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م�صدر مطلع لـ “$”:  
ل رفع لأ�صعار البنزين 

نفى م�س���در مطلع يف �لهيئ���ة �لوطنية للنفط 
و�لغاز ل� “�لبالد” �أي نية لرفع �أ�سعار �لبنزين، فيما 
�ستم�س���ي �خلط���ة �حلكومي���ة �ملعلنة فيم���ا يتعلق 
بالديزل و�لكريو�سني. وتد�ول ن�سطاء على و�سائل 
�لتو��س���ل �الجتماعي �أم�س �الأول خرب� ي�سري �إلى �أنه 
�سيت���م رفع �أ�سع���ار جميع �مل�ستق���ات �لنفطية مبا 

فيها �لبنزين �عتبار� من مطلع 2018 .

 

و�مل���اء  �لكهرب���اء  �س���وؤون  وزي���ر  ذك���ر 
عبد�حل�س���ني مريز� �أن م�رصوع �لعد�د �ملزدوج 
�ل�س���ايف لال�ستف���ادة م���ن �لطاق���ة �ل�سم�سية 
يف �ملن���ازل �سيك���ون جماني���ا ومتاح���ا جلميع 

�ملو�طنني فور �النتهاء منه بالعام �ملقبل.
و�أ�س���ار يف ت�رصيح���ه ل���� “�لب���الد” �إلى �أن 
�آلية م����رصوع �لعد�د �مل���زدوج �سيكون عبارة 
ع���ن و�سع بع����س �ل�رصكات �ملتع���ددة ميكن 

للمو�ط���ن �الت�س���ال به���ا لرتكي���ب �الأل���و�ح 
�ل�سم�سية وت�سخ���ري �لطاقة �ل�سم�سية لتوليد 

�لكهرباء.
وقال: “ �إن �لهيئة �ستقوم بعمل فاتورة 
عل���ى �مل�ستهل���ك يف ح���ال مت تركي���ب �ألو�ح 
�لطاق���ة �ل�سم�سي���ة عل���ى �سط���ح منزله، ويف 
ح���ال وجود طاق���ة �إ�سافية للكهرب���اء �سيتم 
تزويدها للهيئة ليت���م �ال�ستفادة منها، ويف 
�ملقاب���ل �سيتم خف�س قيم���ة ح�ساب فاتورة 

�لكهرباء”.

الهيئة �ست�سدر فاتورة على امل�ستفيد... وزير الكهرباء لـ “$”:

تركيب األواح الطاقة باأ�صطح املنازل “جماين” العام املقبل

• عبد�حل�سني مريز�	

عودة ر�ؤ�صاء �صابقني لقيادة جلان النواب انطالق مركز اأ�رام “حمد اجلامعي” يف دي�صمرب

اأمريكا: 12 مليونا مكافاأة ل�صطياد م�صوؤ�لني بحزب اهلل

كان���ت جل�سة جمل�س �لن���و�ب �ملنعقدة نهار 
ي���وم �أم�س ر�سيقة ج���د�. بد�أت لتنته���ي. مل يكن 
�ملنتخب���ون متحم�سني ملناق�س���ة 20 رد� حكوميا 
على �قرت�حات برغبة رفعوها لل�سلطة �لتنفيذية.
و�أُجل���ت مناق�س���ة �ل���ردود للجل�س���ة �ملقبلة، 
و�ل�سب���ب حما�سته���م لتوزي���ع رئا�س���ات �للج���ان 

�خلم�س �لد�ئمة.
و�ساد �لتو�فق �لنيابي توزيع معظم رئا�سات 

�للجان ع���د� جلنة �ل�سوؤون �ملالي���ة و�القت�سادية 
وجلنة �خلدم���ات، و�سهدت �الأول���ى مناف�سة بني 
رئي�سها عبد�لرحمن بوعل���ي وزميله عادل حميد، 
وف���از �الأول على �لثاين بفارق كب���ري )6 �أ�سو�ت 
مقاب���ل �سوت���ني(. وحاف���ظ �لنائب عب���د�هلل بن 
حويل على رئا�سة جلنة �ل�سوؤون �خلارجية و�لدفاع 
و�الأم���ن �لوطن���ي، وعبا�س �ملا�سي عل���ى رئا�سة 
جلنة �خلدمات. وعاد �لنائب ماجد �ملاجد لرئا�سة 
جلنة �ل�س���وؤون �لقانوني���ة و�لت�رصيعي���ة، و�لنائب 

عادل �لع�سومي لرئا�سة جلنة �ملر�فق.

        بدور املالكي من الب�سيتني

ك�سف قائد م�ست�سفى �مللك حمد �جلامعي 
�لل���و�ء طبي���ب �ل�سي���خ �سلم���ان ب���ن عطية �هلل 
�آل خليف���ة �لنقاب عن �أن دي�سم���رب �ملقبل هو 
�ملوعد �ملحدد  النطالق �لعمل يف مركز �الأور�م 
�لتاب���ع  للم�ست�سفى، وفق���ا لالتفاقية �ملربمة 
م���ع م�ست�سفى “�أرجي����س” �جلامعي يف قي�رصية 
- تركي���ا. و�أ�سار �إل���ى �أن �لتكلف���ة �لت�سغيلية 

للمركز ه���ي ملي���ون و200 �ألف دينار 
ا. �سنويًّ

و��سنط���ن - رويرتز: عر�س���ت �لواليات 
�ملتحدة مكاف���اأة قدرها مالي���ني �لدوالر�ت 
م���ن  �ثن���ني  عل���ى  �لقب����س  للم�ساع���دة يف 
م�س���وؤويل ح���زب �هلل �للبناين �لثالث���اء فيما 
ت�سعد �ل�سغط عل���ى �جلماعة �ملدعومة من 
�إير�ن �لت���ي �سنفتها منذ فرتة طويلة باأنها 

منظمة �إرهابية.
�حلكوم���ة  �إن  �خلارجي���ة  وز�رة  وقال���ت 
7 مالي���ني دوالر  �إل���ى  تعر����س م���ا ي�س���ل 
مل���ن يديل مبعلوم���ات تف�سي �إل���ى �عتقال 

قائد وح���دة �لعمليات �خلارجي���ة حلزب �هلل 
طالل حمي���ة وما ي�سل �إل���ى 5 ماليني دوالر 
ملعلوم���ات عن ف���وؤ�د �سك���ر وهو �أح���د �أبرز 

�لعنا�رص �لع�سكرية يف حزب �هلل.
�إد�رة مكافح���ة  م���ن  وق���ال م�سوؤول���ون 
�الإره���اب يف �إف���ادة �سحافية بال���وز�رة �إنهم 
يعتقدون �أن ح���زب �هلل يريد تطوير �لقدرة 
على �ل�رصب د�خ���ل �لواليات �ملتحدة و�إنهم 

ير�س���دون �أن�سط���ة للمجموعة د�خل 
�لبالد. 
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من “مزايا” حتى الربع الثالث
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نعتز بعطاء اأبناء البحرين يف العمل الوطني
دور فاعل لل�سلطة الت�سريعية يف تبني ق�سايا املجتمع والدفاع عن الوطن... العاهل:

�ملنامة - بنا: �أع���رب عاهل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة عن 
�عتز�زه بعطاء �أبن���اء �لبحرين يف جميع جماالت 
�لعمل �لوطن���ي وما يقومون ب���ه من دور مهم 
يف تعزي���ز ري���ادة �ململك���ة عل���ى �مل�ستويات 
كافة. جاء ذلك خ���الل ��ستقبال جاللته يف ق�رص 

�ل�سخري �أم�س رئي�س جمل�س �لنو�ب �أحمد �ملال 
ورئي����س جمل�س �ل�سورى عل���ي �ل�سالح وعدد� 
م���ن �أع�س���اء �ملجل�سني �لذين رفع���و� جلاللته 

�لتقرير �ل�سنوي. 
وت�سل���م جاللت���ه �لتقرير �ل�سن���وي الأعمال 
جمل�س���ي �ل�س���ورى و�لن���و�ب ل���دور �النعق���اد 

�لثالث م���ن �لف�سل �لت�رصيعي �لر�ب���ع. و�أ�ساد 
جاللته بالدور �لفاعل �لذي ت�سطلع به �ل�سلطة 
�لت�رصيعي���ة يف تر�سيخ دعائم �مل�سرية �لنيابية 
�لتنموي���ة  �لنه�س���ة  يف  م�ساهمته���ا  وتعزي���ز 

�ملجتم���ع  ق�ساي���ا  وتبن���ي  �ل�سامل���ة، 
�لبحريني.

مليار دوالر اأق�ساط اإعادة التاأمني بالبحرين �سنوًيا 

اإجناز 40 % من تو�صعة مطار البحرين
        زينب العكري من جزر اأمواج

�أكد وزير �ملو��سالت و�الت�ساالت كمال 
�أحم���د �أن ن�سبة �إجن���از م����رصوع تو�سعة مطار 
�لبحرين �ل���دويل و�سلت �إلى 40 % تقريبا، 
م�س���رًي� �إلى �أن خط���ة �لتو�سع���ة ت�سري وفق 
�خلط���ة �ملو�سوع���ة و�مليز�ني���ة �ملر�سودة 
له���ا دون تغي���ري. و�أ�ساف خ���الل ت�رصيحات 
لل�سحافي���ني عل���ى هام����س �فتت���اح �لوزير 
موؤمت���ر �ملط���ار�ت �لعربي���ة �لث���اين �أم����س، 

�أن �أب���رز م�ساري���ع تو�سعة �ملط���ار �لتي يتم 
تنفيذه���ا حالي���ا هي �إن�ساء حظ���رية طائر�ت 
جدي���دة، مبن���ى �مل�سافري���ن �جلديد، حمطة 
�إطف���اء جديدة، بو�ب���ات �أمني���ة، �إ�سافة �إلى 

م�رصوع حظرية وقود �لطائر�ت.
من جانبه، �أكد �لرئي�س �لتنفيذي ل�رصكة 
مط���ار �لبحري���ن حمم���د �لبنف���الح �أن ت�سييد 

�لبو�بة �لرئي�س���ة وحمطة �الإطفاء يف 
�مل�رصوع �أو�سك على �النتهاء.

ق���ّدر رئي����س �للجنة �ملنظم���ة ملوؤمتر 
�الحتاد �الإفرو �آ�سي���وي FAIR نبيل حجار 
حج���م اأق�س�ط اإع����دة الت�أم���ن يف البحرين 
بنح���و ملي���ار دوالر �سنوي���ا، مم���ا يجعله���ا 
�سوقا و�حدة تق���دم دعما كبري� لالقت�ساد 
�لوطن���ي.  و�أك���د �أن �نعق���اد �ملوؤمت���ر يف 
�لبحرين ي�س���كل فر�سة مو�تي���ة للتعريف 

بقط���اع �لتاأم���ني �لبحرين���ي وال�سيم���ا مع 
وج���ود �أكرث من 800 م�سارك ميثلون 350 

�رصكة من 62 دولة حول �لعامل. 
و�أو�س���ح �أن �مل�سارك���ني لي�س���و� م���ن 
�إفريقي���ا و�آ�سي���ا فق���ط، و�إمن���ا قدمو� من 
�أوروب���ا و�أم���ريكا �أي�س���ا، ما يفت���ح �ملجال 
لعق���د �لتفاهم���ات و�لتعري���ف باخلدمات 

و�لفر����س خ�سو�س���ا �س���وق �إعادة 
10�لتاأمني.
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مازن الن�سور

 اأمل احلامد

م�سدره  االنفجارات  دوي  “الدفاع”: 
اخرتاق طائرة حاجز ال�سوت

�لرفاع - ق���وة �لدفاع: ذكر م�سدر م�سوؤول 
بالقي���ادة �لعام���ة لق���وة دفاع �لبحري���ن، �أنه يف 
�ل�ساع���ة �لتا�سع���ة و�لربع من م�ساء ي���وم �الأحد 
بالرح���الت  �لقي���ام  و�أثن���اء   ،2017 �أكتوب���ر   8
�لتدريبي���ة �لقتالية �لليلية ل�سالح �جلو �مللكي 
�لبحرين���ي جت���اوزت �إح���دى �لطائ���ر�ت �رصع���ة 
�ل�س���وت مم���ا �أدى الخرت�قه���ا حاج���ز �ل�سوت، 
ونت���ج عن ذل���ك �آث���ار دوي �أ�س���و�ت �نفجار�ت 

مرتفعة ب�سبب هذ� �الخرت�ق.

•  جاللة �مللك م�ستقبال رئي�سي جمل�سي �لنو�ب و�ل�سورى	

مروة خمي�س 

 ليلى مال اهلل

• �ل�سيخ �سلمان بن عطية �هلل	
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والرقابي  الت�رشيعي  االأداء  لتطوير  ب��ن��اءة  اأف��ك��ار  م��ن  التقريران  ت�شمنه  مب��ا  اإ���ش��ادة 

دور فاعل لل�ضلطة الت�رشيعية يف تبني ق�ضايا املجتمع والوطن
مت�شلًما جاللته التقرير ال�شنوي الأعمال جمل�شي ال�شورى والنواب... امللك:

املنامة - بنا: ت�شلم عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة التقري���ر ال�شنوي 
الأعم���ال جمل�ش���ي ال�ش���ورى والنواب ل���دور االنعقاد 

الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع.
ج���اء ذلك خ���الل ا�شتقبال جالل���ة امللك يف ق�رش 
ال�شخ���ر اأم����س رئي����س جمل����س الن���واب اأحمد املال 
ورئي����س جمل����س ال�شورى عل���ي ال�شال���ح وعددا من 
اأع�ش���اء املجل�ش���ن الذين رفع���وا جلاللت���ه التقرير 
ال�شن���وي.  واأع���رب جاللت���ه ع���ن تقدي���ره واعت���زازه 
باجله���ود املخل�ش���ة التي يبذله���ا املجل�شان خلدمة 
الوط���ن واملواط���ن، م�شي���داً بال���دور الفاع���ل الذي 
ت�شطل���ع ب���ه ال�شلط���ة الت�رشيعية يف تر�شي���خ دعائم 
امل�ش���رة النيابي���ة وتعزي���ز م�شاهمته���ا يف النه�شة 
التنموية ال�شاملة، وتبني ق�شايا املجتمع البحريني.

ونوه جاللت���ه باالإجنازات التي حققها املجل�شان 
ودورهما املحوري يف تطوي���ر القوانن والت�رشيعات 
وتر�شيخ اأ�ش�س دولة املوؤ�ش�شات والقانون والدفاع 
ع���ن ق�شاي���ا الوط���ن وم�شاحل���ه يف جمي���ع املحافل 
اإ�شاف���ة اإل���ى م���د ج�ش���ور التع���اون وتوثي���ق روابط 

ال�شداقة مع خمتلف الدول ال�شقيقة وال�شديقة.
كما اأثنى جاللته على ما ت�شمنه تقريري جمل�شي 
ال�شورى والنواب من اإجن���ازات واأفكار بناءة لتطوير 
االأداء الت�رشيعي والرقابي، متطلعا اإلى اأن ي�شهد دور 
االنعق���اد اجلديد حتقيق املزيد م���ن املنجزات التي 

تخدم م�شرة العمل الوطني.
واأعرب جاللته عن اعت���زازه بعطاء اأبناء البحرين 
يف جميع جماالت العم���ل الوطني وما يقومون به من 
دور مه���م يف تعزيز ري���ادة اململكة على امل�شتويات 
كافة. وجاء يف تقرير جمل����س ال�شورى لدور االنعقاد 

الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع:
اأ�شدر جمل�س ال�ش���ورى تقريره ال�شنوي الأعمال 
دور االنعق���اد العادي الثالث م���ن الف�شل الت�رشيعي 
الرابع، وال���ذي قام باإعداده ق�شم �ش���وؤون اجلل�شات 
ب���اإدارة �ش���وؤون اجلل�ش���ات. وقد تك���ون التقرير من 
)180( �شفحة، ومن ثماني���ة اأبواب مت�شمنة الكثر 
م���ن ال�شور واجل���داول والر�ش���وم البياني���ة، اإ�شافة 
اإل���ى املالحق و�شجل ملناق�شات املجل�س، ومرفق مع 

 .)CD( التقرير قر�س مدمج
وم���ن �شم���ات تقري���ر ه���ذا الع���ام التمي���ز على 
م�شتوى االإخ���راج الفني ل�شفح���ات التقرير، اإ�شافة 
اإل���ى امل�شم���ون املتميز الأب���واب التقري���ر من حيث 

وفرة املعلومات ودقتها. 
ويفتتح التقرير بكلم���ة رئي�س جمل�س ال�شورى 
بعن���وان “دور حاف���ل واإجن���ازات متمي���زة”، تليه���ا 

اإح�شائيات عن مناق�شات املجل�س واأن�شطته.
ث���م يتناول الب���اب االأول فعالي���ات افتتاح دور 

االنعقاد وانتخاب نائبي رئي�س املجل�س.
واجلدير بالذكر اأن هذا الباب يتطرق ب�شيء من 
التف�شيل اإلى اخلطاب امللكي ال�شامي الذي تف�شل 
�شاحب اجلاللة ملك البالد باإلقائه خالل حفل افتتاح 
ال���دور املن����رشم، وكذلك اإج���راءات رد املجل�س على 

اخلطاب.
بعد ذلك ي�شلط الباب الثاين ال�شوء على مكتب 
املجل�س من حيث اخت�شا�شاته وت�شكيله واإجنازاته. 
ويتناول الباب الثالث جلان املجل�س النوعية الدائمة 

من حيث اخت�شا�شاتها وت�شكيلها واإجنازاتها. 
اإل���ى  باإ�شه���اب -  الراب���ع يتط���رق -  والب���اب 
مناق�ش���ات املجل�س والتي تتمث���ل يف: م�رشوع تعديل 
القوان���ن  وم�رشوع���ات  البحري���ن،  د�شت���ور مملك���ة 
التي بلغ���ت 70 م�رشوع قان���ون، وامليزانيات العامة 
وح�شاباته���ا اخلتامي���ة الت���ي بلغ���ت 5 مو�شوعات، 
واالقرتاح���ات بقوان���ن الت���ي بلغ���ت 14 اقرتاًح���ا، 

واملرا�شيم بقوانن التي بلغت 7 مرا�شيم.

ويتن���اول الباب اخلام�س بيان���ات املجل�س التي 
اأ�شدره���ا تفاعالً م���ع املنا�شبات واالأح���داث املحلية 
واالإقليمي���ة والعاملي���ة، حيث اأ�ش���در املجل�س خالل 

هذا الدور 36 بياًنا.
وي�شلط الباب ال�شاد�س ال�شوء على اأهم الوفود 

اخلارجية واملحلية التي ا�شتقبلها رئي�س املجل�س.
اأما الب���اب ال�شابع الذي جاء بعن���وان “فعاليات 
متنوع���ة” فيتناول �شم���ن �شفحاته ت�شمي���ة اأع�شاء 
املجل����س يف ع�شوي���ة اللجن���ة التنفيذي���ة لل�شعب���ة 
الربملاني���ة، واإع���الن �شدور مر�ش���وم ملكي يت�شمن 

تعديالً وزارًيا.
كم���ا يتطرق ه���ذا الب���اب اإل���ى اجتم���اع روؤ�شاء 
املجال����س الربملانية ب���دول جمل�س التع���اون لدول 
اخللي���ج العربية، اإ�شافة اإل���ى تنظيم فعالية بعنوان 
“ملتق���ى هواج�س اأمن الغ���ذاء واملاء يف دول جمل�س 

التعاون”.
يليه الباب الثام���ن وهو عن فعاليات ف�س دور 
االنعقاد، تليه املالحق، ثم �شجل مناق�شات املجل�س، 
وه���و عبارة عن ج���داول ت�شم املعلوم���ات الرئي�شية 
للمو�شوع���ات الت���ي ناق�شه���ا املجل����س والتواري���خ 
اخلا�ش���ة به���ا. وياأت���ي ه���ذا التقرير مب���ا يحويه من 
اأعمال جمل�س ال�شورى خ���الل دور االنعقاد املن�رشم، 
ليك���ون ثم���رة التوجيه���ات ال�شديدة لعاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة 
للمجل�س دعًما مل�ش���رة الدميقراطية وخدمة للوطن 
واملواط���ن، وليوؤك���د اجلهود احلثيث���ة التي قام بها 
املجل�س - رئي�ًشا واأع�شاًء وموظفن - تاأدية للدور 

الوطني املناط بهم.
كما جاء يف تقرير جمل����س النواب لدور االنعقاد 

الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع:
حقق���ت التجرب���ة الربملانية يف مملك���ة البحرين 
رغم ق�رشها اإجنازات مهمة على ال�شعيدين الت�رشيعي 
والرقاب���ي، اإذ ال تتجاوز ف���رتة العمل النيابي بالبالد 
اإال خم�ش���ة ع�رش عام���ا، حفلت باالإجن���از والعطاء، ومت 
خالل ه���ذه الفرتة الق�ش���رة اإر�شاء اأع���راف ومبادئ 
مهم���ة يف امل�ش���رة الدميقراطية مبملك���ة البحرين، 
ومنه���ا التعاون واالحرتام املتب���ادل بن ال�شلطتن 

الت�رشيعية والتنفيذية، عرب جتاوب احلكومة املوقرة 
مع رغب���ات املجل�س الت���ي ت�ش���ب يف ال�شالح العام 
للوط���ن واملواطنن، مع ا�شتخ���دام النواب لالأدوات 
الربملاني���ة املق���ررة لهم وف���ق الد�شت���ور والالئحة 

الداخلية للمجل�س، وعدم االإ�شاءة الأحد. 
وعمل جمل�س الن���واب لل�شعي لتلبية الكثر من 
تطلعات املواطنن املعي�شي���ة واحلياتية، من خالل 
االأدوات الربملانية املتاح���ة والت�رشيعات والقوانن 
الت���ي حتقق لهم حي���اة اإن�شانية كرمي���ة يتمتع فيها 

املواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية.
ومن���ذ بداي���ة دور االنعق���اد االعتي���ادي الثالث 
م���ن الف�شل الت�رشيع���ي الرابع، با����رش جمل�س النواب 
اخت�شا�شات���ه الت�رشيعي���ة والرقابي���ة بفاعلية وفقا 
للد�شت���ور والالئحة الداخلية، فف���ي اإطار اخت�شا�شه 
الت�رشيعي بلغ عدد االقرتاحات بقوانن املقدمة من 
االأع�ش���اء )173( اقرتاح���ا بقانون يف ح���ن بلغ عدد 
م�رشوع���ات القوان���ن املقدمة م���ن احلكومة )131( 

م�رشوعا بقانون يف ذات الدور.
ويف اإط���ار امله���ام الرقابي���ة للمجل����س بلغ عدد 
االأ�شئل���ة الربملانية خالل دور االنعقاد الثالث )76( 
�شوؤاال اأجاب ال�ش���ادة الوزراء عليها كتابياً اأو �شفاهة 
وبا����رشت جميع اللج���ان اأعمالها ط���وال دور االنعقاد 
وله���ا اأن تبا����رش مهامه���ا حت���ى بداي���ة دور االنعقاد 

القادم.
ومما ال�شك فيه اأن تطوير العمل الوطني ودعم 
امل�ش���رة الدميقراطية عرب التعاون املثمر والفاعل 
ب���ن جمل�س الن���واب واحلكوم���ة املوق���رة، �شيحقق 

املزيد من االإجنازات واملكا�شب للمواطنن.
وعلى ال�شعيد اخلارج���ي، فقد اأ�شهمت زيارات 
الوفود النيابية وال�شعبة الربملانية وجلان ال�شداقة 
يف تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين اإقليميا وعربيا 
ودوليا، حيث اأ�شبح جمل�س النواب يلعب دورا كبرا 
وفع���اال يف الدبلوما�شي���ة الربملاني���ة احلديثة �شواء 
ع���رب امللتقي���ات واملوؤمت���رات الربملاني���ة الدولية 
اأو ع���رب الزيارات املتبادلة ب���ن خمتلف الربملانات 
يف الع���امل، اإ�شافة اإلى ح�شول مملك���ة البحرين على 
ع�شوية العديد م���ن اللجان ومنا�شب يف الربملانات 

العربية واالإفريقية واالآ�شيوية واالإ�شالمية والدولية.
االنعق���اد  ل���دور  ال�شن���وي  التقري���ر  وياأت���ي 
االعتيادي الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع وافياً 
ع���ن اأعمال املجل�س وجلان���ه واأجهزته املختلفة خالل 
هذا الدور، حيث ي�ش���م يف التقرير املكون من 308 
�شفح���ات )196 باللغة العربية و112 �شفحة باللغة 
االإجنليزي���ة، و9 اأبواب خمتلفة باللغ���ة العربية مع 4 

اأبواب باللغة االإجنليزية(.
ويعر����س التقري���ر ال�شنوي ملجل����س النواب ما 
مت اإجنازه م���ن اأعمال واإجنازات ط���وال دور االنعقاد 
املا�ش���ي، اإل���ى جانب االآلي���ات واالأ�شالي���ب املتبعة 
لتطوير العمل الربملاين خالل دور االنعقاد ال�شنوي 

العادي الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع.
ويعر����س الب���اب االأول م���ن التقري���ر ال�شن���وي 
فعالي���ات افتت���اح دور االنعق���اد ال�شن���وي الع���ادي 
الثال���ث من الف�ش���ل الت�رشيعي الراب���ع للعام 2016 
- 2017، اأم���ا الب���اب الثاين فر�ش���د اأجهزة جمل�س 
الن���واب الربملانية خ���الل الدور والت���ي ت�شم مهام 
كل م���ن مكتب املجل����س، اللج���ان اخلم����س الدائمة 
باملجل����س، واللج���ان الربملاني���ة النوعي���ة الدائم���ة 
)الف�شلية(، وجلنة رد جمل����س النواب على اخلطاب 
امللكي ال�شامي، اإ�شافة الى جلان التحقيق، واللجان 
امل�شرتك���ة الداخلي���ة يف جمل����س الن���واب، واللج���ان 

امل�شرتكة مع جهات من خارج جمل�س النواب.
اأم���ا الب���اب الثال���ث م���ن التقري���ر فيت�شم���ن: 
املو�شوعات التي طرح���ت على جمل�س النواب خالل 
دور االنعق���اد ال�شن���وي العادي الثال���ث من الف�شل 
الت�رشيع���ي الراب���ع م�شنفة ح�شب املج���االت التالية: 
جمال االإ�ش���الح ال�شيا�شي، وجمال ال�ش���وؤون املالية 
واالقت�شادي���ة، وجم���ال ال�شوؤون اخلارجي���ة والدفاع 
واالأم���ن الوطني، وجمال اخلدم���ات، وجمال املرافق 
العام���ة والبيئة، وجمال ال�شب���اب والريا�شة، وجمال 

املراأة والطفل.
يف حن ا�شتمل الباب الرابع من التقرير ال�شنوي 
على: البي���ان االإح�شائي للمو�شوع���ات التي طرحت 
على جمل����س الن���واب خ���الل دور االنعق���اد ال�شنوي 
العادي الثالث من الف�شل الت�رشيعي الرابع، اأما الباب 

اخلام�س فت�شمن البيانات ال�شيا�شية التي اأ�شدرها 
جمل�س النواب خالل دور االنعقاد الثالث من الف�شل 
الت�رشيعي الرابع والت���ي بلغ عددها 35 بيانا، و�شمل 
الباب ال�شاد����س: امل�شاركات يف املحافل الربملانية 
الدولي���ة وما يت�شمنها من م�ش���اركات وفود ال�شعبة 

الربملانية، وم�شاركات وفود جمل�س النواب.
اأما الباب ال�شابع فت�شمن معلومات حول تنمية 
جمل����س الن���واب للعالق���ات م���ع املجال����س املحلية 
والدولية خالل دور االنعقاد ال�شنوي العادي الثالث 
من الف�ش���ل الت�رشيع���ي الرابع، فيم���ا ت�شمن الباب 
الثامن اآليات وو�شائل تطوير العمل الربملاين خالل 
دور االنعق���اد ال�شن���وي العادي الثال���ث من الف�شل 
الت�رشيع���ي الراب���ع، اإ�شاف���ة الى الب���اب التا�شع وهو 

املالحق املختلفة للتقرير.
ومن جانب���ه، اأعرب رئي�س جمل����س النواب اأحمد 
املال، عن بالغ �شكره وعظيم امتنانه على ت�رشفه بلقاء 
جاللته وم���ا ت�شمنه اخلطاب ال�شام���ي من توجيهات 
تر�شم خطة عم���ل لل�شلطة الت�رشيعي���ة خالل املرحلة 
املقبلة، من خالل التعاون البّناء مع احلكومة برئا�شة 
رئي����س الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �شلمان اآل خليفة، ودعم ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.
واأ�ش���ار اإل���ى اأهم ما حقق���ه جمل�س الن���واب من 
اجنازات ت�رشيعية وقانونية يف دور االنعقاد ال�شابق، 
بف�ش���ل دع���م جاللت���ه، وم���ن بينه���ا اإ�ش���دار قانون 
االأ�رشة، وقان���ون التطوير العق���اري، وتعديل قانون 
الق�ش���اء الع�شكري، م�شيفاً اأن اأم���ام جمل�س النواب 
العديد م���ن املرا�شيم والقوان���ن املتعلقة بال�شاأن 
االقت�ش���ادي، والت���ي �شتحظى باالأولوي���ة الق�شوى 
واالهتم���ام والرعاي���ة تنفي���ذاً ملا ت�شمن���ه اخلطاب 

امللكي ال�شامي.
كم���ا اأ�ش���اف رئي�س جمل�س الن���واب اأن ما يلقاه 
جمل�س النواب من دعم ورعاية من قبل جاللته يحمل 
اجلميع امل�شوؤولية الوطنية امل�شاعفة خلدمة الوطن 
واملواطن���ن، وموا�شل���ة العم���ل واالإجن���از وتعزي���ز 

الوحدة الوطنية.

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى	

ج�����ه�����ود خم���ل�������ش���ة ي����ب����ذل����ه����ا امل����ج����ل���������ش����ان خل�����دم�����ة ال������وط������ن وامل������واط������ن

ن���ع���ت���ز ب����ع����ط����اء اأب�������ن�������اء ال����ب����ح����ري����ن ب���ج���م���ي���ع جم���������االت ال����ع����م����ل ال���وط���ن���ي 
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البحرينيون اأثبتوا قدرتهم على التفوق مبختلف الألعاب الريا�ضية
اإجناز م�رشف للم�صاركني بدورة االألعاب االآ�صيوية لل�صاالت وفنون القتال... امللك:

املنامة - بن����ا: ا�صتقبل عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�صى اآل خليفة يف ق�����رش ال�صخري اأم�س 
ممث����ل جاللة املل����ك لالأعم����ال اخلريية و�ص����وؤون ال�صباب 
رئي�س املجل�س االأعل����ى لل�صباب والريا�صة رئي�س اللجنة 
االأوملبية البحرينية �صمو ال�صيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة، 
والنائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب والريا�صة 
رئي�س االحت����اد البحريني الألعاب القوى الرئي�س الفخري 
لالحتاد البحريني لريا�ص����ة فنون القتال املختلطة �صمو 

ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة.
وقدم �صم����و ال�صيخ نا�رش بن حمد اإل����ى جاللة امللك 
اأفراد بعثة مملك����ة البحرين امل�صاركني يف دورة االألعاب 
االآ�صيوية اخلام�صة لل�صاالت وفنون القتال التي اأقيمت 
مناف�صاتها يف جمهورية تركمان�صتان موؤخراً برئا�صة نائب 
رئي�����س املجل�����س االأعل����ى للبيئة رئي�س االحت����اد امللكي 
للفرو�صية �صمو ال�صيخ في�صل بن را�صد اآل خليفة، حيث 
ح�صدت اململكة ميداليتني ذهبيتني واأخرى برونزية يف 

3 لعبات �صاركت بها.
وهن����اأ جالل����ة املل����ك اأبط����ال البحرين به����ذا االإجناز 
امل�رشف، م�صيداً جاللته بروح االإ�رشار والتحدي التي يتميز 
بها اأبن����اء اململكة الذين اأثبتوا قدرته����م على املناف�صة 
والتفوق يف خمتلف االألع����اب الريا�صية واعتالء من�صات 
التتوي����ج رافعني راية وطنهم عالي����ة خفاقة يف املحافل 

االإقليمية والعاملية. 
واأك����د جاللة امللك اأن ما ت�صهده الريا�صة البحرينية 

من اإجن����ازات متمي����زة وعدي����دة حتقق بتوفي����ق من اهلل 
تعالى وبعزمية اأبناء وبنات اململكة.

كم����ا اأ�صاد جاللة املل����ك بالعط����اء املتوا�صل ل�صمو 
ال�صيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة وجهود �صموه املوفقة يف 
خدمة الريا�ص����ة البحرينية من خالل تهيئة اأف�صل ال�صبل 

واالإمكانات اأمام جميع الريا�صيني. 
واأثنى جاللت����ه كذلك بجهود �صم����و ال�صيخ خالد بن 
حمد واملتابع����ة امل�صتمرة من قبل �صموه والتي اأ�صهمت 
يف اإحراز املراكز املتقدمة يف العديد من مناف�صات األعاب 

القوى وفنون القتال املختلطة. 
ون����وه جاللته ب����دور اللجن����ة االأوملبي����ة البحرينية يف 
و�ص����ع اخلطط والربام����ج التي تهدف لالرتق����اء مبختلف 
االألعاب الريا�صية وكان لها بالغ االأثر يف حتقيق العديد 
م����ن البط����والت يف املناف�صات املختلف����ة، م�صيداً بجهود 
املجل�����س االأعل����ى لل�صب����اب والريا�ص����ة ووزارة �ص����وؤون 
ال�صب����اب والريا�صة يف حتفيز وت�صجيع ال�صباب البحريني 

على امل�صاركة الفاعلة يف خمتلف الريا�صات. 
واأع����رب جاللت����ه ع����ن �صك����ره وتقدي����ره مل����ا بذل����ه 
اإخوانه����م  يبذل����ه  وم����ا  البطول����ة  ه����ذه  الريا�صي����ون يف 
واأخواته����م يف االحت����ادات البحرينية املختلف����ة، واأن هذه 
االإجن����ازات املتوا�صلة تدل عل����ى التكامل يف اأداء املهام 
بنف�س الطموح والثقة لرفع اأ�صم البحرين عالياً، واإن كل 
ميدالية يحققها اأبناء وبن����ات البحرين هو اإجناز كبري لنا 
جميعاً، وقد اأثبت اأبناء البحرين اأنهم مع توفري االإمكانات 

ي�صتطيع����ون حتقي����ق التمي����ز واالإجن����از، ومتن����ى جاللته 
للجميع اخلري وال�صداد ورفع راية بلدهم بني دول العامل 
مما يدل على اأن ال�صباب البحريني يثبت كفاءته ويحقق 

االإجناز.
اأ�صاف جاللته اأننا ناأم����ل منكم دائماً حتقيق املزيد 
من االنت�صارات باجل����د واالإ�رشار امل�صتمر الذي تتميزون 
به واأن مكانة البحرين الريا�صية اأ�صبحت كبرية جداً بني 
دول العامل املتح�رش ونتطلع دائما للمزيد واأن امل�صتقبل 

اأمامكم باذن اهلل تعالى وقد مثلتم بلدكم خري متثيل.
ث����م األق����ى االأمني الع����ام امل�صاعد للمجل�����س االأعلى 
لل�صباب والريا�صة اأم����ني عام اللجنة االأوملبية البحرينية 

عبدالرحمن ع�صكر كلمة قال فيها:
�صي����دي �صاحب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�صى اآل 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه 
اأ�صح����اب ال�صم����و واملع����ايل وال�صع����ادة... احل�صور 

الكرام
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإن���ه ملن دواعي الفخر واالعتزاز اأن نقف اليوم بني 
ي���دي جاللتكم لنتقدم بخال�س مع���اين ال�صكر واالمتنان 
على دعمكم الال حمدود الأبنائكم الريا�صيني والذي كان 
له االأثر البارز يف حتقيق العديد من االإجنازات يف خمتلف 
االألعاب الريا�صية وعلى خمتلف االأ�صعدة وامل�صتويات.
وه���ا نح���ن الي���وم �صيدي �صاح���ب اجلالل���ة نت�رشف 
بلقائك���م لنق���دم جلاللتك���م جمعا جدي���دا م���ن اأبنائكم 

االأبطال الريا�صيني الذين �رشفوا مملكة البحرين ورفعوا 
رايته���ا عالية خفاقة بوقوفهم على من�صات التتويج يف 
الن�صخة اخلام�صة من دورة االألع���اب االآ�صيوية لل�صاالت 
وفن���ون القتال الت���ي احت�صنتها العا�صم���ة الرتكمانية 
ع�ص���ق اآب���اد مب�صارك���ة 64 دول���ة متث���ل قارت���ي اآ�صي���ا 

واقيانو�صيا..
�صيدي �صاحب اجلاللة 

لق���د حر�صت اللجن���ة االأوملبي���ة البحرينية بقيادة 
ابنك���م البار �صم���و ال�صيخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة على 
رف���ع �صعار امل�صارك���ة من اأجل املناف�ص���ة ومبا اأن هذه 
ال���دورة قائمة اأ�صا�ص���ا على ريا�صة فن���ون القتال فقد 
ق���رر جمل����س االإدارة امل�صارك���ة فيه���ا والرتكي���ز على 
العاب فن���ون القتال وا�صتطعن���ا وهلل احلمد واملنة من 
حتقيق اإجنازات كبرية يف اللعبة اجلوجت�صو وامل�صارعة 
احل���رة لنثبت قدرتنا التناف�صي���ة يف هذه االألعاب ونربز 
مكانتن���ا عل���ى اخلارطة االآ�صيوي���ة، وهو ما يع���د اإجنازا 
م�رشفا و�صع البحري���ن يف املرتبة الثالثة والع�رشين على 
قائمة امليداليات واملرتبة الثانية بعد كوريا اجلنوبية 
يف ح�صاب الن�صبة والتنا�صب بني عدد امل�صاركني وعدد 
امليداليات الذهبية ل���كل دولة من الدول امل�صاركة يف 
الدورة، متفوقني بذلك على عدد كبري من الدول التي 
تفوقنا تعدادا �صكانيا وتفوقنا يف تعداد م�صاركيها يف 

هذه الدورة.
�صيدي �صاحب اجلاللة..

اإن ه���ذا االإجناز وكل ما �صبقه من اإجنازات ريا�صية 
م���ا كان له���ا اأن تتحق���ق ل���و ال دع���م جاللتك���م ال�صخي 
وت�صجيعكم املتوا�صل الأبنائكم الريا�صيني املتميزين 
وهذا ما يزيدنا اإ�رشارا وعزمية ملوا�صلة العطاء من اأجل 

اإعالء راية الوطن يف كل املحافل الريا�صية..
كما اأن توجيهات �صيدي �صمو ال�صيخ نا�رش بن حمد 
اآل خليفة كان لها االأثر البالغ يف هذه االإجنازات بف�صل 
رعايته ومتابعته واهتمامه ب�صكل يومي، وال يفوتني يف 
ه���ذه املنا�صبة التاريخية ال�صعي���دة اأن اأ�صري بكثري من 
ال�صكر والتقدير اإلى �صم���و ال�صيخ في�صل بن را�صد اآل 
خليفة رئي�س البعثة البحرينية على ما قام به من جهود 
كب���رية يف متابعة حت�ص���ريات االأبطال وحتفيزهم فكان 
�صموه مث���اال للقائد الناجح، وال�صكر مو�صول اإلى جميع 
اأع�صاء البعثة البحرينية الذين كانوا خري �صفراء لبلدهم 

يف هذا املحفل الريا�صي الكبري.
�صيدي �صاحب اجلاللة.. 

يف خت���ام ه���ذه الكلمة ال جن���د اإال اأن نك���رر �صكرنا 
وامتنانن���ا العميقني جلاللتكم داع���ني املولى عز وجل 
اأن مي���ن على جاللتكم مبوف���ور ال�صحة والعافية وطول 
العمر وي�ص���دد على طريق اخلري خطاكم ويجعلكم ذخرا 

و�صندا لهذا الوطن الغايل.
ع�صت���م وعا�صت البحري���ن حتت قيادتك���م يف اأمن 

واأمان 
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

• جاللة امللك م�صتقبال �صمو ال�صيخ نا�رش بن حمد و�صمو ال�صيخ خالد بن حمد	

“الت�ضالت امللكية” تبدي حرفية عالية وعزمية يف اليمن

تخريج اإحدى دورات الخت�ضا�س باحلر�س امللكي

ال�ضحافة الرو�ضية تفرد م�ضاحات وا�ضعة لزيارة نا�رص بن حمد 

لدى م�صاركتها �صمن قوة الواجب اخلا�صة... نا�رش بن حمد:

الرفاع - قوة الدفاع: قام قائد احلر�س 
امللك����ي �صمو العميد الركن ال�صيخ نا�رش بن 
حم����د اآل خليف����ة، �صب����اح اأم�س، بزي����ارة اإلى 
وح����دة االت�ص����االت امللكية، يرافق����ه قائد 
قوة احلر�����س امللكي اخلا�صة �صم����و الرائد 
الرك����ن ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة وعدد 
من كبار �ضب����اط احلر�س امللكي، حيث كان 
يف ا�صتقب����ال �صموه قائ����د الوحدة وعدد من 
كب����ار ال�ضباط. وخالل الزي����ارة ا�ضتمع �ضمو 
قائ����د احلر�����س امللك����ي اإلى اإيج����از من قبل 
قائ����د الوح����دة ا�صتمل على خط����ط التطوير 
والتدري����ب  االإع����داد  وبرام����ج  والتحدي����ث 
الع�صكرية الت����ي ت�صهدها وحدة االت�صاالت 

امللكية.
وبه����ذه املنا�صب����ة، نق����ل �صم����و قائ����د 
احلر�س امللكي لرج����ال هذه الوحدة حتيات 
وتقدير عاهل الب����الد �صاحب اجلاللة امللك 
حم����د بن عي�صى اآل خليفة مل����ا يقدمونه من 
ت�صحي����ات نبيلة ب����كل �صجاع����ة واإقدام من 
خالل تاأدي����ة الواجب الوطني �صمن �صفوف 
ق����وات التحالف العربي الداع����م لل�رشعية يف 
جمهوري����ة اليمن ال�صقيقة بقي����ادة القوات 

امل�صلحة باململكة العربي����ة ال�صعودية، كما 
�صكره����م �صم����وه على م����ا اأبدوه م����ن مهنية 
واحرتافي����ة ع�صكري����ة عالي����ة وعزمية وحتدٍّ 
من خالل م�صاركته����م امل�صتمرة �صمن قوة 
الواجب اخلا�صة التابعة لقوة دفاع البحرين 
امل�صاركة يف عملية اإع����ادة االأمل بجمهورية 
اليم����ن ال�صقيق����ة �صم����ن ق����وات التحال����ف 
العربي بقيادة اململك����ة العربية ال�صعودية 

ال�صقيقة ويف كل الواجبات املوكلة اإليهم.
ون����ّوه �صم����و قائد احلر�����س امللكي عن 
ال�صك����ر والتقدي����ر ال����ذي يحظ����ى ب����ه رجال 
ق����وة دفاع البحري����ن من لدن قي����ادة قوات 
التحال����ف العرب����ي بقيادة اململك����ة العربية 

ال�صعودي����ة ال�صقيقة، مبيًن����ا �صموه اأن ذلك 
ال�صك����ر والتقدير م�صدره الب����ذل املخل�س 
والعط����اء ال�ص����ادق م����ن قبل ه����وؤالء الرجال 
وجهودهم القتالية العالية يف مواقع عملهم 
املختلف����ة باجلمهوري����ة اليمني����ة وانطالًق����ا 
مم����ا يقوم����ون به م����ن واجب����ات وطنية بكل 
�صجاعة واإقدام لن�رشة احلق والدفاع عن اأمن 
وا�صتقرار اأمتنا العربية وحفظ مقدراتها يف 
خمتلف الظ����روف واالأوقات، وذل����ك تنفيًذا 
للتوجيهات الكرمية حل�رشة �صاحب اجلاللة 
املل����ك، واملتابعة احلثيثة م����ن قبل القائد 
الع����ام لق����وة دفاع امل�ص����ري الرك����ن ال�صيخ 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: �صه���د قائد 
احلر����س امللكي �صمو العميد الركن ال�صيخ 
نا����رش بن حمد اآل خليف���ة �صباح اأم�س، حفل 
تخريج اإح���دى دورات االخت�صا�س باحلر�س 
امللك���ي، بح�صور قائد قوة احلر�س امللكي 
اخلا�ص���ة �صمو الرائد ال�صي���خ خالد بن حمد 
اآل خليفة، يف القرية النموذجية براأ�س الرب.
بداأ حف���ل التخريج بتق���دمي اإيجاز عن 

ال���دورة وم���ا ت�صمنت���ه م���ن برام���ج نظرية 
وعملي���ة وتطبيق���ات ومه���ارات ع�صكرية، 
نفذه���ا امل�صارك���ون خ���الل ال���دورة، حيث 
اأظهرت مدى ما يتمتع ب���ه م�صتوى االإعداد 
والتدريب بهذه الدورة املتخ�ص�صة، ونفذ 
اخلريجون خ���الل حفل التخري���ج تطبيقات 
عملية عك�صت االحرتافية العالية والكفاءة 

الكبرية للخريجني.

