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مدر�سة الإميان... مليون برافو

تفوقت على 41 األف مدر�سة يف حتدي القراءة العربي

مدينة عي�سى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
حققت مملكة �لبحرين �إجن���از�ً تعليمياً باهر�ً 
بح�س���ول مدر�س���ة �الإمي���ان �خلا�س���ة - فرع 
�لبن���ات على �ملرك���ز �الأول يف حتدي �لقر�ءة 
�لعرب���ي يف دورته �لثاني���ة، متفوقًة على 41 
�أل���ف مدر�س���ة م�سارك���ة يف ه���ذ� �لتحدي من 

�لعديد من �لدول.
و�أكد جاللة �ملل���ك و�سمو رئي�س �لوزر�ء 
�أن �جلائ���زة �ملرموق���ة  �لعه���د  و�سم���و ويل 
تعك�س جودة �خلدم���ات �لرتبوية و�لتعليمية  

يف �لبحرين.
وكان نائب رئي�س دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة �ل�سقيق���ة رئي����س جمل����س �لوزر�ء 
حاكم دب���ي �ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن 
ر��س���د �آل مكتوم قد كرم �ملدر�سة يف �حلفل 

�أقيم  �خلتامي للتح���دي، و�لذي 
يف �إمارة دبي �أم�س �الأربعاء.

املعراج: “التاأمني التكافلي” قطاع يحتاج تنويعا 

انطالق مهرجان الغو�ص واللوؤلوؤ يف نوفمرب
        زينب العكري من خليج البحرين

ك�س���ف �لرئي����س �لتنفيذي لهيئ���ة �لبحرين 
لل�سياح���ة �ل�سي���خ خالد ب���ن حم���ود �آل خليفة عن 
م����رصوع �سياحي متكامل ُيعن���ى بالغو�س و�للوؤلوؤ 
يد�سن نوفمرب �ملقبل مبنطق���ة توبلي، مبيًنا �أنه 
�ستك���ون هناك جت���ارب لل�سباب ملهن���ة �الأجد�د 
يف �لغو����س و�سي���د �للوؤل���وؤ. و�أو�س���ح �أن �لهيئة 
�أطلق���ت م�ساريع عدة ت�ساهم يف �زدهار �ل�سياحة، 

منها مهرجان �لغو����س و�للوؤلوؤ، معلًنا �لرتخي�س 
�إلى 4 �رصكات لتنظي���م �لرحالت �ل�سياحية ل�سيد 
و��ستخر�ج �للوؤلوؤ. وعقدت �لهيئة موؤمتر� �سحافيا 
�أم�س لالإعالن عن مهرجاين �الأ�سو�ء و�لبحر 2017 
�للذين يتم �إقامتهما لل�سنة �لثانية على �لتو�يل، 
و�سيكون مهرجان �لبحر يف �لفرتة من 26 �أكتوبر 
�إلى 4 نوفمرب، فيما �سينطلق مهرجان �الأ�سو�ء يف 

�لف���رتة من 23 نوفمرب وحتى 2 دي�سمرب 
�ملقبلني.

�أ�س���درت حمكمة �ال�ستئن���اف �لعليا 
�جلنائي���ة �أول حكٍم م���ن نوعه با�ستبد�ل 
عقوبة رج���ل ُم�سن )70 عاًم���ا(، حمكوم 
باحلب����س مل���دة �سهري���ن فق���ط، �إل���ى 
عقوب���ة �الإقامة �جلربية؛ وذل���ك الإد�نته 

باال�ستي���الء على مبل���غ 2200 دينار من 
�سخ�سني “�أب و�بن���ه”، مدعًيا �أنه حمام 
و�سيرت�ف���ع عنهم���ا �أمام حمكم���ة �الأمور 
�مل�ستعجلة، كونه يعمل لدى �أحد مكاتب 

�ملحاماة.
وكان قا�س���ي تنفيذ �لعقاب قد قّرر 
يف وق���ت �سابق ��ستب���د�ل عقوبة �مُل�سن 

�ل�سالب���ة للحرية �إلى عقوب���ة بديلة وفق 
�لقان���ون �لقدمي، �إال �أن���ه طعن على هذ� 
�لقر�ر باال�ستئن���اف كونه غري قادر على 
�لعمل بوظيف���ة “ب�ست���اين”، �مل�ستبدلة 
عن عقوبة �حلب�س، �إذ �إنه يعاين من مر�س 

�لرب���و �ملزمن ف�سالً عن �أنه مالزم 
للفر��س بتو�سية من طبيبه.

�عترب حماف���ظ م�رصف �لبحري���ن �ملركزي 
ر�سي���د �ملع���ر�ج �س���وق �لتاأم���ني �لتكافل���ي 
يف  �لتنوي���ع  م���ن  �ملزي���د  وحتت���اج  جدي���دة، 
�خلدمات، متاأم���ال �أن ت�سهد تو�سعا �أكرث خالل 
�لفرتة �ملقبلة، لكن �ملعر�ج �لذي حتدث على 
 FAIR هام�س موؤمت���ر �الحت���اد �الإفرو�آ�سيوي
�ل���ذي ��ست�سافت���ه �ملنام���ة موؤخ���ر�، ��ستبعد 

دخ���ول �رصكات تاأمني جدي���دة، موؤكد� �سعوبة 
�خرت�ق �ل�سوق �لتي تتمتع بالتناف�سية �لكبرية 
م���ع وج���ود �ملوؤ�س�س���ات �ملحلي���ة و�الإقليمية 
و�لعاملية. وتابع “معظم �ل�رصكات �لتي ترغب 
يف دخول �ل�س���وق هي من و�سطاء تاأمني، )...( 
�سيا�ستنا يف �مل�رصف �ملركزي تق�سي بدر��سة 
�لطلبات مبا�رصة ودون تاأجيل �أو مماطلة، حيث 

يت���م تقييم حاج���ة �ل�س���وق، وبالتايل 
9نعطي قر�رنا”.
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طائ���رة  �أول  و�سل���ت  وكاالت:   - بغ���د�د 
�سعودي���ة، �أم����س �الأربع���اء، �إلى بغ���د�د للمرة 
�لنق���ل  وز�رة  وف���ق  عام���ا،   27 من���ذ  �الأول���ى 

�لعر�قية.
وق���ال بيان ل���وز�رة �لنقل نقلت���ه و�سائل 
�الإع���الم �إن “مطار بغد�د �ل���دويل ��ستقبل �أول 
طائ���رة �سعودي���ة بع���د توق���ف د�م 27 عاما”، 
مبين���ا �أن “ه���ذه �لطائ���رة تابعة ل�رصك���ة نا�س 

�ل�سعودية للطري�ن”.
وكان وزي���ر �لنقل �لعر�ق���ي كاظم فنجان 
�حلمام���ي ق���د �لتق���ى �لثالثاء �سف���ري �ململكة 
عبد�لعزي���ز  �لع���ر�ق  يف  �ل�سعودي���ة  �لعربي���ة 

�لعالق���ات  تعزي���ز  لبح���ث  �ل�سم���ري؛ 
�لثنائية بني �لبلدين يف جمال �لنقل.

اأول طائرة �سعودية حتط يف بغداد منذ 27 عاما

�سبعيني مري�ض ويعاين ج�سده الوهن

اأول حكم ا�ستبدال عقوبة �سجني بالإقامة اجلربية

• هبوط طائرة تابعة ل�رشكة نا�س ال�سعودية يف مطار بغداد	

”NBB“ لـ  اأرباحا  دينار  مليون   49.4

حممد بوب�سيت رئي�سا تنفيذًيا لـ “بتلكو” 
�ملنام���ة - بتلك���و: عين���ت جمموعة بتلك���و حممد بوب�سي���ت يف من�سب 
�لرئي����س �لتنفي���ذي لل�رصك���ة بالبحرين. ورح���ب رئي�س جمل����س �إد�رة بتلكو 
�ل�سي���خ حمم���د بن خليفة �آل خليف���ة باخلطوة، م�سري� �إلى �أن���ه يتطلع للعمل 
�إلى جانبه؛ ل�سمان حتقيق �أهد�ف “بتلكو” �مل�ستقبلية.  يذكر �أن بوب�سيت 
�نتق���ل للعمل مع �رصك���ة بتلكو من هيئة تنظيم �الت�س���االت )TRA(، حيث 
كان ي�سغ���ل من�س���ب �ملدير �لع���ام. وتقدم جمل����س �إد�رة بتلك���و بالتهنئة 

لبوب�سي���ت على تعيين���ه يف �ملن�سب �جلديد، موؤك���د�ً دعمه �لكامل 
ملو��سلة حتقيق �الأهد�ف �الإ�سرت�تيجية لل�رصكة. 

�ملنام���ة - بنك �لبحري���ن �لوطني: حقق 
بن���ك �لبحرين �لوطني �أرباح���اً �سافية بلغت 
49.4 مليون دينار )131.46مليون دوالر ( 
للت�سعة �أ�سهر �ملنتهية بتاريخ 30 �سبتمرب 
2017 مقاب���ل مبل���غ 46.21 ملي���ون دينار 
بحرين���ي )122.90 ملي���ون دوالر ( لنف����س 

�أي  �لع���ام �ملا�س���ي،  �لف���رتة م���ن 
بزيادة بلغت ن�سبتها 7 %. 

• ��ستطاعت مد�ر�س �الإميان �لتميز مب�سرية �لتحدي	

تد�سني م�سروع “زالق �سربينقز” بكلفة 6 
ماليني دينار

اقتصاد البالد
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حممد عي�سى: رفعت ا�سم 
البحرين عالًيا يف �سماء هوليوود

مسافات البالد

 مازن الن�سور

١٧٢٢٦٦١٦

ً ٹٹٹٹٹٹٹٹٹاننننننفي البحرين منذ ٤٠ عاما

عبا�س اإبراهيم

• •فاروق �ملوؤيد	 جان كري�ستوف دور�ند	

• حممد بوب�سيت	

23

ُم�سرفني  ق�ساة  تعيني 4 
اإداريني باملحاكم اجلنائية

�لب���الد - حمرر �ل�س���وؤون �ملحلية : علم���ت “�لبالد” 
�أن نائب رئي�س �ملجل����س �الأعلى للق�ساء، رئي�س حمكمة 
�لتميي���ز �مل�ست�س���ار عب���د�هلل �لبوعين���ني، كّل���ف كالً من 
�لقا�سي���ني �ل�سيخ حممد ب���ن علي �آل خليف���ة و�إبر�هيم 
�سلطان �لز�يد، مب�سوؤولية �الإ�رص�ف �الإد�ري على �ملحاكم 
�جلنائي���ة مبختل���ف درجاته���ا ف�سالً عن حمكم���ة �لتمييز 
�جلنائي���ة. كما عنّي �مل�ست�سار كالً م���ن �لقا�سيني حممد 
ح�سن �لبوعينني، وحممد م���ريز� �أمان مب�سوؤولية �الإ�رص�ف 

�الإد�ري على �ملحاكم �ملدنية مبختلف درجاتها 
ف�سالً عن حمكمة �لتمييز �ملدنية �أي�ًسا.
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جاللة امللك يتلقى تهنئة من �سمو رئي�س الوزراء 

فوز “الإميان” يعك�س جودة اخلدمات التعليمية

الرتقاء بالعمل الرتبوي وحتفيز وت�سجيع املبدعني 

غر�س حب القراءة لدى الأبناء الطلبة

الأمرية �سبيكة تهنئ ق�سم البنات مبدار�س الإميان 

مبنا�شبة جناح موؤمتر ومعر�س البحرين الدويل للدفاع  

�رضورة حتفيز وت�شجيع املتميزين واملبدعني... جاللة العاهل:  

هناأ النعيمي بفوز مدر�شة االإميان يف “حتدي القراءة”... �شمو رئي�س الوزراء:

يف برقية تهنئة لرئي�س جمل�س اأمناء املدر�شة... �شمو ويل العهد:

�شموها اأ�شادت بجهود االإدارة يف تو�شيع مدارك االأبناء

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة برقية تهنئ���ة من رئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة؛ مبنا�شب���ة جناح موؤمتر 
ومعر�س البحري���ن الدويل للدفاع 2017” 

هذا ن�شها:
ح����رضة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
ال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل وبركاته 

وبعد..
فاإن���ه لي�رضنا كث���راً اأن نعرب جلاللتكم 
ع���ن خال�س التهاين والتربي���كات بالنجاح 
الكبر واملتميز الذي حققه اإقامة “موؤمتر 
ومعر�س البحرين الدويل للدفاع 2017”، 
وبح�ش���ور  البحري���ن  مملك���ة  رح���اب  يف 

وم�شاركة اأكرث من 60 دولة.
اإن هذا املوؤمتر الذي عقد حتت رعاية 
كرمي���ة من ل���دن جاللتكم وبح�ش���ور هذه 

الكوكبة م���ن القادة واخلرباء الع�شكريني، 
ومبا اأ�شف���ر عنه من نتائ���ج اإيجابية كبرة 

لياأتي يف اإطار ما توالون جاللتكم بذله من 
جه���ود مبارك���ة دعماً وتعزي���زاً الأمن البالد 
ومكافحة االإرهاب ورفع املقدرة والكفاءة 
الع�شكرية لقوة دفاع البحرين درع الوطن 

ال�شلب وم�شدر فخره واعتزازه.
واإننا لنود يف ه���ذه املنا�شبة اأن نوؤكد 
اعتزازن���ا بقيادتكم احلكيم���ة، داعني اهلل 
عز وج���ل اأن يرعاكم، واأن يحقق دوماً على 
اأيديك���م م���ا ي�شب���و اإليه �شعبك���م املحب 

جلاللتكم من تقدم ورفعة وازدهار.
واهلل يحفظك���م وي�ش���دد عل���ى الدوام 

خطاكم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة اإل���ى وزير الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيمي مبنا�شبة فوز مدر�شة االإميان 
م�شابق���ة  يف  االأول  باملرك���ز  البن���ات  ف���رع 
�شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ حممد ب���ن را�شد اآل 
مكت���وم لتحدي الق���راءة، باعتباره���ا االأكرث 
متيزا من اأ�شل 41 األف مدر�شة، �شاركت يف 

امل�شابقة من خمتلف الدول العربية.
وكلف جاللت���ه، وزير الرتبي���ة والتعليم 
بنق���ل تهانيه اإل���ى جمل����س االإدارة ومديرة 

مدر�شة االإميان فرع البنات على هذا االإجناز 
الوطني، معرب���ا جاللته عن فخ���ره واعتزازه 
باالإجن���ازات املتمي���زة الت���ي يحققه���ا اأبناء 
مملكة البحري���ن يف املحافل الدولية، والتي 
توؤكد تفوقهم دائًما وهو ما يعد م�شدر فخر 

لكل بحريني.
املرموق���ة  اجلائ���زة  اأن  جاللت���ه  واأك���د 
تعك�س جودة اخلدمات الرتبوية والتعليمية 
املقدمة واجله���ود املبذولة يف جمال حتفيز 
الك���وادر وحتقي���ق اأعلى م�شتوي���ات التميز 
واالإب���داع يف االأداء املدر�شي مبجاالته كافة، 

منوه���ا اإل���ى اأهمي���ة موا�شل���ة العم���ل على 
االرتق���اء بالعمل الرتب���وي وحتفيز وت�شجيع 
متمني���ا جلمي���ع   ، واملبدع���ني  املتميزي���ن 
العاملني يف حقلي الرتبي���ة والتعليم مزيدا 

من التقدم والنجاح.
كم���ا بعث جاللة امللك برقية تهنئة اإلى 
رئي�س جمل����س ادارة مدار����س االإميان اأحمد 
الزاي���د مبنا�شبة ف���وز مدر�ش���ة االإميان فرع 
البن���ات باملرك���ز االأول يف م�شابق���ة �شاحب 
ال�شم���و ال�شيخ حمم���د بن را�ش���د اآل مكتوم 
لتحدي القراءة، باعتباره���ا االأكرث متيزا من 

اأ�شل 41 األف مدر�شة، �شاركت يف امل�شابقة 
من خمتلف الدول العربية. 

وهن���اأ جالل���ة املل���ك يف برقيت���ه الهيئة 
االإداري���ة والتعليمية، م�شيدا جاللته بالكادر 
وبالطلب���ة  االإمي���ان  ملدر�ش���ة  التعليم���ي 
امل�شارك���ني يف امل�شابق���ة عل���ى جهوده���م  
الت���ي بذلوه���ا خالل ه���ذه املنا�شب���ة والتي 
ا�شهم���ت يف حتقي���ق ه���ذا االإجن���از امل�رضف 
ورف���ع ا�ش���م البحرين عاليا يف ه���ذا املحفل 
الرفيع، متمنيا جاللته للجميع دوام التوفيق 

والنجاح. 

املنام���ة - بنا: بعث رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة 
بن �شلم���ان اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى 
وزي���ر الرتبية والتعليم ماج���د النعيمي؛ 
مبنا�شبة فوز مدر�شة االإميان فرع البنات 
�شاح���ب  “م�شابق���ة  يف  االأول  باملرك���ز 

ال�شم���و ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
لتحدي القراءة”؛ باعتبارها االأكرث متيزا 
من اأ�ش���ل 41 األف مدر�ش���ة، �شاركت يف 

امل�شابقة.
واأع���رب �شموه ع���ن فخ���ره واعتزازه 
به���ذا االإجن���از ال���ذي رفع ا�ش���م البحرين 

عالي���ا يف ه���ذا املحف���ل الرفي���ع، م�شيدا 
�شموه بالكادر التعليمي ملدر�شة االإميان 
وبالطلبة امل�شارك���ني يف امل�شابقة على 
جهودهم املبذولة وه���و ما تكلل بالفوز 

باملركز االأول على امل�شتوى العربي.
واأك���د �شمو رئي����س ال���وزراء اأن هذا 

الفوز ياأتي نتاج ما و�شلت اإليه اخلدمات 
الرتبوية والتعليمي���ة املقدمة واجلهود 
املبذول���ة يف جم���ال حتفيز الك���وادر من 
متي���ز، حاثا �شم���وه اإلى موا�شل���ة العمل 
على االرتق���اء بالعمل الرتب���وي وحتفيز 

وت�شجيع املتميزين واملبدعني.

املنام���ة - بنا: هن���اأ ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلم���ان بن حمد 
اآل خليفة؛ جمل�س اأمن���اء مدر�شة االإميان برئا�شة 
احم���د الزايد مبنا�شبة ف���وز املدر�شة فرع البنات 
باملرك���ز االأول يف م�شابقة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حمم���د ب���ن را�ش���د اآل مكت���وم لتحدي الق���راءة، 
باعتبارها االأكرث متيزا من اأ�شل 41 األف مدر�شة، 
�شاركت يف امل�شابقة من خمتلف الدول العربية.

واأ�شاد �شموه باالإجناز الذي حققته املدر�شة 
والذي رف���ع ا�شم البحرين عالي���اً يف هذا املحفل 

العرب���ي، موؤك���داً اأن ذل���ك ي�ش���اف اإل���ى �شج���ل 
االإجنازات العديدة التي حققتها مملكة البحرين 
يف خمتل���ف املج���االت، موؤك���داً اأن الطم���وح ه���و 
موا�شل���ة العمل؛ م���ن اأجل رفد القط���اع احليوي 
بكل ما ميكن���ه من االرتقاء باخلدم���ات الرتبوية 
والتعليمي���ة املقدم���ة ومب���ا يوؤهله لبل���وغ اأعلى 
املرات���ب يف ظ���ل امل�ش���رة التنموي���ة ال�شامل���ة 
لعاه���ل البالد �شاحب اجلالل���ة امللك الوالد حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة ال���ذي يويل ه���ذا القطاع 

اهتماماً كبراً.
واأبل���غ �شم���وه جمل�س اأمن���اء مدر�شة االإميان 

بنق���ل تهانيه اإل���ى اأع�ش���اء الهيئت���ني االإدارية 
والتعليمي���ة والطلب���ة واأولياء اأموره���م وتقديره 
له���م عل���ى م���ا بذلوه م���ن جه���ود تكلل���ت بفوز 
املدر�شة باجلائزة التي كانت فوزا لكل البحرين 
واأبنائه���ا، منوه���ا يف هذا ال�ش���دد باالأهمية التي 
يج���ب اأن تتبواأه���ا مكان���ة الق���راءة ل���دى االأبناء 
واأهمي���ة غر����س حب مه���ارة القراءة ل���دى االأبناء 
الطلب���ة من قبل املدار�س واأولي���اء االأمور، معرباً 
ع���ن اأمل���ه يف موا�شل���ة املدر�شة ه���ذا امل�شتوى 
املتمي���ز، ومتمنياً لها التوفي���ق يف حتقيق مزيد 

من االإجنازات.

الرفاع - املجل�س االأعل���ى للمراأة: بعثت 
قرين���ة عاهل الب���الد رئي�شة املجل����س االأعلى 
للمراأة �شاحب���ة ال�شمو امللكي االأمرة �شبيكة 
بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة برقية تهنئ���ة اإلى 
مديرة ق�شم البنات مبدار�س االإميان اخلا�شة 
ف���وز املدر�ش���ة  ف���رات طليم���ات مبنا�شب���ة 
باملرك���ز االأول يف م�شابق���ة “�شاح���ب ال�شمو 
ال�شي���خ حمم���د بن را�ش���د اآل مكت���وم لتحدي 
الق���راءة” ب�شفته���ا االأك���رث متيزاً م���ن اأ�شل 
41 األ���ف مدر�شة م�شارك���ة يف امل�شابقة على 

م�شتوى الوطن العربي. 
وهناأت قرينة عاه���ل البالد مبنا�شبة هذا 
االإجناز املتميز، الهيئ���ة االإدارية والتعليمية، 
وعلى وجه اخل�شو�س، املديرات واملدر�شات 
الربنام���ج،  ع���ن  امل�ش���وؤوالت  الفا�ش���الت 
م�شي���دة �شموه���ا بجهودهن احلثيث���ة لغر�س 
اأهمية وتقدي���ر القراءة لدى اأبنائن���ا وبناتنا، 
وحتفيزه���م نح���و تنمي���ة معارفه���م وتو�شيع 
مداركه���م واإغن���اء جتاربه���م وتوا�شله���م مع 
الع���امل، وه���و اأمر يف غاي���ة االأهمي���ة وين�شجم 

م���ع املكان���ة الرفيع���ة ململك���ة البحرين على 
امل�شتويات الثقافية والفكرية والتعليمية. 

واأ�ش���ادت �شموه���ا كذلك بج���د واجتهاد 
الطالب���ات واإقباله���ن عل���ى خو����س التحدي 
واملثاب���رة؛ م���ن اأج���ل التمي���ز ولرف���ع ا�ش���م 
بالده���ن عالياً يف مث���ل هذا املحف���ل العربي 
املهم، متمنية �شموها للمدر�شة كل التوفيق 
وال�ش���داد يف اأن تك���ون خر م�شاه���م يف اإثراء 
وتطوي���ر العملي���ة التعليمي���ة والرتبوي���ة يف 

البالد.

• •جاللة امللك	 �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو ويل العهد	

• �شمو االأمرة �شبيكة بنت اإبراهيم	

املنام����ة - بنا: تلقى عاه����ل البالد �شاحب اجلالل����ة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة برقية تهنئة من رئي�س احلر�س الوطني الفريق الركن 
�شم����و ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليف����ة مبنا�شبة جناح معر�س وموؤمتر 

البحرين للدفاع 2017 وهذا ن�شها:
�شيدي ح�رضة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد االأعلى حفظكم اهلل ورعاكم.
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

�شي�دي
بعظي����م الفخ����ر واالعت����زاز، يطيب يل ي����ا �شاحب اجلالل����ة اأن اأرفع 
اإل����ى مقام جاللتكم ال�شام����ي حفظكم اهلل اأ�شمى اآي����ات التهاين واأطيب 
التربيكات مبنا�شبة النجاح الكبر وامل�شهود الذي حققته مملكة البحرين 
 )BIDEC(من خالل ا�شت�شافة معر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع
لعام 2017م، كاأول معر�س دفاعي �شامل ت�شت�شيفه اململكة للو�شائل 
الدفاعي����ة الثالث بدعم كامل من قوة دفاع البحرين ومب�شاركة ملختلف 
القطاع����ات الع�شكري����ة باململك����ة وبح�ش����ور كبر لنخب م����ن القيادات 
الع�شكري����ة م����ن مملكة البحري����ن وال����دول ال�شقيق����ة وال�شديقة، حيث 
ا�شتقطب املعر�س اهتماًما كب����ًرا من معار�س الدفاع الدولية االأخرى، 
وذل����ك بف�شل الرعاية الكرمية جلاللتك����م حفظكم اهلل ورعاكم، وكذلك 
اجله����ود املتميزة التي بذلها �شمو العميد الرك����ن ال�شيخ نا�رض بن حمد 
اآل خليف����ة قائ����د احلر�س امللكي ع�ش����و جمل�س الدف����اع االأعلى ورئي�س 
اللجن����ة العليا املنظمة للمعر�س والتي كان لها االأثر البالغ يف اإبراز هذا 
احل����دث الدويل الكبر ب�ش����ورة م�رضفة واإ�شافة املزي����د من املكت�شبات 

االقت�شادية واالإعالمية ململكة البحرين.
واإنن����ي اإذ اأعرب ملقام جاللتك����م ال�شامي عن خال�س التهاين بنجاح 
هذه الفعالية الكب����رة داعًيا املولى عّز وجّل لوطننا الغايل باملزيد من 

التقدم والتطور واالزدهار حتت ظل القيادة احلكيمة جلاللتكم.
حفظكم اهلل يا �شاحب اجلاللة و�شّدد خطاكم

الفريق الركن
حممد بن عي�سى بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س احلر�س الوطني

رئي�س الوزراء ي�شيد بجهود نا�رض 
بن حمد يف اإجناح معر�س الدفاع

املنام����ة - بنا: بع����ث رئي�س الوزراء �شاحب ال�شم����و امللكي االأمر 
خليف����ة ب����ن �شلمان اآل خليف����ة بربقية تهنئة اإلى قائ����د احلر�س امللكي 
العميد الركن �شمو ال�شيخ نا�رض بن حمد اآل خليفة، وذلك مبنا�شبة جناح 

2017” هذا ن�شها:- 2 “
�شم����و االبن العزيز العمي����د الركن ال�شيخ نا�رض ب����ن حمد اآل خليفة 
حفظ����ه اهلل قائد احلر�س امللكي رئي�����س اللجنة العليا املنظمة ملعر�س 

وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

فاإنه ملن دواع����ي �رضورنا واعتزازنا اأن نكتب اإلى �شمو ابننا العزيز 
معربي����ن عن خال�س تهانينا وتربيكاتنا بالنج����اح الكبر واملتميز الذي 
حققه اإقامة “موؤمتر ومعر�س البحرين الدويل للدفاع 2017”، يف رحاب 
مملك����ة البحرين حتت رعاية كرمية من لدن ح�رضة �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، وبح�شور 
وم�شاركة نخبة من القادة واخلرباء الع�شكريني من خمتلف اأنحاء العامل.

واإنن����ا لن����ود يف ه����ذه املنا�شب����ة اأن ن�شيد بجهود �شموك����م الكبرة 
واملتوا�شلة يف اإجناح هذا احلدث الكبر وظهوره بهذا املظهر امل�رضف، 
والذي يلي����ق ب�شمعة ومكانة مملك����ة البحرين، موؤكدي����ن اأن هذا االإجناز 
ه����و اإ�شافة جديدة اإلى اإجنازات مملك����ة البحرين والتي حتققت بف�شل 
القي����ادة احلكيمة جلالل����ة امللك املفدى حفظه اهلل ورع����اه وجهود اأبناء 

البحرين املخل�شني.
داع����ني اهلل العلي القدير اأن يدمي عليكم التوفيق وال�شداد يف كل 
م����ا تبذلونه من جهود خمل�شة اإ�شهاًما فيما ن�شعى اإليه جميًعا من تقدم 

وازدهار لوطننا الغايل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

نا�رض بن حمد يهنئ مدر�شة االإميان 
باملركز االأول يف “حتدي القراءة”

 
هناأ ممثل جالل����ة امللك لالأعمال اخلرية و�ش����وؤون ال�شباب، رئي�س 
املجل�����س االأعلى لل�شباب والريا�شة، رئي�س اللجن����ة االأوملبية البحرينية 
�شم����و ال�شي����خ نا�رض بن حم����د اآل خليفة، جمل�����س اإدارة مدر�ش����ة االإميان 
البحريني����ة فوزها باملرك����ز االأول يف حتدي الق����راءة العربي من بني 41 

األف مدر�شة م�شاركة من 25 دولة عربية. 
واأكد �شم����و ال�شيخ نا�رض بن حمد اأن حتقيق مدر�شة االإميان املركز 
االأول على امل�شتوى العربي دليل وا�شح على تطور م�شتوى التعليم يف 
مملكة البحرين وو�شوله اإلى م�شتويات رفيعة على خمتلف االأ�شعدة يف 
ظل الروؤية امللكية ال�شامية لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة والتي جعلت من التعليم يف اململكة يف مراكز متقدمة، 
م�ش����ًرا اإل����ى اأن حتقيق مدر�شة االإميان املرك����ز االأول يوؤكد ما يتمتع به 
ط����الب وطالب����ات مملكة البحرين و�شب����اب البحرين من �شغ����ف بالقراءة 
وح����ب عميق تنمية حب له����ا االأمر الذي �شاهم يف غر�����س القراءة كعادة 

متاأ�شلة يف حياتهم وتو�شع مداركهم.
واأ�ش����اد �شم����و ال�شي����خ نا�رض ب����ن حمد بحر�����س نائب رئي�����س دولة 
االإم����ارات العربية املتح����دة، رئي�س جمل�س ال����وزراء، حاكم دبي �شاحب 
ال�شم����و ال�شي����خ حممد بن را�ش����د اآل مكت����وم، على تتوي����ج الفائزين يف 
امل�شابقة والتي من بينهم مدر�ش����ة االإميان البحرينية، موؤكًدا اأن �شموه 

يقود م�رضوًعا كبًرا و�شخًما �شاهم يف انت�شار القراءة بالوطن العربي. 
ون����ّوه �شمو ال�شيخ نا�رض بن حم����د اآل خليفة بجهود مدر�شة االإميان 
وجمل�����س االإدارة والهيئة التعليمية التي �شاهمت يف حتقيق هذا االإجناز 

كما اأثنى على دور اأولياء االأمور يف غر�س حب القراءة بني اأبنائهم. 

امللك يتلقى برقية تهنئة 
من رئي�س احلر�س الوطني 
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البحرين ت�ساند كل من يخدم االأمن واال�ستقرار باملنطقة
اململكة حري�شة على تعزيز التعاون مع “ال�شالم الدويل”... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنامة - بنا: اأكد نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شيخ علي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة اأن مملكة البحرين ت�شاند خمتلف 
اجلهات واملوؤ�ش�شات التي تخدم ق�شايا 
االأم���ن واال�شتق���رار يف املنطق���ة وتن����ر 
ثقافة ال�شالم، اإمياًنا منها باأن ال�شالم هو 
الركيزة ال�رورية للمجتمعات وال�شعوب 

لتحقيق االزدهار والتنمية.
ج���اء ذلك خ���الل ا�شتقب���ال �شموه يف 
مكتب���ه، مدير معهد ال�شالم الدويل تريي 

الر�شون.
وخ���الل اللق���اء، اأ�شاد �شم���وه بالدور 
ال���ذي ي�شطلع به معه���د ال�شالم الدويل 
عل���ى �شعيد االأبح���اث والدرا�ش���ات وما 
يقدم���ه م���ن اإ�شهام���ات اإيجابي���ة تهدف 
اإلى حتقي���ق اال�شتقرار واالأمن الدوليني 
وتعمي���ق الوعي بق�شاي���ا االأمن وال�شالم 

على امل�شتوى العاملي.
ونّوه �شموه مب�شتوى التعاون القائم 
ب���ني مملك���ة البحري���ن ومعه���د ال�ش���الم 
الدويل م���ن خالل املوؤمت���رات والندوات 
الت���ي ينظمه���ا املعه���د، موؤك���ًدا حر�س 
اململك���ة عل���ى تعزيز ه���ذا التعاون على 

كافة االأ�شعدة.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ت���ريي الر�ش���ون 
ع���ن خال����س �شك���ره وتقدي���ره للمملكة 
على الدعم وامل�شان���دة التي حتظى بها 
موؤ�ش�ش���ات الدرا�شات والبحوث يف جمال 
ال�ش���الم ال���دويل وتق���دمي كل العون يف 
�شبيل حتقيق االأهداف املن�شودة، موؤكًدا 
اهتمام املعهد بتطوي���ر التعاون القائم 
م���ع كاف���ة املراكز واجله���ات املعنية يف 

•البحرين. �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�شتقبال مدير معهد ال�شالم الدويل	

تلبيـة احتياجـات املواطنيـن بالتعـاون مـع اجلهات كافة

علم الفلك والنجوم عن�رص مهم وموؤثر باحلياة العربية االأ�سيلة

الزيـارات امليـدانيــة املتـوا�سلــــة تعــزز جـــودة االأداء

اأ�شاد بتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء... �شمو حمافظ اجلنوبية: 

م�شيًدا �شموه باجلهود العلمية الكبرية لوهيب النا�ر... �شمو حمافظ اجلنوبية:

عمل املحافظة ال يقت�ر على اجلانب االإداري فقط... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

عوايل - املحافظ����ة اجلنوبية: اأ�شاد حمافظ 
اجلنوبية �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة باجلهود الكرمية التي تقوم بها احلكومة 
برئا�شة رئي�����س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي 
االأم����ري خليفة ب����ن �شلمان اآل خليف����ة يف حتقيق 
اخلدم����ات وامل�شاريع التي ت�شم����ن للمواطنني 
اال�شتق����رار واالطمئنان املعي�شي، م�شيًدا �شموه 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
ال�شادرة خالل جل�شة ال����وزراء املا�شية ملتابعة 
وتفقد اأح����وال املواطن����ني والعمل عل����ى تلبية 

احتياجاتهم من خمتلف اجلوانب.
ج����اء ذلك، خ����الل املجل�����س االأ�شبوعي الذي 
عقد يف جمل�س �شموه مببن����ى املحافظة بح�شور 

عدد من وجهاء واأعيان املحافظة.
كما اأ�ش����اد �شم����و حمافظ اجلنوبي����ة بجهود 
رئي�س االحتاد البحريني لكرة ال�شلة �شمو ال�شيخ 

عي�شى بن علي اآل خليفة وما حققه من مبادرات 
وخط����وات �شاهم����ت يف ارتقاء وتطوي����ر احلركة 

االإدارية والتنظيمية لالحتاد ب�شكل كبري وبفرتة 
وجيزة، معرًبا �شموه عن اإعجابه باملبادرة الرائدة 

ل�شم����وه يف ن�����ر وت�شجيع ال�شب����اب على ممار�شة 
الريا�شة من خالل ا�شتحداث بطولة �شمو ال�شيخ 

عي�ش����ى بن عل����ي املدر�شية لك����رة ال�شلة والتي 
م����ن �شاأنها اكت�ش����اف املواهب ال�شاب����ة وتهيئة 
االأج����واء للتعارف واملناف�ش����ة ال�ريفة بني طلبة 

املدار�س.
واأكد �شموه اأهمية تب����ادل االأحاديث واالآراء 
مع خمتلف �رائح املجتمع وااللتقاء بهم ب�شورة 
م�شتم����رة لالط����الع عن ق����رب الأه����م االحتياجات 
واملالحظ����ات الت����ي ير�شدونه����ا خ����الل حياتهم 
املعي�شية اليومي����ة، م�شرًيا �شم����وه اإلى االأهمية 
الكب����رية التي تعززها عاده التوا�شل يف متا�شك 
املجتمع وتوطيد العالقات بني خمتلف مكوناته.

