�صالمة الأغذية الزراعية”، بح�صور نائب 
رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة �صمو ال�صيخ في�صل بن 
را�صد اآل خليفة، والرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى 
للبيئ���ة حمم���د بن دين���ه.  وحتقيقا لأهداف ال�ص���عار 
الذي حمله املعر�س يف هذه الن�ص���خة، اأطلق املجل�س 
م���ن خالل جناحه فكرة تثقيفية توعوية جديدة تعني 
باملنتجات الزراعية بعنوان “مزرعتنا امل�ص���تدامة”، 
اإذ �ص���ممت هذه املزرعة لتعك�س م�ص���وؤوليتها جتاه 
البيئ���ة عن طري���ق ممار�ص���ة الزراعة ب�ص���كل اإيجابي 
ومفيد ي�صمن لالإن�صان احل�صول على ما يحتاجه دون 

الإ�رضار بالبيئة ومواردها الطبيعية. 
كما يهدف املجل�س من خالل املعر�س اإلى تعزيز 
العم���ل يف ه���ذا املجال وحتفي���ز ال���زوار واملهتمني 
بالهتمام يف الزراعة املنزلية املو�ص���مية، ول�ص���يما 
اأن هناك الكثري من البيوت البحرينية تعترب الزراعة 

ج���زء مهما لديه���ا، وهي تنتظر مثل ه���ذه املعار�س 
حلاجتها يف اكت�صاب اخلربة واحل�صول على التثقيف 
باأف�صل الأ�ص���اليب الزراعية التي ت�صمن لهم اإنتاجا 

اأكرث يف ظل بيئة �صليمة. 
ويعر����س املجل�س لل���زوار من خ���الل “مزرعتنا 
امل�ص���تدامة” �ص���ورة �ص���املة للزراع���ة امل�ص���تدامة، 
ابت���داًء م���ن زرع البذور وال���ري حتى تعبئ���ة الأغذية 
وبي���ع املنتج���ات الزراعي���ة يف الأ�ص���واق، اإذ تتمي���ز 

مزرعة املجل�س امل�ص���تدامة باتب���اع اأحدث التقنيات 
والأ�ص���اليب الزراعية الطبيعية ال�صلمية التي ت�صجع 
على ممار�صة طرق ذكية ملعاجلة النفايات متمثلة يف 
اإعادة ا�صتخدام خملفات احلديقة وخملفات الأطعمة 
ل�صناعة ال�صماد الع�صوي ولتخ�صيب الرتبة، وحتث 
على ا�ص���تبدال املبيدات الكيميائية بالبدائل الآمنة 
غري ال�ص���امة ملكافحة الآفات الزراعية، و�ص���ول اإلى 
الطرق ال�صليمة للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ي�ص���ارك كل م���ن 
نادي �ش���باط الأم���ن العام واإدارة الأ�ش���غال والإدارة 
العامة لالإعالم والثقاف���ة الأمنية يف معر�س البحرين 
الدويل للحدائق، والذي يعقد هذا العام حتت عنوان 
“�ص���المة الأغذية و�صحة الإن�ص���ان”. ويت�صمن جناح 
وزارة الداخلية، م�ش���اركة نادي �ش���باط الأمن العام، 
ناحية تاأمني �ص���المة الأغذية التي يقدمها، بداية من 
انتقاء املنتج الغذائي والتخزين والت�ص���نيع و�صول 
للمنتج ال�صحي الذي يقدم مبوا�صفات اآمنة، ترتقي 
مبعايري جودة الغذاء، اإذ �شاهم نادي ال�شباط باأغذية 

�صحية وع�صائر واأنواع من احللويات ال�صحية. 
فيما قامت اإدارة الأ�ص���غال باإع���داد ور�س عمل 
لالأطف���ال بعنوان “كيف ن���زرع”؛ للتعرف على طرق 
الزراع���ة والتوعي���ة باأهمي���ة احلف���اظ عل���ى البيئ���ة 
اخل�رضاء، اإ�ص���افة اإلى عر�س منوذج ملكتب �ص���حي، 
يتواف���ق مع معايري ال�ص���حة البيئي���ة، توفره الوزارة 
يف مكات���ب اإداراتها، خا�ص���ة واأن وج���ود النباتات يف 
املكاتب، ي�ص���هم يف رف���ع اإنتاجية املوظفني ويخلق 
مناخا �صحيا �ص���ليما واآمنا يف العمل، وت�صمن اجلناح 
ركن���ا توعوي���ا وترفيهي���ا لالأطفال، من خ���الل جملة 
“وطن���ي” الت���ي ت�ص���درها �ص���هريا الإدارة العام���ة 

لالإعالم والثقافة الأمنية. 
ي�صار اإلى اأن معظم اخلامات امل�صتخدمة يف جناح 
وزارة الداخلي���ة مبعر����س البحري���ن للحدائق 2018 
معاد تدويره���ا من خمازن الوزارة، وحتديدا يف اإدارة 
الأ�ص���غال؛ حفاظا على بيئة �صليمة خالية من التلوث 

ومن اأجل تنمية م�صتدامة للمحافظة على البيئة.

ويتمي���ز املعر����س ه���ذا العام بتد�ص���ني برامج 
تدريبي���ة م�ص���تحدثة لتاأمني �ص���المة الأغذية ترتقي 
ملعايري اجلودة العاملية بداية من الإنتاج والتخزين 
والت�صنيع و�ص���ول للمنتج الغذائي ال�صحي ومن ثم 
اإلى مائدة امل�ص���تهلك، واإط���الع اجلمهور الزائر على 

كيفية حتقيق ذلك.

املنام���ة - بنا: حظ���ي معر����س البحرين الدويل 
للحدائ���ق باهتم���ام كبري من قب���ل زواره واملهتمني 
بهذا احلدث ال�ص���نوي والذي يق���ام يف مركز البحرين 
الدويل للمعار�س واملوؤمترات، حتت �ص���عار »�صالمة 
الغ���ذاء و�ص���حة الن�ص���ان«، حي���ث قام���ت املب���ادرة 
الوطنية بتج�صيد هذا ال�صعار من خالل اجلناح العلمي 
ال���ذي زود زواره مبعلوم���ات ع���ن تاأث���ري املعامالت 
واملمار�ص���ات م���ا قب���ل وبعد احل�ص���اد عل���ى جودة 
املنتجات الزراعية وحث املزارعني على اللتزام بها 

ل�صمان �صالمة وامان منتجاتهم الزراعية.
كم���ا مت تخ�ص���ي�س م�ص���احتي عر����س يف نف�س 
اجلناح، الولى لوكالة الزراعة والرثوة البحرية، ممثلة 
يف وح���دة �ص���المة الغذية و�ص���بط اجل���ودة والثانية 
لق�ص���م مراقبة الأغذية وخمترب حتليل الغذية باإدارة 
ال�ص���حة العام���ة ب���وزارة ال�ص���حة، حي���ث مت عر����س 
اخلدم���ات واجلهود الت���ي تقوم بها كلت���ا اجلهتني 
ل�ص���مان �ص���المة وجودة املنتج الزراعي والفحو�س 
املخربي���ة التي تق���دم للتاأكد من �ص���المة وماأمونية 
و�صالحية املواد الغذائية املحلية وامل�صتوردة، كما 
قام عدد من اخلرباء و املفت�ص���ني بالرد على اأ�صئلة 
وا�صتف�صارات اجلمهور، وتوزيع مواد علمية مطبوعة 

خا�صة مبوا�صيع ال�صالمة الغذائية.
كم���ا عر�س جه���از اأبوظب���ي لرقاب���ة الأغذية يف 
جناحه جهود الإمارات يف جمال حتقيق �صالمة الأغذية 
والأن�صطة واخلدمات التي يقدمها للمجتمع، وجهوده 
يف توعي���ة اجلمهور مبمار�ص���ات ال�ص���المة الغذائية، 
ورك���ن خا����س بالبت���كار الزراع���ي، ون����رض وتوزي���ع 
الكتيبات التوعوي���ة، وعر�س مرئي ب�ص���اأن اإجنازات 
اجلهاز، وعرو�س اأخرى عن م�رضوع �ص���المة زادنا الذي 

يتبناه اجلهاز.
وا�ص���تعر�س مركز خدم���ات املزارعني باأبوظبي 
خ���الل م�ص���اركته يف املعر����س اأه���م اجله���ود الت���ي 
يبذلها يف جم���ال مكافحة الآف���ات الزراعية وتطبيق 

املمار�ص���ات اجليدة ملا بعد احل�ص���اد، وا�ص���تعر�س 
املكان���ة املرموقة الت���ي حققها املنت���ج املحلي يف 
اإمارة اأبوظبي حتت �ص���عار العالمة التجارية »ح�صاد 
مزارعنا« والت���ي يهدف املركز م���ن خاللها لالرتقاء 
مبفه���وم الرتويج للمنتج املحلي وتعزيز م�ص���اهمته 
يف ال�ص���وق. ومت تق���دمي ور����س م���ن قبل خ���رباء من 
�رضكات يونانية م�صاركة يف املعر�س، بهدف تعريف 
الطهاة املحرتفني من الفنادق العاملية واخ�ص���ائي 
التغذي���ة عل���ى الط���رق ال�ص���حيحة ملعرف���ة ج���ودة 
املنتجات الغذائية الع�ص���وية بح�ص���ور حمكم دويل 
متخ�ص�س يف ت�ص���نيف جودة الغذية، بال�صافة اإلى 
ح�صور عدد من امل�صتثمرين يف جمال الغذية بق�صد 

ايجاد �رضاكات جتارية.
كما مت تفعيل �ص���عار املعر����س من خالل ور�س 
العم���ل واملحا����رضات الت���ي مت تقدميه���ا م���ن قبل 
املهتمني واملخت�ص���ني يف جمال الغذية الع�ص���وية 
كم���ا مت تقدمي برامج وان�ص���طة وحما����رضات توعوية 
لالأطفال عن �صالمة الغذاء و�صحة الن�صان مع تقدمي 
�ص���لة حتتوي على اأغذية �ص���حية لكل طفل يف جناح 

)حديقة خال�ص���ي(. ونظم ن���ادي البحري���ن للحدائق 
العدي���د م���ن ال���دورات الزراعية يف الي���وم الول من 
املعر�س، حي���ث لقت رواجاً م���ن زوار املعر�س من 
املهتمني بت�ص���ميم وتن�ص���يق احلدائق و�صي�ص���تمر 

حتى يوم غد )ال�صبت(.
و�صيقدم امل�صمم اأبوبكر فوفانا اليوم )اجلمعة( 
ور�ص���ة �ص���باغة املن�ص���وجات والأقم�ص���ة النيلية يف 
متام ال�ص���اعة ال�صابعة م�صاء، كما �ص���يقدم امل�صمم 
والنحات الربيطاين ديفيد هاربر ور�ص���ة متخ�ص�صة 
يف ت�ص���ميم احلدائق يف متام ال�ص���اعة ال�صابعة م�صاء 
ي���وم ال�ص���بت والدع���وة مفتوح���ة. وكان مل�ص���اركة 
ال����رضكات املحلي���ة والعاملي���ة الأث���ر الطي���ب عل���ى 
اجلمهور الزائ���ر للمعر�س، اإذ مكنهم من التوا�ص���ل 
املبا�رض مع العار�ص���ني الذين بدوره���م قاموا باإثراء 
اأجنحته���م باأحدث الت�ص���اميم والتقني���ات الزراعية 
وتطبيقاتها وعر�س جتاربهم الناجحة بالإ�صافة اإلى 
تقدمي ا�صت�ص���اراتهم وخدماتهم كم���ا قاموا بعر�س 
بع����س العين���ات من منتجاته���م الع�ص���وية كالبذور 

وال�صمدة واملبيدات واملنتجات الزراعية وغريها.

ا�ستمرار ح�سة البحرين من احلجاج بـ 4625

التميمي يدعو الأهايل لال�ستفادة من الرتميم والعوازل 

القب�ض على اآ�سيويني بحوزتهم خمدرات بـ 335 األف دينار

املنام���ة - بنا: توج���ه وفد بعثة 
مملكة البحرين للحج برئا�صة قا�صي 
حمكم���ة التميي���ز ال�رضعي���ة رئي����س 
بعث���ة مملك���ة البحرين للح���ج اأخريا 
اإل���ى اململك���ة العربية ال�ص���عودية؛ 
حل�ص���ور الجتم���اع ال�ص���نوي ال���ذي 
يجم���ع امل�ص���وؤولني ب���وزارة احل���ج 
واملوؤ�ص�ص���ات  ال�ص���عودية  والعمرة 
الأهلية واخلدمية باململكة العربية 

ال�صعودية.
والتق���ى الوف���د خ���الل زيارت���ه 
والعم���رة  احل���ج  وزي���ر  بنائ���ب 
الوزارة  عبدالفتاح م�ش���اط، ووكيل 
ل�ص���وؤون احلج ح�صني ال�رضيف وعدد 
اآخر من امل�صوؤولني، اإذ مت التباحث 

معه���م ح���ول الأم���ور ذات ال�ص���لة 
مبو�ص���م حج هذا الع���ام، والتوقيع 
خدم���ات  تق���دمي  اتفاقي���ة  عل���ى 

ال�صتقبال وامل�صاعر.
تاأكي���د  الجتم���اع  خ���الل  ومت 
ا�ص���تمرار ح�ص���ة مملك���ة البحري���ن 
من احلجاج واملق���ررة منذ اأكرث من 
5 �ص���نوات وه���ي 4625 حاج���ا من 

املواطنني واملقيمني.
وثمن رئي�س واأع�صاء وفد بعثة 
مملكة البحرين للحج جهود ومتابعة 
وح�ص���ن ا�ص���تقبال �ص���فارة مملك���ة 
البحرين يف جدة خ�صو�ص���ا القن�صل 
الع���ام ململك���ة البحري���ن اإبراهي���م 

امل�صلماين لوفد البعثة.

الرف����اع - جمل�س بلدي اجلنوبية:  
ق����ال ع�ص����و جمل�س بل����دي اجلنوبية، 
نائ����ب رئي�س جلنة اخلدم����ات، ممثل 
الدائ����رة الثامن����ة ب����در التميم����ي ان 
ا�ص����تالم  يف  ب����داأ  البل����دي  املجل�����س 
الطلبات لال�صتفادة من م�رضوع ترميم 
البيوت وخدمة عوازل المطار لأ�صقف 
املنازل ل�ص����نة 2018، ليت�ص����نى بعد 

مراجعتها رفعها للوزارة.
ودعا التميمي ممن تنطبق عليهم 
طلباته����م  تق����دمي  �رسع����ة  ال�����رسوط، 
الرتمي����م  م�����رضوع  م����ن  لال�ص����تفادة 
وع����وازل الأمط����ار لأ�ص����قف املنازل، 
حيث تقدم �ص����وؤون البلديات اخلدمة 
ل����ذوي الدخ����ل املح����دود، مم����ن ل����ه 
عقار يطابق عنوانه وقد م�ص����ى على 
ملكيته 10 �صنوات ومل يتجاوز دخله 

600 دينار.
واأ�ص����ار اإلى اأن املجل�����س البلدي 
ه����و همزة الو�ص����ل ب����ني املواطنني 
و�صوؤون البلديات واجلهات اخلدمية 
ال�ص����رتاطات  ان  حي����ث  الأخ����رى، 

و�ص����عتها �ص����وؤون البلدي����ات وعلى 
املواطن����ني املتقدم����ني ان تنطب����ق 

عليه ال�رسوط.
واأ�ص����اف التميم����ي يتع����ني على 
الراغبني يف الت�ص����جيل �رضعة مراجعة 
املجل�����س البل����دي اجلنوب����ي يف مقره 

بالرفاع الغربي.

املنام���ة - بن���ا: ����رضح املدي���ر 
الع���ام ل���الإدارة العام���ة للمباح���ث 
والأدلة اجلنائية باأن �رضطة مكافحة 
املخ���درات متكن���ت م���ن القب����س 
على 3 اأ�ص���خا�س يحملون جن�ص���ية 
اآ�صيوية وبحوزتهم كمية من املواد 
املخ���درة ت�ص���مل م���ادة الهريوين 
املخ���درة وم���ادة ال�ص���بو املخدرة، 
تق���در قيمته���ا بح���وايل 335 األف 

دينار.
واأو�ص���ح اأن التحري���ات الأولية 
اأ�ص���ارت اإل���ى حيازة امل�ص���تبه بهم 

مواد خمدرة بغر�س ترويجها. وبعد 
تاأكي���د املعلوم���ات وجم���ع الأدل���ة 
الالزم���ة، مت مبا�رضة اأعم���ال البحث 
والتحري التي اأ�ص���فرت عن حتديد 
هوي���ة املذكورين والقب�س عليهم 
بع���د ا�صت�ص���دار اإذن م���ن النياب���ة 

العامة.
واأك���د املدي���ر الع���ام ل���الإدارة 
العام���ة للمباحث والأدل���ة اجلنائية 
الإج���راءات  ا�ص���تكمال  ج���ار  اأن���ه 
القانوني���ة الالزمة؛ متهي���ًدا لإحالة 

الق�صية اإلى النيابة العامة. 
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 إعالن بتحويل فروع 
 بي ام اي ش.م.ب »مقفلة«

إلى مصرف السالم البحرين ش.م.ب

يعلن مؤسسو بي ام اي بنك ش.م.ب »مقفلة« 
والمسجلة بموجب القيد رقم 55436 بتحويل 

الشكل القانوني للفروع )14 ،13 ،12 ،3( إلى 
فروع مصرف السالم – البحرين ش.م.ب  

 والمسجلة بموجب القيد رقم 59308، 
 لتصبح الفروع تحت اسم تجاري 

)مصرف السالم – البحرين ش.م.ب(.

فعلى كل من لديه إعتراض التقدم بإعتراضه 
إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

“الأ�شغال”: 15254 بالًغا يف قطاع ال�رصف العام 2017

 ندوة عن اللجنة الوطنية لالأورام يف “حمد اجلامعي”

ت�شهيالت مالية لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�شم�شية

الأمريكي التدخالت الإيرانية احل�شن يوجز لوفد “ال�شيوخ” 

تد�شني املجل�س الوطني لالأورام مار�س املقبل 

وزير �ش�ؤون الكهرباء:

عرب دعمها ومت�يلها العنا�رص الإرهابية

يقدم ال�شت�شارة وخطة العالج للم�شابني... �شلمان بن عطية اهلل: 

املنام���ة - هيئة �ش����ؤون الكهرب���اء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �ش����ؤون  وزي���ر  ا�ش���تقبل 
عبداحل�ش���ني مريزا مبكتبه الرئي����س التنفيذي 
ملجم�ع���ة الربك���ة امل�رصفي���ة عدن���ان ي��ش���ف 
يرافقه الرئي�س التنفيذي وع�ش� جمل�س اإدارة 
بنك الربكة الإ�ش���المي حمم���د املطاوعة ونائب 
املدي���ر الع���ام ملجم�ع���ة اخلدمات امل�ش���اندة 

طارق كاظم.
فر����س  ا�ش���تعرا�س  مت  اللق���اء  وخ���الل 
وجم���الت التع���اون امل�ش���رك ب���ني جمم�ع���ة 

الربك���ة امل�رصفية وبني قط���اع الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة. 

واأثن���ى ال�زير م���ريزا على جه����د جمم�عة 
الربك���ة ودوره���ا الرائ���د يف القط���اع امل����رصيف 
وال�ش���تثماري وجه�ده���ا يف تعزيز القت�ش���اد 
وتن�ش���يط حركة ال�ش���تثمار اإ�ش���افة اإلى جذب 
ال�ش���تثمارات اخلارجي���ة وت�طينه���ا يف البالد، 
ويف ه���ذا ال�ش���دد اأك���د ال�زي���ر دع���م احلك�مة 
للقط���اع امل����رصيف يف مملك���ة البحري���ن ورفده 
بكل املتطلبات التي من �ش���اأنها تعزيز و�شعه 

وحتقيق التقدم املطل�ب على الأ�شعدة كافة. 
كما ا�ش���تعر�س ال�زير م���ع جمم�عة الربكة 
الإمكانات املتاح���ة التي ممكن اأن يقدمها بنك 
الربكة الإ�ش���المي كالت�شهيالت املالية لالأفراد 
وامل�ؤ�ش�شات الراغبني يف تركيب اأنظمة الطاقة 
ال�شم�ش���ية على منازلهم ومن�ش���اآتهم، ت�شجيًعا 
لهم على ا�ش���تخدام الطاقة النظيفة وتر�ش���يد 
ال�شتهالك، والذي ياأتي انطالًقا من اهتمامات 
وروؤية القيادة الر�ش���يدة مبملك���ة البحرين من 

اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة ال�شاملة.

املنامة-وزارة الداخلية: ا�ش���تقبل رئي�س 
الأم���ن العام الل�اء طارق بن ح�ش���ن احل�ش���ن، 
وف���داً من م�ظفي جمل�س ال�ش���ي�خ الأمريكي، 

وذلك يف اإطار زيارتهم ململكة البحرين.
ويف م�ش���تهل اللق���اء، رحب رئي����س الأمن 
الع���ام باأع�ش���اء ال�فد، واأطلعه���م على جه�د 
وزارة الداخلي���ة يف حفظ الأم���ن والنظام العام 
وتاأم���ني ال�ش���المة العام���ة جلمي���ع امل�اطنني 
اإل���ى  ال�ش���اأن  ه���ذا  يف  م�ش���ريا  واملقيم���ني، 
تط�ي���ر  يف  الداخلي���ة  وزارة  اإ�ش���راتيجية 
وحتديث كافة جمالت العمل الأمني من خالل 
التدريب املكث���ف والتجهيز باأحدث املعدات 
والتقنيات والنفتاح على التجارب املتقدمة 

يف دول العامل.
كم���ا ق���دم رئي����س الأم���ن الع���ام، اإيجازا 
تن���اول فيه ا�ش���تمرار التدخ���الت الإيرانية يف 
ال�ش���ئ�ن الداخلية ململك���ة البحرين، مبا ي�ؤثر 
عل���ى ال��ش���ع الأمني، من خ���الل دعم ومت�يل 
وتدري���ب العنا����رص الإرهابي���ة لتنفي���ذ اأعمال 
اإرهابي���ة يف البحري���ن ت�ش���تهدف حي���اة رجال 
الأم���ن و�رصب القت�ش���اد ال�طن���ي وتعري�س 
اأمن الب���الد للخطر، من�ها يف هذا ال�ش���اأن اإلى 
اجله����د الأمني���ة املبذولة للت�ش���دي لالأعمال 
الإرهابية واتخاذ التدابري الالزمة لإحباط هذه 
اجلرائم، مبا ي�ش���من حماية حق�ق امل�اطنني 
واملقيم���ني، انطالق���ا م���ن ت�جيه���ات وزي���ر 
الداخلي���ة ومتابعت���ه احلثيث���ة يف تعزيز ودعم 

جه����د وزارة الداخلي���ة يف تنفي���ذ ت��ش���يات 
اللجنة البحرينية امل�ش���تقلة لتق�شي احلقائق 
مبين���ا اأن م���ا مت يف وزارة الداخلية من تط�ير 
وحتديث قد جتاوز مبراحل ت��ش���يات اللجنة 
واأن بع����س اجل�انب بطبيعتها �ش���تظل دائما 
حت���ت التنفي���ذ مث���ل التدري���ب والتحدي���ث 
والتط�ير الإداري وذلك بالرغم مما مت اإجنازه 
حتى الآن وهي اإجنازات كبرية ومتقدمة، وقد 
مت خ���الل اللق���اء ، بحث اآفاق التع���اون الأمني 
و�ش���بل تط�يره���ا ، بالإ�ش���افة اإل���ى عدد من 

امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرك.
كم���ا تفق���د رئي����س الأم���ن الع���ام ووفد 
م�ظفي جمل�س ال�ش���ي�خ الأمريكي، املعر�س 
الذي اأقيم على هام�س الزيارة، وت�شمن مناذج 
من الأ�ش���لحة واملتفجرات التي ا�ش���تخدمتها 
اجلماع���ات الإرهابية، ومت �ش���بطها يف الفرة 
م���ن 2011 وحت���ى الآن، وم���ن بينه���ا ذخائ���ر 
وقناب���ل يدوية وعب����ات متفجرة، بالإ�ش���افة 
اإلى امل�اد والأدوات التي ت�شتخدمها العنا�رص 
الإرهابية وي�شتهدف�ن بها حياة رجال ال�رصطة. 

املنامة - بنا: ك�شف قائد م�شت�شفى امللك 
حم���د اجلامع���ي الل����اء طبيب ال�ش���يخ �ش���لمان 
بن عطي���ة اهلل اآل خليفة عن انط���الق اجتماعات 
املجل�س ال�طني لالأورام، والذي �شيتم تد�شينه 
ر�ش���مياً ال�ش���هر املقب���ل، يف خط����ة ل�ش���تثمار 
اخل���ربات الطبي���ة املت�فرة وجمعه���ا يف جمل�س 
واحد يق���دم ال�شت�ش���ارة الطبية وخط���ة العالج 

للم�شابني اجلدد بالأورام يف البحرين.
وقال ال�ش���يخ �ش���لمان بن عطية اهلل ل�كالة 
اأنب���اء البحرين )بنا(: “اأطلقن���ا م�رصوعاً جديداً يف 
البحرين يتعلق باإن�شاء املجل�س ال�طني لالأورام 
وال���ذي �ش���يعنى مبتابع���ة ومناق�ش���ة احل���الت 
اجلديدة امل�ش���ابة ب���الأورام. اإن جمال�س الأورام 
معم�ل به���ا يف كثري من الدول واأثبتت جناحها، 
وم���ا لدين���ا يف البحري���ن ه� جلان تعم���ل يف كل 
م�شت�ش���فى عل���ى حده، وم���ا قام به م�شت�ش���فى 
املل���ك حمد اجلامعي ه� جم���ع تلك اخلربات من 
خمتلف التخ�ش�ش���ات وامل�شت�شفيات يف جمل�س 
واحد ل�ش���مان الفائدة الق�ش����ى التي �شتع�د 

بالتايل على املري�س”.
واأ�ش���اف: “لقد اأقّر املجل�س الأعلى لل�شحة 

ه���ذا املجل����س وو�ش���ع ل���ه قان�ناً ينظم �ش���ري 
العم���ل فيه، ومن خالل هذا املجل�س �ش���تناق�س 
كل ح���الت الأورام اجلديدة التي ترفع اإلينا من 
خالل الطبيب املعالج، من اأجل �ش���مان ح�ش�ل 
املري�س على اأف�شل ال�شبل العالجية املتكاملة 
ح�شب ت��ش���يات الأطباء املخت�شني كل ح�شب 

جماله.
م���ن جهته، اأ�ش���ار مدي���ر مرك���ز امللك حمد 
لالأورام اإليا�س فا�ش���ل اإلى اأن املجل�س ال�طني 
ل���الأورام ياأت���ي كحلق���ة و�ش���ل بني الكف���اءاآت 
الطبية املتخ�ش�شة واملري�س من خالل الطبيب 
املعال���ج ال���ذي �ش���يبقى امل�ش����ؤول الأول ع���ن 
تطبيق اخلطة العالجي���ة وما قد يتاأتى عنها من 

مفاعيل.
وقال: “�ش���ينظم املجل����س ال�طني لالأورام 
اجتماع���ني اأ�ش���ب�عياً يف م�شت�ش���فى امللك حمد 
اجلامع���ي ومركز املل���ك حمد ل���الأورام، يناق�س 
فيهم���ا ح���الت الأورام امل�شّخ�ش���ة يف البحرين 
�ش���من فريق م���ن ال�شت�ش���اريني م���ن جمالت 
متعددة كاجلراحة، الأ�شعة الت�شخي�شية، الأ�شعة 
العالجي���ة، الع���الج الكيم���اوي، الط���ب الن����وي 

ودرا�شة الأن�شجة على �شبيل املثال ل احل�رص”.
 واأ�ش���اف: “اله���دف م���ن ذلك ه���� اخلروج 
بخط���ة عالجي���ة متكاملة ومن�ش���قة بني اأع�ش���اء 
الفري���ق الطبي املعال���ج قبل ال����رصوع بالعالج. 
واأكد ال�ش���عي من خالل املجل�س ال�طني لالأورام 

على بناء ثقافة البيئة العلمية”.

املنامة - وزارة الأ�ش����غال و�ش�����ؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: قال مدير 
اإدارة ت�ش����غيل و�ش����يانة ال�رصف ال�شحي 
البلدي����ات  و�ش�����ؤون  الأ�ش����غال  ب�����زارة 
�ش�����قي مندي����ل  العم����راين  والتخطي����ط 
اإن ع����دد البالغ����ات الت����ي وردت ملرك����ز 
تلق����ي البالغات وال�ش����كاوى عل����ى الرقم 
بلغ����ت 15254 بالًغا خالل   80001810
الع����ام 2017، اإذ مت����ت ال�ش����تجابة له����ا 
ومعاجلتها خالل �شاعة من البالغ اأو اقل.

واأ�ش����اف مندي����ل اأن البالغ����ات التي 
ت����رد اإلى مركز الت�ش����الت بال�زارة يتم 
تلقيه����ا م����ن قبل 10 م�ظف����ني باملركز 
لأخ����ذ البيان����ات كامل����ة وبالت����ايل يت����م 
حت�يلها اإلى طاقم ال�رصف ال�شحي الذي 
يج�����ب مناطق مملك����ة البحرين ب�ش����كل 
ي�م����ي ملعاجل����ة ح����الت الط�����ارئ التي 
ترد املركز واملتعلقة ب�ش����بكات ال�رصف 

ال�شحي و�شبكات ت�رصيف مياه الأمطار.
وذكر اأن حمافظة العا�ش����مة هي من 
اأعلى املناطق التي ترد منها البالغات، اإذ 
بلغت خالل ال�شنة املا�شية 5574 بالًغا، 
وتليه����ا املحافظ����ة اجلن�بي����ة ب����� 4600 
بالًغ����ا، اأم����ا يف حمافظة املح����رق فقد بلغ 
عدد البالغ����ات 3078 بالًغا، واأخرًيا تاأتي 
املحافظ����ة ال�ش����مالية يف ع����دد البالغات 
2002 بالًغ����ا.  اإذ بلغ����ت  ال�����اردة له����ا، 

واأك����د مندي����ل اأن املطاع����م والكراج����ات 
تلزم با�ش����راطات قطاع ال�رصف ال�شحي 
 Grease( بركي����ب م�ش����يدة للده�����ن
Trap( وتنظيفها ب�شكل دوري لتفادي 
انتقال الده�ن ل�ش����بكة ال�رصف ال�ش����حي 
العامة، وم�ش����يدة الزي�ت وال�شح�م هي 
غرف����ة تفتي�س ذات م�ا�ش����فات خا�ش����ة 
تن�س����اأ داخ����ل موقع الن�س����اط ت�س����تقطب 
فقط مي����اه ال�رصف ال�ش����حي الناجتة عن 
ممار�س����ة الن�س����اط )املي����اه القادمة من 
الأر�ش����ية، غ�شيل  املغا�ش����ل، امل�ش����ايف 
ال�شيارات( عرب �شبكة منف�شلة عن ذلك 
اخلط الذي ينقل مياه ال�رصف ووظيفتها 
الأ�شا�ش����ية ف�ش����ل ومنع ت�رصيف الزي�ت 
وال�ش����ح�م اإل����ى �ش����بكة ال�رصف ال�ش����حي 

للتخل�س منها بطريقة اآمنة و�شليمة.

حم���د  املل���ك  م�شت�ش���فى   - ع���راد 
اجلامع���ي: متهي���دا لالفتت���اح املبدئي 
ملرك���ز املل���ك حم���د لع���الج الأورام يف 
مار����س املقبل من العام اجل���اري، نظم 
م�شت�ش���فى املل���ك حمد اجلامع���ي ندوة 
تعريفية ب�ش���اأن عم���ل اللجن���ة ال�طنية 
ل���الأورام، والتي حا�رص فيها مدير املركز 
اإليا�س فا�شل بح�ش�ر قائد امل�شت�شفى 
الل�اء طبيب ال�ش���يخ �ش���لمان بن عطية 
اهلل اآل خليفة اأم�س يف قاعة املحا�رصات.

وا�ش���تعر�س فا�ش���ل اأهداف اللجنة 
الرئي�ش���ة التي تتمثل يف ال�شتفادة من 
ت�ش���خي�س وعالج  ا�شت�ش���اريي  خ���ربات 
الأورام ودور الطبي���ب يف طرح اأف�ش���ل 
الت��ش���يات والعالجات املنا�ش���بة لكل 
حالة مبا يتما�شى مع املعايري املعتمدة 
دولي���ا واآلية حت�يل احلالت املر�ش���ية 
مملك���ة  يف  كاف���ة  امل�شت�ش���فيات  م���ن 

البحرين؛ ل�شمان ج�دة العالج والرعاية 
ال�شحية يف رب�ع ال�طن.

ح����رص الندوة جم���ع غفري م���ن اأطباء 
واخت�شا�ش���يي جم���ال ع���الج الأورام من 
ال�شحية  وامل�ؤ�ش�ش���ات  امل�شت�ش���فيات 
كاف���ة يف البحري���ن واملهتم���ني يف هذا 

املجال.