بعده���ا وّزع �صمو قائد احلر�س امللكي 
واجلوائ���ز  اخلريج���ني  عل���ى  ال�صه���ادات 
التقديري���ة عل���ى املتفوق���ني يف ال���دورة، 
مهنًئ���ا �صم���وه امل�صاركني يف ال���دورة على 
تخرجه���م، واإمتامه���م منه���اج ه���ذه الدورة 
له���م دوام  ���ا  بنج���اح، متمنيًّ املتخ�ص�ص���ة 
التوفي���ق وال�صداد م���ع اإخوانه���م مبختلف 

اأ�صلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. 

اأفردت ال�صحف الرو�صية وال�صي�صانية 
م�صاحات كب����رية؛ لتغطية الزيارة التاريخية 
الت����ي قام بها ممث����ل جاللة املل����ك لالأعمال 
اخلريية و�ص����وؤون ال�صباب رئي�����س املجل�س 
االأعل����ى لل�صب����اب والريا�صة رئي�����س اللجنة 
االأوملبي����ة البحرينية �صم����و ال�صيخ نا�رش بن 
حم����د اآل خليف����ة اإل����ى جمهوري����ة ال�صي�صان 

ال�صديقة. 
اأبرز  وت�صمن����ت التغطي����ات ال�صحفية 
الفعاليات والزيارات الت����ي قام بها �صموه 
خالل الزيارة، منها م�صاركة �صموه يف افتتاح 

املرك����ز االجتماع����ي احلدي����ث وامل�صت�صفى 
واملدر�صة، وتتويج اأبطال البطولة الدولية 
يف فنون القت����ال املختلطة، وزي����ارة �صموه 

م�صجد )اإميان قديروف(. 
الرو�صي����ة  ال�صح����ف  اهتم����ت  كم����ا 
وال�صي�صانية مب�صاركة �صموه يف االحتفاالت 
الوطني����ة مبنا�صبة الذك����رى 199 لتاأ�صي�س 
العا�صم����ة غ����روزين، وعي����د مي����الد الرئي�س 
ال�صي�ص����اين رم�ص����ان اأحم����د قادي����روف 41، 
اإلى جانب زيارة �صموه اإلى القوات اخلا�صة 
ال�صي�صاني����ة، وح�صوره العر�����س الع�صكري 

والتدريبات. 
الرو�صي����ة  ال�صحاف����ة  وا�صتعر�ص����ت 
ال�صخ�صي����ة  املالم����ح  اأب����رز  وال�صي�صاني����ة 
وال�صرية الذاتية ل�صمو ال�صيخ نا�رش بن حمد 
اآل خليف����ة، والنائ����ب االأول لرئي�س املجل�س 
االأعلى لل�صب����اب والريا�ص����ة رئي�س االحتاد 
البحريني الألعاب الق����وى �صمو ال�صيخ خالد 
بن حم����د اآل خليفة؛ به����دف تعريف القارئ 
ال�صي�صاين والرو�صي باأبرز اإجنازات و�صمات 
�صموهما يف املجاالت ال�صيا�صية والع�صكرية 

والريا�صية. 

• �صمو قائد احلر�س امللكي يزور وحدة االت�صاالت امللكية برفقة �صمو قائد قوة احلر�س امللكي اخلا�صة	
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العري�ض يودع ال�سفري العراقي

حممد بن مبارك ي�ستعر�ض العالقات مع املغرب والإمارات  

ال�سعودية احل�سن املنيع ملكت�سبات ومنجزات الأمة 

احلفاظ على اجلهوزية الأمنية العالية للتكيف مع احلالت اليومية

حتركات موؤثرة خلادم احلرمني لتحقيق ال�سالم واال�ستقرار العاملي... �سمو حمافظ اجلنوبية:

و�سع االحتياطات الوقائية للتنبوؤ باالأحوال االأمنية... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املنامة - بنا: اأكد حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ 
خليفة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة الدور اجلوهري 
واملكان���ة العظيم���ة الت���ي حتتلها اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة يف احلف���اظ و�س���ون منجزات 

ومكت�سبات االأمتني العربية واالإ�سالمية.
واأ�س���اد �سم���وه بالتح���ركات واجله���ود الدولية 
املوؤث���رة التي يقوم به���ا خادم احلرم���ني ال�رشيفني 
لتحقي���ق ال�سالم واال�ستقرار العامل���ي، وموؤكًدا عمق 
العالق���ات املتاأ�سل���ة بج���ذور التاري���خ ب���ني قيادة 
و�سع���ب البحرين وال�سعودية ال�سقيق���ة، م�سرًيا اإلى 
اأن اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ال���درع املنيع ل�سد 
اأعداء االأمة واأن اأمنها وا�ستقرارها من اأمن وا�ستقرار 

االأمتني العربية واالإ�سالمية.
جاء ذلك، ل���دى ا�ستقبال �سمو حمافظ اجلنوبية 
�سف���ري اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة عب���داهلل ب���ن 

عبدامللك اآل ال�سيخ مبكتب �سموه باملحافظة.
ويف بداي���ة اللق���اء، نق���ل �سم���و ال�سي���خ خليفة 
بن علي ب���ن خليفة اآل خليفة اإل���ى �سفري ال�سعودية 
ال�سقيق���ة ما تف�سل به رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة يف جل�سة 
جمل����س الوزراء م���ن اإ�س���ادة وتهنئة بنج���اح الزيارة 
التاريخي���ة خلادم احلرمني ال�رشيف���ني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز اآل �سعود جلمهورية رو�سيا االحتادية 

معرًب���ا �سموه ع���ن العز والفخر والق���دوة التي ي�سعر 
الت���ي  للجه���ود  امل�سلم���ني  وجمي���ع  ���ا  �سخ�سيًّ ب���ه 
يق���وم بها خ���ادم احلرمني ال�رشيف���ني يف خدمة االأمة 
العربي���ة واالإ�سالمي���ة. كما تناول �سم���وه مع ال�سفري 
املوا�سي���ع ذات االهتم���ام امل�سرتك و�سب���ل تعزيز 
تنميته���ا اإلى اآفاق اأو�سع مبا يحق���ق تطلعات قيادة 
و�سع���ب اململكت���ني ال�سقيقتني، منوًه���ا باالعتزاز 
واملحب���ة املتبادل���ة ال���ذي يكن���ه �سعب���ا اململكتني 
ال�سقيقني والذي تربز جليالً يف العديد من املواقف 
والفعالي���ات املختلفة. من جانب���ه، اأعرب عبداهلل بن 
عبداملل���ك اآل ال�سيخ عن �سكره وامتنانه ملا �سهدته 

مملكة البحري���ن من اأجواء احتفالي���ة باليوم الوطني 
ال�سع���ودي التي جت�سد متانة العالقات الرا�سخة بني 
البلدي���ن ال�سقيق���ني، مبارًكا ل�سم���وه الثقة امللكية 
بتعيني حماف���ظ للمحافظة اجلنوبية، موؤكًدا بالوقت 
ذات���ه الكف���اءة واملق���درة الت���ي يتمت���ع به���ا �سموه 
لتاأدي���ة مهام وم�سوؤولي���ات املن�سب خا�سة واأنه قد 
نهل م���ن معني ومناب���ع االإدارة والق���دوة والب�سرية 
والدبلوما�سية الرزينة من مدر�سة االأ�سا�س وامل�سدر 
ل���كل العلوم �ساح���ب ال�سمو رئي�س ال���وزراء، متمنيًّا 
ل�سمو حماف���ظ اجلنوبي���ة التوفيق وال�س���داد خلدمة 

القيادة واملواطنني.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبية: اأ�س���اد حمافظ 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة باجلهود واملتابع���ات التي توؤديها خمتلف 
اجله���ات االأمني���ة لتدعي���م وتر�سيخ دعائ���م االأمن 

والطماأنينة يف ربوع املحافظة اجلنوبية.
واأك���د �سم���وه اأهمي���ة ت�سافر اجله���ود لقراءة 
ودرا�سة موؤ�رشات االأحوال االأمنية والتنبوؤ مبعاجلتها 
ع���رب و�س���ع االحتياط���ات الوقائي���ة الت���ي ت�سمن 
ع���دم حدوثه���ا اأو عدم تك���رار ح�سوله���ا، جاء ذلك 
خالل تروؤ�س �سموه لالجتم���اع اللجنة االأمنية الثاين 

باملحافظة اجلنوبية.
كم���ا جدد �سمو حمافظ اجلنوبية خالل االجتماع 
تاأكي���ده على و�س���ع احتياجات واأولوي���ة متطلبات 
اللجن���ة االأمني���ة يف املق���ام االأول اأميان���اً من �سموه 
باالأهمي���ة البالغ���ة ال���ذي ي�سكلها عن����رش االأمن يف 
ا�ستق���رار وازده���ار املجتم���ع، م�س���رياً اإل���ى الدور 
احليوي الذي يوازيه على اجلانب االآخر واملت�سمن 
توعي���ة املجتم���ع مبه���ام وواجب���ات رج���ال االأم���ن 
وتعاونهم املطل���وب لتحقيق ال�رشاك���ة املجتمعية 

املتبادلة.
وبح���ث �سمو ال�سيخ خليف���ة بن علي بن خليفة 
اآل خليفة خالل االجتماع املوا�سيع االأمنية املدرجة 
عل���ى جدول االعم���ال، والتي تناول���ت يف مقدمتها 
متابع���ة توجيهات وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن 
ال�سي���خ را�سد بن عب���داهلل اآل خليفة ب�س���اأن م�رشوع 
تركي���ب الكامريات االأمنية، اإل���ى جانب ا�ستعرا�س 
عدد من الدرا�س���ات التحليلية املتمثل���ة باالأحوال 

االأمني���ة باملحافظة املعد م���ن جانب مديرية �رشطة 
املحافظة اجلنوبية، وعدد من التو�سيات ب�ساأنها، 
كما مت تن���اول اأخ���ذ م�ستجدات م���ا مت تنفيذه من 
اإجراءات �سالمة عامة يف �سارعي 16 دي�سمرب وخليج 
البحرين، حيث وجه �سمو حماف���ظ اجلنوبية اأع�ساء 
اللجنة اإلى ����رشورة تنفيذ توجيهات وزير الداخلية 
يف احلف���اظ على م�ستوى اجلهوزية االأمنية العالية؛ 

للتكيف مع خمتلف الظروف واحلاالت اليومية.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة م�ستقبال ال�سفري ال�سعودي	

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة يرتاأ�س اجتماع اللجنة االأمنية الثاين	

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء جواد العري�س اأم�س يف مكتبه 
�سفري جمهوري���ة العراق ل���دى اململكة اأحمد 
الدليمي؛ مبنا�سب���ة انتهاء فرتة عمله. وخالل 
اللق���اء، رحب العري����س بال�سفري مل���ا يوليه 
من حر�س بالغ عل���ى تنمية العالقات االأخوية 
الطيب���ة التي ي�سهدها البلدان ال�سقيقان من 
اأوا����رش املحب���ة واالحرتام املتب���ادل يف �ستى 

املجاالت، متمنياً للعراق املزيد من االزدهار 
والتط���ور واالأم���ن، ولل�سف���ري دوام التوفيق 
والنج���اح يف مهام���ه الدبلوما�سي���ة القادم���ة. 
م���ن جانبه، ق���دم ال�سف���ري ال�سك���ر والتقدير 
لنائب رئي�س جمل�س الوزراء على ما لقيه من 
حف���اوة وترحيب خالل اال�ستقبال وتعاون من 
جميع اجله���ات يف اململكة، متمني���اً للبلدين 

ال�سقيقني مزيداً من التقدم واالزدهار.

املنامة - بنا: ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء �سمو ال�سي����خ حممد بن مبارك ال خليفة 
مبكتب����ه بق�رش الق�سيبية �سف����ري دولة االإمارات 
اململك����ة  ل����دى  ال�سقيق����ة  املتح����دة  العربي����ة 
عبدالر�س����ا اخلوري. ورحب �سم����و ال�سيخ حممد 
بن مب����ارك ال خليف����ة بال�سفري اخل����وري مقدراً 
له جهوده؛ لتعزيز العالق����ات االأخوية املتميزة 
القائم����ة بني مملك����ة البحرين ودول����ة االإمارات 
العربي����ة املتحدة، يف اإطار التن�سي����ق والت�ساور 
والتعاون القائ����م بينهما جتاه خمتلف الق�سايا 
الت����ي تهم البلدي����ن واأمن وا�ستق����رار املنطقة. 
واأع����رب ال�سفري خوري ع����ن �سعادته با�ستقبال 
�سم����و ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة ولقائه، 
موؤكداً حر�سه وجه����وده لتعزيز ما يربط مملكة 
البحري����ن ودول����ة االإم����ارات العربي����ة املتح����دة 
و�سعبيهما من عالقات اأخوية وم�سالح م�سرتكة 

يف املج����االت كافة، وعلى خمتل����ف امل�ستويات 
يف ظل التوجيهات احلكيم����ة لقيادتي البلدين 
ال�سقيق����ني. وا�ستقب����ل نائ����ب رئي�����س جمل�س 
ال����وزراء �سم����و ال�سي����خ حمم����د ب����ن مب����ارك اآل 
خليفة مبكتبه بق�����رش الق�سيبية �سفري اململكة 
املغربية ال�سقيقة ل����دى اململكة اأحمد خطابي. 
وج����رى خالل اللقاء ا�ستعرا�����س م�سار العالقات 
االأخوية القائمة بني مملك����ة البحرين واململكة 
املغربي����ة ال�سقيق����ة يف ظ����ل م����ا يربطهم����ا من 
م�سال����ح م�سرتك����ة يف خمتلف املج����االت، حيث 
�سك����ر �سم����وه دور وجه����ود ال�سف����ري يف تقوية 
ه����ذه العالق����ات، موؤكداً له الدع����م والتعاون يف 
ه����ذا املجال. وق����د اأعرب ال�سف����ري املغربي عن 
�سكره ل�سمو ال�سي����خ حممد بن مبارك اآل خليفة 
و�سعادته بلقاء �سموه وعمله �سفرياً لبالده لدى 

اململكة ومبا يلقاه من تعاون يف هذا املجال.

اأمن وا�ستقرار ال�سقيقة من اأمن وا�ستقرار االأمتني العربية واالإ�سالمية

متابعة توجيهات وزير الداخلية ب�ساأن م�رشوع تركيب الكامريات االأمنية 

تعزيز امل�سالح امل�سرتكة مع اململكة املتحدة

املنام���ة - بن���ا: اجتم���ع وزي���ر اخلارجية 
ال�سي���خ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة مع 
رئي�س وزراء اململكة املتح���دة االأ�سبق، توين 

بلري، وذلك يف اإطار زيارته ململكة البحرين.
وخ���الل االجتماع، رّح���ب وزي���ر اخلارجية 
االأ�سب���ق،  املتح���دة  اململك���ة  وزراء  برئي����س 
م�سي���ًدا ب���دوره وجه���وده يف دع���م وتعزي���ز 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ني  ال�سداق���ة  عالق���ات 
واململكة املتحدة والت���ي ت�سهد تقدًما كبرًيا 
وتط���وًرا يف كافة املجاالت مبا يلبي طموحات 
البلدين ويحقق م�ساحلهما امل�سرتكة، متمنيًّا 

ل���ه دوام التوفيق. من جانب���ه، اأعرب بلري عن 
اعت���زازه بلقاء وزير اخلارجي���ة، موؤكًدا حر�سه 
عل���ى ا�ستم���رار التوا�س���ل امل�س���رتك لتبادل 
الروؤى حي���ال ق�سايا املنطقة وكافة الق�سايا 
بال���دور  م�سي���ًدا  امل�س���رتك،  االهتم���ام  ذات 
ال���ذي تقوم به مملكة البحري���ن يف تعزيز اأمن 
وا�ستق���رار املنطقة وجهوده���ا امللمو�سة يف 
حماربة االإرهاب، متمنيًّا ململكة البحرين دوام 
االزده���ار والتق���دم. كما جرى خ���الل االجتماع 
االإقليمي���ة ذات  الق�ساي���ا  م���ن  ع���دد  بح���ث 

االهتمام امل�سرتك.

“املوؤ�س�سة امللكية لالإنقاذ” تطلق ا�سرتاتيجية ال�سالمة املائية  
برعاية عي�سى بن �سلمان واالعتماد على خربات دولية وكفاءات حملية

املنام���ة - بنا: حتت رعاية رئي����س جمل�س اأمناء 
وق���ف عي�سى ب���ن �سلمان التعليم���ي اخلريي، رئي�س 
املوؤ�س�س���ة امللكي���ة لالإنقاذ وال�سالم���ة املائية �سمو 
ال�سي���خ عي�سى بن �سلمان بن حمد اآل خليفة، اأطلقت 
املوؤ�س�سة اأم�س ا�سرتاتيجية ال�سالمة املائية الهادفة 
اإل���ى تطوير ثقاف���ة ال�سباحة، وت�سجي���ع روح التطوع 
والتالحم االجتماعي، واحلد من حاالت الوفاة بالغرق 
واالإ�ساب���ات املرتبطة بها، وتعزي���ز جاذبية ال�سياحة 
املرتبط���ة بامل���اء، وتعزي���ز احلفاظ عل���ى ال�سواطئ 
والبيئ���ات البحرية وفًقا الأف�سل املمار�سات املتبعة 
���ا. وبهذه املنا�سبة، اأكد �سمو ال�سيخ عي�سى بن  دوليًّ
�سلمان اأن اإطالق ا�سرتاتيجية ال�سالمة املائية ت�سكل 
خطوة بالغة االأهمية جلع���ل الرتفيه وهواية ال�سباحة 
يف املياه املحيطة مبملك���ة البحرين اآمنة للمواطنني 
واملقيمني و�سيوف البالد، خا�سة واأن البحرين تعد 
بيئ���ة بحرية ارتبط بها االإن�سان البحريني منذ القدم، 
اإل���ى جانب انت�س���ار الينابيع والعي���ون العذبة والتي 

ا من مكونات تراثنا الوطني. اأ�سبحت مكوًنا جوهريًّ
ومت اإط���الق ا�سرتاتيجي���ة ال�سالم���ة املائي���ة يف 
موؤمت���ر �سح���ايف مت تنظيم���ه اأم�س بح�س���ور موؤ�س�س 
ورئي����س جمل����س اإدارة املوؤ�س�س���ة امللكي���ة لالإنقاذ 
وال�سالم���ة املائية �سم���و ال�سيخة نيل���ة بنت حمد بن 

اإبراهيم اآل خليفة، واأع�ساء جمل�س االإدارة.
وقال���ت �سم���و ال�سيخ���ة نيلة بنت حم���د “اإنه مت 
تد�س���ني ا�سرتاتيجي���ة ال�سالم���ة املائي���ة باالعتماد 
على خربات دولي���ة وكفاءات حملية قدمت امل�سورة 
واخلربة واملعرف���ة، ومن بني املوؤ�س�س���ات الوطنية 

الت���ي �ساهمت يف و�س���ع ه���ذه اال�سرتاتيجية: هيئة 
ال�سياحة واملعار�س البحرين، خفر ال�سواحل، الدفاع 
املدين، جمل�س التعليم العايل، وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�سة، وجلنة احلماي���ة من الغرق، باالإ�سافة اإلى 

عدد من املرافق ال�سياحية.
وقال���ت �سموها “اإن املوؤ�س�س���ة امللكية لالإنقاذ 
وال�سالم���ة املائية ح���ددت لتحقي���ق اأهدافها خم�س 
ا�سرتاتيجيات تنفيذية وفًقا للمعايري املتبعة دوليًّا 
مع احلفاظ على خ�سو�سية املجتمع البحريني، وهي: 
تعلي���م ال�سباحة، وتوفري مواقع اآمنة، والتدريب على 
االإ�سعاف���ات االأولي���ة، واإع���داد منقذي���ن حمرتفني، 
وحت�سني معايري ال�سالمة يف القوارب، هذا باالإ�سافة 
اإلى ثالثة ن�ساطات ت�سمل اال�سرتاتيجيات التنفيذية 
اخلم����س، وه���ي: االأبح���اث والتقيي���م، وال�سيا�سات 
واالأنظم���ة، والتوا�سل، وت�سعى املوؤ�س�سة اإلى تنفيذ 
ه���ذه االأن�سطة بالتعاون الوثي���ق مع خمتلف اأ�سحاب 

املوؤ�س�س���ات  م���ن  امل�سلح���ة  اأ�سح���اب  اأو  العالق���ة 
احلكومية والقطاعني العام واخلا�س”.

)بن���ا(،  البحري���ن  اأنب���اء  لوكال���ة  ت�رشي���ح  ويف 
اأعرب الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة البحرين لل�سياحة 
واملعار����س ال�سي���خ خالد ب���ن حم���ود اآل خليفة عن 
�سعادته الإطالق املوؤ�س�سة امللكية لالإنقاذ وال�سالمة 
املائي���ة ا�سرتاتيجي���ة ال�سالم���ة املائي���ة، معرًبا عن 
�سكره ل�سمو ال�سيخة نيلة بنت حمد مببادرتها الإن�ساء 
هذه ملوؤ�س�سة. واأ�ساف اأن هناك من�ساآت �سياحية يف 
البحري���ن ت�سمل برك ال�سباحة اأو تلك التي تطل على 
�سواح���ل البحر االأمر ال���ذي دعا اإل���ى اأن تكون هناك 
معايري وا�سح���ة وا�سرتاطات توؤكد �سالمة املقيمني 
وال�سواح، م�سرًيا اإلى التعاون بني الهيئة واملوؤ�س�سة 
امللكية من خ���الل ت�سنيف الفنادق، ونّوه يف الوقت 
نف�سه اإلى تطبيق اال�سرتاطات واملعايري على جميع 

الفنادق وال�سواطئ يف البالد.

• جانب من املوؤمتر	

• • اأمري دولة الكويت	 �سمو رئي�س الوزراء	

رئي�ض الوزراء يتلقى �سكر اأمري الكويت

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة برقي���ة �سك���ر جوابية م���ن اأم���ري دولة 
الكويت ال�سقيقة اأخي���ه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سب���اح االأحم���د اجلابر ال�سباح وذل���ك ردا على 
برقي���ة �سموه املعزية له بوف���اة ال�سيخة �سارة 
يو�س���ف العذبي ال�سباح، ع���رب �سمو اأمري دولة 
الكوي���ت يف برقيته عن خال�س �سكره وتقديره 
ل�سم���و رئي����س ال���وزراء عل���ى م�ساع���ر �سم���وه 
االأخوية الطيبة، متمني���ا ل�سموه موفور ال�سحة 
وال�سعادة. وتلقى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة 

برقي���ة من ويل عه���د دولة الكوي���ت ال�سقيقة 
اأخي���ه �سمو ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح، 
عرب �سم���و ويل العهد يف برقيته عن بالغ اأ�سفه 
يف ح���ادث التفجري االإرهابي الذي وقع مبنطقة 
الدي���ه، واأ�سفر عن اإ�ساب���ة 5 من رجال ال�رشطة، 
معرباً عن اإدانته وا�ستنكاره ملثل هذه االأعمال، 
داعي���ا �سموه املولى عز وج���ل اأن يعجل ب�سفاء 
امل�سابني، واأن يجنب مملكة البحرين و�سعبها 
كل �س���وء. كما تلق���ى �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء برقية مماثلة من رئي�س جمل�س 
ال���وزراء بدولة الكويت ال�سقيق���ة �سمو ال�سيخ 

جابر املبارك احلمد ال�سباح.
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تعلن هيئة البحرين للسياحة واملعارض عن طرح املناقصة العامة التالية:

فعىل الراغبني يف الدخول يف احدى املناقصة املذكورة اعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة رشاء مستندات املناقصة 
 http.//www.tenderboard.gov.bh واملزايدات  املناقصات  مجلس  مبوقع  االلكرتونية  املناقصة  خدمة  طريق  عن 

اعتبارا من اليوم األربعاء 11 اكتوبر 2017 

واملزايدات عىل  املناقصات  االتصال مبجلس  يرجى  االلكرتونية  املناقصات  التسجيل يف خدمة  او  املساعدة  لطلب   •
helpdesk@tenderboard.gov.bh الهاتف رقم 17556661 او 17558834او عرب الربيد االلكرتوين

 • عىل أن يرفق مع العطاء مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهام أقل )ويف جميع 
األحوال يجب أال يقل قيمة الضامن االبتدايئ عن )100.000 دينار بحريني( وذلك يف شكل شيك مصدق أو خطاب 
ضامن مصدق أو بوليصة تأمني من إحدى املؤسسات املالية املحلية أو نقدا عىل أن يكون هذا الضامن ساري املفعول 

طوال مدة رسيان العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصة.

الطابق  مبنى رقم 551  اركبيتيا  واملزايدات يف  املناقصات  املخصص مبكاتب مجلس  الصندوق  العطاءات يف  تودع   •
األريض مجمع 346 شارع 4612 خليج البحرين - املنامة - مملكة البحرين

• تخضع هذه املناقصة ألحكام املرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002 بشأن تنظيم املناقصات واملزايدات و املشرتيات 
واملبيعات الحكومية و الئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم )37( لسنة 2002.

• كام يجب مراعاة الرشوط التالية :
1.  أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري عىل أن تكون مشتملة عىل نشاط موضوع املناقصة.
2.  أن تدون األسعار اإلجاملية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال( عىل االستامرة رقم ) م م 02(.

3.  أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .
4.  رضورة ختم جميع املستندات ) األصلية أو املصورة ( املقدمة ضمن العطاءات بخاتم الرشكة أو املؤسسة أو الجهة 

مقدمة العطاء.

•     يعترب هذا اإلعالن مكمال لوثائق املناقصة

رقم املناقصةموضوع املناقصةالرقم 
قيمة 

الضامن 
االبتدايئ

قيمة 
وثائق 

املناقصة 

املوعد النهايئ لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم   

1

السياحية  الجواالت  باصات  أدارة 

املوقع  ل��زي��ارة  حافلتني  )إدارة 

مسار  خ��دم��ة  ،إدارة  السياحية 

جميع  مع  التعامل  و  الحافالت 

الخدمات اللوجستية ذات الصلة(

)عىل سبيل املثال ال الحرص: مبيعات 

والتنظيف  الفنية،  ،واملسائل  التذكر 

،والتخطيط الطريق ،وما إىل ذلك(
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ظهرا

بمزيـد من الحزن و األسى

تنعـي

عائلة حسن محمد جواد السلمان

فقيدهم الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

عبداألمير علي حسن محمد جواد
والد كل من سارة، يوسف وعلي

شقـيق كل من:
عبدالحميد، محمد تقي و مزاحم

أبـنـاء المرحوم علي حســـن مـحمــد جـــواد
وإبن أخ كل من فيصل جواد والمرحوم جعفر جواد

الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الثالثاء الموافق 10 أكتوبر 2017
و سيوارى جثمانه الثرى اليوم الساعة 3 عصرًا من مأتم حجي عباس

تقبل التعازي يوم الخميس و اليومين التاليين
للرجال في مأتم مدن في المنامة

وللنساء في مأتم بيت العابد بالمنامة

6 اآالف موؤهلون لال�ستفادة من “مزايا” حتى الربع الثالث من  2017

24 % معدل اإجناز طلبات “الرتميم” يف “ال�سمالية” خالل 12 عاًما

الربنامج يحظى باإقبال متزايد وملحوظ من املواطنني... “الإ�سكان”:

�رصف “البلديات” مل يتجاوز 17 % من العتمادات املالية ... اجلنيد لـ“$”:

وزارة  ك�سفــــت  الإ�ســــكان:  وزارة   - املنامــــة 
الإ�ســــكان عــــن تاأهيــــل مــــا يقــــارب 6,000 مواطن 
لال�ستفــــادة من برنامج “مزايا” مــــن بينهم 2,100 
اأ�رصة اأنهت الإجراءات الالزمة كافة, وقاموا با�ستالم 
وحداتهــــم ال�سكنيــــة منــــذ تد�سني الربنامــــج العام 

2013 حتى الربع الثالث من العام اجلاري.
وقالــــت الــــوزارة اإن “مزايــــا” يحظــــى باإقبــــال 
متزايد وملحوظ من املواطنني عاًما بعد عام, وهذا 
يدل على مدى جناح الربنامج يف تلبية احتياجاتهم, 
لرتتفــــع ح�سيلــــة امل�ستفيديــــن فعليًّا ممــــن قاموا 
با�ستالم وحداتهم ال�سكنيــــة من 160 مواطنا فقط 
يف العــــام 2014, و584 مواطنــــا يف 2015, و771 
مواطنــــا يف 2016, ومــــن املتوقــــع اأن ي�ستفيــــد ما 

يقارب 900 مواطن مع نهاية العام اجلاري.
وتابعــــت “الإ�ســــكان” اأنَّ الإح�ســــاءات الأخرية 
ك�سفــــت عــــن ن�سبــــة املواطنــــني املنتفعــــني مــــن 
الربنامــــج ممن قاموا ب�رصاء وحدات �سكنية )بيوت(, 
والتي بلغت 66 %, فيما �سكلت ن�سبة الذين قاموا 

ب�رصاء �سقق �سكنية 34 % ب�ستى املحافظات.
وح�ســــب توزيع الوحدات ال�سكنيــــة التي انتفع 
بهــــا املواطنون عــــرب “مزايــــا” ِوفًقــــا للمحافظات 
ال�سكنيــــة, ح�ســــدت املحافظــــة ال�سماليــــة الن�سبة 
الأعلــــى, والتي بلغــــت ن�سبــــة ال�رصاء فيهــــا 40.49 
%, تليهــــا حمافظــــة املحــــرق بن�سبــــة 25.17 %, 
ثــــم املحافظة اجلنوبيــــة بن�سبــــة 23.15 %, واأخرًيا 
حمافظــــة العا�سمة التــــي بلغت ن�سبة ال�ــــرصاء فيها 
11.18 %, موؤكــــدًة اأنَّ هذا يعد موؤ�ــــرصًا على اأماكن 
ذ  كنية ومتركز امل�ساريــــع التي ُتنفَّ التَّجمعــــات ال�سَّ

من ِقبل القطاع اخلا�ص.
ه  وعن اآليــــة ال�ستفادة من “مزايــــا”, ذكرت اأَنّ
فور تقــــدم املواطن بطلب النتفــــاع من الربنامج, 
تقــــوم الــــوزارة باإ�سدار �سهــــادة تاأهيــــل املواطن 
بعد الَتّحق����ق من ا�ستيفائه ل�����روط االنتفاع كافة، 
تليها عملية ت�سليم املتقدم �سهادة املوافقة على 
الوحدة ال�سكنية التي قام املواطن بانتقائها، ومن 
ثــــم �سهادة الدعم احلكومــــي للمنتفع, لتعقب تلك 

اخلطــــوة اإنهاء املواطن الإجــــراءات املالية كافة مع 
ا بالوحدة ال�سكنية. كن فعلًيّ البنوك؛ حتى يتم ال�َسّ

واأكدت “الإ�سكان” اأن برنامج “مزايا” يعد من 
اأبــــرز احللول املبتكرة التي طرحتها وزارة الإ�سكان 
كبدائل عملية لت�ريع وترية تلبية احلكومة للطلبات 
الإ�سكانية مل�ستحقيها, وبالَتّايل تقلي�سها من على 
اكة مع القطاع اخلا�ص،  قائمة االنتظار، ذل����ك بال�َرّ
ه يف�سح  مبينــــًة اأَنّ مــــن اأهم ما ميتاز به الربنامــــج اأَنّ
املجــــال اأمــــام املواطنــــني يف انتقــــاء مــــا يتنا�سب 
ورغباتهــــم الإ�سكانيــــة. واأ�ســــارت اإلــــى اأن “مزايا” 
اأحــــدث نقلــــة نوعية يف ملف ال�سكــــن الجتماعي من 
خالل ت�سجيعه ل�رصكات التطويــــر العقاري على بناء 
امل�ساريع املطابقة ملوا�سفات ال�سكن الجتماعي؛ 
نظــــراً لزيادة الإقبال عليها, منوهًة اإلى اأن احلكومة 
بدورهــــا اتخذت خطــــوات جادة تهــــدف اإلى تقدمي 
الت�سهيالت االإجرائية الالزمة للمطورين العقاريني 
للتو�ســــع يف بناء امل�ساريع, وهو الأمر الذي ينعك�ص 

على حجم الوحدات املتوفرة.
واأ�سافــــت الوزارة اأن الواقــــع احلايل ي�سري اإلى 

اأن قطاع ال�سكن الجتماعي, وحتديًدا حمور ال�رصاكة 
مع القطــــاع اخلا�ص, اأثبت جناحه وبــــات يحقق اأثًرا 
اإيجابًيــــا على بع�ص القطاعــــات, كقطاع املقاولت 
وال�ست�سارات الهند�سية والقطاع امل�رصيف واملايل 
وقط����اع التجزئة، م�سي����دًة بال�راك����ة االإ�سرتاتيجية 
املبنيــــة على اأ�س�ــــص متينة مع بنــــك الإ�سكان الذي 
اأ�سهم ب�ســــكٍل كبري يف معاونة الــــوزارة على توفري 
ال�سكن االجتماعي املالئم للمواطنني يف اأ�رع وقت 

ممكن, وباأعلى معايري اجلودة املمكنة.
وقالت اإن برنامج “مزايــــا” ي�سهم يف ا�ستدامة 
امللف الإ�سكاين, ومينح املواطنني خيارات عديدة 
و�ريع����ة للح�سول على ال�سك����ن املالئم، ف�سال عن 
دوره يف تن�سيــــط اقت�ســــاد اململكــــة بتعزيز دوران 
احلركــــة امل�رصفيــــة, مــــن خــــالل البنــــوك امل�ساركة 
يف الربنامــــج, ويفتــــح اأ�سواًقــــا جديــــدة وم�سجعــــة؛ 
لال�ستفــــادة من امل�ساريــــع الإ�سكانية التي تقدمها 
�ــــرصكات الَتّطويــــر العقــــاري, الأمر الذي يــــوؤول يف 
النهايــــة اإلــــى رفــــد القت�ســــاد الوطنــــي, وتن�سيط 

القطاعات العقارية وامل�رصفية باململكة.

• ر�سم بياين يظهر تزايد عدد املنتفعني من الربنامج	

الشعب العظيم
تقول احلقائق اإن البحرينيني هم ب�سدارة ال�سعوب املتفوقة واملتغلبة على ظروف احلياة 

القا�سية, وال�سلبة, بتالطماتها, وبالغالء امل�ستفحل, واملع�س�ص بكل ركن منها.
وتقـــول اأي�ًسا اإنهم املثـــال النبيل بدماثة اخللـــق, والأمانة, والقناعـــة, والر�سا بالن�سيب, 

ا كان هذا الآخر. والرتحاب بال�سيف, وبالآخر, اأيًّ
ويف ال�سنـــوات املا�سية والتي تلتها, وما تخللها مـــن اأزمات �سيا�سية واقت�سادية عا�سفة, 
قـــّدم املواطـــن البحريني درو�ًســـا حقيقية يف الـــولء, والوطنيـــة, ويف التغلب علـــى املتغريات 

املفاجئة, وال�ساغطة. 
ولطاملا راأيت اأن الظروف التي حتيط بابن بلدي والتي يتغلب عليها دوًما ب�سربه، وذكائه، 

ا على كف, وهو يندب احلال, واأي حال؟ لو اأنها كانت لغريه, لت�سّمر اأمامها. ول�رصب كفًّ
ابـــن بلـــدي وبـــكل ب�ساطة, مواطـــن قنوع, وجيناتـــه ل تطلـــب الكثري, وباهتمامـــات فلكها 

االأ�سا�سيات، واالأولويات، وبقناعة وبحكمة ا�ستثنائيني. 
حكم���ة تبداأ ببناء منظومة اأ�رة م�ستقرة، وهادئة، ومنتجة، وتنتهي اإليها، ولذلك جنده م�رًّفا 
لبلـــده يف كل مواقع العمل, والإجناز, ولذلك جنده حمط اأنظـــار واإعجاب اأقرانه بدول اجلوار, واإن 

ات�سعت الفجوة القت�سادية بينهم, ومتددت. 
ابـــن بلدي ل ين�سد اإل امل�سكن, والوظيفة املنا�سبة, واحليـــاة الكرمية, وهو م�ستحق لذلك, 

ولطاملا اأكدت ال�سواهد الوطنية والتاريخية اأنه م�ستحق لذلك. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

يتعلـــق  فيمـــا  وقـــال 
الت�رصيعي  الف�ســـل  بطلبات 
بلـــغ  عددهـــا  اأن  احلـــايل, 
316 طلًبـــا م�سجـــاًل يف نظام 
 72 الطلبـــات, جـــرى تنفيذ 
طلًبا منها مبعدل 22 % من 

جمموع الطلبات.
اإلـــى اأن اأهـــايل  ولفـــت 
الدائ���رة االنتخابي���ة احلادية 
الن�سيـــب  ع�ـــرصة كان لهـــم 
الأوفر مـــن الطلبات املنجزة 
بعدد 14 طلًبا, فيما ح�سلت 
الدائ���رة ال�ساد�سة على اأقل 
عدد مـــن الطلبـــات املنفذة 

بعدد طلبني فقط.
وذكـــر اأنـــه بالنظـــر اإلى 
العتمـــادات املاليـــة لهـــذا 
امل�رصوع خالل الأدوار الأربعة 
الت�رصيعـــي  الف�ســـل  مـــن 
وزارة  اأن  يظهـــر  احلـــايل, 
الأ�سغال و�ســـوؤون البلديات 
مل  العمـــراين  والتخطيـــط 
يتجـــاوز �رصفهـــا 17 % من 
العتمـــادات املالية املقررة 

لها.
امليزانيـــة  اأن  واأردف 
املخ�س�سة لطلبات الرتميم 
احلايل  الت�رصيعـــي  للف�ســـل 
األف  بلغت مليونـــني و250 
دينار, موزعة على 500 األف 
دينـــار للـــدور الأول, و550 
األـــف دينـــار للـــدور الثاين, 
للـــدور  دينـــار  األـــف  و600 
األـــف دينار  الثالـــث, و600 
للـــدور الرابـــع, يف حـــني اإن 
جممـــوع مـــا �رصفته الـــوزارة 
على هـــذا امل�ـــرصوع من هذه 
يبلـــغ  املاليـــة  العتمـــادات 

378 األًفا و135 ديناًرا.

ك�س���ف رئي�ص جلنة اخلدمات واملرافق العامة مبجل�ص بلدي ال�سمالية طه اجلنيد عن اأن ن�سبة االإجناز 
يف تنفيذ طلبات الرتميم خالل 12 عاًما على اإطالق م�رصوع تنمية املدن والقرى مل تتجاوز 24 % بالن�سبة 

للمحافظة ال�سمالية.
وذكـــر اأن عـــدد طلبات ال�سيانة والإ�سافـــات يف املحافظة منذ العام 2006 حتـــى الآن بلغت 2911 

طلًبا, مت تنفيذ 706 طلبات منها.
• طه اجلنيد	

�سيد علي املحافظة

الدو�رسي ي�ستقبل م�سوؤولني باخلارجية االأمريكية
وزارة   - املنامـــة 
ا�ستقبـــل  اخلارجيـــة: 
م�ساعـــد وزيـــر اخلارجيـــة 
عبـــداهلل الدو�رصي مبكتبه 
بالديـــوان العـــام للوزارة 
�سوؤون  اأم�ص مدير مكتب 

بـــوزارة  الدوليـــة  العمـــل 
خارجية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة 
�ستيف مـــودي, وال�سابط ال�سيا�سي يف مكتب 
ر�ســـد مكافحـــة الجتـــار بالب�ـــرص يف اخلارجيـــة 
الأمريكيـــة اأجنلـــو مي�ستا�ـــص. وخـــالل اللقاء, 
اأ�ساد الدو�ري بالعالقات الثنائية والتاريخية 

بـــني مملكـــة البحريـــن والوليـــات املتحـــدة 
الأمريكية ال�سديقة والتي ت�سهد على الدوام 
التقـــدم والزدهار يف خمتلف املجالت, ومنها 
م���ا يتعلق بالتع���اون الثنائ���ي يف جمال حقوق 
الإن�ســـان ومكافحة الجتار بالأ�سخا�ص, يف ظل 

جتربة اململكة الرائدة يف هذا املجال. 
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 المعلم الوطني

•التعليم   ت�شلمت �شحيفة “البالد” ر�شالة �شكر وتقدير 	
من جامعة اخلليج العربي ملتابعة واإبراز اأخبارها

التق�شف ي�رضب ميزانية اجلمعـيـات الطالبـيـة  
طالبوا اإداره جامعة البحرين باإعادة النظر فيها... مت�رضرون:

10 اآالف طالب �شيزورون �رضح امليثاق
النعيمي يطلع بن حويل على م�رضوعات النهو�ض بالتعليم

ا�شتقبل وزير الرتبي���ة والتعليم ماجد النعيمي 
مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�شى النائب عبداهلل 
بن حوي���ل. وبح���ث الوزير م���ع النائ���ب االحتياجات 
التعليمية يف دائرته االنتخابية، واأطلعه على ما تنفذه 
الوزارة من م�رضوع���ات تطويرية ت�شتهدف النهو�ض 
مبخرج���ات التعلي���م يف مراحل���ه كاف���ة. ويف مو�شوع 
اآخر، ق���ال النعيمي اإن الوزارة انتهت من و�شع خطة 
تت�شمن تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة جميع املراحل 
الدرا�شية للبنني والبنات اإلى �رضح امليثاق الوطني 
خالل العام الدرا�شي احلايل 2018/2017. واأ�شاف 
اأن اخلط���ة �شي�شتمر تنفيذها طوال العام الدرا�شي، 
وتتوزع عل���ى الف�شلني الدرا�شي���ني االأول والثاين، 

بحيث ي�ش���ل اإجمايل عدد الزي���ارات الطالبية ل�رضح 
امليث���اق الوطني اإل���ى 366 زي���ارة، وي�شتفيد منها 
10 اآالف طالب وطالبة من جميع املراحل التعليمية 

للبنني والبنات.

واأك���د  اأن ال���وزارة حر�شت عل���ى اأن تويل �رضح 
امليثاق الوطني جل اهتمامها؛ حتى ي�شتفيد الطلبة 
من زيارة هذا املعلم الوطني واحل�شاري الذي ميثل 

عالمة م�رضقة يف تاريخ مملكة البحرين. 

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

 ليلى مال اهلل  

متهن معلمي الزراعة  

122 م�شتفيدا  

غًدا غلق باب بعثات اأبناء م�ظفي “الرتبية” 

بدء فح�ص جينات االأجنة قبل احلمل يف دي�شمرب

الدرا�شة بجامعة البحرين وبوليتكنك... وا�شرتاط اخلدمة 10 اأعوام

للحد من انت�شار االأمرا�ض الوراثية

اأعلن���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م عن فتح 
ب���اب التق���دم بطلب���ات اال�شتف���ادة م���ن نظام 
بعث���ات اأبن���اء العامل���ني يف ال���وزارة للدرا�ش���ة 
بجامع���ة البحري���ن وبوليتكنك البحري���ن للعام 
اجلامع���ي2017 / 2018. ووجه التعميم، الذي 
ح�شل���ت “الب���الد” على ن�شخ���ة من���ه، بالتقدم 
بت�شجي���ل الراغب���ن يف اال�شتف���ادة م���ن نظام 
بعث���ات اأبن���اء العاملني م���ن منت�شب���ي الوزارة 
الذين اأم�ش���وا يف اخلدمة 10 �شنوات واأكرث من 
العم���ل الفعل���ي. وت�شمن التعمي���م املوجه من 
مدي���رة اإدارة التعليم االإعدادي جنود الدو�رضي، 
اإل���ى مدي���ري ومدي���رات املدار����ض االبتدائية 
االإعدادي���ة املبادرة والتق���دم بطلبات منت�شبي 
الوزارة اإلى اإدارة البعثات وامللحقيات يف مركز 
خدم���ات املراجع���ني مببن���ى ال���وزارة يف مدينة 

عي�شى، وذل���ك بدءاّ من الي���وم )االأربعاء( وغدا 
)اخلمي�ض( املوافق 11 و12 اأكتوبر 2017. 