من جانبهم، عّب رواد املجل�س عن اإ�شادتهم 
بروؤى وتطلعات �شمو حمافظ اجلنوبية موؤكدين 
اأنه����م �شيكون����ون الع����ون وال�شن����د يف اإي�ش����ال 
املالحظات التي من �شاأنها تنمية وتطوير جميع 

اأرجاء املحافظة.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأك���د حمافظ 
اجلنوبي���ة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة اأهمي���ة العلوم واالطالع واملعرفة واالرتباط 
الوثيق ال���ذي يربط تلك العل���وم بالتاريخ العربي 
منذ القدم اإلى ع�رن���ا احلايل خ�شو�شا علم الفلك 
ا وموؤثًرا يف احلياة  والنجوم الذي �ش���ّكل عن�رًا مهمًّ
العربي���ة االأ�شيل���ة لال�شت���دالل ومعرف���ة التواريخ 
والطوال���ع يف العدي���د م���ن مواقع احلي���اة اليومية 

املعي�شية قدمًيا.
م���ن  املوروث���ات  ه���ذه  اأن  �شم���وه  واأ�ش���اف 
املوروث���ات البالغة االأهمي���ة وذات القيمة الكبرية 
الت���ي نحر�س على اال�شتف���ادة منها وتطويرها مبا 
يتنا�ش���ب مع واق���ع حياتنا احلالي���ة وتعزيز توثيق 

تاري���خ ن�شاأته���ا واحلف���اظ عليها لنقله���ا لالأجيال 
احلالية والقادمة.

جاء ذلك، خالل ا�شتقبال �شموه رئي�س اجلمعية 
الفلكي���ة البحريني���ة اأ�شت���اذ الفيزي���اء التطبيقية 
بجامع���ة البحري���ن وهي���ب النا����ر مبكت���ب �شموه 

باملحافظة.
حماف���ظ  �شم���و  تن���اول  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة م���ع وهي���ب النا����ر جماالت 
التع���اون امل�ش���رتك ال���ذي ميك���ن من خالله���ا ن�ر 
املعرف���ة والفائدة م���ن علم الفيزي���اء والفلك اإلى 
جانب تناول عدد من املقرتح���ات التي من �شاأنها 
تعزي���ز اطالع وتوعي���ة جمتمع املحافظ���ة اجلنوبية 
باال�شتخدامات املثلى للطاقات املتجددة، كما مت 

بحث مدى اإمكان اال�شتف���ادة من درا�شات واأبحاث 
بع�س الطلبة وبلورتها اإلى م�شاريع واقعية.

واأ�شاد �شمو ال�شي���خ خليفة بن علي اآل خليفة 
باالإ�شهام���ات واجلهود العلمي���ة الكبرية املخل�شة 
الت���ي يتمت���ع به���ا النا�ر وم���ا يقدمه م���ن معرفة 
وعل���وم اأثرت ال�شاح���ة العلمية البحريني���ة وهياأت 
االأر����س اخل�شب���ة الإبراز جي���ل بحرين���ي متمكن يف 

جمال الفيزياء وعلم الفلك.
من جانبه، قّدم النا�ر ل�شمو حمافظ املحافظة 
اجلنوبية جمموعة من االإ�شدارات والكتب احلديثة 
التي ق���ام بالعمل عليه���ا، �شاكًرا ومق���دًرا ل�شموه 
اهتمام���ه ودعم���ه الالحم���دود للعل���م والعل���وم يف 

خمتلف االأ�شعدة.

�شم���و  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  اك���د حماف���ظ 
ال�شي���خ خليف���ة بن عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليفة 
موا�شلت���ه واهتمام���ه احلثي���ث لزي���ارة جمال�س 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة يف كاف���ة الق���رى وامل���دن 
لتنفي���ذ توجيهات القيادة احلكيمة يف التوا�شل 
والتقارب م���ن املواطنني وتلم����س احتياجاتهم 

ب�شورة مبا�رة.
واأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن عم���ل املحافظ���ة ال 
يقت�ر على اجلانب االإداري فقط اإمنا تعزز جودة 
االأداء الزي���ارات امليدانية املتوا�شلة ملا لها من 
اأث���ر بالغ يف �شم���اع وم�شاهدة ال�ش���ورة الواقعية 
ملا يعاي�ش���ه االأهايل ور�شد احتياجاتهم ومتابعة 

تطلعاتهم مع اجلهات ذات العالقة.
ج���اء ذل���ك يف الزي���ارة التي قام به���ا �شموه 
لعدد من جمال�س مدينة الرفاع، حيث زار جمل�س 
كل م���ن عائلة الفا�شل وعائل���ة ال�شادة وعبداهلل 
باقر. وتناول �شمو حمافظ اجلنوبية يف الزيارات 

احتياج���ات االأهايل واملناطق املقيمني فيها من 
خدمات ومرافق.

االأحادي���ث  معه���م  �شم���وه  تن���اول  كم���ا 
واملو�شوع���ات الت���ي ميكن من خالله���ا اخلروج 
مبقرتح���ات وت�شورات تع���زز ال�راكة املجتمعية 
بني املحافظ���ة اجلنوبية واالأه���ايل والتي ميكن 
م���ن خاللها تنفي���ذ برامج وفعالي���ات ت�شاهم يف 
تر�شي���خ التاريخ العريق الذي تزخر به املحافظة 

اجلنوبية.
واأ�ش���ار �شموه اإلى اأن ما مت تناوله وطرحه يف 
جميع الزي���ارات التي يقوم به���ا �شموه �شتكون 
مو�شع اهتم���ام واأولوية للدرا�ش���ة وتطبيقها يف 

اأف�شل املمار�شات املحققة لتطلعات اجلميع.
م���ن جانبهم، اأكد اأ�شحاب املجال�س وروادها 
دعمهم وم�شاركته���م املطلقة ملبادرات وجهود 
�شمو حماف���ظ املحافظة اجلنوبي���ة الهادفة اإلى 

تطوير املحافظة وحتقيق تطلعات قاطنيها.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة متحدًثا يف املجل�س االأ�شبوعي بح�شور وجهاء واأعيان املحافظة	

• �شمو حمافظ اجلنوبية لدى زياته عددا من جمال�س الرفاع	

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة م�شتقبال رئي�س اجلمعية الفلكية البحرينية 	
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وزير اخلارجية: اأمريكا حليف ا�سرتاتيجي

نائب وزير الداخلية: البحرين متتلك قدرات ع�سكرية وا�سعة 

رئي�س الأمن العام: “بيدك” حقق جناحا هائال

ال�سناعة الع�سكرية العربية ت�ساهي اإنتاج كربيات ال�رشكات

يف تنظيم معر�س الدفاع جهود جبارة لـ“درا�سات” 

من ت�سميم خالد بن حمد  الك�سف عن “ذيب” 

جناح البحرين يف تنظيم “بيديك” يوؤكد قدرة الكوادر الوطنية... القائد العام: 

احللم كان كبريا لكن الواقع بات اأجمل بعد جناحه الالفت... قائد احلر�س امللكي:

�سموه اأعرب عن الفخر والعتزاز بالإعالن عن الآلية الع�سكرية

الرفاع - قوة الدف���اع: قام القائد 
العام لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن 
ال�سي���خ خليفة بن اأحمد اآل خليفة بجولة 
يف معر����س وموؤمت���ر البحري���ن ال���دويل 

للدفاع )بيدك( 2017 �سباح اأم�س.
ويف الزي���ارة، اأ�س���اد القائ���د العام 
بالرعاي���ة امللكي���ة ال�سامي���ة م���ن لدن 
عاه���ل الب���الد القائ���د الأعل���ى �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
له���ذا املعر�س الثالث���ي الأول من نوعه 
لالأ�سلح���ة الربي���ة واجلوي���ة والبحرية يف 
املنطقة، وخ���الل جولة يف اأرج���اء اأجنحة 
املعر����س، �ساه���د معرو�س���ات ال���دول 
وم���ا  لالأ�سلح���ة  امل�سنع���ة  وال����ركات 
حتتويه من منظومات ومعدات ع�سكرية 
روؤ�س���اء  والتق���ى  ومتط���ورة،  جدي���دة 
وممثل���ي ال�ركات العاملي���ة امل�ساركة، 
وا�ستم���ع اإلى ����رح مف�سل ع���ن اأحدث 
م���ا و�سل���ت اإلي���ه ال�سناع���ة الع�سكرية 
والأنظم���ة احلديث���ة يف جمي���ع ال�سنوف 

الع�سكرية الدفاعية.
وعرب القائد العام عن اإعجابه مبدى 
تط���ور ال�سناع���ة الع�سكري���ة الدفاعية 
اخلليجي���ة للمملكة العربي���ة ال�سعودية، 

ودولة الإمارات العربية املتحدة، اإ�سافة 
لل�سناع���ة العربي���ة، معرب���اً ع���ن فخ���ره 
مب���ا و�سلت اإلي���ه ال�سناع���ة الع�سكرية 
العربي���ة م���ن م�ستوى مرم���وق ي�ساهي 
اإنتاج كربيات ال����ركات يف هذا املجال 
احليوي. واأكد اأن احلدث الكبري بن�سخته 
الأول���ى على اأر����س اململكة يعد فر�سة 
قيم���ة لالط���الع عل���ى اآخ���ر امل�ستجدات 
التكنولوجي���ة  التط���ورات  واأح���دث 
والأنظمة الدفاعية، وملتقى تتجدد فيه 
الأ�سلحة  ب�س���اأن  واملع���ارف  املعلومات 
واملنظومات الدفاعية والإ�سرتاتيجية. 

واأ�س���اف اأن املعر����س يعد فر�سة 

لتبادل اخل���ربات والطالع عل���ى اأحدث 
م���ا تو�سل���ت اإلي���ه التقني���ة احلديث���ة 
واأ�س���اد  الأ�سلح���ة،  �سناع���ة  جم���ال  يف 
باملوق���ع الري���ادي ال���ذي و�سل���ت اإليه 
مملكة البحري���ن على خريطة الفعاليات 
العاملي���ة، موؤكداً ثقت���ه البالغة يف قدرة 
الك���وادر الوطنية، والتي ظه���رت جلياً 
يف تنظي���م ه���ذا املعر�س وف���ق اأحدث 
املتطلب���ات العاملي���ة لتك���ون اململكة 
دائم���اً �سباق���ة يف التمي���ز. واأو�س���ح اأن 
جن���اح تنظيم مملك���ة البحري���ن للحدث 
العامل���ي ياأت���ي ليوؤك���د م���ا تتمت���ع به 
اململك���ة م���ن اإمكان���ات وبني���ة حتتي���ة 

متكامل���ة لتنظي���م خمتل���ف الفعاليات 
على امل�ستوي���ات كافة، وما متتلكه من 
طاق���ات وك���وادر فعال���ة وتاريخ طويل 
مم���ا  الدولي���ة  الفعالي���ات  تنظي���م  يف 
يعربع���ن متيزه���ا يف اإقام���ة املعار����س 
الذي  الزده���ار  واملوؤمت���رات، ويعك�س 
ت�سهده اليوم، والذي جعل من البحرين 
حمط اأنظار الع���امل لت�سجل جناحاً جديداً 
ومهم���ا ي�س���اف اإل���ى النجاح���ات الت���ي 
حتقق���ت بتنظي���م املعار����س العاملية. 
كم���ا اأ�س���اد بالنجاح الكب���ري الذي حققه  
املعر����س واملوؤمتر يف ن�سخت���ه الأولى، 
موؤكداَ اعت���زازه باجلهود املخل�سة التي 
�ساهمت يف جناحه وظه���وره بامل�ستوى 
امل�رف، مو�سحاً اأن ال�ست�سافة ت�ساف 
اإل���ى �سجل اإجنازات ق���وة دفاع البحرين 
الت���ي داأبت على ال���دوام لتنظيم كربى 
امل�ستوي���ات،  جمي���ع  يف  الفعالي���ات 
الإجن���ازات  حتقي���ق  عل���ى  واعت���ادت 
الرفيع���ة املتوا�سل���ة ب�سواع���د رجالها 
الأوفياء الذين اأبدعوا يف �سناعة النجاح 
يف جميع املج���الت، وامت���داداً ل�سل�سلة 
الدولية،  والفعالي���ات  م���ن املعار����س 
ومنها معر�س البحرين الدويل للطريان.

املنام���ة - بنا: اأ�س���اد قائد احلر�س 
امللكي رئي����س اللجنة العلي���ا املنظمة 
ملعر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع 
العميد الركن �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد 
اآل خليف���ة باجله���ود اجلب���ارة ملنت�سبي 
مركز البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية 
والدولي���ة والطاقة )درا�سات( يف اإجناح 
املعر����س واملوؤمت���ر.  ج���اء ذل���ك لدى 
ا�ستقب���ال �سم���وه بح�سور قائ���د قوات 
احلر����س امللكي اخلا�س���ة الرائد الركن 
�سم���و ال�سي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة، 
وكي���ل وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدولية 
رئي�س مركز “درا�سات” ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن اأحمد اآل خليفة وع���دداً من منت�سبي 
املرك���ز، اإذ قدم �سموه ال�سكر والتقدير 
لرئي����س ومنت�سبي املركز ملا بذلوه من 
جهد وعمل دوؤوب �ساهم يف اإبراز �سورة 
البحري���ن على خارطة الدول العاملية يف 
تنظيم املعار����س واملوؤمترات النوعية 
املتخ�س�س���ة يف املج���الت الع�سكري���ة 
والأمني���ة. وقال �سم���وه اإن العمل الذي 
بداأ منذ فرتة طويلة للتح�سري للمعر�س 
واملوؤمت���ر كان ب�سبب الأهمي���ة الناجتة 
اخلدم���ات  م���زودي  كب���ار  التق���اء  ع���ن 
الأمنية والدفاعية م���ع كبار امل�سوؤولني 
يف القط���اع الع�سك���ري وتبادلهم للروؤى 
والأفكار ع���ن تطورات ال�سناع���ة واأبرز 

م�ستجداتها وكيفية تطوير ال�راكات.
واأ�س���اف �سم���وه اأن���ه لطامل���ا كان 
احلل���م كبريا لك���ن الواق���ع ب���ات اأجمل 

بعد النج���اح الالف���ت املنقط���ع النظري 
للمعر�س اإلى جانب احللقات النقا�سية 
الت���ي دارت �سم���ن موؤمت���ر التحالفات 
الع�سكري���ة يف ال����رق الأو�س���ط وجمعت 
نخب���ة م���ن كب���ار الق���ادة الع�سكري���ني 
واملتحدث���ني املتخ�س�س���ني بال�سوؤون 

ال�سرتاتيجية وال�سيا�سية.
وزارة  وكي���ل  اأع���رب  م���ن جهت���ه، 
اخلارجية لل�سوؤون الدولية ع�سو اللجنة 
العلي���ا للموؤمتر عن اأن البحرين هي قوة 

�سالم تدع���و وت�ساهم يف اإح���الل ال�سالم 
اللجن���ة  واأن  الع���امل،  يف  وال�ستق���رار 
برئا�س���ة �سمو ال�سيخ نا�ر ب���ن حمد اآل 
خليف���ة اأدركت جيدا اأهمي���ة التحالفات 
الع�سكرية لإحالل الأم���ن وال�ستقرار يف 
الع���امل بالتعاون م���ع ال���دول ال�سقيقة 
وال�سديق���ة. م���ن جان���ب اآخ���ر، ا�ستقبل 
�سم���وه، بح�س���ور الرائ���د الرك���ن �سمو 
ال�سي���خ خالد بن حمد اآل خليفة، �سفرية 
اجلمهورية الرتكية لدى مملكة البحرين 

هات���ون دميريي���ر التي قدم���ت ل�سموه 
وفداً من وزارة الدفاع الرتكية.

وا�ستقبل �سموه اي�سا بح�سور �سمو 
ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة م�ست�سار 
الرئي����س اليمن���ي ممثل اليم���ن يف قوة 
التحال���ف العربي الفري���ق الركن حممد 
عل���ي املقد�سي. كم���ا ا�ستعر�س �سموه 
م���ع امل�س���وؤول الع�سك���ري اليمن���ي اأهم 
التطورات وامل�ستجدات على ال�ساحتني 
الإقليمية والدولية. كما ا�ستقبل �سموه 
بح�سور الرائد الركن �سمو ال�سيخ خالد 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، مفت����س البحري���ة 
امللكي���ة باململك���ة املغربي���ة ال�سقيقة 
العلم���ي.  م�سطف���ى  بح���ري  الم���ريال 
وا�ستقبل �سموه بح�س���ور الرائد الركن 
�سم���و ال�سي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة، 
كال م���ن نائ���ب رئي����س �رك���ة ايفري�س 
ال�سبانية ليون بيطار واملدير الإقليمي 

لل�ركة ذياب م�سطفى.
وقّدم ممثلو ال�ركة هدية تذكارية 
ل�سم���و ال�سي���خ نا�ر بن حم���د اآل خليفة 

مبنا�سبة م�ساركتهم يف املعر�س.

املنام���ة - بنا: ُك�س���ف النقاب عن 
اأول اآلي���ة ع�سكري���ة معدلة م���ن ت�سميم 
الرائ���د  امللك���ي  احلر����س  ق���وة  قائ���د 
الرك���ن �سمو ال�سي���خ خالد ب���ن حمد اآل 
خليف���ة اخلا�سة، وحمل���ت ا�سم “ذيب”، 
يف فعالي���ات معر�س وموؤمت���ر البحرين 
ال���دويل للدف���اع )بي���دك(، ال���ذي اأقيم 
حتت رعاية كرمية من لدن عاهل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
ال���دويل  البحري���ن  مبرك���ز  خليف���ة،  اآل 

للمعار�س واملوؤمترات.
وتع���د الآلية الع�سكري���ة واحدة من 
الآلي���ات التي �سي�ستخدمه���ا اأفراد قوة 
احلر�س امللكي اخلا�سة لأداء واجباتهم 
ومهامهم الع�سكري���ة، والتي تتميز عن 
غريه���ا بنظ���ام احلرك���ة 4 × 4، وب�رعة 
ت�س���ل اإل���ى 140 كيلوم���رتا يف ال�ساعة، 
مب�ست���وى خا����س يف التدري���ع وكذل���ك 
الت�سليح، والإ�سافات التي مت اعتمادها 

وفق ت�سميم �سموه.
ق���ال �سم���وه:  وبه���ذه املنا�سب���ة، 
“اإنن���ا ن�سع���ر بالفخ���ر والعت���زاز بع���د 
الإع���الن ع���ن الآلية الع�سكري���ة املعدلة 

املعر����س  فعالي���ات  خ���الل  )ذي���ب(، 
واملوؤمتر الدويل للدف���اع. فالآلية التي 
قمن���ا بت�سميمها على ال�س���كل املعدل 
والأخ���ري الت���ي ظهرت ب���ه يف املعر�س، 
كان���ت مبثابة احلل���م الذي حولن���اه اإلى 
حقيق���ة وواق���ع، والذي ميك���ن اأن يعزز 
خطواتنا نحو الب���دء يف التفكري بالجتاه 
نحو الت�سنيع الع�سكري، والذي �سيكون 
ل���ه امل���ردود الإيجابي يف رف���ع قدراتنا 
القتالي���ة والع�سكري���ة”. ووج���ه �سم���وه 
ال�سكر والتقدي���ر لقائد احلر�س امللكي 
العميد الركن �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد 

اآل خليف���ة، على دعمه ومتابعته الدائمة 
لتنفي���ذ امل����روع، ال���ذي بالفع���ل راأى 
النور يف توقيت مهم يتزامن مع تنظيم 
البحرين لفعالي���ات املعر�س واملوؤمتر 
الدويل للدفاع، الذي ي�ساهم يف تعريف 
يدع���م  ال���ذي  بامل����روع،  امل�سارك���ني 
�سمعة البحرين كدولة متطورة ع�سكريا، 
مقدرا �ضموه جه���ود �ضباط واأفراد قوة 
احلر�س امللك���ي اخلا�سة الذين �ساركوا 
�سم���وه تنفي���ذ امل����روع. وكان �سم���وه 
قد ا�ستقبل عددا م���ن ممثلي ومندوبي 
ال�ركات العاملي���ة الكربى املتخ�س�سة 

والع�سكري���ة،  الدفاعي���ة  بال�سناع���ة 
اخلتام���ي  الي���وم  فعالي���ات  زي���ارة  يف 
للمعر�س.  والتق���ى �سموه مدير تطوير 
 BELL ب�رك���ة  الع�سكري���ة  العملي���ات 
لو�سائل الدفاع اجلوية دوجال�س وولف. 
كم���ا ا�ستقبل �سم���وه، مدي���ر العلميات 
 FLIGHT لل�سوؤون الع�سكري���ة ب�ركة
SAFETY الأمريكية العقيد املتقاعد 
كي���ث ترا�س���رت. والتق���ى اي�س���ا �سموه 
نائ���ب رئي����س �رك���ة DTC لو�سائ���ل 
احلماي���ة واملراقب���ة الع�سكرية احلديثة 
تيم يونغ، وناق�س �سموه معه الأحاديث 
ح���ول املعر�س وما �سه���ده من م�ساركة 
وا�سعة م���ن قبل املنظوم���ات الدفاعية 
يف  املتخ�س�س���ة  العاملي���ة  وال����ركات 

�سناعة الو�سائل الع�سكرية.
وبح���ث �سم���وه مع مدي���ر الت�سويق 
واملبيعات ب�ركة qioptiq للتجهيزات 
ومدي���ر  روبن�س���ون،  روب  الع�سكري���ة 
العمليات ل�سوؤون ال�رق الأو�سط ب�ركة 
جون  الدف���اع  لو�سائ���ل   TRIJICON
بريد�سل، �سبل تعزيز التعاون بني قوة 

احلر�س امللكي اخلا�سة وال�ركتني.

• القائد العام يف جولة باملعر�س	

• �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد م�ستقبال، بح�سور �سمو ال�سيخ خالد بن حمد، ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد 	

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد �سمم اأول اآلية ع�سكرية معدلة	

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ا�ستقبل 
وزير اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن 
حممد اآل خليف���ة مبكتبه بالدي���وان العام 
لل���وزارة اأم����س، رئي�س املعه���د الأمريكي 
الدبلوما�سي وع�س���و جمل�س اإدارة جمل�س 
�سيا�سات ال�رق الأو�س���ط باأمريكا، �سفري 
الوليات املتح���دة الأمريكية الأ�سبق لدى 
مملك���ة البحري���ن رونالد نيوم���ان، والوفد 
املراف���ق ل���ه، وذل���ك يف اإط���ار زيارته���م 
ململكة البحرين. وخالل اللقاء، رّحب وزير 
اخلارجي���ة برونال���د نيومان، موؤك���ًدا عمق 
عالق���ات ال�سداق���ة الوطيدة الت���ي تربط 
بني مملك���ة البحرين والولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة باعتبارها حليًف���ا ا�سرتاتيجيًّا، 
معرًب���ا عن اعتزازه مب���ا يجمع بني البلدين 
م���ن عالقات تع���اون يف خمتل���ف املجالت 

وهو ما يخدم م�سال���ح البلدين وال�سعبني 
ال�سديقني، منّوًه���ا باحلر�س الدائم على 
الرتقاء بهذه العالقات لأفاق اأو�سع تلبي 

تطلعات البلدين.
من جانب���ه، اأعرب نيومان عن �سعادته 
وزي���ر  ولق���اء  البحري���ن  مملك���ة  بزي���ارة 
اخلارجية، م�سيًدا مبتانة العالقات الثنائية 
الوطيدة التي تربط ب���ني مملكة البحرين 
والولي���ات املتحدة الأمريكية وما ت�سهده 
من تقدم م�ستمر عل���ى امل�ستويات كافة، 
���ا ململك���ة البحري���ن دوام التق���دم  متمنيًّ

والزدهار.
كم���ا مت خالل اللق���اء ا�ستعرا�س عدد 
من املو�سوع���ات ذات الهتمام امل�سرتك 
ال�ساحت���ني  عل���ى  امل�ستج���دات  واأه���م 

الإقليمية والدولية.

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: اأع����رب 
نائب وزي����ر الداخلي����ة ال�سي����خ طالل بن 
حمم����د اآل خليف����ة ع����ن خال�����س تهاني����ه 
وتربيكات����ه لعاهل الب����الد القائد الأعلى 
�ساح����ب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�سى 
اآل خليفة على النجاح الكبري الذي حققه 
معر�س البحرين ال����دويل للدفاع 2017، 
وال����ذي اأثبت����ت مملكة البحري����ن بتنظيم 
ن�سخت����ه الأول����ى ما تتمتع ب����ه من قدرات 
تنظيمي����ة ولوج�ستي����ة وا�سع����ة يف جمال 
الفعاليات واملوؤمترات الدولية و�سناعة 

املعار�س الع�سكرية.
جاء ذلك خالل اجلول����ة التي قام بها 
نائب وزي����ر الداخلية يف اأجنحة املعر�س، 
والتي تت�سمن اأحدث املعدات والأ�سلحة 
يف نظم الدف����اع الربية واجلوية والبحرية 

والقوات اخلا�سة من جانب اأكرث من 100 
عار�����س دويل، والعديد م����ن الفعاليات 
امل�ساحبة كالرماي����ة وعرو�س املركبات 
الع�سكري����ة ون����زول املظلي����ني وال�سفن 
احلربي����ة. واأك����د نائب وزي����ر الداخلية اأن 
م�سارك����ة م�سوؤول����ني عاملي����ني وخ����رباء 
وعار�س����ني وم�سنع����ني يف ه����ذا احلدث 
الدويل رفيع امل�ست����وى، والذي يعد اأول 
معر�س دويل �سامل للدفاع يف املنطقة، 
تاأكيد عل����ى ما تنعم به مملك����ة البحرين 
م����ن اأمن واأم����ان وما ت�سهده م����ن نه�سة 
ح�سارية وم�سرية تنموية متقدمة، منوها 
اإلى اأن التحديات يف العامل باتت تتطلب 
مزيداً من التع����اون وتن�سيق اجلهود مبا 
يت�سمن بلورة حل����ول ومعاجلات ت�سمن 

الأمن وال�سلم الدوليني. 

املنام���ة - وزارة الداخلية: اأ�ساد رئي�س 
الأم���ن العام الل���واء طارق ب���ن ح�سن احل�سن 
بالنجاح الهائ���ل الذي حققه معر�س وموؤمتر 
البحرين الدويل للدفاع 2017 والذي نظمت 
مملكة البحرين ن�سخته الأولى، برعاية كرمية 
م���ن لدن عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة، القائ���د الأعلى، 
م�س���رًيا اإل���ى اأن الرعاي���ة امللكي���ة ال�سامية، 
لفعالي���ات  ���ا  قويًّ واإ�سن���اًدا  دعًم���ا  مثل���ت 
املعر�س واملوؤمت���ر وتوفري كافة املقومات 
التي ت�ساعد على ا�ستدامته وحتقيق اأهدافه 
املرجوة. واأ�ساف اأن حر�س ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة عل���ى زي���ارة املعر�س 
والط���الع على املع���دات والآليات املتطورة 
يف املجال���ني الدفاع���ي والأمن���ي، يعك�س يف 
جوه���ره، تاأكيًدا على تعزي���ز مكانة البحرين 
املرموق���ة على ال�ساحة الدولي���ة واإمكاناتها 

اللوج�ستية والتنظيمية املتقدمة.

وثّمن رئي�س الأمن العام اجلهود اجلبارة 
التي يقوم به���ا قائد احلر�س امللكي رئي�س 
اللجن���ة العلي���ا ملعر����س وموؤمت���ر البحرين 
ال���دويل للدفاع 2017  العمي���د الركن �سمو 
ال�سيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة والتي كان لها 
الدور املح���وري يف ا�ستقطاب �ركات دولية 
كربى يف جمال ال�سناعة الع�سكرية والأمنية، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى م�ساركة م�سوؤول���ني وخرباء 
رفيع���ي امل�ست���وى يف فعالي���ات املعر����س 
واملوؤمت���ر. واأ�س���ار اإل���ى اأن الإجن���از ي�س���ع 
البحرين بقوة على خارطة �سناعة املعار�س 
الع�سكري���ة والأمني���ة ويج���دد التاأكي���د على 
م���ا تتمتع به من ق���درات واإمكان���ات وا�سعة 
يف جم���ال تنظي���م الفعالي���ات واملوؤمت���رات 
الدولي���ة، منّوًها اإلى اأن م���ا تتمتع به مملكة 
البحري���ن م���ن اأم���ن وا�ستق���رار، وم���ا متثله 
من قيم���ة ح�ساري���ة متمي���زة، يوؤهلها لعقد 
مثل ه���ذه املعار����س واملوؤمت���رات الدولية 
املتخ�س�سة والتي ت�سهد ح�سوًرا رفيًعا من 

جانب �سانعي القرار على م�ستوى العامل. 

اأج���رى التلفزيون الع�سكري لقاء مع قائد احلر�س امللكي رئي�س اللجنة 
العليا املنظمة ملعر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع العميد الركن �سمو 
ال�سي���خ نا�ر بن حمد اآل خليفة. وحتدث �سموه يف اللقاء عن اأبرز الفعاليات 
والأن�سط���ة التي نظمت يف املعر�س، وموؤمتر التحالفات الع�سكرية يف ال�رق 
وم���ا �سمله من جل�سات حوارية جمعت اأب���رز القادة الع�سكريني واملتحدثني 
يف ال�سوؤون ال�سرتاتيجية وال�سيا�سية. كما حتدث �سموه عن املعر�س الذي 
حوى اأح���دث التقنيات الع�سكرية واملع���دات والأ�سلحة احلديثة واملتطورة 

واملنظومات الدفاعية واخلدمات اللوج�ستية.

“التلفزيون الع�سكري” يجري لقاء مع نا�ر بن حمد 
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تعلن بلدية المنطقة الجنوبية عن طرح المناقصات / المحدودة اآلتية :

مملكة البحرين
بلدية المنطقة الجنوبية

الوثائق  استالم   ، الالزمة  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  المناقصة  هذه  في  الدخول  الراغبين  فعلى   o
عن طريق الحضور الى قسم الموارد البشرية والخدمات االدارية ) مجموعة المشتريات ( ببلدية 

المنطقة الجنوبية .
) وحدة   17986102 17986101- رقم  البشرية  على  الموارد  بمكتب  االتصال  لالستفسار   o
المشتريات – مكتب رقم 13 بلدية المنطقة الجنوبية مبنى 61 شارع مشتان مجمع 914 الرفاع 

الشرقي ( خالل الدوام الرسمي . 
o بإمكانكم الحصول على وثائق المناقصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2017/10/19م .

o تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب تقديم العطاءات بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية .
o تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم ) 36 ( لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات 

والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ) 37 ( لسنة 2002م .
o كما يجب مراعاة الشروط التالية : 

1.  أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.
2.  أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال (.