• �ش�قي منديل	

• اإليا�س فا�شل	

• ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل	
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هل النظام املرن اأي البطاقة الزرقاء 
�صت�ص���بح مثل البطاقة الأمريكية اخل�رضاء 
الت���ي ت�ص���نف العمال���ة الأجنبي���ة كعمالة 
مهاج���رة يح���ق له���ا النتفاع م���ن خدمات 
الدولة من �صحة وتعليم و�صمان اجتماعي 
وتقاع���د، اأي اأنهم �صي�ص���بحون مواطنني 
دائمني، يحق لهم اأن ي�صت�صيفوا اأقاربهم 
البطاق���ة  عل���ى  احل�ص���ول  يف  الراغب���ني 
الزرق���اء، ث���م يتط���ور الأمر اإل���ى املطالبة 
باجلن�ص���ية بع���د م�ص���ي 10 - 15 �ص���نة، 
وبع���د اأن تتنام���ى اأعدادهم �صي�ص���بحون 
قوة موؤثرة اقت�صادية كبرية ت�صيطر على 
جميع جمالت القت�ص���اد، عقاريني وجتار 
اأغذية واأدوية وم�ص���ارف مالي���ة ومكاتب 

�صفريات ومهند�صني واأطباء ومدر�صني.
وه���ا ه���و �ص���وؤال موج���ه يف مقابل���ة 
مل�ص���وؤول �ص���ابق بوزارة العمل، هو: “هل 
تخ�ض���ون �أن تك���ون هناك �ض���غوط قادمة 
من بلد مثل اأمريكا يف �ص���اأن م�صتقبل هذه 
اجليو����ش من العمال���ة الواف���دة؟”، وكان 
رده: “طبعاً، يعني مث���ل يف اتفاقية للأمم 
املتح���دة ا�ص���مها اتفاقية حماي���ة العمالة 
املهاجرة وعوائلها، هذه نحن ل ن�ص���ميها 
العمال���ة املوؤقتة وهي مهاج���رة تعطيهم 
ال�ص���كن والتعلي���م وال�ص���حة مث���ل  ح���ق 
�ملو�ط���ن متاما، وهن���اك بروتوكول ملحق 
م���ع التفاقية لإعطائهم حقوقا �صيا�ص���ية 
كحقهم يف �لتمثيل يف �ل�ض���لطة �لت�رشيعية 
وحقائ���ب وزارية مثل كولومبي���ا واليابان 
و�ض���نغافورة و�ل�ض���ن �لهند، وهذ� لي�س 

م�صتبعدا على املدى البعيد”.
ه���ذا اخلطر الكبري على الأمن القومي 
والرتكيبة ال�ص���كانية والزيادة املرعبة يف 
اأع���داد العمالة الأجنبي���ة وبرنامج البطاقة 
الزرق���اء اجل���اذب الت���ي ت�ص���اوي الأجنبي 
الواف���دة  العمال���ة  وت�ص���بح  باملواط���ن، 
عمالة مهاجرة دائم���ة، وقد تطالب الدول 
امل�ص���درة للعمال���ة باحلقوق ال�صيا�ص���ية 
و�ملدني���ة ملو�طنيه���ا، و�ض���غط �لأحز�ب 
ال�صيا�ص���ية الت���ي �ص���تتكون تلقائياً بني 
جتمع���ات ه���ذه العمال���ة ودع���م الن���وادي 
واجلمعي���ات الأجنبية، خ�صو�ص���ا مع وجود 
ن���ادي يف البحري���ن يناف����ش هيئة �ص���وق 
العم���ل وجتتم���ع ب���ه كو�ص���ي ع���ن حقوق 
�لعمال���ة �لو�ف���دة، وهناك ع���دة مقابالت 
ن�رشت يف �ل�ض���حف عن مقابلة رئي�س هيئة 
�صوق العمل اأع�ص���اء هذا النادي، ما يعني 
�أن هناك �أمر�  قادما حمبوكا ب�ض���بب غياب 

بعد النظر.
يبدو اأن البطاقة الزرقاء هي نف�ص���ها 
البطاقة الأمريكية اخل�رضاء، ول ت�صتعجلوا 
�ضتك�ض���ف �ل�ض���نو�ت �لقادمة خطورة هذ� 
الق���رار، عندم���ا تتحالف ه���ذه العمالة مع 
البحريني���ة  ال�صيا�ص���ية  الأح���زاب  بع����ش 
لت�ضكل قوة �ض���غط على �لدولة بدعم من 
اأم���ريكا ومنظماته���ا، لي�ش هذا م�ص���تبعدا 
كما �رضح امل�ص���وؤول ال�ص���ابق نف�صه الذي 
رفع لواء اإ�ص���لح �ص���وق العم���ل، لكنه هو 
من فتح �صوق العمل للعمالة الوافدة، وما 
البطاقة الزرقاء اإل واحدة من اأفكاره فهو 
من تبنى �إلغاء �لكفيل وحرية تنقل �لعامل 
الت���ي اأطلق عليه���ا اليوم ا�ص���م “البطاقة 

الزرقاء”.

بين البطاقة األميركية الخضراء 
والبطاقة البحرينية الزرقاء

 اليوم العالمي 
للعدالة االجتماعية

إدراج الترشيد في 
مناهج التدريس

 يف 2008م اعتم���دت منظم���ة العم���ل 
الدولية اإعلن “منظمة �لعمل �لدولية ب�ضاأن 
العدال���ة الجتماعي���ة” من اأجل امل�ص���اعدة 
عل���ى حتقي���ق التق���دم لل���دول والعدال���ة 
�لجتماعي���ة لل�ض���عوب، ومبوجب���ه َيلت���زم 
اأع�ص���اء املنظمة بتحقيق التنمية والعدالة 
الجتماعية، وبهما يتحقق الأمن وال�ص���لم، 
وي�ض���يع �حرت�م حق���وق �لإن�ض���ان وحرياته 
الأ�صا�ص���ية، وذلك يف ظ���ل التحديات التي 
ُيعانيها العامل من الأزمات املالية وغياب 
الأم���ن وارتف���اع موؤ����رضات الفق���ر وانعدام 

امل�صاواة يف كثري من املجتمعات.
ويف 2018م يت���م الحتفال بهذا اليوم 
حتت �ص���عار “تنقل العمال طلًب���ا للعدالة 
الجتماعي���ة”، وهجرة العم���ال من بلدانهم 
اإلى بلدان اأخرى �ص���ببها البحث عن العمل 
�لذي ُيهيئ لهم �ُضبل �لعي�س �لكرمي لهم 
ولأ�رشه���م، حي���ث يرتك �ملرء ب���الده مرغًما 
ولي�ش ُمرًيا ب�ص���بب ما تعاني���ه بلده من 

ظ���روف واأزم���ات �صيا�ص���ية واقت�ص���ادية 
وع�ص���كرية، َيفرُ م���ن احلياة يف ب���لده اإلى 
حي���اة اأخرى يف اأر�ش اهلل الوا�ص���عة �ص���عًيا 
ل���ه ولأ�رشت���ه،  ور�ء لقم���ة عي����ٍس كرمي���ة 
والبع����ش من ه���وؤلء م���ن حينما َيف���رُ من 
امل���وت يف بلده ق���د يلقى حتف���ه قبل اأن 
ي�ض���ل �إل���ى ُمبتغاه، وُتق���در منظمة �لعمل 
الدولية اأن ن�ص���بة العم���ال املهاجرين هي 
)4.4 %( من اإجمايل عدد العمال يف العامل.

العدالة الجتماعية نظام اجتماعي يتم 
من خلله حتقيق تكافوؤ الفر�ش وامل�صاواة 
يف التعلي���م والعم���ل والرعاي���ة ال�ص���حية، 
ال�صيا�ص���ية،  ال���روات واحلق���وق  وتوزيع 
حي���ث يتمتع جمي���ع �أف���ر�د �ملجتمع بغ�س 
النظ���ر ع���ن اجلن����ش اأو الع���رق اأو الديانة 
مب�ضتوى كرمي من �حلياة �ملعي�ضية بعيًد� 
ع���ن التحيز ومبا ُيحقق الكرامة الإن�ص���انية 
واملحبة بني النا�ش والت�ص���امن بني اأفراد 

املجتمع.

وتعت���ر مملك���ة البحري���ن م���ن الدول 
الت���ي حتق���ق العدال���ة الجتماعي���ة وذلك 
لإمي���ان القي���ادة ال�صيا�ص���ية وحكومته���ا 
الجتماعي���ة  العدال���ة  باأهمي���ة  الر�ص���يدة 
ودوره���ا الإن�ص���اين، واأك���د د�ص���تور البلد 
يف امل���ادة )4( اأن )العدل اأ�ص���ا�ش احُلكم، 
والتع���اون والرتاح���م �ص���لة وثق���ى ب���ني 
املواطن���ني، واحلري���ة وامل�ص���اواة والأمن 
والطماأنينة والِعلم والت�ص���امن الجتماعي 
وتكافوؤ الفر�ش ب���ني املواطنني دعامات 
للمجتم���ع تكفله���ا الدول���ة(، ويف غريه���ا 
م���ن امل���واد اللحق���ة التي توؤك���د حتقيق 
العدال���ة الجتماعي���ة يف جُمم���ل م���ا توفره 
�لدولة ل�ض���عبها م���ن خدم���ات، ويتم ذلك 
اأي�ًصا جلميع املقيمني على اأر�ش البحرين 
اأع���راق وثقاف���ات  اإل���ى  الذي���ن ينتم���ون 
وديان���ات متلفة، مما جعل م���ن البحرين 
���ا للت�ض���امح و�لتعاي�س و�ض���احة لن�رش  �أر�ضً

املحبة وال�صلم.

مل يع���د الرت�ص���يد خي���اراً ُيلج���اأ اإلي���ه 
وقت احلاجة، بل اأ�ص���بحت فل�ص���فته جزًءا 
من ا�ص���رتاتيجية الدول���ة وتطبيقاً للواقع 
يف خمتل���ف �ملجالت و�مل�ض���اريع من �أجل 
حتقي���ق التنمي���ة امل�ص���تدامة يف املجتمع، 
ولو نظرنا اإلى واقع الرت�ص���يد يف جمتمعنا 
فاإننا �ص���راه مقت�رضاً على الكهرباء واملاء 
فقط، يف مقابل ذلك ل جند اأية جهة تتبنى 
ن�رش ثقاف���ة تر�ض���يد �لغ���ذ�ء �أو �مللب�س �أو 
ال���دواء اأو حت���ى ال�ص���لوكيات الجتماعي���ة 
الت���ي اأ�ص���ابتها اآف���ة املظاه���ر واأدخلتها 
حي���ز التبذي���ر والإ����رضاف، يف الوقت الذي 
يتف���ق �ملجتمع عل���ى تغذيته���ا يومياً من 
ب���اب التباه���ي والتفاخر، للأ�ص���ف اإن هذه 
ال�ص���لوكيات اخلاطئ���ة يتبعه���ا كث���ريون 

وتنج���م عنه���ا اأ����رضار عدي���دة يف املجتمع 
كالإ����رضاف يف الأطعم���ة ال���ذي ي���وؤدي اإلى 
م�ض���كلة يف �لنظاف���ة، حي���ث �إنها ت�ض���كل 
اإرباكاً حقيقياً للجه���ات والأجهزة املعنية 
بالنظافة، وكذلك م�ضكلة تر�كم �لنفايات 
واأ�رضاره���ا على البيئة علوة على ذلك فاإن 
هذ� �ل�ض���لوك �ل�ضتهالكي هو �ضبب مبا�رش 
يف ارتفاع الأ�ص���عار وغلء ال�ص���لع، فارتفاع 
الطلب على ال�ص���لع ينق�ص���ها يف الأ�صواق 
وبالت���ايل يرف���ع من �ص���عرها وي���وؤدي اإلى 
زيادة غري مررة على هذه ال�صلعة، وبعدها 
نلقي اللوم عل���ى التجار ونتهمهم بالطمع 
و�جل�ض���ع ونن�ضى �ضلوكياتنا �خلاطئة �لتي 

كانت �صبباً مبا�رضاً وراء ذلك. 
مم���ا يلح���ظ عل���ى ط���لب املدار����ش 

البتدائية خ�صو�صاً غياب ثقافة الرت�صيد 
حي���ث يت�ص���ح ذلك جلي���اً من خ���لل بقايا 
وجب���ات �لطلبة �لت���ي متتلئ به���ا بر�ميل 
�لنظاف���ة �أو ق���د تر�ها مرمية هن���ا وهناك 
على اجلنبات، كذلك احلال يف القرطا�صية 
كالأقلم وباق���ي الأدوات الت���ي تزخر بها 
حقائب الطلب دون احلاجة الفعلية اإليها، 
له���ذا فم���ن ال����رضوري العمل عل���ى غر�ش 
ثقافة �لرت�ض���يد لدى �لنا�ضئة منذ �ل�ضغر 
وذل���ك بت�ص���مينها يف املناهج الدرا�ص���ية 
على �أن يكون هناك تعاون من قبل �أولياء 
الأمور مع املدار�ش يف تنمية هذه املفاهيم 
لدى �لطالب، �إن ن�رش ثقافة �لرت�ضيد منهج 
�رضع���ي ومطلب اقت�ص���ادي وهو ال�ص���بيل 

الوحيد للحفاظ على املوارد.

مجدي 
الحلبي

 

 

�أ�ض����باب �حل����رب متع����ددة ومتغرية 
من�ص����ات  ا�ص����تهداف  منه����ا  وكث����رية، 
�لتنقيب عن �لغاز و�ملن�ضاآت �لإ�رش�ئيلية 
اهلل  ن�����رض  ه����دد  الت����ي  املتو�ص����ط  يف 
با�ص����تهدافها يف ح����ال اعت����داء اإ�رضائي����ل 
على �لبلوك رقم 9 يف املتو�ص����ط بح�صب 
خطاب����ه الأخري، والت����ي تعت����ره اإ�رضائيل 
مبثابة اإعلن حرب يف حال حدوثه، واأي�صا 
اإر�ص����ال اإيران طائرة م�صرية هجومية قد 
يك����ون �إعالن ح����رب، ومتو�ض����ع �إير�ن يف 
�ص����وريا ولبن����ان واإقامة م�ص����انع لتجهيز 
الأ�ص����لحة املتطورة ونقلها حلزب اهلل يف 
لبنان �أمور ت�ض����كل �إ�رش�ئيليا �إعالن حرب، 
وكان نتنياهو قد ق����دم للدول الأوروبية 
�مل�ض����اركة يف قمة ميونخ لالأمن معلومات 
ووثائق و�ص����ورا يدعي اأنه����ا اإثبات على 
ت����ورط �إي����ر�ن يف �لهج����وم عل����ى �إ�رش�ئيل 
بو�ص����ائل �ص����تى، كم����ا اأن ليرم����ان وزير 
الدفاع الإ�رضائيل����ي بحاجة اإلى اإجناز اأمني 
ما، وم�ض����اكل نتنياه����و �لقانونية وتهمة 
الر�ص����وة جتعله يفكر ب�رضف الأنظار حتى 

بحرب اأو عملية ع�صكرية وا�صعة النطاق.
من اجلانب الآخر اإيران تنفي اإر�صال 
�لطائ����رة �مل�ض����رية وتنفي �إن�ض����اء قو�عد 
ع�ص����كرية هجومي����ة يف �ص����وريا وم�ص����انع 
�أ�ض����لحة يف لبنان وترى بخطو�ت �إ�رش�ئيل 
�ص����دها عدوانا يلزم الرد، ومقتل عدد ل 
ي�ص����تهان به من حر�ش الثورة الإيراين يف 
�لغ����ار�ت �لإ�رش�ئيلي����ة �لأخرية يف �ض����وريا 
ل����ن مير مرور الكرام كما يرى املراقبون، 
اأ�ص����ف اإلى ذلك الو�صع الإيراين الداخلي 
و�لغليان �ل�ض����عبي و��ضتمر�ر �لتظاهر�ت 
تقوده����ا  الت����ي  اليومي����ة  واملواجه����ات 
�ل�ضبايا و�لن�ض����اء و�ل�ضباب باأعد�د قليلة 
اإلاأانه����ا ته����دد عر�ش املليل واأ�ص����حاب 
�ل�ضاأن يف طهر�ن و�أ�ضفهان وقم و�ضري�ز 
والأهواز وغريها، ه����ذه التظاهرات التي 
قد تت�ص����بب بفو�صى عارمة اإلى حد اإجراء 
تغيري�ت جذرية يف �جلمهورية �لإ�ضالمية 
ناهيك عن �رضاع جرالت احلر�ش الثوري 
مع الإ�صلحيني يف �صدة حكم اإيران، واإذا 
اأ�صفنا اإلى كل تلك الأ�صباب �رضاع القوى 
العظم����ى واأطماعه����ا يف املنطق����ة تكون 
الأر�ص����ية خ�ص����بة وموؤاتية حلرب جديدة 
ت�ص����طر اجلمي����ع يف نهايته����ا للجلو�����ش 
معا عل����ى طاولة الأمم املتحدة لتقا�ص����م 
الكعكة ال�صورية وحتديد نفوذ القوى يف 

املنطقة.
لدي����ه  تك����ون  اأن  يري����د  جان����ب  كل 
الأوراق والأ�صباب للمواجهة، فحني تكون 
اإ�رضائي����ل تواج����ه على اأر�ص����ها ويق�ص����ف 
داخله����ا وم����ا ت�ص����ميه جبهته����ا الداخلية 
�لأر�����س  عل����ى  �إي����ر�ن ملع����ارك  ت�ض����عى 
ال�ص����ورية واللبنانية ورمبا تو�ص����عها اإلى 
قطاع غ����زة ويعتقد البع�����ش اأن اإ�رضائيل 
قد ت�صتهدف الأرا�ص����ي الإيرانية يف حال 
ن�ض����وب �حلرب وت�رشب نقاطا موجعة كما 
فعل����ت �ص����ابقا يف م�ص����األة اغتي����ال علماء 
لل�ص����واريخ  مواق����ع  تدم����ري  اأو  الن����ووي 
ومن�ضاآت �إير�نية مهمة، �رش� ودون �لإعالن 

عن ذلك.
واإن كان ال�صوؤال هنا اأين رو�صيا وما 
موقفه����ا م����ن ذلك؟ فاجل����واب موجود يف 
ت�رضيح����ات نائب ال�ص����فري الرو�ص����ي لدى 
�إ�رش�ئي����ل �ل����ذي ق����ال �إنه يف حال ن�ض����وب 
حرب بني اإيران واإ�رضائيل وحزب اهلل، فاإن 
رو�صيا �صتكون اإلى جانب اإ�رضائيل ولي�ش 
فقط الوليات املتحدة، هذه الت�رضيحات 
�ص����نعت بلبل����ة يف حم����ور اإي����ران �ص����وريا 
حزب اهلل خ�صو�ص����ا اأن رو�صيا حليفة هذا 
املح����ور يف احلرب ال�ص����ورية، هنا لبد من 
�لعودة �إلى ح����رب �لأدمغ����ة و�لتقدير�ت 
وخطو�ت �ل�ضطرجن على �لأر�س �ل�ضورية 
اللبنانية، فهل حتريك اجلنود �ص����يعر�ش 
�ملل����ك للموت؟ و�ملعروف �أن �ل�ض����طرجن 

هي لعبة “نتيجة �صفر”. “اإيلف”.

شطرنج إيراني 
إسرائيلي على طاولة 

سوريا ولبنان )2(

أسامة الماجد
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سوالف

هك����ذا ه����ي البحري����ن بل����د املوؤ�ص�ص����ات 
والقانون، ول حياة فيها للرابطة اخلفية التي 
قطع����ت م�ص����افات طويل����ة يف دروب اخليانة 
والتاآمر، فقد برزوا يف احلياة العامة على اأنهم 
اأع�ص����اء جمعيات �صيا�ص����ية “الوفاق ووعد”، 
ولكنه����م يف احلقيقة كان����وا عملء وانقلبيني 
��ض����تغلو� �حلريات و�لقو�ن����ن �لع�رشية �لتي 
ج����اء به����ا �مل�رشوع �لإ�ض����الحي ل�ض����يدي جاللة 
املل����ك املف����دى للهيمن����ة عل����ى موؤ�ص�ص����ات 
املجتم����ع امل����دين والرك�ش الله����ث من اأجل 
�إ�ض����قاط �لنظ����ام وكان����ت جبه����ة �نطالقه����م 
اأع�ص����اء  حرم����ان  قان����ون  وياأت����ي  معروف����ة، 

�جلمعيات �ل�ضيا�ض����ية �ملنحلة من �مل�ض����اركة 
يف �لنتخابات �ملقبل����ة �لذي تقدم به �لنو�ب 
و�صوت عليه اجلميع با�صتثناء نائبني وامتنع 
ثلثة ع����ن الت�ص����ويت، ليمثل موقف����ا وطنيا 
�ص����ارما للحف����اظ عل����ى “بيت �ل�ض����عب” من 
العملء واأ�صحاب الفنت ومن اأ�صاء للبلد و�صار 
حتت �أجنح����ة �لتخري����ب و�لإرهاب، فاأع�ض����اء 
اجلمعيات ال�صيا�صية املنحلة اأ�صاءوا للبحرين 
واآث����ار خيانته����م مازالت ملمو�ص����ة واأعمالهم 
تدينه����م بالدرجة الأولى، وه����وؤلء ل ميكنهم 
الرجوع عن توجهاته����م وطبيعتهم وكما قال 
وزير الداخلية يف اإحدى لقاءاته مع املواطنني 

يف 2016 “�إن م����ن �رمتى يف �أح�ض����ان �إير�ن ل 
ميكن اأن يكون �رضيكا يف بناء الوطن”.

هوؤلء ل ميك����ن اإعطاوؤهم حلم العودة من 
جدي����د ملو��ض����لة م�رشوعهم، و�ض����بق �أن قلت 
عنهم يف مقال �ص����ابق “اإنهم جمرد العوبة يف 
يد الأجنبي و�ص����يلجاأون اإلى اأخبث الأ�ص����اليب 
من اأجل ال�صحك علينا باأنهم مهتمون بالأمور 
الوطني����ة، بل يهمه����م الزدهار القت�ص����ادي 
وحمارب����ة الإرهاب”، فاملعروف اأن العا�ص����ي 
قد يتوب توبة ن�صوحة اإلى اهلل، لكن هوؤلء ل 
ميكن �لوثوق بهم ول بالأر�س �لتي مي�ض����ون 
عليها، واإل ملاذا مل ي�صدر اأي اأحد منهم )كل 

اأع�ص����اء اجلمعيات املنحلة( بيان����ا يدين فيه 
التدخ����لت الإيراني����ة يف البحري����ن والعمليات 
الإرهابي����ة الت����ي راح �ص����حيتها الكث����ري م����ن 
رج����ال الأمن، وج����ود اأمثال ه����وؤلء يف العملية 
�لنتخابي����ة �ملقبل����ة يكون كند�ء للتما�ض����يح 

للم�ضي بجانبها.
الكل يعرف اأنها مل تكن جمعيات �صيا�صية 
ومعار�ص����ة وطني����ة حقيقية كما ادع����ت، اإمنا 
تنظيم اإرهابي حاول اأن ميحو الوطن بالكذب 
املعتاد وت�صميم املجتمع بالطائفية، ومثلما 
احلياة جتري كجميع الأنهار، يفرت�ش تنظيف 

�لنهر من �ل�ضو�ئب ليكون �ضاحلا لل�رشب.

وجود أعضاء الجمعيات المنحلة 
في االنتخابات... نداء للتماسيح

 

 

عبدعلي الغسرة

أحمد عمران

نجاة المضحكي



 الدولر يــرتفــع لأعلــى 
م�ستوى يف 10 اأيام 

لندن -رويرتز: �ســـعد الدولر اأم�ـــس اخلمي�س لأعلى 
م�ستوى يف 10 اأيام بعدما اأظهر حم�رض الجتماع الذي عقده 
جمل�ـــس الحتياطي الحتادي )البنـــك املركزي الأمريكي( 
يف يناير اأن �سناع ال�سيا�سات واثقون من ارتفاع الت�سخم 
واحلاجة لال�ســـتمرار يف رفع اأ�ســـعار الفائدة. وارتفع موؤ�رض 
الدولر، مقابل 6 عمالت رئي�سة، اإلى 90.235، وهو اأعلى 
م�ستوى منذ 13 فرباير. ودفع ذلك الدولر لل�سعود اأكرث 
مـــن 2 ٪ مـــن اأدنى م�ســـتوى يف 3 اأعوام الذي �ســـجله يوم 
اجلمعة، والجتاه اإلى حتقيق اأول مكا�ســـبه الأ�سبوعية منذ 

بداية العام 2018.

“الغرف اخلليجية” ينظم ور�سة “متطلبات الحتاد اجلمركي” 
اخلرب - احتاد الغرف اخلليجية: تعتزم الأمانة العامة لحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي بالتعاون 
مع منظمة اخلليج لال�ست�ســـارات ال�ســـناعية عقد ور�ســـة “جهود ا�ســـتكمال متطلبات الحتاد اجلمركي بني 
دول جمل�س التعاون” حتت �ســـعار “امل�ســـرية، التحديات، احللول املقرتحة” يف مقر الأمانة العامة ملجل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية بالريا�س بتاريخ 27 فرباير اجلاري، وكذلك ت�ست�سيف غرفة ال�رضقية الور�سة 
مبقرها بتاريخ 1 مار�س املقبل. و�ســـيح�رض الور�ســـة ممثلون وخرباء من اجلهات املعنية يف القطاعني العام 
واخلا�س اخلليجي واملهتمون وامل�ســـوؤولون يف الحتاد اجلمركي بدول املجل�س. و�ســـتتناول الور�سة حماور 
عـــدة اأهمها الحتاد اجلمركي امل�ســـرية والإجنازات، تقييم الو�ســـع الراهن والإجـــراءات اجلمركية، والحتاد 
اجلمركي والقطاع اخلا�س. وبنينَّ الأمني العام لحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي اأن 
الور�ســـة التعريفية هذه �ســـتتنقل بني دول املجل�س �سمن �سل�سلة الور�س املجدولة التي �سيتم عقدها يف 
الحتادات والغرف الأع�ساء لعر�س درا�سة )تقييم الإجراءات اجلمركية بني دول املجل�س و�سبل تطويرها(، 

ولأخذ اأهم املرئيات واملقرتحات من امل�ساركني خالل الور�سة لت�سمينها يف الدرا�سة اجلمركية.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

43 % منو �مل�سافرين �لبحرينيني �إلى تركيا يف 2017
4 ماليني دينار عو�ئد “�لأوقاف” يف 2016

ر�سد 10 ماليني لتنفيذ م�ساريع وقفية

اأ�ســـار الرئي�ـــس التنفيـــذي لغرفـــة جتارة 
و�ســـناعة البحريـــن خالـــد الرويحـــي اإلـــى اأن 
اح�ســـاءات وزارة العدل وال�ســـوؤون الإ�سالمية 
والأوقـــاف اأفـــادت اأن عوائد ال�ســـتثمارات يف 
الأوقاف قد بلغت نحو 4 ماليني دينار يف العام 
2016 بالإ�ســـافة اإلـــى اأن جمل�س الأوقاف قد 
ر�سد ميزانية قدرها 10 ماليني دينار لتنفيذ 
عدد من امل�ســـاريع الوقفيـــة يف البحرين خالل 

العام نف�سه.
وكانـــت غرفـــة جتـــارة و�ســـناعة البحرين 
فقد نظمت �ســـباح اأم�س اخلمي�س ببيت التجار 
وبالتعـــاون مع جلنة الأوقـــاف بغرفة املنطقة 
ال�رضقية باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 
نـــدوة تثقيفيـــة حـــول “اأهميـــة الأوقـــاف يف 
املجتمع البحريني والدور املرتقب لأ�ســـحاب 
الأعمال” بح�ســـور كل مـــن اأمني جلنة الأوقاف 
يف غرفة ال�رضقية ال�سيخ �سعد بن حممد املهنا، 
ورئي�ـــس الأوقـــاف اجلعفرية ال�ســـيخ حم�ســـن 
الأوقـــاف  اإدارة  جمل�ـــس  وع�ســـو  الع�ســـفور، 
�ل�صنية عبد�حلكيم �خلياط، وعدد من �أ�صحاب 

الأعمال.
ويف معر�ـــس كلمتـــه اأكد الرويحـــي الدور 
الفاعـــل الذي ت�ســـهم به الأوقـــاف يف املجتمع 
باعتبارها اأحد اأهم اأعمدة املجتمع الإ�ســـالمي، 

فالوقـــف باآثاره الإيجابية يعترب ر�ســـالة حياة، 
م�ســـيفاً اأن الأوقـــاف يف مملكـــة البحريـــن لها 
الجتماعيـــة  التنميـــة  يف  كبـــري  اإيجابـــي  دور 

والقت�سادية.
وبني اأن تنظيم هذه الندوة النوعية ياأتي 
بهـــدف التعريف باأهمية الأوقـــاف يف املجتمع 
البحريني والدور املرتقب لأ�سحاب الأعمال يف 
الزمن املعا�رض من خالل تنويع الربامج الوقفية 
وعدم ح�رضها يف منافذ حمددة وذلك لالإ�سهام 

يف تطوير البنية الت�رضيعية والتنظيمية لها.

مـــن جانبـــه بني ال�ســـيخ �ســـعد بـــن حممد 
املهنا اأن الأوقاف تعترب �رضياناً رئي�سا لتغذية 
وال�ســـحية  القت�ســـادية والجتماعية  التنمية 
املجتمعيـــة،  املجـــالت  وكافـــة  والتعليميـــة 
موؤكداً على �رضورة ت�ســـجيع قطاع الأعمال على 
تاأ�ســـي�س الأوقـــاف، ون�ـــرض الوعي لـــدى قطاع 
الأعمال باأهمية تاأ�ســـي�س الوقف، والتن�ســـيق 
مع اجلهات الر�سمية لتطوير الأنظمة واللوائح 
التي حتكم م�رضوعـــات الأوقاف، واإبراز اجلانب 

القت�سادي للوقف يف التنمية املحلية.

• جانب من الندوة	

دبي – القن�سلية الرتكية: وفًقا لأحدث 
البيانات ال�سادرة عن املكتب العام للثقافة 
واملعلومـــات يف القن�ســـلية الرتكية يف دبي، 
فيما يخ�س اإح�ساءات الزّوار من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي اإلى تركيا، فقد ارتفع عدد 
امل�ســـافرين البحرينيـــني مـــن البحريـــن اإلى 
تركيـــا من 41.505 األف زائر يف العام 2016 
اإلـــى 59.442 األـــف زائر يف العـــام 2017، اأو 

مبعدل منو 43.43 %.
ويف العـــام 2016، بلغ عدد امل�ســـافرين 
الإماراتيـــني مـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
املتحدة اإلى تركيـــا 38.315 األف زائر وكان 
العـــدد ارتفـــع  يف العـــام 2017 لي�ســـل اإلى 
49.360 األف زائر، بن�ســـبة منو 28.83 % يف 

العام 2017 مقارنًة بالعام 2016.
وقال امللحق الثقـــايف والإعالمي لرتكيا 
يف دولة الإمارات �سالح اأوزير “ل تزال جهود 
تركيا يف جذبها للم�سافرين اخلليجيني اآخذة 
يف النمـــو عاًما تلو الآخـــر. وياأتي معظم هوؤلء 

امل�ســـافرين اإلى تركيا ب�ســـفتهم �ســـّياحا اأو 
�ســـياحا من اأجل تلقي العـــالج اأو رجال اأعمال 
يتطلعـــون اإلـــى ال�ســـتثمار يف العديـــد مـــن 

الفر�س القت�سادية املربحة يف البالد”.
امل�ســـافرين  عـــدد  اأن  اأوزيـــر  وذكـــر 
الكويتيـــني مـــن الكويت اإلى تركيـــا والذين 
بلغ عددهم 179،938 م�سافر يف العام 2016 
ارتفع لي�سل اإلى 255،644 م�سافر يف العام 
2017 اأو مبعدل منو �ســـنوي ن�ســـبته 42.07 
%. لقـــد جنحت ا�ســـتثمارات تركيا يف تنويع 
قطـــاع ال�ســـياحة لتلبيـــة احتياجات ال�ســـياح 
القادمني؛ من اأجل تلقي العالج وال�سياح من 
رجال الأعمـــال، مع النمو الكبري وال�ســـتثمار 
يف قطـــاع الجتماعات واحلوافـــز واملوؤمترات 
 ،2017 العـــام  ويف  البـــالد.  يف  واملعار�ـــس 
ا�ســـتقبلت تركيا ما جمموعـــه 32،410،034 
زائر مـــن جميع اأنحـــاء العامل، مقارنـــة بالعام 
2016، حيـــث زار اجلمهوريـــة 25،352،213 

م�سافر بزيادة ن�سبتها 27.84 %.

70 متناف�سا و5 كتل يف “�أ�رش�س” �نتخابات لـ“�لغرفة”
بدء ا�ستقبال طلبات الرت�سح اليوم

يبـــداأ اليـــوم ا�ســـتقبال طلبـــات الرت�ســـح 
لنتخابات غرفة جتارة و�ســـناعة البحرين )بيت 
التجار(؛ متهيًدا خلو�س اأ�رض�س معركة انتخابية 
ت�ســـهدها “الغرفة” على مدى تاريخها املمتد 

لأكرث من 70 عاًما.
و�ســـيحق لنحـــو 35 األـــف ناخـــب ميثلـــون 
اأ�ســـحاب املوؤ�س�ســـات وال�ـــرضكات العاملـــة يف 
البحريـــن اختيار مر�ســـحيهم ل�ســـغل 18 مقعًدا 
يف انتخابـــات جمل�س اإدارة الغرفـــة للدورة 29 
لل�ســـنوات الأربـــع املقبلـــة، والتي مـــن املزمع 

اإجراوؤها يف 10 مار�س 2018.
واأعلنـــت 4 كتـــل تر�ســـحها، واآخرهـــا كتلة 
“تعاون” بقائمة ت�ســـم 7 اأع�ساء بقيادة حميد 
احللي، لتن�ســـم للكتـــل النتخابية الأخرى التي 
جرى الإعالن عنها خالل ال�ســـهرين املا�سيني، 
وهـــي كتلة “�رضاكة” بقائمة ت�ســـم 17 ع�ســـًوا 
وبها اأكرث ت�ســـكيلة من جمل�س الإدارة ال�ســـابق 
بقيـــادة خالد الزيـــاين، وكتلة “جتـــار 2018” 
بقيادة رجل الأعمال �ســـمري نا�س بقائمة ت�سم 
15 ع�ســـًوا، وكتلة “الغـــد” ال�ســـبابية بقيادة 

حامد فخرو بقائمة ت�سم 11 ع�سًوا.
وبذلك يبلغ عدد املرت�ســـحني املن�سويني 
�ســـمن قوائم اأو كتل انتخابية نحو 57 مرت�سحا 
يف حـــني يقدر عدد املرت�ســـحني امل�ســـتقلني 
بنحو 13 مرت�ســـحا، رغم توارد اأنباء عن ت�سكيل 
كتلة جديدة بقيادة رجل العمال عثمان �رضيف، 

اإل اأن الأخري مل يوؤكد بعد م�ساركته.
وبح�ســـب ح�ســـابات اأجرتها “البـــالد” فاإن 
العـــدد الأويل ملـــن حتدثـــوا عـــن تر�ســـحهم اأو 
ت�رضي اأنباء قوية عن تر�ســـحهم، و�سل اإلى نحو 
70 مرت�ســـًحا، منهـــن 11 �ســـيدات اأعمال اأعلّن 

تر�سحهن اإما م�ستقالت اأو من خالل الكتل.
�ســـيدات   3 فـــازت   2014 انتخابـــات  ويف 
اأعمال وحلت رابعة ع�سوا احتياطا، فهل تكون 
حظ���وظ �ملر�أة حا����رة هذه �ملرة بعد �ص���قوط 
فكـــرة الكوتـــا الن�ســـائية، التي كانـــت تتداول 

�سابًقا كمقرتح.
ويجـــري احلديث عن كتلة خام�ســـة ت�ســـم 
نحو 7 اأع�ساء حتت ا�ســـم “جتديد وتطوير” اإل 
اأنه مل يعلن عنها حتى الآن ر�ســـميا رغم انت�سار 
الرتويج لها على و�ســـائل الت�سال الجتماعي 
بـــني رجـــال الأعمـــال، خ�سو�ســـا ت�رضيـــح رجل 
الأعمال خلـــف حجري اأن الكتلة تدعمه ب�ســـفته 

م�ستقاًل.