يف  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  وا�شرتط���ت 
التعمي���م ال�ش���ادر اأن يكون املوظ���ف بحريني 
اجلن�شية، واأن يكون الطالب بحريني اجلن�شية، 
واأال تقل مدة خدمة املوظ���ف الفعلية بالوزارة 
ع���ن 10 اأع���وام من العم���ل امل�شتم���ر، واأال يقل 
املعدل الرتاكمي للطالب عن 75 %، واأال يقل 

تقدير اأداء املوظف عن جيد الآخر عام.
اإ�شاف���ة اإل���ى اأن يك���ون املوظ���ف م�شتمراً 
باخلدمة حتى تاري���خ تقدمه بطلب البعثة، واأن 
يكون الطالب حا�شالً على قبول بجامعة البحرين 
اأو بولتيكن���ك البحري���ن اأو اأح���د التخ�ش�ش���ات 
املطروح���ة �شم���ن خط���ة البعث���ات املعتم���دة 
للطلبة للعام الدرا�ش���ي 2017/2018، منوهاً 
باأال يكون املوظف قد ا�شتفاد من نظام بعثات 

اأبناء العاملني �شابقاً.

املنامة – جامعة اخلليج العربي : اأعلنت رئي�شة 
مرك���ز حتليل جينات االأجنة قبل احلم���ل وا�شت�شارية 
اجلينات والوراثة مرمي فدا اأن مركز االأمرية اجلوهرة 
يعد م���ن املراكز القليلة الت���ي �شتوفر وحدة خا�شة 
بفح����ض جينات االجن���ة قبل احلمل ابت���داء من �شهر 
دي�شمرب املقب���ل، كا�شفة اأن هذه الوح���دة تعد اأداة 
مهم���ة؛ للحد م���ن انت�شار االأمرا����ض الوراثية يف دول 

اخلليج العربي.

حدي���ث فدا جاء خ���الل اليوم العلم���ي البحريني 
للعل���وم اجليني���ة ال���ذي نظم���ه موؤخراً كل م���ن مركز 
االأمرية اجلوه���رة االإبراهيم لعل���وم املورثات التابع 
Integrated Gulf Bi o واامعة اخلليج العربي، 
ThermoFisher Scie o ممثل �رضكة systems
tific اأحد اأكرب �رضكات توريد اأجهزة االأبحاث اجلينية 
يف العامل؛ بهدف عر�ض اأحدث االأبحاث والتقنيات يف 

جمال علوم املورثات. 

وبينت فدا خالل م�شاركتها يف اليوم العلمي اأن 
الفح����ص اجليني يعترب حالً جيداً اإذا كان كال االأبوين 
حامالً ملر�ض وراثي �شفته متنحية كال�شكلر اأو البيتا 
ثاال�شيمي���ا عل���ى �شبيل املثال، مما يعن���ي اأن هناك 
ن�شبة ت�شل اإلى 25 % بان ي�شاب اجلنني باملر�ض، 
ولذلك ين�ش���ح االأبوان القيام حتلي���ل جينات االأجنة 
قبل احلمل وذلك الختيار االأجنة ال�شليمة، وزرعها يف 

رحم االأم لتقليل ن�شبة االإ�شابة باالأمرا�ض الوراثية.

تراأ�ش���ت الوكيل امل�شاع���د للموارد 
الب�رضية ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم كوثر 
املع���اودة اجتماع���اً مع عدد م���ن اخلرباء 
واملخت�شني يف جمال الهند�شة الزراعية 
ب���وزارة االأ�شغال والبلدي���ات والتخطيط 
الزراع���ي  امل�شت�ش���ار  وهم���ا  العم���راين، 
حمم���د ف���ودة، وخب���ري اخل����رض والفاكهة 
عبداملوجود رجب؛ لبح���ث اأوجه التعاون 
لتوفري برامج تدريبي���ة ملعلمي الزراعة 
والثانوي���ة  االإعدادي���ة  باملرحلت���ني 
مبدار����ض الوزارة، مب���ا يع���زز كفاءتهم 
العملي���ة، بحي���ث حتت�شب ه���ذه الربامج 
�شم���ن �شاعات التمهن له���ذه الفئة من 

املعلمني.
واأكد املخت�ش���ون يف وزارة االأ�شغال 
العم���راين  والتخطي���ط  والبلدي���ات 
ا�شتعداده���م الت���ام وتعاونه���م الكامل 
لالإ����رضاف عل���ى ه���ذه اخلط���ة التدريبية 
الت���ي ُينتظر اأن يتم البدء يف تنفيذها يف 

الفرتة املقبلة.

ت الوكيل امل�شاعد  ومن جانبها، عربرّ
للم���وارد الب�رضي���ة ع���ن خال����ض �شكرها 
ل���وزارة االأ�شغ���ال والبلديات  وتقديرها 
والتخطي���ط العم���راين لتعاونه���ا الدائم 
وا�شتجابته���ا ال�رشيعة، مب���ا يعزز ال�رشاكة 
بني الوزارتني خلدمة القطاع التعليمي. 

املل���ك  م����رشوع جالل���ة  اإدارة  نظم���ت 
حمد ملدار����ض امل�شتقب���ل جمموعة ور�ض 
تدريبي���ة؛ للتعريف باأه���م اخلدمات التي 
يقدمها موقع امللتق���ى الرتبوي، ا�شتفاد 

منها 122 اخت�شا�شي اإ�رضاف تربويا.
حالي���اً  املوق���ع  م���ن  وي�شتفي���د 

التعلي���م،  تكنولوجي���ا  اخت�شا�شي���و 
التعل���م  م�ش���ادر  يف  واالخت�شا�شي���ون 
الرتبوي  االإ����رضاف  باإدارت���ي  والرتبوي���ون 
واملناهج، الى جانب املعلمني باملدار�ض 
التمك���ني  االإعدادي���ة املطبق���ة لربنام���ج 

الرقمي يف التعليم.

• جانب من اليوم العلمي لالأبحاث اجلينية	

•  بحث الوزير مع بن حويل االحتياجات التعليمية يف دائرته	

•  كوثر املعاودة	

• �شورة �شوئية من التعميم ال�شادر 	
من اإدارة التعليم االإعدادي

مروة خمي�ص  

واأندي���ة طالبي���ة  بجمعي���ات  قيادي���ون  �شج���ل 
بجامعة البحرين خماوفهم عرب “البالد” من توجهات 
تق�شفي���ة خلف����ض اإدارة اجلامعة ميزاني���ة االأن�شطة 
الطالبية. وقالوا اإن عمادة �شوؤون الطلبة كانت مرنة 
يف املوافق���ة على اأغل���ب الفعالي���ات الطالبية خالل 
االأعوام املا�شي���ة، ولكن حجم االإنفاق جرى تقلي�شه 

ب�شكل تدريجي.
واأ�ش���اروا اإل���ى اأن اإدارات املنظم���ات الطالبي���ة 
ترف���ع ت�شوراتها للفعاليات املزم���ع تنظيمها، ويف 

�شوء تقدير امليزانية املطلوبة تقرر العمادة حتديد 
املبلغ املنا�شب.

ولفت���وا اإل���ى اأن العام املا�شي �شه���د تقلي�شا 
�شديدا يف مبالغ الدع���م لبع�ض الفعاليات الطالبية، 
اإذ طلب���ت جمعيات واأندية مبلغ 200 اأو 150 اأو 100 
دينار لتنظيم فعالي���ة طالبية، ولكن العمادة قررت 
االكتفاء ب�رضف ع�رضات الدنانري، وهذا املبلغ ال يوؤمن 

اإال اأدنى االحتياجات الالزمة للفعاليات.
وبين���وا اأن ه���ذا املبل���غ ال ي�شت���ويف االلتزامات 
املطلوبة لتنظيم فعالية طالبية ذات تاأثري اأو حتظى 

ب�شدى منا�شب؛ ب�شبب امليزانية املتوا�شعة.

وطالب���وا اإدارة اجلامعة باإعادة النظر يف ميزانية 
اأن�شطة اجلمعيات واالأندي���ة الطالبية، وبحيث ي�شار 
اإلى زيادتها ب�شكل متنا�شب مع الغايات املرجوة من 

وجود هذه املنظمات.
جمموع���ة  بعث���ت  “الب���الد”  مندوب���ة  وكان���ت 
ا�شتف�ش���ارات اإلى جامعة البحري���ن بتاريخ 4 اأكتوبر 

 .2017
وفيما ياأتي ن�ض االأ�شئلة:

o ك���م يبلغ مبلغ الدع���م الف�شل���ي اأو للفعالية 
للجمعية والنادي الطالبي؟

o يق���ال اإن مبل���غ الدع���م انخف����ض من���ذ بداية 

الف�ش���ل الدرا�شي ب�ش���كل كبري، فكم 
كان مبل���غ الدعم للمنظم���ة الطالبية 
)�شواء االإجمايل اأو للفعالية الواحدة( 
ال�شابق���ة  االأكادميي���ة  بال�شن���وات 

والف�شل الدرا�شي احلايل؟
اأن خف����ض مبل���غ  اأال تعتق���د   o

الدع���م �شيوؤث���ر عل���ى نوع وك���م عدد 
فعاليات اجلمعيات واالأندية الطالبية؟

ومل ت�شتل���م “الب���الد” االإجاب���ة حت���ى 
�شاعة ن�رض ه���ذا املو�شوع. ويف ح���ال ا�شتالم 

الرد �شتن�رضه ال�شحيفة.

 
 

 



تغييب المرأة

علـى 16 قــانــونـــا اللـجـــان الـخـمـــ�س “تفـطـــر” 
املال: التهاين للروؤ�ساء اجلدد و�سكرا لل�سابقني

اأحال جمل�����س النواب 16 م�رشوع����ا بقانون وارد 
م����ن احلكومة للجان الربمل����ان. ووافق املجل�س على 
انتخاب اأع�ساء اللجنة التنفيذية لل�سعبة الربملانية 
ململكة البحرين كالآتي: جالل املحفوظ، عبدالرحمن 
را�سد بوجمي����د، عي�سى اأحمد تركي، نا�رش عبدالر�سا 

الق�سري.
اإل����ى ذل����ك، اأعرب رئي�����س املجل�����س اأحمد املال 
عن اعتزازه وتقدي����ره للممار�سة الدميقراطية التي 

�سهدتها انتخابات جلان املجل�س النواب.
واأ�س����اد باجله����ود الت����ي يبذلها جمي����ع اأع�ساء 
جمل�س النواب يف ممار�س����ة م�سوؤولياتهم الت�رشيعية 

والرقابية وال�سيا�سية. وتقدم املال بخال�س التهاين 
اإل����ى النواب روؤ�س����اء ونواب روؤ�س����اء واأع�ساء اللجان 

النيابية الدائمة على اختيارهم هذه املنا�سب.
وثم����ن جه����ود اجلمي����ع خ����الل اأدوار النعق����اد 
املا�سي����ة واإجنازاتهم، وكل م����ا اأدوه من دور وطني 
م�رشف خ����الل ع�سويتهم، والت����ي �ساهمت يف تعزيز 
م�س����رية الإجن����از، وتر�سيخ مب����ادئ الأم����ن والتنمية 

مبملكة البحرين.
وكان اأع�ساء جمل�س النواب قد اأقروا يف اجلل�سة 
املوافقة على اختي����ار قوائم ع�سوية جلان املجل�س 

الدائمة ملجل�س النواب يف دورته احلالية.

عودة ر�ؤ�ساء �سابقني لقيـادة اللجـان
املاجد والع�سومي... وبوعلي يطيح بحميد

جل�سة جمل�س الن���واب املنعقدة نهار يوم اأم�س 
ر�سيق���ة ج���دا. مل تبداأ لتنتهي. ومل يك���ن املنتخبون 
متحم�سني ملناق�س���ة 20 ردا حكوميا على اقرتاحات 

برغبة رفعوها لل�سلطة التنفيذية.
ال���ردود للجل�س���ة املقبل���ة،  واأُجل���ت مناق�س���ة 
وال�سب���ب حما�ستهم لتوزيع رئا�سات اللجان اخلم�س 

الدائمة.
و�س���اد التوافق النيابي توزي���ع اأغلب رئا�سات 
اللجان عدا جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية وجلنة 
اخلدم���ات، و�سه���دت الأولى مناف�سة ب���ني رئي�سها 
عبدالرحم���ن بوعلي وزميله ع���ادل حميد، وفاز الأول 
على الثاين بفارق كبري )6 اأ�سوات مقابل �سوتني(.

واأحرز حميد �سوتني فقط، هما �سوته، و�سوت 
اآخر م���ن زميله النائ���ب جالل املحف���وظ، الذي زكاه 

اأع�ساء اللجنة نائبا لرئي�س اللجنة.
وه���ذا ه���و التجدي���د الثال���ث لبوعل���ي لرئا�سة 
اللجن���ة املالي���ة، بينم���ا ع���اد املحف���وظ رج���ال ثانيا 
مبقالي���د اللجن���ة، اإذ تول���ى نياب���ة الرئي����س يف دور 

النعقاد الأول.
وحافظ النائ���ب عبداهلل بن حوي���ل على رئا�سة 
جلنة ال�س���وؤون اخلارجي���ة والدفاع والأم���ن الوطني، 
وعبا����س املا�سي عل���ى رئا�سة جلن���ة اخلدمات، بعد 
تغلب���ه على جميل���ة )4 اأ�سوات مقاب���ل �سوت يتيم 
منه���ا(. وع���اد النائ���ب ماج���د املاج���د لرئا�سة جلنة 
ال�س���وؤون القانوني���ة والت�رشيعي���ة، وكذل���ك بالن�سبة 

للنائب عادل الع�سومي لرئا�سة جلنة املرافق.

ليلى مال اهلل

جلسة 
النـــواب
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تصوير: رسول الحجيري

•  النائب جميلة ال�سماك برواق الربملان	

جلنة ال�سوؤ�ن الت�رشيعية  

جلنة ال�سوؤ�ن املالية 

جلنة ال�سوؤ�ن اخلارجية  

جلنة املرافق العامة 

بالت�سويت �... القرعة �سقوط �ملر�أة بقيادة “اخلدمات” 

تزيح مناف�سي معريف قاعدة “خل غريك ياخذ د�ره” 

ال�سماك ت�سوِّت لنف�سها وحيدة... واحلظ يزيح احلايكي

ان�سحب العمادي فرت�سح 5 نواب ثم تراجعوا 

�سقطت امل���راأة بانتخابات قي���ادة جلان جمل�س 
الن���واب، وترك���ز ح�سور اثن���ني من اأ�س���ل 3 اأع�ساء 

باملجل�س املنتخب يف جلنة اخلدمات.
وتر�سحت جميلة ال�سماك ملناف�سة رئي�س اللجنة 
عبا����س املا�سي، واأط���اح بها باأربع اأ�س���وات، مقابل 
�س���وت يتيم منه���ا. والأ�سوات الأربع���ة التي حازها 
املا�س���ي من: اأ�سامة اخلاج���ة، وروؤى احلايكي، وعلي 
املقلة بالإ�سافة ل�سوت���ه. وح�رش الجتماع 5 اأع�ساء، 
وتغي���ب اثن���ني لدواعي ال�سف���ر، وهما: جم���ال داود 
وعي�سى الكوهجي. وبعد ح�س���م موقع الرئا�سة، فتح 
املا�سي باب الرت�سح لنيابته، كّررت جميلة ال�سماك 
حماولته���ا، وج���ّددت زميلته���ا روؤى احلايكي طلبها 
للح�سول على ثقة زمالئها ملرة ثانية للموقع الثاين 

بهرم اللجنة، وناف�سهما النائب اأ�سامة اخلاجة.

واأ�سفرت النتيجة عن تع���ادل احلايكي واخلاجة 
ب�سوتني لكل منهم���ا، وتكرر م�سهد ال�سوت اليتيم 
يف �سندوق القرتاع لل�سماك. ووفقا لالئحة الداخلية 
ملجل�س النواب فاإن���ه يف حال تعادل الأ�سوات جترى 
القرع���ة بني اأعلى نتيجة لثنني، و�رشب احلظ اخلاجة 

لت���ويل املوقع بدل م���ن التجديد لزميلت���ه احلايكي 
لولي���ة ثاني���ة.   وت�س���م اللجن���ة الأع�س���اء: عبا����س 
املا�س���ي – رئي�ساً، اخلاجة  نائباً للرئي�س، وع�سوية: 
روؤى احلايك���ي، وجميلة ال�سماك، وجمال داود، وعلي 

املقلة، وعي�سى الكوهجي. 

اأق���ّر جمل�س الن���واب ح�سم اأ�سم���اء ع�سوية جلنة 
اإعداد م�رشوع الرد على اخلطاب امللكي ال�سامي.

وت�سمن���ت القائم���ة كل من اأحم���د قراطة وروؤى 
احلايكي وعادل الع�سومي وعي�سى الكوهجي وحممد 
معريف وماجد املاجد وجميد الع�سفور وحممد الأحمد.

وقبل الت�سويت، طل���ب النائب حممد العمادي 
الن�سحاب م���ن اللجنة، فيما طلب اآخ���رون الن�سمام 
اإليها. وتقدم النواب خال���د ال�ساعر وجالل املحفوظ 
ونا�رش الق�سري وعبدالرحمن بوجميد وحممد املعريف 
وعل���ي بوفر�س���ن بالع�سوي���ة. ولك���ن ج���رت تزكية 
النائ���ب مع���ريف للحلول حم���ل العمادي.  م���ن جهته، 

طال���ب النائ���ب ع���ادل الع�سوم���ي بالت�سويت على 
القائم���ة الت���ي حددتها هيئ���ة املكت���ب وعلق “خل 

غ���ريك ياأخ���ذ دوره... ل نوؤ�س�س لع���رف خاطئ ول�سنا 
هناك للمناف�سة فقط، بل يجب اأن نت�ساعد”.

 النائب ماجد املاجد – رئي�ساً
النائب اأن�س بوهندي – نائباً للرئي�س

النائب حممد ميالد – ع�سواً
النائب خالد ال�ساعر – ع�سواً

النائب حممد املعريف – ع�سواً
النائب فاطمة الع�سفور – ع�سواً

النائب علي العطي�س – ع�سواً
النائب عي�سى تركي – ع�سواً

ً النائب عبدالرحمن بوعلي – رئي�سا
النائب جالل كاظم – نائباً للرئي�س

النائب حممد الأحمد – ع�سواً
النائب اأحمد قراطة – ع�سواً

النائب عادل حميد – ع�سواً
النائب علي بوفر�سن – ع�سواً

النائب حممد العمادي – ع�سواً
النائب جميد الع�سفور – ع�سواً

ً النائب عبداهلل بن حويل – رئي�سا
نائب���اً   – الغ���امن  خليف���ة  النائ���ب 

للرئي�س
النائب جمال بوح�سن – ع�سواً

النائب ذياب النعيمي – ع�سواً
النائب عبدالرحمن بوجميد – ع�سواً

النائب حممد اجلودر – ع�سواً
النائب نبيل البلو�سي – ع�سواً

النائب عادل الع�سومي – رئي�سا
نائب���اً   – البك���ري  حم�س���ن  النائ���ب 

للرئي�س
النائب حمد الدو�رشي – ع�سواً

النائب اإبراهيم احلمادي – ع�سواً
النائب عبداحلميد النجار – ع�سواً

النائب غازي اآل رحمة – ع�سواً
النائب نا�رش الق�سري – ع�سواً

• روؤى احلايكي	

• اأعرب املال عن اعتزازه وتقديره للممار�سة الدميقراطية	

•  عبا�س املا�سي	

• عادل الع�سومي	

• مل ترت�سح فاطمة الع�سفور لأّي موقع قيادي	

• حممد املعريف	
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اإدراج تطوير �سوق �سرتة مبيزانية العام اجلاري

تغليظ عقوبة �سيد الروبيان بالقوارب ال�رسيعة

اإزالة املخالفات البلدية يف احلورة والق�سيبية

“اأحكام االأ�رسة” �ساهم يف تخفيف حاالت الطالق 

البحرين حت�سد املركز الثاين يف م�سابقة مو�سكو القراآنية

تفقد احتياجات “ثانية العا�صمة” تنفيًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء... خلف:

25 % من حاالت الزواج تنتهي باالنف�صال... العثمان: 

االإجنازات ترجمت اهتمام القيادة باإعداد جيل و�صطي... املفتاح: 

املنام���ة - وزارة االأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: قام وزي���ر االأ�صغ���ال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�صام خل���ف بزيارة 
تفقدي���ة للدائرة الثانية مبحافظ���ة العا�صمة )منطقة 
احل���ورة ومنطق���ة الق�صيبية( لالطالع ع���ن كثب على 
احتياجات املنطق���ة من امل�صاريع اخلدمية والتنموية، 
نبي���ل  البلدي���ات  ل�ص���وؤون  ال���وزارة  وكي���ل  يرافق���ه 
اأبوالفت���ح، ووكي���ل ال���وزارة ل�ص���وؤون االأ�صغ���ال اأحمد 
اخلياط، والوكي���ل امل�ساعد للطرق هدى فخرو، وعدد 
من امل�صوؤولني بالوزارة، بح�صور نائب الدائرة الثانية 
مبحافظ���ة العا�صمة عادل الع�صوم���ي، ورئي�س جمل�س 

اأمانة العا�صمة حممد اخلزاعي.
ويف بداية الزي���ارة، اأ�صاد خل���ف بالتعاون القائم 
بني الوزارة وممثلي ال�صعب، موؤكًدا اأن هذه الزيارات 
تاأت���ي يف اإطار توجيهات رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي االأمري خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليفة للوقوف 
على احتياج���ات اأهايل املناطق، واال�صتماع ملالحظات 
ومقرتح���ات املواطن���ني واملقيم���ني ودرا�ص���ة مدى 

احلاجة للم�رشوعات التطويرية.
م���ن  جمل���ة  عل���ى  الوزي���ر  اطل���ع  اجلول���ة،  ويف 
االحتياج���ات واملقرتح���ات التي قدمه���ا نائب واأهايل 
املنطق���ة، منها حتويل بع�س �ص���وارع وطرق املنطقة 
الجت���اه واحد، اإيجاد مداخل وخمارج اأخرى للمنطقتني، 
الرتخي����س للمرك���ز االجتماع���ي اخلا����س بالدائ���رة، 
تركيب بواب���ة ملواقف ال�صيارات املطل���ة على �صارع 
الق�صيبية، باالإ�صافة اإل���ى اإن�صاء �صبكة لت�رشيف مياه 
االأمط���ار يف عدد م���ن املواقع. وكل���ف الوزير حميدان 

امل�صوؤول���ني يف �ص���وؤون االأ�صغ���ال بدرا�ص���ة الطلبات 
املقدم���ة، اإلى جان���ب التن�صيق ما ب���ني النائب واأمانة 
العا�صمة لتق���دمي روؤية للوزارة ب�ص���اأن تركيب بوابة 
ملواقف ال�صي���ارات املذكورة اأع���اله ليت�صنى للوزارة 
اتخ���اذ الالزم واحل�صول عل���ى املوافقات من اجلهات 
املعني���ة للتنفي���ذ. كم���ا وّج���ه امل�صوؤول���ني يف اأمان���ة 
العا�صم���ة اإلى تكثيف اأعم���ال الرقابة والتفتي�س على 
املح���الت التجارية واإغ���الق املخالف منه���ا بالتن�صيق 
م���ع وزارة التج���ارة، باالإ�صاف���ة اإلى و�ص���ع خطة عمل 
وا�صح���ة للتفتي�س والرقابة على �صكن العمال ل�صبط 
املخالفات وحفظ الن�صي���ج االجتماعي، ومتابعة كافة 
اإ�صغ���االت الطرق واأمور النظاف���ة القائمة املتكررة يف 
اأ�رشع وقت ممكن. و�صّدد الوزير ب�رشورة تكثيف اتخاذ 
االإج���راءات االإدارية والقانونية للتعامل مع املخالفات 
البلدية واإ�صغاالت الطرق وغريها، م�صيفا “اإنَّ الوزارة 
ر كافة  ملتزم���ة بتطبيق برنامج عمل احلكوم���ة، وت�صخِّ
اإمكانياتها م���ن اأجل حتقيق امل�صلح���ة العامة، منوًها 

اإل���ى اأن ال���وزارة على ا�صتعداد لتنفي���ذ كل امل�صاريع 
التنموي���ة املن�صوي���ة يف اإط���ار اخت�صا�صاتها بح�صب 

ا”. املوارد املتاحة، باعتبار ذلك واجًبا وطنيًّ
ن الع�صومي زي���ارة خلف ملنطقتي  م���ن جهته، ثمَّ
احلورة والق�صيبية، موؤك���ًدا حر�س الوزير الدائم على 
اإطالع���ه ال�صخ�ص���ي الحتياج���ات املنطق���ة، واأن ه���ذه 
الزي���ارات تخل���ق حالة م���ن التوازن ب���ني اأداء ال�صلطة 

الت�رشيعية وال�صلطة التنفيذية.
واأو�ص���ح النائ���ب اأن الوزي���ر خل���ف اأح���دث نقلة 
نوعي���ة خالل ال�صن���وات املا�صي���ة يف منطقتي احلورة 
والق�صيبية، من خالل ر�صف الطرق وال�صوارع وتنظيم 
احلرك���ة باالأر�صف النموذجي���ة، واإع���ادة تاأهيل اأخرى 
وغريه���ا م���ن اخلدمات البلدي���ة اأي�ًصا. واأ�ص���ار اإلى اأن 
التوجيه���ات ال�صادرة عن الوزي���ر للجهات املعنية يف 
الوزارة ب�صقيها االأ�صغال والبلديات يعد تفعيالً عمليًّا 
لتوجيه���ات �صمو رئي�س ال���وزراء، الهادفة اإلى العمل 

امليداين الذي ي�صهل مهام الوزارات.

اأكد املحام���ي حممد العثمان اأن م���ا �صهدته مملكة 
البحري���ن يف ال�صنوات الع����رش االأخرية م���ن ارتفاع حاالت 
الط���الق ب�صورة موؤمل���ة معترًبا اأن �ص���دور قانون اأحكام 
االأ����رشة )ال�صن���ي واجلعف���ري( �صوف ي�صاه���م يف تخفيف 
ح���االت الطالق التي بلغت ح�صب اآخ���ر اإح�صائية من�صورة 
15 األ���ف حال���ة ط���الق من اأ�ص���ل 60 األف حال���ة زواج يف 
الف���رتة م���ن 2005 اإل���ى 2015 اأي ما ميث���ل 25 % من 
ح���االت الزواج تنتهي بالط���الق.  جاء ذلك، خالل تد�صني 
موقع مكتب العثمان للمحام���اة واال�صت�صارات القانونية 
االإلك���رتوين برعاية ال�صيخ خليفة ب���ن عي�صى اآل خليفة، 
وال���ذي اأ�صاد بجهود امل�صت�صاري���ن واملحامني العاملني 
يف املكت���ب، متمنيًّا لهم التوفي���ق وال�صداد، وح�رش حفل 
االفتت���اح جمموعة من املحامني والباحث���ني القانونيني 

واأ�صاتذة القانون يف كليات احلقوق يف مملكة البحرين.
  وح���ول ارتفاع ح���االت الطالق وامل�ص���كالت االأ�رشية 
الع���دل  وزارة  م���ن  ال�ص���ادرة  االإح�صائي���ات  اإن  ق���ال: 

وال�ص���وؤون االإ�صالمية موؤملة اإلى حد بعيد حيث ت�صري اآخر 
االإح�صائيات اإلى اأن مملكة البحرين �صهدت 15 األف حالة 
طالق من اأ�صل 60 األف حالة زواج خالل الفرتة من 2005 

اإل���ى 2015 اأي ما ميث���ل 25 % من حاالت الزواج تنتهي 
بالطالق.  واأ�صاف “ناأمل اأن ي�صاهم �صدور قانون اأحكام 

االأ�رشة يف التخفيف من حدة حاالت الطالق”. 

املنام���ة - بنا: هناأ وكيل ال�ص���وؤون االإ�صالمية فريد 
املتوا�صل���ة  باالإجن���ازات  الر�صي���دة  القي���ادة  املفت���اح 
الت���ي يحققه���ا اأبن���اء البحرين خ���الل متثيله���م اململكة 
يف امل�صابق���ات القراآني���ة الدولي���ة، الفت���اً اإل���ى اأن هذه 
االإجن���ازات ترجمت اهتم���ام القيادة الكب���ري باإعداد جيل 
ق���راآين و�صطي يعمل من اأجل خدمة دين���ه ووطنه واأمته، 
حيث ت�صعى اإدارة �صوؤون القراآن الكرمي اإلى تعزيز ذلك 

عرب خطط وبرامج متخ�ص�صة يف هذا املجال.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا�صتقب���ال املفتاح ممث���ل مملكة 
البحري���ن يف م�صابق���ة مو�صك���و للقراآن الك���رمي الدولية 
الق���ارئ حممد �صمري جماهد الفائز باملركز الثاين عاملياً 

يف ف���رع الت���الوة وح�ص���ن االأداء، متقدماً بذل���ك على 31 
مت�صابق���ا م���ن خمتلف دول الع���امل العرب���ي واالإ�صالمي، 
كم���ا ا�صتقبل مدير اإدارة �صوؤون الق���راآن الكرمي عبداهلل 

العمري امل�صارك يف ع�صوية جلنة التحكيم بامل�صابقة.
واأك���د اأن رعاية عاه���ل البالد لل���دورة الثامنة ع�رشة 
مل�صابق���ة مو�صك���و القراآني���ة العاملي���ة تاأت���ي امت���داداً 
ملب���ادرات جاللت���ه يف خدمة كت���اب اهلل تعال���ى، ودعمه 
املتوا�صل امل�صابقات القراآني���ة املحلية والدولية التي 
���رى يف مملك���ة البحري���ن، حيث ي���ويل جاللت���ه القراآن  جتجُ
الك���رمي وحملته اهتماماً كب���رياً �صواء داخ���ل البحرين اأو 
خارجه���ا حت���ى غدا جاللته زعي���م الق�صاي���ا االإ�صالمية يف 

الع���امل، ف�صالً ع���ن اهتمام حكومت���ه ودعمه���ا امل�صتمر 
جلميع الربامج واالأن�صطة املتعلقة بخدمة القراآن الكرمي 
واالرتقاء مب�صتوى حفظته من جميع اجلوانب، اإلى جانب 
�صدور املر�صوم امللكي رقم )33( ل�صنة 2015، باإن�صاء 
معهد القراءات واإعداد معلمي القراآن الكرمي الذي يتبع 
املجل����س االأعل���ى لل�ص���وؤون االإ�صالمية، ويتول���ى اإدارته 
جمل����س اإدارة من املعنيني بهذا ال�صاأن، وطباعة م�صحف 

البحرين باأمر من جاللته.
ولفت اإلى اأن املت�صابق �صمري يجُعد ثمرة من ثمرات 
برنام���ج االإع���داد ال���ذي حتت�صن���ه اإدارة �ص���وؤون القراآن 

الكرمي بوزارة العدل وال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف. 

• وزير االأ�صغال يف زيارة للدائرة الثانية مبحافظة العا�صمة	

• ال�صيخ خليفة بن عي�صى يد�صن موقع مكتب العثمان للمحاماة واال�صت�صارات القانونية االإلكرتوين	

و�صئ���ون  االأ�صغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
تنفي���ذا  العم���راين:  والتخطي���ط  البلدي���ات 
لتوجيه���ات رئي����س ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة 
ب�رشعة تطوير و�صيانة �صوق �صرتة املركزية، 
اأكد وكي���ل وزارة االأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين ل�ص���وؤون البلديات نبيل 
اأبوالفت���ح اأن ال���وزارة اأدرجت م����رشوع تطوير 
و�صيانة ال�ص���وق �صمن ميزانية العام اجلاري 
للم�صاريع. و�صدد اأب���و الفتح على اأن الوزارة 
�صتبا�رش فورا يف و�صع توجيهات �صمو رئي�س 
ال���وزراء مو�ص���ع التنفي���ذ م���ن خ���الل اتخاذ 
االإجراءات االإداري���ة والفنية الالزمة، مبينا اأن 
الوزي���ر ع�سام خلف قد اأح���اط جمل�س الوزراء 

بروؤية الوزارة لالرتقاء بال�صوق وتطويره.
واأعرب اأبو الفتح عن �صكره ل�صمو رئي�س 
ال���وزراء على اهتمامه ومتابعت���ه لالحتياجات 
اخلدمي���ة للمواطن���ني يف خمتل���ف املناط���ق، 
مبين���ا اأن ال���وزارة ق���د با����رشت بالفعل ومن 
خالل اأمان���ة العا�صم���ة بدرا�ص���ة االحتياجات 
العاجل���ة لل�صوق متهي���دا لتنفيذها. واأ�صاف 

“�صنق���وم بح�رش جميع االحتياج���ات؛ من اأجل 
تق�صي���م العم���ل عل���ى مرحلت���ني، اإذ �صتعنى 
املرحلة االأولى بتوفري االحتياجات ال�رشورية 
فيم���ا يتعل���ق مبراف���ق ال�ص���وق اخلدمية من 
تيار كهربائ���ي وت�صغيل املكيفات واالعتناء 
بالنظاف���ة يف دورات املي���اه و�صيانته���ا اإلى 
جانب مرحل���ة ثانية متعلق���ة بتطوير ال�صوق 

والبنية التحتية له.

و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العمراين: اأفادت وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال 
العم���راين ب���اأن الرقاب���ة على البيئ���ة البحرية 
تتطلع اإلى �صدور ت�رشيعات تغلظ العقوبات 
عل���ى املخالفني ب�صي���د الروبي���ان من خالل 
القوارب ال�رشيع���ة )الطراريد(؛ لرفع م�صتوى 
الردع يف املخالفات البحرية، بتمكني الفريق 
من �صح���ب ال�صفن املخالفة ورفع املخالفات 
لت�صل الى 5000 دين���ار اأ�صوة بدول جمل�س 
التعاون، اإ�صافة اإل���ى تطوير املوارد الب�رشية 

واملالية.
وقال���ت ال���وزارة يف بيان�س اأم����س “كما 

لوح���ظ يف االآون���ة االأخ���رية قي���ام العامل���ني 
الوافدي���ن على ظه���ر ال�صفن من ن���وع طراد 
ل�صيد االأ�صماك فق���ط مبزاولة �صيد الربيان 
بوا�صط���ة �صباك اجلر القاعية )الكوفة(؛ االأمر 
الذي يع���د خمالفاً لن�س���اط الرخ�سة املمنوح 
وفقاً للقان���ون رقم )20( ل�صنة 2002 ب�صان 
تنظي���م �صي���د وا�صتغ���الل وحماي���ة ال���روة 

البحرية”.
ي�ص���ار اإلى اأن  95 % م���ن �صفن ال�صيد 
املرخ�س���ة ت���زاول الن�ساط بوا�سط���ة العمالة 
الوافدة فقط دون وج���ود �صاحب الرتخي�س 
اأو رب���ان ال�صفين���ة؛ االأمر ال���ذي يرتتب عليه 

وقوع تلك املخالفات.

• نبيل اأبوالفتح	

اإطالق “اأمناء البيئة” الإ�رساك املجتمع بالعمل البلدي

اجلنبي���ة - بلدي���ة املنطق���ة ال�صمالي���ة: 
ك�صف املدير العام لبلدية املنطقة ال�صمالية 
يو�ص���ف الغت���م ع���ن اإط���الق بلدي���ة املنطقة 
ال�صمالية بال�رشاكة واملتابعة مع جمل�س بلدي 

املنطقة ال�صمالية حملة “اأمناء البيئة”.
واأو�ص���ح اأن “اأمن���اء البيئ���ة” ه���ي حملة 
ترتك���ز يف مفهومه���ا واآلي���ات عمله���ا عل���ى 
حتفيز املواطنني املهتمني باجلانب البيئي 
م���ن الناحي���ة التطوعية واإ�رشاكه���م يف العمل 

البلدي، م�صريا اإلى وجود عدد من املتطوعني 
واملهتمني باجلنب البيئي يتفاعلون ب�صورة 
اأ�صا�صي���ة مع احلم���الت الت���ي اأطلقتها بلدية 
املنطق���ة ال�صمالية خالل ال�صن���وات ال�صابقة 

والتي مازالت م�صتمرة.
وق���ال رئي����س جمل����س بل���دي املنطقة 
ال�صمالي���ة حمم���د بوحم���ود اإن “م���ن املوؤمل 
اأن تد�ص���ن احلمل���ة ر�صمي���ا خ���الل ال�صهرين 

املقبلني”.

اخلطاب امللكي بث فينا روح االأمل
املواطن ي�صكل االأولوية لدى العاهل... احلايكي:

�رشح���ت رئي�ص���ة جلن���ه �ص���وؤون امل���راأة والطف���ل 
مبنا�صب���ة اإفتت���اح دور االإنعق���اد الراب���ع م���ن الف�صل 
الت�رشيع���ي الرابع م�صاء يوم االأح���د وبعد تف�صل جاللة 
املل���ك باإلقاء اخلط���اب ال�صام���ي: “ا�صتمعنا للخطاب 
ال�صام���ي جلالل���ة املل���ك باإن�ص���ات وانتب���اه �صديدين 
واأث���رت كلمات���ه فين���ا وه���زت م�صاعرنا لتم���الأ قلوبنا 
فخرا واعت���زازا ومتنحنا االأمل وتبث فينا روح املثابرة 
والكف���اح يف مواجه���ة التحدي���ات املقبل���ة”. واأ�صارت 
احلايك���ي اإل���ى اأن م�صامني اخلط���اب ال�صامي عك�صت 
روؤي���ة جاللة امللك امل�صتقبلية يف كلمات جاءت جامعة 
وحمددة مل�صت كل جوانب حياتنا بكل توازن ون�صق. 

البحريني���ة  االأ����رشة  اأن  اإل���ى  احلايك���ي  ونوه���ت 
واملواط���ن كان والي���زال االأولوية ل���دى جاللة امللك، 
وكم���ا اأن ا�صتقرار االأ����رشة البحريني���ة واأمنها وحتقيق 

تطلعاتها ما اأكده جاللته من خالل كلماته.
وقال���ت: “اأكد جاللة امللك اأي�ص���ا فخره واعتزازة 
ملكانة امل���راأة البحرينية وما حققت���ه من تقدم عك�س 

و�صوله���ا ملراح���ل متقدمة وهذا دلي���ل على جتاوزها 
مراح���ل التمك���ني وو�صوله���ا ال���ى �صناع���ة االأث���ر يف 
املجتم���ع”. ونوه���ت احلايك���ي عل���ى “اأهمي���ة ق���راءة 
اخلط���اب امللكي بتمع���ن ويق�صة وحتليل���ه بروية يف 

وقت ي�صه���د حتديات تع�صف باالإقليم والتي بدورها 
تزيد من التحديات الت���ي نواجهها وتواجهها جتربتنا 
الدميقراطي���ة. فثقاف���ة التمع���ن يف اخلط���ب امللكية 
الب���د اأن ت�صل���ك م�صلكا اآخ���ر يرتجم كلمات���ه الى واقع 

وممار�صة”.
وقال���ت “اإن التجرب���ة الدميقراطي���ة يف البحرين 
�صابة يف عمر الزهور نعلمها ونتعلم منها فنكرب وتكرب 
معنا، وتعترب هذه التجربة فريدة ومميزة كروؤية جاللة 
امللك االإ�صالحية والتي ترجمها اأوال يف حروف وكلمات 
من خ���الل اخلطب امللكية طوال الف�ص���ول الت�رشيعية 

املا�صية”.
وتابع���ت: “اخلطاب امللكي ترجم���ة لروؤية جاللته 
وفل�صفته الفكري���ة ال�صيا�صية النقدية والتي البد لنا 
اأن ندركه���ا بكل مداركنا. وثانيا اأق���ول اإن دعم جاللة 
املل���ك غري املح���دود للتجربة ولكل م���ا ي�صقيها كان 
وا�صح���ا للعي���ان وال���ذي اأث���ر اإيجابا يف نه�ص���ة البالد 

وتفتحها ال�صيا�صي والدميقراطي”.

• روؤى احلايكي	



واأ�س���ار ال�سيخ �سلمان اإل���ى اأن املركز الرتكي 
ف���از بالعقد بعد اأن مت الإعالن عامليًّا عن ا�ستدراج 
عرو����ض ومرا�سل���ة اأكرث م���ن 30 مرك���ًزا يف اأمريكا 
ال�سمالي���ة واأوروبا الغربي���ة م�سّنفني اأوائل عامليًّا 
بالإ�سافة اإلى مراكز مرموقة من الهند، �سنغافورة 
وتركيا ولكننا وبعد درا�ستنا كل الردود، وجدنا اأن 

العر�ض الرتكي هو الأف�سل والأكرث مالءمة. 
ووّقع التفاقية رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�سحة 
ال�سي���خ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة، وح�سل العقد 
عل���ى مبارك���ة م���ن الرئي����ض الرتكي ل���دى زيارته 

للبحرين ولقائه بجاللة امللك املفّدى.
وقال ال�سيخ �سلمان، اإن م�ست�سفى امللك حمد 
اجلامعي، وعمالً بالتفاقية املعقودة مع م�ست�سفى 
ا  “اأرجي�ض” اجلامع���ي ابتعث 10 اأطباء و20 ممر�سً
و ممر�س���ة اإلى امل�ست�سفى املذك���ور حيث اأم�سوا 
ف���رتة 9 اأ�سهر من التدري���ب املكّثف عادوا بعدها 
لي�سكلوا نواة الفري���ق البحريني الذي ُيعّد وُيوؤّهل 
من اأج���ل اأن يكون قادًرا عل���ى ت�سغيل املركز بعد 

5 �سنوات.
وذك���ر قائد م�ست�سف���ى امللك حم���د اجلامعي 
اإل���ى اأن���ه م���ع انتظ���ام العم���ل يف املرك���ز �سيكون 
هن���اك طاقم كامل ي�س���م 750 كادًرا م���ن الأطباء 
واملمر�سني يغّطون كافة التخ�س�سات والأق�سام، 
مبيًن���ا اأن���ه يف املرحلة الأولى وبع���د افتتاح املركز 
�ستح���ّول احل���الت املعق���دة اإذا م���ا دع���ت احلاجة 
اإل���ى م�ست�سفى “اأرجي����ض” اجلامعي على اأن جتري 
املتابع���ة يف البحرين من قبل نف����ض الفريق الذي 

ا يف تركيا والبحرين. �سيكون موجوًدا دوريًّ
و�س���ّدد على اأن���ه و�سمن التفاقي���ة �سيح�سل 
املركز على تكلفة عالجية خمف�سة ملر�ساه، مبيًنا 
اإلى العمل على توفري الربط الإلكرتوين بني مركز 
الأورام يف البحرين وم�ست�سفى “اأرجي�ض” اجلامعي 
يف تركي���ا مما �سي�سمح بالتب���ادل الفّعال واللحظي 
للمعلوم���ات وي����ّرع يف تب���ادل اخلط���ط العالجي���ة 

امل�سرتكة وتنفيذها يف اأف�سل الظروف. 
واأ�س���ار ال�سي���خ �سلمان بن عطي���ة اهلل اإلى اأنه 
بالإ�سافة اإلى اأق�س���ام الت�سخي�ض والعناية الطبية 
العالي���ة التخ�س����ض �سيحتوي املرك���ز على ق�سم 
متط���ور لزرع  “نخاع” العظم من املخطط اأن يكون 
ل���ه دور ا�ستثنائ���ي يف ع���الج املر�س���ى امل�سابني 
بحالت متقدمة م���ن فقر الدم املنجلي، و�سيعتمد 
الق�سم على مركز متطور لأبحاث ال�رطان واخلاليا 
اجلذعي���ة ميتد على م�ساح���ة 2400 مرت مربع قادر 

على ا�ستيعاب 80 باحًثا.
واأو�سح قائد م�ست�سف���ى امللك حمد اجلامعي 
اأن التفاقي���ة تن����ض اأي�ًس���ا عل���ى توف���ري املركز 

الرتكي لالأدوية الالزمة يف العالجات.
وعن التوقعات للقيمة الإجمالية حلجم الإنفاق 
ال���ذي �ستق���وم به احلكوم���ة على املرك���ز والكادر 
والأدوي���ة، اأو�س���ح ال�سي���خ �سلمان عطي���ة اهلل اأن 
التكلفة لكل �سنة هي مليون و200 األف دينار، اأي 
اأن التكلف���ة الإجمالية للعقد ه���ي 6 ماليني دينار 

بحريني ملدة 5 �سنوات.
واأع���رب عطية اهلل عن اأمله يف اأن ي�سل املركز 
اإلى تقدمي خدمة عاملية يتم من خاللها ا�ستقطاب 
املر�س���ى يف البحري���ن واخللي���ج والع���رب للعالج 
بالبحرين، وهو جزء من حتقيق الروؤية القت�سادية 

للحكومة الر�سيدة 2030.