3.  ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة بختم الشركة صاحبة العطاء .
o يفتح صندوق المناقصة في يوم الخميس الموافق 2017/10/26م ، ويمكن لكافة المشاركين في 

حضور هذه الجلسة .

رقم الوثائقالموضوع 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتاليوم / التاريخ
مناقصة توفير عدد 4 االت لتوزيع 

اكياس القمامة
األربعاءم ن 2017/11

2017/10/25
1:30

م ن 2017/12مناقصة زينة العيد الوطني
م ن 2017/13مناقصة توفير وتركيب كاميرات أمنية 

	  

احلمر: امللتقى احلكومي خطوة لتحقيق ر�ؤية 2030

القائد: التجمع فر�صة مهمة تعك�س جناح احلكومة

اخلياط: تعزيز اإ�شهامات القطاع العام نحو التنمية ال�شاملة

حممد بن مبارك ي�شتمع خلطة حت�شني اأداء املدار�س اخلا�شة

نعتز بجوائز احلكومة الإلكرتونية والإبداع املوؤ�ش�شي

�“الإفتاء” اتفاقية بني “امللكية لل�رشطة” 

اعتماد تقرير “جودة التعليم” اخلا�ص بنتائج املراجعة

الفوز اإحدى ثمار اإ�سرتاتيجية التطوير والتحديث... وزير الداخلية:

للتعاون الأكادميي التدريبي واملهني التطبيقي

املنام����ة - بن����ا: تراأ�����ص نائ����ب رئي�����ص جمل�ص 
ال����وزراء رئي�����ص املجل�ص الأعل����ى لتطوي����ر التعليم 
والتدري����ب �سمو ال�سيخ حممد بن مب����ارك اآل خليفة 
يف مكتب����ه بق�����ر الق�سيبية اأم�ص اجتم����اع املجل�ص، 
حي����ث وجه �سموه التهنئة اإل����ى مدر�سة الإميان على 
ما حققت����ه بفوزها بلقب املدر�س����ة الأكرث متيزاً يف 
الوط����ن العرب����ي، �سم����ن م�سابقات حت����دي القراءة 
العربي للعام 2017 والتي اأجريت يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة مب�ساركة 41 األف مدر�سة من جميع 

الدول العربية.
واأكد �سموه اأن الإجن����از يوؤكد ما يتمتع به طلبة 
مملك����ة البحرين م����ن م�ستويات متقدم����ة ت�ساعدهم 
عل����ى املناف�س����ة يف خمتل����ف املحاف����ل الدولية. كما 
�سك����ر �سم����وه وزارة الرتبية والتعلي����م على اجلهود 
الت����ي بذلتها يف حتقيق مراكز متقدمة على م�ستوى 
التح�سيل العلم����ي يف اختبارات درا�س����ة التوجهات 
الدولية للريا�سيات والعلوم )Timss(، اإذ اأ�سدرت 
اللجن����ة العاملية للدرا�س����ات الدولية فيلماً يوثق ما 
حققته مملكة البحرين من تقدم على �سعيد املراكز 
والتح�سيل العلم����ي، اإذ اأورد الفيل����م تبوء البحرين 
املرك����ز الأول عاملي����اً يف حتقيق اأف�س����ل تقدم على 
م�ستوى التح�سي����ل العلمي يف الريا�سيات والعلوم. 
كما ع����ر �سموه ع����ن ارتياحه ملنح مملك����ة البحرين 
ع�سوي����ة اللجنة العمومية للرابط����ة الدولية لتقومي 
 Timss – Pirls – LaNa –( التح�سيل الرتب����وي
IcIs( وغريها من الدرا�س����ات الدولية املعتمدة يف 
تقومي التح�سي����ل الرتبوي؛ وذلك بف�سل ما حققته 
البحري����ن من متي����ز يف اأداء هذه الختب����ارات، م�سيداً 

�سم����وه اأي�ساً مب�سارك����ة طلبة البحرين م����ن التعليم 
ال�سناع����ي ومعهد البحري����ن للتدري����ب وبوليتكنك 
البحرين يف امل�سابقة العاملية للمهارات واملقامة يف 
اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة. كما اأعرب 
�سم����وه عن اأهمية اإب����راز جميع املنج����زات التعليمية 

التي حتققت مل�سرية التعليم يف البحرين.
وا�ستمع املجل�ص الى عر�����ص من وزارة الرتبية 
والتعليم ح����ول خطة الوزارة لتح�سني اأداء املدار�ص 
اخلا�سة، وعلى وجه التحديد املدار�ص احلا�سلة على 
تقدي����ر غري مالئم وفق تقاري����ر هيئة جودة التعليم 
اإج����راءات  والتدري����ب، اإذ ت�سمن����ت خط����ة ال����وزارة 
تتعامل مع 4 مراحل من عملية التقييم التي تخ�سع 
له����ا املدار�ص، والتي قد ت�سل اإل����ى اإلغاء ترخي�ص 

املدار�ص اخلا�سة يف حال مل يتح�سن اأداوؤها.
وت�سم����ن العر�����ص ال����ذي قدمت����ه وزارة العمل 
والتنمي����ة الجتماعي����ة النته����اء م����ن اإجن����از م�����روع 
املعاي����ري املهنية. كم����ا اأ�س����ارت الوزارة اإل����ى اأنها 
ب�سدد اإجناز م�ساريع اأخرى ه����ي م�روع امل�ستويات 
املهنية )�سهادات امل�ستوى املهني( وم�روع الإطار 

العام لنظام التلمذة املهنية، وم�روع ال�سرتاتيجية 
الوطنية لالإر�ساد والتوجيه املهني، حيث وجه �سمو 
ال�سي����خ حمم����د بن مب����ارك اآل خليف����ة بال�ستمرار يف 
متابع����ة واإجن����از امل�ساريع وتقدمي عر�����ص للمجل�ص 

حول �راكة خمتلف اجلهات احلكومية يف تنفيذها.
واعتم����د املجل�ص تقري����ر هيئة ج����ودة التعليم 
والتدري����ب املت�سم����ن نتائ����ج عملي����ة مراجع����ة اأداء 
املدار�����ص احلكومية �سمن دورته����ا الثالثة ونتائج 
مراجع����ة اأداء املدار�����ص اخلا�س����ة �سم����ن دورته����ا 
الثاني����ة، حيث بينت النتائج ارتف����اع عدد املدار�ص 
احلكومي����ة واخلا�س����ة التي حققت تقدي����ر “ممتاز” 
مقارنة بال����دورات ال�سابقة. كما ا�ستعر�ص املجل�ص 
نتائج عملية مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني 
�سمن دورتها الثالث����ة بالإ�سافة اإلى نتائج املرحلة 
الثانية م����ن عملية مراجع����ة الرام����ج الأكادميية يف 
موؤ�س�سات التعليم العايل ونتائج الإدراج املوؤ�س�سي 
وت�سك����ني املوؤه����الت عل����ى الإطار الوطن����ي، موجهاً 
�سم����وه ب�����رورة العتماد عل����ى نتائ����ج التقارير يف 

تطوير اأداء املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية.

وزي���ر  ا�ستقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سيخ را�س���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، اأم����ص وبح�س���ور نائ���ب وزي���ر الداخلية 
واملفت����ص الع���ام ووكي���ل وزارة الداخلي���ة، كال من 
الوكي���ل امل�ساعد لل�س���وؤون القانوني���ة اللواء حممد 
بوحمود، والوكيل امل�ساعد للم���وارد الب�رية العميد 
ع���ادل اأم���ني، اللذي���ن قدما ل���ه فري���ق اإدارة تنفيذ 
الأحكام بال�س���وؤون القانونية، الفائز بجائزة احلكومة 
الإلكرتوني���ة للتمي���ز من فئ���ة امل�ساري���ع احلكومية 
ع���ن نظ���ام الغرام���ات والكف���الت، وفري���ق التميز 
املوؤ�س�س���ي باملوارد الب�رية الفائز ب� 3 جوائز �سمن 
جائ���زة “�ستيفي العاملية” يف جم���ال الإبداع والتميز 

املوؤ�س�سي والأعمال الدولية.
ويف م�سته���ل اللقاء، هناأ الوزير الفائزين، معربا 
ع���ن اعتزاز وزارة الداخلي���ة ومنت�سبيها بالفوز بهذه 
اجلوائ���ز الرفيعة، والتي تعد اإحدى ثمار اإ�سرتاتيجية 
التطوي���ر والتحديث املعمول به���ا بجميع القطاعات 
والأجه���زة الأمني���ة والإدارات اخلدمي���ة بالوزارة، مبا 
يزيد م���ن قدراته���ا يف اأداء الواجب���ات املنوطة بها، 
موؤك���دا يف الوقت ذاته اأهمي���ة ال�ستمرار يف حتديث 
اآلي���ات ونظم العم���ل يف وزارة الداخلي���ة بقطاعاتها 
املختلفة، و�سقل القدرات العلمية والعملية ومواكبة 
التطورات. واأعرب كل من الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون 
الب�ري���ة  للم���وارد  والوكي���ل امل�ساع���د  القانوني���ة، 
ع���ن �سكرهم���ا وتقديرهم���ا لدعم الوزي���ر، م�سيدين 
بتوجيهات���ه ب�س���اأن التطوي���ر والتحدي���ث يف اإدارات 
وقطاعات الوزارة كافة، منوهني اإلى اأن الفوز بهذه 
اجلوائز، تتويج للجه���ود املتوا�سلة من جانب وزارة 

الداخلي���ة يف جمال التطوير الإداري والقانوين. يذكر 
اأن اإدارة تنفي���ذ الأح���كام قام���ت بالتن�سيق مع اإدارة 
تقنية املعلوم���ات والنظم الإلكرتوني���ة با�ستحداث 
نظ���ام الغرام���ات والكف���الت؛ لتي�س���ري عملية قيام 
الأ�سخا����ص املحكوم���ني بدف���ع كفال���ة الإف���راج يف 
املراك���ز الأمني���ة دون احلاج���ة لعر�سهم عل���ى نيابة 
تنفي���ذ الأح���كام، اإذ يت���م اإعالنه���م بتاري���خ اجلل�سة 
املحددة لهم من خالل الربط الإلكرتوين بني وزارتي 

الداخلية والعدل. 

اأم���ا فريق التمي���ز املوؤ�س�سي بامل���وارد الب�رية 
ف���كان تقدم ب� 3 تر�سيحات �سم���ن جائزة “�ستيفي 
العاملي���ة” يف جمال الإبداع والتميز املوؤ�س�سي وذلك 
بقط���اع “املراأة يف جم���ال العمل” عك�س���ت التطبيق 
العملي للتمي���ز املوؤ�س�سي والتطوير يف جمال العمل 
الذي تنتهجه املوارد الب�رية طبقاً للمعايري العاملية 
مما اأهلها للفوز باجلوائز الثالث بعد خ�سوع الأعمال 
للتحكيم الدويل، على اأن يتم ت�سليم اجلوائز يف حفل 
عاملي يعقد يف مدينة نيويورك 17 نوفمر املقبل. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: بن���اء على موافقة 
جمل�ص اأمن���اء الأكادميية امللكي���ة لل�رطة برئا�سة 
وزير الداخلية ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، 
وانطالق���ا م���ن توجيهات���ه بتعزي���ز التع���اون م���ع 
املوؤ�س�س���ات املتقدم���ة لدعم الرام���ج التعليمية 
والتدريبي���ة، وقع���ت الأكادميي���ة، اأم����ص، مذك���رة 
تفاه���م م���ع هيئ���ة الت�ري���ع والإفت���اء القان���وين، 
تق�سي بالعمل على توطيد اأوا�ر التعاون العلمي 
والقان���وين يف اإطار تبادل اخلرات والإثراء الفكري 
م���ن خ���الل امل�سارك���ة الفعال���ة عل���ى ال�سعيدين 

الأكادميي التدريبي، واملهني التطبيقي.
ووق���ع مذك���رة التفاه���م رئي����ص الأم���ن العام 
رئي�ص املجل�ص العلمي لالأكادميية امللكية لل�رطة 
اللواء طارق احل�سن ورئي�ص هيئة الت�ريع والإفتاء 

القانوين امل�ست�سار نواف حمزة.
اأن توجيه���ات  الأم���ن الع���ام،  واأك���د رئي����ص 
وزي���ر الداخلية تعمل على تعزي���ز املكانة العلمية 
لالأكادميية وتزويدها بخرات متقدمة مبا ينعك�ص 
عل���ى الرام���ج التعليمي���ة والتدريبي���ة املقدمة، 

م�سيف���ا اأن مذك���رة التفاه���م ، تاأت���ي يف �سي���اق 
احلر����ص على تعزي���ز التع���اون وتنفي���ذ م�ساريع 

م�سرتكة.
وتوؤكد مذك���رة التفاهم �سع���ي الطرفني اإلى 
ال�ستفادة من اخلرات القانونية والعملية لكليهما 
من خالل التعاون البن���اء بينهما مبا من �ساأنه اإثراء 
منظوم���ة العمل القانوين وال�رط���ي من الناحيتني 
العلمية والعملية بجانب دع���م اأوا�ر التعاون على 
جان���ب التدري���ب الأكادميي ذي البع���د التطبيقي 

للتب���ادل  الطرف���ني  ب���ني  التوا�س���ل  وت�سهي���ل 
املعلوماتي واملعريف يف املجال القانوين خ�سو�سا 
جم���ال التدريب، وخلق قاع���دة معلوماتية قانونية 
نظرية تطبيقية تهدف اإلى ن�ر الأبحاث واملقالت 
والتعليقات القانوني���ة، والتي ت�سدر عن الأع�ساء 
الفني���ني لدى الطرفني،  الأم���ر الذي من �ساأنه ن�ر 
ثقاف���ة الوعي القانوين يف عاملن���ا العربي املعا�ر 
عموم���ا ولدى الأو�ساط القانونية وال�رشطية العربية 

خ�سو�سا، يف ع�ر العوملة الثقافية القانونية.

• �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص	

• وزير الداخلية م�ستقبال فريق اإدارة تنفيذ الأحكام بال�سوؤون القانونية 	

• رئي�ص الأمن العام ورئي�ص هيئة الت�ريع والإفتاء القانوين يوقعان مذكرة التفاهم	

املنامة - بن���ا: اأ�ساد وزير الإ�سكان 
الإيجابي���ة  باخلط���وة  احلم���ر  با�س���م 
ل�ستمراري���ة عق���د امللتق���ى احلكومي 
برعاي���ة رئي�ص جمل�ص ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة ومببادرة من ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ص 
جمل����ص الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة والذي 
يعد مبثابة احل���دث الأبرز الذي ت�سهده 
مملك���ة البحري���ن، موؤك���ًدا اأن امللتق���ى 
انعكا�ص يج�ّسد نهج احلكومة وخطواتها 
الواثق���ة نحو حتقي���ق التنمي���ة يف اإطار 
2030 ومبادئها  الروؤي���ة القت�سادي���ة 
القائم���ة عل���ى ال�ستدام���ة والتناف�سية 

والعدالة.
واأك���د وزي���ر الإ�س���كان اأن امللتقى 
يع���د فر�س���ة مهم���ة للتجم���ع احلكومي 
حتت �سقف واح���د و�سناعة ال�سيا�سات 
ل�ست����راف  واح���دة  من�س���ٍة  عل���ى 

امل�ستقبل، مم���ا �سيكون ل���ه بالغ الأثر 
يف الرتق���اء مب�ستوى العم���ل احلكومي 
من خ���الل ت�ساف���ر اجله���ود وتوحيدها 
ا�ستناًدا اإل���ى عوامل الإب���داع والبتكار 
وانطالًقا م���ن فهٍم وا�س���ح لحتياجات 
املتعامل���ني مب���ا  وكاف���ة  املواطن���ني 
يواك���ب طموحاته���م ويلب���ي رغباته���م 
لتحقي���ق روؤية حكومة مملك���ة البحرين 

امل�ستقبلية.

الرئي����ص  اأك���د  بن���ا:   - املنام���ة 
التنفي���ذي لهيئة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتوني���ة حمم���د القائ���د اأن اإقام���ة 
امللتقى احلكومي 2017 برعاية كرمية 
من لدن رئي�ص جمل����ص الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة ومببادرة من ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ص 
جمل����ص الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، يعك�ص 
جن���اح ال�سيا�سة التي تنتهجها احلكومة 
الر�سي���دة. و�سدد القائ���د يف ت�ريح له 
على اأهمية امللتقى الذي ي�سم الوزراء 
وال���وكالء امل�ساعدي���ن واملديري���ن يف 
جمي���ع ال���وزارات والهيئ���ات احلكومية 
لكونه مبادرة �سامل���ة، ذات اآفاق تطال 

جمي���ع القطاع���ات يف مملك���ة البحرين، 
ويتم من خالله التوظيف الأمثل لأدوات 
التوا�س���ل احلديثة بغية تعميم الفائدة 
ون����ر تفا�سيل العمل احلكومي واآليات 

تكامله وتطويره.

املنام���ة - بنا: اأ�س���اد وكيل �سوؤون 
و�س���وؤون  ال�سغ���ال  ب���وزارة  الأ�سغ���ال 
اأحمد  العم���راين  البلدي���ات والتخطي���ط 
اخلي���اط بانعق���اد امللتق���ى احلكوم���ي 
2017، ال���ذي يقام برعاية واهتمام من 
رئي�ص ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة 
ومببادرة م���ن ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����ص جمل����ص 
ال���وزراء  �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
�سلم���ان بن حمد اآل خليفة. وقال:: “مما 
ل �س���ك في���ه ف���اإن امللتق���ى احلكومي 
�سي�سه���م يف موا�سل���ة حتقي���ق ال���روؤى 
واخلطط املو�سوعة ل�سالح املواطنني 
وتكام���ل جهود كل اجله���ات احلكومية، 

اإ�سهام���ات  تعزي���ز  ي�سه���م يف  واي�س���اً 
القط���اع الع���ام نح���و التنمي���ة ال�ساملة 
وزي���ادة اجلاهزية للتعام���ل مع خمتلف 

املتطلبات التنموية. املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقب���ل وزير 
الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

اآل خليفة، �سباح اأم�ص النائب اأحمد قراطة.
وق���د مت خ���الل املقابل���ة، بح���ث ع���دد من 
املو�سوع���ات ذات الهتم���ام امل�س���رتك والتي 
من �ساأنها تعزي���ز التعاون والتن�سيق بني وزارة 

الداخلية وجمل�ص الن���واب، وذلك حتقيًقا ملزيد 
من الأمن وال�ستقرار يف ربوع مملكة البحرين.

واأ�ساد وزير الداخلية بجهود اأع�ساء جمل�ص 
الن���واب وم�ساركتهم الإيجابية للنهو�ص بوترية 
الأم���ن وتقوي���ة دعائمه مبا يف ذل���ك خري للوطن 

واملواطنني. 

وزير الداخلية يبحث التعاون مع “النواب”

• با�سم احلمر	

• حممد القائد	

• اأحمد اخلياط	
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إشعار المخالفة

أمانة 
العاصمة

• مديرة اإدارة اخلدمات الفنية متحدًثة ملندوب �رشكة 	
مدينة اخلليج للتنظيفات بح�ضور الع�ضو عزيزة كمال

اإزالـة االإ�سغـاالت املخـالفـة �سمـال �سـوق جـدحفـ�ص
ا�ضتمالك اأر�ض قريبة منه لتحويلها “باركات”

اأ�ض���ار مدي���ر عام اأمان���ة العا�ضم���ة ال�ضيخ 
حممد بن اأحم���د اآل خليفة باأن �ضوق جدحف�ض 
املرك���زي �ضيك���ون يف موقع���ه وهن���اك �رشكة 
خمت�ض���ة لإع���داد الت�ضامي���م، اإذ �ضيت���م اإزالة 

الإ�ضغالت املخالفة على جهة �ضمال ال�ضوق.
وق���ال “قمنا بزيارة برفق���ة وكيل الوزارة 
ل�ض���وؤون البلدي���ات يف وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون 
البلديات والتخطي���ط العمراين نبيل اأبوالفتح 
ومت تكليف مكتب هند�ضي لإعداد الت�ضاميم 
الأولي���ة لتطوي���ر م����رشوع �ض���وق جدحف�ض يف 

موقعه احلايل”.

واأ�ض���اف: لق���د مت التن�ضي���ق م���ع مال���ك 
الأر�ض املحاذية لل�ضوق ل�ضتخدامها كمرافق 
عام���ة مثل مرافق ملواق���ف املركبات من اأجل 

ا�ضتغاللها كمواقف تخدم مرتادي ال�ضوق.
واأو�ضح يف ح���ال مت حتديد موقع ملواقف 
ال�ضي���ارات يف ال�ضوق �ضتك���ون م�ضاحة ال�ضوق 
�ضغ���رة، مبيًن���ا اأن مت حتدي���د قطع���ة اأر�ض 

قريبة من ال�ضوق ليتم ا�ضتمالكها.
وب����نّ باأنه �ضيتم اعتماد امليزانية الالزمة 
للم�رشوع اإعداد الت�ضاميم خالل الفرتة املقبلة، 

حيث �ضيتم العمل فيه باأقرب وقت ممكن.

واأردف اأن امل����رشوع �ضيت���م تنفيذه �ضمن 
م�ضوؤولي���ة اأمانة العا�ضمة، بالتزامن مع تطوير 
�ضوق املنامة املركزي و�ضوق �ضرتة املركزي.
واأ�ض���ارت مدي���رة اإدارة اخلدم���ات الفنية 
باأمان���ة العا�ضمة �ضوقية حميدان ب���اأن اأغلبية 
املتواجدين يف �ضارع �ضوق جدحف�ض ميتلكون 
حم���الت بداخ���ل ال�ض���وق، ولكنه���م يوف���رون 
البديل للزبائن من خالل اختيار املكان بجانب 
ال�ضارع، اإذ مت اإ�ضعار املخالفة باإ�ضعار اإ�ضغال 

الطرق.

لتزميـن موعـد تطوير �سـوق جدحف�ص
حتقيق ا�ضتدامة القرى ح�رشيا واجتماعيا... اآل �ضهاب:

���د اأع�ضاء جمل�ض اأمان���ة العا�ضمة تطوير  اأينّ
�ض���وق جدحف�ض املركزي م���ن خالل تخ�ضي�ض 

امليزانية الالزمة.
واأو�ضح���ت جلنة اخلدمات واملرافق العامة 
الأهداف املرجوة ه���و لتنظيم وحت�ض� �ضبكة 
الط���رق والأ�ضواق يف اأمان���ة العا�ضمة، وحتقيق 
ا،  ا واجتماعيًّا واقت�ضاديًّ ا�ضتدامة القرى ح�رشيًّ
والرتكي���ز عل���ى تنفي���ذ امل�ضاري���ع الرئي�ضية 
ململك���ة  احل�رشي���ة  الواجه���ة  تعك����ض  الت���ي 
البحري���ن، وتوفر اخلدمات الالزمة يف الأ�ضواق 
للمواطن����، وتطوي���ر �ضامل للبني���ة التحتية 
لل�ض���وق، وتطوي���ر �ضامل للمراف���ق والأ�ضواق، 

ولتخاذ عدد م���ن الإجراءات لتنمي���ة امل�ضاريع 
البلدي���ة املتمثل���ة يف الأ�ض���واق املركزي���ة من 
خالل ح�رش احتياجاتها واإيجاد امليزانية الالزمة 

ل�ضيانتها. 
وطالبت رئي�ض���ة جلنة الإع���الم والعالقات 
املح���ددة باأن يت���م حتديد مدة معين���ة لنتهاء 

امل�رشوع �ضمن التو�ضية املرفوعة.
وعقب رئي�ض جمل����ض اأمانة العا�ضمة على 
مداخل���ة اآل �ضه���اب باأن حتديد امل���دة الزمنية 
منذ ت�ضميم امل�رشوع حتى النتهاء منه �ضيكون 

�ضعًبا.
وقال: “اإننا ندع���و باأن يتم الإ�رشاع بتطوير 
�ضوق جدحف����ض املركزي، واأن يت���م العمل به 

فور النتهاء من الت�ضميم”.

مروة خمي�ص

اأمانة العا�سمة جتول باالأ�سواق اأ�سبوعيا

اإيقاف جميع معامالت قوائم املخالفني

اخلزاعي يعتب على “الأ�ضغال” عدم اإ�ضعار املجل�ض بامل�رشوعات

فريق عمل للت�ضدي للمخالفات الإن�ضائية

وافق جمل�ض اأمانة العا�ضمة على البدء يف تطوير 
�ضوق �ضرتة املركزي، ور�ضد امليزانية الالزمة لذلك، 
عل���ى اأن يتم اإ����رشاك جمل����ض الأمانة يف جمي���ع مراحل 

الت�ضميم والتنفيذ.
وج���اء الق���رار يف اإط���ار خطة عمل جلن���ة اخلدمات 
واملراف���ق العام���ة لتحقي���ق الأه���داف الإ�ضرتاتيجية 
ملجل����ض اأمانة العا�ضم���ة، لتخاذ عدد م���ن الإجراءات 
الأ�ض���واق  املتمثل���ة يف  البلدي���ة  امل�ضاري���ع  لتنمي���ة 
املركزية من خالل ح����رش احتياجاتها واإيجاد امليزانية 

الالزمة ل�ضيانتها.
وقال���ت اللجنة املخت�ض���ة اإن من اأه���داف م�رشوع 
التو�ضي���ة تنظي���م وحت�ض� �ضبكة الط���رق والأ�ضواق 
ا  يف اأمان���ة العا�ضم���ة، وحتقيق ا�ضتدام���ة القرى ح�رشيًّ
تنفي���ذ  عل���ى  والرتكي���ز  ���ا،  واقت�ضاديًّ ���ا  واجتماعيًّ
امل�ضاري���ع الرئي�ضي���ة التي تعك����ض الواجهة احل�رشية 
ململكة البحرين، وتوفر اخلدمات الالزمة يف الأ�ضواق 
للمواطن����، وتطوير �ضامل للبني���ة التحتية لل�ضوق، 

وتطوير �ضامل للمرافق والأ�ضواق.
واأ�ضار مدير اأمانة العا�ضمة ال�ضيخ حممد بن اأحمد 
اآل خليف���ة باأن اأمان���ة العا�ضمة تق���وم بجولت دورية 

اأ�ضبوعية لالأ�ضواق، برفقة اإدارة اخلدمات الفنية.
وق���ال: “اإن احلكوم���ة يف ح���ال قيامه���ا بتوجي���ه 

ال���وزارات مل����رشوع وتطوي���ر جلهة معين���ة، وبناء على 
توجيه���ات حكومية نح���ن كاأجهزة تنفيذي���ة علينا اأن 

ننفذه”.
وب�نّ رئي�ض جمل�ض اأمانة العا�ضمة حممد اخلزاعي 
اأن وزارة الأ�ضغ���ال و�ض���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين ل تقوم باإ�ضعار املجل�ض حول امل�ضاريع التي 

تخ�ض العا�ضمة.
وطال���ب اخلزاعي باأن يت���م اإعالمهم يف حال و�ضع 
ق���رار يخ�ض العا�ضم���ة، اأو فور ح�ض���ول اأية تغيرات 

للم�ضاريع املر�ضود عملها.
ودع���ا رئي�ض اللجنة الفنية جمدي الن�ضيط  للجنة 
املخت�ض���ة بتطوي���ر ال�ضوق باأن ي�ض���ارك اأحد الأع�ضاء 

فيها لنقل وجهات نظر فقط.
واأ�رشت رئي�ض جلنة الإعالم والعالقات العامة مها 
اآل �ضه���اب على �رشورة اإ�رشاك جمل����ض اأمانة العا�ضمة 
م���ن مرحلة بدء مرحل���ة الت�ضاميم لآخ���ر نهاية تطوير 

امل�رشوع.

وافق جمل�ض اأمانة العا�ضمة على ت�ضكيل فريق 
عمل م�ض����رتك من جمل�ض الأمان����ة واجلهاز التنفيذي 
لدرا�ضة ظاهرة تك����رار املخلفات الإن�ضائية واخلروج 

بالتو�ضيات.
وك�ض����ف مدير عام اأمان����ة العا�ضمة ال�ضيخ حممد 
بن اأحمد اآل خليفة ب����اأن يوجد قوائم لبع�ض اجلهات 

الت����ي ت����زداد عليها املخالف����ات، اإذ يت����م ت�ضنيفها 
�ضم����ن املخالف� والتي تتلقى ج����زاء باإيقاف جميع 

اإجراءاتهم ومعامالتهم.
ج����اء ذلك خ����الل اجلل�ض����ة الثالثة ملجل�����ض اأمانة 
العا�ضم����ة يف دور النعق����اد الراب����ع �ضم����ن البلدي����ة 
الرابع����ة يوم اأم�����ض. واأ�ضارت مدي����رة اإدارة اخلدمات 

الفني����ة �ضوقي����ة حمي����دان باأنه مت ت�ضكي����ل جلنة مع 
وكيل ال����وزارة ل�ضوؤون البلدي����ات يف وزارة الأ�ضغال 
و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين نبيل اأبوالفتح 
وعدد من املخت�ض� حل�رش املخالفات، والتي �ضيتم 
رفع التو�ضيات والقرارات التي �ضتحول لوقف تلك 

املخالفات.

قلة املفت�سني

اعت���رت ع�ضو جمل����ض اأمان���ة العا�ضمة 
مرام ال�رشبتي اأن الرتاخ���ي يف تنفيذ القانون 
ال���رادع للمخالف���ات الإن�ضائي���ة ه���و املوؤدي 
الوع���ي  وغي���اب  امل�ضكل���ة،  حج���م  لزدي���اد 
الجتماع���ي باأ�رشار املخالف���ات، وقلة الكادر 
الوظيفي )املفت�ض�(، والإجراءات املطولة 
للمخالفات خا�ضة عند النتقال اإلى املحاكم.
وبين���ت اأن املخالف���ات الإن�ضائية الأكرث 
�ضيوعًيا والأخطر تاأثًرا على املجتمع من ب� 
باقي املخالفات البلدي���ة، حيث اإنها تنطوي 
عل���ى خط���ورة بالغ���ة عل���ى اأرواح املواطن� 
املنظ���ر  ت�ضوي���ه  يف  وت�ضاه���م  واملقيم���� 
ح���ددت  واأ�ضاف���ت:  للعا�ضم���ة.  احل�ض���اري 
ال�ضرتاطات التنظيمي���ة للتعمر رقم )28( 
ل�ضن���ة 2009 اأهم اأ�ض����ض وا�ضرتاطات البناء 
يف البحري���ن ح�ض���ب القانون رق���م )7( ل�ضنة 

2005 والتعديالت التي اأجريت عليه.
واأردفت اأن احللول املقرتحة هو ت�ضديد 
الرقاب���ة وتنفيذ القانون، ورب���ط املخالفات 
الأخ���رى،  احلكومي���ة  باخلدم���ات  الإن�ضائي���ة 
وزي���ادة برام���ج التوعي���ة البلدي���ة مبخاط���ر 
املخالف���ات  “تنت����رش  وقال���ت  املخالف���ات. 
الإن�ضائي���ة يف كاف���ة اأنحاء العا�ضم���ة وتزداد 
تركيًزا يف املناطق ال�ضكني���ة، وت�ضاهد اأكرث 
الأحي���اء  ويف  املت�ض���ل  ال�ضك���ن  مناط���ق  يف 
القدمي���ة ومناط���ق �ضك���ن الع���زاب يف و�ضط 
املنامة، وبالرج���وع اإلى ال�ضرتاطات اخلا�ضة 
يف ال�ضتعم���الت ال�ضكنية، فاإنه يالحظ وجود 
ظاه���رة وا�ضع���ة م���ن املخالف���ات الإن�ضائية 
اأهمها البن���اء الإ�ضايف خ���ارج وداخل املنزل، 
واإ�ضاف���ة دورات املياه الت���ي تزيد ال�ضغط 

على ال�ضبكة”.

• تطوير �ضامل للبنية التحتية لل�ضوق	

• لالإ�رشاع بتطوير ال�ضوق  	

• تكليف مكتب هند�ضي لإعداد الت�ضاميم	



إنجاز بحريني

تنظيم رحالت ملعار�ض الكتب وبرامج قراءة مفتاح فوز “الإميان” 
نائب رئي�س دولة الإمارات ُيكرِّم املدر�سة الأولى عربًيا

توج نائب رئي�س دول���ة الإمارات رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دبي �ساحب ال�سم���و ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم “مدرا�س الإميان” من البحرين التي 
نال���ت لق���ب “املدر�سة الأول���ى” يف حت���دي القراءة 

العربي، وفازت بجائزة املليون دولر.
وتفوق���ت املدر�س���ة البحريني���ة عل���ى كل م���ن 
“مدار����س احل�ساد الرتبوي”، من الأردن، التي حلت 
ثاني���اً، و”مدار�س الإم���ارات الوطني���ة” يف الإمارات 
وا�ستطاع���ت  الثال���ث.  الرتتي���ب  يف  ج���اءت  الت���ي 
“مدار����س الإميان” اأن تتميز خ���ال م�سرية التحدي 
من خال تنظيم العديد م���ن الفعاليات واملبادرات 

القرائي���ة واملعرفية املتميزة الت���ي انخرطت فيها 
جميع الطالبات، اإل���ى جانب اإ�رشاك املعلمات واأولياء 
الأم���ور وخمتل���ف قطاع���ات املجتمع املحل���ي. ومن 
الأن�سط���ة الافتة التي قامت بها املدر�سة على مدار 
العام الدرا�سي تنظيم رحات للطالبات امل�ساركات 
يف التح���دي اإل���ى معار����س الكتب وعق���د حما�رشات 
دوري���ة عن القراءة يف املدر�س���ة مت فيها ا�ست�سافة 
عدد من الكتاب للحديث عن جتاربهم الإبداعية اإلى 
جان���ب تنظيم العديد من الربامج القرائية على مدار 

العام و�سط تفاعل كبري من الطالبات واملعلمات.
وتعني على الطلبة خ���ال مراحل التحدي قراءة 

50 كتاب���اً على الأقل. واأعل���ن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حمم���د ب���ن را�س���د اآل مكت���وم ع���ن حتوي���ل التحدي 

للعاملية.