وتقـــام النتخابات للدورة )29( املقبلة يف 
ظل متغريات اقت�سادية وا�سعة ويف ظل ظروف 
دراماتيكيـــة �ســـهدتها الغرفـــة طـــوال الدورة 
املا�سية، اأعادت ت�سكيل التحالفات بني حلفاء 
الأم�ـــس، فمـــن الر�ســـوم وال�رضائـــب احلكومية 

املتزايـــدة وارتفـــاع �ســـخط التجار مـــن ارتفاع 
التكاليف والو�ســـع القت�ســـادي، اإلى �سيطرة 
التجاذبات واخلالفات العميقة غري امل�ســـبوقة 
يف جمل�س اإدارة غرفـــة التجارة املنتهية وليته 
على م�ســـهد “بيـــت التجـــار” طوال ال�ســـنوات 

الأربع املا�سية.
ومع اإقرار اأول قانون لغرفة التجارة، والذي 
األـــزم كل �رضكـــة بالت�ســـجيل وت�ســـديد ر�ســـوم 
ع�ســـوية للغرفـــة، اأ�ســـبحت جميـــع ال�ســـجالت 
التجارية الن�ســـطة يف البحرين اأع�ســـاء يف “بيت 

التجار”؛ لريتفع عدد امل�سوتني لنحو الثمانية 
اأ�سعاف.

املعركة اإلى “بيت التجـــار” هذه املرة اإًذا 
“حممومة” وغري معروفة الجتاه، رغم ت�سكيك 
مل�ســـاركة  النتخابـــات  با�ســـتقطاب  البع�ـــس 
وا�ســـعة، اإل اأن اجلميع يـــكاد يعرتف باأنه ل اأحد 
ي�ســـتطيع النـــوم ليلـــة النتخاب وي�ســـمن اأنه 
�ســـيفوز غًدا، فـــالأوراق خمتلطة والأمور اأ�ســـد 

تعقيًدا.
نظرًيـــا ميكن اعتبار كتلـــة “�رضاكة” الكتلة 
مـــع  الـــدورة املا�ســـية،  الرئي�ســـة مبقايي�ـــس 
احتوائهـــا لنحـــو 7 اأع�ســـاء يف جمل�ـــس الإدارة 
احلايل، ففي انتخابات الدورة املا�ســـية والتي 
اأجريت يف العام 2014، اكت�سحت كتلة “معكم” 
بقيادة خالد املوؤيد، والتي �سمت حينها اأع�ساء 
جمل�ـــس الإدارة ال�ســـابقني، انتخابات الغرفة بـ 

13 مقعدا يف جمل�س الإدارة.
ولكن مع اخلالفات القدمية واإعادة �ســـوغ 
التحالفـــات يف قوالـــب جديـــدة، ودخـــول قوة 
انتخابيـــة جديـــدة من املوؤ�س�ســـات ال�ســـغرية 
واملتو�سطة بع�رضات الآلف من الأ�سوات، فمن 
ال�سعب التكهن بال�سناريوهات املحتملة، فمن 
املمكن جًدا، نظرًيا علـــى الأقل، اأن تقلب هذه 
املوؤ�س�ســـات الطاولة وتفاجئ جميع احل�سابات 
اإذا ما ح�ســـمت قرارها وقررت امل�ساركة بقوة، 
وهـــذا ما �ســـتظهره نتائج ال�ســـباق “املحموم” 
يوم ال�سبت الكبري، ويوم ال�ستحقاق التنخابي 
�ســـوتهم  لإي�ســـال  مار�ـــس؛   10 يف  للتجـــار 
ومر�سحيهم لدائرة �سنع القرار القت�سادي يف 

البحرين.
يف  امل�ســـاركة  ن�ســـبة  و�ســـلت  مـــا  واإذا 
النتخابات 38 %، وهو حجم امل�ساركة امل�سجل 
يف النتخابـــات املا�ســـية، فـــاإن عدد الأع�ســـاء 
املتوقع اأن ي�ســـاركوا يف انتخابـــات الغرفة قد 
ي�سل لنحو 13 األف ع�ســـو، مع العلم اأن معظم 
الأع�ســـاء يحـــق لهـــم �ســـوتان، اإذ اإن معظمهم 
من ذوي ال�ســـجالت التجاريـــة الفردية، يف حني 

ت�سوت ال�رضكات بناًءا على راأ�س مالها.
وتعقـــد النتخابات يف ظـــل خماوف ل�رضيحة 
وا�ســـعة مـــن اأع�ســـاء الغرفة واملر�ســـحني من 
اإمكان حدوث حالت تزوير، اأو تالعب يف ك�سوف 
الناخبني، يف حني اأكـــد رئي�س جلنة النتخابات 
جا�ســـم عبدالعال اتخاذ جميع التدابري الالزمة؛ 
ل�ســـمان نزاهـــة النتخابـــات، وزيـــادة الطاقم 
عمليـــة  وان�ســـياب  ل�ســـتقبال  والتجهيـــزات 

الت�سويت.

• لقطة من عملية النتخابات ال�سابقة )اأر�سيفية(	

علي �لفرد�ن
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“املركزي” البحريني يحتفظ بـ 4.7 طن من الذهب 
2.4 مليون دينار لمتياز ت�صغيل ال�صيدلية ووحدات الأغذية باملطار 

فتح 16 مناق�صة ومزايدة باإجمايل 107 عطاءات

فتح جمل�س املناق�ص���ات واملزايدات يف جل�ص���ته 
الأ�ص���بوعية اأم����س 16 مناق�ص���ة ومزاي���دة، تابعة ل� 9 
جه���ات حكومي���ة. واأظهرت اأح���دث بيان���ات ن�رشت يف 
املوق���ع اأن اأبرز املناق�ص���ات مزايدت���ن ل�رشكة مطار 
البحري���ن، اأولهما لطلب تقدمي اق���راح حلق المتياز 
لتطوي���ر وت�ص���غيل وح���دات الأغذي���ة وامل�رشوبات يف 
�ص���الة الو�ص���ول واملغادرة يف مطار البحرين الدويل 
بقراب���ة 1.6 مليون دينار، وكان تقدم لها 9 عطاءات، 
والثاني���ة لطلب تقدمي اقراح حل���ق المتياز لتطوير 
وت�ص���غيل ال�ص���يدلية يف مطار البحرين ال���دويل بنحو 

729.3 األف دينار، وكان تقدم لها 3 عطاءات.
وفت���ح املجل����س مزايدة ل���وزارة �ص���وؤون الإعالم 
لإدارة وت�صغيل القناة الرفيهية على املوجة الإذاعية 
)MHz 105( ملدة 5 �صنوات بقيمة 807 اآلف دينار، 

وكان قد تقدم لها 3 عطاءات.
كم���ا فت���ح املجل����س مناق�ص���ة لهيئ���ة البحري���ن 
لل�ص���ياحة واملعار�س للعطاءات املالية لعمل جداول 
الكمي���ات، الت�ص���ميم، التفا�ص���يل، والإ����رشاف عل���ى 
املوقع لتطوير جزيرة املعر�س تقدم لها 4 عطاءات 
اأقله���ا بنح���و 221.8 األ���ف دين���ار، يف ح���ن اأكربها ب� 
580.8 األف دينار. وكان املجل�س قد فتح مناق�صتن 
لذات الهيئة، يف فرباير 2017 لتنفيذ درا�ص���ة جدوى 
�صاملة؛ لتطوير جزيرة املعر�س تقدم لها 9 عطاءات 
مت تعليق اأحدها، واأ�ص���غر عطاء بقيمة 24 األف دينار، 
والثانية يف 14 دي�ص���مرب املا�ص���ي لبيانات وت�صميم 
جلزيرة املعر����س تقدم اإليها 4 عطاءات من دون اأن 
يتم الإف�ص���اح عن قيمة اأي منها. ي�صار اإلى اأن الهيئة 
تنفذ م�صاريع لتطوير 4 �صواحل، هي: �صاحل الغو�س، 
�ص���احل ق���اليل، جزي���رة املعر����س جن���وب البحرين، 

و�صاحل خليج البحرين بالقرب فندق الفور�صيزون.
وبلغ جمم���وع اأقل العط���اءات املقدمة نحو 5.27 
ملي���ون دينار، وهي تت�ص���من 82 عط���اء، يف حن بلغ 
اإجمايل العطاءات املقدمة 107 عطاءات، لكن ل�صعوبة 

احل�ص���ول على تفا�ص���يل 25 عطاء مت ا�صتثناوؤها من 
املجموع. كما علق 16 عطاء تابع ل� 6 جهات. 

وفت���ح املجل����س 4 مناق�ص���ات لهيئ���ة الكهرباء 
وامل���اء، اأوله���ا لأعم���ال ال�ص���يانة اخلارجي���ة خلزانات 
املياه مبحطة املحرق واحلد وال�ص���لمانية خللط املياه 
تقدم له���ا 9 عطاءات اأقلها بنح���و 270.2 األف دينار، 
والثانية لتاأهيل م�ص���نعي مادة موؤ�رش العطل الأر�صي 
امل�ص���تخدمة ب���اإدارة توزي���ع الكهرباء تق���دم لها 10 
عطاءات، ومل يتم الإف�ص���اح عن قيم���ة اأي منها، فيما 
تتعلق الثالثة ب�صيانة الإنارة والركيبات ذات اجلهد 
املنخف����س يف املحطات الفرعية التابع���ة لإدارة نقل 
الكهرب���اء تقدم له���ا 17 عطاء علق اأحده���ا و)على ما 
يبدو املبالغ املتقدمة لها عالقة بتفا�ص���يل فنية غري 
متواف���رة على موق���ع جمل�س املناق�ص���ات(، والأخرية 
ل�صتبدال 20 وحدة عك�س اجلهد الكهربائي مبحطات 
نق���ل الكهرباء تق���دم له���ا 8 عطاءات )عل���ى ما يبدو 
املبال���غ املتقدم���ة له���ا عالق���ة بتفا�ص���يل فنية غري 

متوافرة على موقع جمل�س املناق�صات(.
ونظ���ر املجل�س يف مناق�ص���تن لوزارة الأ�ص���غال 
اأولهم���ا  العم���راين،  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص���وؤون 
للمقاولة الزمنية لر�صف واإعادة ر�صف الطرق لالأعوام 
)2017 - 2019( تق���دم له���ا 8 عط���اءات اأقلها بنحو 
1.4 ملي���ون دينار واأكربها بقراب���ة 2.4 مليون دينار، 
والثاني���ة للقي���ام باأعمال ت�ص���غيل وال�ص���يانة ملحطة 
�صمال �صرة ملعاجلة مياه ال�رشف ال�صحي ملدة عامن 

تقدم لها 8 عطاءات علق اأحدها ومل يتم الإف�صاح عن 
قيمة اأي عطاء.

كم���ا نظ���ر املجل����س يف مناق�ص���تن ل�رشكة نفط 
البحري���ن )بابك���و(، اأولهما ل�رشاء قطع غي���ار لطوربيد 
مولد الكهرباء تقدم لها عطاء وحيد مل تف�ص���ح قيمته 
وعل���ق، والثانية ل����رشاء األ���واح من ال�ص���لب الكربوين 
لغر����س ا�ص���تخدامها يف عملي���ة ت�ص���ليح اخلزان���ات 
املخطط القيام به يف نهاية �ص���هر اأبريل 2018 تقدم 
لها 7 عطاءات علق اأحدها، واأقل عطاء بنحو 62.7 األف 

دينار.
وكذل���ك نظ���ر املجل����س يف مناق�ص���تن ل�رشك���ة 
تطوير للبرول، اأولهما لتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية 
اجليولوجي���ة واجليوفيزيائي���ة والبرولي���ة تقدم لها 
عطاء وحيد ومل يف�ص���ح ع���ن قيمت���ه، والثانية لإعادة 
ت�ص���كيل اأوراكل واخلدمات املرتبطة بها تقدم لها 9 
عطاءات علق اأحده���ا واأقل عطاء بنحو 250 األف دولر 
)ما يعادل 94 األف دينار( واأكربها بقرابة 3.7 مليون 

دولر )ما يعادل 1.4 مليون دينار(.
اإ�ص���افة اإلى ذلك، فتح املجل�س مناق�ص���ة لوزارة 
الركيب���ات  واإ�ص���الح  ل�ص���يانة  والتعلي���م  الربي���ة 
الكهربائي���ة مبدار����س واإدارات الوزارة �ص���املة قطع 
الغيار ملدة �صنتن تقدم لها 10 عطاءات اأقلها بنحو 
12.3 األف دينار، يف حن علقت مناق�صة ل�رشكة طريان 
اخللي���ج ل�رشاء قطع الغيار الأولية لأ�ص���طول الطائرات 

من طراز البوينغ )9-787( من الفئة ال�صاد�صة.

اأظهرت بيان���ات املجل����س العاملي للذهب 
حيازة م�رشف البحرين املركزي على 4.7 طن من 
الذهب، وهي ت�صكل نحو 4.9 % من الحتياطات 
ل���دى اململك���ة. وج���اء ترتيب البحري���ن من حيث 
الكمية )حي���ازة الذهب( عربيا باملوقع 14، فيما 

�صجلت املركز 84 على امل�صتوى العاملي.
اململك���ة  اأن  نف�ص���ها  البيان���ات  واأ�ص���ارت 
العربية ال�صعودية جاءت يف الرتيب الأول عربيا 
وال� 16 عامليا بواقع 322.9 طن م�ص���كلة 2.7 % 

فقط من الحتياطي لديها.
وج���اء لبنان بالرتيب الث���اين عربيا وال� 19 
عاملي���ا ب���� 286.8 ط���ن، وهي ت�ص���كل 21.3 من 
الحتياط���ي الع���ام، فيما احتل���ت اجلزائر املوقع 
الثال���ث عربيا وال� 25 عامليا بنح���و 173.6 طن، 
والتي �ص���جلت 6.9 % من الحتياط���ي، ثم ليبيا 
الرابع���ة عربي���ا وال� 31 عامليا بنح���و 116.6 طن 
م�ص���كلة 6.1 % م���ن الحتياط���ي، وخام�ص���ا ج���اء 
العراق الذي احتل الرتيب 37 عامليا بنحو 89.8 

طن، م�صكلة 7.9 % من الحتياطي.
وعلى م�صتوى دول اخلليج، �صجلت الكويت 

الرتي���ب ال�ص���اد�س عربيا وال���� 39 عامليا بواقع 
79 طن���ا، وهي ت�ص���كل 9.2 % م���ن الحتياطي، 
ثم قطر بالرتيب التا�ص���ع عربي���ا وال� 55 عامليا 
حي���ث لديها 29.7 طنا ذهب ت�ص���كل 8.2 % من 
الحتياطي. وج���اءت الإمارات العربية املتحدة يف 
الرتيب ال���� 12 عربيا وال���� 74 عامليا بنحو 7.5 

طن ت�صكل 0.3 % فقط من الحتياطي.
واأظه���ر تقري���ر حي���ازات البن���وك املركزية 
الذي ي�ص���در �ص���هريا، احتفاظ الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة باملركز الأول عاملي���ا بواقع 8133.5 

طن م�صكال 75 % من الحتياطي لديها.
وج���اءت اأملاني���ا بالرتي���ب الث���اين، اإل اأن 
الف���ارق كبري جدا بينها وبن اأمريكا، حيث بلغت 
3373.6 ط���ن لت�ص���كل 70.2 % من الحتياطي، 
تالهم���ا اإيطاليا ثم فرن�ص���ا بواق���ع 2451.8 طن 

و2436 طن على التوايل.
واحتل���ت ال�ص���ن الرتيب اخلام����س بواقع 
1842.6 طن، ثم رو�ص���يا �صاد�ص���ة ب���� 1838.8 
ط���ن، ف�ص���وي�رشا 1040 طنا، ثم الياب���ان 765.2 
طن، وهولندا 612.5 طن وتركيا الرتيب العا�رش 
بواق���ع 564.8 ط���ن. ويحتف���ظ �ص���ندوق النق���د 

الدويل بنحو 2814 طنا من الذهب.

توزيعات الأرباح النقدية 2017 توازي مثيالتها يف 2016 بواقع 25 فل�صا لل�صهم الواحد
راأ��������س امل������ال امل����دف����وع ك���اأ����ص���ه���م خ��زي��ن��ة % م����ن   10 ت���ع���ت���زم �������رشاء  ب��ت��ل��ك��و 

379.4 مليون دينار اإيرادات “بتلكو” لل�صنة املالية 2017
بنمو 3 %.. ومقارنة ب� 367.1 مليون دينار للعام 2016

املنام���ة - “بتلكو”: حققت جمموع���ة بتلكو منوا 
بن�ص���بة 3 % يف اإجم���ايل اإيراداته���ا يف ال�ص���نة املالي���ة 
2017، لت�ص���ل اإل���ى 379.4 مليون دين���ار، مقارنة ب� 

367.1 مليون دينار يف العام 2016. 
ويع���ود النمو الذات���ي يف اإجمايل الإي���رادات لأول 
م���رة منذ 2009، اإلى النمو الكبري الذي حققته خدمات 
النط���اق العري����س واخلدم���ات الرقمية بن�ص���بة 16 % 
و13 % على التوايل. و�ص���جل اإجمايل الإيرادات اأي�ص���ا 
منوا على اأ�صا�س ربع �صنوي بن�صبة 8 % مقارنة بالعام 
ال�ص���ابق له، حيث بلغ اإجمايل الإيرادات 101.9 مليون 
دين���ار يف الرب���ع الراب���ع م���ن 2017، مقارنة ب���� 94.1 
مليون دين���ار بالربع الراب���ع 2016.  وارتفعت الأرباح 
الت�ص���غيلية للمجموعة بن�صبة 2 % با�ص���تثناء تكاليف 
برنامج تقاع���د املوظفن الختي���اري لبتلكو البحرين 
التي بلغت 8.1 ملي���ون دينار. وبلغت الأرباح املعدلة 
بعد ا�ص���تثناء خ�ص���ائر خف�س قيمة ال�صتثمارات وربح 
مبادل���ة قطع���ة اأر����س ما يف���وق 40.0 ملي���ون دينار. 
وحافظت املجموع���ة على ميزانيتها القوية، بر�ص���يد 

نقدي قدره 158.7 مليون دينار. 
واأو�ص���ى جمل����س اإدارة املجموع���ة بتوزي���ع اأرباح 
نقدي���ة يف 2017، قدرها 41.6 مليون دينار بواقع 25 
فل�صا لل�صهم الواحد، بعد اأخذ املوافقة على ذلك خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية ال�ص���نوية، علما اأنه مت توزيع 
جزء منها �ص���لفا مبقدار 10 فلو�س لل�ص���هم الواحد يف 
الرب���ع الثالث م���ن 2017، بينما �ص���يتم توزيع ال� 15 
فل�صا املتبقية بعد انعقاد اجلمعية العمومية يف مار�س 
2018. ويذك���ر اأن ه���ذه التوزيعات ت���وازي مثيالتها 
خالل ال�ص���نوات املا�ص���ية، الأمر الذي يعك����س التزام 

املجموعة مل�صاهميها.  
وق���ال رئي����س جمل����س الإدارة ال�ص���يخ حمم���د بن 
خليف���ة اآل خليف���ة “نوا�ص���ل حتقي���ق تق���دم قوي يف 
اأعمالنا ومن�صي قدما نحو تنفيذ خطتنا الإ�صراتيجية، 
يف الوق���ت ال���ذي تتمتع في���ه املجموعة بو�ص���ع ممتاز 
بف�ص���ل ما متتلكه من مقومات واأ�ص�س متينة وقاعدة 
م�ص���ركن قوي���ة، ناهي���ك ع���ن اأدائه���ا املتف���وق يف 
ال�ص���وق املحلي���ة، اإل اأنه ل تزال الأو�ص���اع ال�صيا�ص���ية 
والقت�ص���ادية غري امل�ص���تقرة يف املنطق���ة توؤثر على 
بع����س اأعمالن���ا الدولية التي ل ندخ���ر جهدا يف تقدمي 
الدع���م ال���الزم لها لتمكينه���ا من جتاوز ه���ذه املرحلة 
ال�ص���عبة”. واأ�صاف “ي�صعدين اأن اأرى جهودنا احلثيثة 
ق���د بداأت تثم���ر فعال، حي���ث حافظ���ت املجموعة على 
و�ص���ع نق���دي ق���وي ميكنن���ا م���ن توزي���ع اأرب���اح على 
امل�ص���اهمن ه���ذا الع���ام على غ���رار توزيعات ال�ص���نة 

ال�صابقة. وبينما من�صي ُقدما يف العام 2018، اأ�صتطيع 
الق���ول بثقة اإنن���ي متفائل مب�ص���تقبل جمموعة بتلكو. 
وهذا التفاوؤل له اأ�ص���بابه الوا�ص���حة واجللية، اإذ لدينا 
اإ�ص���راتيجية حمكم���ة وفريٌق تنفي���ذي يتمتع بخربات 
وا�صعة وعريقة، وحمفظة منتجات وخدمات جديدة من 
�ص���اأنها اأن تدفع عجلة النمو امل�ص���تقبلي للمجموعة”.   
وبلغ���ت الأرب���اح قب���ل تكالي���ف التموي���ل وال�رشائ���ب 
وال�صتهالك وال�صتقطاعات، 124.7 مليون دينار، اأي 
بانخفا�س ن�ص���بته 8 % على اأ�صا�س �ص���نوي مقارنة ب� 
135.2 مليون دينار يف 2016. ويعود هذا النخفا�س 
ب�ص���كل اأ�ص���ا�س اإلى تكاليف برنامج تقاعد املوظفن 
الختياري ل� “بتلكو البحرين”، والتي بلغت 8.1 مليون 
دينار. ورغم تراجع الأرباح ال�صنوية قبل خ�صم تكاليف 
التمويل وال�رشائب وال�ص���تهالك وال�ص���تقطاعات، اإل 
اأنها �صجلت ارتفاعاً على اأ�صا�س ربع �صنوي بن�صبة 12 
% يف الربع الرابع 2017 مقارنة بالربع الرابع 2016. 

واختتم���ت املجموعة 2017، ب�ص���ايف اأرباح قدره 
3.5 ملي���ون دينار، اأي بانخفا�س ن�ص���بته 91 % على 
اأ�صا�س �صنوي، مقارنة ب� 37.6 مليون دينار يف 2016. 
اأعلنت املجموعة ب�ص���ايف خ�ص���ائر ق���دره 21.7 مليون 
دين���ار يف الربع الرابع من 2017 مقارنة ب�ص���ايف اأرباح 
ق���دره 5.2 ملي���ون دين���ار يف الربع الراب���ع 2016، اأي 
بانخفا����س ن�ص���بته 518 %. ويعزى انخفا�س �ص���ايف 
الأرباح ال�ص���نوية ب�ص���كل اأ�ص���ا�س اإلى احت�صاب خ�صائر 
غري نقدي���ة لنخفا�س قيمة ال�ص���هرة والقيمة العادلة 
ل�ص���تثمارات املجموع���ة يف اليم���ن والأردن، والتي مت 
ال�صتثمار فيها يف �ص���نة 2007 و2006 على التوايل، 
مما يعك�س يف الوقت نف�ص���ه الإ�ص���راتيجية املتحفظة 
واحل�ص���يفة التي تتبعه���ا املجموعة وجمل����س الإدارة 
منذ العام 2013 مبا ين�ص���جم م���ع متطلبات “املعايري 
الدولية لإعداد التقارير املالية”. وبلغ �ص���ايف الأرباح 

امُلعّدل، بعد ا�ص���تثناء خ�ص���ائر انخفا�س القيمة، اأكرث 
من 40.0 مليون دينار.  

وواجه���ت “�ص���باأفون” التي متتلك فيه���ا بتلكو 
عليه���ا  ال�ص���تحواذ  ومت   ،%  26.94 قدره���ا  ح�ص���ة 
�ص���نة 2007، ظروفا ت�ص���غيلية �ص���عبة نتيج���ة ال�رشاع 
املتوا�ص���ل يف اليم���ن وتراج���ع قيمة العمل���ة املحلية. 
و�ص���اهمت هذه العوامل يف تفاقم التاأثري القت�صادي 
عل���ى ال�رشك���ة مما دفع بتلك���و اإلى احت�ص���اب انخفا�س 
بن�صبة 30.0 مليون دينار يف قيمة اأ�صولها يف اليمن. 

وحافظ���ت املجموع���ة عل���ى ميزاني���ة قوي���ة رغم 
ظروف البيئة الت�ص���غيلية ال�ص���عبة. ففي 31 دي�صمرب 
2017، بلغ �ص���ايف قيمة الأ�صول 502.5 مليون دينار 
اإلى جانب اأر�صدة نقدية وبنكية قوية مقدارها 158.7 
ملي���ون دين���ار، بينم���ا بلغ معدل �ص���ايف الدي���ون اإلى 
الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�رشائب وال�ص���تهالك 
وال�ص���تقطاعات 0.64، وه���و اأقل بكثري من متو�ص���ط 
القط���اع اإقليميا ودوليا. وبلغ العائد على ال�ص���هم عن 
العام 2017 بالكامل 2.1 فل�س، مقارنة ب� 22.6 فل�س 
يف 2016.  من جهته، قال الرئي�س التنفيذي للمجموعة 
اإيه���اب حّن���اوي “حقق���ت جمموع���ة بتلك���و يف 2017 
نتائج جيدة بالرغم من حتديات البيئة الت�ص���غيلية يف 
املنطق���ة، وهو ما يظهر بجالء من خ���الل اأدائها املايل 
الق���وي وبرامج التحول والتطوي���ر التي تنفذها، حيث 
�ص���جلت منوا بن�ص���بة 3 % يف الإيرادات مقارنة بالعام 
املا�ص���ي. ويعزى هذا النمو ب�ص���كل اأ�ص���ا�س اإلى قوة 
اأداء اأعمالن���ا يف البحري���ن والأردن واملالديف، وكذلك 
اإلى تنّوع م�صادر الإيرادات، وحتديدا خدماتنا الرقمية 

وخدمات النطاق العري�س”.  
واأ�صاف “لقد �صهدنا تراجعا يف �صايف الأرباح وهو 
اأمرٌ طبيعي يف ظل الإ�صراتيجية املتحفظة وال�صارمة 
الت���ي يتبعه���ا فري���ق الإدارة يف احت�ص���اب النخفا�س 

يف قيم���ة بع�س الأ�ص���ول يف اليم���ن والأردن، ولكنه ل 
يعك�س مدى �ص���المة الو�ص���ع الع���ام للمجموعة. ونحن 
على قناعة باأن املجموعة تتمتع بو�صع ممتاز، ونتوقع 
اأن نحق���ق �ص���ايف اأرباح ي���راوح ب���ن 40 و45 مليون 

دينار يف  2018”. 

 أبرز نتائج “بتلكو البحرين” 
قال الرئي�س التنفيذي ل� “بتلكو البحرين” حممد 
بوب�ص���يت “حافظت البحري���ن على مكانتها كاأف�ص���ل 
واأقوى اأ�صواق جمموعة بتلكو اأداًء، حيث �صهدت ال�رشكة 
منوا يف الإيرادات بن�ص���بة 3 % على اأ�ص���ا�س �صنوي يف 
العام 2017، بف�صل النجاح الكبري والنت�صار املتزايد 
خلدمات خدمات الت�ص���الت الثابت���ة وخدمات النطاق 
العري�س. ويعك�س النمو الذي �ص���جلته خدمات النطاق 
العري����س يف اململك���ة، حر�س ال�رشكة على ال�ص���تثمار 
ب�ص���كل كبري يف تطبيق �صبكة الألياف ال�صوتية لتليبة 
الطل���ب املتنامي على خدمات الإنرنت فائقة ال�رشعة، 
والذي جتلى ب�ص���كل وا�ص���ح يف ارتفاع عدد م�صركي 
خدم���ة النط���اق العري�س بن�ص���بة 32 % على اأ�ص���ا�س 
�صنوي”. واأ�صاف “بينما من�صي ُقدما يف م�صرية النمو، 
�صنوا�ص���ل ال�صتثمار يف امل�ص���تقبل الرقمي للبحرين، 
وبالت���ايل امل�ص���اهمة يف دف���ع عجلة النم���و الجتماعي 

والقت�صادي باململكة”.  

 العمليات الدولية:
• الأردن )�رشك���ة اأمنية(: بينما ل ت���زال “اأمنية”، 	

والتي مت ال�صتحواذ عليها �ص���نة 2006، اأبرز م�صادر 
اإي���رادات “بتلك���و” م���ن العمليات اخلارجية، �ص���هدت 
ال�رشك���ة من���وا يف اإيراداته���ا بن�ص���بة 8 % على اأ�ص���ا�س 
�ص���نوي، وارتفاع���ا يف ع���دد م�ص���ركي خدم���ة النطاق 
العري����س بن�ص���بة 40 % على اأ�ص���ا�س �ص���نوي، بينما 

�صاهمت ال�رشائب العالية لالت�صالت وارتفاع تكاليف 
الكهرب���اء املفرو�ص���ة عل���ى ����رشكات الت�ص���الت، يف 
احت�ص���اب خ�ص���ائر انخفا�س قيم���ة ال�ص���هرة التجارية 

مبقدار 20.0 مليون دينار. 
• حافظ���ت 	 ن���ت(:  كواليت���ي  )�رشك���ة  الكوي���ت 

“كواليت���ي ن���ت” على مكانته���ا الرائدة على �ص���عيد 
الت�ص���الت الثابت���ة وخدم���ات الإنرن���ت وتكنولوجيا 

املعلومات والت�صالت يف دولة الكويت. 
• املالدي���ف )Dhiraagu(: ارتفع���ت ايرادات 	

�رشكة “Dhiraagu” بن�ص���بة 5 % على اأ�صا�س �صنوي 
بف�ص���ل النم���و ال���ذي �ص���هدته يف خدم���ات البيان���ات 
املتحركة و�ص���بكة الألياف ال�صوئية املنزلية وخدمات 
ال����رشكات واخلدمات املرافقة. وارتفع عدد م�ص���ركي 
خدمة الهاتف النقال بن�ص���بة 9 %، يف حن �صجل عدد 
عمالء خدم���ة النطاق العري�س الثابتة منوا بن�ص���بة 31 
% مع اإطالق �صبكة الألياف ال�صوئية املنزلية. وارتفع 
اإجمايل عدد م�ص���ركي خدمة النطاق العري�س بن�ص���بة 
53 %، لتبق���ى املالديف بذلك، من اأف�ص���ل اأ�ص���واق 

املجموعة اأداًء.
• م���ان” 	 اأوف  “اآي���ل  وجزي���رة  “ت�ص���انل”  ج���زر 

و”�ص���اوث اأتالنتي���ك” و”دييغ���و غار�ص���يا” )جمموعة 
خ���الل  م���ن   ”Sure“ جمموع���ة  متكن���ت   :)Sure
ا�ص���تثماراتها الكبرية يف �ص���بكة الت�ص���الت املتنقلة 
والثابتة، من مواجهة �س���غوط املناف�سة، وزيادة عدد 
م�صركيها يف خدمة الهاتف النقال بن�صبة 6 % وخدمة 

النطاق بن�صبة 4 %. 

 النظرة المستقبلية للعام 2018
تتوقع املجموع���ة حتقيق اأرباح ت���راوح بن 40 
و45 ملي���ون دينار خ���الل الع���ام 2018، وتوزيع اأرباح 
نقدية على امل�ص���اهمن نحو 25 فل�ص���ا لل�صهم الواحد 

يف ال�صنوات الثالث املقبلة. 
كم���ا اأعلن���ت املجموع���ة اأنه���ا تخطط للح�ص���ول 
عل���ى املوافق���ات املطلوب���ة ل����رشاء 10 % م���ن راأ����س 
ماله���ا املدفوع كاأ�ص���هم خزينة؛ نظ���را لقناعة جمل�س 
املت���داول  ال�ص���عر  ب���اأن  التنفيذي���ة  والإدارة  الإدارة 
ل�ص���هم بتلكو ل يعك�س القيم���ة الفعلية لل�رشكة. وقال 
رئي����س جمل����س الإدارة: “نتطل���ع اإلى تو�ص���يع اأعمالنا 
م���ن حيث نط���اق احل�ص���ور واحلج���م والأداء؛ م���ن اأجل 
الرتق���اء بتجربة العمالء نحو اأف�ص���ل م�ص���توى ممكن. 
ويركز اهتمامنا ب�صكل اأ�صا�س على اخلدمات الرقمية 
وخدمات الت�صالت النقالة والثابتة وباقات اخلدمات 

املتعددة”. 