وصول طالئع الفريق التركي
واأو�سح قائد م�ست�سف���ى امللك حمد اجلامعي 
الل���واء طبي���ب ال�سي���خ �سلم���ان بن عطي���ة اهلل اآل 
خليف���ة، اأن���ه وبن���اًء عل���ى التفاقي���ة املربمة بني 
امل�ست�سفى ومركز جامع���ة “اأرجي�ض” فقد و�سلت 
اإل���ى البحري���ن طالئع الفريق الرتك���ي املتخ�س�ض 
م���ن الك���وادر الطبي���ة والتمري�سية، وب���داأ اخلرباء 
امل�ساع���دة برتتيب���ات افتت���اح املركز قب���ل نهاية 

العام احلايل، وحتديًدا يف �سهر دي�سمرب املقبل.
واأو�سح اأن التاأخري يف موعد الفتتاح يرجع اإلى 
“تلكوؤ” املق���اول وعدم التزامه بج���دول الت�سليم 
وه���و الأمر الذي دفع قيادة قوة دفاع البحرين اإلى 
ا�ستالم امل�روع من املقاول لإكماله باأف�سل واأ�رع 

وقت.
وذكر اأن املرك���ز كان من املفرو�ض اأن يفتح 
اأبواب���ه يف فرباي���ر من ال�سنة املا�سي���ة ولكنه تاأخر 

ليفتتح فبل نهاية العام اجلاري.

تكلفة باهظة
واأ�س���ار عطي���ة اهلل اإل���ى اأن مر�س���ى ال�رطان 
ا،  يكّلفون اخلزينة البحرينية 5 ماليني دينار �سنويًّ
مبيًن���ا اأن ه���ذه التكلفة العالية ترج���ع يف جزٍء منها 
اإل���ى تغطي���ة م�ساريف �سف���ر املري����ض ومرافقه 
واإقامتهم يف اخلارج لفرتة طويلة قد متتد �سهوًرا. 
ولف���ت اإل���ى احلاج���ة للعمل عل���ى تقليل هذه 
التكلف���ة مع الت�سدي���د على تق���دمي خدمة عالجية 
متمي���زة ملر�س���ى ال�رط���ان بالبحري���ن، ت�ساه���ي 
اخلدمة املقدم���ة يف املراكز العاملي���ة، م�ست�سهًدا 
“خليف���ة للقل���ب” يف  الرائ���دة ملرك���ز  بالتجرب���ة 
امل�ست�سفى الع�سكري التي كانت ح�سيلة 25 �سنة 
من اجلهد والعمل ال���دوؤوب تكللت بالرتقاء بهذا 
املرك���ز اإلى م�ستوى م���ن العناية م�سه���ود له على 

�سعيد املنطقة.
واأكد “نريد اأن ن�سل للمرحلة التي يختار فيها 
املري����ض البحرين���ي ويف�سل الع���الج يف البحرين 
بدلً من اخل���ارج، ونحن قادرون عل���ى حتقيق هذا 
التحدي، من خالل حر�ض ودعم القيادة واحلكومة”.

وع���ن ع���الج املواطنني، بع���د �س���دور قانون 
ال�سم���ان ال�سحي، قال ال�سي���خ �سلمان اإن القيادة 
الر�سيدة واحلكومة املوق���رة تعمل جاهدة لتوفري 
اخلدم���ات  ومنه���ا  للمواطن���ني  اخلدم���ات  كاف���ة 

العالجية والطبي���ة التي �ستك���ون جمانية ملر�سى 
ال�رطان البحرينيني الذين يتحولون اإلى املركز.

حم���د  املل���ك  م�ست�سف���ى  قائ���د  واأو�س���ح 
اجلامع���ي، اأن احل���الت اجلدي���دة ت�س���ل اإل���ى نحو 
ا من البحرينيني والأجانب ح�سب  450 حال���ة �سنويًّ
الإح�سائي���ات الأخ���رية املن�س���ورة واملعتم���دة من 

اجلهات املخت�سة.
وبنّي اأن نحو 50 % من احلالت ال�رطانية يتم 
ت�سخي�سها يف م�ست�سفى امللك حمد، م�سرًيا اإلى اأن 

اأكرثية املر�سى يف�سلون، حاليًّا، العالج باخلارج.

فريق العمل 
وذّك���ر ال�سيخ �سلم���ان بن عطي���ة اهلل اأنه ومع 
انتظ���ام العم���ل يف املرك���ز �سيكون هن���اك طاقم 
الأطب���اء  م���ن  كادًرا   750 ي�س���م  كام���ل  وفري���ق 
واملمر�سني الذين �سيغط���ون جميع التخ�س�سات 

والأق�سام. 
واأو�س���ح اأن فري���ق الأطب���اء الرتك���ي �سيقوم 
بتدري���ب الك���وادر البحريني���ة، حي���ث �سيقوم كل 
دكت���ور بتدري���ب نظ���ريه البحرين���ي ط���وال فرتة 

التفاقية التي ت�ستمر من 5 - 7 �سنوات. 
واأ�س���ار اإلى اأن التفاقي���ة تن�ض على اأن يعمل 
ال���كادر الرتك���ي عل���ى الو�س���ول مبرك���ز الأورام 
���ا بعد اأن  البحرين���ي اإل���ى اأن يك���ون م�سنًفا عامليًّ
يح�سل على �سهادات اجلودة املطلوبة وذلك قبل 

انتهاء فرتة التعاقد.
وعمالً باتفاقيات التعاون والتدريب املوقعة 
مع م�ست�سفي���ات جامعية اإقليمي���ة وعاملية، لدينا 
حاليًّا بالإ�سافة لالأطباء الذين تدربوا و�سيتدربون 
يف تركي���ا، واأطباء يتدرب���ون يف الأردن ويف النم�سا، 
واآخرون ي�سع���ون اإلى حت�سيل البورد ال�سعودي يف 

م�ست�سفيات اململكة ال�سقيقة.

مركز وطني 
اأ�سار ال�سي���خ �سلمان عطية اهلل اإلى اأن املركز 
�سي�ستقبل يف بداية عمله املر�سى البالغني ح�رًا، 
ا  ولكن���ه وبعد 6 �سه���ور اأو �سنة، �سيك���ون م�ستعدًّ
ل�ستقب���ال “الأطفال” تنفي���ًذا للتوجيهات بجعله 

املركز الوطني لعالج الأورام بالبحرين. 
واأو�سح اأن املركز بعد اكتمال الكوادر الطبية 

ا  م�ستع���دًّ �سيك���ون  والتجهي���زات،  والتمري�سي���ة 
ل�ستقبال حالت ال�رطان يف البحرين واخلليج.

واأ�س���ار اإل���ى اأن افتت���اح الأق�س���ام العالجي���ة 
�سيكون متدّرًجا بال�ستناد اإلى خطة متكاملة توؤدي 
اإل���ى توفر العناية مبختلف تقنياتها واأنواعها ومن 
�سمنها العالج باخلاليا اجلذعية للمر�سى البالغني 

والأطفال مع نهاية العام 2019.  
واأ�س���اف ال�سيخ �سلمان بن عطي���ة اأهلل: اأما ما 
يخ�ض خدم���ات الدعم العامة ف�سيق���وم م�ست�سفى 
املل���ك حم���د بتو�سي���ع نط���اق عمليات���ه احلالي���ة 
لت�سم���ل املرك���ز بح�س���ب اآلي���ة تكاملي���ة يف العمل 
بني امل�ست�سف���ى واملركز وذلك بهدف ال�ستغالل 

الأمثل للموارد. 
ويف ه���ذا ال�سدد، ك�س���ف ال�سي���خ �سلمان عن 
PET/“ ال�سعي اجلاري للح�سول على اأحدث جهاز
CT Scan” م���ن اأجل ا�ستب���دال اجلهاز احلايل مما 
�سي�سم���ح بر�سد الأورام الفائقة ال�سغر من حجم 2 

ملم وما فوق.
و�س���ّدد على اأن توجيهات جاللة امللك وا�سحة 
ل�راء اأف�سل الأجهزة يف عالج ال�رطان وت�سخي�سه.

وع���ن امل���ادة الإ�سعاعي���ة املطلوب���ة لت�سغيل 
اجلهاز، قال ال�سيخ �سلمان اإن امل�ست�سفى �سيقوم 
بتوفريه���ا ع���رب معمل النظائ���ر امل�سع���ة املوجود 
بامل�ست�سف���ى وال���ذي يوف���ر ه���ذه امل���ادة منذ 3 

�سنوات. 

مرضى السكلر
وق����ال اإن املرك����ز �سيحت����وي على ق�س����م لزرع 
النخاع العظمي من ع�ر غ����رف كاملة التجهيز، علًما 
باأن هذه التقني����ة العالجية هي الوحيدة حاليًّا التي 
ميكن اأن توؤدي، اإذا ما وجد املري�ض موؤهالً للخ�سوع 

لها، اإلى �سفائه من “اأنيميا الدم املنجلية”. 
وتاب���ع: م���ن هن���ا توجهن���ا اإل���ى العم���ل على 
ا�ستيع���اب الع���دد الأكرب م���ن مر�س���ى “ال�سكلر” 
اإمياًن���ا منا بال���دور الذي يجب اأن يق���وم به املركز 
لع���الج هوؤلء املر�سى الذي���ن ي�سل عددهم اإلى 5 

اآلف مري�ض ح�سب الإح�سائيات الأخرية. 
وقال: �سنعزز التعاون القائم مع مركز الأمرية 
اجلوهرة يف هذا اجلانب كما �سنحافظ على تعاوننا 
م���ع م�ست�سفى املل���ك في�س���ل يف الريا�ض، ومركز 

احل�سني لل�رطان يف الأردن.

مركز العالج باألشعة
واأعلن ال�سيخ �سلمان اإلى اأنه مع انطالق املركز 
�سُيعم���د اإلى دمج العمل يف مركز العالج الإ�سعاعي 
بال�سلمانية مع مركز العالج الإ�سعاعي يف م�ست�سفى 
املل���ك حمد، يف عملية تكام���ل بني املركزين حتت 
اإدارة م�ست�سف���ى حم���د، حي���ث �سيو�س���ع يف خدمة 
املري����ض منظومة عالجية متط���ورة واحدة “للعالج 
الإ�سعاعي” ت�سّغ���ل م�رّعني خطيني وق�سم للعالج 
الإ�سعاع���ي املو�سع���ي يف كل م���ن م�ست�سفى حمد 

وال�سلمانية وتلتزم باملعايري املعتمدة دوليًّا.

أهداف المركز
وذك���ر مدي���ر مرك���ز الأورام مب�ست�سفى امللك 
حمد اجلامعي، اإليا�ض فا�سل، اأن الأهداف املرجوة 
تتمثل يف توطني العالج من خالل رفد مركز الأورام 
بالكفاءات الطبية عرب انتداب اأطباء وكوادر �سحية 
من تركيا يف حني يجري العمل على تدريب الكادر 
البحرين���ي و تاأهيل���ه ليكون ق���ادًرا عل���ى ت�سغيل 

املركز يف امل�ستقبل. 
واأ�س���اف: ب���دل اأن ي�سافر املري����ض بحًثا عن 
العالج يف اخلارج، �سري�سل املركز ال�سحي الرتكي 
خب���رية ا�ست�ساري���ة لتوف���ري العناي���ة املطلوبة يف 
رب���وع الوط���ن، ويف نف�ض الوق���ت لتاأ�سي����ض بيئة 
علمي���ة مرموق���ة ي�ستفيد منها الطبي���ب البحريني 
املتدّرب ليعّزز حت�سيله العلمي ويك�سب اخلربات 

املتقدمة. 
ل���ه  �سيك���ون  املرك���ز  اأن  فا�س���ل  واأردف 
تع���اون وثيق م���ع املوؤ�س�سات ال�سحي���ة البحرينية 
وال�سعودي���ة واخلليجي���ة عموًم���ا بالإ�ساف���ة اإل���ى 
اجلامع���ة الأيرلندي���ة يف البحري���ن وجامع���ة اخلليج 

العربي.
بينما اأكد اأحم���د ال�ر من�سق امل�روع مع جامعة 
اأرجي����ض واأحد الأط���راف املوقعني عل���ى العقد اأن 
لديهم جترب���ة ناجحة من قبل يف اأذربيجان، و”نحن 
ندخ���ل بحما����ض كبري لإر�س���اء اجلان���ب البحريني، 

و�سيبقى احلكم الأخري للمري�ض”.

طموح القائد
وعن طموح قائد اخلدمات الطبية يف م�ست�سفى 
امللك حمد، ق���ال ال�سيخ �سلمان: نطمح اإلى توفري 
م�سلح���ة املري����ض العلي���ا، الت���ي تاأت���ي من خالل 
توفري خدمة عالجية متكاملة ورعاية �سحية متميزة 
بحي���ث تنتفي احلاجة لإر�س���ال مر�سانا اإلى اخلارج 
ويطمئن املري�ض البحريني للخدمات الطبية التي 
�ستك���ون متاحة يف البحرين علًما باأننا لن ناألو جهًدا 
من اأجل الو�س���ول �ريًعا بهذه اخلدمة اإلى م�ستوى 
العاملي���ة لي�سمل ا�ستقطاب املر�س���ى، بالإ�سافة 
للبحرينيني، املر�س���ى اخلليجيني والعرب عموًما، 
متا�سًيا مع الروؤي���ة القت�سادية للحكومة الر�سيدة 
2030 الت���ي خطط���ت لأن تك���ون البحري���ن وجهة 

لل�سياحة العالجية.
والتقط���ت “الب���الد” باأخذ ال�س���ور التذكارية 
لطالئ���ع الفريق الرتكي الذي و�س���ل اإلى البحرين 
وي�س���م ا�ست�س���اري اأورام، ا�ست�سارية اأمرا�ض الدم 
وا�ست�ساري زرع النخ���اع العظمي بالإ�سافة لكوادر 

متري�سية متخ�س�سة.

 تشغيل المركز بفريق يضم 
750 طبيبا وممرضا

 مرضى السرطان يكّلفون 
5 ماليين دينار سنويا

 10 غـرف لزراعـة النخـاع 
لعالج مرضى السكلر

 وصول الفريق الطبي 
العامل بالمركز من تركيا 

انطـالق “الوطنـي لعـالج الأورام” 
دي�سمبـــــر املقبــــــل

1.2 مليون دينار الكلفة ال�سنوية الت�سغيلية... قائد “حمد اجلامعي” ل�“البالد”: 

 بدور املالكي من الب�سيتني

ك�س��ف قائد م�ست�س��فى �مللك حمد �جلامعي �للو�ء طبيب �ل�سيخ �س��لمان بن عطية �هلل �آل خليفة �لنقاب عن �أن 

دي�س��مرب �ملقبل هو �ملوعد �ملحدد  لنطالق �لعمل يف مركز �لأور�م �لتابع  للم�ست�س��فى، ووفًقا لالتفاقية �ملربمة مع 

م�ست�سفى “�أرجي�س” �جلامعي يف قي�سرية - تركيا.

ا، م�سيًفا �أنها �ست�ستمر ملدة  و�أ�سار �إىل �أن �لتكلفة �ل�سنوية �لت�سغيلية للمركز هي مليون و200 �ألف دينار �سنويًّ

قابلة للتمديد ل�سنتني �إ�سافيتني باتفاق �لطرفني. �سنو�ت   5

و�أو�س��ح �أن �مل�ست�سف��ى �ملذكور معتمد �أ�ساًل من قب��ل �ملجل�س �لأعلى لل�سح��ة ووز�رة �ل�سحة يف �لبحرين كاأحد 

ا حالت �أمر��س �لدم و�لأور�م وزرع  �ملر�ك��ز �لتي ت�ستقبل �ملر�سى �لبحرينيني �ملحولني للعالج يف �خل��ارج، خ�سو�سً

�لنخاع “�لنقي” �لعظمي. 

ولف��ت �لل��و�ء طبي��ب �ل�سيخ �سلمان، �أن م�ست�سف��ى “�أرجي�س” �جلامع��ي ُيعّد من �أف�سل �جلامع��ات يف تركيا وهي 

معروف��ة باأنه��ا متلك �أحد �أف�سل مر�كز ع��الج �لأور�م و�أمر��س �لدم وزرع نقي �لعظ��م، بالإ�سافة �إىل مركز متطور 

لأبحاث �خلاليا �جلذعية يديره 300 باحث متخ�س�س.

• ال�سيخ �سلمان متحدثا لل�سحافة	
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26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�����رف املركزي: اأعلن م�����رف البحرين 
 ISIN( 146املرك����زي باأن����ه مت تغطي����ة الإ�ص����دار رق����م
BH000M277140( م����ن �صك����وك التاأج����ري الإ�صالمية 
احلكومي����ة ق�صرية الأجل التي ي�صدرها امل�رف نيابة عن 
حكوم����ة البحرين. وتبل����غ قيمة الإ�ص����دار 26 مليون دينار 
لفرتة ا�صتحقاق 182 يوم����اً تبداأ يف 12 اأكتوبر2017 اإلى 
12 اأبري����ل 2018. ويبلغ العائ����د املتوقع لهذه ال�صكوك 
2,75 % م�ص����اوي لالإ�ص����دار ال�صاب����ق بتاريخ 14 �صبتمرب 
2017, علما باأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

فوز 5 �ركات بحرينية ب� “جائزة البحرين للتقنية”
املنام���ة - متكني: فازت 5 �ركات تقني���ة معلومات وات�صالت بحرينية بالن�صخة الأولى من 
“جائزة البحرين للتقنية”, وذلك خالل حفل اأقيم على هام�ش فعاليات اجلناح الوطني البحريني 

يف معر�ش جيتك�ش بدبي.
وذك���ر بيان �ص���ادر عن �صن���دوق العمل “متك���ني” و”بتك” اأم����ش اأن “هذه اجلائ���زة تاأتي 
انطالًقا من اأهداف ت�صجيع ازدهار قطاع تقنية املعلومات يف البحرين, وتعزيز فر�ش ال�صتدامة 
والتطوي���ر امل�صتمر وفًقا للمعايري الدولية, وتعتمد اجلائ���زة معايري من بينها الإبداع والبتكار, 
وتلبية احلاج���ات التجارية والجتماعية لل�ص���وق, وا�صتخدام اأف�صل املمار�ص���ات الدولية, ومدى 
فاعلية اخلطة الت�صويقية”. واأ�صاف “جرى تكرمي ال�ركات الفائزة, وهي CTM360, والندمي, 
وات�صالك���م, و�صي�صك���ود, وبرن�ش, بح�ص���ور بحريني وخليجي وعاملي من �صن���اع القرار يف قطاع 
تقني���ة املعلوم���ات والت�صالت وامل�صوؤول���ني احلكوميني واأ�صح���اب ال�ركات ورج���ال الأعمال 

وامل�صاركني يف جيتك�ش”.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 , النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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اقتصاد
800 �سخ�سية تاأمينية تبحث يف البحرين م�ستقبل القطاع

املعراج يدعو ال�ركات البحرينية لال�صتفادة من الأفكار واملبادرات

دعا حمافظ م�رف البحرين املركزي ر�صيد 
املعراج ال����ركات البحريني���ة العاملة يف قطاع 
التاأم���ني؛ لال�صتفادة من الأف���كار واملبادرات 
الت���ي تطرح يف املحاف���ل والتجمعات العاملية؛ 
لتوفري خدم���ات تاأمينية �ريعة ومتنوعة وذات 

كلف منا�صبة للم�صتهلكني.
واأك���د خالل افتتاح فعاليات موؤمتر الحتاد 
الإف���رو اآ�صي���وي FAIR اأم����ش الأول اأن وجود 
عدد كبري من ال����ركات العاملية والإقليمية يف 
مكان واحد يعطي فر�ص���ة للبحرين وللعاملني 
يف التاأم���ني للتوا�صل م���ع زمالئهم, )...( هناك 
الكث���ري م���ن الأفكار الت���ي يعر�صه���ا املوؤمتر. 
والآن م���ع التط���ور التكنولوج���ي يف ال�صناع���ة 
املالية, فاإن العدي���د من احللول �صت�صاف اإلى 

التاأمني. 
ويبح���ث املوؤمتر ال���ذي يقام حت���ت رعاية 
رئي����ش الوزراء �صاح���ب ال�صم���و امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة, ويح����ره نحو 
800 �صخ�صي���ة من 62 دولة, على مدار 3 اأيام 
التحولت املعا�رة لقطاع التامني يف الأ�صواق 

الرقم���ي,  والتاأم���ني  والآ�صيوي���ة,  الإفريقي���ة 
واإدارة الأخطار, ودور �ركات التاأمني يف الثورة 

الإلكرتونية.
وه���ذه امل���رة الأول���ى الذي يعق���د الحتاد 
موؤمتره يف دولة خليجية رغم اأنه اأن�صئ قبل 53 

عاما.
اخلام�ص���ة  بن�صخت���ه  املوؤمت���ر  ويحظ���ى 
والع�ري���ن, بدع���م م����رف البحري���ن املركزي 
واجلمعي���ة البحرينية للتاأم���ني, و�ركة تر�صت 

ري, واملجموعة العربية للتاأمني )اأريج(.
م���ن جهته, ق���ال رئي����ش اللجن���ة املنظمة 
للموؤمتر نبي���ل حجار اإن “احل�صور ي�صم العديد 
من خ���رباء التاأمني واإعادة التاأم���ني والو�صطاء 
م���ن  التاأم���ني  ومراقب���ي  اخل�صائ���ر  وم�ص���وي 

القارتني الآ�صيوية والإفريقية”.
واملدي���ر  الرئي����ش  تط���رق  ذل���ك,  اإل���ى 
التنفيذي للجمعي���ة الدولية للتاأمني )IIS( يف 
نيوي���ورك ماي���كل ج. موري�ص���ي, يف كلمته اإلى 
�صبل حتفيز �صناعة التاأم���ني الإفرو- اآ�صيوية 

من خالل البتكار. 
و�صه���د املوؤمت���ر مرا�ص���م انتق���ال رئا�صة 

الحتاد م���ن جمهورية م�ر العربي���ة اإلى مملكة 
البحرين ممثل���ة يف الرئي�ش التنفيذي للمجوعة 
العربي���ة للتاأم���ني )اأريج( يا����ر البحارنة الذي 

�صرياأ�ش الحتاد لل�صنتني املقبلتني.
اخل���رباء  م���ن  نخب���ة  املوؤمت���ر  وي�ص���م 
واملتحدث���ني الدولي���ني الذي���ن �صيناق�ص���ون 
امل�صتج���دات املهم���ة التي م���ن �صاأنها حتديد 

م�صتقبل �صناعة التاأمني, ل�صيما مع املتغريات 
التكنولوجية التي ت�صهدها الأ�صواق.

وي�صعى الحتاد ال���ذي ي�صم 255 موؤ�ص�صة 
م���ن 52 �صوًق���ا اآ�صي���وي واإفريق���ي م���ن خالل 

املوؤمتر اإلى تفعيل وتو�صعة قاعدة منت�صبيه.
ويت�صمن املوؤمت���ر اأربع جل�ص���ات تفاعلية 
ملناق�ص���ة موا�صي���ع ال�صاعة برئا�ص���ة خرباء يف 

�صوق التاأمني هي “ديناميكية الأجهزة الرقابية 
يف الأ�صواق الأفرو-اآ�صيوية”, و”ال�صرتاتيجية 
الرقمية للتاأمني - ابت���كار املنتجات واحللول 
العملي���ة”, و”جل�صة لروؤ�ص���اء تنفيذيني للنظر 
ب�صاأن الق�صاي���ا ذات الأولوية ل�صتغالل فر�ش 
الأ�ص���واق الإفرو-اآ�صيوي���ة” و”التكنولوجيا يف 

عامل التاأمني واإعادة التاأمني”. 
وتاأ�ص�ش الحتاد الإف���رو- اآ�صيوي للتاأمني 
واإعادة التاأمني )FAIR( يف �صبتمرب من العام 
1964؛ لتعزي���ز التعاون ب���ني �ركات التاأمني 
واإع���ادة التاأم���ني يف اإفريقي���ا واآ�صي���ا, وقد مت 
اإن�ص���اء عدة جممعات لإع���ادة التاأمني يف �صبيل 
حتقي���ق هذا اله���دف. وت�صمل ه���ذه املجمعات 
جممع���ة اإعادة التاأمني غري احلي���اة الذي تديره 
وجممع���ة  تركي���ا,   ,)Milli Re( ري  ميل���ي 
تاأمين���ات الط���ريان ب���اإدارة ال�رك���ة املركزية 
لإع���ادة التاأم���ني, املغ���رب, و�صن���دوق النفط 
والطاق���ة التي تتولى اإدارت���ه �ركة تر�صت ري 
)Trust Re(, البحري���ن, وجممع اإعادة التاأمني 
للك���وارث الطبيعية وتدار م���ن جانب �ركة جي 

اي �صي لإعادة التاأمني )GIC Re(, الهند.

•     من حفل الفتتاح 	

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�ساديمازن الن�سور

جمال: املوؤمتر فر�سة للتعرف على اأ�سواق “اإعادة التاأمني” مليار دوالر اأق�ساط اإعادة التاأمني بالبحرين �سنوًيا 
اعت���رب الرئي����ش التنفي���ذي ل�رك���ة 
التكاف���ل الدولية للتاأم���ني يون�ش جمال 
ا�صت�صافة البحرين موؤمتر الحتاد الإفرو 
اآ�صيوي FAIR فر�ص���ة مواتية؛ للتعرف 
على �ركات واأ�صواق اإعادة تاأمني جديدة 

ل�صيما العاملة يف ال�صني واليابان.
واأكد اأن هذه ال����ركات )الآ�صيوية( 
تع���د اأكرب واأ�صخ���م من تلك الت���ي اأعتاد 
ال�ص���وق التعامل معها, والت���ي تاأتي من 
اأم���ريكا واأوروب���ا, وبالتايل اآف���اق جديدة 

لي����ش فق���ط لل�ص���وق البحريني���ة, واإمنا 
للخليج عموما.

واأو�ص���ح جم���ال اأن جمعي���ة التاأمني 
البحريني���ة عندما كان رئي�صا لها, هي من 
دع���ا الحتاد لعق���د موؤمت���ره يف البحرين, 
وذل���ك لأهميت���ه ولل���دور ال���ذي �صيلعبه 
احل���دث يف التعريف بال�ص���وق البحرينية, 
م�صريا اإل���ى اأن جميع اأع�صاء جمل�ش اإدارة 

الحتاد �صوتوا باملوافقة على الأمر.
وتاب���ع “احل�ص���ور جيد, وه���ذا فخر 
للبحرين باأن ت�صتطي���ع جمع كل �صانعي 
التاأم���ني واإع���ادة التاأم���ني حت���ت �صقف 

واحد”.

ق���ّدر رئي����ش اللجن���ة املنظم���ة 
اآ�صي���وي  الإف���رو  الحت���اد  ملوؤمت���ر 
�أق�ساط  FAIR نبي���ل حج���ار حج���م 
اإع���ادة التاأم���ني يف البحري���ن بنح���و 
ملي���ار دولر �صنويا, ما يجعله �صوقا 
واحدة تقدم دعم���ا كبريا لالقت�صاد 

الوطني.
املوؤمت���ر يف  انعق���اد  اأن  واأك���د 
مواتي���ة  فر�ص���ة  ي�ص���كل  البحري���ن 
للتعريف بقط���اع التاأمني البحريني 

ل�صيم���ا م���ع وج���ود اأكرث م���ن 800 
م�صارك ميثل���ون 350 �ركة من 62 

دولة حول العامل.
اأن امل�صاركني لي�صوا  واأو�ص���ح 
من اإفريقيا واآ�صيا فقط, واإمنا هناك 
اأنا����ش قدموا م���ن اأوروب���ا واأمريكا, 
ما يفت���ح املجال لعق���د التفاهمات 
والفر����ش  باخلدم���ات  والتعري���ف 

خ�صو�صا �صوق اإعادة التاأمني.
واأ�صاف حج���ار اأن الأهم يف هذه 
الفرتة هو اإعادة التاأمني, وهو يعني 
تاأمني �ركات التاأم���ني, الذي اأعده 
�صوقا عابرة للقارات, فهي اإقليمية 

وعاملي���ة, )...( يف البحري���ن هن���اك 
�ركت���ان كبريتان به���ذا املجال هما 
املجموعة العربي���ة للتاأمني )اأريج( 
لإع���ادة  العاملي���ة  تر�ص���ت  و�رك���ة 

التاأمني.
وح���ول عدم انعق���اد املوؤمتر يف 
اخللي���ج العربي اإل ه���ذه املرة رغم 
اأنه تاأ�ص�ش منذ الع���ام 1964, اأرجع 
حجار ال�صبب اإلى عدم تلقي الحتاد 
دعوات من دول اخلليج, حيث جرت 
الع���ادة باأن تتقدم الدول بطلب من 

•الحتاد لعقد موؤمتره فيها. يون�ش جمال	

البور�سة: 6 ماليني �سهم بـ 1.19 مليون دينار
م�سدر لـ “$”: ال رفع الأ�سعار البنزين 

رًدا على خرب متداول على و�صائل التوا�صل 

نف���ى م�صدر مطلع يف الهيئة الوطنية للنفط 
والغ���از ل� “الب���الد” اأي نية لرف���ع اأ�صعار البنزين, 
فيم���ا �صتم�صي اخلط���ة احلكومي���ة املعلنة فيما 

يتعلق بالديزل والكريو�صني.
وت���داول ن�صط���اء عل���ى و�صائ���ل التوا�ص���ل 
الجتماعي اأم�ش الأول خ���ربا ن�صبوه لوزارة النفط 
ي�صري اإلى اأنه �صيتم رفع اأ�صعار جميع امل�صتقات 
النفطي���ة مب���ا فيه���ا البنزي���ن اعتبارا م���ن مطلع 

2018 بواقع 20 فل�صا للرت الواحد.
وقالوا يف اخلرب )امللف���ق( اإن هذه الزيادات 
تاأت���ي بح�صب اخلطة التي اأعلنتها احلكومة والتي 
تق�صي بزيادة الأ�صعار منذ يناير من العام 2016 
وت�صتمر حت���ى العام 2022 بواقع كل عامني مرة 

متا�صيا مع رفع الدعم عن املحروقات.
اجلدي���دة  الأ�صع���ار  ف���اإن  اخل���رب,  وبح�ص���ب 

�صتكون 220 فل�صا لل���رت البنزين ال�صوبر, و180 
فل�صا لل���رت البنزين املمتاز, و145 فل�صا للبنزين 
اجليد, فيم���ا ي�صل لرت الديزل اإل���ى 165 فل�ًصا, 
والكريو�ص���ني 140 فل�ًص���ا, ما يعن���ي اأن الزيادة 
�صتكون مبقدار 20 فل�ًصا على اللرت الواحد جلميع 

اأ�صناف الوقود.
وكانت احلكومة قد رفعت اأ�صعار امل�صتقات 
النفطي���ة منذ 12 يناير 2016 بعدما ثبتت لأكرث 
م���ن 30 عاًما, وذلك �صم���ن اإ�صالحات اقت�صادية 
لتخفي���ف عج���ز امليزاني���ة م���ن خالل رف���ع الدعم 

املوجه للمحروقات.
و�صع���د �صعر ل���رت البنزين املمت���از من 100 
فل����ش اإل���ى 160 فل�ًصا, اأي بواق���ع 60 % واجليد 
م���ن 80 فل�ًصا اإلى 125 فل�ًصا للرت, اأي بن�صبة 56 

% تقريًبا.
كم���ا اأعلن���ت احلكوم���ة ع���ن رف���ع الدعم عن 
الكريو�ص���ني والديزل مع مطلع 2016 وفق خطة 

متت���د اإلى 4 اأعوام, حي���ث زاد الديزل مبقدار 20 
فل�ًص���ا لي�صبح 120 فل�ًصا لكل لرت على اأن يرتفع 
بواقع 20 فل�ًص���ا يف الأعوام الأربعة املقبلة, فيما 
زاد الكريو�ص���ني اإل���ى 120 فل�ًص���ا لل���رت, ثم زاد 
الع���ام اجلاري اإل���ى 145 فل�ًصا, لك���ن �صعره بقي 

ثابًتا على املخابز للحفاظ على �صعر اخلبز.
وخرج���ت البحري���ن من قائم���ة ال���دول الع�ر 
الأرخ����ش �صع���ًرا للبنزين على م�صت���وى العامل يف 
تقري���ر لوكال���ة بلومبريغ بعد اأن رفع���ت اأ�صعاره 

العام املا�صي.
ووفًقا لتقدي���رات امليزانية للعامني 2017 
- 2018 الت���ي مرره���ا جمل�ش الن���واب 11 يوليو 
2017 ف���اإن اإنت���اج حقل البحرين ي�ص���ل اإلى 47 
األ���ف برميل يوميًّا يف 2017 وحوايل 45.6 األف يف 
2018, فيما يبلغ اإنتاج حقل اأبو�صعفة امل�صرتك 
م���ع اململك���ة العربي���ة ال�صعودية نح���و 150 األف 

برميل يوميًّا خالل العامني.

املنام���ة - بور�ص���ة البحرين: اأقفل 
موؤ����ر البحرين العام اأم����ش الثالثاء عند 
م�صت���وى 1,271.66 بانخفا����ش وقدره 
ي���وم  باإقفال���ه  مقارن���ة  نقط���ة   1.52
الإثنني, يف ح���ني اأقفل موؤ����ر البحرين 
 1,016.26 م�صت���وى  عن���د  الإ�صالم���ي 
بانخفا����ش وق���دره 0.87 نقطة مقارنة 
باإقفاله ال�صابق. وت���داول امل�صتثمرون 
ملي���ون   6.02 البحري���ن  بور�ص���ة  يف 
�صه���م, بقيم���ة اإجمالي���ة قدره���ا 1.19 
ملي���ون دين���ار, مت تنفيذه���ا م���ن خالل 
119 �صفق���ة, حيث رك���ز امل�صتثمرون 
تعامالتهم على اأ�صهم قطاع ال�صتثمار, 
والت���ي بلغت قيم���ة اأ�صهم���ه املتداولة 
623.93 األ���ف دين���ار, اأي ما ن�صبته 52 
% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية 
قدرها 3.97 مليون �صهم, مت تنفيذها 

من خالل 17 �صفقة.
ج���اءت جمموعة جي اف ات�ش املالية 
يف املركز الأول, اإذ بلغت قيمة اأ�صهمها 

املتداول���ة 574.93 األف دين���ار, اأي ما 
ن�صبت���ه 48.21 % اإجمايل قيمة الأ�صهم 
املتداولة وبكمي���ة قدرها 3.51 مليون 
�صهم, مت تنفيدها من خالل 11 �صفقة. 
اأم���ا املرك���ز الث���اين, ف���كان لأملني���وم 
البحري���ن )األبا( بقيم���ة قدرها 285.16 
األف دين���ار, اأي ما ن�صبته 23.91 % من 
اإجمايل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمية 
قدرها 564.53 األف �صهم, مت تنفيذها 
م���ن خ���الل 15 �صفق���ة. ث���م ج���اء البنك 
الأهل���ي املتحد بقيم���ة قدرها 150.15 
األف دين���ار, اأي ما ن�صبته 12.59 % من 
اإجمايل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمية 
قدرها 581.40 األف �صهم, مت تنفيذها 

من خالل 15 �صفقة.
ومت ي���وم اأم����ش ت���داول اأ�صهم 13 
�ركة, ارتفعت اأ�صعار اأ�صهم 4 �ركات, 
 4 اأ�صه���م  اأ�صع���ار  يف ح���ني انخف�ص���ت 
����ركات, وحافظت بقي���ة ال�ركات على 

اأ�صعار اإقفالتها ال�صابقة.

اأمل احلامد
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اأك����د وزير املوا�ص����ات واالت�صاالت، كمال 
اأحم����د، اأن ن�صب����ة اإجن����از م�����روع تو�صع����ة مطار 
البحري����ن ال����دويل و�صل����ت اإل����ى 40 % تقريبا، 
م�ص����رًيا اإلى اأن خطة التو�صعة ت�صري وفق اخلطة 
املو�صوع����ة وامليزاني����ة املر�ص����ودة له����ا دون 

تغيري.
لل�صحافي����ن  ت�ريح����ات  خ����ال  واأ�ص����اف 
على هام�����ش افتتاح موؤمتر املط����ارات العربية 
الث����اين، اأن اأب����رز م�صاريع تو�صع����ة املطار التي 
يت����م تنفيذها حاليا هي اإن�ص����اء حظرية طائرات 
جديدة، مبنى امل�صافرين اجلديد، حمطة اإطفاء 
جديدة، بوابات اأمنية، اإ�صافة اإلى م�روع حظرية 

وقود الطائرات.
واأ�ص����ار الوزير اإل����ى اأن البحرين تنفذ حاليا 
اأح����د اأك����ر م�صاريع تطوي����ر البني����ة التحتية يف 
الطريان امل����دين على م�صت����وى املنطقة، االأمر 
الذي �صيوؤدي اإلى النهو�ش باالقت�صاد الوطني 
ودعم خمتلف القطاعات احليوية، حيث اإن مطار 
البحري����ن الدويل يعت����ر البواب����ة االأولى جلميع 
امل�صافرين اإذ ي�صاع����د على جذب امل�صتثمرين 
اأن  واأو�ص����ح  البحريني����ة.  لل�ص����وق  وال�����ركات 
ا�صت�صافة اململكة له����ذا املوؤمتر ت�صاعد جميع 
احل�ص����ور عل����ى التع����رف عل����ى اأه����م التحديات 
الت����ي تواجه تنفيذ اأي م�روع من م�صاريع البنية 
التحتي����ة، كم����ا يوؤك����د املكانة املرموق����ة التي 
تتبواأه����ا البحري����ن يف قط����اع الط����ريان املدين 

وي�صاع����د املخت�صن ومديري املط����ارات على 
التعرف اي�صا على اأهم حتديات م�صاريع البنية 
التحتي����ة يف القطاع. يذك����ر اأن موؤمتر املطارات 
العربي����ة ي�صمل هذا الع����ام على قرابة 25 ورقة 
عم����ل متخ�ص�صة م����ن خمتلف دول الع����امل، اإلى 
جان����ب االأوراق املقدم����ة م����ن البحري����ن ودولة 
االإم����ارات العربي����ة املتحدة واململك����ة العربية 
ال�صعودية والرازيل واإجنلرتا وفرن�صا واأملانيا. 
وتتمح����ور اأوراق العم����ل املوؤمتر ح����ول ت�صميم 
مبن����ى امل�صافرين من اأج����ل التو�صل اإلى نتائج 
علمي����ة حم����ددة يف جم����االت متخ�ص�ص����ة، كم����ا 
يحت����وي املوؤمتر اإلى جان����ب احللقات النقا�صية 
املتنوع����ة عرو�ص����ا متخ�ص�ص����ة ح����ول م�صاريع 

املطارات املختلفة يف املنطقة. 

امل������وؤمت������ر م���ت���خ�������ص�������ش ب���ت�������ص���م���ي���م م���ب���ن���ى امل�������ص���اف���ري���ن

موؤمتر املطارات العربية من�صة اللتقاء املتخ�ص�صني وتبادل اخلربات
برعاية وزير املوا�صات واالت�صاالت وي�صتمر على مدار يومن 

افتت���ح وزي���ر املوا�صات واالت�ص���االت كمال 
اأحم���د موؤمتر املط���ارات العربية الث���اين يوم اأم�ش 
وي�صتم���ر مل���دة يوم���ن، اإذ ميثل املوؤمت���ر من�صة 
اللتق���اء املخت�صن يف �صناعة املط���ارات وتبادل 

اخلرات فيما بينهم.
وق���ال رئي�ش جمعي���ة املهند�ص���ن البحرينية 
م�صعود الهرمي: “يعد اال�صتثمار يف البنية التحتية 
م���ن اأولوي���ات ال���دول لتطوير وحتدي���ث املرافق 
العامة، وتاأهيلها لا�صتجابة للمتطلبات التناف�صية 
الدولي���ة، واالحتف���اظ مبوق���ع له���ا عل���ى اخلارطة 
الدولية، ونرى اأنه من واجب الدولة قيادة وتوجيه 
التنمي���ة يف خمتل���ف الظ���روف االقت�صادي���ة مب���ا 
يخدم اإ�صرتاتيجياته���ا، ويعزز مكا�صبها يف التطور 
االقت�صادي واالجتماع���ي وال�صيا�صي، منوها اأنه ال 
يختل���ف اثنان عل���ى اأن املناف���ذ احلدودية واأهمها 
املط���ارات تعت���ر واجهات لل���دول، فم���ن خالها 
يقا�ش مدى تطورها، وال نعني بذلك حداثة املباين 
واملن�صاآت فق���ط، بل يتعدى االأم���ر اإلى العمليات 
واالإجراءات واملعايري وتعام���ل املخت�صن وجميع 

ما له عاق���ة بامل�صافرين، وبالتايل ف���اإن ا�صتمرار 
اال�صتثم���ار يعد م���ن االأمور احليوي���ة للحفاظ على 

املكانة ومواكبة التطورات املت�صارعة”.
واأك���د الهرمي خ���ال كلمة األقاه���ا يف انطاق 
البحريني���ة  املهند�ص���ن  اأن  املوؤمت���ر،  فعالي���ات 
حر�ص���ت ومازال���ت عل���ى تنظيم املوؤمت���رات ومن 
بينه���ا هذا املوؤمت���ر، حيث يق���دم فر�ص���ة مثالية 
اللتق���اء املتخ�ص�ص���ن من خمتل���ف مناطق العامل 
اجلغرافي���ة لتب���ادل اخل���رة واملعرف���ة، وااللتقاء 
باخل���راء العاملي���ن؛ لا�صتف���ادة م���ن خراته���م 
وجتاربهم، ومل يكن مبقدور اجلمعية اأن ت�صتمر يف 
تنظيم هذه الفعالي���ات لوال الدعم الذي تلقاه من 
احلكومة والوزارات واملوؤ�ص�صات الر�صمية والقطاع 
اخلا�ش، والذي نعدهم جميعا �ركاء اإ�صرتاتيجين.

م���ن جانب���ه، األق���ى رئي����ش موؤمت���ر املطارات 
العربي���ة الثاين �صي���اء توفيقي، كلم���ة قال فيها: 
“اإن �صناع���ة املطارات ت�صتم���ر بالتقدم والتطور 
ب�صكل مط���رد؛ نظ���را للحاجة املا�ص���ة والزيادة يف 
حركة النق���ل اجلوي وتط���ور تكنولوجيا املطارات 
وتاأثريات ذلك عل���ى ت�صميم وتخطيط املطارات؛ 
ل���ذا قررنا اأن يك���ون املوؤمتر متخ�ص����ش بت�صميم 

مبنى امل�صافرين. واأو�صح اأن االإح�صاءات املتعلقة 
باملط���ارات تب���ن اأرقام���ا خيالي���ة، فعل���ى �صبيل 
املث���ال ال احل����ر، جن���د اأن الثقافة العلمي���ة لبناء 
املط���ارات حت���ى الع���ام 2016 بلغ���ت 560 مليار 
دوالر، حي���ث كان ن�صيب مط���ارات ال�رق االأو�صط 
90 مليون دوالر، كما اأن جمموع حركة امل�صافرين 
يف العام نف�صه بل���غ 7.7 مليار م�صافر، وبلغ الدخل 

االإجم���ايل من املطارات 152 ملي���ار دوالر. اإ�صافة 
اإل���ى هذه االأرق���ام يتبن ب���اأن �صناع���ة املطارات 
ذات طبيع���ة معق���دة وبحاج���ة اإل���ى تخطيط دقيق 
جدا وتنفيذ بحك���م يف االأمور الهند�صية والت�صغيل 
والتنفيذ؛ من اأجل احل�صول اإلى االأهداف املتعلقة 
بال�صامة واالأمن والفاعلية العالية، وغري ذلك لكل 

مطار.

وا�صتطرد توفيقي “رمبا التحدي االأكر الذي 
يواج���ه �صناع���ة املط���ارات ح���ول قابليته���ا الأكر 
املتغ���ريات يف التكنولوجي���ا، والتي تلقي بظالها 
على ت�صميم املطارات مما يبن احلاجة اإلى اإيجاد 
خمط���ط ع���ام ودقيق للمبن���ى وخط���ة اإ�صرتاتيجية 
معينة للمبن���ى وكذلك على املرون���ة؛ للتمكن من 
التغيري ح�صب املتطلبات واملتغريات. ومن ناحية 
اأخ���رى، ف���اإن دور املهند����ش يف تنفي���ذ املطارات 
ه���و دور اأ�صا����ش، ول���ذا فاإن م���ن واجب���ات جمعية 
املهند�ص���ن البحريني���ة العمل على اإيج���اد برامج 
لتطوير املهند�صن خ�صو�ص���ا املحلين والعرب 
يف ه���ذا املجال، واأن هذا املوؤمت���ر هو الأب�صط مثال 
على ذلك. وقال: “ك���وين رئي�صا لهذا املوؤمتر اأود 
اأن اأبع���ث 3 ر�صائ���ل من خ���ال هذه الكلم���ة، اأوال: 
����رورة اإيجاد خمطط مف�ص���ل ومتكامل لكل مطار 
يرتب���ط باأنظم���ة االإ�صرتاتيجية وياأخ���ذ يف االعتبار 
املرونة ملواكبة املتغريات يف التكنولوجيا، ثانيا: 
����رورة اإيج���اد مراك���ز متخ�ص�صة عل���ى امل�صتوى 
العاملي يف علوم وبح���وث املطارات، ثالثا: �رورة 
اإيجاد برام���ج متخ�ص�صة ومعين���ة لتطوير الكوادر 

املحلية والعربية يف املطارات”.