توزيع المليون دوالر
100 األ���ف دولر للمدير الذي �ساهم يف و�سول 

مدر�سته

100 األ���ف للم����رشف املتميز ال���ذي حث طاب 
املدر�سة على امل�ساركة يف حتدي القراءة العربي

800 األف تخ�س�س للمدر�سة

مــدر�ســـة الإميـــان... مليـــون بــرافــو
تفوقت على 41 األف مدر�سة يف حتدي القراءة

حققت مملكة البحرين اإجنازاً تعليمياً 
باهراً بح�سول مدر�سة الإميان اخلا�سة - 
ف���رع البنات على املرك���ز الأول يف حتدي 
القراءة العربي يف دورته الثانية، متفوقًة 
عل���ى 41 األ���ف مدر�س���ة م�سارك���ة يف هذا 

التحدي من العديد من الدول.
وق���ام نائ���ب رئي����س دول���ة الإمارات 
العربية املتح���دة ال�سقيقة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دب���ي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل مكت���وم بتك���رمي  را�س���د  ب���ن  حمم���د 
املدر�س���ة يف احلف���ل اخلتام���ي للتحدي، 

والذي اأقيم يف اإمارة دبي اأم�س الأربعاء.
وبه���ذه املنا�سبة، عربرّ وزي���ر الرتبية 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي ع���ن اأخل����س 

التهاين والتربيكات ملجل�س اأمناء مدر�سة 
الإداري���ة والتعليمية  الإميان وهيئتيه���ا 
وطالباته���ا واأولياء اأموره���ن بهذا الإجناز 
التعليمي امل�رشرّف يف هذا املحفل العربي 
الكب���ري، وال���ذي يعك����س م���دى الهتمام 
والعناي���ة واجلهد الذي تبذل���ه املدر�سة، 
ويوؤكد حجم التطور الذي ت�سهده امل�سرية 
التعليمية يف وطننا العزيز يف ظل قيادته 
املبذول���ة  اجله���ود  ل�سيم���ا  احلكيم���ة، 
لت�سجي���ع الطلبة على الهتم���ام بالقراءة؛ 
كونها اأحد اأهم م�س���ادر العلم واملعرفة، 
خ�سو�ساً قراءة الكت���اب العربي؛ لتعزيز 
اتقان اللغة، وتعزيز الهوية العربية بكل 

التعليماأبعادها.
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• ا�ستطاعت مدار�س الإميان التميز مب�سرية التحدي	

• الفنان املبدع ح�سني اجل�سمي وقي�رش الغناء العربي كاظم ال�ساهر اأحيا حفل حتدي القراءة... وفرحة وعناق الفوز لطالبات مدر�سة الإميان  	

• الفوز يوؤكد حجم التطور الذي ت�سهده امل�سرية التعليمية	

• قدمت حفل الفائزين بتحدي القراءة العربي الإعامية البحرينية بروين حبيب 	

خريجو جامعة �سينية غري موؤهلني لوظائف طبية 
الوزارة ل تتحمل امل�سوؤولية... “الرتبية” ل�“$”:

اأفادت وزارة الرتبية والتعليم بعدم 
مواءمة خمرجات جامع���ة )�ساوث اإي�ست( 
ال�سينية ملتطلبات �س���وق العمل وعدم 
ق���درة حاملي تلك املوؤه���ات على تويل 
املهام وامل�سوؤوليات املناطة للوظائف 

الطبية. 
وفيم���ا ياأتي رد الوزارة على ما ن�رشته 

ال�سحيفة حديثا:
بالإ�س���ارة اإل���ى املاحظ���ة املن�سورة 
م���ن 29 طبيبا خريجا م���ن جامعة )�ساوث 
اإي�س���ت( ال�سيني���ة يف ال�سحيف���ة حت���ت 
عنوان: “الرتبية تعطل معادلة �سهاداتنا 
منذ عام وننا�سد رئي����س الوزراء”، وبعد 
العودة لاإدارة املخت�س���ة، ردت الوزارة 

بالآتي:
اأولً: بح�س���ب النظ���ام املعم���ول ب���ه 
ل���دى اللجنة الوطني���ة لتقومي املوؤهات 
العلمي���ة، مت عر�س املوؤه���ات املقدمة 
للدرا�س���ة والت���ي بدوره���ا مل ت�ست���وف 
موؤهاته���م وذل���ك لع���دم توافقه���ا م���ع 
ال�سواب���ط واملعايري املعمول بها لديها 
واملقررة لها مبوج���ب املر�سوم بقانون 
رق���م )19( ل�سن���ة 1995 ب�س���اأن تقومي 
املوؤه���ات العلمي���ة، والق���رار ال���وزاري 
رق���م )1( ل�سن���ة 1998 بت�سكيل اللجنة 
الوطني���ة لتق���ومي املوؤه���ات العلمي���ة 
وتنظيم اإجراءات عملها واملعدل بالقرار 
رقم )337( ل�سن���ة 2016 ب�ساأن ت�سكيل 
املوؤه���ات  لتق���ومي  الوطني���ة  اللجن���ة 

عمله���ا  اإج���راءات  وتنظي���م  العلمي���ة 
واملتمثلة يف كفاية املحتوى العلمي من 
حي���ث املدة الزمني���ة للربنامج الدرا�سي 
واملقررات الدرا�سي���ة املطلوبة، اإ�سافة 
اإل���ى ����روط القب���ول وحمت���وى وطريقة 
املطل���وب  العلم���ي  للموؤه���ل  الدرا�س���ة 
معادلته هي نف�سه���ا املطبقة على اأبناء 
الدول���ة التي تقع فيه���ا اجلامعة، كذلك 
احل�سول على القدر ال���كايف من الإ�رشاف 
العلم���ي والتدري���ب عل���ى البح���ث خال 

جميع �سنوات الدرا�سة.
ثانياً: اإن امل�ساعي التي بذلتها وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م للتن�سيق مع اجلهات 
املخت�س���ة بالقطاع ال�سح���ي يف اململكة 
كوزارة ال�سحة والهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�سحي���ة، وجاء القرار 
بع���دم مواءم���ة خمرجات ه���ذه املوؤ�س�سة 
التعليمي���ة ملتطلبات �سوق العمل وعدم 
ق���درة حاملي تلك املوؤه���ات على تويل 
املهام وامل�سوؤوليات املناطة للوظائف 

الطبية.
ثالثاً: تقدم عدد من الطلبة املعنيني 
للتظلم وقد عر�س على اللجنة املخت�سة، 
وه���ي جلنة ت�سمل يف ع�سويتها عدداً من 
املخت�س���ني يف املج���ال الأكادمي���ي من 
موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل باململك���ة؛ 
للنظ���ر يف قانوني���ة و�سامة عم���ل اللجنة 
الوطني���ة لتق���ومي املوؤه���ات العلمي���ة 
ومراعاته���ا يف ق���رارات املعادل���ة اأحكام 
اإج���راءات  الق���رارات الوزاري���ة بتنظي���م 
عمله���ا م���ن حي���ث ال�سواب���ط ال�سكلي���ة 

واملو�سوعي���ة، والت���ي بدوره���ا اطلعت 
حي���ث  م���ن  الدرا�س���ي  الربنام���ج  عل���ى 
املحتوى وكافة الوثائق العملية اخلا�سة 
واأ�س���درت قراراته���ا برف�س  باملوؤه���ل 
التظلم ل���ذات الأ�سباب التي اأو�ست بها 

اللجنة الوطنية.
رابع���اً: ب�س���اأن م���ا ج���اء يف ال�سك���وى 
بادعاء توجي���ه الطلب���ة للدرا�سة يف هذه 
املوؤ�س�س���ة، فه���و ق���وٌل م���ردوٌد علي���ه، 
حي���ث مل توج���ه اللجنة الوطني���ة لتقومي 
املوؤه���ات العلمي���ة للدرا�س���ة يف ه���ذه 
املوؤ�س�سة – اآن���ذاك- ومل تدرجها �سمن 
قوائمه���ا، حي���ث كان���ت تعتم���د قوائ���م 
بالدرا�سة فيها  للموؤ�س�س���ات املو�س���ى 
لتخ�س�س���ات الطب ت�سم���ل 5 موؤ�س�سات 
تعلي���م ع���اٍل �سيني���ة، كما كان���ت دائما 
توج���ه كافة مكاتب اخلدم���ات التعليمية 
والطلب���ة باللت���زام بالدرا�س���ة يف نطاق 
املو�س���ى ب���ه موؤك���دًة اأنه���ا ل���ن تتحمل 
م�سوؤولية توجيه الطلبة اإلى برامج مل يتم 
التو�سي���ة والإر�س���اد بالدرا�سة فيها من 

جانب املخت�سني باللجنة.
وبع���د ورود العديد م���ن املاحظات 
ه���ذه  خمرج���ات  منا�سب���ة  ع���دم  عل���ى 
املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة م���ع متطلب���ات 
�س���وق العم���ل قام���ت اللجن���ة الوطني���ة 
باإع���ادة النظ���ر يف تو�سيته���ا واأ�سدرت 
التو�سية ب�س���اأن املوافقة على الدرا�سة 
فيها لتخ�س�سات الهند�سية واملحا�سبة 
والعل���وم  والقان���ون  الأعم���ال  واإدارة 

ال�سيا�سية دون التخ�س�سات الطبية.

حمرر ال�سوؤون املحلية

 منع انت�سار الفطريات

التعريف مب�سابقة “اخلطاب”

عق���دت الكلي���ة امللكي���ة للجراح���ني يف 
 RCSI( الطبي���ة  البحري���ن  جامع���ة  اأيرلن���دا 
البحري���ن( موؤمتره���ا البحثي ال�سن���وي الثاين 
بالتع���اون م���ع ال�رشك���ة الياباني���ة، اإ����س ب���ي 
وجامعت���ي   ،”SBI Pharma“ لاأدوي���ة  اآي 
كوت�سي وطوكيو. قدمت كا من املوؤ�س�ستني 
اأبحاث���اً يف هذا املو�سوع م���ع موا�سلة الرتكيز 
على ا�ستخ���دام حم����س -5اأمينوليفيولينيك 
كمعام���ل ت�سخي����س وع���اج يف ط���ب وبحوث 
جامع���ة  ا�ستعر�س���ت  البيولوجي���ة.  العل���وم 
RCSI البحري���ن بحثاً ح���ول هند�سة الأن�سجة 

والطباعة الثاثية الأبعاد وم�ستقبات �سيغما 
-5اأمينوليفيوليني���ك،  وحم����س  وال�رشط���ان، 
ومن���ع انت�س���ار الفطري���ات، واإريرثوبويت���ني 
الطب���ي  والت�سوي���ر  الإدراكي���ة  والإعاق���ة 
الاخطي���ة.  الب�رشي���ات  خوا����س  با�ستخ���دام 
واأعقب���ت هذه الن���دوة اجتماع���ات ومناق�سات 
اأخ���رى بني ممثلي اجله���ات املنظمة ت�سمنت 
موا�سي���ع تب���ادل الطاب مع جامع���ة كوت�سي 
وح�س���ب التفاقية املوقع���ة �سابقاً، وم�ساريع 
بحثية اإ�سافية وخطط لتقدمي طلب احل�سول 

على متويل م�سرتك للمنح.

نظم معه���د البحرين للتنمي���ة ال�سيا�سية 
“كتاب���ة  مب�سابق���ة  تعريفيت���ني  حما�رشت���ني 
اخلطاب ال�سيا�سي 3”، لطاب وطالبات جامعة 
البحري���ن وجامعة العلوم التطبيقية. ي�سار اإلى 
اأن فرتة تقدمي الأعمال امل�ساركة يف امل�سابقة 
ب���داأت يف 10 �سبتم���رب 2017 وت�ستم���ر حت���ى 
30 نوفم���رب 2017، عل���ى اأن يتم اإعان نتائج 
الفائزي���ن بامل�سابقة يف �سهر دي�سمرب 2017. 
وتهدف امل�سابقة التي ينظمها املعهد للعام 
الثالث على التوايل اإلى تنمية و�سقل مهارات 

ال�سب���اب البحرين���ي يف جم���ال كتاب���ة اخلطاب 
ال�سيا�سي، وتن�سئة اأجي���ال واعدة من ال�سباب 
متتل���ك اأدوات اخلط���اب ال�سيا�س���ي. وتوف���ر 
امل�سابق���ة فر�س���ة للمواه���ب ال�سابة يف جمال 
كتابة اخلطاب ال�سيا�سي من خال عقد برنامج 
تدريبي عن مهارات اخلطاب ال�سيا�سي جلميع 
امل�سارك���ني بعد النتهاء م���ن امل�سابقة، التي 
ل تقت����رش فق���ط على مه���ارة كتاب���ة اخلطاب، 
ولكنه���ا متت���د اأي�س���ا ال���ى مه���ارات الإلق���اء 

والتعامل مع و�سائل الإعام.
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بين اإلنذار واإلغالق ... تساؤالت مشروعة!
http://www. ”اأ�صبحت ق�صة الطفل علي مه���دي الذي تبنت ق�صته “البالد
اأيام حمط   4 albiladpress.com/newspaper/3290/455599.html قب���ل 
اهتم���ام و�صائ���ل التوا�ص���ل االجتماعي وحدي���ث البل���د - مثلما يقول���ون - وباللغة 

التكنولوجية الرقمية بلغت م�صتوى “الرتند”.
وبعي���ًدا عن احلال���ة “االإن�صنف�صية” التي جترعه���ا الطفل ووالدي���ه وهزت الراأي 
العام، فقد كان موقف وزارة الرتبية والتعليم ال يرتقي ل�صقف احلدث، فقد اكتفت 
ال���وزارة باإن���ذار املدر�صة الت���ي مل ت�صمها حت���ى، بعك�س �صكاوى اأخ���رى وردت اإليها 
وكان���ت ذا �صاأن اأق���ل ومل ترتدد يف االإتي���ان بذكر ا�صم هذه اجله���ة املخالفة وهو ما 

�صناأتي على ذكر تفا�صيله الحًقا.
ومن اأهم ما جاء يف تعليق الوزارة على اخلرب قولها “مت توجيه اإنذار اإلى املدر�صة 
باإزالة هذه املخالفة التي ارتكبتها وت�صحيح الو�صع فوًرا دون اإبطاء، مبا مينع تكرار 
مث���ل هذه املخالفة اجل�صيمة وحتميل املدر�ص���ة امل�صوؤولية القانونية الكاملة على ما 
ح���دث، ويف حال ع���دم التزام املدر�صة بتطبي���ق النظام واإزالة ه���ذه املخالفة، �صيتم 

اتخاذ اإجراءات رادعة”.
ه���ذا االإج���راء “اللني” املتخ���ذ بحق املدر�صة وم���ا ت�صمنه من اإي���ذاء بدين ج�صيم 
عل���ى الطالب، اأعاد اإلى ذهني ق�صة رو�صة الريف التي اأغلقتها الوزارة قبل نحو عام 
ون�ص���ف قبل اأن تعيد افتتاحها بعد فرتة زمنية لي�صت بالق�صرية على خلفية تقبيل 
طفل���ة لزميله���ا، وهو فعل - من الناحي���ة العقلية - اأدنى مبراح���ل عديدة من واقعة 

ال�رضب واإ�صالة دماء طفل جاء للتعلم.
االإج���راء “الطبطبة” املتخذ بحق املدر�صة والعنيف �ص���د الرو�صة يقودنا ل�صوؤال 
م�رضوع: على اأي اأ�صا�س قانوين اتخذت الوزارة اإجراءها اإزاء هاتني املخالفتني رغم اأن 

االعتداء اأكرث ج�صامة من “البو�صة”؟
وملاذا مل متنح الرو�صة اآنذاك الفر�صة  ذاتها ب�“تعديل اأو�صاعها مبا مينع تكرار 

مثل هذه املخالفة اجل�صيمة”؟.
ال ميكنن���ي اأن اأدخ���ل يف نواي���ا الوزارة ولكن ه���ذه االأ�صئلة م�رضوع���ة وت�صغل بال 
املهتم���ني يف كيفي���ة التعاطي م���ع املالحظات وال�ص���كاوي بحق اجله���ات التعليمية 

املخالفة. 
تاأكي���دات �صمو رئي�س الوزراء وا�صحة لل���وزراء و�صوح ال�صم�س وال تقبل التاأويل 
ب�رضورة البقاء على م�صافة واحدة بني املوؤ�ص�صات الوطنية، حيث اإن التعليم يعد اأحد 
اأب���رز القطاعات التي يج���ب ان حتظى بقدر كاف من ال�صفافي���ة وت�صتند على منهاج 
وا�صح ي�صمن العدالة التعليمية بعيًدا عن الع�صوائية واالنتقائية يف اتخاذ االإجراءات 

القانونية �صد املخالفني.

جاسم 
اليوسف
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@albiladpress.com

عـنـفـــوان

�لبحرين تدين �لهجمات �لإرهابية يف �أفغان�ستان 

“UPR” تعقد �لجتماع �لأول 

�جلالية �لهندية تتربع بـ 55 كي�س دم لبنك �لدم

تعيني 4 ق�ساة ُم�رشفني �إد�ريني يف �ملحاكم �جلنائية 

40 م�ساركا بجائزة �سمو �ل�سيخة ح�سة للعمل �لتطوعي 

�أول حكم با�ستبد�ل عقوبة �سجني �إلى �لإقامة �جلربية

بتكليف من البوعينني

اللجنة تقّيم امل�رضوعات وتبحث ترتيبات حفل التوزيع

�صبعيني مري�س ويعاين ج�صده الوهن

علم����ت “الب����الد” اأن نائ����ب رئي�����س املجل�����س االأعلى 
للق�ص����اء، رئي�����س حمكم����ة التميي����ز امل�صت�ص����ار عب����داهلل 
البوعينني، كّلف كالً م����ن القا�صيني ال�صيخ حممد بن علي 
اآل خليف����ة واإبراهي����م �صلط����ان الزايد، مب�صوؤولي����ة االإ�رضاف 
االإداري عل����ى املحاك����م اجلنائية مبختل����ف درجاتها ف�صالً 
عن حمكم����ة التمييز اجلنائية. كما ع����نّي امل�صت�صار كالً من 
القا�صي����ني حمم����د ح�صن البوعين����ني، وحممد م����ريزا اأمان 
مب�صوؤولية االإ�����رضاف االإداري على املحاكم املدنية مبختلف 

درجاتها ف�صالً عن حمكمة التمييز املدنية اأي�ًصا.
وج����اءت ه����ذه التعيينات عرب قرار مك����ون من 4 مواد 
اأ�صدره البوعينني اأم�س، ويحمل الرقم )79( ل�صنة 2017، 
مت فيه تكليف الق�صاة االأربعة مب�صوؤولية االإ�رضاف االإداري 

عل����ى املحاكم جميعها مبختل����ف درجاتها ف�صالً عن حماكم 
التمييز باأنواعها.

وق����ّرر البوعينني يف املادة االأولى منه تكليف كّل من 
القا�صي ال�صيخ حممد بن علي اآل خليفة ويعاونه القا�صي 
اإبراهي����م �صلطان الزاي����د يف القيام باالإ�����رضاف االإداري على 
العم����ل الق�صائ����ي ملحكم����ة التميي����ز اجلنائي����ة، وحمكم����ة 
اال�صتئن����اف العليا اجلنائي����ة، واملحكمة الك����ربى اجلنائية 

واملحكمة ال�صغرى اجلنائية.
وُكلِّف كلٌّ من القا�صي حمم����د ح�صن اأحمد البوعينني 
ويعاونه القا�صي حممد مريزا حممد اأمان، بالقيام باالإ�رضاف 
االإداري عل����ى العم����ل الق�صائ����ي ملحكمة التميي����ز املدنية 
وحمكم����ة اال�صتئن����اف العلي����ا املدنية، واملحكم����ة الكربى 
املدني����ة، واملحكم����ة ال�صغ����رى املدني����ة، وحمكم����ة االأمور 

امل�صتعجلة، وجلنة ف�س املنازعات، وحمكمة التنفيذ.

اأ�صدرت حمكم����ة اال�صتئناف العلي����ا اجلنائية اأول 
حكٍم من نوع����ه با�صتبدال عقوبة رجل ُم�صن “70 عاًما”، 
حمكوم باحلب�س ملدة �صهرين فقط، اإلى عقوبة االإقامة 
اجلربي����ة؛ وذل����ك الإدانت����ه باال�صتيالء عل����ى مبلغ 2200 
دين����ار م����ن �صخ�ص����ني “اأب وابن����ه”، مدعًي����ا اأن����ه حمام 
و�صيرتافع عنهما اأم����ام حمكمة االأمور امل�صتعجلة، كونه 

يعمل لدى اأحد مكاتب املحاماة.
وكان قا�صي تنفيذ العقاب قد قّرر يف وقت �صابق 
ا�صتب����دال عقوب����ة امُل�صن ال�صالب����ة للحرية اإل����ى عقوبة 
بديل����ة وف����ق القان����ون الق����دمي، اإال اأنه طع����ن على هذا 
الق����رار باال�صتئناف كونه غري قادر على العمل بوظيفة 
)ب�صت����اين(، امل�صتبدلة عن عقوب����ة احلب�س، اإذ اإنه يعاين 
م����ن مر�س الرب����و املزمن ف�صالً عن اأنه م����الزم للفرا�س 

بتو�صية من طبيبه.
وقال����ت حمكم����ة اال�صتئناف يف حكمه����ا على تظلم 
امل�ص����ن من ق����رار قا�صي تنفيذ العق����اب اأن امل�صتاأنف 
طلب ا�صتب����دال العقوبة املق�صي به����ا بعقوبة االإقامة 

اجلربية اأو اإحدى العقوبات البديلة االأخرى.
ومل����ا كان الب����نيِّ من مطالع����ة بيان����ات امل�صتاأنف 
والرق����م ال�ص����كاين اأن عمره حوايل 70 عاًم����ا، االأمر الذي 
راأت مع����ه املحكم����ة ا�صتب����دال العقوب����ة املق�ص����ي بها 
باإح����دى العقوب����ات البديلة املن�صو�����س عليها باملادة 
رق����م )2( م����ن القانون رق����م )18( ل�صن����ة 2017، وهي 
عقوب����ة االإقامة اجلربي����ة يف مكان حم����دد، واإعماالً لن�س 

املادة )2/ب( من القانون امل�صار اإليه.
وانته����ت اإل����ى الق�صاء بقب����ول اال�صتئن����اف �صكالً، 
ويف املو�ص����وع باإلغاء قرار قا�ص����ي التنفيذ امل�صتاأنف، 
والق�ص����اء با�صتب����دال العقوب����ة املق�ص����ي به����ا عل����ى 

امل�صتاأنف بعقوبة االإقامة اجلربية يف مكان حمدد.
وكان قا�ص����ي تنفي����ذ العق����اب قد اأم����ر، يف طلب 
�صاب����ق مقدم م����ن امُل�ص����ن، با�صتب����دال عقوب����ة االإكراه 
الب����دين -احلب�س �صهرين- ال�ص����ادرة بحقه، اإلى العمل 
اليدوي؛ وذلك نظ����ًرا لكرب �صن املتهم و�صعف ج�صده، 
اإذ يق����ف املته����م عل����ى م�ص����ارف ال�صبع����ني عاًم����ا، واأن 
موا�صل����ة اجله����د ينهكه وي�صكل خطًرا حمدًق����ا به، نظًرا 
الإ�صابته مبر�س الربو )�صيق التنف�س( وتعرتيه نوبات 
َّت به اأزمة �صحي����ة �صديدة اأقعدته يف  ح����ادة، وبعدما اأملمَ
الفرا�س لفرتة طويل����ة، تعافى منها، ولكنه لزمَممَ املنزل 
ل�صع����ف ووهن يف ج�ص����ده مل يتعاف من����ه اإال موؤخًرا، مما 
دع����اه اإلى التما�����س تغيري العقوب����ة البديل����ة اأو احلكم 
باالإقامة اجلربية؛ ليتمكن من البدء بتنفيذ العقوبة بدالً 
م����ن العمل اليدوي املقرر ل����ه بوظيفة ب�صتاين يف وزارة 

االأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين.
ويعاين امُل�صن بحكم عم����ره من عدة حاالت مزمنة، 
ويعالج با�صتمرار عنها، مما ُيعيقه عن القيام باأية مهمة 

يف الوقت احلا�رض.
وتتمث����ل االأمرا�س التي يعاين منه����ا امُلدان، باآالم 
اأ�صفل الظه����ر وهو اأمل القر�س، و�صيق حاد يف التنف�س 

والكح����ة الدائم����ة واالحتقان يف اللوزت����ني و�صغط الدم 
يع����ادل 150/80 وح����رارة ج�صمه 37.6 درج����ة، ولهذه 
امل�ص����اكل ال�صحية ن�صحه طبيبه بع����دم مزاولة اأي عمل 
قب����ل 6 اأ�صه����ر م����ن تاريخ التقري����ر، واالنتظ����ام يف اأخذ 

االأدوية بوقتها، واالبتعاد عن اأماكن التدخني كليًّا.
وكان����ت املحكم����ة اأدان����ت الرج����ل امُل�ص����ن باأنه يف 
تاري����خ 24/6/2012، تو�ص����ل اإل����ى اال�صتي����الء عل����ى 
املبلغ النقدي املبنّي القدر باملح�رض واململوك للمجني 
باال�صتعان����ة بطريق����ه  والث����اين وذل����ك  االأول  عليهم����ا 
احتيالية، وق�صت مبعاقبته باحلب�س ملدة �صهرين فقط 

عما اأ�صند اإليه من اتهام.
وتتمث����ل وقائ����ع الق�صي����ة يف اأن املته����م كان قد 
ا�صتولى على مبلغ 2200 دينار مملوك للمجني عليهما؛ 
وذلك با�صتعمال طرق احتيالية باأن اأوهمهما باأنه يعمل 
حمامًيا لدى مكتب اأحد املحامني، واتفق معهما على اأن 
يكون املبلغ مقابل دفع الر�صوم واملرافعة عنهما لدى 

حمكمة االأمور امل�صتعجلة.
وبالفعل قام املجن����ي عليهما بت�صليم ذلك املبلغ 
للمته����م، اإذ �صّلم����ه االبن مبلغ 300 دين����ار واالأب �صّلمه 
1900 دين����ار، فتمك����ن بتل����ك الو�صيل����ة م����ن خداعهما 
واال�صتي����الء على املبل����غ املذكور، اإذ ح����اوال التاأكد من 
مكتب املحامي الذي ادع����ى العمل لديه، فات�صح اأنه ال 

يوجد لديهم �صخ�س يعمل با�صم املتهم.

املنامة - بنا: اأدانت وزارة اخلارجية 
وقعت  التي  االإرهابية  الهجمات  ب�صدة 
بجمهورية  وغزنة  غارديز  مدينتي  يف 
عن  واأ�صفرت  االإ�صالمية،  اأفغان�صتان 
االأ�صخا�س  من  الع�رضات  واإ�صابة  مقتل 
بالغ  عن  معربة  واأطفال،  ن�صاء  بينهم 
وذوي  اأه��ايل  اإل��ى  واملوا�صاة  التعازي 
العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  ال�صحايا، 

للم�صابني.
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ت����وؤك����د  واإذ 

جمهورية  مع  البحرين  مملكة  ت�صامن 
�صد  حربها  يف  االإ�صالمية  اأفغان�صتان 
االإره����اب وج��ه��وده��ا يف اإح���الل االأم��ن 
مملكة  موقف  ت��وؤك��د  فاإنها  وال�صلم، 
للعنف  ال��راف�����س  ال��ث��اب��ت  ال��ب��ح��ري��ن 
وال��ت��ط��رف واالإره�������اب ب��ك��ل ���ص��وره 
كافة  ت�صافر  اإل��ى  والداعي  واأ�صكاله 
للت�صدي  واالإقليمية  الدولية  اجلهود 
منابع  وجتفيف  اخلطرية  االآف��ة  لهذه 

متويلها.

�صاحية ال�صيف - املوؤ�ص�صة الوطنية 
حلقوق االإن�صان: عق���دت اللجنة اخلا�صة 
مبتابع���ة تنفي���ذ احلكوم���ة لتو�صي���ات 
الفري���ق العام���ل املعن���ي باال�صتعرا�س 
البحري���ن  ململك���ة  ال�صام���ل  ال���دوري 
)UPR( اجتماعه���ا االأول اأم����س االأربعاء 
مبقر املوؤ�ص�صة ب�صاحية ال�صيف، برئا�صة 
�صعيد الفيح���اين وع�صوية كل من نائب 
الرئي�س عبداهلل ال���درازي، ورئي�س جلنة 
احلقوق املدني���ة وال�صيا�صية بدر عادل، 
االقت�صادي���ة  احلق���وق  جلن���ة  ورئي����س 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة ماري���ا خ���وري، 
واالأم���ني العام بالوكالة خليفة الفا�صل، 
واالأمني العام امل�صاع���د امل�صت�صار يا�رض 

�صاهني.
ا�صتعرا����س  االجتم���اع  خ���الل  ومت 
التو�صي���ات ال���واردة يف تقري���ر الفريق 
العام���ل املعن���ي باال�صتعرا����س الدوري 
ال�صامل ململكة البحري���ن )الوثيقة رقم 
وافق���ت  والت���ي   ،)3/A/HRC/36
علية احلكومة يف ردها الوارد يف الوثيقة 

.)Add.1/3/A/HRC/36( رقم
اللجن���ة  بعم���ل  اللجن���ة  واأ�ص���ادت 
االإن�ص���ان،  حلق���وق  العلي���ا  التن�صيقي���ة 
واأهمية التع���اون بني اجلانبني يف �صبيل 
احل�ص���ول عل���ى معلومات ب�ص���اأن خطط 
احلكومة لتنفي���ذ تو�صيات اال�صتعرا�س 

ال�صامل التي حظيت بالدعم.

اللجن���ة  نظم���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
االجتماعي���ة ملركز اإبراهي���م خليل كانو 
ال�صحي واالجتماعي حملة للتربع بالدم 
بالتعاون مع بنك الدم املركزي يف جممع 
ال�صلماني���ة الطبي حتت �صع���ار »مد يد 
الع���ون الأولئك الذين هم يف حاجة ما�صة 

للدم«، وذلك مبقر بنك الدم املركزي.
ال�صاع���ة  م���ن  احلمل���ة  وا�صتم���رت 
الثامن���ة �صباح���اً وحتى ال�صاع���ة الثانية 
ع�رضة ظه���را، وا�صتهدفت ه���ذه احلملة 
اجلالية الهندية باخل�صو�س لدجمهم يف 

فعاليات املجتمع البحريني االإن�صانية.
وق���ام بافتت���اح احلمل���ة واالإ����رضاف 
عليها رئي����س التمري�س ملركز اإبراهيم 
خليل كانو ال�صح���ي واالجتماعي ح�صني 
م���رزوق، كما ح�رض نائ���ب رئي�س خدمات 
التمري����س مل�صت�صفى الط���ب النف�صي 
الأمرا����س  كان���و  عبدالرحم���ن  ومرك���ز 
الكل���ى ومرك���ز اإبراهي���م خلي���ل كان���و 
ال�صح���ي واالجتماع���ي �صلم���ان جا�صم، 
وح�صدت ه���ذه احلملة 55 كي�س دم من 

امل�صاركني.

عبا�س �إبر�هيم

• عبداهلل البوعينني	

كان���ت  حكًم���ا  التميي���ز  حمكم���ة  نق�ص���ت 
طعنت في���ه �صيدة ُتطالب با�صتب���دال عقوبتها 
باحلب����س مل���دة �صن���ة واح���دة وف���ق التعديالت 
اجلديدة للقانون، ورف�ص���ت حمكمة اال�صتئناف 
ا�صتبداله���ا لها يف وقت �صابق ك���ون اأن قا�صي 
تنفيذ العقاب اأ�صدر ق���راره بحقها قبل �صدور 

القانون اجلديد.
وكان���ت ال�صيدة “52 عاًم���ا” امُلدانة باإهانة 
رم���وز الق�صاء ال�رضعي واأعلن���ت حماربة موؤ�ص�صة 
الق�ص���اء عرب تغريدات ن�رضتها يف ح�صابها مبوقع 
التوا�صل االجتماعي “تويرت”، بعد �صدور قانون 
العقوب���ات والتدابري البديل���ة اجلديد قد طلبت 

ا�صتبدال عقوبته���ا، فاأمرت حمكمة التمييز قبل 
4 اأي���ام باإع���ادة احلك���م للمحكم���ة اال�صتئنافية 
لتف�صل فيه من جديد؛ وذلك لكي ُتتاح لل�صيدة 
فر�ص���ة تطبي���ق القان���ون اجلديد بحقه���ا كونه 
يعت���رب القان���ون االأ�صل���ح له���ا، كم���ا اأن تقدير 

العقوبة يرجع تقديرها ملحكمة املو�صوع.