• •ال�صيخ حممد بن خليفة	 •اإيهاب حّناوي	 حممد بوب�صيت	

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

729,324.83 NASSER PHARMACY W.L.L 3 طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل 
الصيدلية في مطار البحرين الدولي

شركة المطار

1,627,771.15  HASAN MOHAMED JAWAD AND SONS
B.S.C. (C) 9

طلب تقديم اقتراح لحق االمتياز لتطوير وتشغيل 
وحدات األغذية والمشروبات في صالة الوصول 

والمغادرين في مطار البحرين الدولي

1,448,771.50 KINGDOM ASPHALT CO.W.L.L 8 المقاولة الزمنية لرصف وإعادة رصف الطرق 
لألعوام )2017 - 2019( )محلي(

األشغال 
والبلديات

221,825.00 Millet international architecture 4
فتح العطاءات المالية لعمل جداول الكميات، 

التصميم، التفاصيل، واإلشراف على الموقع لتطوير 
جزيرة المعترض

هيئة السياحة

807,000.00 AL NASHER PROMOTION ADVERTISING 
W.L.L 3 إدارة وتشغيل القناة الترفيهية على الموجة 

اإلذاعية )MHz 105( لمدة 5 سنوات وزارة اإلعالم

مازن الن�صور

اأمل احلامد



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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هاجرة عابد حسني شاه مداد حسني شاه
االسم التجاري احلالي: زينب للخياطة والتطريز

االسم التجاري اجلديد: هاجرة املنامة لتشييد املباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-28591( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

1-81070

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هاجرة عابد حسني شاه مداد حسني شاه
االسم التجاري احلالي: بوابة املنامة مكتب لتصميم االزياء

االسم التجاري اجلديد: هاجرة املنامة للتنظيف العام للمباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-27851( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

12-81070

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: السيد ضياء حسن شبر احمد
االسم التجاري احلالي: ارض اخلليج لقطع غيار السيارات

االسم التجاري اجلديد: ارض اخلليج خلدمات السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-26768( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

1-83465

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: عبداالمير سلمان محمد معتوق
االسم التجاري احلالي: عبداالمير سلمان محمد معتوق

االسم التجاري اجلديد: مطعم الوطية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-31108( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

35854-7

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السيد / حسني عبداهلل عبدالعلي محمد علي واثقي باعتباره املصفي 
مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م،   للتجارة  فيوتن  لشركة  القانوني 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً   74369-1 رقم  القيد  مبوجب  محدودة 
الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 21/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

إعالن رقم )CR2018-15152( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فيوتن للتجارة ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة اصحاب شركة شركة ميلودي لإلدارة ذ.م.م املسجلة مبوجب 

القيد رقم 86134، طالبني تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
من: شركة ميلودي لإلدارة ذ.م.م

إلى: حلول العالم اجلاد ذ.م.م
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 86134

التاريخ: 20/02/2018
اعالن رقم )20987( لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة ميلودي لإلدارة ذ.م.م

التجارية  احملل  بطلب حتويل  علوي  باقر  السيد هاشم  ليلى  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
التالي الى السيدة حوراء حسن محمد ناصر محمد عبدالرسول

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2018-24968( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

56518-2
مكتب خيبر للسفريات

االسم التجاريرقم القيد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
)مؤسسة  املستعمل  لالثاث  العربية  مزاد  لـ  املالك  نار  حسني  عدنان  السيد  علوي 
املسمى  الثالث  الفرع  حتويل  طالبا   ،  43672 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية( 
وقدره  برأسمال  محدودة،  مسئولية  ذات  شركة  إلى  التجارية  العبدلي  مؤسسة 
10٫000.000)عشرة االف عيني( لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1- علوي السيد عدنان حسني ناصر   2- علوي السيد شبر حسني نار السماك
THAMPIKANNU RAWTHER SIDHIK   -3

IBRAHIM RAWTHER BHADHARUDEEN -4

القيد: 43672   -   التاريخ: 18/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )1( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
فردية(  )مؤسسة  هاوس  تريدينغ  سنجرى  لـ  ملالك  دليما  جاسم  خليفة  محمد   /
للمؤسسة  عشرين  رقم  الفرع  حتويل  طالبا   ،  33868 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  والتنجيدات  والستائر  لألثاث  ريليانس  واملسمى  الفردية 
محدودة، برأسمال وقدره 1450الف واربعمائة وخمسون دينار بحريني لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- محمد خليفة جاسم دليم

2- السيد / صالش انشبولليكاتيل ساسيدهران

القيد: 33868-20   -   التاريخ: 20/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )----( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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أش��ار مدير املنتخب الوطني لكرة الس��لة غس��ان قاروين إىل أن 
الجه��از الفني لألحم��ر لديه إمل��ام ومعرفة ببعض مس��تويات 
املنتخب��ات املش��اركة يف التصفيات اآلس��يوية الحالية من خالل 

بعض املواجهات الس��ابقة التي حدث��ت أو من املعلومات 
التي تحصلوا عليها.

وق��ال قاروين يف ترصيح ل� “البالد س��بورت” املنتخب 
اإلمارايت كان يس��كن يف نف��س الفندق الذي تواجدنا 
فيه مبعس��كرنا األخ��ر برتكيا، وتعرفنا ع��ى العبيهم 
ومستوياتهم، كام تم متابعتهم عن كثب يف بطولة ديب 

الدولية مؤخراً وكان بصفوفهم العب مجنس 
ولكن��ه لن يكون متاح يف هذه التصفيات. 
مضيف��اً املنتخب الس��عودي نعلم أنهم 

ميكلون العباً أمركياً يف صفوفهم، وفضاًل عن هذا 
لق��د واجهن��ا املنتخبني الس��عودي واإلمارايت يف 
بطولة ج��دة الودية، مام يعني أننا نعرف عنهم 

بعض األمور.
وأك��د ق��اروين أن ثقة الجهازي��ن اإلداري 

والفن��ي بالالعبني املوجودي��ن حالياً كبرة 
للغاي��ة؛ كونهم م��ن العنارص املؤث��رة والقوية 

فني��اً، إضاف��ة إىل أنهم كان��وا عند حس��ن الظن من 
خ��الل املرحلة التحضرية الس��ابقة “محلياً وخارجياً” 
باالنضباط وااللت��زام التدريبي، وهذا إن دل فهو 
يدل عى شعورهم باملس��ؤولية امللقاة عى 
عاتقهم. وأوضح قاروين أن املنتخب يعترب 
يف قم��ة جهوزيته البدني��ة والفنية وهذا 
األمر ملسناه جميعاً من خالل التدريبات 
واملباريات الودية التي لعبها يف املعسكر 
وباملس��توى الفني التصاعدي خصوصاً 
يف لق��اء العراق األخر ال��ذي قدم فيه 
“األحمر” مس��توى كبرا للغاي��ة أحرج به 
خصم��ه ال��ذي كان يس��تعد لتصفيات كأس 

العامل.

غ���س���ان ق����ارون����ي: ن���ع���رف اإلم�����ارات
البالد سبورت

يدش��ن منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
الس��لة الي��وم )الجمعة( مش��واره يف 
ملنافس��ات  األوىل  املجمع��ة  ال��دورة 
تصفيات املنتخب��ات الخليجية املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا للرجال 2021 “ب” 
التي س��تحتضنها مملك��ة البحرين يف 
الفرتة م��ن 23 حتى 26 فرباير الجاري، 
الس��عودية، عامن،  منتخبات  مبشاركة 
اإلمارات إىل جان��ب منتخبنا الوطني، 
مبالقاة املنتخب اإلمارايت عند الس��اعة 
الس��ابعة والنصف مس��اًء، عى صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
اآلس��يوية  التصفيات  مباريات  وتفتتح 
الخامس��ة  الس��اعة  عن��د  للمنطق��ة 
والنصف مساء مبواجهة تجمع منتخب 

عامن مع منتخب السعودية.
ويسعى منتخبنا الوطني لتحقيق ظهور 
إيج��ايب يف بداية مش��واره بالتصفيات 
اآلسيوية، خصوصا مع األهمية الكبرة 

يف  األوىل  املواجه��ة  تكتس��يها  الت��ي 
املنافسات.

ويه��دف العبو األحم��ر لتحقيق بداية 
طيبة يف التصفيات، خصوصا أن تحقيق 
الف��وز الي��وم س��يكون مبثاب��ة نقطة 
االنط��الق نحو حصد بطاقة التأهل إىل 
املرحلة الثانية من التصفيات اآلسيوية.
الرتكي��ز واالنضب��اط وتقلي��ل األخطاء 
س��يكون بواب��ة املنتخب نح��و الظفر 
بالنقاط الكاملة وامليض إىل األمام نحو 

التأهل إىل املرحلة الثانية.
وميث��ل منتخبن��ا يف ه��ذه التصفيات 
اآلسيوية 12 العًبا، وهم: حسني شاكر، 
صباح حسني، أحمد عبدالعزيز، أحمد 
نجف، محمد أمر، أحمد حس��ن، بدر 
عبدالل��ه، ميثم جمي��ل، محمد كويد، 
ع��ي ش��كرالله، محمد نارص وحس��ن 

نوروز.
وتعترب هذه القامئة من خرة الالعبني يف 

دورينا وميتلك��ون القدرات واملؤهالت 
الفني��ة العالية الت��ي تجعلهم يرتدون 
قميص األحمر ومتثيله يف هذه البطولة، 
ك��ام أن غالبيته��م لهم خربة واس��عة 

من خ��الل وجودهم م��ع املنتخب يف 
مناسبات سابقة.

ويع��ول مدربن��ا الوطني س��لامن عى 
ه��ذه العن��ارص يف تحقي��ق األهداف 

والنتائ��ج املرجوة من هذه املش��اركة 
وهي الظهور مبس��تويات مرشفة تليق 
بس��معة ومكان��ة اللعب��ة يف البحرين 
وحص��د االنتص��ارات الت��ي تجعله��م 

يف دائ��رة املنافس��ة من خ��الل مرحلة 
الذهاب وهي األهم طاملا أن منافساتها 

تدار عى أرضنا وبني جمهورنا.

التحضيرات األخيرة

أكم��ل منتخبن��ا الوطني اس��تعداداته 
لخوض املب��اراة االفتتاحية بعد خوضه 
حصتني تدريبيتني أمس، إذ أجرى مرانه 
األول صباح��ا، في��ام خ��اض املنتخب 
املران الثاين بالفرتة املس��ائية عى صالة 

املباراة.
وش��هدت التدريب��ات، أمس، حامس��اً 
كب��راً أثبت عزم الالعب��ني عى الظهور 
القوي وتحقي��ق نتيجة الفوز يف مباراة 
الي��وم. وتنوعت الوح��دات التدريبية 
ب��ني اإلحامء والجم��ل التكتيكية؛ التي 
س��يحرص امل��درب ع��ى انتهاجه��ا يف 

املباراة. 

اإلمارات بلقاء  التصفيات  يبدأ مشوار  السلة”  “أحمر 

اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في التصفيات اآلسيوية 

2021 آس���ي���ا  ل���ك���أس  ال���ت���أه���ل  سمو رئيس اتحاد السلة ل� “البالد سبورت”:ن��ح��و 

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل نظيره السعودي

منتخبنا الوطني األول لكرة السلة
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أك��د رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الشيخ 
عي��ى بن عي بن خليف��ة آل خليفة 
ثقته الكبرة يف قدرة منتخبنا الوطني 
عى تخطي مراحل التصفيات والتأهل 
املستوى  وتقديم  اآلسيوية،  للنهائيات 
ال��ذي يتواكب م��ع تطلع��ات وآمال 

الشارع الريايض يف البحرين.
وقال س��مو الش��يخ عيى بن عي يف 
ترصيح خ��ّص ب��ه “البالد س��بورت” 
إن املنتخ��ب ميتلك جمي��ع مقومات 
النجاح الت��ي تجعله قادرًا عى التميز 
يف املعرتك اآلس��يوي بدءا من الالعبني 
ومرورا بالجهاز الفني وانتهاء بالكادر 
اإلداري من الكفاءات الوطنية البارزة، 
وهو م��ا يفرض ع��ى الجمي��ع دعم 
املنتخب والوق��وف بجانبه؛ من أجل 

تحقيق األهداف املرجوة.
وأوضح سموه أن املستويات والنتائج 
الت��ي حققها منتخبن��ا الوطني طوال 

املرحلة املاضية تبعث عى التفاؤل.
وقال س��موه إن مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة وضع إمكاناته 
كافة يف س��بيل تهيئة األرضية املناسبة 
للمنتخ��ب، مؤك��ًدا أن اتح��اد اللعبة 
ال يدخ��ر جه��ًدا يف س��بيل تقدي��م 
كل أش��كال الدع��م له��ذا املنتخب؛ 
بهدف تحقي��ق النتائج اإليجابية دامئًا 
والوص��ول للنهائيات اآلس��يوية. وأكد 
سموه أهمية استثامر استضافة الدور 
املجمع��ة األوىل من تصفيات املنطقة 

الخليجي��ة عى أرضنا وب��ني جمهورنا 
لتحقيق أقىص النتائ��ج اإليجابية قبل 
الذهاب لدولة اإلمارات لخوض رحلة 
اإلياب من املرحلة األوىل للتصفيات. 

المشوار طويل

وأضاف سمو رئيس االتحاد قائال “نحن 
الي��وم نبدأ ع��ى بركة الل��ه الخطوة 
األوىل من مش��وار التصفيات املؤهلة 
ل��كأس األمم اآلس��يوية لكرة الس��لة، 
وهو مش��وار طويل وصع��ب بتواجد 
منتخبات كبرة له��ا خربتها يف اللعبة، 

والعبون��ا ميتلك��ون خربة كب��رة أيضا 
وهم عى قدر املسؤولية، وسيكونون 

عى درجة عالية من الرتكيز”.

ترحيب باألشقاء

ورحب س��مو الش��يخ عيى بن عي 
باألش��قاء الخليجي��ني يف بلدهم الثاين 
يف  للمش��اركة  البحري��ن؛  مملك��ة 
الخليجية  املنطقة  تصفيات  منافسات 
املؤهلة لكأس آسيا، متمنيا لهم طيب 
اإلقامة يف بلدهم الثاين ومتأمال التوفيق 
للجميع يف مهمتهم باملنافس��ات التي 

س��تنطلق مساء اليوم وسط أجواء من 
املحبة واألخوة الت��ي تتميز بها عادة 
تجمع��ات دول مجل��س التعاون وما 
تش��هده من متيز عى املستوى الفني؛ 
نظ��رًا ملش��اركة مجموعة م��ن نجوم 

اللعبة الخليجيني البارزين. 

الجمهور الداعم األول

وأك��د س��مو الش��يخ عي��ى بن عي 
أهمي��ة الحضور الجامه��ري بكثافة؛ 
مل��ؤازرة ومن��ارصة منتخبن��ا الوطني 
والوقوف خلفه بكل قوة يف استحقاقه 

اآلسيوي.
وأضاف سموه أن الحضور الجامهري 
يعت��رب أم��را بالغ األهمي��ة يف لقاءات 
منتخبنا؛ لتحفيز الالعبني عى الظهور 
املميز وشحذ هممهم ورفع معنوياتهم 
وتش��جيعهم عى تقديم أرفع درجات 
العط��اء، معربا ع��ن ثقت��ه يف توافد 
أعداد كبرة م��ن الجامهر البحرينية 
الي��وم ليش��كلوا لوحة فني��ة تغطي 
مدرجات صالة اتحاد اللعبة، ويكونوا 
مبثاب��ة داع��م رئيس لرج��ال األحمر، 
مش��را إىل أن الجامه��ر البحريني��ة 

لطاملا لبت ن��داء الوط��ن وكانت لها 
وقفات مرشفة م��ع جميع املنتخبات 
الوطنية واليوم هي أمام مهمة وطنية 
جديدة تستدعي وقفتهم مع منتخب 

رجال السلة. 

التمنيات بالتوفيق

وأنهى سمو رئيس االتحاد ترصيحه ل� 
“البالد س��بورت” متمنيا كل التوفيق 
ملنتخبنا يف مباراته األوىل أمام ش��قيقه 
اإلمارايت، مؤكدا أهمية قفزة البداية يف 

مشوار التصفيات.

اس��تقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيى بن عي بن 
خليف��ة آل خليف��ة نظره الس��عودي 
السيد عبدالرحمن املسعد، وذلك لدى 
وصول��ه اململكة مس��اء أم��س، حيث 
يرتأس وفد اململكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة يف تصفيات االتح��اد الدويل 

املؤهلة لكأس آسيا.
ورحب س��مو الش��يخ عي��ى بن عي 
آل خليفة بالضيف الس��عودي، متمنيا 
ل��ه طيب اإلقامة يف مملك��ة البحرين، 
مؤكدا سموه ترحيبه باألشقاء املشاركني 
يف ه��ذه التصفيات ع��ى أرض مملكة 
البحرين. ويف اإلطار ذاته وصل اململكة 
رئي��س االتح��اد اإلمارايت لكرة الس��لة 
عبداللطي��ف الفردان، حي��ث كان يف 
استقباله نائب رئيس االتحاد البحريني 

لكرة الس��لة نارص القصر واألمني العام 
باالتحاد عبداإلله عبدالغفار.

ك��ام وص��ل إىل أرض الوطن أمني الرس 
العام باالتحاد العامين لكرة السلة أسعد 
املحسني، وكان يف استقباله األمني العام 

باالتح��اد عبداإلله عبدالغف��ار ولجنة 
االستقبال باللجنة املنظمة للتصفيات.

اكتمال عقد الوفود

وصل اململكة مساء أمس وفد املنتخب 

اإلمارايت؛ للمشاركة يف تصفيات االتحاد 
ال��دويل املؤهل��ة ل��كأس آس��يا الت��ي 
تس��تضيفها البحري��ن يف الفرتة من 23 

حتى 26 فرباير الجاري.
وبذل��ك يكون منتخب اإلم��ارات آخر 

املنتخب��ات الواصل��ة للبحرين للحدث 
اآلسيوي بعد وصول منتخبي السعودية 
وع��امن الذي حرص عى القدوم مبكرا 

إلقامة معسكر تدريبي.
وكان يف استقبال وفد املنتخب اإلمارايت 

بال��ورود يف مط��ار البحري��ن ال��دويل 
لجنة االس��تقبال التابعة للجنة املنظمة 

للتصفيات اآلسيوية.

االجتماع الفني

عقدت اللجنة املنظمة للمرحلة األوىل 
م��ن تصفيات االتحاد ال��دويل املؤهلة 
لكأس آسيا يف مملكة البحرين االجتامع 
الفن��ي يف إحدى قاعات فندق س��كن 
الوف��ود، بحض��ور من��دويب املنتخبات 

األربعة املشاركة.
وناق��ش االجت��امع مختل��ف الجوانب 
الفني��ة ذات الصل��ة بالتصفي��ات، كام 
ت��م رشح القوانني واألنظم��ة واللوائح 
املعمول بها يف هذه التصفيات والعديد 

من النقاط املهمة ذات العالقة.

للنهائيات اآلسيوية الوصول  األحمر قادرون على  رجال 

سمو الشيخ عيسى بن علي متحدثا لـ “البالد سبورت”

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل نظيره السعودي
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لقطة لتدريب المنتخب السعودي

من املؤمل أن تحظى التصفيات اآلسيوية التي ستنطلق اليوم يف صالة 

االتحاد البحريني لكرة السلة بتغطية تلفزيونية من ِقبل قناة البحرين 

الرياضية.

إذ وبحسب املعلومات املتوافرة، فإن املباريات سيتم نقلها عى القناة 

الرياضية مبعدل مباراتني يف كل يوم، وعى مدى أيام البطولة كلها. “البالد 

سبورت” حاول التواصل مع رئيسة القناة مريم بوكامل؛ من أجل معرفة 

تفاصيل النقل وعام إذا كان هناك تغطية خاصة واستوديو مصاحب لهذه 

املنافسات إال أن محاوالت االتصال املتكررة بها مل تنجح. 
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منتخبن��ا  م��درب  أك��د 
الس��لة  لك��رة  الوطن��ي 
للرج��ال، الوطني س��لامن 
منتخبنا  جهوزي��ة  رمضان 
مبارياته  الفتت��اح  التام��ة 
التصفي��ات  مبنافس��ات 
الخليجية املؤهلة لنهائيات 

كأس آسيا 2021.
وق��ال س��لامن يف ترصيح 
ل��� “الب��الد س��بورت” إن 
منتخبنا سيدش��ن مشواره 
بالتصفيات خطوة بخطوة 
النتائ��ج  تحقي��ق  نح��و 
املباري��ات  يف  اإليجابي��ة 

تواليا.
وأض��اف مدرب األحمر أن 
منتخبنا يضع كامل تركيزه 
ع��ى مواجه��ة املنتخ��ب 
اإلم��ارايت، خصوصا أنها يف 

“األحمر”  مش��وار  بداي��ة 
نحو االستحقاق اآلسيوي.

أهمي��ة  رمض��ان  وأك��د 
األرض  عام��ي  اس��تغالل 

والجمه��ور لتحقيق أقىص 
والخروج  اإليجابية  النتائج 
بأعى غلة م��ن النقاط يف 
األوىل،  املجمع��ة  ال��دورة 

لالبتع��اد ع��ن الضغ��وط 
وخوض الدورة الثانية التي 
س��تحتضنها اإلمارات بكل 

أريحية.
أن  رمض��ان  وأوض��ح 
اللقاء  سيخوضون  الالعبني 
مش��را  عالية،  مبعنوي��ات 
إىل ثقت��ه الكب��رة بالعبي 
املنتخب؛ من أجل الظهور 
اإليج��ايب وتحقيق النتيجة 

املرضية يف بداية املشوار.
وأش��ار مدرب منتخبنا إىل 
ليس  اإلمارايت  املنتخب  أن 
بغري��ب ع��ى البحري��ن، 
مضيفا أنه يتوقع أن يكون 
املس��توى الفني قريبا من 

املستوى العايل يف املباراة.

س��ل��م��ان رم����ض����ان: ج���ه���وزي���ة وث��ق��ة

رمضان متحدثا لـ “البالد سبورت”

غسان قاروني

 7 حكام 
بالتصفيات

8 مشاركات لمنتخبنا 
بالنهائيات

مشاركة نوروز 
اليوم “ضئيلة”

البالد سبورت

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة السلة مهام 
إدارة تحكيم منافسات الدورة املجمعة 

األوىل لتصفيات املنطقة الخليجية 
املؤهلة لكأس آسيا 2021، إىل 7 حكام 
دوليني جميعهم من قارة آسيا، 6 منهم 

عرب واآلخر من جنوب رشق آسيا. 
والحكام هم العراقي أحمد شوايل، 
الفلسطيني عنان درغام، األردنيان 

محمد طه ومحمد الطراونة، اللبانيان 
وسام زين وبول سكاييم واالندونييس 

بودي مارفان. وجاء اختيار االتحاد 
القاري لقامئة الحكام السبعة التي 
ستدير منافسات التصفيات بعناية 
فائقة، إذ يعد الحكام الذين وقع 

عليهم االختيار لتحكيم املباريات من 
حكام النخبة اآلسيويني.

سجلت مملكة البحرين 8 مشاركات 
يف نهائيات كأس أمم آسيا لكرة السلة 
املؤهلة لبطولة كأس العامل، وذلك منذ 

انطالقة البطولة العام 1960 مبانيال، 
منها 6 مشاركات يف القرن ال�20، 

ومشاركتان يف القرن ال�21.
وجاءت أول مشاركة ملنتخبنا 
الوطني بنهائيات آسيا العام 
1977 مباليزيا وحقق حينها 

األحمر املركز الثاين عرش، 
وهو املركز نفسه الذي حقه 

باملسابقة التالية العام 1979 
التي أقيمت باليابان. وشارك منتخبنا 

ببطولة تايلند 1987 وحقق املركز 
الثالث عرش، وباليابان 1991 وحقق 

املركز 15، وباململكة العربية السعودية 
1997 وحقق املركز 10. أّما يف القرن 

العرشين، فسجل منتخبنا ظهورين يف 
النهائيات، األول كان مبنافسات الصني 
2011 وحقق حينها األحمر املركز 15، 
فيام كان آخر ظهور ملنتخبنا بالكأس 

اآلسيوية العام 2013 بالفلبني ونال 
األحمر املركز 12. وميتلك منتخبنا يف 

تاريخ مشاركاته بكأس آسيا 59 مباراة، 
حقق خاللها الفوز يف 20 مناسبة 

مبعدل 33.90 %، فيام خرس يف 39 
مباراة.

البالد سبورت

تبدو مشاركة العب منتخبنا 
الوطني حسن نوروز يف لقاء 

“األحمر” بنظره اإلمارايت مساء 
اليوم )الجمعة( ضئيلة للغاية 
يف ظل اإلصابة التي تعرض لها 

مساء أمس األول األربعاء.
إذ ومن خالل التحضرات 
األولية لتدريبات منتخبنا 

يف صالة أم الحصم وبقيادة 
املدرب سلامن رمضان، كان 

نوروز مبعية زمالئه الالعبني يف 
عملية التصويب عى الحلق، 

ولكن بعدئذ توقف الالعب عن 
مزاولة التدريب ولوحظ عليه 

“العرجة” يف رجله اليرسى.
بعد الكشف املبديئ من ِقبل 
اختصاصيي العالج اتضح أنه 
يعاين من “متزق يف العضلة 
الضامة” ويحتاج لجلسات 

العالج الطبيعي ليك يستعيد 
عافيته، وقد ُنصح بعدم إرشاكه 

يف لقاء اليوم؛ ليك يتسنى له 
استكامل شفائه والوصول 

للجهوزية املطلوبة للمباريات 
األخرى.

مباريات اليوم

األح��د

السبت
أنهت املنتخبات تحضراتها واستعداداتها 

لخوض مرحلة الذهاب من التصفيات 
اآلسيوية التي ستقام عى أرض مملكة 

البحرين. إذ تدربت املنتخبات تباًعا زهاء 
ساعة واحدة عى صالة أم الحصم التي 

ستحتضن املنافسات. املنتخب العامين بدأ 
تدريباته منذ الرابعة عرًصا وتاله السعودية 

وعقب ذلك منتخبنا الوطني وأخرًا 
املنتخب اإلمارايت.

ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ت��ن��ه��ي ت��ح��ض��ي��رات��ه��ا  “ال����ري����اض����ي����ة” ت���ن���ق���ل م����ب����اري����ات ال��ب��ط��ول��ة

علي مجيد          محمد الدرازيعلي مجيد          محمد الدرازي

أم الحصم                 اتحاد السلة

طال��ب “عمي��د املش��جعني” إبراهي��م 

بوع��ي م��ن جامهرنا الوفي��ة الحضور 

املبكر لصالة أم الحصم لكرة السلة اليوم 

وذلك لحجز املقاعد وش��غرها بأكرب قدر 

من اإلمكان مع ارتداء اللون األحمر؛ ليك 

يتوهج امللعب بأفضل وأمثل صورة.

وقال بوعي املشهور مبقولة “تيت عليه” 

يف ترصيح خص به “البالد س��بورت” إن 

الوق��وف خل��ف املنتخ��ب يف املحف��ل 

اآلس��يوي ال يتطلب دع��وة وإعالنا، بل 

يج��ب أن ينبع ذلك من حب اإلنس��ان 

لوطنه والوقوف معه يف أحلك الظروف، 

مشرا إىل أنه سيكون موجوًدا منذ مباراة 

الي��وم وحتى آخر ي��وم يف البطولة طاملا 

أنعم الله عليه الصحة، وسيقف بعزميته 

وإرادت��ه وما ميلكه يف م��ؤازرة الالعبني 

وتشجيعهم وبث الروح بأنفسهم؛ حتى 

يحققوا ما نهدف إليه جميًعا.

وبني بوعي “اآلن نلعب باسم البحرين، 

وع��ى الجامهر الوفية أن تفكر باس��م 

البحرين وتنطق به دون النظر وااللتفات 

لهوي��ة الالعبني واألندية الت��ي ميثلونها، 

ك��ون ما يجمعه��م اليوم ه��و البحرين 

فقط”. وختم بوعي ترصيحه مثنًيا عى 

جه��ود مجلس إدارة االتح��اد البحريني 

لكرة السلة برئاسة س��مو الشيخ عيى 

بن عي آل خليفة، نظرا للتطور والتقدم 

امللح��وظ يف لعبة كرة الس��لة، وهذا إن 

دل فهو يدل عى وجود الرجل املناسب 

إبراهيم بوعلييف املكان املناسب.

ينتظركم أح��م��رن��ا  ال��م��ش��ج��ع��ي��ن”:  “ع��م��ي��د 
البالد سبورت

البالد سبورت

حسن 
نوروز

عم����������انالسعودية 17:30

اإلم�����اراتعم����������ان 17:00

اإلم�����اراتالبح�����رين 19:30

السعوديةالبح�����رين 19:00

راحة لجميع المنتخبات

المرحلة المقبلة طويلة.. 
وبحاجة لمضاعفة 

الجهود

 الجمهور الداعم
  األكبر والالعب 

رقم “6”

 نرحب باألشقاء 
الخليجيين في بلدهم 

الثاني

البالد سبورتالبالد سبورت
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افتت��ح النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة، 
فعاليات بطول��ة #أقوى_رجل_بحريني، 
بحضور هش��ام محم��د الج��ودر وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة وس��عادة 
السيد عبدالرحمن صادق عسكر األمني 
العام املس��اعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة امني ع��ام اللجن��ة األوملبية 
البحرينية وعضو مجلس النواب النائب 
جالل كاظم وعدد من املسئولني بالقطاع 

الريايض باململكة.
وقد قام س��موه بجولة يف موقع البطولة 
التجهيزات والرتتيبات  اطلع خاللها عىل 
الخاص��ة مبس��ابقات البطول��ة التي من 
املق��رر أن تنطل��ق “الي��وم” الجمع��ة. 
كام والتقى س��موه بالجهات املش��اركة 
يف مع��رض البطولة الصح��ي والريايض 
والرتفيهي وكبار الس��ن، وقد تابع سموه 
عددا من الفعالي��ات املصاحبة الخاصة 

مبرىض الرسطان عىل مرسح البطولة.
وأكد س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة أن اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
ق��د بذلت جه��ودا متمي��زة يف اإلعداد 
والتحضري لهذا الحدث، مشيدا بالتنظيم 
الكب��ري وبجاهزي��ة املوق��ع الحتض��ان 
املش��اركني وإقام��ة املنافس��ات، متمنيا 
سموه للجميع التوفيق والنجاح، مجددا 
س��موه يف الوقت ذاته الدع��وة لجميع 
فعاليات  باالستمتاع  املواطنني واملقيمني 
البطولة ومتابعة ومش��اهدة املنافسات 
والعروض التي ستشهدها هذه البطولة.

سموه يلتقي البطل هال 
وبوصخر

وقد التقى سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة ببط��ل بطولة الع��امل ال�18 
ألق��وى رجل بحرين��ي الالعب الربيطاين 
إيدي ه��ال، وذلك عىل هامش فعاليات 
الي��وم األول من بطول��ة #أقوى_رجل_
بحريني، حيث تبادل سموه مع الالعب 
ه��ال األحادي��ث ح��ول ه��ذه البطولة 
والس��بل الكفيلة لتطويره��ا، واألهداف 
التي س��تحقق وتنعكس عىل مس��توى 
دعم الش��باب البحريني ملامرس��ة هذا 
الن��وع م��ن األلع��اب الرياضية وس��ط 
وحامس��ية  مهي��أة  تنظيمي��ة  أج��واء 
وتنافس��ية، والذي سيكس��ب الش��ارع 
الري��ايض البحريني فرصة تكوين قاعدة 
من الش��باب، لديهم الفرصة للمشاركة 
ومتثي��ل البحرين يف مختل��ف البطوالت 
الخارجية يف ه��ذا النوع من الرياضات، 
والذي سيس��اهم بدعم س��معة ومكانة 
البحرين عىل املس��توى ال��دويل، كدولة 
وتدع��م  الرياض��ات  لجمي��ع  حاضن��ة 
وتشجع أبنائها من الشباب عىل مامرسة 
الرياض��ة وتعزز من ثقافتها يف املجتمع، 
ليكون��وا قادرين ع��ىل العط��اء والبناء 
واالرتقاء بهذا الوطن. كام والتقى سموه 

بالفنان الكويتي خالد بوصخر.

بوصخر يصل ويشارك 
بفعاليات اليوم االفتتاحي

وصل إىل الب��الد الفن��ان الكويتي خالد 
بوصخ��ر، والذي ش��ارك بفعاليات اليوم 

األول م��ن البطول��ة، حيث ق��دم فقرة 
عىل مرسح البطولة تحدثت عن اهمية 
مامرس��ة الرياض��ة واملزج ب��ني الرياضة 
والعمل اإلنساين، مشيدا خاللها بتوجيه 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
بتخصي��ص ريع ه��ذه البطول��ة لدعم 
مرىض الرسطان، مؤكدا أن هذه املبادرة 
تعك��س ح��رص واهت��امم س��موه عىل 
توجيه الدعم لجميع الحاالت اإلنسانية 

باملجتمع البحريني.

المسابقات تبدأ.. اليوم

ويخوض س��مو الش��يخ خال��د بن حمد 
آل خليف��ة مبنافس��ات ال��وزن الخفيف 
باملس��ابقات الرئيس��ية بالبطول��ة، التي 
تنطلق عند الس��اعة الواحدة ظهر اليوم 
الجمعة، والتي تش��تمل عىل مسابقات: 
مشية الفالح، رفع الجذع، سحب السيارة، 
رفع التاير ورفع الس��يارة. وس��يصاحب 

إقامة منافس��ات الوزن الخفيف، إقامة 
مسابقات األطفال التي ستشهد مشاركة 
سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفة نجل سموه، والتي ستشتمل عىل 
مسابقات: ش��د الحبل، مصارعة األذرع، 

رفع التاير واملطارح.