• وزير املوا�صات يكرِّم املنظمن وامل�صاركن يف املوؤمتر	

 ت�صوير ر�صول احلجريي

املحرر االقت�صادي من جزر اأمواج

منتدى املهند�صـــة البحرينية يناق�ش حتديات القطاعات التنموية 
وزي��ر النف��ط: املراأة ا�صتطاعت مواكبة التخ�ص�صات اجلديدة 

املنام���ة - الوطنية للنفط والغاز: �صّلط منتدى 
املهند�ص���ة البحرينية ال�صوء على امل�صرية التنموية 
التي ت�صهدها �ص���رية املهند�صة البحرينية املتميزة 
من تطور ومناء وازدهار وعلى ما حققته من اإجنازات 
نوعي���ة كب���رية �صاهم���ت ب�ص���كل مبا����ر يف النه�صة 
التنموية التي ت�صهدها اململكة يف خمتلف املجاالت، 
ومناق�ص���ة �ُصب���ل ا�صت����راف امل�صتقب���ل للمهند�صة 
لتمك���ن  الدافع���ة  واال�صرتاتيجي���ات  البحريني���ة 
ح�صوره���ا وتقدُّمه���ا يف جم���ال العم���ل الهند�صي يف 
خمتلف املوؤ�ص�ص���ات والهيئات احلكومية وال�ركات 
النفطي���ة وال�صناعي���ة، وكذلك مناق�ص���ة التحديات 
الت���ي تواجه���ا يف حتقي���ق تطلعاته���ا يف القطاعات 

التنموية املختلفة. 
ج���اء ذل���ك ل���دى افتت���اح وزي���ر النف���ط ال�صيخ 
حمم���د بن خليفة اآل خليفة اأم����ش الثاثاء 10 اأكتوبر 
2017 فعالي���ات “ُمنت���دى امُلهند�ص���ة البحريني���ة” 
مبرك���ز البحرين الدويل للمعار�ش و�صط ح�صور عدد 
كب���ري من املدعوات من املهند�ص���ات القياديات يف 

املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية وال�ركات النفطية 
وال�صناعية واجلهات الر�صمية واالأهلية ذات العاقة. 
ن وزي���ر النفط عالياً يف كلمت���ه االفتتاحية،  وثمَّ
ل قرين���ة عاهل الباد رئي�ص���ة املجل�ش االأعلى  تف�صُّ
للم���راأة �صاحب���ة ال�صمو امللكي االأم���رية �صبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليفة، لاحتفاء بامل���راأة املهند�صة، يف 
ي���وم امل���راأة البحريني���ة االأول من دي�صم���ر من هذا 
العام، م�صيداً عالياً بالدع���م الاحمدود الذي حتظى 
به امل���راأة املهند�صة البحريني���ة يف كافة القطاعن 

العام واخلا�ش من لدن �ُصُموِّها.
وقال الوزير اإن القط���اع النفطي وال�صناعي يف 
البحرين يزخ���ر بالكفاءات الن�صائي���ة، الاتي يعملن 
بج���ٍد واجته���اد م���ن اأج���ل حتقي���ق الروؤي���ة امللكية 
ال�صبَّاقة بتطلعاته���ا يف العهد الزاهر حل�رة �صاحب 
اجلالة عاهل الباد ودفع عجل���ة التنمية امل�صتدامة 
الت���ي ت�صهدها اململكة ملا فيه خ���ري و�صالح �صعب 
البحري���ن ال���ويف، مثمناً عالياً اجله���ود العظيمة التي 
يبذلها املجل�ش االأعلى للم���راأة وتقدمي كافة الدعم 

وامل�صاندة يف متكن امل���راأة البحرينية على خمتلف 
االأ�صع���دة. موؤك���داً عل���ى اأن ه���ذا التك���رمي �صيمنح 
املهند�ص���ة البحريني���ة املزي���د م���ن الدع���م والثقة 

بالنف����ش وال�صع���ور بامل�صوؤولية جت���اه مهنتهاعلى 
ال�صعيد املحلي واالقليمي والدويل.

وتاب���ع الوزير اأن امل���راأة البحريني���ة ا�صتطاعت 

مواكب���ة التخ�ص�ص���ات الهند�صي���ة اجلدي���دة مث���ل 
هند�صة الكمبيوت���ر والتخ�ص�ص���ات الهند�صية ذات 
العاق���ة وغريه���ا، م�صي���داً بامل�صت���وى الرفيع الذي 
و�صل���ت اإليه م���ن اإثبات كفاءته���ا وجدارتها يف تلك 

املجاالت رغم �صعوبتها.
وا�صت�صه���د الوزي���ر خ���ال كلمت���ه، بع���دد م���ن 
ق�ص�ش التج���ارب واأف�ص���ل املمار�ص���ات امليدانية 
الت���ي ي�صهده���ا القط���اع النفط���ي يف البحري���ن من 
خال تواج���د امل���راأة املهند�صة البحريني���ة يف جميع 
ال����ركات النفطي���ة التابعة للهيئ���ة الوطنية للنفط 
والغ���از والبالغ عددها ت�صع ����ركات، مثمناً جهودها 
يف حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية لل�ركات املنت�صبة 

اإليها. 
بعده���ا حتدثت املدير التنفيذي لوحدة الطاقة 
امل�صتدامة املهند�صة جيهان املرباطي ا�صتعر�صت 
اآخ���ر االإح�صائي���ات االقليمي���ة والعاملي���ة املتعلقة 
بالفج���وة ب���ن الرج���ل وامل���راأة يف قطاع���ات العمل 

املختلفة. 

• وزير النفط يلقي كلمته يف منتدي املهند�صة البحرينية	

زينب العكري من جزر اأمواج

ق���ال الرئي����ش التنفي���ذي ل�رك���ة مطار 
البحرين حمم���د البنفاح اإن موؤمتر املطارات 
العربي���ة الث���اين مب���ادرة ممتازة م���ن جمعية 
املهند�ص���ن البحريني���ة، ويتي���ح املوؤمت���ر 
فر�صة للعاملن يف جمال املطارات املحلية 
للق���اء اأقرانه���م يف �صناع���ة املط���ارات على 
م�صت���وى املنطق���ة وم�صتوى الع���امل، ويتيح 

تبادل اخلرات واملعرفة.
واأ�ص���اف خ���ال ت�ريح���ه لل�صحافي���ن 
عل���ى هام����ش افتت���اح املوؤمت���ر اأن ت�صيي���د 
البوابة الرئي�صة وحمط���ة االإطفاء يف امل�روع 
قارب���ت على االنتهاء، ولك���ن الرتكيز االأكر 
عل���ى مبن���ى امل�صافري���ن اجلدي���د، مبيًنا اأنه 

م���ن امل�صاري���ع االأخرى ه���و م����روع مواقف 
ال�صي���ارات متعدد الطوابق الذي مت االنتهاء 
م���ن و�ص���ع االأ�صا�ص���ات في���ه، والب���دء حاليا 
بالطاب���ق االأر�صي، متوقع���ا اأن يتم االنتهاء 
منه قب���ل االنته���اء م���ن مبن���ى امل�صافرين. 
وع���ن ن�صب���ة االإجن���از يف مبن���ى امل�صافرين، 
اأ�ص���ار اإلى اأن���ه مت الو�ص���ول اإل���ى منت�صف 
الطري���ق حاليا بعد م�ص���ي 17 �صهًرا من بدء 
عملي���ات االإن�ص���اء، ويتم تنفي���ذ امل�روع من 
خ���ال الرنامج املعد ومن �صم���ن امليزانية 
املر�صودة للم�روع، واأو�صح اأنه يتبقى اأكرث 
م���ن عام ون�ص���ف العام ال�صتكم���ال امل�روع 
ح�صب اخلطة، وناأمل اأن يتم افتتاحه يف العام 

.2019

البنفاح: البوابة الرئي�صة لتو�صعة املطار قاربت على االنتهاء

 املنام���ة - روي���رتز: ق���ال وزي���ر النفط 
ال�صي���خ حممد بن خليفة اآل خلفي���ة اإنه �صيتم 
ا�صتكم���ال خ���ط اأنابي���ب نف���ط جدي���د بطاقة 
350 األف برمي���ل يوميًّا ي�صل اإلى ال�صعودية 
الع���ام املقبل خلدمة التو�صعة املزمعة لطاقة 
م�صف���اة بحرينية يف حن يت���م درا�صة مد خط 

الأنابيب الغاز.
وقال ال�صيخ حمم���د يف مقابلة مع رويرتز 
اإن البحري���ن جت���ري مفاو�ص���ات يف مراحله���ا 
النهائي���ة م���ع �رك���ة متقدم���ة بعر�ش حتظى 
النفطي���ة  م�صفاته���ا  لتو�صع���ة  باأف�صلي���ة 
الوحيدة، ومن املتوق���ع اأن تتم تر�صية العقد 

قبل نهاية العام. ومل يذكر الوزير ا�صم ال�ركة 
املتقدمة بالعر�ش لكن م�صادر قالت لرويرتز 
يف اأغ�صط����ش اإن كون�صورتي���وم ي�صم تكنيب 
اف.ام.�صي و�صام�صوجن للهند�صة وتكنيكا�ش 

ريونيدا�ش االإ�صبانية قدم العر�ش االأقل.
وتبني اململكة اأي�ًصا اأولى حمطاتها للغاز 
الطبيعي امل�صال، التي �صت�صمح لها با�صترياد 
الغ���از الطبيع���ي امل�صال من اأج���ل اال�صتخدام 
املحل���ي. وقال ال�صيخ حمم���د اإن من املحتمل 
اأن ت�صتخدم اأرامكو ال�صعودية املحطة يف اإطار 
خمط���ط اأو�صع لربط دول اخلليج بخط الأنابيب 

الغاز.

وزير املوا�صات: اإجناز 40 % من تو�صعة مطار البحرين الدويل

 املنام���ة - الوطنية للنفط والغاز: ا�صتقطب 
موؤمتر ومعر�ش ال�رق االأو�صط االأول للكيمياويات 
الرئي�ص���ة  ال�صخ�صي���ات  الدقيق���ة واملتخ�ص�ص���ة 
له���ذه ال�صناع���ة يف املنطق���ة من م���وردي املواد 
البرتوكيماوي���ة واملحول���ن وم�صنع���ي املعدات 
االأ�صلية وامل�صتثمري���ن املحتملن وذلك لعر�ش 
وتب���ادل اخل���رات و املعلوم���ات واالط���اع عل���ى 
الت���ي ت�صهده���ا  اآخ���ر امل�صتج���دات والتط���ورات 
�صناعة امل���واد الكيمياوية الدقيقة واملتخ�ص�صة 
وا�صتك�صاف ومناق�صة الق�صايا الرئي�صة املتعلقة 
التعبئ���ة  والت�صيي���د،  البن���اء  والغ���از،  بالنف���ط 

والتغليف،ال�صيارات وكذلك اإدارة املياه.

وافتت���ح وزير النفط ال�صي���خ حممد بن خليفة 
اآل خليف���ة فعاليات املوؤمتر �صب���اح اأم�ش الثاثاء 
ال���دويل  البحري���ن  مبرك���ز   2017 اأكتوب���ر   10
للمعار�ش، بح�صور وا�صع من الروؤ�صاء التنفيذين 
ومديري االإدارات واملهند�صن والفنين وطاب 
اجلامعات املحلي���ة واالإقليمي���ة والدولية. وُيعقد 
هذا احل���دث الفني على مدى 3 اأي���ام على هام�ش 
موؤمتر ومعر�ش ال�رق االأو�صط لهند�صة العمليات 
البحري���ن  ت�صت�صيف���ه  ال���ذي   MEPEC  2017
برعاية رئي�ش الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة، بتنظي���م من �ركة 
ميدل اإي�ص���ت اإنرجي اإيفنت����ش وبدعم من املعهد 

بالتعاون  الكيميائي���ن  االأمريك���ي للمهند�ص���ن 
والتن�صيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 

واأع���رب وزي���ر النف���ط ع���ن بال���غ �صعادته يف 
اختيار اجله���ة املنظمة البحرين وال���ذي جاء دليل 
ال�صمعة الطيبة التي تتمتع بها اململكة يف �صناعة 
املوؤمت���رات واملعار����ش املتخ�ص�ص���ة وما تقدمه 
حكوم���ة البحرين من دعم وم�صان���دة يف ا�صتقطاب 
كافة الفعاليات يف اأر�ش اململكة، م�صيداً باجلهود 
التي بذلتها اللجنة املنظمة يف اإخراج هذه الن�صخة 
من املوؤمتر بال�صورة امل�رفة التي تليق بال�صمعة 
الت���ي تتمت���ع به���ا مملك���ة البحري���ن يف �صناع���ة 

املوؤمترات املتخ�ص�صة.

ا “الكيمياويات الدقيقة” ي�صتهدف تبادل اخلرات وم�صتجدات “ال�صناعة” وزير النفط: خط اأنابيب نفط جديد بطاقة 350 األف برميل يوميًّ



Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا
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اإيران اأعدمت 435 �شجينا بينهم 5 ق�رص منذ بداية العام
دبي - العربية نت: 

ك�شف���ت منطقة حقوق االإن�ش���ان االإيرانية يف تقرير اأ�شدرته مبنا�شبة الي���وم العاملي الإلغاء عقوبة 
االإع���دام يف 10 اأكتوب���ر، اأن ال�شلط���ات االإيرانية اأعدم���ت 435 �شجينا، بينهم 5 ق����رص منذ بداية العام 
اجل���اري. وانتقدت املنظم���ة تاأخري جمل�س ال�شورى االإيراين )الربمل���ان( يف امل�شادقة على م�رصوع قرار 

تخفي�س عقوبة االإعدام اإلى ال�شجن للجرائم املتعلقة بتهريب وجتارة املخدرات.
وينتظ���ر اأن ي�شوت الربمل���ان على امل�رصوع بعد امل�شادقة النهائية علي���ه من قبل جمل�س �شيانة 
الد�شتور لي�شبح قانوناً عاماً. ويف حال تنفيذ هذا القانون �شينجو اأكرث 80 % من ال�شجناء املحكومني 
باالإع���دام، اأي 4 اآالف �شجني حمكومني باالإعدام، و�شينخف�س عدد املحكومني باالإعدام ب�شكل ملحوظ، 
اإذ ت�شكل اجلرائم املتعلقة بتهريب وجتارة املخدرات ن�شبة 50 اإلى 60 % من اإجمايل اأحكام االإعدام يف 
اإي���ران. وكان االئت���الف العاملي ملكافحة عقوبة االإعدام اأعلن يف العام 2002 اأن يوم 10 اأكتوبر من كل 

عام يوما عامليا الإلغاء عقوبة االإعدام.
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موسكو - رويترز: 

 حتطم���ت قاذف���ة رو�شي���ة م���ن طراز 
�شوخوي 24 اأم�س الثالثاء عند اإقالعها من 
القاعدة اجلوية الرو�شية يف حميميم بغرب 
�شوري���ا، مما اأدى اإل���ى مقتل طاقمها، كما 
نقلت وكاالت االأنباء الرو�شية عن متحدث 

با�شم وزارة الدفاع يف مو�شكو.
“خرج���ت  ال���وزارة يف بي���ان  وقال���ت 
القاذفة �شو 24 عن املدرج خالل اإقالعها 
م���ن مطار حميمي���م، ووقع احل���ادث بينما 
كان���ت تزيد �رصعته���ا لتقل���ع”. واأ�شافت 
اأن “طاق���م الطائرة مل يك���ن لديه الوقت 
ليق���ذف بنف�شه منها وقت���ل”. ومل يو�شح 
املتحدث الع�شكري عدد االأ�شخا�س الذين 
قتلوا، لكن طاق���م قاذفة �شو 24 غالبا ما 
ي�ش���م �شخ�شني. وتابع املتحدث “بح�شب 
تقري���ر من م���كان احل���ادث، ف���اإن ال�شبب 
ميك���ن اأن يك���ون م�شكلة فني���ة”. وقالت 
وزارة الدف���اع اأم�س اإن الق���وات الرو�شية 
تنف���ذ حالي���ا 150 غ���ارة يومي���ا يف ����رصق 

�شوريا، م�شتهدفة تنظيم “داع�س”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

 ح���ذر نائب الرئي�س العراقي اإياد 
عالوي من “ح���رب اأهلية” على مدينة 
كرك���وك الت���ي يديره���ا االأك���راد اإذا 
ف�شل���ت املحادث���ات ب�ش���اأن ا�شتقالل 
اإقليم كرد�شتان العراق. وقال عالوي، 
يف مقابل���ة مع االأ�شو�شيت���د بر�س، اإنه 
يح���ث زعيم اإقليم كرد�شت���ان العراق 
م�شع���ود برزاين، واحلكوم���ة املركزية 
يف بغ���داد وامليلي�شي���ات املدعوم���ة 
اإيراني���ا، عل���ى اإظهار �شب���ط النف�س، 
وحل اخلالف���ات حول املدين���ة الغنية 
بالنف���ط. واأ�شاف ع���الوي اأن كركوك 
ق���د تكون نقطة �شاخنة ت�شعل ال�رصاع 
يف �شم���ايل الع���راق، موؤك���دا رف�ش���ه 
الع���راق. يذكر  ال�شتق���الل كرد�شتان 
ا�شتفت���اء  يف  اأدرج���ت  كرك���وك  اأن 
كردي مثري للج���دل، يف �شبتمرب، على 

ا�شتقالل اإقليم كرد�شتان. 

القاهرة - أف ب: 
اأ�ش���درت حمكم���ة جناي���ات القاهرة، 
اأم����س الثالث���اء، اأحكام���ا باالإع���دام على 8 
م���ن اأن�ش���ار جماع���ة االإخ���وان؛ الإدانته���م 
يف الق�شي���ة املعروف���ة اإعالمي���ا بق�شي���ة 

“اقتحام ق�شم �رصطة حلوان”.
كم���ا حكم���ت املحكم���ة بال�شجن مدى 
احلي���اة على 50 �شخ�شا، وال�شجن امل�شدد 
ل���� 7 اآخري���ن، وال�شجن 5 �شن���وات على 3 
اأ�شخا����س. وتع���رف هذه الق�شي���ة اإعالميا 
ب���� “اقتح���ام ق�شم �رصط���ة حل���وان”، الذي 
وقع عقب ف����س اعت�شامي رابعة العدوية 
والنه�ش���ة. وك�شف���ت التحقيق���ات عن اأن 
املتهم���ني هاجم���وا ق�ش���م �رصط���ة حلوان 
يف 14 اأغ�شط����س الع���ام 2013، ور�شق���وا 
املولوت���وف  وقناب���ل  باحلج���ارة  الق�ش���م 
واإط���ارات م�شتعل���ة واأ�شطوان���ات غاز، ثم 
اأطلق���وا اأع���رة نارية على �ضب���اط ال�رشطة 

واملواطنني املتواجدين يف الق�شم.

القاهرة - رويترز: 
فت���ح  حرك���ة  با�ش���م  متح���دث  اأك���د 
الفل�شطينية، اأم����س الثالثاء، اأن احلوار مع 
حما�س برعاي���ة م�رصية، يهدف اإلى متكني 
حكومة الوفاق م���ن العمل ب�شكل كامل يف 
قطاع غ���زة، واأنه من غري امل�شموح الف�شل 
اأو الرتاجع للوراء. وقال اأ�شامه القوا�شمي 
اإن فتح “تري���د اأن ت�شل اإلى ب�شط �شلطة 
القان���ون يف غ���زة كم���ا ال�شف���ة الغربي���ة، 
باعتبارهما وح���دة جغرافية واحدة و�شعب 
واحد، والو�شول اإلى �شلطة واحدة بقانون 
واح���د و�ش���الح واحد عل���ى اأ�ش����س وطنية 
وا�شحة”. واأ�شاف اأن احلركة “�شتبذل كل 
جهد ممكن من اأجل اإجناح احلوار، واأنه من 
غري امل�شموح الف�ش���ل، اأو الرتاجع للوراء، 
ونقدر عاليا دور م����رص يف جهودها الإجناح 

احلوار واإنهاء االنق�شام الفل�شطيني”.
ي�ش���ار اإل���ى اأن جل�ش���ات احل���وار بني 
وف���دي فت���ح وحما����س ق���د انطلق���ت يف 
القاه���رة برعاية م�رصي���ة، وتاأت���ي تنفيذا 
للتفاهم���ات الت���ي مت���ت ب���ني اجلانبني 

االأ�شبوع املا�شي.

حتطم مقاتلة رو�شية 
ب�شوريا ومقتل قائدها

عالوي يحذر من “حرب 
اأهلية” على كركوك

م�رص: االإعدام ل� 8 من 
“مقتحمي ق�شم حلوان”

فتح: غري م�شموح 
ف�شل احلوار مع حما�س

�الأمم �ملتحدة ال ترى �ليمن �إال من خالل �صنعاء
احلوثيون يحتجزون �شاحنات م�شاعدات دولية لتعز... املخاليف:

 كم���ا �ش���دد املخ���اليف عل���ى ����رصورة و�شع حد 
لالنقالب، داعي���اً اإلى اإعادة تقييم الو�شع يف اليمن 

واإبراز انتهاك املتمردين للقرارات الدولية.
واأك���د اأن احلكومة ال�رصعية اليمني���ة ا�شتجابت 
جلمي���ع الق���رارات الدولي���ة، م�شدداً عل���ى رف�شها 
ت�شيي�س العمل االإن�شاين، ومطالباً باإي�شال احلقيقة 
فق���ط. اإلى ذلك، ندد بدور بع�س العاملني االأممني 
يف اليم���ن متهما اإياهم بالعمل على ت�شيي�س االأزمة، 
كا�شفا عن حمادثة جمعته مع مبعوثة االأمم املتحدة 
فرجيني���ا جامبا ب�شاأن االأطفال ك�شفت فيها االأخرية 
عن �ش���دور تقرير اأخري غري من�ش���ف ب�شاأن جتنييد 

االأطفال يف اليمن.
كما اأ�ش���ار اإلى اأن ملركز امللك �شلمان الف�شل 
يف مواجهة تف�شي الكول���ريا يف اليمن منددا ببع�س 
التقاري���ر االأممي���ة التي حتاول جتاه���ل دور املركز 

الكبري يف اأعمال االإغاثة يف اليمن.
م���ن جهت���ه، ق���ال امل����رصف العام عل���ى املركز 
عبداهلل بن عبدالعزي���ز الربيعة، اإن التحالف العربي 
لدع���م ا�شتع���ادة ال�رصعي���ة يف اليمن حم���ى 40 األف 
مركز م���ن الق�شف، كما اأن�شاأ وح���دة ومكتباً حلماية 
االأطف���ال، ووح���دة للتن�شيق امل���دين الع�شكري من 

اأجل حماية املدنيني.
يذك���ر اأن التحالف كان اأ�شدر بياناً ليل اجلمعة 
)6 اأكتوب���ر( يو�شح مالب�شات تقري���ر االأمني العام 
ال�شن���وي املتعلق باالأطف���ال يف النزاعات امل�شلحة، 
اأك���د فيه اأن تقري���ر االأمم املتح���دة زود مبعلومات 

م�شللة من قبل “م�شادر غري م�شتقلة”.

من جانب اآخر، احتجزت ميلي�شيات احلوثي 10 
�شاحن���ات حتم���ل م�شاعدات خم�ش�ش���ة للمت�رصرين 
والنازح���ني يف مناطق مبحافظة تع���ز جنوبي اليمن، 

وفق ما اأفادت م�شادر اأمنية اأم�س الثالثاء.
امليلي�شي���ات  اإن  االأمني���ة  امل�ش���ادر  وقال���ت 
املتمرك���زة يف اإحدى نقاط التفتي�س مبديرية حي�س 
واحل�شيني���ة، منع���ت م���رور ال�شاحن���ات التي حتمل 

امل�شاعدات املقبلة من ميناء احلديدة.
وكانت امل�شاعدات املقدمة من برنامج الغذاء 
العامل���ي موجه���ة للمناط���ق االأكرث ت����رصرا يف تعز، 
وت�شم���ل مديري���ة الوازعي���ة ومقبنة وال���ربح غربي 

املحافظة.

عواصم - وكاالت: 

اأكد نائب رئي�س ال�زراء اليمني وزير اخلارجية عبدامللك املخاليف، يف م�ؤمتر �صحايف 

اأم�س الثالثاء من الريا�س، اأن االأمم املتحدة اأغفلت يف تقريرها االأخري ح�ل االنتهاكات 

بحق االأطفال انتهاكات امليلي�صيات بحق اأطفال اليمن. 

اأن  االن�صانية  واالأع��م��ال  لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  اإىل  زيارته  خ��الل  اعترب  كما 

االأمم املتحدة تتعامل مع اليمن عرب �صنعاء، منتقداً املركزية االأممية، قائاًل: “اإن االأمم 

املتحدة ال ترى اليمن اإال من خالل �صنعاء، لذا نطالبها بالعمل على ال مركزية عمليات 

�صيا�صات متييزية  االنقالبيني ميار�ص�ن  اأن  اليمني  وزير اخلارجية  واأو�صح  االإغاثة”. 

ميلي�صيات احل�ثي  اأن  اإىل  امل�صاعدات، م�صريا  بت�زيع  يتعلق  فيما  اليمني  ال�صعب  بحق 

تبيع امل�صاعدات يف ال�ص�ق ال�ص�داء.

ال�صت�صافة كاأ�س �لعامل �الإمار�ت: على قطر �أن تنبذ “�لتطرف” 
 دبي - رويترز:

لل�ش���وؤون اخلارجي���ة يف  الدول���ة  ق���ال وزي���ر   
دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتح���دة اأن���ور قرقا����س 
اإن ا�شت�شاف���ة قط���ر لنهائي���ات كاأ����س العامل لكرة 
الق���دم بالعام 2022 يج���ب اأن تعتمد على رف�شها 
“التط���رف واالإرهاب”، وذل���ك يف ت�رصيحات اأقحمت 
البطول���ة الريا�شية يف اأ�شواأ خ���الف دبلوما�شي بني 

دول اخلليج منذ �شنوات.

والبحري���ن  وال�شعودي���ة  االإم���ارات  وقطع���ت 
العالقات الدبلوما�شية والتجارية وروابط ال�شفر مع 
قطر يف يونيو واتهمته���ا برعاية جماعات مت�شددة، 

وان�شمت م�رص اأي�شا اإلى املقاطعة.
ومل ت�شفر حم���اوالت و�شاطة كويتية واأمريكية 

عن نتائج تذكر. 
وق���ال قرقا�س عل���ى توي���رت “ا�شت�شافة قطر 
لكاأ����س العامل 2022 يج���ب اأن تت�شم���ن تخليا عن 

ال�شيا�ش���ات الت���ي تدعم التط���رف واالإرهاب. يجب 
عل���ى الدوح���ة مراجع���ة �شجله���ا. دع���م االأ�شخا����س 
املتطرف���ني واملنظم���ات وال�شخ�شي���ات االإرهابية 
يج���ب اأال يلطخ ا�شت�شافة كاأ����س العامل يف 2022.. 

مراجعة �شيا�شة قطر اأمر �رصوري”. 
املح���ور  الع���امل  كاأ����س  ا�شت�شاف���ة  ومتث���ل 
االأ�شا����س ال�شرتاتيجية �شيغت بعناية الإبراز قطر 
عل���ى ال�شعي���د العاملي من خ���الل الريا�شة. ومن 

املقرر اأن ت�شت�شي���ف قطر خالل فرتة اال�شتعداد 
ال�شت�شاف���ة البطول���ة �شل�شلة م���ن امل�شابقات يف 
ريا�شات خمتلفة بهدف حت�شني البنية االأ�شا�شية 

وخربتها.
وكت���ب قرقا�س هذه التعليق���ات بعد اأن كتب 
�شاح���ي خلف���ان القائ���د ال�شابق ل�رصط���ة دبي على 
تويرت هذا االأ�شبوع اأن اأزمة اخلليج �شتنتهي يف حال 

عدم اإقامة كاأ�س العامل يف قطر.

 دبي - العربية.نت: 

م���ن على �شفح���ات �شحيف���ة فرن�شية، ويف 
مقال كتب���ه م�شاعد الرئي����س االأمريكي ل�شوؤون 
االأم���ن الداخل���ي ومكافح���ة االإره���اب يف البي���ت 
االأبي����س ت���وم بو�ش���ريت، يف “من���رب” �شحيفة 
“لومون���د” الفرن�شية ي���وم االثنني، كرر موقف 
وا�شنط���ن م���ن ح���زب اهلل، موؤك���داً اإدارة ترامب 

�شت�شتمر بعزل اإيران و“حزب اهلل”.
كما دع���ا م�شت�ش���ار ترامب اإل���ى ت�شكيل ما 
ي�شبه التحالف من اأجل حما�رصة حزب اهلل و�رصب 
�شبكاته وداعميه، قائالً “ال يزال حزب اهلل ي�شكل 
تهدي���داً للواليات املتح���دة، والأم���ن وا�شتقرار 
دول ال����رصق االأو�شط، لق���د اآن االأوان الأن تن�شم 
دول اأخ���رى اإل���ى الوالي���ات املتح���دة؛ م���ن اأجل 
تق���دمي �شورة وا�شحة عن هذا التنظيم القاتل، 
و����رصب �شبكاته وداعميه وممولي���ه، والتح�شري 
ل���رد دويل على التهدي���د الذي ميثل���ه بالن�شبة 
للع���امل املتح����رص”. وو�شف ح���زب اهلل بال�رصيك 
“اجلونيور” الإيران، ودع���ا املجتمع الدويل لكي 
يبع���ث بر�شالة موحدة ال لب�س فيها واالإعالن عن 

اأن حزب اهلل لي�س فريقاً �شيا�شياً �رصعياً.
واأ�ش���اف اأن اإي���ران ت�شتخدم احل���زب لزرع 
االإره���اب يف الع���امل. ومنذ 20 عام���اً وحتديداً يف 
8 اأكتوب���ر 1997، و�شع���ت الوالي���ات املتحدة 
احلزب عل���ى قائمة االإرهاب.” وق���ال اإن احلزب 

خطَف جن���وًدا ومدني���ني، وا�شته���دف العائالت 
االإ�رصائيلية.

اإل���ى ذلك، اأ�شار اإلى العب���وات واملتفجرات 
الت���ي اأر�شلها احلزب بالعام���ني 1983 و1984 
ال�شتهداف ال�شف���ارة االأمريكية والهجمات التي 
اأدت اإلى وفاة لبنانيني واأمريكيني وفرن�شيني. 
واأ�ش���اف “نعتق���د اأن احلزب يعم���ل اأي�شاً داخل 
الوالي���ات املتحدة. وقد اأوق���ف مكتب التحقيق 
االحت���ادي FBI موؤخراً اأمريكي���ني يعتقد اأنهما 

يعمالن ل�شالح احلزب يف اخلارج”. 
واعت���رب اأن ح���زب اهلل ح���اول احل�شول على 
�رصعية �شيا�شي���ة، و�شارك يف االنتخابات واأ�شبح 
ل���ه وج���ود �شيا�شي، لك���ن الوالي���ات املتحدة ال 

تفرق بني اجلناح الع�شكري وال�شيا�شي.
كم���ا �شدد عل���ى اأن حزب اهلل بن���ى �شلطته 
ال�شيا�شي���ة عل���ى ح�ش���اب �شحاياه، مب���ن فيهم 
رئي����س الوزراء ال�شابق رفي���ق احلريري وع�رصات 
امل�شوؤول���ني اللبناني���ني )يف اإ�ش���ارة اإلى موجة 
االغتياالت التي �شهده���ا لبنان يف العام 2005 

وما تاله(.
واأك���د اأن االإدارة االأمريكي���ة يف عه���د ترمب 
لن تتوقف عن ا�شتهداف بناه التحتية و�شبكات 
الدعم املايل له. اإال اأنه اأو�شح اأن اأياً من اخلطوات 
التي �شبق ذكرها “لن ت�رص بدعم اأمريكا الثابت 

للموؤ�ش�شات ال�شيا�شية ال�رصعية يف لبنان”.

مستشار لترامب: آن األوان لرد دولي على حزب اهلل

ميلي�شيا احلوثي ت�شتهدف مدر�شة جنوبي ال�شعودية
 دبي - العربية نت: 

احلوث����ي،  ميلي�شي����ات  اأطلق����ت 
�شباح الثالثاء، �شاروخ اأر�س - اأر�س 
على قري����ة اجلرادية التابعة ملحافظة 
جنوب����ي  ج����ازان  مبنطق����ة  �شامط����ة، 
ال�شعودي، مما اأدى اإلى ت�رصر مدر�شة.
بقي����ادة  ر�شم����ي  م�ش����در  واأف����اد 
ال�رصعي����ة  ا�شتع����ادة  دع����م  “حتال����ف 

لليم����ن اأنه “نتج عن �ضقوط ال�ضاروخ 
وفن����اء  املدر�ش����ة  يف  و�����رصر  تل����ف 
املدر�ش����ة وبع�س املمتلكات اخلا�شة 

للمواطنيني”.
واأ�ش����اف امل�ش����در اأن ميلي�شيات 
يف  ت����رتدد  ال  امل�شلح����ة  احلوث����ي 
واملن�ش����اآت  املدار�����س  ا�شته����داف 
املدنية، ما يع����د ذلك انتهاكا وا�شحا 

للقانون الدويل االإن�شاين.

القدس المحتلة - أ ف ب: 
�رصح وزي���ر الدفاع اال�رصائيل���ي اأفيغدور 
ليربمان اأم�س الثالثاء باأنه يف حال وقوع حرب 
جدي���دة على اجلبه���ة ال�شمالية، ف���اإن �شوريا 
ولبن���ان �شيكون���ان مع���ا، ول���ن يك���ون لبنان 
وح���ده على اجلبهة. وق���ال افيغدور ليربمان، 
ح�شبما جاء يف بيان �شادر عن وزارته، “الواقع 
اجلدي���د ي�شعنا امم حتديات جديدة. واذا كنا 
يف املا�ش���ي حتدثنا عن جبهة لبنان، فلم تعد 
هن���اك جبهة كهذه. توجد جبه���ة ال�شمال. هي 
�شوري���ا ولبن���ان معا، ح���زب اهلل ونظام اال�شد 

وكل من يرتبط بهما”.
واأ�ش���اف “عن���د احلدي���ث عن لبن���ان، ال 
نتح���دث عن ح���زب اهلل فقط ب���ل نتحدث عن 
اجلي�س اللبناين اأي�شا، لالأ�شف هذا هو الواقع، 
فقد �ش���ار اجلي�س اللبناين ج���زءا ال يتجزاأ من 

منظومة حزب اهلل”.
ونفذت اإ�رصائيل منذ بدء النزاع يف �شوريا 
ع����رصات الغ���ارات اجلوية وعملي���ات الق�شف 
يف �شوري���ا التي ا�شتهدف���ت خ�شو�شا مواقع 
وقواف���ل حل���زب اهلل الذي يقات���ل الى جانب 
ق���وات النظام. وحذرت اإ�رصائيل مرارا من اأنها 

ل���ن ت�شمح باأن ي�شتخدم ح���زب اهلل يف �شوريا 
�شالحا ميكن اأن ي�شكل تهديدا الإ�رصائيل.

كم���ا حتدث ليربمان ع���ن احتمال ن�شوب 
ح���رب عل���ى اجلبهت���ني ال�شمالي���ة واجلنوبية 
)قط���اع غ���زة( يف الوق���ت نف�شه. وق���ال “اإذا 
فتح���ت املعركة املقبلة، ال ف���رق اأين تبداأ يف 
ال�شم���ال اأو اجلن���وب، �شت�شب���ح معرك���ة على 
اجلبهتني، وهذه الفر�شي���ة االأ�شا�شية لدينا، 

ولذلك نحن جنهز اجلي�س”.

اإ�رصائيل: حربنا املقبلة مع �شوريا ولبنان معا

• وزير الدفاع االإ�رصائيلي اأفيغدور ليربمان	

• عنا�رص من ميلي�شيات احلوثي يف �شنعاء	
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في ذكرى أجمل 
األصدقاء

اأه���دي مقالت���ي هذا الي���وم كذك���رى �سنوية 
لأجم���ل الأ�سدقاء الذين رحل���وا وظلوا يف ذاكرتي 
لعظمة ح�سهم الإن�ساين ومدى ب�ساطة حبهم الآخر، 
مع م���ا متتعوا به من ح�س مره���ف باحلياة وثقافة 
غ���ر معقدة وحب للحي���اة مع تقدي����س لل�سداقة 
يف ذكرى ه���وؤلء الأ�سدقاء املحب���ن، عبدالرحمن 
بن مطر بوعل���ي وجا�سم ال�سهل���ي بوحممد وخالد 
الب�س���ام بوحمد وعي�سى �سبح���ي بو�سبحي وحممد 
املاجد “بوعلي” وكل حم���ب للحياة اجلميلة التي 

ت�ستحق اأن نعي�سها بب�ساطة دون تعقيد.  
يف احلياة الت���ي نعي�سها اأ�سياء كثرة تفرحنا 
واأخ���رى توؤملن���ا وكذلك يف ه���ذه احلي���اة عالقات 
كثرة بالآخري���ن ت�سعدنا وعالقات اأخ���رى توؤزمنا 
وتبق���ى لدينا البو�سل���ة التي نحدد به���ا خياراتنا 
ب���ن تعقي���د احلي���اة اأو تب�سيطه���ا، التعقي���د ل 
�س���ك يقود لت�سعي���ب العي����س، والتب�سيط يقود 
لت�سهي���ل العي�س، فهناك من يقود احلياة كقارب 
ب���دون ربان، وهناك من يق���ود احلياة بقارب ترك 
مع���ه األف رب���ان يقودونه، وهذا م���ا يجعل الثنن 

يبح���ران ب�سعوبة، ق���د ت�سيع معه���ا الرحلة، لكن 
علين���ا اأن جنع���ل من هذه احلياة رحل���ة جميلة رغم 
ال�سعوبات فيها، فمهما �سعبنا احلياة لن ي�سهل 
العي�س فيها، فالأف�سل ت���رك التعقيد والكتفاء 
بال�س���الم الداخلي والبتعاد عن احلروب ال�سغرة 
متمثلًة يف الكراهية واحل�س���د والغرة من النجاح، 
فب���دلً م���ن الغرة من الآخ���ر اأو احل�س���د اأو مقارنة 
اأنف�سن���ا به، لنم�سي ب�رشاعن���ا، ويف رحلتنا اخلا�سة 
و�س���وف نكت�سف عوامل جميل���ة رائعة رمبا مل تكن 
تخط���ر ببالن���ا ونح���ن نعي����س احلق���د والكراهي���ة 
واحل�سد، ليهتم كل  برحلته وحده مع من يحب من 
اأ�رشت���ه واأهله واأ�سدقائه وهوايات���ه وعمله ويرتك 
التفا�سي���ل والرته���ات اململ���ة والتافه���ة الت���ي 
ت�ستهل���ك وقتنا واأع�سابن���ا بل تفقدن���ا التوجيه 
حيوان���ات  من���ا  وجتع���ل  واحل�س���اري،  الإن�س���اين 
مفرت�س���ة تري���د انتزاع كل �س���يء باأناني���ة وكاأننا 

منلك احلياة لالأبد.
يف ه���ذه احلياة علين���ا تذكر الأ�سي���اء الرائعة 
حولنا م���ع الأ�سدقاء الرائعن الذين رحلوا لكنهم 

ظلوا عالقن معنا وكاأنهم مازالوا حولنا نتذكرهم 
كلم���ا اأخذتن���ا ه���ذه احلي���اة يف غم���رة تفا�سيلها 
املعق���دة الت���ي ل داع���ي له���ا على الإط���الق، فال 
ي�ستحق الأمر كل ه���ذا النزيف الداخلي والتكالب 
عل���ى البهرج���ة الت���ي ل متث���ل اإل ال����رشاب، ونحن 
يف ذروة الوه���م باأن���ه كن���ز الدني���ا، لو علمن���ا، اإن 
الكن���ز الوحي���د الباق���ي لنا ه���و اخلل���ود يف ذاكرة 
الآخري���ن، فاحلب بينن���ا هو اجل�رش لتظ���ل اأ�سماوؤنا 
وذكرياتن���ا باقية، واأما الوه���م وال�رشاب فهو تلك 
النظرة املتعالية والكربي���اء امل�سطنع والندفاع 
امل�سط���رب باجت���اه حماربة طواح���ن الهواء على 
غرار دون كي�سوت الذي فقد عقله ب�سبب الأوهام 
وراح يقات���ل طواحن الهواء ظناً من���ه اأنه فار�س، 
هك���ذا الإن�س���ان عندما تزعج���ه احلي���اة ول يعرف 
ال�سب���ب تق���وده نح���و اجلن���ون ول ي���درك ذلك اإل 

متاأخراً.

تنويرة: 
ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع ال�سوك.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يبدو اأن الأمم املتحدة مندجمة �سيا�سيا 
مع احلوثي وعمالء اإيران، وهناك من ي�سع 
اخلطوط العامة له����ذه العالقة وتطويرها، 
ول ي�ستبعد وج����ود حم�رش ر�سمي مدون يف 
جدول الأعم����ال، وكل يوم نتاأك����د اأن هذه 
املنظم����ة تخلق اأف�سل الظ����روف لالإرهاب 
ب����دل حماربته، وم����ن يجل�س عل����ى كر�سي 
الأمن العام جمرد اأداة ت�ستخدم لل�سيطرة 
بنف�س النظرات ونف�س املنطق، والروايات 
ت�س����ر على الطريقة ذاته����ا، فبعد ال�سور 
والأف����كار والنفع����الت والأحا�سي�س التي 
ج����اء بها “بان كي مون” دخل علينا اأمينها 
برواي����ات  غوتري�����س  اأنطوني����و  اجلدي����د 
مكملة، وكل لوح����ة منها حتمل عنوانا �سد 

التحالف العربي لإع����ادة ال�رشعية يف اليمن 
بقي����ادة ال�سقيقة الكربى اململكة العربية 
حي����ث  ون�رشه����ا،  اهلل  اأعزه����ا  ال�سعودي����ة 
اأ�س����در تقريرا كاذب����ا م�سوه����ا يتهم فيه 
قوات التحال����ف با�ستهداف الأطفال و�رشد 
معلومات مغلوطة وغبية فيها انحياز فاقع 

للجماعات الإرهابية احلوثية.
لق����د اأ�سبحن����ا منل����ك جمي����ع الأ�سباب 
لالعتق����اد ب����ل اجل����زم ب����اأن منظم����ة الأمم 
املتح����دة تقوده����ا رابط����ة خفي����ة حتم����ي 
كالنظ����ام  الرجعي����ة  والأنظم����ة  الإره����اب 
الإي����راين، وامل����رء يت�ساءل اأحيان����ا... ملاذا 
يح����دث كل ه����ذا يف اأعرق منظم����ة عاملية؟ 
مل����اذا حتركاتها جتاه الع����رب حتمل طابع 

الك����ذب والتدلي�س بينم����ا حتركاتها جتاه 
“غر امل�سلم����ن” والأنظمة الديكتاتورية 
والرجعي����ة كنظام املاليل يف طهران حتمل 
طابع املذل����ة وال�ست�سالم؟ اإح����دى وثائق 
املنظم����ة اتفاقي����ة ب�س����اأن حظ����ر جرمي����ة 
التفرقة العن�رشية واملعاقبة عليها، ولكن 
هذه الوثيقة ورغم اختالف املنطلقات غر 
مع����رتف بها يف اإي����ران ويف كثر من الدول 
الت����ي ل ت����زال متار�����س اأب�س����ع اجلرائم يف 
ح����ق الإن�سانية وتورط����ت يف ارتكاب اإبادة 
جماعية ومزق����ت املعاهدات الدولية وكل 
ذلك يحدث اأمام اأعن الأمم املتحدة التي 
تق����ف عاجزة عن تطبيق الإجراءات الدولية 
والقانوني����ة �س����د تلك ال����دول التي تفرخ 

الع�ساب����ات ول جتروؤ على اتخ����اذ التدابر 
الالزمة.

الق�سية يف اليم����ن ذات �سقن، الأول 
اإع����ادة ال�رشعي����ة اإل����ى احلك����م يف اليم����ن، 
والثاين الدفاع عن �سيادة وحدود اململكة 
العربية ال�سعودية، وكذلك جزء من احلرب 
العاملي����ة �سد الإرهاب يف جمي����ع اأ�سكاله، 
بيد اأن الأم����م املتح����دة “واخلواجات اللي 
فيه����ا” لي�س من م�سلحته����ا حتقيق الأمن 
الذي يبع����د �سبح الإره����اب ويعمق �سيغة 
ال�ستقرار، وه����ذه احلقائق وال�ستنتاجات 
تقودن����ا بدوره����ا اإل����ى ا�ستنتاج����ات اأخرى 
يفر�سه����ا علين����ا حتليلن����ا لالأح����داث التي 

جتري اأمامنا!.