تنق�س حكم ��ستبد�ل عقوبة �سيدة وتعيده لال�ستئناف    “�لتمييز” 

الرف���اع - املجل����س االأعل���ى للم���راأة: عقدت 
جلنة جائ���زة �صمو ال�صيخة ح�صة بن���ت �صلمان اآل 
خليفة للعمل ال�صبابي التطوعي اجتماعاً برئا�صة 
ع�صو املجل�س االأعل���ى للمراأة �صمو ال�صيخة ح�صة 
بنت خليف���ة اآل خليف���ة، وا�صتعر�صت فيه نتائج 
الزيارات امليدانية جلمي���ع امل�رضوعات امل�صاركة 
يف اجلائزة هذا العام، وذلك وفقاً ملعايري اجلائزة 
الت���ي تتمح���ور ع���ن جوان���ب التمي���ز يف امل�رضوع، 
ومدى ا�صتدامته، وتاأث���ريه، واخلربات املكت�صبة 
من���ه، اإ�صافة اإلى االإجنازات واالإ�صهامات ال�صابقة 

للقائمني عليه.
كم���ا ا�صتعر�صت اللجن���ة يف اجتماعها يف مقر 
املجل����س االأعل���ى للم���راأة جدول االأعم���ال املقبل 
للجائزة، اإ�صافة اإلى ترتيبات حفل توزيع اجلائزة 
يف دورته���ا الثاني���ة املق���رر اقامته مطل���ع العام 

املقبل. 
وبلغ جمم���وع امل�صاركات يف ال���دورة الثانية 
ح���وايل 40 م�رضوع���اً مق�صم���ة م���ا بني م�ص���اركات 

فردية بعدد 14 وم�صاركات جماعية بعدد 26. 
وت�ص���كل جائ���زة ال�صيخة ح�صة بن���ت �صلمان 
للعمل التطوعي اإح���دى مبادرات املجل�س االأعلى 
للم���راأة املهمة يف جمال دع���م وتعزيز روح العمل 
التطوع���ي ل���دى ال�صباب يف مملك���ة البحرين، مبا 
يعزز م���ن جماالت العمل التطوع���ي لدى ال�صباب 
البحريني من اجلن�صني، وي�صجعهم على املبادرة 
واالإبداع م���ن اأجل االآخرين يف جم���ال ا�صتهرت به 

البحري���ن على م���ر تاريخها، وكان �صبب���ا يف اإثراء 
جمتمعها املدين.

وته���دف اجلائ���زة اإلى ن����رض وتعزي���ز مفهوم 
ثقاف���ة العمل التطوع���ي واإبراز قيمت���ه املعنوية 
كواجب وطن���ي واإن�ص���اين، وتعزي���ز وتطوير دور 
االأف���راد واجلماع���ات يف حتقيق االجن���از واالإبداع 
واال�صتدامة مل�رضوع���ات العمل التطوعي، وتعزيز 
روح املناف�صة واإبراز املبادرات ال�صبابية يف جمال 

تنفيذ م�رضوعات متميزة موجهة خلدمة املجتمع.
وي�ش���رط للم�شارك���ة يف �جلائ���زة �أن يك���ون 
املتقدم للجائزة بحريني اجلن�صية ويرتاوح عمره 
ما بني 18 و35 عاما، واأن تكون االأعمال يف الفئة 
اجلماعية امل�صاركة حتت مظلة قانونية اأي تابعة 
الإح���دى املوؤ�ص�ص���ات التعليمي���ة اأو اجلامعات اأو 
موؤ�ص�ص���ات املجتم���ع املدين، فيما ت���دور معايري 
اجلائزة حول جوانب التميز يف امل�رضوع واال�صتدامة 

وااللتزام به، واجله���ات التي مت التعاون معها اأو 
الداعمة للم����رضوع، اإلى جانب الفئات امل�صتهدفة 
م���ن امل����رضوع واالآث���ار االإيجابي���ة املقدم���ة لهم، 
واخل���ربات املكت�صب���ة واحل�صول عل���ى �صهادات 
اأو جوائ���ز يف جم���ال عم���ل امل����رضوع، واالإجن���ازات 
واالإ�صهامات ال�صابقة ل�صاحب امل�رضوع اأو الفريق 
يف امل�رضوع���ات التطوعي���ة االأخ���رى، واملقاب���الت 

ال�صخ�صية.
وكان���ت نتائ���ج ال���دورة االأولى م���ن اجلائزة 
ت�صمنت ف���وز ال�صيخة هالة بنت عل���ي اآل خليفة 
ع���ن  الف���ردي  امل�صت���وى  عل���ى  االأول  باملرك���ز 
م�رضوعها اأمنية لرعاية طفل، فيما فاز حممد اأحمد 
املرباط���ي ع���ن م�رضوعه موقع فعالي���ات البحرين 
باملرك���ز الثاين، وعل���ى امل�صت���وى اجلماعي فاز 
باملرك���ز االأول م����رضوع نقطة جتم���ع املتطوعني، 

وم�رضوع حملة اأمنية طفل باملركز الثاين.

• �صمو ال�صيخة ح�صة بنت خليفة ترتاأ�س اجتماع جلنة اجلائزة	



ماليني يف بريطانيا 
يعانون �شظف العي�ش

لن���دن - روي���رز: قال���ت هيئ���ة ال�شل���وك املايل 
الربيطانية اأم�ش الأربعاء اإن اأكرث من 4 ماليني �شخ�ش 
يف بريطانيا يجدون �شعوبة يف دفع فواتريهم ال�شهرية 
يف وق���ت ي�شهد فيه الت�شخم ارتفاًعا رمبا تتبعه زيادة 

يف اأ�شعار الفائدة.
وقال���ت الهيئة اإن امل�شتهلك���ني ال�شبان هم اأكرث 
الذين يعانون م���ن ال�ضغوط املالي���ة. وعرفت الهيئة 
من يعانون من ال�ضغ���وط املالية باأنهم من مل يدفعوا 
فواتريه���م لفرة ت���راوح بني 3 و6 اأ�شه���ر وكان عمر 

اأغلبهم بني 25 و34 عاًما.

“توازن طاقة املكان” ور�شة عمل ب� “الغرفة”
�ضناب����س - الغرف���ة: تنظم جلنة �ضي���دات الأعمال بغرفة جتارة و�ضناع���ة البحرين ور�ضة 
عمل بعنوان “توازن طاقة املكان” والتي �شتقدمها ال�شت�شارية دينا ال�شمالن، يوم الثنني 
املقب���ل. واأو�شحت ع�شو جمل�ش الإدارة، رئي�ش���ة اللجنة اأفنان الزياين اأن الور�شة تهدف اإلى 
�رشح اأهمية طاقة املكان وتاأثريها الإيجابي على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمل، والنجاح 

الأ�رسي وال�ضحي للأفراد �ضواء يف املنازل اأو املكاتب. 
وتتن���اول الور�ض���ة عدداً من املح���اور منها: معرف���ة الجتاهات الإيجابية ل���كل م�ضرتكة، 
وطريق���ة تن�شيطها وال�شتفادة منها، والتع���رف على دائرة عنا�رش الكون وكيفية ال�شتفادة 
منه���ا، اإلى جان���ب معرفة كيفية زي���ادة الدخل امل���ادي برتتيب املكتب، ا�ضاف���ًة اإلى طرق 
تنظي���ف طاقة املكان والتخل�ش من الطاقة ال�شلبية املراكمة يف املكان، ف�شالً عن التعرف 

على الأخطاء ال�ضائعة التي قد تكون �ضبباً يف اإعاقة اأي عمل جتاري.
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اقتصاد
املعراج: “التاأمني التكافلي” قطاع واعد يحتاج التنويع 

“التنمية االقت�سادية” ي�ستقطب ا�ستثمارات تتجاوز 200 مليون دوالر 

العديد من “الو�شطاء” يرغبون يف دخول ال�ضوق 

يف قطاعي الت�ضنيع واخلدمات اللوج�ضتية بالن�ضف الأول

اعترب حمافظ م�رسف البحرين املركزي ر�ضيد 
املعراج �شوق التاأم���ني التكافلي جديدة وحتتاج 
اإل���ى املزيد م���ن التنويع يف اخلدم���ات، متاأمل اأن 

ت�ضهد تو�ضعا اأكرث خلل الفرتة املقبلة.
لك���ن املعراج الذي حتدث على هام�س موؤمتر 
الحتاد الأفرو اآ�ضي���وي  FAIR الذي ا�ضت�ضافته 
املنام���ة موؤخ���را، ا�ضتبع���د دخول ����رسكات تاأمني 
جديدة، موؤكدا �ضعوبة اخرتاق ال�ضوق التي تتمتع 
بالتناف�ضية الكبرية مع وجود املوؤ�ض�ضات املحلية 

والإقليمية والعاملية.
وتابع “اأغلب ال����رسكات التي ترغب يف دخول 

ال�ضوق هي من و�ضط���اء تاأمني، )...( �ضيا�ضتنا يف 
امل�رسف املركزي تق�ضي بدرا�ضة الطلبات مبا�رسة 
ودون تاأجي���ل اأو مماطلة، حيث يت���م تقييم حاجة 

ال�شوق وبالتايل نعطي قرارنا”.
ويف رده على �ضوؤال حول من يقول اإن التاأمني 
الإ�ضلم���ي بداأ يطغ���ى على التقلي���دي يف ال�ضوق 
البحريني���ة، قال “امل�رسف املرك���زي جهة رقابية 
وواجبن���ا توفري جميع اأنواع اخلدم���ات التاأمينة يف 
ال�ض���وق لتنا�ض���ب جمي���ع خي���ارات امل�ضتهلكني، 
لذلك �ضعينا لتطوير القطاع مبختلف الجتاهات، 
)...( هن���اك �رسكات قوية ت�ضاع���د يف دعم ال�ضوق 

وت�شاهم يف تطويرها”.
وب���ني اأن م����رسف البحري���ن املرك���زي ي�ضجع 

عمليات الندماج بني ال�رسكات كونها تف�ضي اإلى 
كيانات قوية قادرة على ال�ضتمرار والتطوير.

)اإح�ض���اءات  البحريني���ة  ال�ض���وق  ويعم���ل يف 
2016( حوايل 25 �رشكة وطنية و11 فرًعا ل�رسكات 
اأجنبي���ة ت���زاول اأعمال التاأم���ني، اإع���ادة التاأمني، 
التكافل، اإع���ادة التكافل واأعمال �رسكات التاأمني 

التابعة اخلا�ضة داخل البحرين.
وتت���وزع ال����رسكات الوطني���ة اإل���ى 14 �رشك���ة 
تاأم���ني تقليدي���ة، 6 ����رسكات تكاف���ل، و�رسكتان 
اإع���ادة تاأم���ني، و�رشكتان اإع���ادة تكاف���ل، و�رشكة 
تاأمني تابعة خا�ضة. يف حني تتكون فروع �رسكات 
التاأم���ني الأجنبي���ة من 8 �رسكات تاأم���ني تقليدية 
و3 ����رسكات اإع���ادة تاأم���ني، كم���ا ي�ضتم���ل �ضوق 

التاأمني على العديد من �رسكات التاأمني اخلارجية 
وخدمات التاأمني امل�ضاندة.

وي�شاه���م التاأم���ني م���ا ب���ني 3 % و5 % يف 
الناجت املحلي الإجمايل للمملكة، بح�ضب تقديرات 

املعراج.
ويف رده عل���ى �ضوؤال ح���ول اأن بع�س وكالت 
الت�ضني���ف العاملي���ة تقول اإن البن���وك البحرينية 
تقر�س احلكوم���ة وت�ضع العراقيل والعرثات اأمام 
املقرت�ضني العاديني، نفى املعراج ذلك، موؤكدا 
اأن العك����ش ه���و ال�شحي���ح، فالبن���وك البحريني���ة 
ت�ضاه���م م�ضاهم���ة كبرية يف الن�ض���اط القت�ضادي 
ولديه���ا حماف���ظ متنوع���ة والدلي���ل عل���ى ذل���ك 

الإح�ضاءات املالية التي ت�ضدر ب�ضكل متتاٍل. 

املنام����ة -جمل�����ش التنمية: ا�شتقط����ب جمل�ش 
التنمي����ة القت�ضادي����ة ا�ضتثمارات بلغ����ت اأكرث من 
200 مليون دولر يف قطاع����ي الت�ضنيع واخلدمات 
اللوج�ضتي����ة يف البحري����ن يف الن�ض����ف الأول 2017.  
وذك����ر بي����ان �ض����ادر اأم�����س ع����ن املجل�س اأن����ه “من 
املتوق����ع اأن توف����ر ه����ذه ال�ضتثم����ارات م����ا يقارب 
1000 وظيفة على م����دى ال�ضنوات الثلث املقبلة. 
كم����ا �ضتدع����م الآلف م����ن الوظائف غ����ري املبا�رسة، 
وهو م����ا يهدف له املجل�س من خ����لل دوره الرئي�س 
يف ا�ضتقط����اب وت�ضجي����ع ال�ضتثم����ارات؛ للم�ضاهمة 
يف تنمية القت�ضاد، وخل����ق فر�س العمل يف ال�ضوق 

املحلية”.
واأ�ض����اف تقوم �رسك����ة )موندلي����ز(، وهي اإحدى 
اأك����رب ال�رسكات العاملية يف جمال الأغذية ببناء اإحدى 
مقارها العاملية املخ�ش�ش����ة للت�شنيع والتوزيع يف 
البحرين؛ ملواكبة الطلب املتنامي يف منطقة ال�رشق 
الأو�ض����ط واإفريقي����ا. و�ضينت����ج م�ضن����ع )موندلي����ز( 
الأغذي����ة ذات العلم����ات التجارية ال�ضه����رية، ومنها 
)اأوري����و( و)ريتز( و)TUC(، كما و�شيخلق امل�شنع 
200 وظيف����ة يف مرحلت����ه الأولي����ة، وه����ذا هو ثاين 
م�رسوع ا�ضتثماري لل�رسكة  يف البحرين يف اأقل من 10 
�ضن����وات، حيث �ضب����ق واأن اأ�ض�ضت يف 2008 م�شنعاً 
ملنتجات )كرافت( و)تان����غ( ب�ضعة 60 األف طن، اإذ 
ي�شدر اإلى 47 دولة، ومن �ضمنها الوليات املتحدة 

الأمريكية. وكل امل�رسوعني ال�ضتثماريني من جانب 
)موندلي����ز( يقع����ان يف منطق����ة البحري����ن العاملي����ة 

لل�ضتثمار.
وب����داأت جمموعة )اأرم����ادا( با�ضتثم����ار اأكرث من 
50 ملي����ون دولر لبناء مركزها ال����ذي �ضيوفر400 
فر�ض����ة عمل مبا�����رسة على م����دى ال�ضن����وات الثلث 
املقبلة. وتق����ع منطقة البحرين اللوج�شتية يف موقع 
اإ�ضرتاتيج����ي بالق����رب من ميناء خليفة ب����ن �ضلمان، 
مم����ا يجعل عملية نقل الب�شائع بني مراكز الت�شدير 

ومناط����ق اخلدم����ات اللوج�ضتي����ة الأق�����رس م����ن حيث 
الوق����ت يف البحري����ن مقارن����ة ببقي����ة دول املنطقة. 
وتتمتع اململكة مبوقعها اجلغرايف الإ�ضرتاتيجي مما 
ي�ضمح لل�رسكات �ضهولة الو�ض����ول اإلى اأ�ضواق دول 
جمل�����س التعاون اخلليجي، والت����ي تبلغ قيمتها 1.5 

تريليون دولر.
وم����ن بني ال�ضتثم����ارات املهم����ة الأخرى �رسكة 
“�شم�ش����ا  م�����رسوع  وكذل����ك   ECU Worldwide
اإك�شربي�ش البحري����ن” و�رسكة ال�ضويدي الكهربائية، 

 ،Sonmez Metal و�رشك����ة ،Mennekes و�رشك����ة
Tsinx Environment Techno -  ��رشك����ة
 ،Lals و�رشك����ة املجدوعي القاب�شة، وجمموعة ،ogy
اإ�ضاف����ة اإل����ى م�ضاري����ع التو�ض����ع ال�ضتثمارية لعدد 
 ،Kuehne& Nagel م����ن ال�رسكات، وه����ي م�����رسوع

وم�رسوع Sandvik، وم�رسوع اأجيليتي لوج�ضتك�س.
ومت ت�ضني���ف البحرين يف تقرير البنك الدويل 
2017”، مت  للع���ام  الأعم���ال  اأن�ضط���ة  “ممار�ض���ة 
ت�شنيف باأنه���ا واحدة من بني ع����رشة بلدان الأكرث 

حت�شناً يف 3 جمالت اأو اأك���رث، اأحدها كان “التجارة 
ع���رب احل���دود”، وه���و عام���ل ذو اأهمي���ة ق�ض���وى 
بالن�ضب���ة لل����رسكات ال�ضناعية امل�ض���درة ل�ضلعها 
اإل���ى الأ�ضواق الإقليمية. ويرج���ع ذلك اإلى حد كبري 
للعمل امل�ضتمر يف حت�ضني البنية التحتية وتب�ضيط 
الإج���راءات على ج�رس امللك فه���د. وتعترب قطاعات 
الت�ضنيع واملوا�ضلت واخلدم���ات اللوج�ضتية من 
اأك���رب القطاع���ات امل�ضاهمة يف اقت�ض���اد البحرين، 
بن�شبة تبل���غ 20.3 % من الن���اجت املحلي الإجمايل 
للع���ام 2016. اإل���ى ذلك، قال الرئي����س التنفيذي 
ملجل����س التنمي���ة القت�ضادية خال���د الرميحي “اإن 
التح���ول القت�ض���ادي ال���ذي ت�ضهده اأ�ض���واق دول 
جمل����س التع���اون اخلليجي ي�ضاه���م يف خلق فر�س 
واع���دة لل�رسكات ال�ضناعي���ة واخلدمات اللوج�ضتية 
– وي�ضعدن���ا اأن ن���رى كث���رياً م���ن امل�ضتثمرين يف 
ه���ذا القطاع يخت���ارون البحرين كموق���ع للو�ضول 
اإل���ى هذه الأ�ض���واق”. واأ�ش���اف “ت�شاه���م م�شاريع 
ال�ضتثمارات يف البنية التحتية مثل م�رسوع حتديث 
وتو�شع���ة مط���ار البحرين ال���دويل، وبن���اء ج�رش ثاٍن 
ي�شل البحرين باململكة العربية ال�شعودية، واإجراء 
اإ�ضلح���ات تنظيمي���ة اإ�ضافي���ة يف ت�ضهيل و�ضول 
ال�رسكات العامل���ة يف البحرين اإلى اأ�ضواق املنطقة، 
ونتطل���ع اإل���ى الرتحي���ب باملزيد من ال����رسكات يف 

ال�ضنوات املقبلة”.

• موقع اإ�شراتيجي ملنطقة البحرين اللوج�شتية 	 • خالد الرميحي	

العام يفقد 4.2 نقطة “اإنف�ستكورب” ي�ستحوذ على �رشكة بريطانية بـ 368 مليون دوالر موؤ�رش “البور�سة” 

• م�ضاهمة ال�رسكات يف القيمة الإجمالية	

اأعلن  اإنف�شتك���ورب:   - البحرين 
بن���ك اإنف�ضتكورب، ا�ضتح���واذه على 
�رشك���ة “ك���ي �شيفت���ي املح���دودة”، 
امل���زود العامل���ي ملنتج���ات وحلول 
ال�ضلمة امل�ضممة حلماية الأفراد من 
املخاطر، وذلك من �رسكتي “دنيدن” 
)Dunedin LLP( و”اإل دي �ضي” 
ملي���ون   368.4 مقاب���ل   )LDC(

دولر.
�شيفت���ي”  “ك���ي  وتاأ�ش�ش���ت 
برمنغه���ام  مدين���ة  يف   1934 ع���ام 
العاملي  الربيطاني���ة، وهي امل���زود 
ال�ضلم���ة  ومنتج���ات  حل���ول  جلمي���ع 
الأماك���ن  يف  بالعم���ل  املرتبط���ة 
املرتفعة. وتعمل يف معدات احلماية 
الأ�ضط���ح،  وح���واف  ال�ضق���وط،  م���ن 
الو�ضول  وحل���ول  احلواجز،  واأنظم���ة 
الآمن. وتتمتع ال�رسكة بح�ضور عاملي، 
حي���ث تب���اع منتجاته���ا يف اأك���رث من 
60 بل���داً حول الع���امل، ويعمل لديها 
480 موظف���اً، فيما تدي���ر عملياتها 
الت�ضغيلي���ة يف 10 بل���دان، من بينها 

ال�ضني والوليات املتحدة.
التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
حمم���د  اإنف�ضتك���ورب  يف  امل�ض���ارك 

ال�رشوقي “حققت كي �ضيفتي معدل 
منو مذه���ل يف الأ�ض���واق الدولية مع 
املحافظ���ة عل���ى م�ضتوي���ات متميزة 
من حيث جودة وموثوقية منتجاتها. 
موؤهل���ة  ال�رشك���ة  اأن  متام���اً  ون���درك 
بال�ض���كل الأمث���ل لرت�ضي���خ مكانتها 
وامت���لك ح�ضة �ضوقي���ة اأكرب يف هذا 
القطاع املتنوع واملتنامي واملهم”.

م���ن جهته قال املدير التنفيذي 
ل���� “اإنف�شتك���ورب” يف البحرين فهد 
م���راد “ميث���ل ا�ضتحواذن���ا على كي 
�ضيفتي اإ�ضاف���ة مهمة اإلى حمفظتنا 
ال�ضتثماري���ة يف اأوروبا. ونرى يف هذا 

ال�ضتثمار فر�ضة قيمة بالنظر اإلى ما 
تتمتع به ال�رسك���ة من اإمكانات كبرية 

للنمو”.
اإل���ى ذلك ق���ال رئي����س جمل�س 
كري����ش  �شيفت���ي”  “ك���ي  اإدارة 
ميلب���ورن “اعتمدت رحلة منونا خلل 
ال�ضن���وات القليل���ة املا�ضي���ة عل���ى 
ركيزت���ني اأ�شا�شيتني، هم���ا تو�شيع 
نطاق عملياتنا دولياً واتباع �ضيا�ضة 
ا�ضتح���واذ ن�ضط���ة. ل���ذا، فق���د كان 
مهم���اً بالن�ضبة لنا اأن نخت���ار ال�رسيك 
املنا�ش���ب والق���ادر عل���ى موا�شل���ة 
دعمن���ا يف ه���ذه املرحل���ة املهمة من 

م�ضرية منونا”.
ومتث���ل “ك���ي �شيفت���ي” ثالث 
يف  “اإنف�شتك���ورب”  ا�ضتثم���ارات 
الأ�ضه���ر  خ���لل  املتح���دة  اململك���ة 
حي���ث  املا�ضي���ة،  ع����رس  الثماني���ة 
“نيبول�ش”، املزود  ا�ضتحوذت على 
الرائ���د خلدم���ات الأم���ن الإلكرتوين 
املتح���دة،  اململك���ة  يف  امل���دارة 
و”اإمب���ريو” املزود الرائد يف اململكة 
املتحدة لربامج اإدارة �ضلمة الطلب 
املدار����س  و�ضب���كات  اإلكرتوني���اً 

والقاعات الدرا�ضية.

• ر�شيد املعراج	

مازن الن�سور

• حممد ال�رسوقي	

اأقف���ل  البور�ش���ة:   - املنام���ة 
موؤ�رش البحرين العام اأم�ش منخف�شا 
4.28 نقط���ة ليغلق عن���د م�ضتوى 
باإقفال���ه  مقارن���ة   ،1،278.46
موؤ����رش  اأقف���ل  ح���ني  يف  ال�شاب���ق، 
البحري���ن الإ�ضلم���ي عن���د م�ضتوى 
1،032.97 بارتف���اع وقدره 0.59 

نقطة.
اأم����س  امل�ضتثم���رون  وت���داول 
5.85 مليون �شهم، بقيمة اإجمالية 
مت  دين���ار،  ملي���ون   1.33 بلغ���ت 
تنفيذها م���ن خ���لل 117 �شفقة، 
مركزي���ن تعامالته���م عل���ى اأ�شهم 
قطاع البنوك التجارية الذي بلغت 
قيم���ة اأ�شهم���ه املتداول���ة 845.5 
األف دين���ار اأي ما ن�ضبته 64 % من 
القيمة الإجمالي���ة للتداول وبكمية 
3.53 ملي���ون �ضه���م، مت  قدره���ا 

تنفيذها من خلل 51 �شفقة.
وج���اء البن���ك الأهل���ي املتح���د 
يف املرك���ز الأول م���ن حي���ث قيمة 
الأ�ضه���م املتداول���ة والت���ي بلغت 
األف دين���ار اأي ما ن�ضبته   806.45
60.73 % اإجم���ايل قيم���ة الأ�شهم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 3.13 
مليون �ضهم، مت تنفيذها من خلل 

38 �شفقة.
ف���كان  الث���اين  املرك���ز  اأم���ا 
ملجموع���ة ج���ي اف ات����ش املالي���ة 
بقيمة قدره���ا 280.87 األف دينار 
اأي ما ن�ضبته 21.15 % من اإجمايل 
قيم���ة الأ�شهم املتداول���ة وبكمية 
1.69 ملي���ون �ضه���م، مت  قدره���ا 

تنفيذها من خلل 14 �شفقة.
البحري���ن  �رسك���ة  ج���اءت  ث���م 
للت�ضهيلت التجارية بقيمة قدرها 

78.78 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�ضبته 
5.93 % من اإجمايل قيمة الأ�شهم 
 115 املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
األ���ف �ضه���م، مت تنفيذها من خلل 

�شفقتني.
ومت ي���وم اأم�س ت���داول اأ�ضهم 
12 �رشكة، ارتفعت اأ�شعار اأ�شهم 3 
�رسكات، وانخف�ض���ت اأ�ضعار اأ�ضهم 
3 اأخرى، وحافظ���ت بقية ال�رسكات 

على اأ�شعار اإقفالتها ال�شابقة.
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49.4 مليون دينار اأرباحا �صافية لـ “البحرين الوطني” 
بزيادة بلغت ن�شبتها 7 % للت�شعة �أ�شهر من 2017 

�ملنام���ة - بن���ك �لبحري���ن �لوطن���ي: حق���ق بنك 
�لبحري���ن �لوطني �أرباحاً �شافي���ة بلغت 49.4 مليون 
�أ�شه���ر  للت�شع���ة   ) دوالر  )131.46ملي���ون  دين���ار 
�ملنتهي���ة بتاري���خ 30 �شبتم���ر 2017 مقاب���ل مبلغ 
46.21 مليون دينار بحريني )122.90 مليون دوالر 
( لنف�س �لفرتة م���ن �لعام �ملا�شي، �أي بزيادة بلغت 
ن�شبتها 7.0 %. وحقق �لبن���ك �أرباحاً ت�شغيلية بلغت 
55.77 ملي���ون دينار �أي بزيادة بلغت ن�شبتها 11.3 
% عن مبلغ 50.13 مليون دينار و�لتي مت حتقيقها 
يف نف�س �لفرتة من �لع���ام �ملا�شي. و�شجل �لبنك يف 
�لربع �لثالث 2017 �شايف �أرباح بلغت 17.69 مليون 
دين���ار مقابل مبلغ 14.49 مليون دينار للربع �لثالث 

من 2016، بزيادة ن�شبتها 22.1 %.
ومتت �مل�شادقة على �لنتائج �ملالية يف �جتماع 
جمل����س �الإد�رة �لذي عق���د ي���وم 18 �أكتوبر 2017، 
برئا�ش���ة رئي�س جمل����س �إد�رة �لبنك ف���اروق يو�شف 
�ملوؤي���د. وق���ال �ملوؤي���د “�شع���د�ء للغاي���ة بالنتائج 
�لقوي���ة ومنو �الأرباح خ���ال �لربع �لثال���ث، و�الأ�شهر 
�لت�شع���ة �الأول���ى م���ن 2017. �إن تقدمن���ا �مل�شتم���ر 
ي�شهم يف �لتاأكي���د على قوة ��شرت�تيجيتنا وقيادتنا 
يف �ل�ش���وق، عاوة على ثقة عمائنا �لكر�م �لد�ئمة يف 
بنك �لبحري���ن �لوطني، و�لتي ن�شع���ر باالمتنان لها. 
كم���ا �أود �أن �أنتهز �لفر�شة و�أتق���دم بال�شكر �جلزيل 
ل���اإد�رة �لتنفيذية يف �لبن���ك، و�ملوظفني خلدمتهم 
للبن���ك، ولتلبي���ة �حتياج���ات عمائن���ا، و�القت�شاد، 

و�مل�شاهمني معنا”.
ج���ان  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 

كري�شت���وف دور�ند “ لقد مل�شنا خ���ال �لربع �لثالث 
م���ن 2017 تطور� هائا يف �الأرباح. وميكن �إيعاز ذلك 
�إل���ى عدد م���ن �لعو�م���ل �لرئي�شية، من بينه���ا زيادة 
مع���دالت �لفائ���دة، و�الأه���م من ذل���ك، �لنم���و يف بناء 
الأعم���ال التجارية الأ�سا�سية املبنية على نقاط قوتنا 
ومو��شلة �لتنوع �لفّعال. ومن بني ن�شاطاتنا �حلالية، 
تنمي���ة قي���ادة �ل�شوق م���ن خ���ال تو�شي���ع منتجاتنا 
وتقدمي �خلدمات، مبا يف ذلك �إطاق �أحدث �لتقنيات 

و�ملن�شات د�خليا ولعمائنا على حد �شو�ء“.

الدخل والمصروفات 
• �ش����ايف �لفو�ئ����د �ملكت�شبة: بلغ����ت 54.03 	

ملي����ون دينار لع����ام 2017، مقارن����ة مببلغ 48.67 
ملي����ون دينار م����ن ع����ام 2016، �أي بزي����ادة قدرها 
11.0 % و�لت����ي تعود �إلى �لنمو يف �الأ�شول �ملدرة 
للدخ����ل و�الإد�رة �الأف�ش����ل لاأ�ش����ول و�ملطلوب����ات 

و�لتي نتج عنها حت�شن يف هام�س �شايف �لفو�ئد. 
• �الإير�د�ت �الأخ���رى:  بلغت 25.82 مليون 	

دين����ار لع����ام 2017، مقارنة مببل����غ 25.05 مليون 
دين����ار. و�أظهر �لدخل من �أن�شطة �الأعمال �الأ�شا�شية 
من����و� بن�شب����ة 23.8 % وكما �أن �لدخ����ل من �خلزينة 
و�أن�شط����ة �ال�شتثم����ار ز�دت بن�شب����ة 10.4 %، بينما 
يف 2016 مت حتقي����ق دخ����ل مل����رة و�ح����دة م����ن بيع 
��شتثم����ار�ت مما نتج عنه زي����ادة طفيفة يف جمموع 

�الإير�د�ت �الأخرى لعام 2017. 
حت�شن����ت ن�شبة �مل�رصوفات �إل����ى �الإير�د�ت من 

32.0 % يف 2016 �إلى 30.2 % يف 2017. 
وبلغ����ت تخ�شي�ش����ات خ�شائ����ر �لدي����ون 6.27 
مليون دينار لعام 2017، نتيجة �ل�شعوبات �ملالية 
�لت����ي و�جهت بع�س �ملقرت�ش����ني و�لتي نتج عنها 

عدم قدرتهم على �لوفاء بالتز�ماتهم.

الميزانية العمومية
بلغ جمموع �الأ�شول �مل����درة للدخل 2865.74 
 2017 ملي����ون دين����ار كم����ا بتاري����خ 30 �شبتم����ر 
مقارن����ة مببلغ 2716.47 ملي����ون دينار كما بتاريخ 

30 �شبتم����ر 2016. ومن �ملوؤ�����رص�ت ذ�ت �لعاقة 
�لنم����و يف �لقرو�����س و�ل�شلفي����ات بن�شب����ة 12.1 % 
حيث بلغ����ت 1147.80 مليون دينار يف خال نف�س 

�لفرتة.
 وبلغت ود�ئع �لزبائن 2074.54 مليون دينار 
مقارن����ة مببل����غ 2111.72 ملي����ون دين����ار ع����ن 30 

�شبتمر 2016. 

ربحية األسهم
بلغت ربحية �ل�شه����م �لو�حد للت�شعة �أ�شهر من 
2017، 39.2 فل�شاً مقارنة مببلغ 36.7 فل�شاً خال 

نف�س �ملدة من 2016.