انطالق الفعاليات وسط 
أجواء رائعة وجميلة

انطلقت فعاليات الي��وم االفتتاحي من 
البطول��ة وس��ط أجواء رائع��ة وجميلة، 
والت��ي ش��هدت إقباال جامهريي��ا كبريا. 
حيث اس��تمتعت جامه��ري وزوار موقع 
الفعاليات والنش��اطات  بتل��ك  البطولة 

املصاحبة.

التسجيل والوزن الرسمي

وقد تم إجراء التس��جيل النهايئ لجميع 

املش��اركني، والفح��ص الرس��مي للوزن 
للجمي��ع، بعده��ا توزي��ع التجهي��زات 
الخاصة باملنافس��ات عىل كل املشاركني 
املس��جلني يف كش��وفات كل مس��ابقة، 
وذلك من أجل ارتدائها خالل املسابقات.

القرية تتحول إلى معرض

لقد اس��تطاعت اللجنة املنظم��ة العليا 
م��ن  #أقوى_رجل_بحرين��ي  لبطول��ة 
“هندس��ة” موق��ع البطول��ة بطريق��ة 
تنظيمية احرتافية تجذب الجامهري وزوار 
البطولة، حي��ث تم تقس��يم املوقع إىل 
أربعة أقس��ام، القسم األول تم تحديده 
ليكون مرسحا إلقامة منافسات البطولة 
وهي “القرية الرياضية”، والقسم الثاين 
تم تحديده ليكون خاصا باالستش��ارات 
والفحوص��ات الطبي��ة وه��ي “القري��ة 
الطبية”، فيام تم تحديد القس��م الثالث 
ليكون منطقة ترفيهي��ة لجميع العوائل 

واألطفال وهي “القرية الرتفيهية”، بينام 
ت��م تحديد القس��م الرابع ليك��ون ركنا 

للمطاعم والتسوق “قرية البازار”.

هال يلتقي الجمهور

وق��د خصص��ت اللجنة املنظم��ة العليا 
فق��رة ع��ىل م��رسح البطول��ة للبط��ل 
الربيطاين إيدي ه��ال، الذي تحدث من 
خالله��ا للجمه��ور وزوار البطول��ة عن 
مس��ريته يف رياضة أقوى رج��ل، وكيف 
حق��ق هدف��ه بالوصول وحص��د لقب 
بطول��ة العامل األخرية. وق��د انتهز محبو 
وعش��اق هذه الرياضة الفرصة اللتقاط 

الصور التذكارية مع البطل هال.

اللعب بـ”النار”

وش��هدت فعالي��ات البطول��ة يف يومها 
األول إقام��ة فعالي��ة اللع��ب ب�”النار” 
ع��ىل مرسح البطولة، من خالل محرتفني 
يف ه��ذه اللعب��ة، الذين قدم��وا عروضا 
شيقة وممتعة حازت عىل رضا الجامهري 

والزوار.

مرضى السرطان على مسرح 
البطولة

يف بادرة جميل��ة، قامت اللجنة املنظمة 
العلي��ا للبطول��ة باس��تضافة ع��دد من 
املصاب��ني مب��رىض الرسطان للمش��اركة 
حي��ث  االفتتاح��ي.  الي��وم  بفعالي��ات 
ت��م اس��تضافتهم عىل م��رسح البطولة، 
وتحدثوا خالل ذلك عن قصتهم مع هذا 

املرض ومحاربتهم له. 

خالــد بن حمــد يفتتح بطولــة أقوى رجــل بحريني
ب��ح��ض��ور ال���ج���ودر وع��س��ك��ر وال���ن���ائ���ب ج����ال ك��اظ��م

... وسموه خالل الجولة بموقع البطولة سمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية                     بطولة أقوى رجل بحريني

تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الش��باب رئي��س  الخريي��ة وش��ؤون 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، أحرز 
فري��ق النخب��ة اإلمارايت لقب ش��وط 
الشواهني بأشواط الخليجيني مبسابقة 

نارص بن حمد للصقور والصيد.
كام فاز اإلمارايت خالد مذكر آل ش��ايف 
بلقب ش��وط جريات الش��واهني بعد 

منافسة قوية مع املشاركني.
وش��هد اليوم الثاين حضورا واسعا من 
املالك والصقارين من مختلف الدول 
الخليجي��ة، وس��ط حض��ور ومتابعة 
مس��تمرة من رئيس اللجن��ة املنظمة 

العليا خليفة عبدالله القعود.

فريق النخبة يحصد شوط الشواهين

وحص��د فريق النخبة اإلم��ارايت لقب 
ش��وط الشواهني بأش��واط الخليجيني 
بزم��ن 19.321 ثاني��ة، وجاء يف املركز 
الثاين اإلمارايت حمدان س��عيد الكندي 
بزم��ن 19.325 ثانية، املرك��ز الثالث 

االمارايت أحمد خلف املنصوري بزمن 
19.410 ثانية، املرك��ز الرابع اإلمارايت 
حم��د جمعة الف��اليس بزمن 19.523 
ثانية، املركز الخامس اإلمارايت س��يف 
حمد املنص��وري بزمن 20.130 ثانية، 
ش��ايف  الس��عودي  الس��ادس  املرك��ز 
هجرس الدورسي بزمن 20.352 ثانية، 
املركز السابع فريق الفرسان من دولة 
اإلمارات بزم��ن 20.508 ثانية، املركز 
الثامن اإلمارايت أحمد خلف املنصوري 
بزم��ن 20.525 ثانية، املركز التاس��ع 
حم��د جمعة الف��اليس بزمن 20.655 

ثاني��ة، املرك��ز العارش فري��ق النخبة 
اإلمارايت بزمن 20.678 ثانية.

 آل شافي يحصد شوط جيرات 
الشواهين

وح��از االمارايت خالد ن��ارص مذكر آل 
ش��ايف املركز األول يف منافس��ات فئة 
جريات الش��واهني بأشواط الخليجيني 
بزم��ن وق��دره 17.130 ثانية، واحتل 
م��ن املراكز الثاين إىل العارش جميعهم 
من دولة اإلم��ارات وهم: املركز الثاين 
ولي��د ع��ي خل��ف الح��امدي بزمن 

17.410 ثاني��ة، املرك��ز الثالث فريق 
النخبة بزم��ن 17.449 ثاني��ة، املركز 
الرابع بزمن محم��د الصلق بن عتيق 
بزمن 17.508 ثانية، املركزان الخامس 
والس��ادس خليف��ة س��عيد الكن��دي 
بزمن 17.557 ثاني��ة و17.678 ثانية، 
املركز الس��ابع خالد نارص مذكر بزمن 
17.729 ثانية، املركزان الثامن والتاسع 
خليفة س��عيد الكندي بزمن 17.745 
ثانية، و17.762 ثاني��ة، املركز العارش 
خال��د ن��ارص مذك��ر آل ش��ايف بزمن 

17.766 ثانية.

 “النخبة” يحصد شوط الشواهين بمسابقة 
ناصر بن حمد للصقور والصيد

تغطية   اللجنة اإلعالمية

من المنافسات 

اعتماد خالد العالن مقّيما آسيويا للحكام
اتحاد الكرة - املركز 

اإلعالمي: اعتمد 
االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم، عضو 
لجنة الحكام باتحاد 
الكرة خالد العالن؛ 

ليكون رسميا مقيام 
آسيويا لحكام كرة 

القدم.
وجاء اعتامد العالن واختياره ضمن قامئة مقيمي الحكام اآلسيويني بعد 

اجتيازه االختبارات التي أجراها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم خالل ورشة 
العمل للمقيمني اآلسيويني الجدد، إذ قيمت الورشة بداية الشهر الجاري 

يف العاصمة املاليزية )كواالملبور(.
ويف هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم 

خليفة الدورسي أن انضامم خالد العالن لقامئة مقيمي الحكام اآلسيويني 
يأيت استمرارا وتأكيدا عىل النجاحات املتواصلة للتحكيم البحرينية عىل 

جميع املستويات، منوها بالدعم الكبري الذي تلقاه لجنة الحكام من 
مجلس إدارة االتحاد برئاسة رئيس االتحاد الشيخ عي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة. وأشاد الدورسي بدعم رئيس االتحاد للحكام، مشريا 
إىل أن هذا الدعم ظهرت بصامته واضحة يف تطور السلك التحكيمي 

عرب التواجد الالفت واملميز للحكام يف جميع املحافل. وبارك الدورسي 
لعضو اللجنة خالد العالن الختياره ضمن قامئة املقيمني اآلسيويني، 
مشريا إىل أن هذا االختيار يعكس املكانة الرائدة التي باتت تحتلها 

الصافرة البحرينية عىل جميع األصعدة الدولية واآلسيوية واإلقليمية. 
وبني أن اعتامد العالن رسميا من قبل االتحاد اآلسيوي يضاف إىل سلسلة 

من املكتسبات التي يحققها التحكيم البحريني عرب وجود مختلف 
الكفاءات يف شتوى املواقع. ومع انضامم العالن إىل القامئة العام الجاري 

)2018(، فإن مقيمي حكام كرة القدم اآلسيويني البحرينيني باتوا 3 
وهم: عبدالرحمن عبدالخالق الذي اعتمد منذ 2006 كمقيم ومكتشف 
حكام آسيوي، إضافة إىل جاسم محمود املعتمد كمقيم ومكتشف حكام 

آسيوي منذ 2010، إضافة إىل خالد العالن املعتمد حديثا.

خليفة الدوسري خالد العالن

كس��ب فري��ق النجم��ة “حام��ل اللقب” 
التقلي��دي األه��ي يف  الغري��م  مواجه��ة 
مباراة “ديريب” ك��رة اليد البحرينية بفارق 
هدف )25/26( يف ختام منافس��ات الدور 

التمهيدي لدوري أندية الدرجة األوىل.
بهذا الفوز حقق النجم��ة العالمة الكاملة 
بانتصاره العارش محققاً 30 نقطة يف صدارة 
الرتتيب فيام األهي بخسارته الثانية أصبح 

رصيده 24 نقطة يف املركز الثالث.

تقدم أهالوي

خط��ف فري��ق األه��ي أفضلي��ة التقدم 

بالنتيجة بفارق هدف )11/12( من خالل 

الشوط األول مستغاًل تألق حارسه عبدالله 

ريض ال��ذي برز بتصديه للكثري من الكرات 

وللتمساك الدفاعي يف بعض فرتات اللقاء، 

في��ام كانت الكلمة لصادق عي يف الهجوم 

بتصويباته القوية وبجانبه عي حس��ني يف 

العمق وحس��ن الس��امهيجي.  ويف الجهة 

األخ��رى، النجمة مل يظهر بالش��كل الفني 

الق��وي يف الجانب��ني الدفاع��ي والهجومي 

وأيضاً لغياب التوفيق عن حارس��ه هش��ام 

عبداألمري، وب��رز منه عي مريزا يف الجانب 

الهجوم��ي فريق��ه ومع��ه حس��ني الصياد 

ومهدي سعد، وقد أضاع الكثري من الكرات 

أمام املرمى.

ويف الش��وط الث��اين، زج النجمة بحارس��ه 

محم��د عبدالحس��ني فيام واص��ل األهي 

أفضليته النس��بية ب��األداء، والنتيجة كانت 

متقلب��ة ومتقارب��ة بينهام حت��ى منتصف 

الش��وط، وبرز حس��ن البابور وبالل بشام 

يف النجمة فيام نش��ط جاس��م الس��الطنة 

والس��امهيجي هجومياً يف األهي. دخلت 

املب��اراة يف دقائقها العرش األخرية والنتيجة 

حينه��ا تق��دم النجم��ة 22/24 بعدما كان 

األه��ي متقدم��اً بف��ارق هدف��ني. مضت 

الدقائق والنجمة متق��دم بالنتيجة بفضل 

صحوة حارسه محمد عبدالحسني وهجوم 

البابور والصياد، واألهي باستبسال حارسه 

والعبيه يعود ملعادل��ة النتيجة 25/25 مع 

الدقيق��ة 29، ليحرز باب��ور بعدها هدف 

التق��دم بتصويب��ة صاروخي��ة فيام وقف 

القائم أمام كرة عي يوسف يف األهي ليفوز 

النجمة. أدار اللقاء الحكامن سمري مرهون 

وسيدحس��ن املحافظة، اللذان اتخذا قراراً 

باس��تبعاد أحد جامهري النجمة يف الشوط 

األول، كام أنهام القا احتجاجاً واس��عاً عىل 

من لقاء األهلي والنجمة أمس  )تصوير:  رسول الحجيري(من ِقبل العبي وجامهري الفريقني.

يــد النجمــة تكســب “الديربــي” .. فــي ختــام الــدور التمهيــدي   
علي مجيد



مملك��ة  “ممث��ل  األه��ي  يخ��وض 
البحري��ن” يف بطولة األندي��ة العربية 
السادس��ة والثالث��ن للك��رة الطائ��رة 
الت��ي تحتضنها تون��س حتى 26 فرباير 
الجاري مواجه��ة قوية تجمعه بالهالل 
الس��عودي يف منافس��ات ال��دور ربع 
النهايئ من البطولة الساعة الثانية ظهرًا 
بالتوقيت املحي ململكة البحرين )12 
ظه��رًا بتوقيت تونس( عىل صالة نادي 
الرتجي يهدف م��ن خاللها إىل تحقيق 
الف��وز وبلوغ الدور نص��ف النهايئ، يف 
إطار مساعيه الجادة للدفاع عن اللقب 
العريب الذي أحرزه يف النس��خة املاضية 
التي اس��تضافتها  الخامس��ة والثالثون 

اململكة العام املايض 2017.
ويلتقي ضمن منافس��ات ال��دور ربع 
النه��ايئ اليوم الجمع��ة كذلك كل من 
الع��اين  القط��ري والس��يب  الري��ان 
الساعة الرابعة عرصا، والعريب القطري 
م��ع األه��ي بنغ��ازي الليبي الس��اعة 
السادسة مس��اء، وأخريًا يلتقي الرتجي 
التونيس مع الس��ويحي الليبي الساعة 

الثامنة مساء.

كيف تأهل األهلي والهالل؟

متك��ن األه��ي من بل��وغ ال��دور ربع 
النه��ايئ عن املجموعة )أ( بعدما تصدر 
مجموعت��ه ب��كل ج��دارة وبالعالم��ة 
الكاملة )9 نقاط( إثر تغلبه عىل األهي 
بنغازي الليبي بنتيجة 3/1 والفوز عىل 
الجي��ش املليك املغريب 3/0 والفوز عىل 

الرشطة العراقي 3/1.
أما الهالل الس��عودي فإن��ه تأهل عن 
املجموع��ة )ج( بعدم��ا احت��ل مرك��ز 
الوصافة ب� 3 نق��اط بعدما حقق فوزا 

واحدا عىل الرتجي التونيس بنتيجة 3/0 
فيا خ��ر مرتن من الس��الم العاين 

والعريب القطري بنتيجة 3/1.

تشكيلة “النسور”

يقود الكتيبة األهالوية املدرب التونيس 
منري بن قارة، والذي سيعتمد غالًبا عىل 
التش��كيلة األساس��ية التي تتكون من 
نارص عنان والدومينييك الفيس مبركز 4 
ومحمد عنان مبركز 2، الذين يش��كلون 
مركز الثق��ل الهجوم��ي لقدرتهم عىل 
تخليص الك��رات الهجومية بكل براعة، 
ومن املرج��ح أن يعتم��د املدرب عىل 
محمد يعق��وب املعار م��ن داركليب؛ 
باعتب��اره املح��رتف الث��اين يف صفوف 
النسور وملا يتميز به من قوة يف الهجوم 

واإلرسال املؤثر.
ويع��ول امل��درب عىل صان��ع األلعاب 
عي حبيب يف توزيع األدوار الهجومية 
بالش��كل الجيد، ويف حال متكن الليربو 
أمي��ن هرونة م��ن تأمن الك��رة األوىل 
بالص��ورة املطلوبة وهو قادر عىل ذلك 
فإن حبيب لن يجد صعوبة يف التنويع 
الهجومي واس��تغالل منتصف الشبكة 

باالرت��كاز، حيث يوجد ع��ي الصرييف 
وعب��اس الخب��از ورمبا م��ريزا عبدالله 
لتنفيذ الك��رات الريعة، ك��ا يتميز 
األهي بقوة حوائ��ط الصد التي يجب 
أن تكون يف كامل يقظتها اليوم إليقاف 
ضاريب اله��الل. وبالنظر إىل املس��توى 
والنتائج ف��إن األهي قادر عىل تخطي 

عقبة منافسه السعودي.

الهالل السعودي.. 4 ألقاب

يعت��رب الهالل الس��عودي واح��دا من 
أقوى األندية عىل ساحة الكرة الطائرة 
العربية والس��عودية، إذ ميتلك س��جال 
حاف��ال باإلنج��ازات وفريق��ا مرصع��ا 

بالنجوم والعبي الخربة.
فعىل مس��توى اإلنجازات ف��إن الهالل 
الس��عودي توج بلق��ب بطولة األندية 
العربية 4 م��رات، املرة األوىل كانت يف 
النسخة 15 التي استضافتها السعودية 
الع��ام 1996، وفاز بلقب النس��خة 16 
الت��ي أقيم��ت يف لبن��ان 1997، وتوج 
بالنس��خة 27 الت��ي أقيم��ت يف لبنان 
2009، والنس��خة 29 الت��ي أقيمت يف 
الس��عودية 2011، بين��ا ف��از األهي 

بلقب البطولة ألول مرة يف النسخة 33 
التي استضافتها مرص 2015، والنسخة 
35 األخرية التي نظمتها البحرين 2017 
وهو النادي البحريني الوحيد الذي فاز 
بلقب ه��ذه البطولة. وتضم تش��كيلة 
الهالل نخبة من أبرز النجوم يتقدمهم 
صانع األلعاب املخرضم خليل البحراين 
والض��ارب املتمك��ن أحم��د البخي��ت 
ويارس املكاوين ومسفر البييش والعديد 

من النجوم اآلخرين.
وج��اء تأهل الهالل الس��عودي بش��ق 
األنفس بعدما حقق ف��وزا واحًدا، ولو 
متكن السالم العاين من الفوز بشوطن 
فقط يف آخر مب��اراة بالدور التمهيدي 
أم��ام الع��ريب القط��ري وحص��ل عىل 
نقطة واحدة لتأهل عن املجموعة إثر 

حصوله عىل 4 نقاط مقابل 3 للهالل.

حصة تدريبية على ملعب المباراة

خاض األهي ظهر أمس الخميس حصة 
تدريبية عىل صالة ن��ادي الرتجي التي 
تعترب م��رح املواجه��ة املرتقبة أمام 
اله��الل الس��عودي عمل م��ن خاللها 
الجه��از الفن��ي ع��ىل تصحي��ح بعض 

األخط��اء والتعري��ف بنق��اط الضعف 
والقوة لدى الفري��ق، كا كان الهدف 
منها هو التعود ع��ىل الصالة الجديدة 
التي مل يس��بق أن خاض عليها الفريق 
أي مباراة رس��مية بعدم��ا لعب خالل 
دور املجموع��ات ع��ىل صال��ة ق��رص 

الرياضة باملنزه.

الحلواجي: مواجهة صعبة 
وثقتنا كبيرة بالالعبين

أكد رئيس وفد النادي األهي يف بطولة 
األندية العربية السادسة والثالثن للكرة 
الطائرة ع��الء الحلواج��ي أن مواجهة 
الي��وم تع��د صعب��ة ومبثاب��ة “ديريب 
خليج��ي” بن الفريق��ن الطامحن إىل 

بلوغ الدور نصف النهايئ.
الرائعة  وأشاد الحلواجي باملس��تويات 
الت��ي قدمها الفريق خالل منافس��ات 
ال��دور التمهي��دي، الت��ي تص��در من 
خاللها مجموعته بكل جدارة ليخطف 
تذكرة العب��ور إىل الدور رب��ع النهايئ، 
معربا عن ثقت��ه يف قدرة الالعبن عىل 
تقديم املزيد من املستويات املرشفة يف 
مواجهة اليوم عطف��ا عىل ما يتمتعون 

به من إمكانات وقدرات كبرية.
وأض��اف “ظه��ر الفري��ق مبس��تويات 
جيدة خ��الل املباريات الثالث املاضية، 
ومبا أننا أبط��ال النس��خة فإننا نتطلع 
ملواصل��ة املش��وار والوص��ول إىل أبعد 
نقطة والعمل عىل تخطي عقبة الهالل 
الس��عودي ال��ذي يعترب خص��ا صعبا 
ولكنني ع��ىل ثقة بق��درة العبينا عىل 
تحقيق الفوز متى ما ظهروا مبستواهم 
الحقيقي والجاعي وتسلحوا بالعزمية 

واإلرصار...”.
وأش��ار الحلواج��ي إىل أن املقب��ل من 
منافسات البطولة هو األصعب، ويحتم 
ع��ىل الالعبن ب��ذل الجه��د املضاعف 
أن  مؤك��دا  أك��رب،  بص��ورة  والرتكي��ز 
الهدف ترشيف س��معة الكرة الطائرة 
البحريني��ة، خصوص��ا أن األه��ي هو 
املمثل الوحيد للمملكة يف االس��تحقاق 
العريب، مش��يدا باملتابعة املستمرة من 
مجل��س إدارة الن��ادي برئاس��ة خالد 
كان��و واهتام األخ��ري ومتابعته الوفد 
األه��الوي يف تونس، معرب��ا عن أمله 
يف أن يخ��رج النس��ور باالنتصار الثمن 

للتأهل إىل نصف النهايئ.

األهلي يواجه الهالل السعودي بطموح التأهل لنصف نهائي عربية الطائرة
ي��رج��ح��ان ك��ف��ة “ال��ن��س��ور” ال��ن��ت��ائ��ج وال��م��س��ت��وى      
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أكد األم��ن العام للجن��ة األوملبية 
البح��ر يني��ة عبدالرحمن عس��كر 
أهمية األوملبي��اد املدريس بوصفه 
أح��د الربامج التي تتص��در أجندة 
تنفيذا  س��نوًيا  األوملبي��ة  اللجن��ة 
لتوجيه��ات ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعال الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة ملا يه��دف إليه 
الربنامج من أه��داف نبيلة تخدم 

الحركة الرياضية يف اململكة.
وأضاف عسكر أن اللجنة األوملبية 
وزارة  م��ع  بالتع��اون  البحريني��ة 

الرتبي��ة والتعليم ل��ن تدخر جهدا 
يف س��بيل إخراج النسخة الخامسة 
من األوملبياد املدريس الذي سيقام 
خالل الفرتة من 8 لغاية 22 مارس 
بأفض��ل صورة ممكن��ة مبا يواكب 
النجاحات الس��ابقة الت��ي حققها 
الح��دث عىل مدار النس��خ األربع 

املاضية.
وأك��د أن األوملبياد املدريس يهدف 
إىل اكتش��اف املواه��ب الواع��دة 
مبختلف األلعاب الرياضية لصناعة 
أبط��ال للمس��تقبل وزرع القي��م 
واملفاهي��م األوملبية ل��دى الطلبة 
الرياضة  مارس��ة  عىل  والتشجيع 
لتحقي��ق الصحة العامة وتوس��يع 

قاعدة مارس��ة األنشطة الرياضية 
والبدنية يف بيئ��ة تربوية رياضية، 
وهو نابع من الرؤية الثاقبة لسمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
وهو ما يستدعي حشد اإلمكانات 
والجه��ود كافة إلنجاح الحدث من 

جميع النواحي.
وأوضح عسكر أن اللجنة األوملبية 
البحريني��ة ل��ن تدخ��ر جه��دا يف 
س��بيل إبراز النسخة الخامسة من 
بأفضل صورة،  امل��دريس  األوملبياد 
خصوصا يف ظل اإلقبال الكبري عىل 
املش��اركة من قبل املدارس وتزايد 
أعداد الطلبة والطالبات مع زيادة 
ع��دد األلع��اب املدرج��ة وهو ما 

يعطي م��ؤرشات إيجابي��ة بنجاح 
الحدث يف ظل الرشاك��ة الوطيدة 
مع وزارة الرتبية والتعليم وتضافر 
جه��ود جمي��ع اللج��ان العامل��ة 

واملدارس املشاركة.
وأصدر األمن العام قرارا بتش��كيل 
لجنة اإلع��داد والتحضري والتنظيم 
لفعالية األوملبياد املدريس برئاس��ة 
فجر جاس��م، وشكلت باقي اللجان 
العامل��ة كالت��ايل: م��ادن الون��اس 
الفني��ة ويعاون��ه  للجن��ة  رئيس��ا 
ف��ادي حمي��دان، رام��ي املرباطي 
رئيس��ا للجنة الدعم الطبي، زينب 
حسن رئيس��ا للجنة الدعم التقني 
ويعاونها محمد بشايرة، حسن عي 

رئيس��ا للجنة اإلعالمي��ة وتضم كال 

من محمد الرميي، عي الحلواجي، 

رامي أي��وب، وعاد املس��عيدين، 
محم��د عاش��وري رئيس��ا للجن��ة 
التس��ويق، مأمون الخطيب رئيسا 
للجنة املنشآت الرياضية والتواصل 
مع الرشكاء، حس��ن الخاجة رئيسا 
للجن��ة املالي��ة ويعاون��ه يعقوب 
جعفر عبداملحسن، محمد البلويش 
رئيسا للجنة التتويج، راشد إبراهيم 
رئيس��ا للجنة الخدم��ات ويعاونه 
محم��د الديب وجاندران حس��ن، 
رئيسا  عبدالرحيم جمعة  وحس��ن 
ويعاونه  الفعالي��ات  دع��م  للجنة 
عبدالل��ه،  ف��ؤاد  حاج��ي،  خال��د 
جواهر حمدي، يف بوعالي، صالحة 
الرميحي، وسيد عبدالصمد حسن.

أك��د العبو مركز ش��باب البس��يتن 

ومرك��ز ش��باب الس��هلة الجنوبي��ة 

جدارتهم بالتأهل إىل املباراة النهائية 

ملسابقة الكرة الطائرة يف بطولة 98.4 

الشبابية  للمراكز  الشاطئية  لأللعاب 

يف نس��ختها الرابع��ة الت��ي تنظمها 

والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون  وزارة 

مبناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني 

تحت رعاية وزير ش��ؤون الش��باب 

والرياضة هشام الجودر عىل ملعب 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

وبل��غ مركز ش��باب البس��يتن الذي 

ميثله أحمد مرشف، محمد الرشوقي 

وراشد بورشيد، النهايئ بفوز مستحق 

ع��ىل مركز ش��باب أبوصيب��ع، الذي 

ميثله الش��قيقان حسن وعي الخباز 

والسيد سالم يوسف، وذلك بشوطن 

دون مقابل ولكن بصعوبة، وجاءت 

نتائجها )15/13( و)15/11(. 

يف املقابل تأهل فريق مركز ش��باب 

مّثل��ه  ال��ذي  الجنوبي��ة  الس��هلة 

الش��قيقان ع��ي وعي��ى خمي��س 

ومحمد حّاد إىل املباراة النهائية عرب 

الفوز عىل مركز ش��باب سافرة الذي 

ميثله محم��د عثان، عم��ر الياقت 

ومحمد غفار، بش��وطن دون مقابل 

عىل النحو اآليت )15/5( و )15/8(.

وُتق��ام الي��وم مباراتا ال��دور نصف 

النه��ايئ يف مس��ابقة ك��رة القدم، إذ 

يتنافس مركز ش��باب كرزكان ومركز 

ش��باب مدين��ة عي��ى يف الس��اعة 

السادسة مس��اء، وهي مباراة صعبة 

ع��ىل الجانب��ن ومتكافئ��ة إىل ح��د 

بعي��د، ويتمي��ز الفريق��ان باملثابرة 

والج��د ومقدرتها ع��ىل العودة إىل 

املنافسة عند التأخر يف النتيجة، وهو 

ما حصل لكرزكان أمام مركز ش��باب 

صدد يف مب��اراة الدور رب��ع النهايئ 

عندم��ا كان متأخ��رًا بهدفن قبل 3 

دقائ��ق من نهاي��ة املب��اراة، إال أنه 

استبس��ل يف الدفاع وتع��ادل وتأهل 

إىل ال��دور نص��ف النه��ايئ بركالت 

الرتجيح، وس��يواجه كرزكان منافسه 

مركز شباب مدينة عيى الذي تأهل 

بالف��وز عىل س��افرة يف رب��ع النهايئ 

بالطريقة ذاتها، فبعد أن كان متأخرًا 

بفارق 4 أهداف مع نهاية الش��وط 

الثاين لكنه مل يي��اس وتعادل يف آخر 

3 ثوان لينتق��ل إىل الرباعي بركالت 

الرتجيح.

 ويلتق��ي يف املب��اراة الثاني��ة نادي 

ب��وري مع مركز ش��باب الس��نابس، 

ويب��دو أن كفة ب��وري أرجح لبعض 

الفوارق الفني��ة وطريقة نقل الكرة 

والتحكم يف اللعب ونوعية الالعبن، 

لكن الس��نابس ليس املنافس السهل 

الذي ميكن تج��اوزه بير، ويف حال 

اكت��ال صفوف بوري س��يكون من 

الصعب عىل السنابس الفوز باللقاء 

والتأهل إىل املباراة النهائية.

 عبدالرحمن عسكر

من المنافسات

تشكيل لجنة اإلعداد والتحضير لألولمبياد المدرسي

اليوم نصف نهائي الكرة في بطولة 98.4 الشاطئية

ضاحية السيف                 اللجنة األولمبية

تغطية                     اللجنة اإلعالمية 



أع��ل��ن��ت ح��ل��ب��ة ال��ب��ح��ري��ن 
الخليج  ط��ران  ورشك��ة  الدولية 
سباق  الستضافة  استعداداتهام 
البحرين  جائزة   ،1 الفورموال 
 ،2018 الخليج  لطران  الكربى 
الرابعة  بالذكرى  االحتفال  ضمن 
الفورموال  عرشة الستضافة سباق 
يف  أقيم  صحايف  مؤمتر  خالل  1؛ 
“موطن  الدولية  البحرين  حلبة 
ري��اض��ة ال��س��ي��ارات يف ال��رشق 

األوسط”.
وخالل املؤمت��ر الذي تحدث فيه 
كل من املدير التنفيذي للشؤون 
البحرين الدولية  التجارية بحلبة 
التنفيذي  واملدير  املهدي  رشيف 
والعالق��ات  ال��رشكات  لش��ؤون 
العام��ة يف ط��ران الخليج ضياء 
الش��كر، كش��فت حلبة البحرين 
الدولية ع��ن الفعاليات العديدة 
التي س��تقام خالل سباق الجائزة 

الكربى.
كام تم إعالن الش��عار الرس��مي 
لسباق هذ العام “سابق النجوم” 
)Race the Stars(، إىل جان��ب 
ب��دء الع��د التنازيل للس��باق، إذ 
يفصلن��ا ع��ن جائ��زة البحري��ن 
الكربى لط��ران الخليج 44 يوما 
فقط، وس��يقام تحديدا يف الفرتة 
م��ن 6 حت��ى 8 أبري��ل املقبل، 
وينطلق سباق هذا العام ليكون 
الس��باق اللي��ي الخام��س عىل 

التوايل.
وتستضيف حلبة البحرين الجولة 
الثانية من 21 جولة ضمن تقويم 
بطولة العامل للفورموال 1 ملوس��م 
2018 واملنظم��ة م��ن االتح��اد 

الدويل للس��يارات، بع��د النجاح 
املبه��ر الت��ي س��جلته يف غضون 
استضافتها  من  املاضية  السنوات 
لجوالت بطولة الع��امل للفورموال 

.1
وأك��د رشيف امله��دي قائال “يف 
كل عام، حلب��ة البحرين الدولية 
تس��عى جاهدة لتقدي��م أفضل 
س��باق فورموال 1 وكذل��ك أيضا 
لس��باق جائ��زة البحرين الكربى 
2018، قواع��د جديدة، س��ائقني 
جدد، وع��دد من التغيرات التي 
تجعل الس��باق تجربة للجامهر 

أفضل من أي وقت مىض”.
أرقام��ا  ش��هدنا   2017 بالع��ام 
النظر،  قياس��ية ونجاحا منقطع 
إذ بلغ ع��دد الحض��ور 33 ألف 
شخص يف يوم السباق و93 ألف 
ش��خص خ��الل 3 أيام الس��باق، 
وتم بيع املنصة الرئيسة بالكامل 
ومنصة املنعطف األول ومنصات 
الجامعة، إىل جانب تحقيق أرقاما 
قياسية يف مبيعات نادي البادوك 
وقاعات ضياف��ة الرشكات، وهذا 
العام أيضا التذاك��ر تباع برسعة 
كب��رة لذا من املتوقع أن نش��هد 
إقباال يف��وق العام املايض، لذلك 
نح��ث جامهرن��ا للحصول عىل 

تذاكرهم يف وقت مبكر.
شعارنا لسباق هذا العام “سابق 
النجوم”؛ وذلك لتش��هدوا تنافس 
نخبة من نجوم الفورموال 1 تحت 
األضواء يف سباقنا الليي الخامس 
عىل التوايل، ومن دواعي رسورونا 
أن ندعو الجمي��ع لالنضامم إلينا 
هنا يف موطن رياضة الس��يارات 

يف الرشق األوسط لخوض تجربة 
ال تنىس.