رابطة خفية تحمي اإلرهاب... 
تقود األمم المتحدة!

حتتفل مملك����ة البحرين مع دول العامل باليوم 
العامل����ي لكب����ار ال�سن، ويهدف ه����ذا الحتفال اإلى 
الهتم����ام بكبار ال�س����ن والعناية به����م، وقد اأقرت 
جمعي����ة الأم����م املتح����دة يف اأكتوب����ر م����ن كل ع����ام 
يوًم����ا دولًي����ا للُم�سنن م����ن اأجل رف����ع ن�سبة الوعي 
املجتمع����ي بكب����ار ال�ِسن ووفاًء ملا اأجن����زه هوؤلء يف 
جمتمعاته����م وتقدي����ًرا لدوره����م الأ�����رشي ومن اأجل 
العناي����ة به����م، ولتحقيق ه����ذه الأه����داف اعتمدت 
اجلمعي����ة العام����ة لالأم����م املتحدة يف ع����ام 2002م 
خطة عمل مدريد الدولية امُلتعلقة بال�سيخوخة من 
اأجل “ال�ستجاب����ة للفر�س والتحديات فيما يت�سل 
بال�سيخوخ����ة يف الق����رن الع�رشي����ن، وتعزي����ز تنمية 

املجتمع لكل الفئ����ات الُعمرية”، و�سيتم الحتفال 
بي����وم امُل�سنن يف هذا الع����ام بعنوان »اخلطى نحو 
امل�ستقب����ل م����ن خ����الل اكت�ساف مواه����ب امل�سنن 

وم�ساهماتهم وم�ساركاتهم يف املجتمع«.
ومع التطور احلا�س����ل يف الكثر من املجالت 
ف����اإن اأع����داد امُل�سن����ن يف الع����امل يف تزاي����د، فمن 
املتوق����ع اأن ت�س����ل توقع����ات احلي����اة اإل����ى )72( 
عاًما يف ع����ام 2020م وذلك نتيج����ة التقدم الطبي 
والتح�س����ن يف ظ����روف املعي�سة واأ�سالي����ب الوقاية 
والع����الج، ولهتم����ام امُلنظمات ال�سحي����ة العاملية 
ب�سح����ة امُل�سنن وتكثيف جه����ود حكومات الدول 

لبذل املزيد من العناية بهم. 

اإن كب����ار ال�سن يف مملكة البحري����ن لهم مكانة 
خا�سة لدى القيادة ال�سيا�سية واحلكومة امُلوقرة، 
واحتف����ال الدولة بهذا الي����وم ل يتعلق فقط بهذه 
الفئ����ة الُعمرية بل منا�سبة �سحي����ة واجتماعية لكل 
اأف����راد املجتم����ع، وعل����ى الأبن����اء الهتم����ام بالآباء 
والأج����داد وحتقي����ق العناي����ة والرفاهي����ة لهم، كما 
اأن����ه يوم �سك����ر وتقدير له����وؤلء لقاء م����ا بذلوه من 
ُجهد يف بن����اء بالدهم وتطوي����ر جُمتمعاتهم وتنمية 
اأُ�رشه����م، وما حتق����ق لنا من اإجن����ازات يف بالدنا كان 
بف�سل �سواعد ه����وؤلء وقدرتهم وعقولهم، و�سدر 
يف 2009م املر�س����وم بقان����ون رق����م )58( ب�س����اأن 
حق����وق امُل�سن����ن، واأق����ر جمل�����س ال����وزراء امُلوقر 

)ال�سرتاتيجية الوطنية للُم�سن����ن(، كما اأ�سدرت 
احلكوم����ة اخلطة الوطنية لكب����ار ال�سن يف 2012م، 
للعم����ل عل����ى اإدماجهم يف املجتمع م����ن اأجل تهيئة 

بيئة جيدة لهم يف البحرين.
عل����ى الهيئ����ات الر�سمي����ة والأهلي����ة واأف����راد 
املجتمع العم����ل مًعا لتمكن كب����ار ال�ِسن من خالل 
�سل�سلة من الربامج واملبادرات الفاعلة يف املجتمع 
وتق����دمي اخلدمات والإعان����ات امُل�سان����دة لهم مبا 
يكف����ل له����م احلي����اة الكرمي����ة الت����ي ي�ستحقونها 
تقدي����ًرا وعرفاًن����ا لدوره����م الوطن����ي واملجتمعي، 
وانطالًقا من الثوابت الوطني����ة والعربية والدينية 

الداعية لرعاية املُ�سنن والعناية والهتمام بهم.

اليوم الدولي للُمسنين

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15@
gmail.com

لمحات

مبادرة »بدايت����ي« هي مبادرة 
تن�س����وي حت����ت برنام����ج ت�سغي����ل 
ال�سقيق����ة  يف  الوطني����ة  الك����وادر 
الإمارات العربية املتحدة، وتعترب 
فكرة املب����ادرة رائع����ة للغاية؛ اإذ 
تتلخ�����س يف حتوي����ل الباح����ث عن 

عمل اإلى رائد اأعمال.
اإنَّ اخلروج عن ال�سورة النمطية 
املعتادة يعترب حالً ممتازاً للق�ساء 
عل����ى م�سكل����ة البطال����ة يف اأي بلد، 
والتفكر العتيادي لأي خريج باأن 
يقوم بالبحث عن عمل، ثم يتوظف 
ل�ست����الم راتبه اآخر كل �سهر، يزيد 
العبء عل����ى الدولة الت����ي تتحمل 
م�سوؤولي����ة حماول����ة البحث وتوفر 
الوظائف ملواطنيها، وتبعات بطء 
من����و ال�سوق وق�����رش تن����وع الإنتاج 

فيه.
ورغ����م اأن الوظيفة قد ت�سمن 
ال�ستق����رار امل����ايل اأو ع����دم ب����ذل 
جهود كب����رة يف العمل، اإل اأنها يف 
الوق����ت ذاته قد تك����ون غر قابلة 
للتطوي����ر اأو غ����ر حمف����زة لالإبداع 
اأو غر جمدية مادي����اً. اأي�سا كانت 
هن����اك اإ�ساف����ة جميل����ة اأ�سيف����ت 
اإل����ى ه����ذه املب����ادرة؛ ه����ي اإ�رشاك 
املتقاعدي����ن الراغب����ن يف العمل، 
فك����م م����ن متقاع����د مازال����ت لديه 
الق����وة للعمل وب����ذل املزيد، فمن 
اجلي����د ال�ستف����ادة م����ن خرباتهم 

وكفاءاتهم. 
املتقاعدي����ن  م����ن  الكث����ر 
املل����ل  م����ن  ح����الت  يف  يدخل����ون 
وتزعجه����م الأوق����ات الرحب����ة م����ن 
كل  ي�ستنف����دون  بعدم����ا  الف����راغ، 
�سب����ل الرفاهية والراحة وحماولت 
ال�ستمت����اع باحلي����اة يف ال�سن����وات 
الأول����ى م����ن التقاعد ب����ل ال�سهور 
الأول����ى؛ اإذ ي�سلون اإلى مرحلة من 
الياأ�����س وال�سع����ور املقل����ق بعدم 
احلاج����ة اإليهم، كث����رون يدخلون 
يف دوام����ة املعان����اة م����ع املر�س؛ 
فالتاأث����ر النف�س����ي ال�سلبي الذي 
يتملك هذا املتقاعد، يكون كفيالً 

بوهنه.
يف  لدين����ا  تك����ون  اأن  نتمن����ى 
البحري����ن جتربة مماثل����ة، باقرتاح 
بع�����س امل�ساري����ع الت����ي يحتاجها 
ال�سوق عل����ى الباحثن عن العمل، 
ودعمه����م، وحتويله����م م����ن جمرد 
باحثن عن عم����ل اإلى رواد اأعمال، 
ي�سهم����ون يف ت�س����ارع من����و ال�سوق 

وتطوره.

مبادرة “بدايتي”

بثينة
خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

العم���ل  ور�س���ة  عن���وان  ه���و  ه���ذا 
الت���ي اأقيم���ت على م���دار يوم���ن والتي 
للم���راأة  الأعل���ى  املجل����س  ا�ست�سافه���ا 
الإ�سالم���ي  التع���اون  منظم���ة  ونظمته���ا 
واملنظم���ة الإ�سالمي���ة للرتبي���ة والعل���وم 
والثقافة الإ�سي�سكو بالتعاون مع املجل�س 
ووزارة �س���وؤون الإع���الم وجلن���ة البحري���ن 
الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة، وكان 
يل ����رشف امل�ساركة يف ه���ذا العمل الناجح 
الذي رعته �ساحب���ة ال�سمو امللكي الأمرة 
�سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة قرينة 

جاللة امللك املفدى.
البحري���ن  جناح���ات  اأن  واحلقيق���ة 
الوا�سح���ة يف جم���ال ت�سحي���ح املعلومات 
اخلاطئ���ة ع���ن امل���راأة والعم���ل امل�سرتك 
للجه���ات املختلف���ة وبروز من���اذج كافية 
على الأر�س لن�ساء بحرينيات، اأمور جعلتنا 
نن���ال اهتم���ام الع���امل وننال ����رشف اختيار 
املنامة كعا�سمة للمراأة العربية، ويف راأيي 
ان اأه���م عوامل جناحن���ا يف البحرين متابعة 
النتائ���ج اأول باأول واهتم���ام �سمو الأمرة 
�سبيك���ة به���ذه النتائ���ج ومب���ا حتقق على 
الأر�س بالفع���ل، ولي�س���ت امل�ساألة لدينا 
لق���اءات اأو ن���دوات احتفالي���ة ومنا�سبات 
اللتقاط ال�صور تقام وتنف�ض دون متابعة 

ملا حتقق من تو�سيات.
مل���ف  يف  ج���ادة  البحري���ن  مملك���ة 
امل���راأة ب�سكل عام ول تتعام���ل مع ق�سايا 
امل���راأة حت���ت عن���وان املجامل���ة وجم���اراة 
الع���امل والتماهي مع ما تري���ده املنظمات 
والهيئ���ات العاملي���ة م���ن ناحي���ة ال�سكل 
فق���ط، فق���د حققن���ا الكثر حت���ت رعاية 
�سمو الأمرة �سبيك���ة وبجهود املخل�سات 
واملخل�س���ن، �س���واء يف املجل����س الأعلى 
للم���راأة اأو خارجه، ومبعنى اآخ���ر، اإجنازاتنا 
يف البحرين قابل���ة للقيا�س ولي�ست كالما 

مر�سال.
واإذا كان الإع���الم البحريني قد عك�س 
�س���ورة اأك���ر واقعية عن جناح���ات املراأة 
البحريني���ة، فه���ذا يعود اإل���ى قدرته على 
مواكب���ة التط���ور اأول ب���اأول والتح���رر من 
ال�س���ور النمطية املاأخوذة ع���ن املراأة من 
ع�س���ور وممار�س���ات قدمي���ة، واإذا كانت 
الدرام���ا التلفزيونية ل ت���زال واقعة حتت 
تاأثر ال�سور النمطي���ة القدمية، فيلزمها 
اأن تبحث عن ن�سو�س حديثة تعرب تعبرا 
اأكر واقعية ع���ن حالة امل���راأة البحرينية، 
لأن الأ�سل يف الدرام���ا هو حماكاة الواقع، 
م���ع اعرتافنا بالطب���ع باأن الف���ن هو الفن 
واحلياة هي احلياة. لبد اأن تعك�س الدراما 
الدور التنموي للمراأة وم�ساركتها الناجحة 
يف حتقي���ق التنمي���ة ال�سامل���ة يف الب���الد، 
ويف النهاية نوجه ال�سك���ر اجلزيل ملنظمة 
التع���اون الإ�سالم���ي على م����رشوع املر�سد 
الإعالمي للم���راأة يف الدول الأع�ساء والذي 
�سيكون له دور كبر يف توجيه الإر�سادات 
وتوف���ر املعلومات املفي���دة للمنظمات 
والأف���راد القائمن على �س���وؤون املراأة يف 

هذه الدول.

تعزيز صورة المرأة في 
وسائل اإلعالم العربية



مدينة عيسى        وزارة التربية والتعليم

يواجه أفراد منتخبنا الوطني األول لكرة 
السلة هجمة رشسة يف مواقع التواصل 
االجتامع��ي عق��ب انتهاء مش��اركتهم 
م��ن البطول��ة الودية الت��ي أقيمت يف 
السعودية قبل عدة أيام، وأسفرت عن 
احت��ال “األحمر” املرك��ز الثالث بعد 
خوض��ه مبارات��ن فقط وخ��ر فيهام 
أمام كل من املنتخ��ب املرصي ونظريه 

السعودي.

ومث��ّل منتخبنا يف ه��ذه البطولة التي 
انح��رصت ع��ى 3 أيام فق��ط كل من: 
أحمد عزيز، أحمد نجف، ميثم جميل، 
محم��د قرب��ان، محم��د أمري، حس��ن 
نوروز، بدر جاس��م، ع��يل عباس، عيل 
شكر الله، حسن ش��اكر، صباح حسن 
وحس��ن كرايش، وم��ن خلفهم املدرب 
س��لامن رمضان، مع العل��م أن اإلصابة 
منعت تواجد محمد كويد يف صفوفه.

ومل ي��در يف خل��د أي م��ن منتس��بي 
“أحمر الس��لة” بأنهم سيواجهون سيًا 
من الهجوم الامس��ؤول والتشكيك يف 
نواياهم بسبب مباراتن ودتن، شاءت 
الظروف أال يحصدوا فيهام فوزاً واحداً، 
رغ��م تضحي��ات الاعب��ن 
بتفريغ أنفس��هم من 
برصي��د  أش��غالهم 
الشخصية  إجازاتهم 
منتخ��ب  ليمثل��وا 
الذي��ن  البحري��ن 
ن  ف��و يترش
به،  ويفتخ��رون 
ورغم املحاوالت 
ت  دا الجته��ا وا
قدموه��ا  الت��ي 
امللعب  بأرضي��ة 

غ��م  ر اإلصاب��ات و بع��ض 
العنيفة التي لحقت بحس��ن ش��اكر، 
والناتجة ع��ن “فضخ” يف عظمة إصبع 
اليد، واآلخر ميثم جميل الذي أصيب 

برضبة قوية أسفل العن مبارشة.
هذا الهجوم ولألسف الشديد وجهت 
س��هامه دون اكرتاث لجهات يف االتحاد 
وألشخاص يف صفوف املنتخب “باالسم 
مختلفة  بط��رق  وإيصالها  والص��ورة” 
ألكرب رشيحة من منتس��بي اللعبة، ما 
يوحي ب��أن األمر مقص��ود ويراد منه 

يشء ما أو كام ُيق��ال “لحاجة يف نفس 
يعقوب”!

تذكير.. هدف المشاركة

ه��ي بطول��ة مل تكن يف الحس��بان وال 
عى الخاطر، ولك��ن للرؤية التطويرية 
التي يتمتع به��ا رئيس االتحاد، جعلت 
منتخبنا الوطني ضمن األسامء املشاركة 
فيها، وكان السبب الرئيس للتواجد فيها 
كام أعلن عنها س��مو الشيخ عيىس بن 
عيل يكمن ب��رضورة الحضور والتواجد 
املتاح��ة؛  الخارجي��ة  املش��اركات  يف 
لكسب الخربة واالحتكاك، وهي ضمن 
اإلس��رتاتيجية الجدي��دة التي رس��مها 
الوطني��ة برضورة  للمنتخبات  س��موه 
االحتكاك م��ع منتخبات أقوى، وزيادة 
نسبة املش��اركات التي تصقل الاعبن، 
وتع��د املنتخبات لاس��تحقاقات األهم 

مستقبا.
ف��إن  املبارات��ن،  اس��تذكرنا  م��ا  وإذا 
الخسارتن مل تكن بالثقيلتن من ناحية 
النتيجة، فق��د خر أم��ام “الفراعنة” 
بف��ارق 10 نق��اط، في��ام خ��ر أمام 
“األخ��رض” بف��ارق ثاث نق��اط، ويف 

مثل هذه البط��والت )الودية( ال ُينظر 
للنتيجة حت��ى وأن كنت فائزاً بقدر ما 
يس��تخلص منها الجوانب السلبية التي 
حدثت، والعمل عى عاجها من جانب 
الجهاز الفني؛ لتفاديها يف االستحقاقات 

الرسمية واألكرث أهمية.

 هوية الهجوم باألدلة

“الباد س��بورت” تحصل عى عدد من 
الصور املتذيلة بس��يل من الكام ذات 
التلميح والتش��كيك بالنوايا، يستعرض 
بعضه��ا. إحداها معنونة ب��� “منتخب 
املنام��ة”، وعليها ص��ورة العب املحرق 
عيل عب��اس، ويقول فيه��ا “دام اتحاد 
الس��لة ل��ن يك��ون صارم��اً م��ع لجنة 
املنتخب��ات، فا يام نج��وم املحرق إذا 
اعت��ذروا حتى ألس��باب وهمي��ة، وأن 
متثيل املنتخب رشف وحلم كل ريايض، 
لك��ن يف كل حلم يوجد كابوس اس��مه 
الجهاز الفن��ي. وهناك مرحية، وهي: 
ال يت��م إرشاك ع��يل عب��اس، وحس��ن 
كرايش، ويقوم بعدها بإرجاع “كمبس” 

وكويد مكانهام”.
كام يق��ول إن “مرحية تدمري نجوم 

أي فري��ق يناف��س املنامة س��تكون 
مس��تمرة، وإن مل تكن ع��رب املدرب 
)وطن��ي أم أجنب��ي( س��تكون ع��ى 

الجهاز اإلداري!
وكام آخ��ر “خلط ب��ه الحابل بالنابل” 
ح��ول املدرب وتعم��ده باالعتامد عى 
العب��ي املنام��ة دون اللج��وء لعنارص 

أخرى!

االنتقاد والتنويه والتنبيه  

من حق كل فرد أن ينتقد ويقول رأيه 
علناً بحس��ب وجهة نظره الشخصية، 
ولكن بطرق وأساليب محرتمة، تكون 
ذات قيمة ومنفعة لتؤخذ يف االعتبار 
ورحاب��ة صدر م��ن جان��ب املعنين، 
ولكن إذا م��ا كان الهجوم الذعاً وفيه 
تشكيك لألشخاص دون وجود خطوط 
حم��راء، فهذا أمر مرف��وض وال يقبل 
ب��ه أي إنس��ان عاق��ل؛ ألنه س��يكون 
مصدر تش��ويه وإثارة للبلبلة وزعزعة 
العاق��ات الت��ي من ش��أنها تضعيف 

املجموعة!
والبد من التنويه والتنبيه لهذه األفكار 
والخطوات الهدام��ة واملزعزعة ألركان 

“البيت الس��اوي”، والش��د م��ن أزر 
مس��ؤويل االتح��اد والجهازي��ن الفني 
واإلداري، إضاف��ة لاعب��ن ألن يغضوا 
النظر عن هذه األمور، ويواصلوا املسري 
وفق نظرة وإس��رتاتيجية رئيس االتحاد 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
التطويرية ملس��تقبل م��رشق محفوف 

باإلنجازات.

متابعة حالة المصابان

يف خطوة تنم ع��ن حرص اتحاد 
أف��راد  م��ع  للتواص��ل  الس��لة 
منتخبنا الوطني واالطمئنان عى 
س��امتهم، قام م��درب املنتخب 
س��لامن رمضان ومدير املنتخب 
غس��ان قاروين باالتص��ال هاتفياً 
م��ع الاعب��ان ميث��م جمي��ل و 
حس��ن ش��اكر، وذلك لاطمئنان 
ع��ى صحته��ام ج��راء اإلصابتان 
اللتان أملتا بهام خال املش��اركة 
األخرية. والقى االتصال استحسان 
وإعج��اب الاعب��ان، األمر الذي 

خفف عليهام وأثر فيهام كثرياً. 

الهجوم على أحمر السلة “لحاجة في نفس يعقوب”
بعد خسارته مباراتين في “ودية السعودية”

ه�����دف ال���م���ش���ارك���ة أع���ل���ن���ه رئ���ي���س االت����ح����اد وك��ف��ى 
االن����ت����ق����اد ال���ص���ح���ي م���ط���ل���وب و”ال���ت���ع���ن���ت���ر” م���رف���وض

سمو الشيخ عيسى بن علي

المدرب سلمان رمضان

منتخبنا الوطني لكرة السلة

البالد       خاص

يواصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 
الشاطئية تدريباته استعداداً لخوض 
السادسة  العربية  البطولة  منافسات 
والعرشون للرجال والتي ستقام عى 
ش��اطئ القرم بس��لطنة عامن خال 
الفرتة من 4 لغاية 10 نوفمرب املقبل.
وب��دأ املنتخ��ب تحضريات��ه املحلية 
قبل نحو أسبوع تقريباً عى املاعب 
الرملي��ة بن��ادي داركلي��ب بقي��ادة 
املدرب الوطني عيل جعفر الذي تم 
تعيينه رسمياً مدرباً للمنتخب خال 

الفرتة املقبلة.
وتضم قامئة املنتخب كا من الاعب 
عيل مرهون )نادي النجمة( ومحمد 
يعقوب )ن��ادي داركليب( وحس��ن 
عقيل )ن��ادي النجمة( وأمين هرونة 
)الن��ادي األه��يل(، حي��ث يج��ري 
املنتخب تحضرياته عى قدم وس��اق 
من أج��ل الوص��ول إىل أعى مراحل 
الجاهزية الفنية لخوض االس��تحقاق 
العريب وترشيف سمعة الكرة الطائرة 

البحرينية يف هذا املحفل العريب.
وج��اء اختي��ار الاعب��ن ع��ى ضوء 

النتائ��ج واملس��تويات الت��ي حققها 
الاعبون يف مس��ابقة الك��رة الطائرة 
الشاطئية بدورة س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة لأللعاب الرياضية 
)نارص 10( والتي أقيمت هذا العام.

ه��ذا وحرص عض��و مجل��س إدارة 
االتحاد، رئيس مجلس الكرة الطائرة 
الش��اطئية محمد الفردان عى زيارة 
تدريبات املنتخب وتفقد تحضرياتهم 
العريب وطالبهم برضورة  لاستحقاق 
مواصلة التدريبات بش��كل جاد من 

أجل االستعداد األمثل للبطولة.
ويتطل��ع املنتخ��ب لتحقي��ق نتائج 
إيجابية رغم قرص فرتة اإلعداد وعدم 
خوضه ملعس��كر تدريب��ي خارجي، 
حي��ث ان آخ��ر لقب ع��ريب حققه 
املنتخب كان يف النس��خة الس��ابعة 
ع��رشة الت��ي أقيم��ت يف ليبي��ا عام 
2008، بين��ام يحمل لقب النس��خة 
املاضية التي أقيمت يف املغرب 2016 
املنتخب القط��ري، وجاء منتخبنا يف 

املركز السابع.

قلب منتخب الصن تايبيه الطاولة عى 
منتخبنا الوطني وهزمه بهدفن مقابل 
ه��دف بع��د أن كان متأخ��راً به��دف 
يف املب��اراة التي جمعته��ام أمس عى 
اس��تاد تايبيه ضمن الجولة الرابعة من 
التصفيات، وتحديداً لحساب املجموعة 
الخامس��ة وسط حضور جامهريي جيد 

العدد.
منتخب الصن تايبيه انتظر حتى الرمق 
األخري وس��جل هدفن يف دقيقتن ليجر 
األحمر للخس��ارة التي حرمت منتخبنا 
من التأهل املبارش إىل كأس آسيا 2019، 
منتخبن��ا تق��دم ع��ن طري��ق الاعب 
إسامعيل عبداللطيف من ركلة جزاء يف 
الدقيقة )18(، وس��جل منتخب الصن 
تايبيه هدفي��ه يف الدقيقة )89( و)92( 

عن طريق اليانغ وماينغ هاسيو.
األحمر ظل يف قمة املجموعة ب� 7 نقاط 
والص��ن تايبيه رفع رصيده إىل 6 نقاط، 
يتواجهان  فيام تركامنستان وسنغافورة 
يف لقاء مع كتابة هذه الكلامت، وبقيت 
لألحمر مباراتن يف مش��وار التصفيات 
مع س��نغافورة يف س��نغافورة بنوفمرب 
املقب��ل وم��ع منتخب تركامنس��تان يف 
البحرين بشهر مارس من العام الجديد، 
ويتوجب عليه الظف��ر باملركز األول أو 

الثاين يف املجموعة؛ من أجل التأهل.
األحم��ر ورغ��م أنه حص��ل عى بعض 
الف��رص يف املب��اراة، إال أن��ه مل يظه��ر 
باملس��توى املأم��ول، وكان��ت األفضلية 
للمنتخب املس��تضيف الذي قدم أداًء 
مغايراً عن مباراة الذهاب يف البحرين، 

والتي خرها بخامسية.
عودة للقاء، ش��وط املباراة األول ظهر 
متف��اوت،  األحم��ر مبس��توى  خال��ه 

فبع��د أن كان الط��رف األفضل نس��بياً 
يف العرشي��ن دقيق��ة األوىل، ذهب��ت 
األفضلي��ة للمس��تضيف بعده��ا حتى 

نهاية الشوط.
منتخبن��ا تحك��م بزم��ام األم��ور حتى 
الدقيق��ة )18(، والت��ي احتس��ب فيها 
الحك��م الياباين ركلة ج��زاء بعد إعاقة 
مه��دي عبدالجب��ار داخ��ل الصندوق 
إث��ر مراوغة جميلة ق��ام بها عى خط 
امللعب، ليتقدم قائد املنتخب إسامعيل 
عبداللطي��ف، ويس��جل منه��ا الهدف 

األول لألحمر.
بعد الهدف مسك منتخب الصن تايبيه 
زم��ام األمور، وح��اول بن��اء هجامته، 
ولكن��ه افتق��د للنهاية الس��ليمة، فيام 
منتخبنا تراجع وبحث عن االعتامد عى 

الكرات الطويلة والهجامت املرتدة، ومل 
يتمكن من تنفيذها بالشكل املثايل.

ويف الش��وط الثاين، كاد منتخب الصن 
تايبي��ه أن يعادل النتيج��ة بعد هجمة 
منظمة انتهت بتمريرة لاعب هيوانغ 
الذي سدد الكرة بيساره، ولكن أبعدها 

الحارس سيد محسن عيل إىل ركنية.
وج��اء الرد من مه��دي عبدالجبار بعد 
كرة تحصل عليها عى مش��ارف منطقة 
الجزاء، واس��تدار ليواجه املرمى وسدد 
بيس��اره، لكن الحارس أبعد الكرة بيده 

إىل خارج امللعب.
مدرب منتخبنا س��كوب أجرى تغيريين 
بدخول عيل م��دن وعبدالله يوس��ف 
بدالً من إسامعيل عبداللطيف وجامل 
راشد؛ بغرض تنشيط الجبهة الهجومية، 

وتحسن األداء الهجومي نوعاً ما، ولكن 
الاعب��ون مل يتمكنوا م��ن االقرتاب من 

مرمى الصن تايبيه.
الدقائ��ق األخ��رية م��ن عم��ر املباراة 
ش��هدت فقدان العبي األحمر الرتكيز، 
والذي ج��اء عقابه بهدف التعادل بعد 
عرضي��ة وصلت إىل قائ��د الصن تايبيه 
ورغم محاولة إبعاد س��يد رضا عيس��ة 
للك��رة، إال أنه مبش��اركة الاعب حولها 

للشباك لتعلن هدف التعادل.
وس��نحت ملدافع منتخبن��ا أبوبكر آدم 
فرص��ة التقدم من جديد بكرة رأس��ية 
اعتلت العارضة، ليأيت الرد قاسياً بهدف 
ث��ان من عرضي��ة ودون رقاب��ة حولها 
الاع��ب الصيني برأس��ه ملرمى األحمر 

مسجًا الهدف الثاين.

الفردان زار التدريبات

التأهل لكأس آسيا 2019 تأجل للجوالت المقبلة

منتخب الشواطئ يواصل تحضيراته للبطولة العربية

في دقيقتين.. الصين تايبيه تطيح بمنتخبنا الوطني

حسن علي

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

الفردان خالل زيارته تدريبات المنتخب

جانب من اللقاء

جانب من التدريبات المنتخب
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تعطي تحركات نادي املحرق مؤرشات 
واضح��ة ع��ى النوايا الج��ادة لفريق 
الطائرة الدخول بقوة واملنافس��ة عى 
األلقاب والبطوالت املوسم الحايل بعد 
غياب عن منصات التتويج يف املواسم 
املاضية، وهو الذي ميتلك سجا مرصعاً 
بالعديد من البطوالت عى املس��توى 
املح��يل والخليجي مل يص��ل إليه أحد 

لغاية اآلن.
املحرق اس��تطاع يف املوسم املايض أن 
يقدم نفسه بصورة جيدة بعدما تأهل 
إىل املربع الذهبي وس��جل اسمه بن 
الكبار، متفوقاً عى النرص الذي جاء يف 
املركز الخام��س، ومع ذلك فإن مجرد 
الوص��ول للمربع الذهبي ال يتناس��ب 
م��ع طموح��ات وتطلع��ات جامهري 
املح��رق التي تت��وق ملعانقة الكؤوس 

واأللقاب.
“الباد س��بورت” يف الحلقة الخامسة 
يسلط الضوء عى اس��تعدادات نادي 

املحرق للموسم املقبل.

استقرار فني

يتمت��ع املح��رق باس��تقرار فن��ي يف 
ظل تواج��د املدرب الوطن��ي محمد 
املرباط��ي ع��ى رأس الجه��از الفني 
للموس��م الثال��ث عى الت��وايل، وهو 
الذي يعترب ابن النادي وصانع بطوالته 
وأمج��اده بعدما حقق مع��ه العديد 

م��ن البط��والت املحلي��ة والخليجية، 
وكان أح��د الركائز األساس��ية للطفرة 
التي عاشتها طائرة األحام منذ موسم 

.1994/1995
ويش��كل وجود املرباطي الذي يعترب 
مبثاب��ة األب الروح��ي للفري��ق ميزة 
كبرية يف ظ��ل العاق��ة الوطيدة التي 
تربطه مبجلس اإلدارة وجميع الاعبن 
وملا يحظى به من احرتام وتقدير كبري 
يف أوس��اط النادي، إضاف��ة إىل درايته 
الكاملة بإمكانات ومس��تويات جميع 
الاعب��ن؛ األم��ر ال��ذي سيس��اهم يف 

تحقيق تطلعاته وأهدافه.

ضربة معلم

أب��رم ن��ادي املحرق صفقت��ن قويتن 

تعت��ربان مبثاب��ة رضبة معل��م بعدما 
اس��تعاد خدمات نجمه الدويل فاضل 
عب��اس الذي مثل النرص يف املوس��من 
املاضي��ن، وذلك بجه��ود قادها نائب 
رئي��س الن��ادي الش��يخ راش��د ب��ن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة واملرباط��ي 
ونجم ك��رة الق��دم املحرقاوية محمد 
بن ساملن ليعود “البلدوزر” إىل ناديه 
األم م��ن جديد يف واح��دة من أقوى 

الصفقات لهذا املوسم.
ونجح املحرق أن يظفر بصفقة أخرى 
قوي��ة بعدما تعاقد م��ع العب ارتكاز 
النرص حسن ضاحي، وهو الذي رفض 
العديد م��ن الع��روض املحلية خال 
املواس��م املاضية، ومل يخ��رج قط من 
نادي��ه األم النرص، إال أنه فضل اللعب 

لن��ادي املح��رق ليخ��وض أول تجربة 
احرتافية خارج أسوار النرص.

عب��اس وضاح��ي ومب��ا ميتلكان��ه من 
خربة وإمكانات ستكون تحت ترصف 
املحرق ستش��كل إضاف��ة فنية كبرية 
للفري��ق الطامح إىل الظهور بش��كل 
مغاير املوسم املقبل ليستعيد أمجاده 

ومكانته.

ابتعاد عبدالغفار

يغيب عن املحرق هذا املوسم الليربو 
يوسف عبدالغفار، والذي مثل املحرق 
خال املواس��م الس��تة املاضية وذلك 
بع��د انتقال��ه إىل صف��وف ناديه األم 
النرص، وه��و ما قاد املح��رق للبحث 
عن العب حر آخر تشري األنباء الواردة 

بأنه يسعى وراء خطف الاعب عباس 
أحمد، والذي مثل األهيل يف املواس��م 
املاضية، خصوصاً وأن األخري قد تعاقد 
م��ع أمين هرونة، وبالت��ايل فإن عباس 
ه��و األقرب ألن يك��ون الخيار القادم 
للمحرق إن مل يكن قد تم االنتهاء من 

التعاقد معه رسميا.

الجهاز اإلداري

ي��ربز اس��م الاع��ب الدويل الس��ابق 
صان��ع األلعاب أحمد يوس��ف؛ كونه 
الوج��ه اإلداري األب��رز يف جهاز لعبة 
الك��رة الطائ��رة بنادي املح��رق، فهو 
يش��غل حالي��اً منصب مدي��ر الفريق 
األول، ويقوم ب��أدوار إدارية كبرية يف 
سبيل تذليل الصعوبات كافة، وقيادة 

املفاوضات مع الاعبن الذين يس��عى 
املحرق لاستفادة من خدماتهم، وهو 
ليس بغريب ع��ن املحرق، فقد لعب 
تحت قي��ادة املرباط��ي، واآلن يعمل 
بجانبه كإداري بعدم��ا كان أحد أبرز 

النجوم املتميزين يف طائرة املحرق.

غموض المحترف

مل يكش��ف نادي املح��رق لغاية اآلن 
ع��ن اس��م املح��رتف األجنب��ي الذي 
س��يتعاقد معه الفريق أو املركز الذي 
رمبا يشغله، واملعروف أن املحرق من 
األندية التي تح��رص عى التعاقد مع 
املحرتف، لكن��ه عادة ال يوفق كثريا يف 
خياراته، فهل ينجح املوس��م الحايل يف 

التعاقد مع محرتف سوبر؟

المحرق... استقرار فني وصفقتان من العيار الثقيل
”5- “البالد سبورت” يرصد تحضيرات األندية لدوري الطائرة “8

حسن علي
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فريق المحرق للكرة الطائرةفاضل عباسمحمد المرباطي

توج معهد الشيخ خليفة ببطولة كرة قدم الصاالت للمرحلة الثانوية 
للبنن بفوزه الكبري عى حساب مدرسة مدينة عيىس بنتيجة ستة 

أهداف مقابل هدفن يف املباراة الختامية التي أقيمت عى صالة نادي 
الشباب ضمن النشاط الخارجي الذي يقيمه قسم الرتبية الرياضية 

بإدارة الرتبية الرياضية والكشفية واملرشدات يف وزارة الرتبية والتعليم.
ويف نهاية اللقاء، توج القائم بأعامل مدير اإلدارة ورئيس قسم الرتبية 
الرياضية عصام عبدالله الفريق البطل بالكأس وامليداليات الذهبية، 

والفريق الوصيف بامليداليات الفضية، بحضور رئيس مجموعة 
املسابقات عبدالله الحاج، واالختصايص مشعل تريك. 

معهد الشيخ خليفة بطال لكرة الصاالت الثانوية  

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

األلماني ستيفردينك يدير ورشة 
الختصاصيي العالج الطبيعي

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: ضمن 
برنامج الطبيب الزائر للمركز الوطني 
للطب الريايض التابع للجنة األوملبية 

البحرينية يصل اليوم األربعاء اختصايص 
العاج الطبيعي الشهري األملاين “مايك 

ستيفردينك” إلدارة ورشة عمل 
الختصاصيي العاج الطبيعي يف البحرين 

ومعاينة بعض الحاالت املرضية املعنية 
بالعاج الطبيعي، وذلك مقابل رسوم رمزية تم تحديدها من 

جانب املركز الوطني للطب الريايض.
وكان املركز قد استقبل العديد من الطلبات الخاصة مبراجعة 

الطبيب األملاين “مايك ستيفردينك” الذي يعترب أحد أبرز 
اختصاصيي العاج الطبيعي يف العامل وخبري يف العاج اليدوي 
ومخرتع ألساليب عاجية حديثة منها العاج الحديث للرباط 

الصليبي، واختصار فرتة الرجوع للماعب، وقد عالج الكثري من 
العبي املنتخبات يف أملانيا، وله العديد من املؤلفات والكتب 
يف مجال العاج اليدوي لعاج إصابات أسفل الظهر والرقبة 

والكتف وإصابات املاعب عموما.
وسيبارش الطبيب الكشف عى املراجعن اعتبارا من يوم غد 
الخميس فيام سيخصص يوم بعد غد الجمعة لورشة العمل  

الخاصة باختصاصيي العاج الطبيعي الراغبن يف االستفادة من 
خربات الطبيب الزائر الذي سيستأنف معاينة حاالت املراجعن 

أيام السبت واألحد واإلثنن املقبلن.
وللمزيد من االستفسار والتسجيل لورشة العمل ميكن االتصال 

عى الهواتف 17176800 - 66767388.

مايك ستيفردينك

الرفاع             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

 KHK MMA تستمر منظمة
لفنون القتال املختلطة يف حصد 
املزيد من اإلنجازات الدولية يف 

عامل فنون القتال املختلطة، حيث 
تم اختيار ثاثة من مقاتيل الفريق 

البحريني ضمن أفضل 50 مقاتا 
يف التصنيف الدويل للعبة.

ويأيت هذا اإلنجاز بفضل الدعم 
والرعاية من جانب النائب األول 

لرئيس املجلس األعى للشباب 
والرياضة، الرئيس الفخري لاتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة 

BMMAF ومؤسس منظمة 
KHK MMA لفنون القتال 

املختلطة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة؛ للنهوض برياضة 
فنون القتال املختلطة البحرينية 

دولًيا، واستمرار املشاركات الدولية 

ألعضاء الفريق؛ الكتساب املزيد 
من الخربة داخل حلبة القتال.
وقد تضمن التصنيف األخري 
لاتحاد الدويل لفنون القتال 

املختلطة IMMAF صعود مقاتيل 
منظمة KHK MMA عبداملناف 

ماغوميدوف، وحمزة زريرا، 
وحسن عياد إىل املركز العارش، ال� 

29 وال� 34 عى التوايل.

إنجاز دولي جديد لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية

سمو الشيخ خالد بن حمد يتوسط فريق KHK MMAصورة جماعية لفريق معهد الشيخ خليفة البطل

“أحمر السلة” في المجموعة 
األولى بـ“آسيوية 3 أون 3”

محمد الدرازي

أسفرت قرعة بطولة 
كأس آسيا لكرة السلة 

الثاثية “3 أون 3” 
للرجال التي ستستضيفها 

عاصمة جمهورية 
منغوليا أوالن باتور، 
يف الفرتة من 27 إىل 

29 أكتوبر الجاري عن 
وقوع منتخبنا الوطني يف 

املجموعة األوىل إىل جانب منتخب اليابان وصاحب األرض 
والضيافة املنتخب املنغويل.

جاء ذلك خال عملية سحب االتحاد اآلسيوي لكرة السلة 
لقرعة النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت يوم أمس 

األول )األحد( مبقر االتحاد.
وضمت املجموعة الثانية منتخبي نيوزيلندا وحامل اللقب 

قطر واملتأهل من “تركمنستان، أسرتاليا، ماليزيا”، فيام 
ضمت املجموعة الثالثة منتخبي كازاخستان ورسيانكا 

واملتأهل من “الصن تايبيه، لبنان، الهند”.
أّما املجموعة الرابعة، فضّمت منتخب الصن الحائز عى 

ذهبية آسيوية الشباب هذا العام إىل جانب منتخب 
قريغيزستان، إضافة إىل املنتخب الحاصل عى أفضل مركز 

ثان يف مرحلة التصفيات.
وبنظرة رسيعة حول مجموعة منتخبنا الوطني، فإن املنتخب 

الياباين يتصدر التصنيف الدويل عى القارة الصفراء، أّم 
منتخب منغوليا، فقد حاز عى بروزنية دورة األلعاب 

اآلسيوية للصاالت املغلقة وفنون القتال التي أقيمت يف 
العاصمة الرتكامنية عشق أباد يف الفرتة من 17 إىل 27 

سبتمرب املايض.
وجاء تأهل منتخبنا الوطني إىل البطولة اآلسيوية بعد وقوعه 

بن املنتخبات التسعة األوائل يف تنصيف االتحاد الدويل 
للعبة “فيبا” عن قار آسيا، الصادر مطلع شهر نوفمرب من 

العام املايض.
وتأيت مشاركة األحمر ضمن إطار حرص رئيس االتحاد 

البحريني سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة آل خليفة 
عى تكثيف املشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية 

املختلفة؛ بهدف زيادة االحتكاك، وكسب املزيد من الخربة.
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حقق فريق مدرسة الرفاع اإلعدادية 
فوزا عريضا يف مس��تهل مشوراه يف 
بطولة س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
املدرس��ية األوىل لكرة الس��لة، إثر 
تغلبه عىل حس��اب فريق مدرسة 
النس��يم الدولية بنتيجة )68/10(، 
وذل��ك يف املب��اراة الت��ي أقيم��ت 
بينهام يوم أم��س األول، عىل صالة 
مدرس��ة مدين��ة عي��ىس االبتدائية 
للبنني ضمن منافس��ات  اإلعدادية 
الجول��ة األوىل لحس��اب املجموعة 

الثانية من املسابقة.
وبهذا الفوز، حصد فريق مدرس��ة 
الرفاع أول نقطت��ني له يف البطولة، 
فيام خرج فريق مدرس��ة النس��يم 

الدولية بنقطة الخسارة.
الرفاع  فري��ق مدرس��ة  واس��تحق 
نتيج��ة الف��وز يف املب��اراة بعد أن 
بسط سيطرته الكاملة عىل أشواط 
اللقاء األربع، إذ فاز يف الربع األول 
28/0، ث��م ع��زز تقدم��ه بفوزه يف 
الرب��ع الثاين 11/5، وف��از يف الربع 
الثالث أيضا 17/5، قبل أن يحس��م 
املواجه��ة بتفوق��ه يف الربع األخري 

.12/2

أوال تكتسح مدينة حمد 
“الجديدة”

وحقق فريق مدرسة أوال اإلعدادية 
مش��واره  بداي��ة  يف  كب��رياً  ف��وزاً 
باملجموعة الثانية عىل فريق مدرسة 
مدينة حم��د اإلعدادية )الجديدة( 
بنتيجة 71 مقاب��ل 4 نقاط، ليعلن 
الفريق عن نواياه التنافسية القوية 
لبلوغ ال��دور الثاين، بع��د أن قدم 
الفريق أداًء جامعي��اً رائعاً بقيادة 
املدرب إبراهي��م خميس، وجاءت 
نتائ��ج األوقات األربع��ة يف املباراة 
كالتايل: 0-25 و0-23 و0-12 و-11

4، وجاءت املباراة من طرف واحد، 
إذ أظهر نجوم أوال إمكانات فردية 
وجامعي��ة مميزة وبقي��ادة النجم 
عبدالله نادر، فيام كان لبقية أفراد 
الفريق دور كبري يف االنتصار أيضاً، 
وهم: سيد يوسف محسن، محمد 
زهري، س��يد عيل عطية، حسن عيل 
أحمد، س��يد أحمد حس��ني، هادي 

نارص حس��ن، حس��ن عيل جعفر، 
س��يد عب��اس فاضل، حس��ن عيل 
حس��ني، عيل منص��ور عبدالكريم، 

محمد زهري عبدالحسني.

 مباراتان في انطالق الجولة 
الثانية

وس��يلتقي فريق مدرس��ة عثامن بن 
عفان مع فريق مدرس��ة مدينة حمد 
اإلعدادي��ة اليوم األربع��اء يف انطالق 
الجول��ة الثاني��ة م��ن البطول��ة، فيام 
سيواجه فريق مدرس��ة كانو الدولية 
فري��ق مدرس��ة عبدالرحم��ن النارص 
االبتدائية اإلعدادية، يف الجولة الثانية 

لحساب املجموعة ذاتها.

 غلوم: البطولة تأثيرها كبير 
في تطوير اللعبة 

أش��اد م��درب فريق مدرس��ة الرفاع 
غلوم مبنافس��ات  ع��ادل  اإلعدادي��ة 
بطولة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة املدرسية األوىل لكرة 

السلة.
وق��ال إن إقام��ة دوري املدارس يعد 
مب��ادرة رائدة من نوعها س��يكون لها 
بالغ األثر يف تطوير لعبة كرة الس��لة 
باململك��ة، من خ��الل من��ح الفرصة 
الظروف  امل��دارس وتهيئ��ة  لط��الب 
املالمئ��ة كافة لدفعهم نحو مامرس��ة 

اللعبة يف أجواء تنافسية وحامسية.
بالجان��ب  إعجاب��ه  غل��وم  وأب��دى 
التنظيمي يف الدوري، متمنيا التوفيق 
للجميع يف الظهور مبستويات إيجابية 

وممي��زة تعكس تطور ال��دوري فنيا 
وتنظيميا يف النسخ القادمة.