• •فاروق �ملوؤيد	 جان كري�شتوف دور�ند	

“الربكة” حت�صد جوائز “جلوبال فاينان�س”
بكلفة 6 ماليني دينار تد�صني م�رشوع “زالق �صربينقز” 

با�شتثمار بحريني 100 % يف قلب �ملحافظة �جلنوبية 

هبة حم�صن من الزالق

مت �الإع���ان ظه���ر �أم�س عن �إن�ش���اء م�رصوع “زالق 
�شرينق���ز” يف قل���ب �ملحافظة �جلنوبي���ة �لذي مت 
تطوي���ره م���ن جانب �رصك���ة �لزالق للعق���ار�ت، وذلك 
خال موؤمتر �شح���ايف عقد يف فند �ل�شوفتيل بح�شور 
�لرئي�س �لتنفي���ذي �ل�شيخ خالد بن حممد �آل خليفة، 
و�لرئي����س �لتنفي���ذي للعمليات �ل�شي���خ �شلمان بن 
خال���د �آل خليفة، ونائب �لرئي����س �لتنفيذي ورئي�س 

�لتاأجري و�لتطوير فهد عبد�لرحمن رفيع.
وقال �ل�شي���خ �شلم���ان �إن “زالق �شرينقز” هو 
�مل�رصوع �لثاين لل�رصكة بعد حد�ئق �لزالق، وتعد هذه 
ه���ي �ملرحلة �الأولى م���ن �مل�رصوع �لتي يت���م �الإعان 
عنه���ا �ليوم، وتغط���ي م�شاحت���ه 25338 مرت� مربعا، 
وتت�شمن مو�ق���ف و��شعة لل�شيار�ت، وينابيع تغطي 
م�شاح���ة 3399 م���رت�، ومت تنفي���ذ ما يق���ارب 50 % 
منها بكلفة �إجمالية ترت�وح بني 6 مايني دينار على 
�أن ت�ش���م 19 متج���ر�ً و10 مطاع���م ومقاهي، و�شتتم 
عملي���ة �الإن�شاء يف مدة 14 �شهر�ً، و�شتنتهي عمليات 
�لبن���اء و�فتتاح �مل�رصوع يف �شبتمر 2018”. و�أ�شاف 
“يخدم �مل����رصوع �ل���زو�ر و�لعاملني بحلب���ة �لبحرين 
�لدولي���ة و�لطاب بجامعة �لبحرين و�جلامعة �مللكية 
للبنات، و�لريا�شيني من �لزالق ومدينة حمد و�لرفاع 
و�لرف���اع فيوز، ويقابل �مل����رصوع حد�ئق �لزالق، وهو 
م�رصوع �شكني يت�شمن 50 عائلة �شعيدة باأن تق�شي 
وقتها يف �ملنطقة �ملحيطة بها. ومن ثم مت �لرتكيز 
ب�شكل ثانوي على طلبة من جامعة �لبحرين و�جلامعة 
�مللكي���ة للبنات، وهم���ا جامعت���ان ت�شتهدفان عدد� 

كبري� من �لطلبة.
م���ن جانبه، قال �ل�شيخ خال���د عن �أهمية �مل�رصوع 
“يف ظل روؤية عاهل �لباد �شاحب �جلالة �مللك حمد 
ب���ن عي�شى �آل خليفة، ورئي�س �لوزر�ء �شاحب �ل�شمو 

�مللك���ي �الأمري خليفة ب���ن �شلم���ان �آل خليفة، وويل 
�لعه���د نائ���ب �لقائد �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �شاح���ب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان 
ب���ن حم���د �آل خليفة، ت�شع���ى �لبحرين لبن���اء عاقات 
قوي���ة مع جميع �أفر�د �ملجتمع ودجمهم يف منط حياة 
عائل���ي �إيجابي. ونفخر بدفع ه���ذه �لروؤية �إلى �الأمام 
من خ���ال “زالق �شرينقز” �لتي تق���در قيمة �حلياة 
�لفطري���ة �ملحلي���ة للنباتات و�حليو�ن���ات و�لرتويج 
للبحرين؛ باعتبارها و�ح���ة �شياحية ومو��شلة تطوير 

�ملحافظة �جلنوبية كوجهة �شياحية”.
ويحت���وي �مل����رصوع عل���ى 3342 نبات���ا مائي���ا، 
و3699 �شج���رية، و 110 �شج���ر�ت متنوع���ة. ويزد�د 
جمال �ملكان بتو�جد مو�طن للطيور مثل �لفامينغو 
و�لبط و�لبجع، �لتي يتم تربيتها ورعايتها حمليا من 
جان���ب حممية �لعرين للحي���اة �لفطرية، وهي حممية 
تهتم باحلماية و�ملحافظة على �حليو�نات و�لطيور. 
ويعمل م����رصوع “زالق �شرينقز” عل���ى حتقيق روؤية 
م�شابه���ة ملحمية �لعري���ن من خ���ال �ملحافظة على 
�حلياة �لفطرية �الأ�شيل���ة يف �لبحرين وتعزيز �لوعي 

بوجودها و�أهميتها.
�لوح���د�ت  بت�شلي���م  “�شيت���م  رفي���ع  وق���ال 
للم�شتاأجري���ن م���ن �لفرتة ما بني ماي���و �إلى �شبتمر 
2018 ونخط���ط الإج���ر�ء �لتعدي���ات �لت���ي يحتاجها 
�مل�شتاأج���رون من �لف���رتة ما بني ماي���و �إلى �شبتمر 
2018، و�شتفت���ح “زالق �شرينق���ز” �أبو�به���ا للزو�ر 
يف �شبتم���ر 2018 ليكون���و� ج���زء� من ه���ذه �لتجربة 
�لفريدة على �أن يقوم �مل�شتاأجرون باأعمال �لت�شميم 

و�لبناء �لد�خلي.
و�أ�ش���اف “�ملطاع���م و�ملتاج���ر ومق���اٍه ف�شيحة 
يحيطه���ا �ملناظر �ملائي���ة �جلميلة. ونح���ن فخورون 
بط���رح 19 عام���ة جتاري���ة لتلبي���ة جمي���ع �حتياجات 
�ل�ش���وق �ملحلي���ة، وبع����س ه���ذه �لعام���ات �شيت���م 
طرحه���ا يف �لبحري���ن الأول م���رة ومن �ملتوق���ع باأنها 
�شتكون وجهة اللتق���اء �أفر�د �ملجتمع يف مكان ر�ئع، 
و�شيك���ون هناك عدد من �ملفاج���اآت �شيك�شف عنها 
قريبا. ولدينا �شلة من �ملاركات نختار �الأن�شب منها 
لطبيعة و�حتياج���ات �ملنطقة، ومازلنا يف طور تاأجري 

هذه �مل�شاحات”. 

• جانب من �ملوؤمتر �ل�شحايف	
�ملنام����ة - �لرك����ة: ح�ش����دت جمموعة 
�لرك����ة �مل�رصفي����ة، ع����اوة عل����ى �أرب����ع من 
وحد�ته����ا �مل�رصفي����ة جو�ئ����ز “�أف�ش����ل بنك 
�إ�شام����ي” للع����ام 2017، �لتي متنحها جملة 

جلوبال فاينان�س.
وح�شلت �ملجموعة عل����ى جائزة �أف�شل 
بن����ك �إ�شام����ي يف �ملنطقة، كم����ا ح�شل بنك 
�لرك����ة �الإ�شامي عل����ى جائ����زة �أف�شل بنك 
�إ�شامي بالبحرين، و�لبنك �الإ�شامي �الأردين 
عل����ى جائزة �أف�ش����ل بنك �إ�شامي ب����االأردن، 
و�لرك����ة �جلز�ئ����ر عل����ى جائ����زة �أف�شل بنك 
�إ�شام����ي باجلز�ئ����ر، وبن����ك �لرك����ة جن����وب 
�أفريقيا على جائ����زة �أف�شل بنك �إ�شامي يف 

جنوب �أفريقيا. 
و�لوح����د�ت  �ملجموع����ة  ف����وز  وياأت����ي 
�مل�رصفية �الأربع بهذه �جلو�ئز للعام �خلام�س 

على �لتو�يل.
وت�شل����م �لرئي�س �لتنفي����ذي للمجموعة 
عدنان يو�ش����ف �جلو�ئز يف حفل ر�شمي �أقيم 
على هام�س �جتماعات �شندوق �لنقد و�لبنك 

�لدوليني �لتي عقدت يف و��شنطن موؤخر�.
وق����ال يو�ش����ف “جت�شد �جلو�ئ����ز �أهمية 
�ملوق����ع �لري����ادي �لذي حتظى ب����ه جمموعة 
�لركة بع����د م�شرية مليئ����ة باالإجناز�ت على 

مدى �شنو�ت”.
و�أ�ش���اف “�أ�شبح���ت وحد�تن���ا �لتابعة 
للمجموع���ة من �أب���رز �ملوؤ�ش�شات �مل�رصفية 
�لعامل���ة يف بلد�نه���ا، و�الأك���ر ر�شوخ���ا من 
حي���ث �خل���رة و�ملعرفة وج���ودة �خلدمات 
و�ملنتج���ات يف �الأ�شو�ق �ملحلية، ما يعك�س 
جن���اح روؤي���ة �ملجموع���ة �لتي ترتك���ز على 
تن�شي���ق �أن�شط���ة وخدمات ه���ذه �جلمعيات 
يف ��شرت�تيجيات �أعمال موحدة، عاوة على 
مو��شلة تعزيز مو�رده���ا �لر�أ�شمالية وخلق 
�شبك���ة من عاقات �الأعم���ال �لبينية �لقوية 
فيم���ا بينه���ا، كذل���ك تن�شي���ق �شيا�ش���ات 
و�لت�شغي���ل  �ملخاط���ر  و�إد�رة  �المتث���ال 
وتقنيات �ملعلوم���ات وبيئة وثقافة �لعمل 
متنا�شق���ة  يخل���ق جمموع���ة  وغريه���ا مب���ا 

وقوية”. 

�ملنام���ة - جبي���ك: �أعلن���ت �ل�شبك���ة �لعربي���ة 
للم�شوؤولي���ة �الجتماعي���ة للموؤ�ش�ش���ات ف���وز �رصكة 
�خلليج ل�شناعة �لبرتوكيماويات )جبيك( باجلائزة 
�لعربية للم�شوؤولية �الجتماعية لعام 2017 وجائزة 
�ل����رص�كات و�لتعاون، وذل���ك يف �حتفالها �ل�شنوي 
�لكب���ري بح�شور رئي����س �إد�رة �لط���ري�ن �ملدين يف 
�إم���ارة ر�أ����س �خليم���ة �ل�شيخ �شامل ب���ن �شلطان بن 

�شقر �لقا�شمي.
ونياب���ة عن رئي����س �ل�رصكة، ت�شل���م �جلائزتني 
مدي���ر ع���ام �لت�شني���ع فا�ش���ل �الأن�ش���اري و�ش���ط 
ح�شور عدد كبري من روؤ�شاء �ل�رصكات و�ملوؤ�ش�شات 

و�ملهتمني بق�شايا �مل�شوؤولية �الجتماعية.
و�أعرب رئي�س �ل�رصكة عبد�لرحمن جو�هري عن 

�شعادت���ه �لبالغ���ة ملو��شلة �ل�رصكة �إح���ر�ز �جلو�ئز 
يف كاف���ة �ملجاالت وم���ن بينها جم���ال �مل�شئولية 
�الجتماعي���ة �لذي تنظ���ر �إليه �ل�رصك���ة كاأحد �أعمدة 
جناحها، و�أحد �أهم مقومات �لعمل فيها، موؤكد�ً �أن 
ما حققته �ل�رصكة من متيز يف هذ� �ملجال �إمنا يعود 
بعد �هلل تعالى �إلى �لدعم �لكبري �لذي جتده �ل�رصكة 
من رئي�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة �ل�رصكة، مثنياً على 
�جله���ود �ملتو��شلة �لذي يبذله���ا و�أع�شاء �الإد�رة 
�لتنفيذية ورئي�س �أع�شاء �لنقابة وجميع �لعاملني 
يف �ل�رصكة �لذي���ن يظهرون تفاني���اً كبري�ً يف خدمة 

�ملجتمع.
و�أ�ش���اف �أن �ل�رصك���ة ق���د �شب���ق له���ا حتقيق 
�شل�شل���ة م���ن �الإجن���از�ت �ملتو�لي���ة و�مل�رصفة وما 

فوزها به���ذه �جلائزة �الأخرية �إال تاأكيد على �شامة 
�لنه���ج �لذي تتبعه، ودقة روؤيتها �الإ�شرت�تيجية يف 

جم���ال خدمة �ملجتمع �لذي تنتم���ي �إليه، و�لتز�مها 
�لكب���ري بامل�شوؤولية �الجتماعي���ة باعتبارها �أمر�ً ذ� 

�أهمية بالغة.
و�مت���دح جو�هري �لدور �مله���م �لذي تقوم به 
�ل�شبكة �لعربية للم�شوؤولية �الجتماعية للموؤ�ش�شات 
يف دع���م وتعزي���ز �اللت���ز�م بالتنمي���ة �مل�شتد�م���ة 
ل���دى �ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومية و�ل����رصكات �خلا�شة، 
�ل�شغرية منها و�لكبرية، يف �لوطن �لعربي، م�شري�ً 
�إلى �أن �ملوؤ�ش�شة �لتي �نطلقت يف 2004 �أ�شبحت 
�لي���وم و�حدة من �أهم �ملن�ش���ات �ملعنية بالتنمية 
لتعزي���ز  وت�شع���ى  �مل�شتد�م���ة وخدم���ة �ملجتم���ع 
�ل�رص�كات و�إطاق �جلو�ئز �لت���ي تتميز بال�شفافية 
و�مل�شد�قي���ة، وهي جو�ئز مرموق���ة ي�شعى للفوز 
به���ا جمي���ع �ملعني���ني به���ذ� �ملج���ال يف خمتل���ف 

�لقطاعات بالدول �لعربية.

“جيبك” حت�صد اجلائزة العربية للم�صوؤولية االجتماعية 2017
جو�هري: �ل�رصكة تعترها �أحد �أعمدة جناحها

• مدير عام �لت�شنيع يت�شلم �جلائزة	

ملخص األداء المالي )03 سبتمبر(                                                        )بالماليين(
2016

دوالر أمريكي
2016

دينار بحريني
2017

دوالر أمريكي
2017

دينار بحريني
2723.30 1023.96 3052.66 1147.80 القروض والسلفيات
2799.39 1052.57 2942.58 1106.41 أوراق مالية استثمارية

7224.65 2716.47 7621.65 2865.74

مجموع االصول المدرة لاليرادات )سندات 
الخزينة، ودائع لدى البنوك، قروض وسلفيات، 

أوراق مالية إستثمارية، اإلستثمارات في 
الشركات الزميلة(

5616.28 2111.72 5517.39 2074.54 ودائع الزبائن
7579.41 2849.86 8015.21 3013.72 إجمالي الموجودات

122.90 46.21 131.46 49.43 صافي األرباح
9.8 �شنت 36.7 فل�س 10.4 �شنت 39.2 فل�س ربحية السهم الواحد

16.6% 16.6% 15.6% 15.6% العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية

ت�صوير: ر�صول حجريي
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ال����ل�����ؤل�����ؤ  ل�������س���ي���د وا�����س����ت����خ����راج  ����س���ي���اح���ي���ة  ������رك�����ات   4 ل������  ال����رخ����ي���������ص   

مهرجان الغ��ص والل�ؤل�ؤ لتجربة مهنة الأجداد ينطلق ال�شهر املقبل 
خالل الإعالن عن بدء “البحر” 26 اأكت�بر و“الأ�س�اء” 23 ن�فمرب... “ال�سياحة”:

ك�س���ف الرئي����ص التنفي���ذي لهيئ���ة البحرين 
لل�سياحة ال�سيخ خالد بن حم�د اآل خليفة عن م�روع 
�سياح���ي متكامل ُيعن���ى بالغ��ص والل�ؤل����ؤ ال�سهر 
املقبل يف منطقة ت�بل���ي، مبيًنا اأنه �سيك�ن هناك 
جتارب لل�سباب ملهنة الأج���داد يف الغ��ص و�سيد 
الل�ؤل����ؤ. واأو�س���ح اأن الهيئة اأطلق���ت م�ساريع عدة 
ت�ساهم يف ال�سياحة، منها مهرجان الغ��ص والل�ؤل�ؤ، 
معلًن���ا اأن���ه مت الرخي����ص اإلى 4 ����ركات لتنظيم 

الرحالت ال�سياحية ل�سيد وا�ستخراج الل�ؤل�ؤ.
وعق���دت الهيئة م�ؤمترا �سحافيا اأم�ص لالإعالن 
ع���ن مهرج���ان الأ�س����اء ومهرج���ان البح���ر 2017 
اللذين يتم اإقامتهما لل�سن���ة الثانية على الت�ايل، 
و�سيك�ن مهرجان البح���ر يف الفرة من 26 اأكت�بر 
اإل���ى 4 ن�فمرب، فيما �سينطلق مهرجان الأ�س�اء يف 
الفرة من 23 ن�فمرب وحتى 2 دي�سمرب املقبلني.

وقال مدير اإدارة الت�س�يق والرويج ال�سياحي 
يف الهيئ���ة ي��سف اخل���ان اإن املهرجان حقق جناحا 
باهرا خالل العام املا�سي؛ لذا ارتاأت الهيئة تكرار 
التجربة، واإقامة هذين املهرجانني، ولكن بطريقة 
مبتكرة اأكرث مع فعالي���ات م�ساحبة اأكرب من العام 

املا�سي.
واأ�ساف اأن مهرجان البحر �سيت�سمن فعاليات 
ال�اقع الفرا�سي، معر����ص ال�س�ر، كما اأن هناك 
10 ب�اني����ص م�سارك���ة يف الفعالية، و�سي�سارك 16 
مطعما بقائمة طعام بحرية، و�ركتان متخ�س�ستان 
يف الربام���ج البحرية يف البحري���ن، واأن�اع من األعاب 

التجديف.
وت�قع اخلان اأن يزداد عدد الزوار لي�سل لنح� 
20 األف زائر، فيما بلغ عددهم 12 األف خالل العام 
املا�س���ي، لفًت���ا اإل���ى اأن الطق�ص منا�س���ب لإقامة 

املهرجانات.
وع���ن مهرجان الأ�س����اء، اأ�سار اإل���ى اأنه �سيتم 

اإقامته اأواخر ن�فمرب املقب���ل يف الفرة امل�سائية، 
حيث اإن م�ساه���دة الأ�س�اء �ستك�ن مميزة وب�سكل 
ممت���ع يف ذل���ك ال�ق���ت، مبيًن���ا اأن���ه مت التعمد اأن 
تك�ن منطقة امل�سي مب�سافة 2 كيل�مر مل�ساهدة 

اأ�س���كال واأن�اع الأ�س�اء املميزة. واأو�سح اخلان اأنه 
مت تبن���ي اأف���كار جديدة م���ن ع���دة دول، منها مثل 
“�س�ني���ك ران وي” م���ن اأم���ركا، و�ستك�ن هناك 
32 حلق���ة دائرية متتد عل���ى 150 مرا مع ن�ع من 

امل��سيقى، اإذ �ستعمل الأ�س�اء بناء عليها، و”ليت 
اوريغامي”، وه� ن�ع من الأوراق من اليابان، حيث 
�سيك����ن هن���اك اأك���رث م���ن 320 �سكال م���ن اأوراق 
الأوريغام���ي يف الداخ���ل، و”ب�كي���ه” الأ�س����اء من 
فرن�سا، وه� ي�سبه ب�كي���ه ال�رد مت ا�ستخدام هذه 
الفك���رة يف �سنغاف�رة وباري����ص، و”ليت برر�ص” 
م���ن كندا، “�س�ل دوم” و”�س���ادو باث” من لندن، 
كما �سيك�ن هناك عرو�ص يلب�ص فيها العار�س�ن 

مالب�ص بالأ�س�اء.
م���ن جانبه���ا، قدم���ت امل�س�ؤول���ة يف الهيئ���ة 
اإمي���ان حممد، عر�س���ا لأب���رز الفعالي���ات اجلديدة 
يف املهرج���ان، وقال���ت اإن مهرج���ان البحر �سيك�ن 
ب�س����رة متط����رة خالل ه���ذا الع���ام ومبراحل اأكرب 
كم���ا �سيت�سمن ه���ذا العام زيارات م���ن املدار�ص، 
مبين���ة اأن ر�س�م الدخ�ل �ستك�ن دينارين من عمر 
4 �سن�ات فما ف����ق والأ�سغر جمانا �ساملة األعاب 

ال�اقع الفرا�سي.

• امل�ؤمتر ال�سحايف لهيئة ال�سياحة اأم�ص 	

 ت�ش�ير ر�ش�ل احلجريي

زينب العكري من خليج البحرين

“درة مارينا” تعر�ص م�شاريعها يف “بايبك�ص 2017”

ال�شل�م: “املحا�شبة” ي�فر 2 ملي�ن فر�شة خليجية

حممد ب�ب�شيت رئي�شا تنفيذيا جديًدا لـ“بتلك�”
مل�ا�سلة جه�د عمليات ال�ركة

املنام����ة -بتلك�: عينت جمم�ع����ة بتلك� حممد 
ب�ب�سي����ت يف من�س����ب الرئي�ص التنفي����ذي لل�ركة، 
وذل����ك يف خط�����ة ترم����ي مل�ا�سلة جه�����د عمليات 

بتلك� وحتدياتها. 
ورح����ب رئي�����ص جمل�����ص اإدارة بتلك����� ال�سي����خ 
حمم����د بن خليفة اآل خليفة بتعيني ب�ب�سيت رئي�سا 
تنفيذي����ا لبتلك����� البحرين واأ�س����ار اإلى اأن����ه يتطلع 
للعم����ل اإل����ى جانبه ل�سم����ان حتقيق اأه����داف بتلك� 
امل�ستقبلي����ة. وتاب����ع “يتمت����ع ب�ب�سي����ت مبهارات 
قيادي����ة يف اإدارة العملي����ات مقرون����ة بخربة وا�سعة 
يف قط����اع الت�س����الت، كم����ا اأن معرفت����ه ومهاراته 
ال�ا�سع����ة �سيك�ن له����ا عظيم الفائ����دة يف م�اجهة 
التحدي����ات التي ت�اجهها بتلك����� البحرين يف جمال 

الت�سالت الذي ي�سهد تغرات مت�سارعة”.”
انتقل حمم����د ب�ب�سيت للعمل م����ع �ركة بتلك� 
م����ن هيئة تنظي����م الت�س����الت )TRA( حيث كان 
ي�سغ����ل من�س����ب املدي����ر الع����ام. ومتت����د م�سرت����ه 
املهني����ة يف قطاع الت�سالت ل�سن�����ات عدة، �سغل 
خاللها ع����ددا من املنا�س����ب العليا م����ع بتلك� قبل 

التحاقه بهيئة تنظيم الت�سالت. ويتمتع ب�ب�سيت 
مبع����ارف وخ����ربات وا�سع����ة يف جم����ال الت�س����الت، 
الأم����ر ال����ذي �سيع�����د بالنف����ع الكبر عل����ى ال�ركة 
يف �سعيه����ا للمحافظ����ة عل����ى مكانتها كم����زود رائد 

للحل�����ل الرقمية يف البحرين. وتق����دم جمل�ص اإدارة 
بتلك����� بالتهنئة لب�ب�سيت على تعيينه يف املن�سب 
اجلديد، م�ؤكدي����ن دعمهم الكامل مل�ا�سلة حتقيق 

الأهداف ال�سراتيجية لل�ركة. 

املنامة – درة مارين���ا: اأعلنت �ركة درة 
مارين���ا العقارية ع���ن م�ساركته���ا يف معر�ص 
البحري���ن ال���دويل للعق���ارات “بايبك�ص “ يف 
ن�سخت���ه العا����رة والذي يق���ام يف الفرة من 
26 وحتى 28 اأكت�بر اجلاري. وتهدف ال�ركة 
م���ن امل�سارك���ة لعر����ص وت�س�ي���ق خمتل���ف 
م�روعاتها التط�يري���ة احلالية وامل�ستقبلية 
للمرحلة الثانية يف البحري���ن واإتاحة الفر�سة 
للم�ستثمرين املت�قعني اختيار ما ينا�سبهم.

وق���ال الرئي����ص التنفي���ذي وليد �سفي 
تعن���ي دعمن���ا  ل  املعر����ص  “م�ساركتن���ا يف 
للقطاع العقاري يف املنطقة فح�سب بل متثل 
اي�سا فر�سة للم�ساهمة يف القت�ساد ال�طني 
ودع���م النم� يف قطاع���ات العق���ار وال�سياحة 

والرفيه من خالل م�روعاتنا اجلذابة”.
وم����روع درة مارينا ه� اح���د امل�روعات 

ال�ستثماري���ة العقاري���ة املمي���زة يف ال����رق 
الأو�س���ط ينف���ذ يف واجه���ة بحري���ة متع���ددة 
ال�ستخ���دام. وم���ن املت�ق���ع ان يت���م عر�ص 
امل�ساري���ع التي مت النته���اء منها يف املرحلة 
الأول���ى والت���ي هي عل���ى م�س���ارف الت�سليم 
اإ�ساف���ة الى م���ا اكتمل م���ن م����روع املارينا 
وال���ذي يت���م ادارت���ه حالي���ا من قب���ل ب�رت 
مارين وكذلك ما مت النتهاء منه من م�ساريع 
الفلل والبي�ت ال�سكنية والتي يتم تط�يرها 
م���ن قب���ل درة مارين���ا وم���ن امل�ستثمري���ن 
الآخري���ن املميزي���ن مث���ل بن فقي���ه وما�سر 
ك�ن�سرك�س���ن اإ�ساف���ة ال���ى م����روع مارين���ا 
بروم�د وال���ذي �سي�سم ت�سكيل���ة من�عة من 
املقاهي واملطاعم وحم���الت التجزئة بهدف 
اإيجاد بيئة مدينة حافلة بالن�ساطات بالن�سبة 

لكل من م�روع درة البحرين ودرة مارينا.

 املنام���ة – البحري���ن لتنمي���ة ال�سغرة: 
اأك���د رجل الأعم���ال رئي����ص جمعي���ة البحرين 
لتنمي���ة امل�ؤ�س�س���ات ال�سغ���رة واملت��سطة 
اأحم���د �سباح ال�سل�م اأن هناك فر�سا حقيقية 
ح���ال  يف  اخللي���ج  يف  امل�اطن���ني  لت�سغي���ل 
التع���اون املثم���ر ب���ني اجله���ات املعني���ة يف 
دول جمل����ص التع���اون، م�سرا اإل���ى اأن قطاع 
مث���ل “املحا�سبة” فقط ميك���ن اأن ي�فر نح� 
2 ملي����ن فر�سة عمل على الأقل للم�اطنني 
اخلليجيني، مبينا اأن عدد امل�ؤ�س�سات يف دول 

اخلليج تقدر بنح� 4 ماليني م�ؤ�س�سة.
جاء ذلك على هام�ص م�ساركة ال�سل�م يف 
فعاليات “امل�ؤمتر اخلام����ص للم�ارد الب�رية 
و�س����ق العمل بدول جمل����ص التعاون” الذي 
اأقي���م حت���ت رعاي���ة ويل العهد نائ���ب حاكم 
ال�سارق���ة �سم� ال�سيخ �سلط���ان بن حممد بن 

�سلط���ان القا�سمي حتت �سع���ار )راأ�ص املال 
الب�ري اخلليجي ... ثروة واعدة( مبركز اك�سب� 
ال�سارقة، ممثال لغرفة جتارة و�سناعة البحرين 
عن قطاع امل�ؤ�س�سات ال�سغرة واملت��سطة. 
و�سلط امل�ؤمتر على مدار ي�مني، ال�س�ء على 
واقع امل�ارد الب�رية يف دول املجل�ص، وو�سع 
حل����ل واآليات من �ساأنه���ا الإ�سهام يف تقليل 
ن�سب البطال���ة وال�ستثمار يف العن�ر الب�ري. 
و�سارك ال�سل�م يف الندوة ب�رقة حتت عن�ان 
“دور ريادة الأعمال وال�ستثمار احلر لل�سباب 
يف م�ستقب���ل �س����ق العمل اخلليج���ي”،  وقد 
مت تكرميه ب���درع خا�ص من جانب ويل العهد 

نائب حاكم ال�سارقة.
 واأك���د ال�سل����م يف كلمت���ه بامل�ؤمت���ر اأن 
امل�ؤ�س�سات ال�سغرة واملت��سطة هي ع�سب 

اأي اقت�ساد عاملي ق�ي.

• •حممد ب�ب�سيت	 ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 	

 “بتلك�” تدعم معر�ص البحرين الدويل للطران 2018 
 املنام���ة - بتلك�: اأعلنت بتلك� البحرين، عن 
دعمها للن�سخة اخلام�سة ملعر�ص البحرين الدويل 
للط���ران 2018، والذي �سيقام على اأر�ص قاعدة 
ال�سخر اجل�ية يف البحرين، خالل الفرة من -14

16 ن�فمرب 2018.
ووق���ع وزي���ر امل�ا�سالت والت�س���الت نائب 
رئي�ص اللجنة العليا املنظم���ة للمعر�ص كمال بن 
اأحمد ورئي�ص جمل�ص اإدارة بتلك� ال�سيخ حممد بن 
خليفة اآل خليفة اتفاقي���ة رعاية بتلك� للمعر�ص. 
واأع���رب وزير الت�س���الت وامل�ا�س���الت عن بالغ 

تقديره واعتزازه بالدور الكبر الذي تلعبه بتلك� 
يف دع���م الفعاليات ال�طني���ة الرئي�سة، كما اأعرب 
عن واف���ر امتنانه ل�راكة بتلك���� الط�يلة الأمد يف 
دعم هذا احلدث مبا ميثله من اأهمية يف و�سع ا�سم 
البحرين على خريطة الفعاليات العاملية املهمة. 

وقال وزير الت�سالت وامل�ا�سالت “اإن دعم 
بتلك� امل�ستمر ملعر�ص البحرين الدويل للطران، 
يع���د م�ؤ�راً على التزام بتلك���� بامل�ساهمة يف دعم 
املب���ادرات ال�طني���ة الرئي�س���ة التي ته���دف اإلى 
تعزيز الن�صاط االقت�صادي يف خمتلف القطاعات، 

تقدمه���ا  الت���ي  ال�ستثماري���ة  الفر����ص  واإب���راز 
اململك���ة “.  من جانب���ه، اأكد رئي����ص جمل�ص اإدارة 
ال�رك���ة اأن بتلك� ي�رفها وي�ره���ا كثراً اأن تقدم 
دعمها الكبر لهذا احل���دث املهم الذي حتت�سنه 
البحري���ن للم���رة اخلام�سة.  واأو�س���ح ال�سيخ حممد 
ب���ن خليف���ة “اأن ا�ست�سافة البحري���ن لهذا احلدث 
املرم�ق من �ساأنه اأن ي�سلط الأ�س�اء على اململكة 
عل���ى امل�ست�ى العامل���ي مرة اأخرى، مل���ا يكت�سبه 
املعر����ص من �سه���رة واأهمي���ة وبات حدث���اً مهماً 

�سمن اأجندة الفعاليات العاملية.

 رائ���د اأعم���ال يتمت���ع بخ���ربة 17 عاًم���ا يف اإدارة املطاعم، كما يتمتع بخربة يف تطوي���ر العقارات وتقدمي ال�شت�شارات للمطاعم. يقول املدير الإداري يف �شرك���ة غريت ديل العقارية، و�شركة ليدرز 

لال�شت�شارات، و”بار�شا للحلويات”، وغريها من ال�شركات خليل ماجد مرزوق ماجد، اإن تربيته و�شط جتار جملة واملفرق متخ�ش�شني يف الأقم�شة اأ�شافت له العديد من اخلربات يف اإدارة الأعمال. 

ويوؤكد ماجد ان بدايات امل�شاريع دائًما ما تكون �شعبة ومعقدة وحتتاج لكثري من اجلهد، لكن تق�شيم الوقت على مدار اليوم له دور كبري يف اإدارة وتذليل الأعمال وامل�شاريع.

 هل لك أن تحدثنا عن طبيعة 
عملك، ومتى أطلقته؟

تكُم����ن طبيع����ة عمل����ي يف تط�ي����ر العقارات، 
وتقدمي ال�ست�سارات للمطاعم، وكانت انطالقتي 
يف ري����ادة الأعمال باملرحل����ة الثان�ية عندما قمت 
بتاأ�سي�ص خمب����ز “الب�سمة” مب�ساع����دة زوج اأختي، 
ث����م ت�قفت عن العمل لإكم����ال درا�ستي يف قطر، 
وبعد ع�دتي اإلى البحرين يف العام 2000 ت�ليت 
اإدارة ع����دد من املطاع����م كانت بدايته����ا بالعمل 
م�رًف����ا اإدارًيا يف “كافيه النج����ار” واإدارًيا مبطعم 
“جريل لند” الذي تغر ا�سمه لي�سبح “الزيارة”، 
مما يعني اأن لدي خربة يف اإدارة املطاعم تبلغ 17 

عاًما. ويف الع����ام 2005 دخلت املجال العقاري يف 
منطق����ة �سار وم����ا زال العمل يف نف�����ص املجال مع 

تط�ره.