عدد من التغييرات في السباق

البحرين  جائ��زة  س��باق  ينطلق 
 6:10 يف  الع��ام  ه��ذا  الك��ربى 
مس��اء، أي متأخرا 10 دقائق عن 
وقت انطالق الس��باق يف األعوام 
املاضي��ة. وتم إقرار هذا التعديل 
الزمني من قب��ل إدارة الفورموال 
1؛ به��دف تخصي��ص املزيد من 
التلفزي��ون  ملحط��ات  الوق��ت 
إلظه��ار اللحظات األخ��رة قبيل 
انطالق الس��باق ولج��ذب مزيد 

من املشاهدين.
ك��ام أعلن��ت إدارة الفورم��وال 1 
عن “أطفال خ��ط االنطالق”، إذ 
س��يتم اختيار عدد م��ن األطفال 
املوهوب��ني يف القي��ادة والذي��ن 
س��يقومون ب��دور كبر، وس��يتم 
اختياره��م م��ن قب��ل االتح��اد 
البحريني للس��يارات وسيكونون 
نخب��ة م��ن املواهب الش��ابة يف 

مملكة البحرين. 
كام س��يتم إطالق برنامج بريلي 
للفات الرسيع��ة للفورموال 1 يف 
جائ��زة البحرين الك��ربى لطران 
الخلي��ج، وهذا الربنامج يس��مح 
للمشجعني ألخذ لفة عىل مضامر 
الحلب��ة مع س��ائق فورم��وال 1، 
وس��يتم اإلعالن املزي��د عن هذا 
الربنام��ج قريبا. إضاف��ة إىل ذلك 
فإن موكب س��ائقي الفورموال 1 
يق��دم فرص��ة أيضا للمش��جعني 
لالنض��امم لجول��ة ع��ىل مضامر 

الس��باق محاكاة لجولة س��ائقي 
الفورموال 1.

كل ه��ذه التغي��رات يف س��ياق 
موس��م جديد للفورموال 1، األمر 
الذي س��يؤدي حتام إىل تغيرات 
يف الف��رق وتجهيزاته��ا، وأبرزها 
املاكالري��ن  فري��ق  اس��تعانة 
مبحركات رين��و، وهناك تغيرات 
يف الس��ائقني وأبرزه��ا أنض��امم 
ش��ارلز لكلرك بطل الفورموال و2 

لفريق ساوبر.
ومن أبرز التعديالت الفنية لهذا 
املوسم عىل السيارات هو تصميم 
“هالو” لزي��ادة حامية مقصورة 
قي��ادة س��يارات الفورم��وال وان 
وال��ذي س��يكون التعديل األكرث 

وضوحا للسيارة.

 أبرز السباقات المساندة 
للفورموال 1 

وتتواص��ل اإلث��ارة ع��ىل مضامر 
السباق مع الس��باقات املساندة 
للفورموال 1، حيث ستس��تضيف 
س��باقني  الع��ام  ه��ذا  الحلب��ة 
مساندين أبرزها بطولة الفورموال 
2 وبطول��ة كأس تح��دي البورش 

جي يت 3 الرشق األوسط.
وبطول��ة الفورم��وال 2 املغ��ذي 
األس��اس لبطولة العامل للفورموال 

الشابة،  واملواهب  بالس��ائقني   1
وس��تنطلق البطول��ة يف جولته��ا 
االفتتاحية ملوسم 2018 يف سباق 

جائزة البحرين الكربى.
والس��باق املس��اند الثاين بطولة 
كأس تح��دي الب��ورش جي يت 3 
ال��رشق األوس��ط، إذ تعت��رب من 
أكرث البطوالت نجاحا يف املنطقة، 
وك��ون حلب��ة البحري��ن الدولية 
موط��ن انطالق��ة البطول��ة تضم 
البطولة الس��ائقني األكرث موهبة 
الجول��ة  وتنطل��ق  املنطق��ة،  يف 
السادس��ة والختامي��ة للبطول��ة 

خالل سباق الفورموال 1.

أبرز الفعاليات الترفيهية في 
قرية الفورموال 1

حلب��ة البحري��ن الدولي��ة تع��د 
بإثارة  فق��ط  لي��س  جامهره��ا 
الس��باق، ولك��ن بالعدي��د م��ن 
املمتع��ة  الرتفيهي��ة  الفعالي��ات 
للعائ��الت الت��ي س��تجعل م��ن 
زيارته��م للحلبة ذك��رى ال تنىس 
حقا، وس��تمتلئ “قرية الفورموال 
1”، وهي املنطقة الرتفيهية، مبزيج 
من الفرق الغنائية واالستعراضية 
القادمة م��ن مختلف دول العامل 
وهدفه��ا فق��ط ترفي��ه جامهر 

السباق.

وجديدنا لهذا العام هو 3 تجارب 
مث��رة مقدم��ة لجامه��ر وزوار 
الس��باق العاملي، إذ س��يجربون 
فرص��ة الط��ران يف اله��واء من 
خالل 3 فعالي��ات أولها: البنجي 
الحر،  السقوط  العكيس، وتجربة 

والفعالية الثالثة سكاي كوسرت.
إىل جان��ب ع��دد م��ن العروض 
البهلوانية املثرة كعروض والفرق 
زوار  س��تمتع  الت��ي  املتجول��ة 

السباق.

 خيمة مخصصة لألطفال بـ    
4أقسام مميزة

ستخصص حلبة البحرين الدولية 
لألطف��ا ل خصوص��ا تحت س��ن 
ال��� 12 ع��ام خيم��ة مخصص��ة 
لفعالياته��م ولألنش��طة املقدمة 
 1 الفورم��وال  قري��ة  يف  له��م 
الرتفيهية، وستقس��م ل�4 أقس��ام 
أبرزها عروض السرك، والعروض 
املرسحية، والقسم الثالث كاندي 
الن��د واألخ��ر منطق��ة األلعاب 

التفاعلية.
كام س��يتم اإلع��الن قريب��ا عن 
الحفالت الغنائي��ة ألبرز الفنانني 
العامليني واملزيد م��ن الفعاليات 

الرتفيهية املصاحبة للسباق. 

“سابق النجوم” في الفورموال 1 لجائزة البحرين لطيران الخليج 2018
تغيي��رات مثي��رة والجماهي��ر س��تكون قريب��ة من الس��باق

GT3 وال�����ب�����ورش   2 ال����ف����ورم����وال  ال���م���س���ان���دة  ال���س���ب���اق���ات  أب������رز 

 تجارب وألعاب مثيرة وفرق موسيقية عالمية وخيمة مخصصة لألطفال

لقطات من المؤتمر الصحافي

الصخير                     حلبة البحرين الدولية 

أحمد مهدي
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البحرين  الي��وم بطول��ة  تنطلق 

للش��طرنج للذكور واإلناث مبقر 

يف  الذهني��ة  األلع��اب  اتح��اد 

محافظة املح��رق؛ بهدف اختيار 

للرج��ال  الوطني��ني  املنتخب��ني 

والس��يدات للمش��اركة بهام يف 

املناسبات الرسمية املقبلة.

وقال عضو مجلس اإلدارة رئيس 

الش��طرنج عي السليطي:  لجنة 

إن هذه البطولة س��تكون بداية 

من  املنظمة؛  البطوالت  النطالق 

أجل توس��يع قاعدة املش��اركني 

يف  الش��طرنج  رياض��ة  ون��رش 

األوساط املحلية الرياضية.

إدارة  مجل��س  إن  إىل  وأش��ار 

ر الكثر من اإلمكانات  اإلتحاد وفَّ

الفني��ة م��ن أجل أنج��اح هذه 

البطولة، الت��ي تكون بداية لعام 

جديد عىل أعىل املستويات.

وأضاف: إن اللجنة س��وف تنظم 

وبش��كل ش��هري العدي��د م��ن 

بالبحرينيني  الخاص��ة  البطوالت 

إلكس��ابهم االحت��كاك والتعارف 

وتبادل الخربات.

وقال عي الس��ليطي: إن بطولة 

اليوم ستش��هد مشاركة أكرث من 

35 العًب��ا من مختل��ف األعامر 

وسيتم اختيارهم وفًقا لنتائجهم 

لتمثيل املنتخبات يف املش��اركات 

املقبلة.

وتاب��ع: تتضمن بطول��ة اليوم 7 

وكل  السويرسي  بالنظام  جوالت 

جولة مدتها 15 دقيقة مع زيادة 

5 ثوان لكل نقلة.

إدارة  مجل��س  وطال��ب عض��و 

االتح��اد رئيس لجنة الش��طرنج 

عي السليطي الالعبني بالحضور 

يف الوق��ت املحدد عند الس��اعة 

الثالث��ة ظه��رًا ع��ىل أن تك��ون 

الجوالت الس��بع يف نفس اليوم، 

برنامج  اللجن��ة  تصدر  وس��وف 

البط��والت املقبلة يف نهاية هذه 

البطولة.

تبدأ اليوم منافس��ات الجولة 12 لدوري 
الدرج��ة الثاني��ة لكرة الق��دم، بإقامة 

لقاءين عند 6:15 مساء.
يلعب فريق مدين��ة عيىس مع فريق 
البس��يتني عىل اس��تاد النادي األهي، 
فيام يلعب فري��ق التضامن مع فريق 

سرتة عىل ملعب مدينة حمد.
غ��دا  الجول��ة  مباري��ات  وتس��تكمل 

)الس��بت( بإقام��ة لقاءين أيض��ا، األول 
يجمع فريقي البديع وقاليل، والثاين يجمع 

فريقي البحري��ن واالتفاق، في��ام يغيب فريق 
الحالة؛ بسبب نظام املسابقة.

ويش��ر ترتيب ال��دوري حالي��ا إىل ص��دارة الحالة 
والبديع برصيد 25 نقطة من 10 مباريات، البسيتني 
20 م��ن 9، مدينة عيىس 19 من 9، البحرين 11 من 
10، التضامن 9 من 10، س��رتة 8 من 10، قاليل 8 من 

10، االتفاق أخرا بال نقاط من 10.
وبالع��ودة ملباري��ات الي��وم، ف��إن مواجه��ة مدينة 
عيىس والبس��يتني هي األبرز ه��ذه الجولة، خصوصا 

أنه��ا تجمع فريق��ني متقاربني يف النقاط 
ويتنافس��ان عىل الصعود إىل الدرجة 
األوىل، خصوصا مع اس��تحداث نظام 
جديد من قب��ل اتحاد الكرة للصعود 
والهبوط، إذ يتأهل أول وثاين الدرجة 
الثانية مبارشة للدرجة األوىل يف وقت 
يهبط تاس��ع وعارش الدرج��ة األوىل، 
في��ام يلعب ثامن الدرج��ة األوىل مع 
ثالث الدرجة الثانية مواجهتني فاصلتني؛ 

لتحديد الصاعد والهابط.
ويرشف عىل تدريب الطرفني مدربان وطنيان: 
جاس��م محمد م��ع مدينة عيىس ومرج��ان عيد مع 
البس��يتني، ويتوقع أن تكون املب��اراة قوية يف رصاع 
التنافس عىل البطاقات املؤهلة للدرجة األوىل، إذ إن 

الفائز سيحقق 3 نقاط مثينة للغاية.
ويف اللقاء الثاين، فإن املواجهة تجمع طرفني متقاربني 
يف النق��اط أيض��ا ويرشف ع��ىل تدريبه��ام مدربان 
وطنيان: عي منصور مع التضامن وس��لامن إبراهيم 

مع سرتة، فمن يظفر بالفوز؟

للشطرنج الــبــحــريــن  بــطــولــة  انــطــاق  انطاق الجولة 12 لدوري “الثانية” الكروي.. اليومالــيــوم 

علي السليطي



تحت رعاية سمو ممثل صاحب الجاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة، ينظم نادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل يف الثانية 
و45 دقيقة من بعد ظهر اليوم الجمعة 
الس��باق الس��ابع عرش لهذا املوس��م، 
والذي س��يقام عىل كؤوس سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، وكؤوس 
أنجاله الكرام سمو الشيخة شيمة بنت 
نارص آل خليفة، وسمو الشيخ حمد بن 
نارص آل خليفة، وس��مو الشيخ محمد 
ب��ن نارص آل خليفة وذلك عىل مضامر 

سباق النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وسيشهد الس��باق مش��اركه 64جوادا 
وس��ط توقعات مبنافس��ات مثرية من 
أجل الفوز بالكؤوس التي ستقام عليها 
جميع األشواط والجوائز املالية الكبرية 
والبالغ��ة إجامليها 30 أل��ف دينار، يف 
ظل مش��اركة نخب��ة من أب��رز الجياد 
العربي��ة واملس��توردة والنت��اج املحيل 
وذل��ك يف “بروفة” لنخب��ة الجياد قبل 
املوع��د املرتقب يف س��باق كاس امللك 
املقرر يف 16 م��ارس املقبل، إضافة إىل 
مشاركة مجموعة من الفرسان البارزين 
األيطايل  العامل��ي  الف��ارس  يتقدمه��م 
فران��ي ديتوري الذي يس��جل حضوره 

للموسم الرابع عىل التوايل واملرة الثانية 
ه��ذا املوس��م يف املض��امر البحرين��ي 
بعد مش��اركته وفوزه بكأس سمو ويل 
العهد، وكذلك الفارس العاملي الفرنيس 
جريالد مووس واأليرلندي كونور بيسيل 
واللذين سبق لهام خوض مشاركات يف 
الس��باقات البحرينية، وهو ماس��يمنح 

زخاًم للسباقات وإثراًء للمنافسات.
وس��تبدأ اإلثارة من الشوط األول الذي 
سيقام عىل كأس سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة للجياد املبتدئات )نتاج 
محيل( مس��افة 1600 م��ر، والجائزة 

2000 دينار، ومبشاركة 15 جوادا.
ويقام الش��وط الثاين عىل كأس س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لجياد 
س��باق التوازن )نتاج محيل( مس��افة 
1000 م��ر مس��تقيم والجائ��زة 3000 
دينار ومبشاركة 5 جياد. ويقام الشوط 
الثالث عىل كأس سمو الشيخ محمد بن 
نارص بن حم��د آل خليفة، واملخصص 
لجياد الدرجة األوىل من خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” مسافة 1600 

مر، والجائزة 3000 دينار.
ويقام الش��وط الرابع عىل كأس س��مو 
الش��يخة ش��يمة بنت ن��ارص بن حمد 
آل خليفة لجياد س��باق التوازن مسافة 
1000 م��ر مس��تقيم، والجائزة 3000 

دينار، ومبشاركة 11 جوادا.

ويقام الشوط الخامس عىل كأس سمو 
الش��يخ حمد ب��ن نارص ب��ن حمد آل 
خليفة لجياد الدرجة األوىل “مستورد” 
مس��افة 1400 م��ر، والجائ��زة 4000 

دينار، ومبشاركة 14 جوادا.
ويقام الشوط السادس عىل كأس سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لجياد 
الدرج��ة األوىل )نتاج محيل( مس��افة 

2000 مر، والجائزة 5000 دينار.
وتتج��ه األنظار نحو الش��وط الس��ابع 
واألخري الذي س��يقام عىل كأس س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لجياد 
الدرجة األوىل “مستورد” مسافة 2000 

مر، والجائزة 10000 دينار.

64 جواًدا يتنافســون في الســباق الـــ 17 للخيل
وأنجاله حمد  ب��ن  ناصر  ك��ؤوس  على 

الصخير               نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ش��ارفت اللجنة املنظمة العليا 
دوري  م��ن  األوىل  للنس��خة 
نارص بن حمد للجامعات عىل 
االنتهاء من كاف��ة التحضريات 
والرتيب��ات؛ م��ن أجل انطالق 
الدوري يوم األحد املقبل الذي 
س��يقام تح��ت رعاي��ة ممثل 
الخريية  لألع��امل  امللك  جاللة 
وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة، والتي تنظمه وزارة 
والرياض��ة،  الش��باب  ش��ؤون 
وستنطلق منافساته يوم األحد 
املواف��ق الخام��س والعرشين 
فرباي��ر الجاري وتس��تمر حتى 
يوم الخام��س عرش من مارس 

املقبل.
وكثف��ت اللجن��ة املنظمة من 
اجتامعاتها مع مختلف اللجان 
ع��ن قرب  لالط��الع  العامل��ة 
عىل خططه��ا وبرامجه الرامية 
إىل إنجاح الدوري يف نس��خته 
احتياج��ات  وتوف��ري  األوىل، 
اللج��ان العامل��ة، إضاف��ة إىل 
االطمئن��ان عىل س��ري عمليات 
التحض��ري النطالق الدوري يوم 

األحد املقبل.  
وحرص��ت اللجنة املنظمة عىل 
تس��جيل  عملية  س��ري  متابعة 

الفرق املشاركة وأسامء الالعبني 
األج��واء  وتهيئ��ة  والالعب��ات 
املثالي��ة أمام الفرق املش��اركة 
يف الدوري لتقديم املس��تويات 
املتميزة الت��ي تضمن للدوري 
األهداف  وتحقيقه��ا  نجاح��ه 
الت��ي م��ن أجلها ت��م تنظيم 
املواهب  البطولة، وهي رعاية 
يف  الت��ي  الش��ابة  البحريني��ة 
الجامعات الحكومية والخاصة، 
إضافة إىل إثراء مسرية األلعاب 
الرياضي��ة الجامعي��ة، كام أن 
اللجن��ة تحرص ع��ىل حرصت 
ع��ىل زي��ادة حجم املش��اركة 
يف ال��دوري؛ من أج��ل إنجاح 
ه��ذا اللق��اء األخ��وي، وصوال 
إىل تحقي��ق أهداف��ه وأهمها 
خل��ق روح التع��اون واألخوة 
األخوية،  العالق��ات  وتوطي��د 

فض��ال ع��ن إفس��اح املج��ال 
الط��الب والطالب��ات لتنوي��ع 
الجامعات  الريايض يف  النشاط 
واالنتقال اىل التنافسية، إضافة 
إىل اكتش��اف املواهب الواعدة 
التي س��تخدم رياضة الرياضة 

يف اململكة ورياضة الفتيات. 
الفني��ة  اللجن��ة  وعق��دت 
بال��دوري اجتامع��ا مع ممثيل 
الفرق املشاركة يف دوري نارص 
بن حم��د للجامعات يحث تم 
خ��الل االجتامع تقدي��م نبذة 
عن الدوري وأهدافه ورس��الته 
والطالبات  الطالب  وإرشاك  يف 
يف نشاطات رياضية متنوعة مبا 
يتوافق مع سياس��ات املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة يف 
تأكيد االرتباط الوثيق واملبارش 
بني الرياض��ة والتعليم، إضافة 

إىل تحقيق جملة من األهداف 
له��ا  س��يكون  الت��ي  النبيل��ة 
مردود آخر، وهو تعزيز تالقي 
ومامرس��ة  والطالبات  الطالب 
الرياضة، كام ت��م رشح قوانني 
الرياضية  والصاالت  املسابقات 
املباري��ات،  الت��ي س��تحتضن 
وه��ي صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضية إلقامة منافسات كرة 
القدم للط��الب وصالة جامعة 
مباريات  الحتض��ان  بوليتكنك 
الط��رة الطائرة للط��الب فيام 
خصصت صالة جامعة البحرين 
كرة  منافس��ات  إلقامة  الطبية 
السلة للفتيات وصالة الجامعة 
امللكية للبنات لتنظيم مباريات 

كرة القدم للفتيات.
أقيم��ت ي��وم أم��س فعاليات 
قرع��ة دوري ن��ارص بن حمد 
للجامع��ات يف حف��ل أقيمت 
بالجامع��ة العربي��ة املفتوحة، 
حيث تم توزيع الفرق املشاركة 
يف منافسات كرة القدم والكرة 
الطائ��رة للطالب وكرة الس��لة 
والكرة الطائ��رة للطالبات كام 
تم بع��د نهاي��ة القرعة توزيع 
وأماك��ن  املباري��ات  ج��داول 
إقامته��ا عىل الفرق املش��اركة 
متهي��دا النطالق ال��دوري يوم 

األحد. 

االنتهاء من كافة التحضيرات

إجراء قرعة دوري ناصــر بن حمد للجامعات
تغطية                  اللجنة اإلعالمية 

تايلوس بطال لمونديال نادي بوري لكرة القدم

ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب والرياضة: توج وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر فريق تايلوس بطاًل ملونديال بوري التاسع لكرة القدم 

املقام عىل كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة بعد فوزه عىل فريق أوال يف املباراة 
النهائية بركالت الرجيح، حيث شهد التتويج عضو مجلس النواب الشيخ ماجد 
املاجد. واحتكم الفريقان لركالت الرجيح، والتي حسمها فريق تايلوس بنتيجة 

2/1 بعد انتهاء شوطي املباراة بالتعادل السلبي رغم الفرص الكثرية التي أتيحت 
للفريقني طوال املباراة. وشهدت املباراة النهائية ملونديال بوري التاسع حضورا 

جامهرييا كبريا ساند الفريقني وأعطى املباراة رونقاً مميزا.
يف مجريات اللقاء أظهر فريق أوال عزمه عىل تحقيق لقبه األول يف املونديال، 

فبدا أكرث جدية يف الناحية الهجومية يف الشوط األول مشكاًل فرصاً خطرة دون أن 
يستثمر يف تسجيل هدف التقدم. أما يف الشوط الثاين، فتحسن أداء فريق تايلوس 
وفرض أسلوبه يف أرضية امللعب، وكان قريبا من تسجيل األهداف من خالل عدد 
من الفرص لتنتهي املباراة ويحتكم الفريقان لركالت الرجيح، والتي ابتسمت اىل 
فريق تايلوس.   وبعد نهاية املباراة، كرم الوزير طريف املباراة النهائية، إضافة إىل 
توزيع الجوائز الفردية التي ذهبت إىل قائد فريق تايلوس أحمد حسني كأفضل 

العب يف البطولة، منتظر مي حارس مرمى فريق بوري كأفضل حارس، فيام توج 
سيد عبدالله محمد العب فريق تايلوس هدافاً للبطولة. 

وبهذه املناسبة، أكد هشام الجودر أن دعم “الشباب والرياضة” مونديال نادي 
بوري لكرة القدم يأيت ضمن إسراتيجية الوزارة الرامية إىل دعم الربامج الرياضية 

النوعية التي تساهم يف اجتذاب الشباب ليشكل النادي املكان املناسب لهم 
لاللتقاء والتنافس عىل لقب بطولة رياضية ومامرسة هواياتهم املفضلة، مشريا إىل 

مونديال نادي بوري ساهم يف تعظيم دور النادي بعد أن حظي مبشاركة كبرية 
وواسعة من جانب مختلف الفئات العمرية.

ومن جانبه، أعرب رئيس نادي بوري محمد حسني عن تقديره إىل وزير شؤون 
الشباب والرياضة عىل تفضله برعاية املباراة ملونديال األمر الذي يؤكد حرصه عىل 
تطوير الربامج واألنشطة التي يقدمها النادي للتفاعل مع مجتمعه املحيل، مؤكدا 

يف الوقت ذاته إىل أن النادي مستمر يف تنفيذ برامجه وأنشطته، والتي تتوافق مع 
إسراتيجية وزارة شؤون الشباب والرياضة؛ لتعظيم دور النادي. 

الجودر متوجا الفريق الفائز

الجمعة 23 فبراير 2019 
7 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3419 19 sports@albiladpress.comرياضة

تحت رعاية رئيس االتحاد امللي 
للفروسية وسباقات القدرة نائب 
رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 

تنطلق صباح اليوم منافسات 
سموه لقفز الحواجز برعاية 

رشكة دملونيا، والتي تقام عىل 
ميدان االتحاد الريايض العسكري 
بالرفة مبشاركة نخبة من فرسان 

وفارسات اململكة من مختلف 
اإلسطبالت املحلية.

وستنطلق فعاليات البطولة عند 
الساعة 8:15 من صباح اليوم 

الجمعة بافتتاح وتفقد امليدان 
من جانب جميع الفرسان 

املشاركني للمسلك، عىل أن تنطلق 
املسابقة التي حددها االتحاد 

امللي للفروسية وسباقات القدرة 
عىل النحو التايل: 5 مسابقات، 

املسابقة االوىل فئة الناشينئ 
)مسابقة التأهل ملرحلة التاميز( 

وارتفاع الحواجز: 90-80 سم، 
رسعة املسلك 300 مر/دقيقة، 

املسابقة الثانية فئة الناشئني 
والكبار )مسابقة عىل مرحلتني( 
وارتفاع الحواجز: 100-90 سم 
رسعة املسلك 350 مر/دقيقة، 

املسابقة الثالثة الفئة املفتوحة، 
وهي مسابقة الرسعة ضد الزمن 

وارتفاع حواجزها: 110-100 

سم ، رسعة املسلك 350 مر/
دقيقة، املسابقة الرابعة مفتوحة 
لجميع الفرسان )ونوعها مسابقة 
جمع النقاط وارتفاع حواجزها: 

110-120 سم، رسعة املسلك 350 
مر/دقيقة، واملسابقة الخامسة 

)املسابقة الكربى( مسابقة جمع 
النقاط مع حاجز الجوكر، وهي 
أهم وأقوى املسابقات وارتفاع 

حواجزها: 135-125 سم، رسعة 
املسلك 350 مر/دقيقة.

ووصف حسن غلوم مصمم 
املسالك الدويل أن مستوى رياضة 
قفز الحواجز هذا العام يف تطور 

ملحوظ ومستوى الخيل والفرسان 

ممتاز جدا، وأضاف غلوم “نحرص 
يف كل بطولة أن ننشئ مسلك 
مختلف، والقصد منه تطوير 

مستوى املنافسة للخيل والفرسان، 
ولي نواكب األحداث القارية 
والعاملية، ونهدف أيضا لتغيري 

الصورة الجاملية للقفز من عدة 
جهات مختلفة، وقد وجدنا تفاعل 

كبري وملحوظ بصورة مبارشة 
من جانب الفرسان، وغريهم من 

املهتمني بهذه الرياضة، وعليه 
نجد أن هناك تنافسا مستمرا 
مبجرد تغيري املسارات للخيل 

والفرسان، ويف الختام يك ندرس 
كل مسار بأن يكون إيجابيا 

لتطوير هذه الرياضة”.

ووجه غلوم رسالة لجميع 

الفرسان والفارسات املشاركني 

يف بطولة سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة اليوم مبراعاة 

خيلهم ومتابعة أحواله الصحية 

واإلرشاف عىل كل املتطلبات 

وعدم إهامل حصص التدريب 

املستمر يف كل املواسم لخوض 

املسابقات الكربى ونيل املراكز 

األوىل، ونحفز الشباب الجدد 

لخوض هذه الرياضة بالحضور؛ 

ملتابعة مسابقات القفز يف 

املسابقات القادمة، فهي رياضة 

جميلة وممتعة ومليئة باإلثارة 

والتشويق.

سمو الشيخ فيصل بن راشد

اليــوم انطــالق بطولــة فيصــل بــن راشــد لقفــز الحواجــز 
تغطية                   اللجنة اإلعالمية

وال��ف��ارس��ات ال��ف��رس��ان  م��ن  نخبة  بمشاركة 



  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

 اإ�رسائيليون ي�شاركون يف بطولة ريا�شية مدر�شية بقطر
القدس المحتلة ـ اف ب:

 ت�ش���ارك اإ�رسائيل يف “بطولة العامل املدر�ش���ية لكرة اليد”، يف قطر، بفريق للفتيان واآخر للفتيات، علًما 
اأن البطولة خم�ش�ش���ة للطالب وتنظم كل �ش���نتني يف دول خمتلفة منذ ال�ش���بعينات. واأثارت م�شاركة فريقني 
اإ�رسائيليني يف البطولة املدر�ش���ية انتقادات على و�شائل التوا�شل االجتماعي حيث دعا املغردون واملدونون 
ل�شحب االأطفال القطريني من هذه البطولة تفاديا ملا اعتربوه تطبيًعا للعالقات. يذكر اأن قطر هي اأول دولة 
غري اأوروبية، با�ش���تثناء اإ�رسائيل، ت�شت�ش���يف البطولة. وهذه لي�ش���ت املرة االأولى التي يح�رس فيها ريا�ش���يون 
اإ�رسائيليون حدثا دوليا يف الدوحة، حيث �ش���ارك قبل اأ�ش���ابيع العب كرة امل�رسب االإ�رسائيلي، دودي �ش���يال، يف 
بطولة دولية يف قطر. كما �شارك يف العام 2016 العبان اإ�رسائيليان يف بطولة دولية بكرة الطائرة. هذا وتتجنب 
قطر على امل�ش���توى الر�ش���مي التحدث عن امل�ش���اركات االإ�رسائيلية التي ت�شت�ش���يفها، حيث نقلت �ش���حيفة 
“الراية” القطرية عن اأمني ال�رس العام الحتاد الريا�شات املدر�شية، علي الهتمي، قوله يف موؤمتر �شحايف ع�شية 

البطولة: “ر�شالتنا مفادها باأن قطر بخري وهي ت�شت�شيف مثل هذا احلدث الكبري على م�شتوى العامل”.
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القاهرة ـ أ ف ب: 

اأم����س  امل����رسي  اجلي����س  اأعل���ن 
اخلمي����س مقت���ل 7 من جنوده ا�ش���افة 
ال���ى 71 “تكفريي���ا” منذ التا�ش���ع من 
فرباي���ر، تاريخ بدء العملية الع�ش���كرية 
املتوا�ش���لة يف �ش���مال وو�ش���ط �شيناء 

للت�شدي للجماعات اجلهادية.
وق���ال املتح���دث الع�ش���كري تامر 
نق���ل  �ش���حايف  موؤمت���ر  يف  الرفاع���ي 
التلفزي���ون الر�ش���مي وقائع���ه “نتيجة 
لقواتن���ا  البا�ش���لة  القتالي���ة  لالأعم���ال 
امل�ش���لحة مبناطق العمليات اإ�شت�ش���هد 
7 من اأبطال القوات امل�ش���لحة وا�شيب 
6 اخرون اأثناء مداهمة البوؤر االإرهابية”.
وعر����س الرفاع���ي ملخ����س نتائج 
العملي���ة الع�ش���كرية “�ش���يناء 2018”، 
م�ش���ريا اإلى ان���ه “مت الق�ش���اء على 71 
فردا تكفرييا والقب�س على 5 اآخرين”.
واو�شح املتحدث ان اجلي�س القى 
القب�س اي�شا على “اجمايل 1852 فردا 
ما بني عنا����رس اإجرامية ومطلوبة جنائياً 
اأو م�شتبه بدعمهم العنا�رس التكفريية”.

دبي ـ العربية.نت: 

احلوث���ي  ميلي�ش���يات  اختطف���ت 
االنقالبي���ة اأكرث من 200 �ش���ابط وجندي 
من منت�ش���بي جهازي االأمن القومي واالأمن 
ال�شيا�ش���ي يف �ش���نعاء املح�ش���وبني على 
الرئي����س ال�ش���ابق الراح���ل عل���ي عب���داهلل 

�شالح واأحالتهم للتحقيق.
اأن  اأمني���ة  م�ش���ادر  واأو�ش���حت 
املختطف���ني م���ن اأن�ش���ار �ش���الح كان���ت 
امليلي�ش���يات قد اأبعدته���م من وظائفهم 
واأعماله���م يف اأعاقب مقتل �ش���الح مطلع 
دي�ش���مرب املا�ش���ي. وقامت امليلي�شيات 
بتوظي���ف ب���دال عنهم مئات م���ن عنا�رسها 

العقائديني من اأبناء حمافظة �شعدة.
ويف ذمار اقتحمت ملي�ش���يات احلوثي 
م�شت�ش���فى دار ال�ش���فاء اخلا�س اململوك 
للنائ���ب الربمل���اين ع���ن ح���زب املوؤمت���ر 
ال�ش���عبي علي �ش���مر بعد امتناعه عن دفع 
مبل���غ 5 مالي���ني ري���ال كمجه���ود حرب���ي 

للميلي�شيات ومعاجلة جرحاها جمانا.

طهران ـ أ ف ب:

ال�ش���ابق  االي���راين  الرئي����س  طال���ب 
حمم���ود احمدي جن���اد يف ر�ش���الة مفتوحة 
الى مر�شد اجلمهورية ن�رست على االنرتنت 
اأم����س اخلمي����س، باجراء “انتخاب���ات حرة” 
فورا يف ايران. ون�رست ر�شالة احمدي جناد 
التي وجهها الى املر�شد االعلى على موقع 
“دولت بهار” )حكومة الربيع بالفار�شية(. 
وكتب احمدي جناد يف الر�ش���الة ان “اجراء 
انتخابات رئا�شية وت�رسيعية حرة فورا -- 
بالتاأكيد بدون ان تكون مدبرة من جمل�س 
�ش���يانة الد�ش���تور وبدون تدخ���ل هيئات 
ع�شكرية او امنية مبا ي�شمن لل�شعب حرية 

االختيار -- �رسورة ملحة”.
كما اق���رتح اأحمدي جن���اد االإفراج عن 
كل اال�ش���خا�س املوقوفني او املحكومني 
النهم انتقدوا ال�ش���لطة ووقف املالحقات 

�شدهم

القاهرة ـ سكاي نيوز عربية: 
ق�شت حمكمة جنايات القاهرة، اأم�س 
اخلمي����س، باالإعدام �ش���نقا على 21 متهما 
يف الق�شية املعروفة اإعالميا با�شم “خلية 
دمياط الإرهابية”، كما ق�ش���ت بال�ش���جن 
املوؤب���د ل����4 متهم���ني، و15 عام���ا على 3 
اآخري���ن. ووجه���ت للمتهم���ني تهم���ا عدة، 
منها االن�ش���مام جلماعة اإرهابية اأ�ش�ش���ت 
على خالف اأحكام القان���ون تدعو لتعطيل 
الد�ش���تور ومن���ع موؤ�ش�ش���ات الدول���ة م���ن 
اأعمالها، وا�ش���تهداف املن�شاآت  ممار�ش���ة 
العامة واخلا�شة والتخطيط الغتيال رجال 

جي�س و�رسطة وتكدير ال�شلم العام.
وكان���ت النياب���ة اأحال���ت املتهم���ني 
للمحاكم���ة اجلنائي���ة، وقالت اإن بع�ش���هم 
اأقام مع�سكرات تدريب يف �سيناء، وانخرط 
يف �ش���فوف العنا�رس االإرهابية، بعد تلقي 
ع���دد م���ن الدرو����س، الت���ي حتثه���م على 

القيام بالعمليات االإرهابية.