وب��نينَّ أن دوري املدارس س��يكون له 
ص��دى كبري، وسيس��اهم يف تس��ليط 
الضوء عىل املواهب الطالبية خصوصا 
يف مجال كرة الس��لة، حيث إن الرتكيز 
لن ينصب فقط عىل أن يكون الدوري 
هو مامرسة كرة الس��لة وحسب، بل 
يتعدى إىل كيفية رعاية هذه املواهب 
وتطويرها، وكيفية وضع الربامج التي 
س��تكون لها امل��ردود اإليج��ايب عىل 

اللعبة.
وأع��رب غلوم ع��ن س��عادته الكبرية 
بتحقيق االنتصار األول لفريقه، وأرجع 
الف��وز إىل التزام الالعب��ني بتعليامت 

املدرب وتنفيذها يف امللعب.

 خميس: فكرة أكثر من رائعة 
وسننافس على اللقب

عرب مدرب فريق مدرس��ة أول، معلم 
الرتبية الرياضية إبراهيم خميس عن 
س��عادته البالغ��ة بتحقي��ق االنتصار 
األول يف البطولة، مؤكداً أن هذا الفوز 
جاء نتيج��ة التدريب��ات التي خاضها 
الفريق يف الفرتة التي سبقت البطولة 
والتحض��ري الجيد لها، لكنه أش��ار إىل 
االنتصار الكبري يعطي الدافع بالتأكيد؛ 
لتحقي��ق املزي��د من االنتص��ارات يف 
املباري��ات املقبل��ة للمنافس��ة ع��ىل 
التأهل للدور الثاين أوالً، ثم املنافس��ة 

عىل اللقب.
وأض��اف خمي��س “فك��رة البطول��ة 
رائعة للغاية، وتس��اعد عىل اكتشاف 
املواهب يف املدارس، خصوصاً يف ظل 

إعطاء الفرصة لالعبني غري املس��جلني 
يف كش��وفات األندية باملشاركة فيها، 
وبالتايل هذا األمر س��ينعكس بالتأكيد 
عىل مس��تقبل كرة السلة يف البحرين، 
وبعيداً ع��ن األمور التنافس��ية، فإننا 
سعداء يف مدرسة أوال بهذه املشاركة 
مع بقية املدارس، خصوصاً أن هنالك 
العديد من األهداف التي س��تتحقق 

من هذه املشاركة”.
وتوقع خميس زيادة حدة املنافس��ة 
يف الج��والت القادم��ة؛ ك��ون الفرق 
ستسعى لتقديم مستويات أفضل من 

الجولة األوىل.

 10 حكام يديرون المباريات 
بينهم 3 دوليون

تزخر إدارة الرتبية الرياضية والكشفية 
واملرش��دات بوزارة الرتبي��ة والتعليم 
بالعدي��د م��ن الكف��اءات يف املجال 
الري��ايض وتفتخ��ر مبنتس��بيها دامئاً؛ 
ألنهم يش��اركون بفعالية يف األنشطة 
الرياضية سواء التي تقام بتنظيم من 
اإلدارة أو حت��ى يف الدوريات املحلية 
بالبالد يف مختلف األلعاب الجامعية، 
فبينهم الح��كام والالعبون واملدربون 
واإلداري��ون واملحارضون واختصاصيو 

العالج الطبيعي واإلعالميون.
ويف بطولة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
املدرسية األوىل لكرة السلة للمدارس 
اإلعدادية يش��ارك عرشة ح��كام من 
معلم��ي الرتبي��ة الرياضي��ة يف إدارة 
مباريات البطول��ة، بينهم ثالثة حكام 
دوليون، وهم ع��ادل العريض )حكم 
دويل س��ابق(، وس��عيد عمران )حكم 

دويل س��ابق(، وع��ادل غل��وم )حكم 
دويل ح��ايل( إىل جان��ب ع��يل أحمد 
)حك��م س��ابق(، ومحمد املوس��وي، 
وحس��ام املجدالوي، ومحمد حس��ني 
محف��وظ، وج��امل العري��ض، وهاين 

الحاييك، وأحمد العريض. 
وميتلك هؤالء الح��كام الخربة الكافية 
يف إدارة املباري��ات، وهم يش��اركون 
س��نوياً يف دوري املدارس لكرة السلة 
يف مختل��ف املراحل الدراس��ية. يذكر 
أن جمي��ع الحكام خضعوا إىل دورات 
تحكيمي��ة يف اللعبة، وبالتايل ميتلكون 
املؤه��ل األكادميي والعم��يل، ولذلك 
ال تحت��اج إدارة الرتبي��ة الرياضية إىل 
االس��تعانة بحكام من الخ��ارج إلدارة 
أنش��طتها املتنوع��ة يف كل ع��ام إمنا 
تس��تفيد م��ن كوادرها الت��ي عملت 
عىل إعدادها وصقلها خالل السنوات 

املاضية.

 المدرب حسين: البطولة 
تمنحنا فرصة اكتشاف 
المواهب 

يح��رص املدرب الوطني عيل حس��ني 
امل��رشف العام ع��ىل قط��اع الفئات 
الس��نية لكرة الس��لة بن��ادي مدينة 
عيىس عىل حضور بطولة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل املدرس��ية األوىل لكرة 
السلة بش��كل يومي؛ بهدف اكتشاف 
ع��دد من الالعب��ني الج��دد ومحاولة 

ضمهم إىل نادي مدينة عيىس.
وأكد عيل حسني أن هذه البطولة تعد 
ب��ادرة طيبة وخطوة إيجابية جداً من 
جانب رئيس االتح��اد البحريني لكرة 

الس��لة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة، وأضاف: أهداف هذه البطولة 
تتامىش مع تطلعات سموه الرامية إىل 
تطوير اللعبة وانعكاسها عىل األندية 

واملنتخبات الوطنية مستقباًل.
ووجه عيل حس��ني دع��وة إىل زمالئه 
املدرب��ني يف األندي��ة بحض��ور هذه 
البطول��ة واختيار الالعب��ني، مؤكداً أن 
تواج��د 60 العب��ا غري مس��جل ضمن 
كشوفات األندية يعد فرصة الكتشاف 
املواهب تقدمها البطولة إىل املدربني 

عىل طبق من ذهب.
وأض��اف “ينبغي م��ن األندية تفريغ 
ع��دد م��ن املدرب��ني للقي��ام به��ذه 
املهم��ة، وهي البحث ع��ن املواهب 
واالنتق��اء، وتاب��ع: من املف��رتض أن 
يتع��رف املدربون عىل معلمي الرتبية 
الرياضي��ة باملدارس، ويتواصلوا معهم 
ل��يك يحصلوا ع��ىل أفض��ل الخامات، 
وبنينَّ عيل حس��ني أنه ي��زور املدارس 
منذ سنوات؛ من أجل انتقاء املواهب، 
وأثنى ع��ىل التعاون الكبري من جانب 
معلم��ي الرتبية الرياضي��ة الحريصني 

عىل خدمة األندية الوطنية”.
وأك��د ع��يل حس��ني أن وزارة الرتبية 
والتعلي��م هي األس��اس يف اكتش��اف 
وانتقاء املواهب يف مختلف املجاالت 
سواء الرياضية أو الفنية أو املهنية أو 

العلمية، وغريها.
وقدم عيل حس��ني بع��ض املقرتحات؛ 
لتحق��ق البطول��ة أهدافه��ا بش��كل 
أك��رب يف الس��نوات املقبل��ة، ومن بني 
املقرتح��ات أن يك��ون ع��دد الالعبني 
املش��اركني يف البطولة واملس��جلني يف 
كش��وفات األندية أقل من النصف يف 
كل فريق، ومتنى إلغاء فكرة مش��اركة 
العب من خارج املدرسة مع الفريق، 
وأض��اف “ينبغ��ي أن يك��ون توقيت 
البطول��ة ال يتع��ارض م��ع تدريبات 
األندي��ة؛ حتى يتمك��ن املدربون من 

الحضور واالنتقاء”.
وأثن��ى ع��يل حس��ني عىل التنس��يق 
املثايل بني اتحاد السلة ووزارة الرتبية 
املميز  بالتنظي��م  وأش��اد  والتعلي��م، 
وأبدى إعجاب��ه مبوقع البطولة، والتي 
تق��ام يف الصال��ة الرياضية مبدرس��ة 
مدين��ة عي��ىس االبتدائي��ة اإلعدادية 

للبنني.

ختام الجولة األولى من بطولة سمو الشيخ عيسى بن علي المدرسية  
اليوم تتجدد المنافسات بإقامة مباراتين وسط توقعات بزيادة المنافسة

أم الحصم         اللجنة اإلعالمية 

فريق مدرسة كانو الدولية فريق مدرسة عثمان بن عفان فريق مدرسة مدينة حمد

فوز الرفاع على النسيم الدولية أوال يكتسح مدينة حمد

لقطة لحكام البطولة مدرب فريق مدرسة أوال إبراهيم خميس  لقطة للمدرب علي حسين )اليمين(
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نعى ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األعىل  املجلس 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة فقي��د الحرك��ة الش��بابية 

والرياضية محمد عيل أبل.
وأش��اد س��موه الفقي��د الراحل يف 
مناقبه، قائ��ال “إن مملكة البحرين 
فق��دت برحي��ل املغفور ل��ه بإذن 
الله تعاىل محمد ع��يل أبل ابنا بارا 
صاح��ب ب��ذل وعط��اء يف خدم��ة 
مملكتن��ا الغالية، إذ ش��ّكل منوذجا 
يحتذى ب��ه ومثاال رائع��ا يف التفاين 
والعط��اء؛ م��ن أج��ل إعالء ش��أن 

الرياض��ة البحرينية بص��ورة عامة، 
حيث ق��دم الفقيد الكث��ري والكثري 
وبذل الغايل والنفيس يف سبيل رؤية 
الرياض��ة البحريني��ة تس��ري بخطى 

ثابتة نحو التطور والنامء”.
وأضاف س��موه “إن املتتبع ملس��رية 
املغفور له بإذن الل��ه تعاىل محمد 
عيل أبل يدرك متام��ا حجم التاريخ 
الكبري الذي يتكئ عليه هذا الرجل، 
فقد كان من أبرز مؤسيس االتحادات 
الرياضي��ة يف اململكة، ومن بني من 
األساسية النطالقاتها،  اللبنات  وضع 
عالوة عىل تقلده املناصب اإلدارية 
واألندي��ة  االتح��ادات  يف  الب��ارزة 
الوطني��ة، وكان خري ممثل للبحرين 

يف ع��دد من االتح��ادات واملناصب 
القارية”. وأش��ار سمو الشيخ نارص 

كان  “إذا  خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن 
املغفور له بإذن الل��ه تعاىل محمد 

ع��يل أب��ل غادرن��ا بجس��ده، فإن 
مسريته الحافلة باإلنجازات اإلدارية 
املتمي��زة وح��ب العم��ل التطوعي 
لخدمة اململكة عكست فيها صورة 
مرشف��ة ع��ن اإلنس��ان البحرين��ي 
املنتم��ي إىل وطن��ه والحريص عىل 
إع��الء ش��أنه يف مختل��ف املحافل، 
مؤكداً سموه أن الرياضة البحرينية 
خرست علام من أعالمها، وشخصية 
بارزة شّكلت عالمة مضيئة يف مايض 
املليئة  البحرينية  الرياض��ة  وحارض 

باإلنجازات املتميزة”.
وكان س��موه قد قام بتكريم الفقيد 
محمد ع��يل أب��ل يف بطولة نارص4 

الرمضانية لكرة القدم.

ناصر بن حمد يشيد بمناقب فقيد الرياضة محمد علي أبل
تغطية              المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد يكرِّم محمد أبل

قدم املدرب زين الدين زيدان وهو 
من الالعبني األساطري يف كرة القدم 
واملدير الفني للفريق األول بنادي 
ريال مدريد الالعب املغريب العريب 

أرشف حكيمي وعمره )19 سنة( ويف 
مركز الظهري األمين وعىل ملعب النادي 
وأمام جامهريه، يف مباراة الفريق ضد 

)اسبانيول( يف الدوري اإلسباين لكرة 
القدم يف الجولة السابعة الجاري اليوم، 

وانتهت املباراة بنتيجة 2/صفر، وهو 
أول فوز لريال مدريد عىل ملعبه يف 

املوسم الجاري 2017/2018 وبإمضاء 
الالعب )إيسكو( الذي أحرز هدفني.

املهم فيام نناقشه اليوم هو أن املغريب 
أرشف حكيمي هو أول العب عريب 

يشارك يف مباراة رسمية بقميص ريال 
مدريد منذ تأسيسه رسميًّا يف عام 

1902، وعىل هذا األساس يصبح أرشف 
كرميي بعد ميض )115 سنة( هو 

االسم العريب األول الذي يلعب بجانب 
أشهر العبي كرة القدم يف هذا النادي 

األورويب العاملي.

إنها واحدة من أهم الرسائل الكروية 
التي تجعلنا نتفاخر أن الالعب 
العريب ميكنه أن يصل إىل أعىل 

درجات الشهرة ويكون ضمن الالعبني 
األساسيني يف أبرز األندية األوروبية 

والعاملية عىل اإلطالق وصاحب 
األلقاب الكثرية.

وعلينا أن نسأل كيف وصل هذا 
الالعب إىل املستوى الذي يثق به 

املدرب املعروف زين الدين زيدان 
ويرشكه يف واحدة من مباريات 

الدوري املفصلية؟.

إن الجواب كان واضًحا ألن الالعب 
الذي يصل إىل هذا املستوى ويرتدي 
قميص ريال مدريد بعد )115 سنة( 
وألول مرة يف حياته ويلعب بجانب 

رون حسب أمثانهم مبئات  العبني يقدَّ
املاليني من الدوالرات يكون قد أبىل 

بالًء حسًنا سواًء يف التدريبات أو 
االنضباط وااللتزام التام ويكون تحت 

أنظار املراقبني الكبار يف النادي مبا 
فيهم رئيس مجلس اإلدارة الذي يدقق 

يف كل يشء.

هذه رسالة من العب عريب مغريب 
وصل إىل أعىل املستويات وصار من 

العبي أفضل األندية األوروبية، وبالتايل 
رشف كبري لنا سواء عىل مستوى 

اللعب أو الصحافة الرياضية العربية 
أن نشاهد العًبا عربيًّا شابًّا يقتحم 

الشهرة من أوسع أبوابها وعىل مستوى 
ناٍد كبري مثل ريال مدريد. 

تجربة ناجحة

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com

أك��د ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األعىل  املجلس 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن بطول��ة الرجل الحديدي 
تحظ��ى مبتابع��ة مب��ارشة من لدن 
عاهل البالد جالل��ة امللك حمد بن 
عيىس آل خليف��ة، والتي من املقرر 

انطالقتها يف 25 نوفمرب املقبل.
وأوضح سمو الشيخ نارص أن جاللته 
يحرص ع��ىل تقدم قط��اع الرياضة 
يف اململك��ة، والوص��ول به إىل أعىل 
املس��تويات، وهو األمر الذي ساهم 
يف تحقيق أبط��ال البحرين للعديد 
م��ن اإلنج��ازات املتمي��زة ع��الوة 
عىل اس��تضافة اململك��ة البطوالت 
تنظيمية  بحلة  وإبرازه��ا  املختلفة، 

زاهية شهد لها الجميع”.
وأشاد سموه برعاية الناقلة الوطنية 
ط��ريان الخلي��ج فعالي��ات بطول��ة 
البحري��ن الدولية للرجل الحديدي، 
نفتخ��ر  “إنن��ا  بالق��ول:  مضيف��ا 
بالرشاكة مع الناقلة الوطنية طريان 
الخلي��ج لبطولة البحري��ن الدولية 
للرجل الحدي��دي، والتي من املقرر 
أن يش��ارك فيه��ا نخبة م��ن أبطال 
الع��امل، ودخ��ول ط��ريان الخليج يف 
أرسة رع��اة البطول��ة الدولية دليل 
عىل السياس��ة الحكيمة التي يتبعها 

مجلس إدارة الرشكة يف دعم الحركة 
الش��بابية والرياضي��ة يف اململك��ة، 
ورعاية البطوالت الدولية التي تقام 
ع��ىل أرض البحري��ن، بوصف تلك 
للرتويج  مثالي��ة  البطوالت وس��يلة 

للمملكة ومنجزاتها الحضارية”.
وأشار سموه “إننا نكن كل التقدير 
لط��ريان الخليج لرشاكته��ا معنا يف 
بطول��ة البحري��ن الدولي��ة للرجل 
الحديدي، وه��ذه الرشاكة تتيح لنا 
تطوير البطول��ة عاما بعد عام، كام 
تع��زز مبدأ تبني من��ط حياة صحي 
وفع��ال، ونرش مثل ه��ذه الرياضة 
املهم��ة، األمر الذي يش��كل التزاما 
راس��خا تج��اه ش��باب البحرين مبا 
ينعكس عىل واقع األلعاب الرياضية 

يف البحرين والحضور الجامهريي”.

وأض��اف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليف��ة “أنن��ا يف الوقت 
الذي س��عدنا فيه بنج��اح البطولة 
الدولي��ة يف األعوام املاضية، فإننا يف 
هذا العام نس��عى إىل تقديم بطولة 
مغاي��رة م��ن الناحي��ة التنظيمية؛ 
إلبراز الوج��ه الحقيقي عن مملكة 
البحرين عند اس��تضافتها البطوالت 
الرياضي��ة املختلف��ة، خصوصا وأن 
بطول��ة البحري��ن الدولية أصبحت 
عالمة مميزة ومير مس��اره بالعديد 
من مع��امل البحرين خ��الل مراحلة 
املختلفة، مام يش��كل قيمة سياحية 

وترويجية واقتصادية للمملكة.

الناقل الرسمي 

وقد دخلت ط��ريان الخليج الناقلة 

الوطنية ململك��ة البحرين مؤخراً يف 
رشاكة تصبح مبوجبها الناقل الرسمي 
 70.3 الحدي��دي  الرج��ل  لبطول��ة 
لل��رشق األوس��ط البحري��ن املزمع 
إقامته��ا يف الف��رتة 23 – 25 نوفمرب 
2017، حيث تعد سلس��ة بطوالت 
الرجل الحدي��دي من أكرب املنصات 
والع��امل.  اململك��ة  يف  الرياضي��ة 
الرس��مي  الناقل  ل��دور  وباتخاذها 
له��ذا الح��دث للس��نة الثانية عىل 
التوايل تعكس رشاكة طريان الخليج 
هذه أهمية ه��ذا الحدث الريايض 
الدويل، وتع��زز موقع البحرين عىل 
الساحة الرياضية الدولية ودورها يف 

املشهد الريايض يف املنطقة والعامل.
يف مع��رض تعليقه عىل دعم الناقلة 
 70.3 الحدي��دي  الرج��ل  لبطول��ة 
لل��رشق األوس��ط البحري��ن، ق��ال 
نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي لطريان 
الكابنت ولي��د عبدالحميد  الخلي��ج 
العلوي “دع��م الفعاليات الرياضية 

يعد عاماًل أساس��ياً يف مهمة طريان 
الخلي��ج؛ لدع��م النم��و االقتصادي 
للمملك��ة والرتوي��ج للبحرين عىل 
الصعيدي��ن اإلقليمي والدويل. نحن 
يف بح��ٍث دائم عن ف��رص الرتويج 
ل��كل م��ا تقدم��ه البحري��ن م��ن 
فعاليات، وتوفري الرحالت املناس��بة 
ل��زوار اململكة؛ حت��ى يتمكنوا من 
تجربة ضيافتنا العربية األصيلة التي 

تشتهر بها الناقلة”.
واختت��م الكاب��نت العل��وي بقول��ه 
“إن بطولة الرج��ل الحديدي 70.3 
لل��رشق األوس��ط البحرين ليس��ت 
مجرد ح��دث ري��ايض، وإمنا منصة 
رياضية عاملي��ة تلتزم طريان الخليج 
– بوصفها الناقل��ة الوطنية ململكة 
البحري��ن وأح��د األص��ول الوطنية 
للبني��ة التحتي��ة – بالرتوي��ج له��ا 
املختلفة  الفعالي��ات  م��ن  ولغريها 
الت��ي تحتضنها اململك��ة من خالل 

مثل هذه الرعايات اإلسرتاتيجية”.

“طيران الخليج” الناقل الرسمي لبطولة الرجل الحديدي... ناصر بن حمد:

البطولة تحظى بمتابعة مباشرة من جاللة الملك 
البالد سبورت

سمو الشيخ ناصر خالل مشاركته في النسخة الماضية

ارتقى فريق النويدرات لصدارة دوري 
زين الدرجة األوىل لكرة السلة مؤقتا، 
إثر تغلبه عىل حساب سرتة، بنتيجة 
)65/57( يف املواجهة التي جمعتهام 

يوم أمس، عىل صالة اتحاد اللعبة بأم 
الحصم، يف افتتاح الجولة الخامسة 

من الدوري التمهيدي للمسابقة.
وبهذا الفوز رفع النويدرات رصيده 
إىل 9 نقاط يف صدارة الرتتيب، فيام 

أصبح رصيد سرتة عند 5 نقاط بتلقيه 
الخسارة الثالثة عىل التوايل.

وجاءت املباراة متكافئة بني الفريقني 
يف مجمل فرتاتها، إذ عىل الرغم من 

تقدم النويدرات يف الشوط األول 
بفارق 10 نقاط وبنتيجة 33/23، إال 
أن سرتة سجل عودة قوية يف الربع 

الثالث واستطاع تعديل النتيجة 
قبل أن يحسم الفرتة ملصلحته 16/5 

ويتقدم يف نتيجة املباراة 39/38.  
النويدرات نجح من فرض أفضليته يف 

الربع األخري بفضل سالح الثالثيات 

والدفاع الضاغط الذي أجهض 
محاوالت سرتة يف العودة للمباراة، إذ 

سجل األزرق 4 رميات ثالثية حسم 
بها املواجهة ملصحلته. ويف اللقاء 

األول أمس، وضع الرفاع حدا لهزامئه 
وحقق فوزه الثاين له هذا املوسم يف 

الدوري، بتغلبه عىل حساب سامهيج 
بنتيجة )93/66(. ورفع الرفاع بهذا 

الفوز رصيده إىل 6 نقاط من فوزين 
وخسارتني، فيام تلقى سامهيج 

الهزمية الخامسة له عىل التوايل وبات 
رصيده إىل 5 نقاط. ومل يجد الرفاع أي 
صعوبة من حسم املواجهة، إذ جاءت 

نتائج أشواط املباراة األربع كاآليت: 
)23/16( الرفاع، )28/16( الرفاع، 

)15/14( سامهيج و)28/19( الرفاع.

اليوم لقاءان

تستكمل مساء اليوم )األربعاء( 
مباريات الجولة بإقامة لقاءين، 
يجمع أولهام املحرق واالتحاد 

عند الساعة السادسة مساًء، ومن 
ثم املنامة والحد عند الساعة 

7:45 مساًء، وتقام املباراتان عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم. 
يف املواجهة األوىل، يدخل املحرق 

بحذر شديد أمام االتحاد يف مباراة 

تحمل خصوصية بالغة، خاصة أن 
الفريقني يسعيان لحصد العالمة 

الكاملة، من أجل مواصلة السري عىل 

"طريق االنتصارات"، يف ظل الدفعة 
املعنوية الكبرية التي حصال عليها من 

الجوالت املاضية.
ويتصدر املحرق الرتتيب العام برصيد 

8 نقاط بالعالمة الكاملة من 4 
لقاءات، فيام يأيت االتحاد يف املرتبة 

الثالثة وله 7 نقاط جمعها من 3 
انتصارات وخسارة واحدة.

ويف اللقاء الثاين اليوم، سيكون حامل 
اللقب املنامة عىل موعد سهل مع 
تحقيق انتصاره الثالث عىل التوايل 

حينام يلتقي الحد. 
وتعترب املباراة يف متناول املنامة 

نظرا لفارق اإلمكانات الفنية الكبرية 
والخربة بني الفريقني. الحد الذي يقبع 

يف املركز األخري مل يتمكن حتى اآلن 
من تحقيق أي فوز يف البطولة وال 

يتوقع له أن يفوز اليوم بعد أن تعرض 
ل�3 خسائر منذ انطالق الدوري. 

املنامة ميتلك 4 نقاط من انتصارين، 
يف حني ميتلك الحد 3 نقاط.

)تصوير: رسول الحجيري( من لقاء سترة والنويدرات   من لقاء الرفاع وسماهيج

النويدرات يصعد للقمة.. والرفاع يس��تعيد الهمة
زي����ن ل����������دوري   5 ال����ج����ول����ة  ف�����ي  ل������ق������اءان  ال�����ي�����وم 

محمد الدرازي
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كوب��ر،  هيكت��ور  ق��اد  )وكاالت(: 
منتخب م��ر إىل نهائي��ات كأس 
الع��امل، ألول مرة من��ذ عام 1990، 
ليمحو املدرب األرجنتيني، نحًس��ا 
الزمه طويال، ويطلق العنان لفرحة 
عارمة بني املشجعني الذين انتظروا 
طوي��ال رؤية منتخبه��م الوطني يف 

أكرب حدث عاملي.
واحت��اج الفراعن��ة إىل الف��وز عىل 
ليضمن  امل��ايض،  األحد  الكونغ��و، 
الفريق بلوغ نهائيات روس��يا العام 
الق��ادم، لكن االنتص��ار تأخر حتى 
الوق��ت املحتس��ب ب��دل الضائع، 
وجاء من ركلة جزاء نفذها محمد 

صالح مهاجم ليفربول.
الذي  األرجنتين��ي،  امل��درب  وقال 

حمله العبوه عىل األعناق، احتفاال 
التاريخ��ي، للصحافي��ني  بالتأه��ل 
عقب الفوز “أنا حاليا يف سعادة مل 
أشهدها طيلة مسرييت التدريبية مع 
أي فري��ق أو منتخب من قبل. إنها 

لحظات رائعة”.
وكثريا م��ا تحدث كوبر عن أمله يف 
التخلص من النح��س، الذي جعله 
أحد أسوأ املدربني حظا، بخسارة 6 

مباريات نهائية.
واقرتب كوبر )61 عاما( من تحقيق 
ذلك، عندما ق��اد مر لنهايئ كأس 
األم��م األفريقي��ة يف بداي��ة العام 
الح��ايل، يف أول ظهور لها بالبطولة 
القارية يف 7 س��نوات، لكن الهزمية 
2-1 أمام الكامريون، أضافت حلقة 

جديدة إىل مسلسل نحس املدرب 
األرجنتيني.

لكن الحظ ابتس��م له أخ��ريا أمام 
الكونغ��و يف الجول��ة قب��ل األخرية 
م��ن التصفيات بع��د نهاية درامية 

للمباراة.
واعت��ربت الصحف األرجنتينية فوز 
منتخ��ب م��ر وصع��وده لكأس 

العامل، بأنه رد اعتبار لكوبر.
وذكرت صحيفة الناس��يون اليومية 
“كوب��ر، وهو م��ن أك��ر املدربني 
واملبت��ىل  األرجنت��ني  يف  الرحال��ة 
بالهزائ��م يف النهائي��ات، قاد مر 
االعتب��ار  ورد  تاريخ��ي  لتأه��ل 

لنفسه”.
وقالت صحيفة كالرين الرياضية إن 

“الحظ مل يحالف كوبر يف مس��ريته 
وخ��ر 6 مباري��ات نهائي��ة، لكن 
الحظ حالفه هذه املرة يف األنفاس 

األخرية أمام 80 ألف مشجع”.

وكان ال��يء املش��رتك ب��ني كوبر 
ومر عن��د تعيين��ه يف 2015، أن 
االثن��ني يريدان الع��ودة بعد فرتة 

سيئة.

حيث أن مر فش��لت يف الصعود 
لكأس الع��امل منذ عام 1990، بينام 
ظ��ل كوبر بال عمل مل��دة عام بعد 

رحيله عن الوصل اإلمارايت.

كوبر يمحو ذكريات “النحس”

ك��رة  مش��جعو  كان  )وكاالت(: 
القدم بأيس��لندا، يف حالة نشوة، 
م��ع احتفالهم يف العاصمة وكافة 
أنح��اء الب��الد، بتأه��ل املنتخب 
الوطني لكأس العامل، ألول مرة يف 

تاريخه.
وحج��زت أيس��لندا، وهي أصغر 
دول��ة تص��ل كأس الع��امل ع��ىل 
اإلط��الق، مكانه��ا يف موندي��ال 
روسيا، بالفوز 0-2 عىل كوسوفو، 
لتتصدر مجموعتها يف التصفيات 

األوروبية.
وصاح معل��ق التلفزيون املحيل، 
بع��د صاف��رة النهاي��ة، وانطالق 
االس��تاد  يف  الناري��ة  األلع��اب 
الوطن��ي: “هل متزح��ون معي؟ 

نحن ذاهبون إىل كأس العامل!”.

وكان الهتاف يف وس��ط العاصمة 
ريكيافي��ك: “أيس��لندا إىل كأس 

العامل”.
ات��يل  جون��ار  املش��جع  وق��ال 

ثورودس��ن، يوم االثن��ني: “أصغر 
دولة تصل كأس العامل حتى اآلن.. 
هذا حلم، يجب أن أحجز تذكريت 

إىل روسيا عىل الفور”.

ويبل��غ تعداد س��كان أيس��لندا 
ح��وايل 350 أل��ف نس��مة، فيام 
يف  وتوباج��و  تريني��داد  كان��ت 
2006، أصغر دولة س��ابقا تتأهل 
لكأس العامل، وكان تعداد سكانها 

1.3 مليون نسمة.
وقال املش��جع ارين ثور ارناسون: 
“مل أتابع ك��رة القدم منذ 1996، 
عندما كان ت��وين آدمز يلعب يف 
أرس��نال.. لكن يف الصيف املايض 
نح��ن يف  اآلن  تغ��ري،  كل ه��ذا 
طريقن��ا إىل كأس العامل، هذا غري 
حقيق��ي، م��ا زل��ت ال أصدق ما 

حدث”.
التأه��ل  احتف��االت  وب��دت 
للمونديال، كأنها ستس��تمر حتى 

الفجر.

)وكاالت(: أكدت دراس��ة جديدة 
أجراه��ا اتحاد العبي ك��رة القدم 
املحرتف��ني أن الرياضي��ني الذي��ن 
أصيبوا باالرتجاج خالل مس��ريتهم 
أك��ر عرض��ة للقل��ق واالكتئ��اب 

واضطرابات النوم بعد االعتزال.
وتوصل مس��ح ش��مل 576 العبا 
سابقا يف كرة القدم وهويك الجليد 
والرجب��ي م��ن فرنس��ا وفنلن��دا 
وأيرلندا والرنويج وجنوب أفريقيا 
وإس��بانيا والسويد وس��ويرا إىل 
أن اإلصاب��ة باالرتجاج عدة مرات 
ت��ؤدي إىل مع��دالت أع��ىل م��ن 

األمراض الذهنية.
الطبيب فينس��ن جوتيبارج  وقال 
كب��ري األطب��اء يف اتح��اد الالعبني 
املحرتف��ني “ه��ذه دراس��ة مهمة 

للغاي��ة ترج��ح أن االرتج��اج رمبا 
يساهم يف مشاكل الصحة الذهنية 

التي يعاين منها الالعبون”.
وأض��اف “يج��ب أن ننتبه لصحة 
أثن��اء وبعد  الذهني��ة،  الالعب��ني 

انتهاء مسريتهم”.
أجرى  ال��ذي  جوتيب��ارج،  وق��ال 
الدراس��ة بجانب خ��رباء يف الطب 
الري��ايض م��ن جن��وب أفريقي��ا 
هن��اك  إن  وبريطاني��ا،  والياب��ان 
حاجة إىل تعلي��م أفضل من أجل 

تحذير الالعبني من املخاطر.
وتوصلت الدراسة إىل أن الرياضيني 
الذي��ن أصيبوا باالرتج��اج 4 أو 5 
مرات خ��الل مس��ريتهم معرضني 
بواقع 1.5 م��رة أكر من نظرائهم 
لظهور مؤرشات عىل معاناتهم من 

اضطرابات ذهنية.
ووفق��ا للدراس��ة ف��إن الرياضيني 
الذين عانوا من االرتجاج 6 مرات 
أو أك��ر معرضني لظه��ور أعراض 
االضطرابات الذهنية بواقع مرتني 

إىل 5 مرات أكر من نظرائهم.
ووجدت دراس��ة منفصلة أجراها 
اتحاد الالعبني املحرتفني أن العبي 
ك��رة الق��دم أكر عرضة ملش��اكل 

الصح��ة الذهني��ة بع��د ف��رتات 
اإلصابة الطويلة.

وق��ال اتح��اد الالعب��ني املحرتفني 
“الالعب��ون الذين يغيبون أكر من 
28 يوما بسبب اإلصابة معرضون 
لظهور أع��راض اضطرابات ذهنية 
يف العام الت��ايل بواقع مرتني إىل 7 
مرات أكر م��ن نظرائهم الذين مل 

يتعرضوا ألي إصابة”.

ذهول في أيسلندا 

االرتجاج.. رعب الرياضة

)وكاالت(: قال كريس كوملان مدرب ويلز إنه 
سيرتك “الغبار ينقشع” قبل أن يقرر مصريه، 
بعد أن تبددت آمال فريقه يف التأهل لكأس 

العامل، بالهزمية 1 -صفر أمام أيرلندا اإلثنني.
وقاد كوملان املنتخب الويلزي إىل قبل نهايئ 
بطولة أوروبا 2016، لكن حلمه يف تدريب 

بالده بكأس العامل ألول مرة منذ 1958، تحطم 
بإستاد كارديف.

وبفضل هدف جيمس مكلني يف الشوط الثاين انتزعت أيرلندا بطاقة 
التأهل مللحق التصفيات بعد أن تجاوزت ويلز إىل املركز الثاين يف 

املجموعة الرابعة خلف رصبيا.
وكانت هذه أول هزمية لويلز يف 12 مباراة بتصفيات كأس العامل، واألوىل 

عىل أرضها يف مباراة رسمية منذ 4 سنوات وهو سجل يقول كوملان إنه 
يفخر به.

وقال كوملان الذي توىل املسؤولية يف 2012 بعد وفاة املدرب السابق 
جاري سبيد “كل ما أستطيع التفكري فيه حاليا هو وجوه الالعبني يف غرفة 

املالبس وخيبة أملهم، ال يوجد عزاء لكن يجب أن يشعروا بالفخر”.
وأضاف “سأحصل عىل بعض الوقت حتى ينقشع الغبار، سنجلس 

ونتحدث معا ونبدأ من هذه النقطة، هذه أول هزمية عىل ملعبنا يف 4 
سنوات، قبل ذلك كنا نواجه مقدونيا أمام 8 آالف مشجع، األمر اختلف 

اآلن”.
وأشاد كوملان بنظريه األيرلندي مارتن أونيل الذي قدم فريقه أداء منوذجيا 

خارج أرضه.
وقال “أعتقد أننا من حيث توازن اللعب فإننا سيطرنا متاما عىل الشوط 
األول، كنا نعرف أن أيرلندا لديها خطة ونفذتها جيدا، مارتن أونيل قام 

بعمل رائع وأمتنى له التوفيق”.

)وكاالت(: قال جولني لوبيتيجي مدرب منتخب إسبانيا، حول 
مستقبل الروخا يف مونديال روسيا 2018، إنهم سيحاولون خوض 

كل مباراة كام لو كانت األخرية.
وأوضح: “حققنا إنجازًا بالتأهل. التواجد يف التصنيف األول 

أمر ليس بيدنا. لكن سواء كنا أم ال، ستكون املجموعة صعبة 
وسنحاول خوض كل مباراة كام لو كانت األخرية”، عقب آخر 
جوالت تصفيات التأهل للمونديال أمام الكيان الصهيوين التي 

انتهت بفوز املاتادور بهدف دون رد.
واعترب لوبيتيجي أن مواجهة الكيان الصهيوين كانت صعبة 

ومعقدة لعدة عوامل، معرتفا بأن املنتخب اإلسباين عاىن بالشوط 
األول يف الهجوم، لكن الوضع تغري يف الشوط الثاين.

وأضاف: “إذا مل يأت هذا الهدف األول تتعقد األمور أحيانا”، 
مدافعا عن استحقاق الفوز، ومؤكدا أنه والعبيه سعداء.

خيبة أمل 

مستقبل إسبانيا 

خر املنتخب السوري أمام 

أسرتاليا، )2-1( يف إياب 

امللحق اآلسيوي لتصفيات 

مونديال روسيا 2018، 

ليودع التصفيات مرفوع 

الرأس.

وانتهى الوقت األصيل للقاء 

بالتعادل )1-1(، وهي نفس 

نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ 

الفريقان لشوطني إضافيني.

تقدمت سوريا بهدف 

مبكر بعد مرور 6 دقائق 

عن طريق عمر السومة 

الذي سجل هدف التعادل 

1-1 ذهابا يف ماليزيا يوم 

الخميس املايض.

وأدرك كاهيل )37 عاما(، 

الذي دخل التشكيلة 

األساسية عىل حساب تومي 

يوريتش، التعادل برضبة 

رأس من مدى قريب يف 

الدقيقة 13.

ونجح كاهيل الهداف 

التاريخي ألسرتاليا يف تسجيل 

هدف االنتصار برضبة رأس 

أخرى لتتفوق بطلة آسيا 

2-3 يف مجموع املباراتني.

ودفعت سوريا مثن اللعب 

ب�10 العبني معظم فرتات 

الوقت اإلضايف بعد طرد 

محمود املواس بسبب 

حصوله عىل اإلنذار الثاين يف 

الدقيقة 94.

ويف الدقيقة األخرية من 

الوقت اإلضايف سدد السومة 

قذيفة من ركلة حرة لكنها 

ارتدت من القائم األير 

ألسرتاليا لينتهي حلم سوريا 

يف مواصلة مشوار التأهل 

إىل كأس العامل ألول مرة.

وستلعب أسرتاليا يف 

امللحق العاملي مع صاحب 

املركز الرابع يف تصفيات 

اتحاد أمريكا الشاملية 

والوسطى ودول الكاريبي 

)الكونكاكاف( يف مواجهة 

فاصلة عىل بطاقة الظهور يف 

روسيا العام املقبل.

وستنتظر أسرتاليا الجولة 

األخرية من تصفيات 

الكونكاكاف، قبل أن 

تعرف إذا كانت ستواجه 

الواليات املتحدة أم بنام أم 

هندوراس.

نهاية الحلم السوري 

هيكتور كوبر 

من االحتفاالت االيسلندية 

االرتجاج سبب مباشر لمشاكل الصحة الذهنية 

كريس كولمان



املنام���ة – نا����س للخدم���ات البحرية: 
�شارك���ت م�ؤخ���راً �رشك���ة نا����س للخدم���ات 
Seatrade O f معر����س يف   للبحري���ة 

  shore Marine & Workboats
ال�رشق الأو�ش���ط يف مرك���ز اأب�ظبي ال�طني 

للمعار�س.
وافتتح املعر�س رئي����س هيئة النقل 
وع�ش� املجل�س التنفي���ذي �شاحب ال�شم� 
ال�شي���خ �شياء بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
برعاي���ة نائب رئي����س املجل����س التنفيذي 

لإمارة اأب�ظبي �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، يف مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س 
 .2017 25 و27 �شبتم���ر  وا�شتم���ر ب���ن 
وح�شلت جلنة مك�نة من مديري وم�ظفي 
�رشكة نا�س للخدم���ات البحرية على فر�شة 
الت�ا�ش���ل مع اأع���ام ال�شناعة للتحدث عن 
م�شتقبل اخلدمات البحرية واآلية تط�يرها. 
كما ح�شلت على فر�شة التعرف على عماء 
جدد، والذين اأب���دوا اعجابهم بخطة ال�رشكة 

اجلديدة لتط�ير مينائها.
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 “السيارات األوروبية” تطلق موقعين إلكترونيين
يتضمنان عالمتي جاكوار والند روفر

 “التسهيالت التجارية” تقدم دعمًا ماليًا لمركز الشيخ إبراهيم

 “بتلكو” تحقق شهادة الشريك الذهبي من ”Cisco” مجدًدا 

 املنام���ة f �رشك���ة ال�شي���ارات الأوروبي���ة: 
اأعلنت �رشك���ة ال�شيارات الأوروبي���ة، امل�شت�رد 
وامل�زع احل����رشي ل�شيارات جاك����ار لند روفر 
الفارهة يف مملكة البحرين، عن اإطاق م�قعن 
اإلكرتوني���ن جديدي���ن خم�ش�ش���ن ل���كل من 
عامتيه���ا العريقت���ن جاك����ار ولن���د روف���ر، 
وذل���ك انطاًقا من �شعي ال�رشكة نح� املزيد من 

الرتقاء لكافة خدماتها.
الإلكرتوني���ن  امل�قع���ن  افتت���اح  مت 
اجلديدين www.jaguarfbahrain.com و 
www.landroverbahrain.com التابعن 
ل�رشك���ة ال�شيارات الأوروبية، ي�م الأحد امل�افق 
3 اأكت�ب���ر 2017، وقد مت تخ�شي�س كل م�قع 
منهما لتقدمي اأف�شل جتربة رقمية للعماء عند 
رغبته���م للح�ش�ل على املزي���د من املعل�مات 

ح�ل اأي من منتجات جاك�ار اأو لند روفر.
و����رّشح املدي���ر الع���ام ل�رشك���ة ال�شي���ارات 
الأوروبي���ة جاك�ار لند روفر �شتيفن لي قائًا: 
“ي�شعدن���ا جًدا يف �رشك���ة ال�شي���ارات الأوروبية 
جاك�ار لند روف���ر اأن نعلن عن اإطاق م�قعن 
اإلكرتوني���ن خم�ش�ش���ن خلدم���ة جمي���ع عماء 
جاك����ار و لند روفر. وقد هدفت مبادرتنا هذه 
نح� اإعادة ت�شميم امل�ق���ع الإلكرتوين ال�شابق 

ال���ذي كان يجم���ع ب���ن عامتي جاك����ار و لند 
روفر. ومتنح هذه املب���ادرة ح�ش�ل العامتن 
عل���ى ح�ش�ر اأكر على �شبكة الإنرتنت حيث مت 
جتهيز امل�ق���ع مبجم�عة جدي���دة من اخلدمات 

قائم���ة  عل���ى  امل�شاف���ة  واملبتك���رة  العملي���ة 
خدماتن���ا التي مت حتديثها اأي�ًشا لتمنح عماءنا 
الكرام وجميع زوار �شفحاتنا املزيد من املزايا 

القيمة”.

 املنام���ة f �رشك���ة البحري���ن للت�شهي���ات 
التجاري���ة: قدم���ت �رشكة البحري���ن للت�شهيات 
التجاري���ة دعما ماليا لأن�شط���ة وفعاليات مركز 
ال�شي���خ اإبرهي���م بن حمم���د اآل خليف���ة للثقافة 

والبح�ث وه� م�ؤ�ش�شة اأهلية غري ربحية.
وا�شتقبل���ت رئي�ش���ة جمل����س اأمن���اء مرك���ز 
ال�شي���خ اإبراهيم ب���ن حممد اآل خليف���ة للثقافة 
والبح����ث ال�شيخ���ة مي اآل خليف���ة يف عمارة بن 
مط���ر باملح���رق نائ���ب الرئي����س الأول ب�رشك���ة 
البحرين للت�شهيات التجارية فا�شل املاح�زي 
وع���ددا من اأع�ش���اء الإدارة التنفيذية، حيث مت 

ت�شليم مبلغ الدعم املايل املقدم من ال�رشكة.
بدوره ن�ه نائب الرئي�س التنفيذي فا�شل 
املاح����زي ع���ن اعت���زازه باملب���ادرات املميزة 
ملرك���ز ال�شي���خ اإبراهي���م ب���ن حمم���د اآل خليفة 
للثقاف���ة والبح����ث وعمله���ا ال���دوؤوب لإب���راز 
ثقافة مملكة البحري���ن وتراثها العريق، والذي 
من �شاأن���ه اأن يرز املع���امل الثقافية والرتاثية 
للمملك���ة عل���ى ال�شعيدين املحل���ي والعاملي، 
م�ؤك���داً يف ال�ق���ت ذاته على العاق���ة املتميزة 
التي تربط �رشكة البحرين للت�شهيات التجارية 
من���ذ �شن�ات ط�يلة مبركز ال�شي���خ اإبراهيم بن 

حممد اآل خليفة للثقافة والبح�ث والتي ت�شب 
يف دع���م م�شرية التنمي���ة امل�شتدام���ة وال�رشاكة 

املجتمعية.
وخال اللق���اء ا�شتعر�شت ال�شيخة مي بنت 
حممد اآل خليفة اأب���رز امل�شاريع التي يق�م بها 
املركز يف كافة مناط���ق مملكة البحرين، �شمن 

مبادرة اإحي���اء البي�ت الرتاثي���ة، بالإ�شافة اإلى 
الأن�شط���ة والفعالي���ات الثقافي���ة القائم���ة يف 
ال�ق���ت احلا����رش وامل�شتقبلي���ة والت���ي تتزامن 
مع ق���رب تت�ي���ج املح���رق كعا�شم���ٍة للثقافة 
الإ�شامي���ة، حي���ث �شت�شب���ح املدين���ة وجه���ة 

للزائرين من خمتلف دول العامل.