 هل استفدت من تجربة الجيل 
السابق في إدارة األعمال، وهل 

تتلقى النصيحة من الوالد أو من أي 
أفراد العائلة؟

يعم����ل والدي يف جتارة الأقم�سة وهذا اأتاح يل 
فر�سة الذهاب مع����ه ملتجره والإطالع على كيفية 
اإدارة العم����ل به والتعامل م����ع التجار، كما فتح يل 
بابا كبرا لتلقي الن�سائح والإر�سادات ال�سحيحة 

للقيام باأعمال وم�ساريع ناجحة.
واأ�ساف “تربيتي و�سط جتار اجلملة واملفرق 
املتخ�س�س����ني بالأقم�س����ة حي����ث تع����د عائلت����ي 
م�سه�رة وعريقة بهذا املجال العديد من اخلربات 

يف اإدارة الأعمال”.

 كيف تدير عملك الخاص، هل 
تتواجد باستمرار أم تضع الخطط 

والبرنامج للعاملين لديك، وما 
أسلوبك في اإلدارة، وكيف تطوره 

تماشيا مع المتغيرات؟
دائًم����ا م����ا تك�����ن البداي����ات �سعب����ة وق�ي����ة 

ومعقدة وحتت����اج اإلى الكثر 
اأن تق�سي����م  اإل  م����ن اجله����د، 

وت�زي����ع ال�ق����ت على مدار الي�م ل����ه دور كبر يف 
اإدارة الأعم����ال، اإذ انن����ي اجتمع ي�مًي����ا مع ال�ركاء 
واملديري����ن م����ن ال�ساع����ة ال�سابع����ة �سباًح����ا حتى 
الثامن����ة ثم اجتم����ع بامل�ظفني ملتابع����ة الأعمال 
املنج����زة والأعم����ال املق����رر اإجنازه����ا بعده����ا يتم 
النط����الق لتنفي����ذ العم����ال، اأم����ا امل�س����اء فيت����م 
تخ�سي�سه للقي����ام ملتابعة �سر الأعم����ال واإجراء 

املكاملات مع ال�ركاء وغرهم.
واأ�س����ر هنا ال����ى م�ساهم����ة جمعي����ة البحرين 
واملت��سط����ة  ال�سغ����رة  امل�ؤ�س�س����ات  لتنمي����ة 
و”األ�����اين البحري����ن” ودعمهما ل����رواد الأعمال، اإذ 

حتر�س����ان عل����ى دف����ع رواد الأعم����ال البحرينيني 
للت��سع مب�ساريعهم اإقليمًي����ا وفتح اآفاق عاملية 
واإقليمية، وكذلك دع����م احلك�مة وتاأييدها لرواد 
الأعم����ال ميكنه����م م����ن التط�����ر والتما�س����ي م����ع 

متغرات ال�س�ق.

هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟
اإلى جان����ب دخ�لنا يف جم����ال املطاعم، نعمل 
عل����ى تاأ�سي�ص اأخرى جدي����دة يف البحرين، والبحث 
الدائم عن الأم�ر اجلديدة مثل الطالع على م�قع 
التج����ارة الإلكروني����ة ب�سكل م��س����ع للتعاون مع 

ال�ركاء يف جمال الت�س�يق للتجارة الإلكرونية.

إعداد: المحرر االقتصادي

يتمتع بخبرة 17 عاًما في إدارة المطاعم

 خليل ماجد: بدايات األعمال دائًما صعبة ومعقدة 



تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
اليها السادة اصحاب شركة غال الروح لتنظيف املباني ذ.م.م، املسجلة 

مبوجب القيد رقم 102800، طالبني اضافة اسم مجموعة ليصبح:
غال الروح لتنظيف املباني ذ.م.م

ghala alrooh general cleaning of building W.L.L
الى االدارة املذكورة خالل  التقدم باعتراضه  فعلى كل من لديه اعتراض 

مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن اضافة اسم مجموعة
لشركة غال الروح لتنظيف املباني ذ.م.م

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
- تضامن ألصحابها  برجر  السادة اصحاب شركة مطعم ماستر  اليها 
جعفر علي محمد حسن وحسني حسن علي السواد املسجلة مبوجب 
املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  1-95597، طالبني حتويل  رقم  القيد 
الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10،000 دينار، بني كل 

من: 1- حسني حسن علي عيسى السواد
2- جعفر علي محمد حسن

القيد: 1-95597   -    التاريخ: 17/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2017-165312( لسنة 2017
بشأن حتويل شركة تضامن الى شركة ذات مسئولية محدودة

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

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رياست علي نذير بت

االسم التجاري احلالي: اخلضراء الزاهية املقاوالت
االسم التجاري اجلديد: جنمة امل للسجاد

التاريخ: 17/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   CR2017- 165654 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

62047-19

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

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جناه عباس حسن عباس البنبلي

االسم التجاري احلالي: الطريق الساطع لنقل االثاث املنزلي واملكاتب
االسم التجاري اجلديد: مطعم ايوتي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

   CR2017- 166264 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

84639-3

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

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي محمد جعفر حسن

االسم التجاري احلالي: برمييم خلدمات الشحن
االسم التجاري اجلديد: برمييم خلدمات الشحن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

   CR2017- 166208 إعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

6-38718
قيد رقم

2-43914

شقة / محل 

0

بناية

17

طريق

1401

مجمع

914

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

تقدم الى االدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة اصحاب مطعم داري 
طالبني تغير االسم التجاري لفرعهم

من: مطعم داري
Dari Restaurant

إلى: مطعم كباب شيف
 Kabab Chef restaurant

 فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

 منذ 27 عاما.. اأول طائرة �شعودية حتط يف بغداد
بغداد - وكاالت: و�شلت اأول طائرة �شعودية، اأم�س االأربعاء، اإلى بغداد للمرة االأولى منذ 27 عاما، وفق 
وزارة النق���ل العراقي���ة. وقال بيان لوزارة النقل نقلته و�شائل االإع���الم اإن “مطار بغداد الدويل ا�شتقبل اأول 
طائ���رة �شعودية بعد توق���ف دام 27 عاما”، مبينا اأن “هذه الطائرة تابعة ل�رشك���ة نا�س ال�شعودية للطريان”. 
وكان وزي���ر النقل العراق���ي كاظم فنجان احلمامي، قد التقى الثالثاء، �شف���ري اململكة العربية ال�شعودية يف 
الع���راق، عبدالعزيز ال�شمري؛ لبحث تعزي���ز العالقات الثنائية بني البلدين يف جمال النقل. وقال احلمامي اإنه 
“يف اإط���ار التعاون امل�شرتك بني العراق وال�شعودية مت توقيع مذكرة تفاهم م�شرتكة بني الطرفني لتنظيم 
خدمات النقل اجلوي وتقدمي اخلدمات االأر�شية كافة لطائرات اململكة وبالعك�س”، موؤكدا اأن العراق ي�شعى 
لالنفت���اح عل���ى جمي���ع دول العامل خ�شو�ش���ا االإقليمية، م�شريا اإل���ى اأن “هناك م�شالح م�شرتك���ة مع االأ�شقاء 
ال�شعودي���ني ونحن ب�شدد فتح اآفاق جديدة للتعاون مبختلف جم���االت النقل”. كما ذكر اأنه مت االتفاق على 
ت�شي���ري رح���الت جوية من مط���ارات اململكة اإلى املطارات العراقي���ة، الفتا اإلى اأن “الأربع���اء �شي�شهد هبوط 

طائرة �رشكة )نا�س( ال�شعودية يف مطار بغداد الدويل تليها طائرة اأخرى من امللكية ال�شعودية”.
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دبي - العربية نت: 

نف���ذت الق���وات ال�شعودية م�شاء 
ام����س االأربع���اء عملي���ة نوعي���ة قبالة 
منطقة جن���ران، اأ�شفرت عن مقتل 20 
عن�رشا م���ن ميلي�شيا احلوث���ي وحر�س 

املخلوع �شالح.
واأفاد مرا�ش���ل قناة “العربية” اأن 
الق���وات ال�شعودية ر�ش���دت يف وقت 
�شابق حماولة من امليلي�شيات للتقدم 
نحو ال�رشي���ط احلدودي بني ال�شعودية 
واليمن، للتمركز هناك ومن ثم تنفيذ 
هج���وم عل���ى مواق���ع رقاب���ة ع�شكرية 
�شعودي���ة، لك���ن الق���وات ال�شعودية 
نف���ذت تكتيكا ع�شكري���ا بهدف وقف 
تق���دم العنا�رش، وذلك عرب عمل كمني 
مك���ون من ف���رق راجل���ة وم�شاندة من 
ال�شعودي���ة.  االأبات�ش���ي  مروحي���ات 
وجنح���ت الق���وات ال�شعودي���ة بتنفيذ 
الكمني وقتلت ما يزيد عن 20 عن�رشا 
م���ن امليلي�شي���ات وا�شتهدفت عددا 

من املركبات الع�شكرية.

القدس المحتلة - اف ب: 

وافق���ت اإ�رشائيل، اأم����س االأربعاء، 
عل���ى بن���اء 1323 وح���دة ا�شتيطانية 
اإ�شافية يف ال�شف���ة الغربية املحتلة، 
مما يرفع عددها اإلى 2600 يف يومني، 
ح�شبم���ا اأعلن���ت منظم���ة ال�ش���الم االآن 
لال�شتيطان.  املناه�ش���ة  االإ�رشائيلي���ة 
وقال���ت ال�شالم االآن، يف بيان، اإن جلنة 
التخطي���ط التابع���ة ل���الإدارة املدني���ة 
االإ�رشائيلي���ة وافق���ت عل���ى الرتوي���ج 
خلطط لبن���اء 1323 وحدة اإ�شافية يف 
م�شتوطنات ال�شفة الغربية، مما يرفع 
ع���دد الوح���دات اال�شتيطاني���ة الت���ي 
وافقت عليها هذا الأ�شبوع اإلى 2646 

وحدة ا�شتيطانية.
ال���ى ذل���ك، اأ�شي���ب فل�شطين���ي 
اإث���ر  االإ�رشائيل���ي،  اجلي����س  بن���ريان 
حماولته مهاجمة جن���ود اإ�رشائليني يف 
ال�شفة الغربي���ة املحتلة. وقال جي�س 
االحتالل يف بي���ان: “ردا على التهديد 
املبا����رش، اأطل���ق اجلن���ود الن���ار عل���ى 

امل�شتبه به”.

بيروت - اف ب:

اأف���ادت م�شادر اإعالمي���ة �شورية، 
اأم����س االأربعاء، مبقت���ل قائد عمليات 
اجلي�س ال�ش���وري يف دير الزور العميد 
ع�شام زهر الدين بانفجار لغم اأر�شي 

يف حويجة �شقر بدير الزور.
وكان العمي���د ع�ش���ام زهر الدين 
قد توعد الالجئني الراغبني يف العودة 
اإلى الب���الد، باأنه���م �شيالق���ون عقابا 

قا�شيا اإذا فكروا يف ذلك.
وقال العميد ع�ش���ام زهر الدين، 
ال���ذي اأ�شب���ح اأحد “اأيقون���ات اجلي�س 
ال�ش���وري” ل���دوره الكب���ري يف العديد 
من املع���ارك �شد املعار�شة امل�شلحة 
وتنظيم “داع�س”: “من هرب وفر من 
�شوري���ا اإلى بلد اآخ���ر، اأرجوك ال تعود 
لأن���ه اإذا الدولة �شاحمت���ك نحن عهدا 
ل���ن نن�شى ول���ن ن�شام���ح، ن�شيحة من 
هالدقن )حليتي( حلدا )ال اأحد( يرجع 

منكم”. 

طهران - اف ب: 

عل���ي  االإي���راين  املر�ش���د  اأعل���ن 
خامنئ���ي، اأم����س الأربع���اء، اأن طهران 
�شتلت���زم باالتفاق الن���ووي مع القوى 
العظمى امل���ربم يف الع���ام 2015، ما 
دامت تل���ك القوى ملتزم���ة به، لكنها 
“�شتمزق���ه”، اإذا ان�شحب���ت الوالي���ات 

املتحدة منه.
ج���اء حديث خامنئي بعد اأيام على 
تبني الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
لنه���ج جديد اأكرث ح���دة مع اإي���ران اإذ 
رف�س الت�شديق عل���ى التزام طهران 
باالتفاق الذي ج���رى التو�شل اإليه يف 
عه���د �شلفه ب���اراك اأوباما، وق���ال اإنه 

رمبا يلغيه يف نهاية املطاف.

 مقتل 20 حوثيا بعملية 
نوعية للقوات ال�شعودية 

 اإ�رشائيل تقر بناء 2600 
وحدة ا�شتيطانية بال�شفة 

 دير الزور.. مقتل قائد 
بارز يف اجلي�س ال�شوري

 خامنئي يهدد وا�شنطن ب� 
“متزيق” االتفاق النووي

اأمري قطر: م�ستعدون للحوار حلل اأزمة املقاطعة العربية
يف حماولة للخروج من العزلة املفرو�شة على بالده

ولكن املوقف القطري منذ بداية االأزمة عرقل 
اأك���ر من م���رة و�شاطة دولة الكويت حل���ل امل�شاألة 

ورف�س ب�شكل قاطع �رشوط دول املقاطعة.
التناق����س كان اأو�ش���ع م���ن ذل���ك، حي���ث قال 
ال�شيخ متي���م اإن املقاطعة العربي���ة كان لها تاأثري 
�شلبي عل���ى حياة املواطن رغ���م تاأكيداته ال�شابقة 

على اأن احلياة الطبيعية مل تتاأثر يف قطر.
فق���ال: “احل�شار اجلائر عل���ى دولة قطر كانت 
له اآث���ار اإن�شاني���ة على ال�شعب القط���ري”.. يف حني 

ق���ال اأمري قطر يف خطاب �شابق: “موؤ�ش�شات الدولة 
وفرت كل احتياج���ات ال�شكان”. حت���ى االآن اجلولة 
القطري���ة اجلدي���دة حل�شد الدعم مل تثم���ر، حيث اإن 
الرئي����س االإندوني�ش���ي جوكو وي���دودو مل يدل باأي 
ت�رشيحات حول االأزم���ة، فيما اكتفت ماليزيا بدعوة 

االأطراف للعمل على حل االأزمة.
م���ن جانب اآخر، ق���ال وزير خارجي���ة قطر حممد 
بن عبدالرحمن اآل ث���اين اإن الإجراءات التي اتخذتها 
ال���دول االأربع املقاطعة لقطر اأ����رشت باحلرب التي 

تقودها الواليات املتحدة �شد تنظيم “داع�س”.
“القطيعة م���ع قطر اأ�رشت باحلرب �شد تنظيم 
داع����س”.. هذا م���ا جاء عل���ى ل�شان وزي���ر اخلارجية 
القط���ري يف مقابل���ة مع “�شي اأن ب���ي �شي”، م�شريا 
اإل���ى اأن اإجراءات ال���دول املقاطعة اأ����رشت باحلرب 
الت���ي تقوده���ا الوالي���ات املتح���دة �ش���د التنظيم 

املتطرف.
لك���ن الواقع عل���ى االأر�س يناق����س كالم وزير 
اخلارجية القطري، اإذ اإن وترية العمليات الع�شكرية 

�ش���د تنظيم “داع�س” اأحرزت تقدما �رشيعا ومفاجئا 
بعد مقاطعة قطر.

�شقطت عا�شمة “داع�س” يف العراق.. و�شقطت 
عا�شم���ة “داع�س” يف �شوري���ا.. و�شقط “داع�س” يف 

ليبيا..
وتتهم الدول الأربع دولة قطر برعاية ومتويل 
والرتويج لالإرهاب، عرب من�شاتها الإعالمية، وبدفع 
الدي���ات للتنظيم���ات االإرهابية، وعق���د ال�شفقات 

معها.

•  الرئي�س االإندوني�شي جوكو ويديدو م�شتقبال اأمري قطر بالق�رش الرئا�شي يف العا�شمة جاكرتا.	

دبي - قناة العربية: 

�إندوني�سيا،  �لآ�سيوية يف  �ختتام جولته  �آل ثاين خالل  بن حمد  �ل�سيخ متيم  �أمري قطر  قال 

�لعزلة  من  للخروج  حماولة  يف  وذل��ك  �لعربية،  �ملقاطعة  �أزم��ة  حلل  للحو�ر  م�ستعدة  �لدوحة  �إن 

�ملفرو�سة على بالده.

�لتي تتعر�ض حل�سار وترغب يف  �ل�سيخ متيم حاول جمدد� تقدمي بالده يف �سورة �ل�سحية 

“قطر منفتحة للحو�ر وفق �تفاقيات تكون ملزمة لكل �لأط��ر�ف و�حرت�م �سيادة  �حلو�ر، قائال: 

�لدول، فنحن منفتحون”.

أربيل/ بغداد - وكاالت: 

دعا رئي����س برملان اإقلي���م كرد�شتان 
يو�شف حمم���د اأم�س االربعاء، رئي�س اإقليم 
كرد�شتان م�شعود بارزاين اإلى التنحي عن 
ال�شلطة، م�شيفا اأن بارزاين �شيقدم خدمة 
كبرية ل�شعب كرد�شتان عند ا�شتقالته من 

من�شبه.
وق���ال رئي����س الربملان الك���ردي، يف 
كلمة خا�ش���ة ب�شاأن االأو�ش���اع يف كركوك، 
اإن ال�شع���ب الك���ردي جميعا اأ�ش���ري لنخبة 
�شيا�شي���ة تعم���ل لل�شيط���رة عل���ى ثروات 

الوطن من اأجل تو�شيع �شلطتها.
ولف���ت اإلى اأن ه���ذه النخبة ال�شيا�شية 
تتاجر بت�شحيات ال�شع���ب ودماء �شهدائه 

ح�شب تعبريه.
يف غ�ش���ون ذل���ك، اأعلن���ت املفو�شية 
العليا النتخاب���ات اإقليم كرد�شتان، اأم�س، 
عن تعلي���ق كل اال�شتعدادات لالنتخابات، 
التي كان من املقرر اإجراوؤها مطلع ال�شهر 
القادم، حتى يقرر الربملان موعدا جديدا.

وقال���ت املفو�شية يف بي���ان لها اإنها 
“قررت تعلي���ق اال�شتعدادات لالنتخابات 
التي كان من املق���رر يف 1 نوفمرب 2017 

ب�شورة موؤقتة”.
واأو�شح���ت، اأنه “وب�شب���ب عدم وجود 
االإقلي���م يف  مر�شح���ني ملن�ش���ب رئي����س 
الوقت املح���دد، وب�شبب تداعيات الو�شع 

احل���ايل، فاإن برمل���ان كرد�شت���ان �شيقرر 
حتديد موعد جديد لالنتخابات”.

وكانت املفو�شية اأعلنت يف 13 اأكتوبر 
اجل���اري، اأنه���ا اكمل���ت كل ال�شتعدادات 

الإجراء االنتخابات يف كرد�شتان.
من جانبه، حذر رئي�س الوزراء العراقي 
حيدر العبادي اأم�س “مثريي الفتنة الذين 
يحاول���ون االيق���اع ب���ني املواطن���ني” يف 

كركوك.
وق���ال العبادي يف بي���ان اإن “االمن يف 
كرك���وك م�شتتب وحتت �شيط���رة ال�رشطة 
م���ن جه���از مكافح���ة  وباإ�شن���اد  املحلي���ة 
االره���اب”، م�شريا الى ان���ه اأمر مبنع وجود 

اأي جماعات م�شلحة اخرى يف املحافظة.

ووج���ه العب���ادي مبالحق���ة “العنا����رش 
والعن�رشي���ة  الكراهي���ة  ين����رشون  الذي���ن 
ومقاط���ع فيدي���و مزيف���ة هدفه���ا ايق���اع 
الفتن���ة بني املواطن���ني وتعري�س ال�شلم 

االهلي للخطر”.
واأك���د اأن الق���وات االمني���ة يف كركوك 
مكلف���ة بحماي���ة اأم���ن وممتل���كات جمي���ع 

املواطنني مبختلف اأطيافهم.
وكان���ت كركوك �شه���دت قبل يومني 
حالة نزوح كب���رية الى ال�شليمانية القريبة 
خوفا من تداعيات دخول اجلي�س العراقي 
اإلى املدين���ة اإال اأن معظم النازحني عادوا 

يف اليوم التايل اإلى منازلهم.

رئيس برلمان كردستان يدعو بارزاني لالستقالة

•  جانب من جل�شة برملان كرد�شتان	

دبي - العربية نت: 

ني���وز” االإي���راين  “�شح���ام  اأف���اد موق���ع 
االإ�شالح���ي اأن االأم���ن االإي���راين ط���وق من���زل 
الرئي�س االإيراين االأ�شبق حممد خامتي، واأبلغه 

باأنه ممنوع من اخلروج من منزله.
وذكر املوقع اأن من غ���ري الوا�شح ما اإذا 
كانت هذه اخلطوة بداية لفر�س اإقامة جربية 
عل���ى خامت���ي، كم���ا حدث م���ع زعم���اء احلركة 
اخل����رشاء، اأم اأنه احتجاز موؤق���ت، لكنه اأكد اأن 
عنا�رش االأمن ح�رشوا اإلى منزل خامتي، واأبلغوه 

اأنه ممنوع من اخلروج من املنزل ب�شكل تام.
كم���ا انت����رشت 3 �شي���ارات تابع���ة لالأمن 
الداخل���ي، اإ�شاف���ة اإلى عدد م���ن عنا�رش االأمن 
اأم���ام من���زل رئي����س اإي���ران االأ�شب���ق، واأبلغوا 
عنا�رش حمايته اأن خامتي ممنوع من اخلروج من 
املنزل، بح�شب “�شحام نيوز”. ويخ�شع زعيم 
التيار االإ�شالح���ي حممد خامتي، حلظر اإعالمي 
من���ذ بداي���ة �شهر اأكتوب���ر اجل���اري، بقرار من 
املحكم���ة اخلا�شة برجال الدين، التي يراأ�شها 
اإبراهي���م رئي�شي، زعيم “جبه���ة قوى الثورة” 
املت�شددة واملقرب م���ن املر�شد االأعلى علي 
خامنئ���ي، والت���ي منع���ت خامتي م���ن الن�شاط 
ال�شيا�شي واالإعالمي والثقايف ملدة 3 اأ�شهر. 

 االأمن االإيراين مينع خامتي 
من اخلروج من منزله
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اجلزائ���ر  ر�شح���ت  2009م،  ع���ام  يف 
القان���وين والدبلوما�ش���ي اجلزائري حممد 
بج���اوي، وم����ر ر�شح���ت وزي���ر الثقاف���ة 
امل�ري ال�شاب���ق فاروق ح�شن���ي، ففازت 
البلغاري���ة اإيرين���ا بوكوف���ا، بف���ارق اأربعة 
اأ�شوات فق���ط.. ويف جمل�س الأمن �شوتت 
قط���ر �ش���د الق���رار ال���دويل ح���ول امللف 
النووي الإيراين! واليوم ر�شحت قطر حمد 
الك���واري، ور�شح���ت م�ر م�ش���رة خطاب، 
وف���ازت الفرن�شي���ة اأودي اأزولي بف���ارق 
�شوتني مبن�شب الأمني العام لليون�شكو، 

والقائمة تطول.
من املوؤ�شف اأن يخ�ر العرب منا�شب 
مهمة وال�شبب يعود للعرب اأنف�شهم، فال 
توجد مراع����اة امل�شلحة العام����ة ما يوؤدي 
نحو م�شتقبل م�����روخ ل ير�شي متطلبات 
ال�شعوب �شيا�شيا واجتماعيا واقت�شاديا، 
 واقع حمزن نحن من يدفع و�شيدفع ثمنه! 
فهاه����ي املواق����ف املخجل����ة تتوال����ى من 
حتري�ش����ات  كقط����ر،  “�شقيق����ة”  دول����ة 
علنية وقرارات تخال����ف اإخوانها وم�شالح 
املنطق����ة، ل ت����زال تكر�����س جهودها �شد 
�ش����د  كرت�شيحه����ا  اخلليجي����ة  امل�شال����ح 
الدولي����ة.  املحاف����ل  العربي����ة يف   ال����دول 
ناأم����ل اأن ين�شلح احل����ال العربي، فالطمع 
والغدر واخليان����ة والتحالف مع اأعداء �شد 
دولن����ا العربي����ة اأمور ت�شغلن����ا عن التقدم 
حتقيقه����ا. امل����راد  والأه����داف   والنج����اح 

حت����ى تتمك����ن ال����دول العربية م����ن الفوز 
مبن�ش����ب دويل ب����دل خ�شارته����ا، لتتب����واأ 
منا�شب مهمة تعود بالنفع على املنطقة 
توحي����د  اأن  نع����ي  اأن  يج����ب  و�شعوبه����ا، 
الكلم����ة وال�ش����ف بداية الف����وز احلقيقي، 
اأم����ا املخالف الذي اأراد اأن ينتهج �شيا�شة 
معادي����ة منف����ردة يجب نب����ذه وا�شتبعاده 

متحمال عواقب قراراته.

اإلخفاقات العربية... 
 إلى أين؟

ل، ل���ن اأحت���دث ع���ن �ريب���ة الدخ���ل، 
ول �ريب���ة القيم���ة امل�شاف���ة، ول �ريبة 
ال�شلع النتقائي���ة، ول �شوء تعريفها لدى 
البع�س الذي ي���رر تقدميها، من دون اأن 
يطال���ب بتق���دمي م���ا ه���و يف مقابلها، من 
رقابة �شارم���ة، اأكرر “�شارم���ة”، ولي�شت 
عل���ى هيئة �رب الك���ف بالكف ح�رة كلما 
�ش���درت ن�شخ���ة جديدة من تقري���ر ديوان 

الرقابة املالية.
هناك من ل ي���زال يحّن اإلى اأيام كانت 
فيها �شو�ش���اء امل�شاءلة اأق���ل بكثر عّما 
عليه اليوم، فال ت�شاوؤل، ول و�شائل اإي�شاح 
يحملها املت�ررون، ول تلويح بالكتابة يف 
ال�شح���ف، ول �ش���كاوى ل اأّول لها اإل يف ما 

ن���در، يحّن البع�س اإلى زمان كانت �شكوى 
املت����رر فيه �شائعة، والتغّول الإرادي يف 

العمل الإداري كان مفتوح ال�شقوف.
لقد انتظر اأحد امل�شوؤولني حتى يخرج 
م���ن لديه يف املكتب، وه���و يراقب اآخرهم 
م���ن ط���رف خفي وه���و يغلق الب���اب وراءه 
لينفجر قائالً اإن���ه يف كل يوم تقريباً تاأتي 
اإلى وزارت���ه اأ�شئل���ة من الن���واب ي�شاألون 
ع���ن هذا امل����روع، وم���ا ال���ذي مّت يف هذا 
املو�ش���وع، وماذا ع���ن الت�ري���ح الفالين، 
ومل���اذا ل تعملون هذا وتدعون ذاك، واأين 
اأنتم من هذه الق�شية، بع�س هذه الأ�شئلة 
يريد �شائله���ا اأن ينفخ ملفات اإجنازه باأنه 
تقّدم بك���ذا �شوؤال، ولكن ل يقول ما الذي 

ترّتب عليها.
راأي  يف  املتالحق���ة  الأ�شئل���ة  ه���ذه 
امل�ش���وؤول، حتّول اإلى املدي���ر، فيفرز من 
اإدارت���ه اثن���ني اأو ثالث���ة لنب����س امللفات 
اإل���ى دوائ���ر  والأوراق، وحت���ال الإجاب���ات 
الت�ش���ال والعالق���ات العام���ة ل�شياغتها 
ب�ش���كل مقب���ول، وم���ن ث���م تو�ش���ع اأم���ام 
امل�شت�شار القانوين للجه���ة ليرتك اأعماله 
ويفح�شها من الناحية القانونية، ثم تنظر 
من اجله���ة ال�شيا�شية، فك���م من الطاقات 
تعّطلت يف هذه ال���دورة، وكم من �شاعات 
العم���ل الثمينة اأهدرت، وك���م من م�شاريع 
ومعام���الت تعّطلت للرد هن���ا، والتو�شيح 

هناك!

عبدعلي الغسرة

بعد ما ج���رى يف الع���راق موؤخرا 
من اإعادة انت�ش���ار القوات العراقية 
يف كرك���وك الغني���ة بالنفط وبع�س 
امل���دن املختلط���ة، خ���الل �شاعات، 
وتبدل املعادلة الدولية من ق�شية 
اأك���راد الع���راق، عدن���ا اإل���ى احلكمة 
القائل���ة “ل �شداق���ات يف ال�شيا�شة 
ب���ل عالق���ات م�شال���ح وماديات”، 
فم���ا ب���ني 2003 و2017 م�شاف���ة 
�شا�شعة، اأبع���دت بع�س التحالفات 
م���ع الأك���راد، وبينما ع���اد التحالف 
الأول متم�ش���كا بالهوي���ة الوطني���ة 
العراقية �شم���ن املنظور العروبي، 
اأخ���ذ التحال���ف الآخ���ر يتج���ه �شوب 
القومي���ة وبتذكر مبنظ���ور مذهبي 
مل يك���ن يهتم به �شابق���ا، وو�شلت 
مديات البعد بني الطرفني اإلى حد 
تبادل التهامات والتنابز بالألقاب، 
فظه���ر �شب���ه دور لتحال���ف ثال���ث 
كان �شحي���ة للتحالف���ني ال�شابقني 
لي�شكل اليوم بي�شة القبان، اأو على 
الأقل جغرافي���ة و�شطية تربط بني 

اأ�شدقاء الأم�س واأعداء اليوم.
ت�ش���دع كب���ر يف التحالف بني 
الأح���زاب الكردية عل���ى خلفية اأزمة 
 2017 اأيل���ول   25 يف  ال�شتفت���اء 
ال���ذي اأ�شع���ف الكرد كث���را وجعل 
اخلالف���ات لي�ش���ت ب���ني الغرميني 
الدميقراطي  )احل���زب  التقليديني 
الوطن���ي  والحت���اد  الكرد�شت���اين 
الكرد�شتاين( فقط، بل بني احلزب 
الدميقراطي وحركة التغير التي ل 
ميكن اأن تكون بينهما نقطة التقاء 
يف املنظ���ر احل���ايل، بل جع���ل داخل 
كل ح���زب اأكرث من فري���ق معار�س 
اأق���وى  ورمب���ا  الآخ���ر،  لتوجه���ات 
الت�شظي���ات الت���ي ح�شل���ت رف�س 
رئي�س ال���وزراء يف الإقليم جنرفان 
البارزاين مب���داأ ال�شتفتاء الذي اأ�ر 
عليه عمه ورئي�س الإقليم البارزاين، 
بينم���ا الت�شظ���ي كان اأك���رث بعدا يف 
ب���وؤرة تفكر قادة الحت���اد الوطني 
الكرد�شت���اين بني معار����س �شديد 
وموؤيد �شديد لال�شتفتاء وتوجهات 
رئي����س الإقليم ال���ذي اأرى اأن دوره 
يف قي���ادة كرد�شت���ان انتهى يف 25 
اأيل���ول 2017 واأثبت ق���درة فائقة 
لرئي����س احلكوم���ة العراقي���ة حيدر 
العب���ادي يف التعام���ل م���ع الأزمات، 
اإمن���ا المتحان الذي ل ي���زال ينتظر 
العبادي ه���و هل �شيتعام���ل وكاأنه 
الأب ال���ذي يعاق���ب ول ي�شم���ت اأم 

نقي�س ذلك؟

ورطة اإلقليم وعودة 
واشنطن لبحر الثروات )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأن���ا موؤم���ن ب���اأن الإن�ش���ان ي�شن���ع 
�ملعج���ز�ت ب�رشط �أن تكون عنده عزمية 
واإ�رار وطموح و�شالب���ة، فمن الثابت 
واملف���روغ من���ه اأن م���ن ميل���ك الإرادة 
�شي�ش���ل اإلى مبتغ���اه وهدفه، و�شرى 

حلمه يرتعرع وينمو ويزدهر اأمامه.
لقد انتهي���ت للتو من قراءة كتاب 
�شاح���ب  ل�شي���دي  الأول”  “ال�ش���وء 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 
ال�ش���ادر ع���ام 1986، اأي قبل نحو 30 
عاما، وي�رد فيه جاللته بداية تاأ�شي�س 
قوة دفاع البحرين وفق خطة مدرو�شة 
وكي���ف حتمل عل���ى عاتقه مهم���ة بناء 

الق���وة الع�شكري���ة واخلط���وات الأولى 
وخدمته الع�شكرية الفعلية مع جمموعة 
املجندي���ن الأول���ى مبرك���ز التدري���ب 
الأ�شلحة اخلفيف���ة واملتو�شطة  وجلب 
والثقيل���ة، ومل���اذا مت اختي���ار ي���وم 5 
فراي���ر م���ن كل عام عيدا لق���وة دفاع 
البحرين منذ 1969 والكثر عن مرحلة 
اأي���ده اهلل  التاأ�شي����س وكي���ف م�ش���ى 

بثبات وقوة.
من ح�ش���ن ال�شدف اأنن���ي انتهيت 
م���ن ق���راءة الكت���اب يف ف���رتة انعقاد 
موؤمت���ر البحري���ن الدويل للدف���اع، وما 
اإن وطاأت قدمي اأر����س مركز البحرين 
الدويل للمعار�س مكان اإقامة الفعالية 

حتى ا�شرتجعت �شط���ور الكتاب وفجر 
نه�ش���ة قوة الدف���اع وخطواتها الأولى 
واحللم الذي حت���ول اإلى واقع، فالقوة 
التي كان���ت يف ذلك الوق���ت تكت�شب 
اخل���رة وامله���ارة تنظ���م الي���وم اأكر 
معار����س الدف���اع يف املنطق���ة وه���ي 
دائما يف الطليعة لن�رة الأ�شقاء وعلى 
ا�شتع���داد للت�شحية بالنف�س يف �شبيل 
ذل���ك، وم���ن ال�شعب ج���دا ا�شتعرا�س 
�شخامة منجزاتها يف ا�شطر قليلة، قوة 
عظيمة ا�شتحقت املكانة املرموقة بني 
جيو�س العامل، ورك���ن متني من اأركان 
الأمن العربي، واأعلنت موؤخرا عن اإبرام 
�شفق���ة تقدر ب� 3.8 مليارات مع �ركة 

“لوكيهد مارتن” ل�راء عدد 16 طائرة 
م���ن ط���راز “اأف 16” املطورة، وح�شب 
ت�ريح الل���واء الركن طيار ال�شيخ حمد 
بن عب���داهلل اآل خليفة قائد �شالح اجلو 
امللك���ي البحرين���ي، ه���ذه الطائ���رات 
املتطورة �شت�شاهم بفاعلية يف تطوير 
�ش���الح اجلو امللك���ي البحريني، والذي 
ي�شم العديد من املنظومات احلديثة.