عملية �شيناء: مقتل 7 
ع�شكريني و71 “تكفرييا” 

ميلي�شيا احلوثي تختطف 
200 من اأن�شار �شالح

اأحمدي جناد يطالب 
ب�”انتخابات حرة” فورا

م�رس... اأحكام باإعدام 21 
متهًما ب� “خلية دمياط”

اجلبري: نقول لإيران كفى.. “الثورة انتهت”
�شدد على اجلانب املظلم لقطر اأمام الربملان االأوروبي

وتابع قائ���اًل: “اأظن اأن الغرب ق���د ينظر اإلى 
قطر عل���ى اأنها دولة �ش���غرية ومزده���رة، وفيها 
جامع���ات اأجنبي���ة، ومتل���ك مباين جدي���دة، وفريق 
باري����س �ش���ان جريم���ان، لكنكم ال ت���رون اجلانب 
املظل���م الذي ذكرت���ه للتو”، يف اإ�ش���ارة اإلى دعم 
االإره���اب واجلماع���ات املتطرفة، وال�ش���ماح بجمع 
االأم���وال لالإرهابي���ني، واإف���راد م�ش���احة اإعالمي���ة 
ال�شتقبال متطرفني، والرتويج خلطاب الكراهية.

اأم���ا يف م���ا يتعل���ق باإي���ران، فق���ال الوزي���ر 
ال�ش���عودي: “علينا التعاون كي نلزم اإيران بعدم 
التدخل يف دول املنطقة”، واأ�شاف “نقول الإيران 
كفى، والثورة انتهت”. واعترب اأن االتفاق النووي 

احلايل ال يكفي لتعديل �شلوك اإيران.
واأ�ش���اف اجلبري، اإن اإيران ت�ش���عى للتدخل يف 

�شوؤون الدول من خالل الطائفية.
وتاب���ع: “ال نت�ش���امح اأب���دا مع االإره���اب ومع 
اأن  اإل���ى  التط���رف”، الفت���ا  متويل���ه وم���ع دع���م 
“اإيران دعمت تنظيم القاعدة واحت�ش���نت قيادة 

التنظيم”.
كما اأ�ش���ار وزي���ر اخلارجية ال�ش���عودي اإلى اأن 
اإي���ران تدعم جماعة ح���زب اهلل اللبنانية االإرهابية، 

م�شددا على �رسورة حما�شبة طهران.
واأو�شح اجلبري اأن االتفاق النووي لي�س كافيا 
ل���ردع اإي���ران، واأن “ال�ش���ماح لطهران بتخ�ش���يب 
اليورانيوم م�ش���تقبال �ش���يمكنها من تطوير �شالح 

نووي”.
ويف ملف اليمن قال اإن احلوثيني املدعومني 
من اإيران انق�ش���وا على اجلميع يف اليمن، وت�شببوا 
باملجاع���ة يف اليمن، وزرع���وا االألغام يف كل مكان، 

ومنعوا و�شول الغذاء واملاء اإلى مدن وقرى حتت 
�شيطرتهم.

كما اأكد اأن احلوثيني يح�شلون من اإيران على 
�شواريخ بالي�شتية.

واأو�شح اأن احلوثيني �ش���يعودون اإلى طريق 
املفاو�شات الأنها احلل الوحيد، موؤكداً اأنه ال يحق 
للحوثيني التحكم باليمن وال�شيطرة على الدولة، 
موؤكداً اأن ال�ش���عودية ا�ش���تقبلت اأك���رث من مليون 

الجئ ميني ووفرت لهم الوظائف.
ويف ملف العراق قال “نعمل على دعم العراق 

بكل ال�شبل ل�شمان عدم عودة داع�س”.
وعن املل���ف ال�ش���وري قال اجلبري: “ن�ش���عى 
لت�ش���وية �شيا�ش���ية يف �ش���وريا”، م�ش���يفاً “يجب 
ال�ش���غط على االأ�ش���د كي يبدي جدي���ة جتاه احلل 
ال�شيا�ش���ي”. اإلى ذلك، حت���دث عن خماوف كبرية 

من متدد داع�س من ليبيا باجتاه دول ال�شاحل.

• عادل اجلبري يف كلمة له اأمام الربملان االأوروبي	

بروكسل ـ وكاالت: 

�سدد وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري يف كلمة له اأمام الربملان الأوروبي اخلمي�س على 

البالد، وبداأ  الأمييري احلايل على  1995، عندما �سيطر والد  العام  اإىل  اأن اخلالف مع قطر يعود 

عاماً   15 مييدى  على  حاولت  ال�سعودية  اأن  م�سيفاً  امل�سلمني،  الإخيييوان  جماعة  مع  تاآلف  بعالقات 

ثني الدوحة عن تلك ال�سيا�سة. وقال: “كل ما نطلبه من قطر هو وقف التدخل يف دولنا، والكف 

ل�ست�سافة  من�سة  القطري  الإعييالم  يكون  اأن  “نرف�س  واأ�ساف  الإرهابية”.  اجلماعات  دعم  عن 

املتطرفني والإرهابيني”.

اإيران تلوح بالن�شحاب من التفاق النووي... ل يفيدنا ب�شيء
 لندن ـ رويترز:

 هددت اإيران باالن�شحاب من االتفاق النووي 
اإذا مل حت�شل مقابله على مزايا اقت�شادية. 

وق���ال عبا�س عراقجي، نائ���ب وزير اخلارجية 
االإيراين، اإن بالده �شتن�ش���حب من االتفاق النووي 
املوق���ع ع���ام 2015 اإذا مل حت�ش���ل مبوجبه على 
مزايا اقت�ش���ادية، واإذا ا�ش���تمرت البنوك الكربى 

يف اإحجامها عن التعامل مع طهران. 
واأ�ش���اف عراقجي يف كلمة األقاها يف موؤ�ش�شة 
ت�ش���اتام هاو����س يف لن���دن “االتفاق لن ي�ش���مد 
به���ذا ال�ش���كل حت���ى اإذا م���ر االإنذار وجت���دد رفع 

العقوبات”.
كما اأو�شح: “اإذا ا�ش���تمرت ال�شيا�شة نف�شها 
الت���ي تت�ش���م باخلل���ط وع���دم التيق���ن يف الدول 
املوقع���ة على االتف���اق، واإذا مل تتعامل ال�رسكات 
والبنوك م���ع اإيران، فلن نتمكن م���ن االإبقاء على 

االتفاق الذي ال يفيدنا ب�شيء.. هذه حقيقة”.
يذكر اأن االتفاق املوقع يف يوليو عام 2015 
بني اإيران و6قوى كربى، هي بريطانيا وال�ش���ني 
وفرن�ش���ا واأملانيا ورو�ش���يا والوالي���ات املتحدة، 
يلزم اإيران بتقلي����س برناجمها النووي يف مقابل 

رفع العقوبات التي كانت ت�شل اقت�شادها.

لك���ن الرئي�س االأمريكي دونال���د ترامب وجه 
اإن���ذارا للق���وى االأوروبي���ة ي���وم 12 يناي���ر قائال 
اإن���ه يتعني عليها “اإ�ش���الح العي���وب املزعجة يف 
االتف���اق النووي االإيراين” واإال �ش���ريف�س جتديد 

رفع العقوبات االأمريكية عن اإيران.
و�شت�شتاأنف العقوبات االأمريكية ما مل ي�شدر 
ترامب قرارا جديدا بتجديد رفعها يوم 12 مايو.

وي���رى ترام���ب عيوب���ا يف االتفاق ه���ي عدم 
معاجلته لربنامج ال�س���واريخ البالي�ستية و�رشوط 
زيارة املفت�ش���ني الدوليني ملواقع ي�ش���تبه اأنها 
نووية يف اإيران، وبند االنق�شاء الذي تبداأ مبوجبه 

القيود املفرو�شة على الربنامج النووي االإيراين 
يف االنق�شاء بعد 10 �شنوات.

ويريد معاجلة هذه العيوب اإذا كان للواليات 
املتح���دة اأن ت�ش���تمر يف االتف���اق ال���ذي يع���رف 
بني الدبلوما�ش���يني با�ش���م خطة العمل ال�شاملة 

امل�شرتكة.
اإل���ى ذل���ك، ح���ذرت اإي���ران م���ن اأن انهي���ار 
االتفاق �ش���يدفع بالعامل اإل���ى اأزمة نووية جديدة. 
وق���ال عراقج���ي “اإذا خ�رسنا خطة العمل ال�ش���املة 

امل�شرتكة ف�شنواجه اأزمة نووية جديدة”.

 عمان ـ رويترز:
 ق�شفت الطائرات اآخر جيب للمعار�شة قرب 
دم�شق لليوم اخلام�س على التوايل اأم�س اخلمي�س 
يف الوقت ال���ذي اأطلقت فيه االأم���م املتحدة نداء 
لوقف واحد م���ن اأعنف الهجمات اجلوية يف احلرب 
امل�شتمرة منذ �شبع �شنوات ومنع حدوث “مذبحة”.

وقال املر�ش���د ال�ش���وري حلقوق االإن�شان اإن 
368 �شخ�ش���ا على االأقل قتلوا بينهم 150 طفال 
يف منطقة الغوطة ال�رسقية على م�ش���ارف دم�ش���ق 

منذ ليل االأحد.
واأ�ش���يب اأكرث من 1850 �شخ�شا يف الهجوم 
الذي ي�ش���نه اجلي�س ال�ش���وري وحلفاوؤه. وق�شفت 
الطائرات مناطق �ش���كنية يف حني قالت جمعيات 
طبي���ة خريي���ة اإن الق�ش���ف اأ�ش���اب اأك���رث من 12 
م�شت�ش���فى مما جعل من �شبه امل�ش���تحيل معاجلة 

اجلرحى.
وقال �ش���تافان دي مي�ش���تورا مبع���وث االأمم 
املتحدة اخلا�س ب�ش���وريا “البد من جتنب حدوث 
مذبحة الأن التاريخ �ش���يحكم علينا”. ودعا جمل�س 

االأمن الدويل الإعالن وقف الإطالق النار.
وقالت رو�ش���يا حليفة الرئي�س ال�شوري ب�شار 
االأ�ش���د والت���ي متل���ك ح���ق النق����س )الفيتو( يف 
جمل�س االأمن اإن باإمكانه���ا تاأييد هدنة مدتها 30 
يوما لكن ال ت�ش���مل املت�ش���ددين الذين تقول اإن 

عملية الغوطة ال�رسقية ت�شتهدفهم.
وال ي�ش���مل اتف���اق “مناطق عدم الت�ش���عيد” 

ال���ذي ف�ش���ل يف وق���ف القت���ال جماعة مت�ش���ددة 
كانت تعرف با�ش���م جبهة الن�رسة ويقول م�ش���لحو 
املعار�ش���ة يف الغوط���ة اإن وج���ود ع���دد حم���دود 
من مقاتلي التنظيم ي�ش���تخدم با�ش���تمرار ذريعة 

حل�شار املنطقة وق�شفها.
وحتدث �ش���كان يف دوما ك���ربى مدن الغوطة 
عن اأعمدة من الدخان االأ�شود تت�شاعد من مناطق 
�ش���كنية بع���د تعر�ش���ها لق�ش���ف الطائ���رات من 
ارتفاعات �ش���اهقة. وقال رج���ال االإنقاذ اإن العمل 
ج���ار للبحث عن جثث و�ش���ط االأنقا����س يف مدينة 

�شقبا وبلدات اأخرى.

الق���وات  ال�ش���عودية  م���ن جانبه���ا، طالب���ت 
بوق���ف  اخلمي����س،  اأم����س  ال�ش���ورية،  احلكومي���ة 
العن���ف يف الغوطة ال�رسقية، اآخر معقل للف�ش���ائل 
املعار�شة قرب دم�ش���ق، معربة عن القلق من اأثر 

هذه الهجمات على املدنيني.
وذكرت وزارة اخلارجية ال�شعودية يف ح�شابها 
عل���ى “توي���رت”: “قلقون م���ن ا�ش���تمرار هجمات 
النظام ال�ش���وري على الغوطة ال�رسقية، واأثر ذلك 
عل���ى املدني���ني هناك”، م�ش���يفة: “ن�ش���دد على 

�رسورة وقف النظام ال�شوري للعنف”.
ودع���ت الريا����س الق���وات احلكومي���ة اإل���ى 

ال�شماح باإدخال امل�ش���اعدات االإن�شانية واالإغاثية 
اإلى الغوطة، كما طالبت دم�ش���ق باالأخذ “ب�ش���كل 

جاد مب�شار احلل ال�شيا�شي لالأزمة”.
من جانبه���ا، اأعربت دولة االإمارات، اأم�س، عن 
قلقها البالغ من ت�ش���اعد وترية العنف وتداعياته 
عل���ي االأو�ش���اع االإن�ش���انية و�ش���المة املدنيني يف 

الغوطة.
وطالب���ت وزارة اخلارجي���ة والتع���اون الدويل 
بهدن���ة فوري���ة حقنا للدم���اء وحماي���ة للمدنيني، 
و�ش���مت �ش���وت االإمارات اإلى الدع���وات الدولية 
املطالب���ة بالهدنة الفورية، م�ش���يفة اأن �ش���وريا، 
الت���ي �ش���هدت اأفظ���ع املواجهات واال�ش���تهداف 
املمنهج للمدنيني ال تتحمل ف�ش���ال دمويا مكررا، 

وفقا لوكالة االأنباء االإماراتية )وام(.
واأكدت ال���وزارة على �رسورة اإف�ش���اح املجال 
اأم���ام امل�ش���اعدات االإن�ش���انية الإ�ش���عاف اجلرحى 
ولتوف���ري الع���الج و ال���دواء والغ���ذاء. كم���ا اأكدت 
االإم���ارات جمددا اأن احلل الوحيد لالأزمة ال�ش���ورية 
ه���و يف احل���ل ال�شيا�ش���ي امل�ش���تند اإل���ى مرجعية 

جنيف.
ونا�ش���دت االإم���ارات كافة االأط���راف بتفعيل 
امل�ش���ار ال�شيا�ش���ي معربة عن قلقها ال�شديد من 
التدخ���الت اخلارجية على االأر����س، والتي تنتهك 
ال�شيادة ال�شورية وتزيد االأزمة تعقيدا داعية اإلى 
و�ش���ع حد للدموية التي مزقت �ش���وريا ون�شيجها 

االجتماعي وموؤ�ش�شاتها وباتت تهدد وحدتها.

األمم المتحدة تحذر من “مذبحة” وتدعو لهدنة 

مأساة الغوطة مستمرة.. وقتلى جدد من المدنيين

• جرحى يف الغوطة ال�رسقية. 	



الأخ�رض بفوائد �صحية عدة،  ال�صاي   يرتبط 
الغنية  تركيبته  بف�صل  ال��وزن،  خ�صارة  اأبرزها 
باملغذيات وم�صادات الأك�صدة. اكت�صب ال�صاي 
الأخ�رض حديثاً �صعبية يف الغرب، اإل اأنه ُي�صتخدم 
لعالج  التقليدي  ال�صيني  الطب  القدم يف  منذ 
حالت عدة، من ال�صداع اإلى اجلروح، ويف الآونة 
هذه  تتطرق  ال���وزن.  بخ�صارة  ارتبط  الأخ���رة، 
بالإ�صافة  الدعاء،  وراء هذا  الأدلة  اإلى  املقالة 
ال�صاي  ل�صتهالك  فاعلية  الأ�صاليب  اأكرث  اإلى 
خ�صارة  يف  م�صاهمته  من  وال�صتفادة  الأخ�رض 

الوزن.
ُتعرف العمليات التي ت�صمح للج�صم بتحويل 
لال�صتخدام  قابلة  طاقة  اإل��ى  وال�����رضب  الأك���ل 
بالأي�ض. ويعترب ال�صاي الأخ�رض مفيداً يف خ�صارة 
يف  الأي�ض  عملية  فاعلية  من  يزيد  لأنه  ال��وزن 
ونوع  الكافيني  على  احتوائه  بف�صل  اجل�صم 
م�صاد  وهو  كاتي�صني،  ُيدعى  الفالفونويد  من 
الدهون،  فائ�ض  حتطيم  يف  ي�صاعد  لالأك�صدة 
والكافيني  الكاتي�صني  من  ك��الً  اأن  اإل��ى  نظراً 

يزيد كمية الطاقة التي ي�صتخدمها اجل�صم.
اأن   2010 ال��ع��ام  ُن�����رضت  درا���ص��ة  وج���دت 
م��ك��م��الت ال�����ص��اي الأخ�����رض ال��ت��ي حت��ت��وي على 
�صئيالً  تاأثراً  حتمل  الكافيني  اأو  الكاتي�صني 
وال�صيطرة  ال���وزن  خ�صارة  يف  اإيجابياً  ولكن 
حداثة  اأك��رث  درا�صة  ا�صتعر�صت  كذلك  عليه. 
حتفيز  يف  الأخ�رض  لل�صاي  ال�رضيري  ال�صتخدام 
اأو  الوزن  الوزن لدى من يعانون زيادة  خ�صارة 
ال�صمنة. يف حني وجدت تاأثره الإيجابي يف هذا 
الإطار، مل تكن النتائج مهمة وبالتايل ا�صتنتج 
موؤلفو الدرا�صة اأن ال�صاي الأخ�رض على الأرجح ل 

يحمل اأهمية �رضيرية.
ال�صاي  من  لال�صتفادة  نظري  اأ�صا�ٌض  ثمة 
الأخ�����رض يف ف��ق��دان ال���وزن، وق��د ُوج���دت اأدل��ة 
اإط��ار  خ���ارج  الدع�����اءات  ت��دع��م ه��ذه  جتريبية 
الدرا�صات  ال�رضيرية. مع هذا، متيل  الإع��دادات 
جرعات  ا�صتخدام  اإلى  املجال  هذا  يف  البحثية 
اأو  الكاتي�صني  م��ن  اأع��ل��ى  ن�صب  على  حتتوي 
الأخ�����رض  ال�����ص��اي  بفنجان  م��ق��ارن��ًة  ال��ك��اف��ي��ني 
العادي. وجتدر الإ�صارة اإلى اأن فوائد الأخر يف 
ما يخ�ض فقدان الوزن �صغرة جداً عموماً لأن 
اأهمية و�صائل فقدان الوزن  تاأثره ل ي�صاهي 

التي  الريا�صة  كممار�صة  الأخ��رى،  ال�صحية 
حتمل فوائد لالأي�ض اأكرث بكثر. اإذاً تبقى 
غذائي  نظام  وات��ب��اع  الريا�صة  ممار�صة 

�صحي موؤلف من كثر 
م��ن اخل�����رضاوات 
ا�صرتاتيجيتني 
بغاية الفاعلية 
خل�������������ص������ارة 

ال���������������������وزن، 
�رضب  يرافقهما 

ال�صاي الأخ�رض لتعزيز النتائج الإيجابية.
بني  ���رضب  كافياً  يكون  اأن  املفرت�ض  من 
الأخ�رض  ال�صاي  م��ن  فناجني  وث��الث��ة  فنجانني 
ال�صاخن خالل اليوم لدعم خ�صارة الوزن. تتنوع 
على  بناًء  واآخ��ر  �صخ�ض  بني  املحددة  الكمية 
اليوم  يف  ي�صتهلكه  ال���ذي  الكافيني  م��ق��دار 

وطبيعة عملية الأي�ض يف ج�صمه.
ولكن  الأخ�رض  ال�صاي  من  عدة  اأ�صناف  ثمة 
مهمة  اختالفات  ل  ال���وزن،  ف��ق��دان  ناحية  م��ن 
وقليل  العادي  الأخ�رض  ال�صاي  اأن  رغم  بينها، 
اأغنى  غذائي  مبحتوى  عموماً  يحتفظ  الت�صنيع 

مقارنة بغره.
الأخ�����رض  ال�����ص��اي  ا���ص��ت��ه��الك  ك��ذل��ك يعترب 
التي  الكمية  اإلى  النتباه  من  بد  ل  ولكن  اآمناً 
ت�رضبها يف بع�ض احلالت لأن اجلرعات الكبرة 
عر�صًة  هم  ملن  م�صاكل  ت�صبب  الكافيني  من 
اأو من يعانون ارتفاع  باأمرا�ض القلب  لالإ�صابة 

�صغط الدم.
جتد ال�صاي باأ�صناف عدة، الأخ�رض والأ�صود 
والأبي�ض والأولونغ، تاأتي كلها من النبتة ذاتها 
“كاميليا �صينية”. ُي�صنع ال�صاي الأخ�رض عرب عملية 

ت���ب���خ���ر 

تخ�صع لها الأوراق، لكنها ل متر بعملية التخمر 
الأخ���رى،  الأن���واع  �صنع  يف  امل�صتخدمة  ذات��ه��ا 
من  اأعلى  بن�صبة  فيحتفظ  الأ���ص��ود،  كال�صاي 
�صحية  فوائد  واملغذيات.  الأك�صدة  م�صادات 

اأخرى
من  جمموعة  على  الأخ�����رض  ال�صاي  يحتوي 

مركبات اأبرزها:
.B الفيتامينات
حم�ض الفوليك.

املغني�صيوم.
الفالفونويدات.

م�صادات اأك�صدة اأخرى.
ويرتبط ال�صاي الأخ�رض بفوائد �صحية اأهمها:

تخفي�ض ن�صب الكول�صرتول.
حت�صني اأداء القلب.

تقليل خطر الإ�صابة مبر�ض الزهامير.
ال�صيطرة على ال�صكري من النوع الثاين.

خ�صائ�ض م�صادة لل�رضطان.
الدليل على �صحة كثر من  مع هذا، يبقى 
�صبيل  فعلى  بعد،  حا�صم  غر  الدع��اءات  هذه 
املثال، عجز ا�صتعرا�ٌض لبحث العام 2009 يربط 
ال�رضطان  من  بالوقاية  الأخ�رض  ال�صاي  ا�صتهالك 
يف  فر�صيته.  يدعم  ق��وي  دليل  اإي��ج��اد  عن 
املقابل، وجد تقرير اأكرث حداثة اأجري 
اأن  على  الأدل��ة  بع�ض   2013 العام 
ا�صتهالك ال�صاي الأخ�رض يقلل ن�صبة 
عدد  اإلى  ا�صتند  لكنه  الكول�صرتول، 

�صغر من الدرا�صات ق�صرة املدى.
يف اخل��ت��ام، ل ن���زال ب��ح��اج��ة اإل��ى 
املدى  وطويلة  اجل��ودة  عالية  درا�صات 
عالج  يف  الأخ�����رض  ال�صاي  ف��ائ��دة  لتاأكيد 

بع�ض احلالت ال�صحية.

تتع���دد اأ�ص���ماء الك�ص���تناء )نوع من 
املك����رضات( الت���ي تع���رف بها بح�ص���ب 
املناطق املختلفة، فهنا يطلقون عليه 
اأبوف���روة وهن���اك يقول���ون اإنه ال�ص���اه 
بلوط اأو احلمب�ص���ي�ص. وه���و له فوائد 

عديدة للج�صم.
ومتدن���ا الع�رض حب���ات )84 غ���م( من 
النوع الأروبي امل�ص���وي من الك�صتناء بح�صب 
ال� USDA مبا يقارب 206 �ص���عر حراري، و44 

غم كربوهيدرات، وفق “ويب طب”.
وهي غنية بالعديد من العنا�رض الغذائية املفيدة جًدا كالبوتا�ص���يوم والكال�صيوم 
والعدي���د م���ن الفيتامين���ات كفيتام���ني C وفيتامين���ات B م���ن ناي�ص���ني وثامي���ني 
وبرودك�ص���ني، وحم�ض الفوليك. كما تعد م�ص���در للدهون الغر م�صبعة املفيدة جدا 
لتعزيز �ص���حة القلب وال�رضايني، اإ�صافة لكونها م�صدر غني لالألياف الغذائية. كما وان 

.A تعد ذات م�صدر جيد لفيتامني )C. mollissima( الك�صتناء ال�صينية

 الكستناء 

ضد األطفال

 مفتاح طول العمر
تو�صل فريق دويل من علماء الكيمياء 

احليوي���ة اإلى معلومات تب���ني اأحد اأهم 
مفاتيح اإطالة العمر عند الب�رض وبع�ض 

الكائنات احلية الأخرى.
“Phys.org” اأن  واأك���د موق���ع 
“التج���ارب الت���ي امت���دت ل�ص���نوات 

اأن  اكت�ص���اف  م���ن  العلم���اء  مكن���ت 
ج�ص���م  يف  املوج���ود   p62 الربوت���ني 

الإن�ص���ان وبع�ض الكائن���ات الأخرى يلعب 
دورا كب���را يف جتديد اخلاليا”. وبينت التجارب 

على ذبابة الفاكهة املعدلة وراثيا اأن من اأهم العوامل التي ت�صاهم 
يف تن�صيط هذا الربوتني يف اجل�صم وزيادة تاأثره على اخلاليا وبنيتها احليوية، 
هي �ص���يغ معينة من الأوك�صيجني التفاعلي الذي يظهر يف اجل�صم بعد احلركة 
اأو ممار�ص���ة الن�صاطات البدنية والريا�ص���ية، اأي اأن الريا�صة مهمة لتحفيز هذا 

الربوتني، وبالتايل تعد عامال م�صاعدا لتجديد اخلاليا واإطالة العمر.

 اأظه���رت درا�ص���ة بريطاني���ة اأن 
الأطف���ال الذين يتناول���ون الوجبات 

ال�رضيعة من املطاعم مرة يف الأ�صبوع 
اأو اأكرث يعانون تراكم الدهون على 
الكل���ى، وتزيد عوامل اخلطر لديهم 

لالإ�صابة باأمرا�ض القلب.
وكتب الباحثون يف دورية اأمرا�ض 

الطفولة اأن الدرا�صة، التي �صملت اأطفالً 
يف التا�ص���عة والعا�رضة من عمرهم، اأظهرت اأن 

الأطفال الذي���ن يتناولون الوجبات ال�رضيعة عادة ما 
ي�ص���تهلكون �ص���عرات حرارية اأكرث وفيتامينات اأقل م���ن اأقرانهم الذين ل 

يرتددون على مثل هذه املطاعم اإل نادراً، اأو ل يرتددون عليها على الإطالق.
وقال���ت اأجني���ال دونني، املعدة الرئي�ص���ة للدرا�ص���ة، ل�”رويرتز هيث” يف ر�ص���الة 
بالربي���د الإلكرتوين: “ال�ص���تهالك املتكرر للوجبات ال�رضيعة ق���د يزيد خماطر تعر�ض 
الأطف���ال يف امل�ص���تقبل لأمرا�ض القلب وال�ص���كري م���ن الدرجة الثانية ب�ص���بب زيادة 

الكولي�صرتول اإل.دي.اإل ودهون اجل�صم”.

 فوائد ماء الورد الصحية

 ح���ذرت خب���رة التغذي���ة الأملاني���ة، زيلك���ه ري�ص���تماير، م���ن اأن الإف���راط يف تن���اول املل���ح يه���دد 
العظ���ام؛ حي���ث ي���وؤدي ارتفاع م�ص���توى ال�ص���وديوم يف اجل�ص���م اإل���ى انخفا�ض م�ص���توى الكال�ص���يوم، 
م���ا يت�ص���بب يف حتل���ل العظ���ام. واأ�ص���افت ري�ص���تماير اأن الإف���راط يف امللح يت�ص���بب اأي�ص���اً يف ارتفاع 
�ص���غط ال���دم، كما اأن���ه يقلل ع���دد بكتريا حم����ض اللبني���ك يف الأمعاء، الت���ي تعترب مفيدة لل�ص���حة.
ولتجن���ب هذه املخاطر تن�ص���ح اخلب���رة الأملانية باأل تزيد كمي���ة امللح، التي يت���م تناولها يومياً.
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اإعداد: طارق البحار

 المكسرات كنز من الفيتامينات

 كيف يساعد الشاي األخضر في خسارة الوزن؟

 الرضاعة الطبيعية تحمي األمهات من السكري

ُي�ص���تخرج هذا املاء م���ن تقطر بتالت ال���ورود، ويكون 
ذا رائحٍة عط���رة وطيبة، ومن امل�صتح�ص���ن ان يح�رض يدويا يف 
املنزل، فالذي يتم �رضاوؤه من املحال التجارية يت�ص���من مواد 

حافظة.
لذلك ميكننا حت�ص���ره منزليا من خالل و�ص���ع كمية من 
ال���ورود يف م���اء مقطر، وتركها حتت اأ�ص���عة ال�ص���م�ض لفرتة. 
ماء الورد يدخل يف حت�ص���ر احللويات، كما ي�صتخدم يف عالج 
م�ص���اكل الب����رضة، ويف مكون���ات م�ص���تح�رضات التجمي���ل، ومن 
املمك���ن �رضبه مع املاء العادي، لنه يعود بالكثر من الفوائد 

على الن�صان.
ادرار البول: اإن �رضب ماء الورد مع املاء العادي ي�صاعد يف 

اإدرار البول وتخلي�ض اجل�صم من النتفاخ.
مفيد ملر�صى القلب: حيث انه ي�صاعد يف تن�صيط الدورة 
الدموية، وي�صخ الدم يف ال�رضايني، فيمنع النوبات واجللطات 

القلبية.
يحمي اجل�ص���م من التهاب املثانة ويحمي الكلى و ينظم 
عمل اجلهاز اله�ص���مي، كما مينع حالت الإم�ص���اك املزمنة، و 

يطرد الغازات من الأمعاء.
يغ���دق على اجل�ص���م الكثر م���ن الطاقة، نظ���را لحتوائه 

العديد من الفيتامينات والربوتينات وبع�ض املعادن.
يع���د ماء الورد حاميا ا�صا�ص���يا ل�ص���بكة العني فهو قادر 

على تخفيف اللتهاب منهما.
يعطي الب�رضة �ص���فاء ويجعلها خالية م���ن العيوب كحب 
ال�ص���باب والبثور والت�صبغات واللون الداكن، عرب ا�صتخدامه 
كغ�ص���ول يومي يتم غ�ص���ل الب�رضة به، اأو م�ص���ح الب�رضة بقطنه 

مبللة بهذا املاء.
�رضب كوب منه يوميا، مينع ت�ص���اقط ال�صعر، ويحميه من 

تاأثر الهواء واأ�صعة ال�صم�ض.
يعم���ل على جتديد اخلاليا وحمايتها من التلف، وبالتايل 

ي�صبح اجل�صم اأكرث �صباباً وحيوية.
اثن���اء �رضاب ك���وب ماء عادي ممزوج مع م���اء الورد يغدق 

ذلك برودًة على جل�صم، كما يعمل على ترطيبه.
ميزات ماء الورد الأ�صلي وكيفية اعداده

يت�ص���م ماء الورد الأ�صلي برائحة قوية وطعم مر، ويكون 
اإعداده كما يلي:

جُتمع كمية من الورود ذات رائحة عطرة.
ُيعباأ وعاء باملاء وُتو�ص���ع فيه الورود ثم ُتهر�ض يف مدق، 

الى ان ت�صبح ناعمة جداً.
ُتو�صع الأوراق املهرو�صة يف وعاء املاء وُترتك لفرتة ثم 

ُي�صفى املاء من اأوراق الورد.
اخرا ُيو�ص���ع هذا امل���اء يف وعاء زجاجي ويتم تعري�ص���ه 

لل�صم�ض ملدة خم�صة ع�رض اإلى ثالثني دقيقة.

 قالت جمعية “�صلو فوود” الأملانية 
اإن املك�رضات تتمتع بفوائد �صحية 
جمة؛ حيث اإنها تعد كنزاً من 
وامل��ع��ادن.  الفيتامينات 
اأن  واأو�صح خرباء التغذية 
بالكال�صيوم  يزخر  البندق 
واملغني�صيوم والفو�صفور 
والعديد  والزنك،  واحلديد 
اأنه  كما   ،B فيتامينات  من 
عالية  ن�صبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
من  الذي يقي   ،E من فيتامني 

اأمرا�ض الأوعية الدموية.
ويعم����ل اجلوز عل����ى رفع م�ص����توى الرتكيز، 
كما اأنه يزخر مب�ص����ادات الأك�ص����دة، التي حتارب 
 ،”Free Radicals“ م����ا يعرف باجل����ذور احل����رة
التي تهاجم خاليا اجل�ص����م وترفع خطر الإ�ص����ابة 

بال�رضطان وتعجل بال�صيخوخة.
 B بفيتام����ني  غن����ي  باأن����ه  الل����وز  وميت����از 
وفيتام����ني E، كما اأنه غني اأي�ص����اً بالربوتينات. 
وباملثل تزخر املكاداميا بفيتامني B وفيتامني 
E، بالإ�صافة اإلى الدهون غر امل�صبعة الأحادية 

اأو املتعددة، التي تعد مفيدة لل�صحة.

 تو�ص���لت درا�ص���ة اأمركي���ة اإلى اأن 
ط���ول فرتة الر�ص���اعة الطبيعي���ة مرتبط 
برتاجع خطر الإ�ص���ابة مبر�ض ال�ص���كري، 

حتى بعد ع�رضات ال�صنني.
واأو�ص���ى اأطباء الأطفال باأل تر�ص���ع 
الأمهات اأولدهن اإل ب�صكل طبيعي، حتى 
ي�ص���بح عمرهم �صتة اأ�ص���هر على الأقل، 
لأن ذل���ك يحد من خطر اإ�ص���ابة الر�ص���ع 
باأي ع���دوى يف الأذن واجلهاز التنف�ص���ي 
واملوت املفاجئ للر�ص���ع واحل�صا�ص���ية 

والبدانة وال�صكري، وفق “رويرتز”.
وين�ص���ح الأطباء الأمهات مبوا�ص���لة 
الر�صاعة الطبيعية ملدة عام على الأقل، 
وهي عادة ربطتها درا�صات �صابقة باحلد 
من خط���ر الإ�ص���ابة بالكتئ���اب والبدانة 

واأنواع معينة من ال�رضطان.
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ت�ص���ور ي����را خ���ال الأي���ام اجلاري���ة جمموع���ة من 
امل�صاهد اخلا�ص���ة مب�صل�صلها الرم�صاين “بني يو�صف” 
وبالتحديد داخل ا�ص���توديو املخ���رج �ريف عرفة، وهي 
امل�صاهد التي جتمعها باأغلب فريق العمل، ومن املقرر 
اأن ت�ص���تمر هناك ملدة اأ�ص���بوع. من ناحية اأخرى انتهت 

ي����را من ت�ص���وير ع���دة م�ص���اهد داخل ا�ص���توديو م�ر، 
ومنطق���ة م�ر اجلديد وبالتحديد “الكوربة”، مع املخرج 
حمم���د عل���ي، وجت�ص���د “ي�را” يف امل�صل�ص���ل �صخ�ص���ية 
م�صت�صارة. اأما على �صعيد الكتابة، انتهى موؤلفو العمل 

من كتابة 20 حلقة من امل�صل�صل حتى الآن.
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1660
احلادي  كارل  امللك   
ع�����ر ي��ت��ول��ى ع��ر���س 

ال�صويد.