 املنامة f بتلك�: اأعربت “بتلك�” املزود 
الرائ���د حلل����ل الرقمي���ة يف مملك���ة البحرين 
فخره���ا واعتزازها بتجديده���ا �شهادة ال�رشيك 
الذهب���ي املعتمد من جان���ب �رشكة Cisco مع 
اإطاقه���ا باقة ق�ية من اخلدم���ات التي ت�شع 
بتلك���� يف ال�ش���دارة ك�رشك���ة رائ���دة يف �ش�ق 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت املحلية. 
وللحف���اظ على ه���ذا العتم���اد امل�شه�د، 
ت�ا�شل بتلك� ال�فاء باملعايري ال�شارمة التي 
و�شعته���ا Cisco يف جم���ال الكف���اءة التقنية 

وخدمات الدعم ور�شا العماء.
 The Cisco  Channel“ وي�فر برنامج
Partner Programme” اإطار عمل لل�رشكاء 
لبن���اء مه���ارات املبيعات واجل�ان���ب التقنية، 
 Cisco Lifecycle Services ومه���ارات 
املطل�بة لتقدمي حل�ل Cisco للعماء.  ومن 

خال تقنيات الرنام���ج و�شهاداته، تعرتف 
Cisco بخرة ال�رشي���ك يف ن�رش حل�ل ت�شتند 

اإلى تقنيات وخدمات Cisco املتقدمة. 

ومن خ���ال ا�شتخدام عملي���ة تدقيق من 
ط���رف ثالث، يق����م الرنام���ج بالتحقق من 
�شحة املهارات التقنية لل�رشيك وممار�شاته 
التجارية ومدى ر�ش���ا العماء، وقدرات دعم 
م���ا قبل وما بعد البي���ع، وغريها من الع�امل 
املهمة الت���ي يهتم بها العم���اء عند اختيار 

�رشيك م�ث�ق به.
الرئي�ش���ة،  التقني���ات  قائم���ة  وت�شم���ل 
وال�شبك���ة  املتط����رة،  ال�شب���كات  هند�ش���ة 
الأ�شا�شي���ة املتقدمة وال�شب���كات امل��شعة 
)WAN(، وحل����ل ت�شيي���د مراكز البيانات 
املتط�ر، وحل�ل هند�شة �شبكات امل�ؤ�ش�شات 
املتط�رة، حل�ل اإنرتن���ت الأ�شياء املتط�رة 
وبرجميات مت�شلة بال�شامة والأمن، هند�شة 
الأمن املتط�رة، وتقنية احلا�شبات امل�حدة 

املتط�رة. 

 املنام���ة f فندق اخلليج: اأعلن مدير عام فندق 
اخللي���ج البحرين للم�ؤمت���رات و�شبا، رحي���م اأب� عمر 
احلائ���ز على العديد من ج�ائ���ز التميز، عن مغادرته 
ملن�شب���ه بعد نح� اأرب���ع �شن�ات م���ن ت�ليه من�شب 
املدي���ر الع���ام يف اأول فندق من فئ���ة اخلم�س جن�م 
يف البحري���ن، وه� ج���زء من جمم�عة فن���ادق اخلليج 
الفاخرة الت���ي لطاملا ا�شتهرت باأ�شال���ة �شيافتها 

وج�دة خدماتها على م�شت�ى مملكة البحرين.
�شيغ���ادر اأب���� عمر، ال���ذي يتمتع بخ���رة دولية 
وا�شع���ة ترب���� عل���ى 29 عام���اً يف جم���ال ال�شياف���ة 
والفندق���ة، مملكة البحرين ليت�ل���ى من�شب املدير 
الع���ام يف فن���دق م���ن فئ���ة 5 جن����م يف ب�داب�شت، 
هنغاريا. وحاز اأب�عمر ومن خال حفل اأقيم باململكة 
الأردنية الها�شمية، على جائزة “اأف�شل مدير فندق 

لع���ام 2009”، اإذ مت اختي���اره من بن ال�شخ�شيات 
اخلم�شن الأكرث تاأثرياً يف القطاع الفندقي يف ال�رشق 
الأو�ش���ط، مل���ا كان له م���ن دور بارز يف ت���رك ب�شمة 
تاريخية وا�شعة خال �شن�ات عمله. عاوة على ذلك، 
فق���د �شاه���م ال�شيد اأب���� عمر يف تاأ�شي����س 5 فنادق 
بارزة، منه���ا ميرتوب�ليتان، وجمم�ع���ة حبت�ر بدبي 

وبريوت.

و����رشح الرئي�س التنفي���ذي جارفيلد ج�نز قائاً 
“ان رحي���م يعد قائدا ا�شتثنائي���ا وب�شماته املميزة 
امت���دت ليحظى باح���رتام وتقدير اجلمي���ع من قبل 
�شي����ف وم�ظف���ي فندق اخللي���ج البحري���ن. ولقد 
كان م���ن دواعي �رشورنا اأن نحظى به���ذه ال�شخ�شية 
امل�ؤثرة ليك�ن جزءا من طاقم عملنا، متمنن له كل 

الت�فيق يف من�شبه اجلديد”.

”Sea Trade 2017“ ناس البحرية” تحقق نجاحا في“ 

 نجاح تمرين إخالء في المطار

 “كيا” تعين لوكليرك رئيسًا لتصميم عالقتها

املنام���ة f �رشكة مطار البحرين: نفذت 
�رشكة مط���ار البحرين بالتع���اون والتن�شيق 
م���ع الإدارة العامة للدفاع امل���دين، وق�شم 
الإطف���اء والإنقاذ مبط���ار البحرين الدويل، 
و�ش�ؤون الطريان امل���دين، و�رشطة املطار، 
مترين ال�شامة والإخ���اء يف قاعة ا�شتقبال 
امل�شافري���ن يف الطاب���ق الأر�شي من مبنى 
املط���ار وذلك فيما ب���ن ال�شاع���ة الثانية 
ع�رشة والثانية ع�رشة والن�شف من ظهر ي�م 

الثنن امل�افق 9 اأكت�بر. 

ويه���دف مترين ال�شام���ة والإخاء الى 
تقييم م���دى ا�شتعداد و�رشع���ة عمل فريق 
الأم���ن وال�شامة ل�شم���ان اللت���زام باأعلى 
املعاي���ري جلمي���ع م�شتخدمي املط���ار كما 
يهدف اأي�شاً الى �شمان �شامة التعامل مع 
اأن����اع خمتلفة م���ن �شيناري�هات احل�ادث 
يف مبنى املطار. كما وياأتي هذا التمرين يف 
اإطار التع���اون امل�شتمر بن جميع الأق�شام 
واجله���ات امل�ش�ؤولة عن اأمن و�شامة جميع 

م�شتخدمي املطار. 

املنام���ة f ب���ن هن���دي: اأعلن���ت كي���ا 
م�ت����رز ر�شمًيا اأنها عّين���ت بيري ل�كلريك 
امل�شم���م ال�شاب���ق يف BMW الأملاني���ة و
Great Wall ال�شينية، كرئي�س لت�شميم 
عامته���ا التجاري���ة، وتاأت���ي تل���ك اخلط�ة 
العاملي���ة  الأ�ش����اق  يف  ه�يته���ا  لتعزي���ز 

و�ش�قها الرئي�شي بال�شن.
البلجيك���ي  و�ش����ق يك����ن امل�شم���م 
امل�لد “بيري ل�كلريك” م�ش�ؤولً عن تط�ير 
اإ�شرتاتيجي���ة الت�شمي���م الط�يل���ة الأج���ل 
بق�ش���م الت�شميم،وت����يل مه���ام ابتكارات 
وتط�ير الت�شميم لت�شكيل���ة �شيارات كيا 
من اخل���ارج والت�شميم الداخل���ي، وامل�اد 
واملن�ش�ج���ات.  كم���ا �شيعم���ل اأي�ش���اً على 
تعزي���ز التع���اون يف الت�شميم ب���ن �شبكة 
كي���ا العاملي���ة للت�شمي���م والت���ي ت�ش���م 
ا�شت�دي�ه���ات لت�شمي���م م�دي���ات كي���ا 
يف كل م���ن ال�لي���ات املتح���دة الأمريكية 

واأوروبا وال�شن وك�ريا اجلن�بية. 
وت�يل بيري ل�كل���ريك مهامه اجلديدة 
يف كي���ا بنهاي���ة �شه���ر �شبتم���ر املا�شي، 
الرئي����س  م���ع  جن���ب  اإل���ى  جنب���اً  ويعم���ل 
التنفي���ذي للت�شميم مبجم�ع���ة هي�انداي 
وكيا م�ت�ر بيرت �رشايررf ، وبجانب �شي�ن 

ه���� ي����ن – رئي����س مركز ت�شمي���م كيا يف 
ك�ريا اجلن�بية.

ل�كل���ريك ه� واح���د م���ن امل�شممن 
العاملن يف جمال ال�شيارات وله باع ط�يل 
يف اأ�ش����اق ال�شي���ارات املختلف���ة باأوروب���ا 

وال�ليات املتحدة وال�شن”.
متمي���زة  بروؤي���ة  ل�كل���ريك  ويتمت���ع 
وفري���دة يف ت�شمي���م ال�شي���ارات العاملية، 
ويتمتع بخ���رة ط�يلة يف ه���ذا املجال مما 
�شيعمل على تدعيم و�شقل ه�ية ت�شميم 

كيا يف الأع�ام املقبلة. 

تعزيز الخدمات يقود إلى تميز الشركة

• عبدالرحمن منري	

• بيري ل�كلريك	

فنــدق الخليــج الـبحريــن يــودع أبـوعمـر

• رحيم اأب� عمر	
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تعل���ن هيئة البحري���ن للثقافة والآث���ار لزوارها الكرام 
ع���ن اإغالق قلع���ة عراد ب�ش���كٍل م�ؤق���ت حتى يناي���ر 2018، 
وذل���ك بغر�ض ب���دء التجهي���زات لفعاليات ال�شن���ة املقبلة 
التي حتمل عن����ان )املحرق.. عا�شم���ة الثقافة الإ�شالمية(، 

حي���ث �شيتم الحتفاء باملحرق على م���دى عاٍم كامل بربامج 
ثقافية متن�عة. هذا وميكن لزوار امل�اقع الأثرية واملتاحف 
ال�شتمت���اع بتجربة زيارة م�اق���ع متن�عة يف مملكة البحرين، 
ومنها: متحف البحرين ال�طني ومتحف م�قع قلعة البحرين.

  للت�ا�شل:  )ق�شم املن�عات: 17111479(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�شرتاكات والت�زيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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وق�������ع زل�������زال ح��ل��ب 
اعترب  وال����ذي  ال��ك��ب��ر 
رابع اأكرب زلزال م�شبب 

لل�فيات يف التاريخ.

 1416
ت��ن�����ش��ي��ب امل��م��ل���ك 
�شلطاناً  ب��اي  ط���م��ان 
ع����ل����ى م���������ر خ���ل���ف���اً 
ل��ل�����ش��ل��ط��ان ق��ن�����ش���ه 
ال��غ���ري ال��ذي قتل يف 
�شد  دابق  مرج  معركة 

العثمانيني.

 1910
 ال��رئ��ي�����ض الأم���رك���ي 
ث�����ي������دور روزف����ل����ت 
يف  رئي�ض  اأول  ي�شبح 
بالطائرة  يطر  العامل 
4 دقائق  وذل��ك مل��دة 
�شنع  م���ن  ط���ائ���رة  يف 
رايت يف ولية  الأخ�ان 

ميزوري. 

 1963
تدين  املتحدة  الأم���م   
���ش��ي��ا���ش��ة ال���ق���م���ع يف 

جن�ب افريقيا.

 1977
امل���ق���دم  اغ����ت����ي����ال   
احلمدي  حممد  اإبراهيم 
رئ��ي�����ض اجل��م��ه���ري��ة 

العربية اليمنية.

 1986
 ع��ق��د ل��ق��اء ق��م��ة ه� 
الرئي�ض  ب��ني  ال��ث��اين 
الأمركي رونالد ريغان 
ال�ش�فيتي  وال��زع��ي��م 
غ�ربات�ش�ف  ميخائيل 

يف ريكيافيك.

مسافات

فاجاأت الفنان����ة البحرينية حنان ر�شا م�ؤخرا 
جمه�رها، عرب �شفحتها اخلا�شة على احد م�اقع 
الت�ا�ش����ل الجتماعي، ب�ش�����رة لها ظهرت فيها 

بل�ك جديد.
وظهرت حنان ر�شا يف ال�ش�رة وقد �شبغت 
�شعرها بالل�ن الرم����ادي، وقامت بجمعه يف عدد 
كب����ر م����ن اجلدائل ال�شغ����رة. واعتم����دت حنان 
اإطالل����ة كاج�����ال، و�شممت �شعره����ا على طريقة 
اجلداي����ل الإفريقية مع ماكي����اج �شم�كي �شارخ، 

وو�شعت قرطا �شغرا يف اأنفها.
وعلق����ت حنان ر�ش����ا على ال�ش�����رة، قائلة: 
“عندما ل يت�افق م����ا تتمناه مع واقعك.. ت�شبح 
حما�����را وكل مف����ر ي�شب����ح ابع����د مم����ا تتخيل.. 
حت����ى تلك الهدنة وذلك ال�ش����رب يتال�ش�ن �شيئا 

ف�شيئ����اً.. هنيئ����ا مل����ن تبل����د �شع�����ره ومل يع����د 
ينتظر”. جمه�ر حنان ر�شا انق�شم ح�ل اإطاللتها 
اجلدي����دة، فمنه����م م����ن اأب����دى اإعجاب����ه بالل�ك، 
ومنهم من مل يعجبه وطالبها بالع�دة لإطاللتها 
املعت����ادة. وعل����ق البع�����ض منهم عل����ى ال�ش�رة 
باأنه����م ظن�����ا لل�هلة الأول����ى اأن ال�ش�����رة تع�د 
ل�”بي�ن�شيه” الأمر الذي دف����ع اأحد معجبيها الى 
ت�شمي����م فيدي� يجمع �ش�����رة مطربته املف�شلة 
حن����ان م����ع بي�ن�شي����ه، والتي ه����ي بدورها قامت 

ب�شكره يف تعليق على الفيدي�.
واأطلق����ت “حن����ان” م�ؤخ����ًرا اأغني����ة “�شفتي 
اأن����ا” امل�ش�رة على طريق����ة الفيدي� كليب، عرب 
قناتها الر�شمية على م�قع “ي�تي�ب”، وهي من 
كلمات ال�شاع����ر م�شعب العنزي، واأحلان ر�ش�ان 
الديري، وت�زيع جالل حمداوي، والفيدي� كليب 

من اإخراج خليل املال�د.

20 فنانا بحرينيا يشاركون بمعرض “آرت باب” في نيودلهي 
الرفاع - املجل�ض العلى للمراأة: 
�ش���ارك اأكرث م���ن 20 فنان���ا بحرينيا 
يف معر�ض ف���ن البحرين عرب احلدود 
بي���ت  اأقي���م يف  ال���ذي  ب���اب(  )اآرت 
بجمه�ري���ة  بني�دله���ي  بيكاهن���ر 
الهن���د يف الفرتة م���ن 10-9 اأكت�بر 
بح�ش�ر ع���دد كبر م���ن امل�ش�ؤولني 

واملهتمني.
وبه���ذه املنا�شبة، قدمت املدير 
الع���ام ملكت���ب قرين���ة عاه���ل البالد 
ال�شيخة مرام بن���ت عي�شى اآل خليفة 
ال�شك���ر والتقدي���ر لقرين���ة العاه���ل 
للم���راأة  الأعل���ى  املجل����ض  رئي�ش���ة 
�شاحبة ال�شم� امللكي الأمرة �شبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة على دعمها 
املت�ا�ش���ل للفنان���ني البحريني���ني، 
مبا ي�شهم يف تن�شي���ط واإثراء احلركة 
الفنية الت�شكيلية يف مملكة البحرين، 
وفتح جمالت وفر����ض متجددة اأمام 
الأعم���ال الفني���ة ال�طني���ة للتفاعل 
م���ع مثيالتها ح�ل الع���امل، ولتمكني 
احلرك���ة الفنية م���ن التعريف بال�جه 
البحري���ن كمركز  احل�ش���اري ململكة 

لالإ�شعاع والتن�ير الثقايف. 
كم���ا اعتربت ال�شيخة مرام رعاية 
ودعم �شم�ه���ا مبادرة ف���ن البحرين 
املثالي���ة  الفر�ش���ة  احل���دود  ع���رب 
ح���دود  الفني���ة  املب���ادرة  لتتج���اوز 
اإقامة معر�ض �شن�ي دويل يف مملكة 
البحرين، والتنقل بني ع�ا�شم ومدن 
عاملية ع���دة؛ الأمر ال���ذي ي�شاهم يف 
الرتويج والتعري���ف بالفن البحريني 
مبا يعزز من مكانة اململكة ال�شياحية 
ال�شيخة مرام  والثقافية. واأو�شح���ت 
اأن اإقام���ة ه���ذا املعر����ض يف الهن���د 
التفاه���م  مذك���رة  اإط���ار  يف  ياأت���ي 

امل�قع���ة بني مكت���ب �شاحبة ال�شم� 
و�شن���دوق العمل “متك���ني”؛ بهدف 
اإتاحة الت�شهيالت الالزمة كافة لدعم 
ورعاية امل�اهب والكف���اءات الفنية 
وتروي���ج  اإب���راز  عل���ى  وت�شجيعه���م 
الإنت���اج الفني الت�شكيل���ي للخربات 
البحرينية من خالل تنظيم املعار�ض 
الفني���ة املتخ�ش�ش���ة �ش����اء داخ���ل 
الب���الد اأو خارج���ه.   وقال���ت ال�شيخة 
اإن اختي���ار جمه�ري���ة الهن���د  م���رام 
ك�جهة لإقامة املعر�ض ياأتي بالنظر 
اإل���ى عراقة احلركة الفني���ة املتميزة 
بتعدد مدار�شها التي تراعي الذائقة 
الفني���ة، وتتقدم ال�شف����ف الأمامية 
العامل���ي، م�شيدًة  الفن���ي  للم�شه���د 
مب���ا قدمه الفنان����ن البحريني�ن من 
اأعم���ال بلغ عدده���ا 40 ل�حة تناولت 
م��ش�عات متفرقة، اأو�شحت ب�شكل 
جل���ي اإمكانات���ه يف جم���اراة مدار����ض 
الف���ن العاملي���ة م���ن خ���الل اأعم���ال 
متف���رد  باأ�شل����ب  ال�اق���ع  حتاك���ي 
يعك����ض ما و�شلت اإلي���ه البحرين من 

تق���دم وازده���ار يف جمي���ع املجالت.  
م���ن جانبه���ا، قال���ت مدي���رة معر�ض 
ف���ن البحري���ن ع���رب احل���دود كانيكا 
�ش�بروال اإن مب���ادرة اآرت باب ت�فر 
من�شة مبتكرة ومتحركة تطلع للعامل 
باأعمال الفنانني البحرينيني لعر�ض 
اأعماله���م عل���ى ال�شعي���د العامل���ي، 
ومظلة للم�شاركة يف �شالت العر�ض 
بجمي���ع اأنح���اء الع���امل للت�ا�ش���ل مع 
ه����اة الفن، م��شحة باأن تنظيم مثل 
ه���ذه املعار�ض �شيثم���ر يف الرتويج 
للف���ن  حا�شن���ة  ك�جه���ة  للبحري���ن 
واملبدع���ني، ويعك����ض عراقة وتط�ر 
احلرك���ة الثقافية والفني���ة يف البالد. 
وتعت���زم مب���ادرة ف���ن البحري���ن عرب 
احل���دود اإقامة معر����ض اآخر يف نهاية 
اإل���ى  ن�فم���رب املقب���ل يف م�مب���اي، 
جانب تنظي���م اأ�شب�ع الفن البحريني 
لن���دن  الربيطاني���ة  العا�شم���ة  يف 
ومعر����ض يف  املقب���ل،  دي�شم���رب  يف 
العا�شم���ة الرو�شية م��شك� منت�شف 

العام املقبل.

هل اشتعلت الحرب من 
جديد بين أم حال الترك 
ودنيا بطمة؟

بطولة الفنانة القديرة شفيقة يوسف

المخرج البحريني محمد إبراهيم ينتهي من “بيت العصافير”

�شارك����ت الفنان����ة دني����ا بطم����ة جمه�ره����ا عرب 
ح�شابها على “ان�شتغرام” منذ اأيام معدودة جمم�عة 
م����ن اأحدث جل�شة ت�ش�يرية قام����ت بها وذلك عندما 
اأطلت بف�شتان �شخر منه بع�ض الرواد. لكنها اأرفقت 
اإحدى �ش�رها بر�شالة مبطنة، حيث فيها الكثر من 
“اللط�شة”، دفع الكثرون اإل����ى الت�شاوؤل عن ه�ية 
ال�شخ�����ض الذي تت�جه اإليه. دني����ا كانت تتحدث عن 
ثقتها بنف�شها، بعبارات لذعة واأ�شل�ب حازم لطاملا 
اعتدنا عليه، حيث كتبت: “اأحب ثقتي بنف�شي اأحب 

ق�ة �شخ�شيتي اأحب عزة نف�شي اأحب كربيائي اأحب 
اإ�راري اأحب طم�حي اأحب عدم انهزامي امام خ�شمي 
فهذه انا بكل اخت�شار “مغربي����ة”... م�شاكم �شعادة 
مث����ل م�شائي يا حبايب����ي...”. مر على ه����ذا املن�ش�ر 
ي�����م واحد تقريب����اً قب����ل اأن تن�ر والدة ح����ال الرتك، 
من����ى ال�شابر ع����رب “ان�شتغرام” منذ �شاع����ات قليلة، 
�ش�رة جاء فيها: “ل تناق�ض ال�شفهاء في�شتدرج�نك 
ال����ى م�شت�اه����م ثم يغلب�ن����ك بخربته����م يف النقا�ض 
ال�شفي����ه”. وبعدها علقت عليها على ال�شكل التايل: 

“ل تاأت����ي الثقة بالنف�ض من خ����الل ك�نك دوما على 
حق، بل من خالل ك�نك غر خائف ان تك�ن على خطاأ 

)وما ينطق عن اله�ى، ال ه� وحي ي�حى(”. 
“ ق����ال ر�ش�����ل اهلل �����ض )اياك����م  واأ�شاف����ت: 
والظن فاإن الظن اأك����ذب احلديث، ول حت�ش�ش�ا، ول 
جت�ش�ش�ا، ول تناج�ش�����ا، ول تناف�ش�ا، ول حتا�شدوا، 
ول تباغ�ش�ا، ول تداب����روا، وك�ن�ا عباد اهلل اإخ�انا ( 
)قل ل����ن ي�شيبنا ال ما كتب اهلل لنا ه� م�لنا وعلى 

اهلل فليت�كل امل�ؤمن�ن(... لعله خر”.

ويعترب هذا الفل����م ه� اإنتاج مت�ا�شل 
مل�ش����رة املخ����رج حمم����د اإبراهي����م حممد، 
اإذ اإنه اأخ����رج العديد من الأف����الم الروائية 
الق�ش����رة اأهمه����ا: زه�����ر حت����رتق و�شرب 
املل����ح والذاك����رة املفق�����دة وزينب، كما 
حق����ق العديد من اجل�ائ����ز والجنازات من 
خ����الل م�شاركاته املحلي����ة واخلارجية ومن 
اأهم ه����ذه الجنازات ف�����زه بجائزة اأف�شل 
فيلم خليجي لعام 2009 يف مهرجان ال�رق 

الأو�ش����ط ال�شينمائي بق�ش����م EFC وذلك 
عن فلمه زه�ر حترتق الذي كان من انتاج 
ال�رك����ة البحريني����ة لالإنت����اج ال�شينمائ����ي. 
وكم����ا فاز اأي�ش����اً باجلائ����زة الثانية يف كل 
من مهرجان اأب�ظبي ال�شينمائي ومهرجان 
اخللي����ج ال�شينمائي مبدين����ة دبي يف ق�شم 
الطلبة اخلليجيني ع����ن فيلمه �شرب امللح 
يف ع����ام 2012 وح�ش����ل على جائ����زة النمر 
الربوزين يف ملتق����ى ظفار للفيلم العربي 

يف ُعمان يف ع����ام 2014. يذكر اأن املخرج 
حمم����د اإبراهي����م حممد ه����� حالي����اً رئي�ض 

جلن����ة العرو�����ض اخلا�شة بن����ادي البحرين 
لل�شينما، وكان مدي����راً للق�شم ال�شينمائي 

مبهرج����ان تاء ال�شباب ال����ذي تنظمه هيئة 
البحري����ن للثقافة والآثار.وم����ن جانب اآخر 
اأ�شاد املخ����رج حممد اإبراهي����م بكل طاقم 
العمل على كل ما قدم�ه من جهد واإبداع، 
ومن امل�ؤمل اأن ي�ش����ارك الفلم يف العديد 
م����ن املهرجان����ات اخلارجي����ة يف الأ�شه����ر 

املقبلة.
فيل����م بي����ت الع�شاف����ر م����ن بط�ل����ة 
الفنان����ة القدي����رة �شفيقة ي��ش����ف ون�رة 
عي����د ورا�شد نا�����ر، متثي����ل �شالح حممد 
 mem وحمم����د الب�شتكي، اإنت����اج م�ؤ�ش�شة
visions لالإنتاج الفني بالتعاون مع “اإن 

ليت”. 
مدي����ر ت�ش�ير ريا�ض بل�����اي، ت�ش�ير 
وم�نتاج: يا�ر غل�م، املك�شاج والهند�شة 
ال�ش�تي����ة علي �شمر، فن����ي �ش�ت را�شد 
البنك����ي، مدي����ر اإ�ش����اءة حم�ش����ن متغ�ي، 
امل��شيق����ى الت�ش�يرية حمم����د �شعدون، 
متابعة اإنتاج حمم����د عطية وعمل كم�شاعد 

خمرج ومديراً لالإنتاج عارف زينل. 

    BUZZ      
أحداث

الأي���ام املقبل���ة،  تك����ن م��ش���ع ثن���اء يف 
وال�شبب يع�د اإلى الثقة 

تعي����ض ت�ت���راً وتاأ�شفاً وق���د حت�ل ظروف 
خارجة عن اإرادتك 

انعط���اف جيد وم���زاج رائ���ع وم�اعيد حب، 
وي�شتجد اأمر غر مت�قع 

اإذا بدت لك الأج�اء دقيقة مل�اجهة، فاعلم 
اأنها ت�شر نح� الت�شعيد 

ت�شاب بن�ع من النهيار الع�شبي ناجت من 
كرثة الإرهاق 

ق���د ت�شعر ببع�ض الرتب���اك وتنتابك اأفكار 
فتت�رف بطريقة منفرة

نتقل من حالة نف�شية م�شطربة وقلقة اإلى 
حالة من الفرح وال�شعادة

عليك املبادرة اإلى ال�شتفادة من عامل 
ال�قت ملمار�شة ه�اياتك 

ل تقل���ل من قيمة ال�ري���ك فذلك يدل على 
قلة احرتامك له 

الت���ي  الريا�شي���ة  التماري���ن  ت�شاع���دك 
متار�ضها على التنفي�س عن ال�ضغوط

ل ت�شط���رب اإذا اأفادك الطبيب اأن و�شعك 
ال�شحي حرج بع�ض ال�شيء

ته����رك ق���د يدفعانك اإلى ارت���كاب اأخطاء 
غر متعمدة، فرتيث 
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انتهى املخرج البحريني ال�ص���اب حممد اإبراهيم حممد من فيلمه الروائي الق�ص���ر 
اجلديد “بيت الع�صافر” وهو عن ق�صة جمانة الق�صاب ومن �صيناريو واإخراج حممد 
�إبر�هي���م حمم���د. وتدور �أحد�ث �لفيلم حول فت���اة ع�رشينية تتورط يف �أمومتها 
�ملبكرة مع �بنها �ل�صغري �لذي يفت�ش عن و�لده �لغائب �لذي مل يرتك �أثرً� له 

يف بيته �صوى �آلة �لكمان.

 متابعة حمرر م�صافات

حنـان رضـا بلــوك إفريقـي مذهـل

• لقطات من الفيلم	

• ال�شيخة مرام: اإقامة املعر�ض يف الهند يف اإطار مذكرة التفاهم بني مكتب قرينة العاهل و “متكني” 	
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تغيري كبري يف �أول عملية زر�عة ر�أ�س بالعامل
 

تق���ّرر ب�صف���ة �صبه ر�صمية اأن جت���رى اأول عملية جراحي���ة لزراعة راأ�س كامل يف الع���امل بداية العام 
2018 املقب���ل يف ال�صني، وفق م���ا ذكره موقع “تيك وورم”. وح�صل تغيري كبري يف اخلطة التي كانت 
مع���دة له���ذه العملية، اإذ قال “تي���ك وورم” اإنه كان من املقرر اأن جترى يف دي�صم���ر 2017، اإل اأنه مت 
تاأجيله���ا بعدما تراجع مت���رع رو�صي م�صاب مبر�س ع�صلي عن قراره، م�صيف���ا “العملية �صتجرى الآن 
مع مترع �صيني”. ويرتقب اأن جتري العملية من خالل قطع الراأ�س و�صحب النخاع ال�صوكي للراغب يف 
اإج���راء العملية، ونقلهما اإلى ج�صد تويف حديثا، ثم حتفيزهم���ا فيه عن طريق النب�صات الكهربائية بعد 
�صه���ر م���ن الغيبوبة. ومل يتم بعد حتديد موع���د ر�صمي لإجراء العملية، ولكن م���ن املتوقع اأن جترى يف 
الرب���ع الأول من العام 2018. ي�صار اإلى اأن العملية �صيجريها الطبيب الإيطايل �صريجيو كانافريو، وهو 
مدي���ر هيئة طبية اإيطالية لتعديل العمليات الع�صبية املتقدمة. وبح�صب اجلراح الإيطايل، فاإن حظوظ 
جناح العملية ت�صل اإلى 90 %، مو�صحا اأنها ت�صتلزم م�صاركة 80 جراحا، كما �صتكلف 10 ماليني دولر.
وكان طبيب���ان جراح���ان، قد اأك���دا، يف يناير املا�صي، جناحهم���ا يف اإجراء عملية زراع���ة للراأ�س لدى 

القرد، كما مت اإجراء عمليات اأخرى لزراعة الراأ�س لدى الفئران.

�لتحر�س يطيح باأقوى منتج يف هوليوود

مزرعة رياح يف �ملحيط �لأطل�سي تكفي لتزويد �لعامل بالطاقة
 خل�صت درا�صة جدي���دة ن�رشت، اأم�س الأول، اإلى 
اأن مزرع���ة رياح مب�صاح���ة الهند يف اأح���د املحيطات، 

قادرة على تزويد العامل بالطاقة املتجددة.
ن����رشت يف دوري���ة  الت���ي  الدرا�ص���ة  واأ�صاف���ت 
الأكادميي���ة الوطنية للعل���وم اأن الطاق���ة املتجددة 
الناجتة عن طواحني الهواء املن�صوبة فوق املحيطات 
اأك���ر فعالية من تلك املنتجة فوق الياب�صة، وفق ما 
اأف���ادت �صحيف���ة “الوا�صنطن بو�ص���ت” الأمريكية. 

واأ�ص���ارت اإل���ى عقب���ات تعرت����س امل�رشوع مث���ل اأنه 
يحت���اج تعاون���ا دولي���ا وا�صتثمارات �صخم���ة، ف�صال 
عن العوا�ص���ف ال�صديدة التي ته���ب يف املحيطات. 
وقالت اإن امل�صي قدما يف هذا امل�رشوع رمبا �صيوؤثر 
على حال���ة الطق�س يف الكرة الأر�صي���ة، م�صددة على 
الإمكانات الكبرية للري���اح فوق املحيطات. واأو�صح 
الباحث���ان اللذان اأع���دا الدرا�ص���ة اأن م�صاحة املزرعة 
املفرت�ص���ة يف �صم���ال املحي���ط الأطل�ص���ي تبل���غ 3 

مالي���ني كيلومرت، قادرة على اإنتاج كم الطاقة الذي 
ي�صتهلك���ه العامل كله حاليا يف ف�ص���ل ال�صتاء. اأما يف 
ف�ص���ل ال�صي���ف، فهي ق���ادرة على اإنت���اج ما يكفي 
الوليات املتح���دة واأوروبا. واأرجعت الدرا�صة اختيار 
منطقة �صمال املحيط الأطل�صي حتتوي على اإمكانات 
لطاق���ة الري���اح اأكر من غريه���ا. وق���ال الباحثان اآنا 
بو�ص���ر وكني كالديرا اإن �رشعة الرياح يف املحيطات 
تزيد بن�صبة 70 % ع���ن الياب�صة، ولهذا ال�صبب فاإن 

مزارع الرياح يف املحيطات بو�صعها اإنتاج 5 اأ�صعاف 
تلك املوج���ودة فوق الياب�صة. وتع���زز هذه الدرا�صة 
فك���رة اأن مزارع الرياح العائم���ة فوق املياه العميقة 
�صتك���ون اخلطوة الثانية يف جم���ال تكنولوجيا طاقة 
الري���اح.  ورغ���م الطبيعة املتفائل���ة، اإل اأن الباحثني 
ق���ال اإنه من غ���ري املحتمل اأن تبادر ال���دول اإلى بناء 
مثل هكذا م�صاريع التي تطلب و�صع توربينات فوق 

املحيطات.

�لعلم يثبت فكرة �سائدة 
عن �لن�ساء

لطامل���ا �ص���ادت الفك���رة ب���اأن الن�ص���اء اأطيب 
واأق���ل اأنانية من الرجال، ولك���ن الآن اأ�صبحت هذه 
الفك���رة حقيقة، بح�صب ما ذك���رت درا�صة جديدة. 
واأو�صحت الدرا�صة اأن نظام املكافاأة يف الدماغ قد 
يكون موجها نحو ال�صلوكيات الجتماعية الإيجابية 
اأكر ل���دى الن�ص���اء، مث���ل امل�صاركة م���ع الآخرين. 
وق���ال الروفي�صور يف جامعة زي���ورخ، الذي �صارك 
يف الدرا�ص���ة، فيلي���ب توبل���ر، اإن الدوبامني، وهو 
ناق���ل ع�صبي له تاأثري كبري على نظام املكافاأة يف 
الدماغ، مرتبط ب�صلوكي���ات اجتماعية خمتلفة بني 
الرجال والن�صاء. ويف الدرا�صة، مت تق�صيم 56 رجال 
وامراأة على جمموعتني، ومت اإعطاوؤهم حبتي دواء، 
الأول���ى وهمية والثانية توق���ف عمل الدوبامني يف 

الدماغ، دون اأن يتم اإخبار امل�صاركني مبا اأخذوه.
وعندما �صئل امل�صارك���ون الذين اأخذوا احلبة 
الوهمي���ة عما اإذا كان���وا م�صتعدي���ن لتقا�صم مبلغ 
كب���ري من امل���ال مع �صخ����س اآخ���ر، اأو الحتفاظ به 
لأنف�صه���م بالكام���ل، اأجاب���ت 51 % م���ن الن�ص���اء 
بامل�صاركة م���ع الآخرين، فيما بلغت الن�صبة 40 % 

لدى الرجال.
وعندما اأخذ امل�صاركون الدواء احلقيقي، فاإن 
الن�ص���اء اأ�صبحن اأق���ل ا�صتع���دادا للم�صاركة، بينما 
ارتفع���ت الن�صبة ب���ني الرجال لت�ص���ل اإلى 45 %، 

وفق ما ذكر موقع الغارديان.

�لأبن��اء يرثون �لطالق 
عن �آبائهم!

اأظه���رت العدي���د م���ن الدرا�ص���ات اأن اأطفال 
الآب���اء والأمه���ات املطلقني اأكر عر�ص���ة للطالق 
بع���د ال���زواج مقارنة باأولئ���ك الذين ن�ص���اأوا �صمن 
اأ�رش مرتابط���ة. ويف الوقت نف�صه، وج���دت الدرا�صة 
اجلدي���دة اأن هذا الأمر قد ل ينطب���ق على الأطفال 
املتبنني. وتو�ص���ح البحوث اأن العوام���ل الوراثية 
ه���ي التف�ص���ري الأ�صا�ص���ي لالجت���اه ال�صائ���د نح���و 
الط���الق، وميكن اأن يك���ون للنتائج اجلدي���دة اآثار 
اإيجابي���ة عل���ى الن�صائح الت���ي يقدمه���ا م�صت�صار 
�ص���وؤون الزواج والط���الق. واأجري���ت الدرا�صة التي 
�صُتن�رش يف العدد املقبل من جملة العلوم النف�صية، 
من جان���ب باحث���ني يف جامعة فرجيني���ا كومنولث 
)VCU( وجامعة لوند يف ال�صويد. وقام الباحثون 
بتحلي���ل �صج���الت ال�ص���كان ال�صويدي���ني، ووجدوا 
اأن الأ�صخا����س الذي���ن مت تبنيه���م، ي�صبهون الآباء 

والأمهات )البيولوجيني( يف العالقات الزوجية.
وتو�ص���ح الدرا�صة اأن الع���رتاف بالدور الذي 
ميك���ن اأن يلعبه علم الوراث���ة يف نقل فكرة الطالق 
اإل���ى الأجيال الالحقة، قد مين���ح املعاجلني القدرة 
عل���ى حتديد الأه���داف ب�ص���كل اأف�ص���ل؛ مل�صاعدة 

الأزواج الذين يكافحون للبقاء معا.
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140 �سعوديا يعيدون كنوز� وطنية للدولة
اأعاد 140 مواطنا �صعوديا كنوزا وقطعا اأثرية للهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني، كما اأبلغوا 
عن مواقع اأثرية اأو تعاونوا مع الهيئة يف املحافظة على الرتاث احل�صاري للمملكة. وح�صب وكالة الأنباء 
ال�صعودي���ة قررت هيئة العامة لل�صياح���ة تكرميهم خالل امللتقى الأول لالآثار الوطنية يف اململكة الذي 
�صيفتت���ح حت���ت رعاية امللك �صلمان بن عبدالعزيز يف 7 نوفم���ر املقبل يف املتحف الوطني بالريا�س. 
و�صيتم ت�صليم املكرمني الذين ميثلون جميع مناطق اململكة، �صهادات �صكر وتقدير لدورهم بالإبالغ 
ع���ن مواقع اأثرية اأو ت�صليم القطع الأثرية اأو تعاونهم م���ع الهيئة يف هذا املجال. وتطلق الهيئة �صنويا 
حمل���ة توعوي���ة واإعالمية لرفع الوعي باأهمية اإعادة القطع الأثرية والإب���الغ عن املواقع الأثرية انطالقها 

من قيمتها الوطنية واحل�صارية.

 اأعل���ن جمل����س اإدارة “واين�صت���ني” طرد املنت���ج الأمريكي هاريف واين�صت���ني من �رشكته 
اخلا�صة، اإثر �صل�صلة من التهامات بالتحر�س اجلن�صي ك�صفها حتقيق ن�رشته �صحيفة “نيويورك 
تاميز”. وجاء يف بيان �صادر عن جمل�س اإدارة �رشكة واين�صتني “على �صوء املعلومات اجلديدة 
حول �ص���وء �صلوك هاريف وين�صتاين، ق���رر مديرو ال�رشكة: روبرت وين�صتاي���ن، لن�س مايروف، 
ريت�ص���ارد كونيغ�صرغ، طارق بن عمار ف�صل ه���اريف عن واين�صتني، على الفور”. وجاءت هذه 
اخلطوة بعدما اأجرت ال�رشكة حتقيقا يف مزاعم التحر�س التي تالحق هاريف واين�صتني، يف وقت 
طل���ب الأخري اإذنا للغياب “لف���رتة مفتوحة”. واتهمت ن�صاء عدة م���ن بينهن املمثلتان اآ�صلي 
ج���اد وروز ماكغ���اون املنتج ال�صهري باأفعال جن�صية م�صينة مث���ل حماولة تدليكهن واإرغامهن 
اإلى النظر اإليه عاريا اأو قطع وعود عليهن مب�صاعدتهن يف م�صريتهن الفنية يف مقابل اجلن�س. 
وكان واين�صت���ني ق���ال ردا على التحقي���ق “اأدرك اأن الطريقة التي تعامل���ت بها يف املا�صي 
م���ع زمالء اأحلقت الأمل واأنا اأعت���ذر عن ذلك �رشاحة”. واأ�صاف “�صاأعم���ل الآن على معرفة ذاتي 
وال�صيطرة على اآفاتي )...( �صاأكون يف عطلة بعيدا عن �رشكتي لإيالء الأولوية لهذه امل�صكلة”. 
وقال���ت املحامية ليزا بلوم اإن موكلها هاريف واين�صتني يعتر بع�س التهامات امل�صاقة 

�صده “خاطئة متاما”.
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جر�حات �لتجميل و�سعتهن 
يف “ورطة وطنية”

 قال���ت تقاري���ر اإخباري���ة اإن 3 ن�صاء �صاف���رن اإلى كوري���ا اجلنوبية؛ من اأج���ل اإجراء عملية 
جتميلية، واجهن �صعوبات جمة يف املطار خالل رحلة عودتهن ب�صبب مظهرهن “املختلف”.

ووف���ق ما ذكره موقع “ديلي ميل” الريطاين، ف���اإن ال�صينيات الثالث اأوقفن من جانب 
ال�صلط���ات الأمني���ة يف املط���ار، بدعوى مظهرهن املختل���ف عن ال�صور املوج���ودة يف جوازات 
�صفرهن. وحلت ال�صينيات باملطار ب�صمادات حول وجوههن، مما اأثار �صكوك عنا�رش الأمن يف 
املطار، قبل اأن يقرروا منعهن من �صعود الطائرة. وجرى ترويج �صورة لهن على نطاق وا�صع 
ب�صب���كات التوا�صل الجتماع���ي، يظهرن فيها باأحد مطارات كوري���ا اجلنوبية خالل انتظارهن 
رحلته���ن، وال�صمادات عل���ى وجوههن. وقال���ت اإحداهن فيما بعد عل���ى �صفحتها ال�صخ�صية 
مبوق���ع “ويب���و” الجتماعي اإن ال�صورة جرى التقاطها ي���وم 8 اأكتوبر، واأ�صافت “مل مننع من 
�صع���ود الطائ���رة.. كنا ننتظر فقط تاأكيد هوياتنا”. وقال “ديل���ي ميل” اإنه لي�س وا�صحا اإلى 

حدود ال�صاعة اإذا كانت الن�صاء الثالث قد عدن فعال اإلى ال�صني اأم ل.

ملكة جمال تون�س 2017

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

توجت طالبة من بيالرو�س، ملكة جمال العامل على الكر�شي املتحرك يف اأول م�شابقة عاملية لذوي االحتياجات اخلا�شة، والتي عقدت يف وار�شو ببولندا، وح�شلت األيك�شاندرا ت�شيت�شيكوفا 
ب( )اف  خمتلفة.  دولة  �شمن املناف�شة االأولى من نوعها، والتي �شملت 24 مت�شابقة من 19  اللقب  على  االجتماعية،  والرتبية  النف�س  علم  تدر�س  والتي  عاما،  البالغة من العمر 23 

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

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�صواحل ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر. درجة 

احلرارة العظمى 36، وال�صغرى 26 درجة مئوية.

ح���ازت هيفاء غديرة من ولية باج���ة بال�صمال الغربي التون�صي، لق���ب ملكة جمال تون�س 
للعام 2017، عقب مناف�صة �صاركت فيها 19 مت�صابقة خالل 3 اأ�صهر. وتوجت هيفاء، البالغة 
من العمر 23 عاما، باللقب يف حفل اأقيم يف امل�رشح البلدي و�صط العا�صمة تون�س. ومن املنتظر 

اأن متثل هيفاء لحقا بلدها تون�س خالل املناف�صة على لقب ملكة جمال الكون 2018.

الطق�س معتدل مع 
ت�صاعد التربة يف 

بع�س املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 12 اإلى 17 
عقدة وت�صل من 20 اإلى 25 عقدة 

احيانا.
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