1797
القوات الفرن�صية ت�صن 
على  ف��ا���ص��ا  ه��ج��وم��ا 

اململكة املتحدة.

1883
األب������ام������ا  ولي���������ة   
اأول  ت�صن  الأمريكية 
قانون ملنع الحتكار.

1887
ي�������رب  زل������������زال   
الفرن�صية  الريفيريا 
ويخلف 2000 قتيل.

1893
 رودولف ديزل يح�صل 
ع���ل���ى ب�������راءة اخ�����رتاع 

حمركات الديزل.

1903
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
ت�������ص���ت���اأج���ر خ��ل��ي��ج 
كوبا  من  جوانتانامو 

اإلى الأبد.

 1904
 ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
حت�����ص��ل ع��ل��ى ح��ق��وق 
بنما  مب�صيق  التحكم 
م��اي��ن   10 م���ق���اب���ل 

دولر.

 1905
 املحامي بول هاري�س 
رجال  من  اآخ��ري��ن  و3 
يف  ي�صكلون  الأع��م��ال 
ن��ادي  اأول  �صيكاغو 

للروتاري يف العامل.

مسافات

30 صالة سينما في السعودية باألعوام الـ 3 المقبلة

عبداهلل ملك في مهرجان الفجيرة الدولي للمينودراما 

 “لغة في 
ظاللها لغات”.. 
ندوة للجبوري 

بأسرة األدباء

عبدالرحمن محمود.. طاقة إبداعية تستحق الثناء

الفعالية السادسة لمنتدى 
البحرين للكتاب

 عبداهلل بوشهري 
في البحرين

وقعت �ركة “فيو انرتنا�ص���يونال” 
الربيطاني���ة اتفاقي���ة �راكة مع جمموعة 
عبد املح�ص���ن احلكري ال�صعودية، لإن�صاء 
30 �صالة عر�س �ص���ينمائي يف اململكة 
ال�ص���نوات  خ���ال  ال�ص���عودية  العربي���ة 
الثاثة املقبلة. و�ص���يتم افتتاح �صالت 
ال�ص���ينما �ص���من املراكز التي متتلكها 
جمموع���ة احلك���ري، يف مدين���ة امللك عبد 

اهلل القت�صادية.
م���ن املقرر اأن تن�ص���ئ �رك���ة “فيو 
اإنرتنا�ص���يونال” الربيطانية 30 �ص���الة 
�ص���ينما يف اململكة العربية ال�ص���عودية 
بالتع���اون م���ع جمموع���ة عبد املح�ص���ن 
احلك���ري، ويتوق���ع اأن يتم افتت���اح اأولى 

�صات العر�س هذه ال�صنة.
اأعلن���ت  تقريب���ا  �ص���هرين  ومن���ذ 

اململكة العربية ال�ص���عودية رفع احلظر 
الذي فر�صته على دور ال�صينما التجارية 
من���ذ اأكرث م���ن 35 عام���ا، وهو م���ا جعل 
�رك���ة “فيو اإنرتنا�ص���يونال” ت�ص���تحوذ 
عل���ى العر�س، وتقوم بتوقي���ع اتفاقية 
ح�رية مع جمموعة عبد املح�صن احلكري، 
وه���ي �ركة �ص���ياحية وترفيهي���ة، لبناء 
دور ال�ص���ينما، �ص���يتم افتتاحه���ا خ���ال 
ال�ص���نوات الث���اث املقبلة. و�ص���بق واأن 
اأعلنت ال�ركة امل�ص���غلة لدور ال�ص���ينما 
�ص���ي” يف دي�ص���مرب املا�ص���ي،  اأم  “اأي 
اأنه���ا وقعت مذكرة تفاهم مع �ص���ندوق 
الرثوة ال�صيادي ال�صعودي “ل�صتك�صاف 
جمموعة م���ن الفر�س التجارية للتعاون، 
لكنه���ا مل تعل���ن ع���ن خط���ط مف�ص���لة 

لت�صغيل دور ال�صينما يف اململكة.

معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية يحتفي بإبداعات البحرينيين

يحتفي معر�س البحرين ال�ص���نوي للفنون الت�صكيلية 
يف دورت���ه ال����44 التي ت�ص���تمر حت���ى الثامن م���ن مار�س 
القادم يف قلعة عراد التاريخية مبدينة املحرق، بالبتكار 
والإبداع لفناين البحرين، وكما يف كل عام، يتجمع املجتمع 
الفن���ي املحلي ليقدم اأف�ص���ل م���ا لديه م���ن اأعمال، غري 
مقيد مبو�ص���وع اأو فكرة معينة، ما ينتج طيفا وا�صعا من 

الأ�صاليب والتقنيات من خال خمتلف و�صائل التعبري.
للفن���ون  ال�ص���نوي  البحري���ن  معر����س  وا�ص���تطاع 
الت�ص���كيلية )منذ ن�ص���خته الأولى الع���ام 1972( اأن يجمع 
خمتل���ف املدار����س والتوجه���ات الفنية لاحتف���اء بالفن 
والفنان���ن من خال تقدمي اآخر ا�ص���تغالتهم يف ف�ص���اء 
يتي���ح للمتلق���ي التفاعل مع���ه مبعرفة مناخ���ات الفن يف 
البحرين، وعلى م���دى 44 عاما متواليا كان هذا املعر�س 
�ص���اهدا عل���ى تط���ور ون�ص���ج احلرك���ة الفني���ة احلديث���ة 
واملعا����رة يف البحري���ن، فق���د ا�ص���تطاع بع���د كل ه���ذه 
ال�ص���نن اأن يكون املن�ص���ة الأبرز والأهم لعر�س جتارب 

الفنانن البحرينين واملقيمن.
ويق���دم املعر�س يف ن�ص���خته احلالية اأعم���ال 43 من 
الفنان���ن املحلي���ن والدولين املقيم���ن يف البحرين، 

حيث ي�ص���رتكون يف تقدمي جمموعات م�ص���غرة لإنتاجهم 
الفن���ي، ورغم تف���اوت التج���ارب والأجيال امل�ص���اركة يف 
املعر�س، الذي ت�رف عليه �صنويا هيئة البحرين للثقافة 
والآث���ار، اإل اأن جميع الفنانن ا�ص���تطاعوا تقدمي ت�ص���ور 
ع���ن احلالة الفني���ة العامة للم�ص���هد الثقايف الت�ص���كيلي 

البحريني.
وتلخ�ش���ت �رشوط �مل�ش���اركة للفنان���ن يف �أن ال يقل 
عمر املتقدم عن 18 عاما، واأن تكون الأعمال اأ�صلية، ومن 
اأحدث ما اأنتجه الفنان امل�ص���ارك، بحيث ل يتجاوز عمرها 
ال�صنة، كذلك فاإن على كل فنان م�صارك اأن يتقدم بثاثة 
اأعمال كمجموعة متكاملة �ص���من ا�ص���رتاطات تف�ص���يلية 
تخ����س احلجم، ما عدا الأعمال الرتكيبية والفيديو، والتي 
يتق���دم فيها الفنان بعمل واحد، ويتح���دد قبول الأعمال 

بناء على قرار جلنتي الفرز والختيار.
وحر�ص���ت البحري���ن منذ �ص���نة 1972 عل���ى اجتذاب 
الوج���وه الت�ص���كيلية لفنان���ن خم�رمن وفئ���ات عمرية 
�صابة اأي�صا، �صمن اإطار معر�س البحرين ال�صنوي للفنون 
الت�ص���كيلية لتقدمي اأعمالهم بهدف اإيجاد جدليات فنية 

معا�رة تتناول ذاكرة املا�صي وحداثة امل�صتقبل.

Three Billboards أفضل فيلم

القائمة الكاملة لجوائز “البافتا”.. أعرق الجوائز السينمائية في بريطانيا
تعترب جوائ���ز “BAFTA” واحدة من اأعرق 
اجلوائز املتعلقة بال�ص���ينما، والت���ي تقام داخل 

اململكة املتحدة.
وتعترب هذه اجلائزة على نف�س قدر الأهمية 
جلوائ���ز الأو�ص���كار والغولدن غل���وب، وقد اأقيم 
حفل توزي���ع اجلوائز اأم�س يف دورت���ه ال�71 على 
م����رح “روي���ال األ���ربت”، وق���د قدم���ت املمثلة 

الإجنليزية “جوانا لوملي” احلفل.
وق���دم احلفل الذي يعترب من اأهم املوؤ�رات 
الدال���ة على قوائ���م جوائ���ز الأو�ص���كار القادمة، 
العدي���د من جن���وم ال�ص���ف الأول ومنه���م النجم 
غ���اري اأولدمان، الذي مت تتويجه بجائزة اأف�ص���ل 
ممث���ل رئي�ص���ي ع���ن دوره ال�ص���تثنائي يف فيلم 
“Darkest Hour”، لرتتف���ع حظوظ���ه لني���ل 

جائزة الأو�صكار لهذا العام.
كانت النتائج متما�صية مع التوقعات، اإذ فاز 
الفيلم الذي بدء عر�صه هذا ال�صبوع يف البحرين 
 Three Billboards Outside Ebbing،
اأف�ص���ل فيل���م، فيما فازت  Missouri بجائزة 
املمثل���ة فران�ص���ي�س ماكدورمند بجائزة اأف�ص���ل 
ممثلة عن دورها يف الفيلم، وفاز �ص���ام روكويل 
بجائزة اأف�ص���ل ممث���ل يف دور م�ص���اند عن نف�س 
الفيل���م اأي�ص���ا. جائزة اأف�ص���ل خم���رج كانت من 
ن�ص���يب غيلريم���و ديل ت���ورو عن فيلم “�ص���كل 
امل���اء” )The Shape of Water(، والذي فاز 
اأي�ص���ا بجائزة اأف�صل مو�صيقى. اأما جائزة اأف�صل 
ممثل فكان���ت من ن�ص���يب غ���اري اأولدمان، عن 
دوره يف فيلم Darkest Hour، وذهبت جائزة 
اأف�ص���ل ممثلة يف دور م�ص���اند ل� األي�ص���ون جاين، 
عن دوره���ا يف فيلم I، Tonya. ويف فئة الأفام 
 The Handmaiden فيل���م  ف���از  الأجنبي���ة، 
 I am Not Your باجلائ���زة، فيما ف���از فيل���م
Negro، بجائزة اأف�ص���ل فيل���م وثائقي. الفيلم 
العربي الوحيد امل�ص���ارك يف جوائ���ز البافتا هذا 
العام كان الفيلم الق�صري “رجل يغرق” للمخرج 
مهدي فليف���ل، اإل اأنه مل يف���ز باجلائزة. ومنحت 

جائ���زة زمال���ة الأكادميي���ة الربيطاني���ة لفن���ون 
ال�ص���ينما والتليفزيون، وهي جائزة خا�صة متنح 
لفنان بارز عن جممل م�ص���ريته املهنية، للمخرج 
ال�صهري ريديل �صكوت، وهو خمرج اجلزء ال�صابق 
م���ن فيل���م “بليد ران���ر” يف الع���ام 1982. وهذه 
القائم���ة الكاملة جلوائ���ز الأكادميية الربيطانية 

لفنون ال�صينما والتليفزيون 2018 :
 Three Billboards :جائزة اأف�صل فيلم *

Outside Ebbing، Missouri
غ���اري  الفن���ان  ممث���ل:  اأف�ص���ل  جائ���زة   *

.Darkest Hour اأولدمان، عن دوره يف فيلم
* جائزة اأف�ص���ل ممثلة: الفنانة “فران�صي�س 

Three Bil - يف  دوره���ا  ع���ن   ” دككدورمان���
.boards

* جائزة اأف�ص���ل ممثلة م�ص���اعدة: األي�ص���ون 
.I، Tonya جاين، عن دورها يف فيلم

* جائزة اأف�صل ممثل م�صاعد: �صام راكويل، 
Three Billboards عن دوره يف فيلم

* اأف�ص���ل خمرج: للمك�ص���يكي جيريمو ديل 
The Shape of Water تورو عن فيلم
* اأف�صل جنم �صاعد: دانيال كالويا

 The اأف�ص���ل مو�صيقى ت�ص���ويرية: فيلم *
Shape of Water

The Handmai -    اأف�صل فيلم اأجنبي:
en

 I am Not Your :اأف�صل فيلم وثائقي *

Negro
* اأف�ص���ل موؤث���رات خا�ص���ة: ذهب���ت لفيلم 

اخليال العلمي “بليد رانر 2049”
* اأف�ص���ل م�ص���ور: روجر ديك���ن عن فيلم 

“بليد رانر 2049”
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تخ�ّصك 

 ل تقدم نف�ص���ك على انك �ص���عيف بل كن 
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 علي���ك القيام ببع����س التعدي���ات لتايف 
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القرارات 
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الإن�ص���ان يج���ب ان ي�ص���تفيد م���ن جتارب���ه 
وحياته 

تلجاأ اإلى حد�صك يف انتهاز الفر�س 
وقدرتك على احلوار 

 ق���د تواجه اأزمة مالية مفاجئة يت�ص���بب بها 
اأحد الزماء

الأمور ت�صري يف �صاحلك.. وا�صل التميز 

 ي�ص���ري الو�صع املهني هذا اليوم اإلى بلبلة 
ما 

 ي�صتح�ص���ن اأن تنفذ املهام املطلوبة منك 
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اأوال  م����رح  رئي����س  تلق���ى 
الفن���ان القدي���ر عبداهلل مل���ك دعوة 
حل�ص���ور فعاليات مهرج���ان الفجرية 
يق���ام �ص���من  وال���ذي  للمينودرام���ا 
فعالي���ات مهرجان الفج���رية الدويل 
للفنون يف دورته الثانية والذي يقام 
يف الفرتة من 25 فرباير الى 5 مار�س 
مقدما �صل�ص���لة م���ن العرو�س الفنية 
والت�صكيلية  واملو�صيقية  وامل�رحية 
خمتل���ف  م���ن  القادم���ة  والأدائي���ة 

ق���ارات الع���امل بالإ�ص���افة اإلى فنون 
�ص���عبية م���ن دول���ة الإم���ارات. حيث 
ت�ص���كل عرو����س املونودراما احلدث 
الأب���رز و�ص���ط فعالي���ات املهرجان، 
حي���ث يعر�س مهرج���ان الفجرية 13 
عر�ص���اً مونودرامياً م���ن تون�س وم�ر 
والكوي���ت وعمان وفرن�ص���ا ورو�ص���يا 
وكو�ص���وفو  وكن���دا  واأذربيج���ان 
وجامايكا منغوليا و�ريانكا واإيطاليا 

والوليات املتحدة الأمريكية.
اإ�ص���افة اإلى الندوات التطبيقية 
امل�ص���احبة للعرو����س املونودرامية 

والن���دوة الفكرية، ينظ���م املهرجان 
عدداً من الفعاليات امل�صاحبة

م���ن جان���ب اآخ���ر ان�ص���م الفنان 
عب���داهلل مل���ك اإل���ى فريق م�صل�ص���ل 
“وظلم ذوي القربى” للمنتج الفنان 
تاألي���ف  وم���ن  القحط���اين  قحط���ان 
ح�ص���ن املهدي واخ���راج علي العلي 
ومب�ص���اركة نخبة م���ن الفنانن منهم 
ن���ور ابراهي���م احلربي و�ص���مية اخلنة 
وح�ص���ن املاج���د وعبداهلل بو�ص���هري 
ومن املقرر اأن يعر�س امل�صل�ص���ل يف 

�صهر رم�صان.

الدب���اء  اأ����رة  تقي���م 
والكتاب و�صمن برناجمها 
الح���د  ي���وم  ال�ص���بوعي 
املقب���ل 25 فرباي���ر ندوة 
بعن���وان “لغ���ة يف ظاله���ا 
فيه���ا  يتح���دث  لغ���ات” 
ويديرها  اجلبوري  �ص���باح 
اب���و  ح�ص���ن  ال�ص���اعر 

�صفوان. 
الن���دوة  وتاأت���ي ه���ذه 
ا�صتكمال ل�صل�صلة الندوات 
الفكرية املخت�ص���ة باللغة 

والرتجم���ة التي داأبت اأ�رة 
الأدب���اء عل���ى تقدميها يف 
ولق���ت  الأخ���رية  الف���رتة 
وح�ص���ورا  باه���را  جناح���ا 
حي���ث  متمي���زا،  جماه���ريا 
خرج���ت اأ����رة الدب���اء عن 
الثقافية  الربام���ج  تقدمي 
باإدخال  وذل���ك  املعت���ادة 
عناوي���ن وبرام���ج تتن���اول 
الرتجم���ة واللغ���ة وغريها، 
مما اأثرى الأن�صطة وزاد من 

احل�صور اجلماهريي.

لي����س ممثا عادي���ا واإمن���ا “خمرج منف���ذ ومدير 
اإنت���اج” م���ن الط���راز الأول، حي���ث ا�ص���تطاع الفن���ان 
عبدالرحم���ن حمم���ود اأن يب���دع يف كل املج���الت ومل 
يح����ر نف�ص���ه يف التمثي���ل والكتفاء ب���اأداء احلركات 
اأمام ال�صا�صة، بل اقتحم ميدان الإخراج واإدارة الإنتاج 
وجن���ح بتفوق حتى اأ�ص���بح اليوم رقما �ص���عبا يف هذا 
املج���ال ويحر����س املخرجون عل���ى الإ�ص���تعانة به يف 
اعماله���م، والي���وم يتواجد حممود م���ع املخرج حممد 
القفا�س يف الكويت “ كمخرج منفذ” يف م�صل�صل عطر 
الروح” م���ن بطولة هدى ح�ص���ن وعبدالرحمن العقل 
وحمم���د العجيمي وح�ص���ن املن�ص���ور وعبداملح�ص���ن 
النمر واحمد ال�ص���لمان وخالد املفيدي واو�س ال�صطي 
وا�ص���امة املزيعل وعبري احمد وحممد �ص���فر وعبداهلل 

الطليحي وليلي عبداهلل و�ص���هاب جوهر ونا�ر عبا�س 
والهام علي وامل العنربي و�ص���لوي اجلرا�س و�صعود 
بو�ص���هري، واآخ���رون. عبدالرحم���ن حممود �ص���ارك مع 

القفا�س من قبل يف اكرث من عمل وكذلك مع املخرج 
عل���ي العل���ي، فهو طاق���ة اإبداعي���ة وموهب���ة عبقرية 

ت�صتحق التقدير والثناء.

ينظم مركز عي�ص���ى الثقايف بالتعاون 
مع مركز عبدالرحمن كانو الثقايف الفعالية 
ال�صاد�صة ملنتدى البحرين للكتاب قراءة 
يف كتاب “العن والبرة: درا�ص���ة يف الف 
ليل���ة وليلة” للناقد الدكت���ور عبدالفتاح 
كيليط���و ويقدمه���ا الناقد فهد ح�ص���ن 
وتدير احلوار مع�ص���ومة املطاوعة وذلك 
يوم الربعاء املقب���ل املوافق 28 فرباير 

عند ال�صاعة الثامنة م�صاء.
ويرك���ز الكت���اب، الذي ينق�ص���م اإلى 
ف�ص���ول �ص���بعة، على �ص���بع من حكايات 
خمت���رباً  يتخذه���ا  وليل���ة”  ليل���ة  “األ���ف 
للتو�ص���ل اإلى معنى احلكاي���ات وكيفية 

توالدها والغر�س من روايتها.
عبدالفت���اح  م���ع  الق���ارئ  ويتتب���ع   

كيليطو �خلي���وط �ل�رشدية لكل حكاية من 
احلكاي���ات مكت�ص���فاً يف كل منه���ا العربة 
من رواية احلكايات والغر�س من توجهها 

الى �صخ�س اأو جمهور بعينه.

و�صل الفنان الكويتي عبداهلل بو�صهري 
اإل���ى البحرين وذلك للم�ص���اركة يف م�صل�ص���ل 
“وظل���م ذوي القرب���ى” من تاألي���ف الكاتب 
ح�ص���ن املهدي واإخراج عل���ي العلي ومتثيل 
جمموع���ة م���ن النج���وم منه���م عب���داهلل ملك 
و�صمية اخلنة وغريهم. علما اأن املخرج العلي 

قد بداأ الت�صوير قبل ايام.

اأ�سامة املاجد
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األخيرة
مواقيت 
ال�سعودية تبني دارا للأوبرا و64 مليار دوالر للرتفيهالصالة

اأعلنت هيئة الرتفيه ال�ش���عودية عن البدء باإن�شاء دار الأوبرا. وقال اأحمد بن عقيل اخلطيب، رئي�س 
الهيئة العامة للرتفيه احلكومية يف موؤمتر �ش���حايف يف الريا�س، اإن من بني امل�ش���اريع املرتبطة بقطاع 

الرتفيه بناء دار للأوبرا.
كما ك�ش���ف اأن ال�ش���عودية �شت�ش���تثمر 240 مليار ريال )نحو 64 مليار دولر( يف قطاع الرتفيه يف 

ال�شنوات الع�رش املقبلة، على اأن يتم جمع هذه الأموال من احلكومة والقطاع اخلا�س.

 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�شدر عن دار البلد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العلنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

خبري يحذر من قر�سنة ج�سم االإن�سان واإنهاء حياته
حذر اخلبري ال�ش���عودي يف جمال اأم���ن املعلومات والأدلة اجلنائية، خالد زائ���ري، من قدرة الهاكرز 
على اخرتاق ج�ش���م الإن�ش���ان واإنهاء حياته. وقال زائري ل�شحيفة “عاجل” ال�ش���عودية، اإن الهاكرز بات 
يف اإمكانهم اخرتاق اأجهزة تنظيم القلب واأجهزة �ش���خ الأن�ش���ولني التي يتم زراعتها يف ج�ش���م الإن�شان 
والتحكم فيها. واأو�شح زائري اأن الأجهزة احلديثة التي يتم زراعتها يف ج�شم الإن�شان باتت اأ�شبه باأجهزة 
احلا�ش���وب التقليدية، حيث يتم الت�شال بها عن بعد من قبل الأطباء والفنيني لتغيري اإعداداتها دون 
اإح�ش���ار املري�س اإلى امل�شت�ش���فى. واأ�ش���اف زائ���ري اأن اأي بيانات يف العامل الرقم���ي يتم تناقلها بني 

جهازين عرب �شبكات �شلكية اأو ل �شلكية، تكون عر�شة للخرتاق اأو الت�شوي�س.
واأك���د زائ���ري اأن الهاكرز ميكنه���م العبث يف بيانات املري����س واإدخال اأوامر خاطئ���ة تودي بحياة 

املري�س، اأو على اأقل �رشر ميكنهم تعقب املري�س بف�شل اجلهاز املزروع بداخله.

تناول اأكرث من 600 جرام حلوم باالأ�سبوع خطر على ال�سحة
 تن����درج اللحوم �ش����من العنا�����رش الغذائي����ة املهمة 
لل�ش����حة لحتوائها عل����ى عنا�رش غذائية مفيدة للج�ش����م، 
ولك����ن ب�رشط تناول الكمية ال�ص����حية منها. اأما الإفراط يف 
تناول اللحوم فيمهد الطريق للإ�ش����ابة باأمرا�س خطرية، 
كالنقر�س واأمرا�س القلب وحتى ال�رشطان.  وقالت خبرية 
التغذي����ة الأملاني����ة اآنتيه جال اإن اللحوم مفيدة لل�ش����حة 

بف�ش����ل احتوائها على بروتينات عالي����ة القيمة ومعادن 
مهم����ة كاحلدي����د والزن����ك وال�ش����يلينيوم، ولك����ن ينبغي 
تن����اول الكمية ال�ش����حية منها، والتي ت����رتاوح بني 300 
و600 ج����رام من اللحوم والنقانق يف الأ�ش����بوع، ما يعادل 
31 كيلوجراما للفرد يف ال�شنة.  واأ�شافت جال اأن تناول 
اللحوم بكمية اأكرب من ذلك ي�ش����كل خطرا على ال�ش����حة؛ 

نظرا لحتواء اللحوم على الكولي�شرتول، الذي يرفع خطر 
الإ�ش����ابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية.  ومن جانبها 
اأ�ش����ارت خبرية التغذية الأملانية مارجريت مورلو اإلى اأن 
اللحوم حتتوي اأي�ش����ا على م����ادة “البيورين”، التي تزيد 
حم�س اليوريك يف الدم، ما يرفع خطر الإ�شابة بالنقر�س.  
واأ�ص����افت مورل����و اأن الإف����راط يف تناول اللح����وم احلمراء 

يرفع اأي�شا خطر الإ�شابة ب�رشطان القولون، لفتة اإلى اأن 
ه����ذا اخلطر ل يقرتن باللحوم البي�ش����اء كلحوم الدواجن.  
واأكدت مورلو على اأهمية طهي اللحوم بطريقة �ش����حية؛ 
حيث ينبغي �ش����لقها اأو اإ�ش����افة القليل م����ن الزيت عند 
حتمريها، مع جتنب حتمري اأو �ش����واء اللحوم ملدة طويلة، 
واإل فقد تن�شاأ مواد �شارة ترفع خطر الإ�شابة بال�رشطان.

اخل�س��راء”  “البطاق��ة 
لوالدا ميلنيا ترامب

تلق���ى والدا ال�ش���يدة الأول���ى يف الوليات 
املتحدة ميلني���ا ترامب الغرين كارد “البطاقة 
اخل����رشاء” ويف طريقهم���ا لي�ش���بحا مواطن���ني 
اأمريكيني. وقد اأكد ذلك مايكل وايلدز، حمامي 
الهجرة يف نيويورك، ل�شحيفة وا�شنطن بو�شت، 
قائ���ًل: “ميكنن���ي اأن اأوؤك���د اأن والدي ال�ش���يدة 
ترام���ب يدخلن – الآن - ب�ش���كل قان���وين اإلى 
الوليات املتح���دة كمقيمني دائمني”. ورف�س 
املحام���ي اأن يح���دد كيف ومتى ح�ش���ل كل من 
فيكتور واأميليا كناف�س، وهما من �ش���لوفينيا، 
عل���ى البطاق���ات اخل����رشاء. ويبلغ وال���د ميلنيا 
ترمب، فيكتور كناف�س، من العمر 73 عاماً، وهو 
ع�ش���و �شابق يف احلزب ال�شيوعي اليوغو�شليف، 
و�ش���بق له اأن عمل ك�ش���ائق وتاجر �ش���يارات يف 
�ش���لوفينيا، يف ح���ني اأن والدته���ا اأميلي���ا )71 

عاماً(، كانت عاملة يف م�شنع للن�شيج.

املو�سيقى تخفف اأمل ممار�سة الريا�سة
ك�ش���فت درا�ش���ة حديث���ة اأن املو�ش���يقى 
تخفف من ال�ش���عور بالأمل، خا�شة خلل ممار�شة 
التمارين الريا�شية، هذا واأثبت العلم احلديث 

اأن املو�شيقى توؤثر على اجلهاز الع�شبي.
وو�شع علماء من اأملانيا منظومة “جيمني” 
املو�ش���يقية الريا�ش���ية، الت���ي تبع���ث نغمات 
مو�شيقية خمتلفة تتنا�ش���ب وحركة الريا�شي 
خلل قيام���ه بتماري���ن اللياق���ة البدنية، حيث 
يبدو الأمر كاأمنا الريا�ش���ي ي�ش���حن �شخ�ش���يا 

مو�شيقى ترافق حركاته ال�شخ�شية.
وقد اكت�ش���ف علم���اء معه���د ماك�س بلنك 
للعلوم املعرفية والع�ش���بية يف مدينة ليبزغ، 
اأن ه���ذه الطريق���ة يف تنفي���ذ متاري���ن اللياقة 
البدني���ة تخف�س من حدة ال�ش���عور بالأمل، حيث 
بعد 10 دقائق من التدريب انخف�س ال�ش���عور 
بالأمل بن�ش���بة 10 %، وعند بع�شهم بلغت هذه 

الن�شبة 50 %.

ن�سب تذكاري تكرميا لكلبة انتظرت �ساحبها 12 عاما
ب���داأ النّح���ات يفغين���ي بوبوف من 
كوم�شومول�ش���ك-نا-اآموري  مدين���ة 
الرو�ش���ية، العم���ل عل���ى متث���ال لكلبة 

ا�شتهرت بوفائها الكبري ل�شاحبها.
وق���ال مدي���ر ق�ش���م التوا�ش���ل مع 
املدين���ة  اإدارة  يف  الإع���لم  و�ش���ائل 
التابعة لإقليم خاباروف�ش���ك الرو�ش���ي، 
اإيفان لفرينتيف :”�شتحت�ش���ن مدينة  
متث���ال  كوم�شومول�ش���ك-نا-اآموري 
تذكاري���ا تكرميا للكلب���ة التي انتظرت 

�شاحبها عند املكان الذي تويف فيه ملدة 12 عاما”.
و�رشح لفرينتيف ق�ش���ة الكلبة )نايدا( التي بقيت منتظ���رة 12 عاما، قرب املكان الذي تويف فيه 
�شاحبها اإثر حادث �شري األيم. ومل تتحرك الكلبة  طوال تلك الفرتة، رغم حماولت الكثريين ا�شتمالتها 

للعي�س لدى اأ�رش اأخرى. لذلك قام ال�شكان املحليون باإطعام الكلبة يف املكان الذي كانت تنتظر فيه.
و�ش���يتم افتتاح الن�ش���ب الت���ذكاري الربونزي للكلب���ة يف ال� 12 م���ن يونيو القادم، بع���د اأن جمع 

املتطوعون عرب الإنرتنت مبلغا كافيا لإجنازه.
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 توقف في�سبوك واإن�ستغرام 
عن العمل يف دول عدة 

واجه الآلف من م�شتخدمي في�شبوك واإن�شتغرام، م�شاكل يف الدخول اإلى موقعي 
التوا�ش���ل الجتماعي، اأم�س اخلمي����س، وقام عدد كبري منه���م بالتبليغ عن العقبات 

التي اعرت�شتهم.
وبح�شب ما نقلته �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإن العطل ح�شل بالأ�شا�س 

يف اأوروبا وجنوب �رشق اآ�شيا، ف�شل عن الوليات املتحدة وبريطانيا.
يف غ�ش���ون ذلك، مل ي�شدر موقع في�ش���بوك تعليقا، عن م�شكلة الت�شالت التي 

بداأت عند ال�شاعة العا�رشة والن�شف �شباحا من اخلمي�س.
واأبلغ قرابة 600 م�ش���تخدم عن م�شكلت يف م�شاركة ال�شور على اإن�شتغرام، كما 

اأبلغ 300 من م�شتخدمي في�شبوك عن م�شكلة يف ت�شفح املوقع.
و�ش���ادف امل�ش���تخدمون الذين عجزوا عن الدخول اإلى في�ش���بوك ر�ش���الة تقول 
“عذرا، �شيء ما ح�شل ب�شورة خاطئة، نحن نعمل على الأمر، و�شنقوم بحله، يف اأقرب 
وقت ممكن”. واأبدى عدد من امل�ش���تخدمني �ش���خريتهم من العطل، يف موقع تويرت، 
وقال ظرفاء اإن الوقت قد يكون منا�شبا للعمل، بعدما تعطل موقع ي�رشف النا�س يف 

الغالب عن اأداء املهمات املطلوبة منهم.

طبيب يقتل زوجته عار�سة االأزياء وينتحر

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

)اف ب(  رق�سة فنية يف �سارع تفر�سكايا خالل احتفال مبنا�سبة انتهاء الربد القار�س يف و�سط مو�سكو  

كانت عار�شة الأزياء اأنا�شتا�شيا ت�شيكاتا البالغة من العمر 31 عاما على موعد مع املوت طعنا، 
على يد زوجها طبيب الأ�شنان األيك�شي ميتاكي يف العا�شمة املولدوفية كي�شيناو.

ويف التفا�ش���يل: ات�ش���ل ميتاكي باأقاربه قبل وقت ق�ش���ري من احلادث وطل���ب منهم العتناء 
بطفل���ه البالغ اأ�ش���بوعني فقط. وعرثت ال�رشطة على جثة عار�ش���ة الأزياء اأنا�شتا�ش���يا ت�ش���يكاتا يف 
�ش���قتها، غارقة بدمائها وعليها اآثار طعنات ب�ش���كني يف الرقبة، كما عرثت على ر�ش���يع ل يتجاوز 
عمره اأ�شبوعني. و�رشحت ال�رشطة، اإن عار�شة الأزياء قتلها زوجها الذي انتحر بعد ذلك. واأكد اأقرباء 

ال�شحية اأن العلقة بني اأنا�شتا�شيا وزوجها، الذي كان ي�شتغل طبيب اأ�شنان كانت �شيئة.

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 احيانا يتحول اإلى 
غائم يف وقت لحق غدا مع فر�شة 

لت�شاقط امطار خفيفة متفرقة.

الرياح �رشقية بوجه عام من 10 اإلى 15 
عقدة ولكنها متقلبة الجتاه من 5 اإلى 

10 عقد يف وقت لحق خلل الليل.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 
اقدام. درجة احلرارة العظمى 

24 وال�شغرى 16 درجة مئوية.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24