ما حققه �شيدي جاللة امللك حفظه 
اهلل ورعاه مع قوة دفاع البحرين يطلق 
علي���ه القف���زة امل�شتحيل���ة، فاجله���د 
الطوي���ل امل�شتم���ر وخط���وات العم���ل 
اجلب���ارة اأثمرت بناء ����رح قوي يدافع 

عن الوطن ويذود عن حيا�شه.

الضوء األول

الف���ن ال�شعب���ي يحف���ظ نت���اج املجتم���ع 
واأبن���اءه وتتوارث���ه الأجي���ال، ف���كل دولة لها 
ج���زء من هذا املوروث الثق���ايف، واإن اختلفت 
كلمات���ه وحركات���ه اإل اأن���ه يحمُل ا�شًم���ا واحًدا 
وه���و الف���ن ال�شعبي ال���ذي تنتج���ه ال�شعوب 
وحتافظ عليه كجزء ثقايف ُيعر عن مكنونات 
الب���الد واأهله���ا. ويتمث���ل الف���ن ال�شعب���ي يف 
حكايات الأجداد والبطولت والأزياء القدمية 
واأدواتها والرتاث املعماري، اأ�شاطر البلدان 
والأم���م واأهازيج الأفراح وغره���ا من الأغاين 

التي ت�شج���ي اآذان اجلميع وحترك م�شاعر من 
ي�شمعها.

الف���ن ال�شعب���ي كان ج���زءا م���ن املدارك 
املتع���ددة لالإن�ش���ان يف ذل���ك الوقت، وميثل 
باحتياجات���ه  امُلتعلق���ة  دوافع���ه  م���ن  ج���زًءا 
الأ�شا�شية الت���ي �شاعدته على تطوير مفهوم 
احلياة لديه، فكان الفن بالن�شبة اإليه التعبر 
اجلم���ايل ع���ن امُل���دركات والعواط���ف ونقل 
املعاين اإلى الآخرين �شواء كان كلمة اأو حركة 
اأو �شناع���ة، م���ا جع���ل الف���ن جزًءا م���ن عنا�ر 

احلياة، بل خلق عالقات جديدة مع الآخر البعيد 
والقريب، وم���ع املجتمع والطبيع���ة، فاأ�شبح 

بذلك لغة احلياة ول�شان حال ال�شعوب.
وللفن���ون دور اأ�شا�ش���ي يف كل جمتم���ع، 
فالف���ن ال�شعبي يف البحري���ن يعمل على اإبراز 
قي���م التوا�ش���ل والإح�شا����س اجلم���ايل ب���ني 
الفن���ان وجمتمع���ه وبيئته، وتنمي���ة امل�شاعر 
والنفعالت والإح�شا�س بالنتماء اإلى الأر�س، 
واأ�شب���ح الف���ن ال�شعب���ي ج���زءا ل يتج���زاأ من 
ال�شياح���ة الت���ي اأدت اإلى الهتم���ام ب�شناعة 

الفن���ون واحل���رف ال�شعبية، فبذل���ك �شاعدت 
ال�شياحة على املحافظة على الفنون ال�شعبية 

والحتفاظ بثقافات املجتمع امُلتقاربة.
ويف اللق���اء الذي نظم���ه جمل�س الدوي مع 
ال�شاع���ر علي عب���داهلل خليفة اأك���د اأنه بف�شل 
رعاي���ة القي���ادة ال�شيا�شية الفن���ون ال�شعبية 
واحتف���اظ مملك���ة البحري���ن برتاثه���ا الفن���ي 
كان انتخاب���ه  رئي�ًشا للُمنظم���ة الدولية للفن 
ال�شعب���ي )IOV( يف املوؤمتر ال���دويل العا�ر 
للفن���ون ال�شعبية امُلنعق���د يف مدينة برجامو 

الإيطالية حتى ع���ام 2020م، واعتماد مدينة 
املنام���ة مق���ًرا لرئا�ش���ة املنظم���ة، وهو فخر 
ملجل�س التع���اون والأقطار العربية، وهو فوز 
ت�شتحق���ه �لبحرين بف�شل ن�ش���اط �لبحرين يف 
هذه املنظمة من���ُذ تاأ�شي�شها عام 1979م يف 
النم�ش���ا وما تقدمه البحرين من اأبحاث وُخطط 
يف جم���ال الرتاث الفني الثق���ايف والعمل على 
تو�شع���ة اأن�شط���ة الفن���ون ال�شعبي���ة وتنظيم 
مهرجانات احل���رف وال�شناعات التقليدية يف 

جميع دول اأع�شاء املنظمة.

الفن الشعبي لغة الحياة

فاتن حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيضــرائــب

    ذرائع

د. فاضل 
البدراني 

Faidel.albadran
@gmail.com
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غ��ادر أم��س األربعاء وف��د نادي 
األردني��ة  اململك��ة  إىل  البحري��ن 
الهاشمية للمشاركة يف بطولة غرب 
آسيا األوىل لألندية والتي ستنطلق 
خ��ال الف��رة م��ن 19 لغاي��ة 22 

الشهر الجاري.
ويرأس وفد ن��ادي البحرين أحمد 
الزايد باإلضافة إىل املدرب الوطني 
حم��د بوحج��ي بينام تض��م قامئة 
منتخ��ب الرج��ال خمس��ة العبني 
وهم حس��ني الهاشمي وراشد سند 
ويوس��ف البوفاس��ة ولؤي جامل 
“كرين��اكا”،  اليون��اين  واملح��رف 
وتض��م قامئ��ة منتخب الس��يدات 

أربع العبات وهن مريم القاس��مي 
وحصة ال��ذوادي ومري��م البلويش 

وفجر يوسف.

وأك��د مدي��ر لعب��ة ك��رة الطاولة 
بن��ادي البحرين عي��ى الحداد يف 
وقت س��ابق ل� “الباد سبورت” أن 

نادي البحرين سيشارك يف النسخة 
األوىل من بطولة غرب آسيا بهدف 
املنافس��ة عىل املرك��ز األول وليس 

املش��اركة،  أج��ل  م��ن  املش��اركة 
خصوًصا وأن فريق الرجال تحديًدا 
يعت��ر وصي��ف البطول��ة العربية 

لألندية الت��ي أقيمت العام املايض 
يف املغرب وهو م��ا يجعل الفريق 
مرش��ًحا للفوز بلق��ب بطولة غرب 
آسيا يف حال ظهر مبستواه املعهود.
كام من املؤمل أن يكون وفد نادي 
س��ار قد غادر إىل األردن للمشاركة 
ب��ذات البطولة، حيث يرأس الوفد 
س��يد صاح علوي س��لامن ويضم 
الوف��د املدرب امل��ري يارس جابر 
محمد باإلضاف��ة إىل قامئة الاعبني 
التي تضم كا من أنور ميك، حسن 
عبدالرحيم، س��يد عيل ريض مجيد، 
سيد عيل محمود عبدالعزيز، سيد 
مرتىض حسن، واملحرف التايلندي.

طاولتا البحرين وسار تغادران إلى األردن 
للمشاركة ببطولة غرب آسيا 

حسن علي
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وفد نادي ساروفد نادي البحرين المغادر إلى األردن

أكد عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لك��رة اليد، رئيس لجنة 
التطوي��ر عيى محس��ن أن دورة 
تدري��ب حراس مرمى ك��رة اليد، 
والت��ي أقامه��ا االتحاد األس��بوع 
املايض هي بداي��ة إلقامة دورات 
عملي��ة أخ��رى مامثل��ة وبصورة 

مستمرة طوال املوسم.
اتح��اد  أن  إىل  محس��ن  وأش��ار 
اليد يس��عى إىل تجس��يد األفكار 
التطويري��ة ع��ىل أرض الواقع عر 
ال��دورات العملي��ة الت��ي ترتقي 
مبستوى اللعبة واملتمثلة يف إرشاك 
األندي��ة املحلي��ة واملدرب��ني من 
خ��ال االس��تعانة مبدربني عامليني 
ميتلكون الخ��رة الكبرية يف مجال 
عملهم، وهو م��ا ينعكس بصورة 
إيجابي��ة عىل واق��ع اللعبة، وقال 
إن الدورة األخرية ش��هدت تواجد 
املدرب السويدي العاملي توماس، 
وهو من املدرب��ني املعروفني عىل 

مس��توى اللعب��ة، ويحظى مبكانة 
عالية يف ظل التجارب الكثري التي 
خاضها كحارس مرمى مع منتخب 
السويد واألندية األوروبية أو من 

خال خرته التدريبية الكبرية.
وأوضح أن الركيز عىل إقامة دورة 
خاص��ة بح��راس املرمى ه��و أمٌر 
رضوري مل��ا للحراس��ة من أهمية 
كب��رية يف لعب��ة كرة الي��د، معرباً 
عن أمله يف أن يس��تفيد املدربون 

التوجيهات والنصائح  املحليون يف 
التي قدمها املدرب خال الدورة، 
والعم��ل ع��ىل االهت��امم بحراس 
املرمى بصورة أكر لتكوين قاعدة 
صلبة ومتينة عىل مس��توى مركز 

الحراسة.
وأكد عي��ى محس��ن أن الدورة 
كان��ت ذات قيم��ة فني��ة عالي��ة 
بش��هادة املدربني الذين ش��اركوا 
م��ن داخل البحري��ن ومن الدول 

الخليجي��ة، وهو ما يؤك��د نجاح 
اإلس��راتيجية الت��ي يس��ري عليها 
اتح��اد الي��د يف إقام��ة مثل هذه 
الدورات، كام أن اس��تغال وجود 
هذا املدرب لتدريب حراس مرمى 
منتخبن��ا الوطني للرج��ال أعطى 
مردوداً إيجابياً بالنسبة لهم، وهو 
ما يس��اعد عىل تطوير مس��توى 
للمنتخ��ب  بالنس��بة  الحراس��ة 

واألندية.

قام أمني عام اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر بزيارة إىل معرض ومؤمتر البحرين الدويل 

 .BIDEC للدفاع
واطلع عسكر عىل ما تم تقدميه من معدات 

وتجهيزات وآليات وأسلحة متطورة قدمتها 
الرشكات العارضة واملساهمة.

الفتاً اىل تنظيم البحرين مثل هذه املعارض 
املتخصصة يرز اسم اململكة عىل خارطة الدول 

العاملية يف املجاالت العسكرية والدفاعية واألمنية.

عيسى محسن: دورة مدربي حراس اليد 
حققت نجاًحا كبيًرا 

”BIDEC“ أمين عام “األولمبية” يزور

اتحاد اليد       المركز اإلعالمي

المشاركون في الدورة

  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(

سلمان بن عيسى يشيد بدعم ولي 
العهد لمهرجان العيد الوطني

الصخري - حلبة البحرين الدولية: أكد الرئيس التنفيذي لحلبة 
البحرين الدولية الشيخ سلامن بن عيى آل خليفة اعتزاز 

الحلبة بدعم ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد 

آل خليفة، للعام الخامس عىل التوايل ملهرجان العيد الوطني 
املجيد الذي سوف تنظمه الحلبة، مشدًدا عىل أن دعم سموه 

هو مصدر فخر وتشجيع إلنجاح هذه الفعالية التي تحتفي 
بهذه املناسبة الوطنية الغالية.

ويعد مهرجان العيد الوطني املجيد من أكر االحتفاالت 
عىل مستوى مملكة البحرين بالعيد الوطني، ووّجه الرئيس 
التنفيذي للحلبة الدعوة للجمهور الكريم لحضور فعاليات 

املهرجان املقام يف حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 
السيارات يف الرشق األوسط” من 14 إىل 17 ديسمر املقبل.

وسيضم املهرجان لهذا العام مجموعة واسعة من الفعاليات 
التي تناسب جميع أفراد العائلة وأبرزها معرض للتسوق، 

الذي يحتوي عىل كبائن للبيع والعرض مبجموعة واسعة من 
املنتجات، باإلضافة إىل الرامج الرفيهية لألطفال واألنشطة 

واأللعاب الحية والكرنفالية للكبار، كام ستتوفر أكشاك املطاعم 
واملقاهي والكثري من املفاجآت املمتعة التي سيتم اإلعان عنها 

قريًبا.
وقد القى املهرجان إقباالً جامهرييًّا كبريًا العام املايض، واشتمل 
املهرجان العام املايض عىل عدد كبري من الفعاليات كاأللعاب 

النارية، والحفات الغنائية، كام اشتمل عىل معرض القى نجاًحا 
كبريًا، من املزمع أن يواصل املهرجان نجاًحا وإقباالً كبريًا من 

الجامهري البحرينية.

الرفاع              اتحاد الطاولة

يغادر اليوم الخميس نائب رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة 

عيل املادح إىل العاصمة األردنية 
عاّمن للمشاركة يف اجتامعات 
اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة.
وسيقام االجتامع عىل هامش 

استضافة األردن لبطولة غرب آسيا 
األوىل لكرة الطاولة لألندية من 19 
لغاية 22 أكتوبر بتنظيم من اتحاد 

غرب آسيا لكرة الطاولة وبالتنسيق 
مع نادي املفرق وشباب الثقة 

األردنيني، وسيعقد االجتامع غًدا 
الجمعة.

ورّشح مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة برئاسة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة، عيل املادح لحضور 

االجتامع.

وأوضح املادح أن االتحاد حريص 
عىل املشاركة يف اجتامعات اتحاد 

غرب اسيا واملساهمة يف تطوير 
هذا االتحاد الوليد الجديد، والذي 

سيساهم باشك يف تطوير دول 
غرب آسيا يف كرة الطاولة.

وسيعقد االجتامع يوم غد الجمعة 
20 أكتوبر الجاري، ملناقشة العديد 

من األمور املدرجة عىل جدول 

األعامل، إضافة إىل اجتامع املكتب 
التنفيذي، والذي ينتظر أن يقرر 

عن مكان وموعد بطولة غرب آسيا 
الثانية للناشئني وهي التصفيات 

املؤهلة إىل البطولة اآلسيوية 
املقبلة بعد أن اعرف االتحاد 
اآلسيوي ببطوالت غرب آسيا.
ويضم اتحاد غرب آسيا لكرة 

الطاولة 11 دولة وهي البحرين، 

األردن، اإلمارات والكويت والعراق 
والسعودية وفلسطني وسلطنة 

عامن ولبنان وسورية وقطر، 
ويرأس االتحاد األردين فواز الرشايب 
ويتخذ االتحاد من اململكة األردنية 

الهاشمية مقرًّا دامئًا له.
وسيشارك ناديا سار والبحرين يف 

البطولة، حيث سيمثل الناديان 
اململكة يف البطولة.

المادح يشارك في باجتماعات اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

علي المادح

عيسى محسن

الس��بت  غ��ٍد  بع��د  تس��حب 
قرع��ة بطول��ة األندي��ة العربية 
األبطال ال�30 لكرة الس��لة، التي 
س��تحتضنها العاصم��ة املغربي��ة 
باس��تضافة جمعية س��ا  الرباط 
املغريب، وس��تقام خال الفرة من 
23 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمر 

املقبل.
ويس��تضيف فريق جمعية س��ا 
املغريب هذه البطولة للمرة الثالثة 

بعد عامي 2006 و2014.
ويشارك يف النس��خة الثاثني من 
البطول��ة 13 فريًق��ا عربيًّا وهم: 
شبيبة  الجزائري،  البرويل  املجمع 
الليبي،  الن��ر  التونيس،  املن��ازه 
هومنتم��ن  امل��ري،  الجزي��رة 
الس��عودي،  الفت��ح  اللبن��اين، 

النزوة الع��امين، الغرافة القطري، 
ش��باب األهيل اإلم��ارايت والنفط 
املغريب  الريايض  الفت��ح  العراقي، 
واملستضيف جمعية سا املغريب، 
باإلضافة إىل ممثل الوطن املحرق 

البحريني.
“التاسعة  األخرية  النسخة  وكانت 
أقيم��ت يف  منه��ا،  والعرشي��ن” 
العاصمة التونس��ية العام املايض، 
وت��ّوج فري��ق النج��م الس��احيل 
التون��يس بطا لها بع��د فوزه يف 
املباراة النهائية عىل جمعية س��ا 

املغريب بنتيجة 62/72.
وميثل مملك��ة البحرين يف عربية 
املح��رق  فري��ق  الس��لة  أندي��ة 
باعتب��اره “بط��ل كأس خليفة بن 

سلامن” يف املوسم املايض.

املش��اركة  س��تعود  وبذل��ك، 
البحريني��ة يف البطول��ة العربي��ة 
لألندي��ة األبطال م��ن جديد بعد 
س��نوات،   7 قراب��ة  دام  توق��ف 
إذ كان��ت آخر مش��اركة لألندية 
الوطنية يف البطولة تعود إىل عام 

2010، حين��ام ش��ارك املحرق يف 
الثالثة والعرشين  النس��خة  لقب 
من البطول��ة التي أقيمت مبدينة 
اإلسكندرية املرية، وقّدم حينها 
اس��تطاع  إذ  الفت��ة،  مس��تويات 

التأهل إىل الدور الثاين.

وس��بق للمنام��ة أن مثل الس��لة 
الثاني��ة  النس��خة  البحريني��ة يف 
والعرشين التي أقيمت منافساتها 
يف العاصم��ة اللبناني��ة ب��ريوت، 
وحق��ق نتائج إيجابي��ة بحصوله 

عىل املرتبة الرابعة.

وميتل��ك ن��ادي الري��ايض بريوت 
اللبن��اين الرق��م القي��ايس يف عدد 
م��رات الف��وز بلق��ب البطول��ة 
العربي��ة لألندي��ة األبط��ال لكرة 
الس��لة حيث فاز به خمس مرات 
و2007  و2006   2005 أع��وام 
و2009 و2010، بينام فاز الجزيرة 
واإلتح��اد الس��كندري املري��ني 
باللق��ب 4 م��رات، وف��از النجم 
الساحيل التونيس واألهيل بنغازي 
الليبي والحكمة اللبناين والرش��يد 
العراق��ي باللق��ب مرت��ني، ومرة 
واحدة ألندية الش��ارقة اإلمارايت، 
القطري،  الري��ان  العراق��ي،  زين 
امللع��ب  الس��عودي،  االتح��اد 
النابيل التون��يس، االتحاد والجاء 

السوريني واالتحاد الجزائري.

فريق المحرق لكرة السلة  شعار االتحاد العربي لكرة السلة

السبت قرعة “األندية العربية” لكرة السلة
بمشاركة 13 فريًقا.. والمحرق يمثل الوطن 

محمد الدرازي

عسكر خالل زيارته المعرض

يرقب الشارع الكروي انطاقة دور ال� 16 
من مسابقة كأس جالة امللك لكرة القدم 
للموس��م الريايض 2017/2018. وس��تبدأ 
مباريات ذهاب دور ال� 16 من مس��ابقة 
“أغىل الكؤوس” غدا الجمعة، وذلك عىل 

مدى 4 أيام بواقع لقاءين يف كل يوم.
يف يوم الجمعة: يلعب األهيل مع املنامة، 
الشباب مع النجمة، ويوم السبت: البديع 
م��ع الحال��ة، البحرين مع االتح��اد، يوم 
األحد: الحد م��ع قايل، املحرق مع الرفاع 
الرشق��ي، ي��وم اإلثنني: الرف��اع مع مدينة 

عيى، املالكية مع البسيتني.

إثارة موجودة

باش��ك، فإن اإلثارة ستكون حارضة خال 
منافسات كأس امللك يف هذا املوسم.

اتح��اد الك��رة اس��تحدث نظام��ا جديدا 
للمس��ابقة يقيض بلع��ب املباريات بدءا 

من دور ال� 16 وحتى نصف النهايئ بنظام 
الذه��اب واإلياب، وم��ن دون اللجوء إىل 
األش��واط اإلضافي��ة بعد لق��اء اإلياب يف 
حال التعادل، بل ركات الرجيح لحس��م 

النتيجة مبارشة.

افتتاحية البطل

بطل النسخة السابقة فريق املنامة الذي 
أح��رز اللق��ب للم��رة األوىل يف تاريخ��ه 

سيفتتح مشواره مبواجهة األهيل.
ويأم��ل الفريق املنامي يف تك��رار إنجازه 
أم��ام رغب��ة األه��يل الس��اعي؛ لتعويض 
ظه��وره الضعيف يف بطولة ال��دوري، إذ 

يتذيل الرتيب حاليا بنقطة وحيدة.
لقاء املتطورين

مواجه��ة النجمة مع الش��باب س��تكون 
عنوانا للقاء الفريقني املتطورين، واللذين 

يقدمان مستويات مميزة هذا املوسم.

الفريق��ان بطموح��ات واس��عة وكب��رية 
للوص��ول إىل أبع��د حد ممك��ن يف هذه 
املسابقة، خصوصا مع ما قدماه حتى اآلن 
يف الدوري، إذ إن الش��باب ثانيا، والنجمة 

ثالثا.

درجة ثانية

لق��اء البدي��ع مع الحالة س��يكون 
بطاب��ع خ��اص؛ كونه��ام 
الدرجة  يلعبان يف دوري 
الثاني��ة، وه��ي املب��اراة 
تجم��ع  الت��ي  الوحي��دة 

الثانية  الدرجة  من  فريقني 
خال هذا الدور.

ورغ��م م��رور 4 ج��والت من 
الثانية، إال  الدرج��ة 

يلتقيا  مل  أنه��ام 
وستكون  بعد، 

مواجهته��ام بال��كأس ه��ي األوىل ه��ذا 
املوسم، وس��تتكرر 3 مرات أخرى )إياب 

الكأس وذهاب وإياب الدوري(.

لقاء متكافئ

مواجه��ة البحري��ن مع االتحاد س��تكون 
متكافئ��ة إىل حد كبري، وم��ن املتوقع أن 

يكون الحسم يف لقاء اإلياب.
لوض��ع  يس��عيان  الفريق��ان 
بصمتهام واملنافسة للوصول 
ع��ىل  النه��ايئ  نص��ف  إىل 
األقل، خصوصا أن املنافس��ة 
وأن  وموج��ودة،  مرشوع��ة 
املتأهل سيلعب مع الفائز من 
البديع والحالة؛ م��ا يعني تكافؤ 

الفرص أيضا.

مواجهة 
سهلة

فريق الحد من املؤم��ل له أن يكون عىل 
موعد سهل حينام يواجه فريق قايل.

الح��د بطل نس��خة 2015 يؤمل يف تكرار 
إنج��ازه التاريخي، ومحاول��ة الوصول إىل 
أقىص نقطة ممكنة أمام قايل الذي تجاوز 

الدور التمهيدي عىل حساب سرة.

المباراة األبرز

ميكن الق��ول إن مباراة الرفاع الرشقي مع 
املحرق ه��ي األبرز، وتحم��ل أيضا طابعا 
خاصا ب��ني الفريقني. وس��تكون املواجهة 
قوي��ة ب��ني فريقني س��بق له��ام التتويج 
باللق��ب، خصوص��ا أيض��ا أن املحرق هو 
صاحب النصيب األكر من عدد البطوالت 

يف هذه املسابقة.

لقاء أزرق

مواجهة الرفاع مع مدينة عيى س��تكون 

بطابع مميز، خصوص��ا أن الرفاع منتعش 
بفوزه األخري عىل املنامة يف الدوري بقيادة 
امل��درب الجديد عدن��ان إبراهي��م، أمام 
مدين��ة عيى رائد الرتيب حاليا يف دوري 
الثانية بقي��ادة املدرب جاس��م  الدرج��ة 
محمد، وال��ذي حقق الفوز يف 4 من أصل 

4 مباريات لعبها يف الدوري حتى اآلن.

الفارس أمام السفينة

لق��اء املالكية بطل دوري املوس��م املايض 
أمام البس��يتني سيكون آخر املواجهات يف 

هذا الدور.
وباش��ك، ف��إن الف��وارق موج��ودة بني 
الطرفني، وبأفضلية للاملكية عىل املستوى 
الفني، لكن يف الجه��ة األخرى، فإن نادي 
البس��يتني الذي يلعب حالي��ا يف الدرجة 
الثانية سبق له الوصول إىل نهايئ البطولة 

5 مناسبات دون أن يتوج باللقب.

إثارة مرتقبة في انطالقة ذهاب ثمن نهائي كأس الملك
غًدا... بدء مشوار الوصول للمنصة الملكية

تقرير         أحمد مهدي

النويدرات يواصل انتصاراته بفوز صعب على الرفاع بدوري زين
سمو الشيخ عيسى بن علي شهد جانبا من اللقاء 

محمد الدرازي

تختتم مساء اليوم )الخميس( مباريات 
الجولة 6 بإقامة لقاءين، يجمع أولهام 

الحد وسرة عند الساعة السادسة مساًء، 
ومن ثم املحرق واألهيل عند الساعة 

7:45 مساًء، وتقام املباراتان عىل صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتتجه أنظار عشاق كرة السلة البحرينية 
ملتابعة اللقاء املرتقب بني املحرق 

“وصيف الدوري” واألهيل صاحب املركز 

الثالث باملوسم املايض.
ويعتر لقاء اليوم بني املحرق متصدر 
الرتيب العام واألهيل الوصيف قمة 

لقاءات الجولة من خال املستوى الجيد 
الذي يتمتع به الفريقان، إذ برهن املحرق 
أنه أبرز املنافسني لحامل اللقب يف دوري 

هذا املوسم مثل املوسم السابق الذي 
فاز املنامة ببطولته بعد منافسة قوية مع 

املحرق.  وميلك املحرق 10 نقاط وحيدا 

يف الصدارة من 5 انتصارات ومن دون أي 
هزمية حتى اآلن يف الدوري، وهو الفريق 
الوحيد الذي مل يتعرض للهزمية إىل جانب 

املنامة، يف حني ميلك األهيل 9 نقاط يف 
املركز الثاين وفاز يف 4 مباريات وتعرض 
للهزمية يف لقاء واحد، ويسعى اليوم إىل 

إلحاق الهزمية األوىل باملحرق هذا املوسم.
ويدرب األهيل املدرب األمرييك آرون الذي 
سريمي بكل قوته يف مباراة اليوم مستعينا 

باعبيه هشام رسحان واألمرييك دوغيت 
كمفتاحني رئيسني بعد تألقهام يف املباراة 
األخرية. وسيعول آرون عىل عودة حسني 

شاكر من اإلصابة، ووجود كاظم ماجد 
وصباح حسني وبقية الاعبني.

ويدرب املحرق الريب إيفان الذي من 
املنتظر أن يستعيد يف تشكيلته بلقاء 

اليوم صانع اللعب أحمد حسن وزميله 
محمد عبداملجيد اللذين غابا عن الفريق 

مؤخرا، كام تعاىف محمد نارص من اإلصابة 
التي أملت به مطلع املوسم.  ويعول 

املحرق عىل نجومه املحليني املميزين من 
أمثال محمد حسن، بدر جاسم، هاشم 
حبيب وعيل عباس، إىل جانب املحرف 

األمرييك جوردان.
ويتوقع أن يحرض مباراة اليوم جمهور 

غفري من مشجعي الفريقني.
وتبدو املباراة األوىل اليوم يف متناول فريق 

سرة الذي يدخل املواجهة بإدارة فنية 
جديدة متمثلة يف املدرب الوطني نجاح 

مياد.
وميلك سرة 5 نقاط يحتل بها املركز 11 

ويسعى إىل الفوز يف مباراة اليوم؛ لتحسني 
موقعه يف سلم الرتيب.

يف الجانب اآلخر، ميلك الحد 4 نقاط 
ويسعى إىل تحقيق فوزه األول يف دوري 

هذا املوسم.

صدام ناري بين المحرق واألهلي.. وسترة أمام الحد
في ختام لقاءات الجولة 6

البالد سبورت

واص��ل النويدرات سلس��لة انتصاراته 
املتتالي��ة ب��دوري زي��ن لكرة الس��لة 
وحق��ق ف��وزه الخامس ع��ىل التوايل، 
بتغلب��ه عىل حس��اب الرف��اع بنتيجة 
)68/65(، يف اللق��اء ال��ذي جمعه��ام 
مس��اء أم��س )األربعاء(، ع��ىل صالة 
اتح��اد اللعبة ب��أم الحص��م، يف إطار 
منافس��ات الجولة السادسة من الدور 

التمهيدي للمسابقة.
وصع��د النوي��درات به��ذا الف��وز إىل 
ص��دارة الرتي��ب مؤقتا بع��د أن رفع 
رصي��ده إىل 11 نقطة من 5 انتصارات 
وخس��ارة واح��دة، في��ام ع��اد الرفاع 
لدائرة الهزائم بتلقيه الخس��ارة الثالثة 
مقاب��ل انتصارين وأصبح رصيده إىل 7 

نقاط يف املركز الثامن.
 وش��هد رئيس مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيى بن عيل ب��ن خليفة آل خليفة، 
ش��وط املب��اراة األول ال��ذي انته��ى 

ملصلحة الرفاع بنتيجة 31/26.
ويدين النويدرات بهذا الفوز إىل العبه 
إبراهي��م الب��ري الذي من��ح فريقه 
العام��ة الكاملة عر تصويب��ة ثاثية 
متقن��ة يف الثواين األخرية م��ن املباراة 
بع��د أن كان��ت النتيجة حينها تش��ري 

للتعادل 65/65.

وج��اء أفض��ل مس��جل يف النويدرات 
ال��ريب إليك ب���29 نقط��ة، وأضاف 
محمد بطي وحس��ن م��دن 10 نقاط 

لكل منهام.
ولعب الرفاع املباراة بثوب جديد بعد 
التعاقد مع املحرف مارس��يل كزافيري 
الذي قدم أداء جيدا وسجل 34 نقطة 

وحقق 17 متابعة.
الرف��اع ورغم خس��ارته إال أن��ه قّدم 

مس��توى جيدا وكان ندا قويا ملنافسه، 
وكان ه��و املتق��دم يف معظ��م فرات 

املباراة. 
الرف��اع أنه��ى الش��وط األول متقدما 
بفارق 5 نق��اط وبنتيجة 26/31، بعد 
أن ف��از يف الربع األول 19/16، وفاز يف 

الثاين أيضا 12/10.
النويدرات منع منافس��ه من توس��يع 
النتيج��ة يف الربع الثال��ث وأبقى عىل 

الفارق بس��يطا ط��وال الف��رة، حتى 
أعطت ثاثية حسني حسن النويدرات 
التقدم الثاين يف املباراة حسم بها هذا 

الربع ملحصلته 45/44.
واس��تعاد الرفاع تقدم��ه رسيعا بداية 
الرب��ع األخري ال��ذي اس��تمر إىل آخر 
دقيقتني حت��ى نجح النوي��درات من 
تعدي��ل النتيج��ة 59/59 ث��م التقدم 

للمرة الثالثة.

وعادل الرف��اع النتيجة يف آخر 9 ثواين 
بثاثي��ة رضا ش��مس 65/65، رد عليها 
رسيعا إبراهيم الب��ري بثاثية قاتلة 
منح��ت النوي��درات نق��اط املب��اراة 

.68/65
ويف اللق��اء الثاين أمس، حقق البحرين 
فوزا كبريا عىل حساب سامهيج بنتيجة 

.)100/64(
وهذا هو الفوز الث��اين للبحرين الذي 

رفع به رصيده إىل 8 نقاط يف املركز 9، 
فيام تلقى سامهيج خسارته السادسة 
وبات رصيده إىل 6 نقاط يف املركز 12.
وتسيد البحرين فرات املباراة االربع، 
إذ ف��از يف الربع األول 28/16، وفاز يف 
الثاين أيضا 28/13، ويف الثالث 29/18، 
قب��ل أن يتعادل الفريق��ان 16/16 يف 

الربع األخري.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد جانبا من لقاء النويدرات والرفاع جانب من اللقاء        تصوير: رسول الحجيري
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ق��دم وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م ماجد 
النعيمي شكره الجزيل لرئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ى بن عيل بن خليف��ة آل خليفة 
العت��اده إقامة بطولة س��موه األوىل 
لكرة السلة للمدارس اإلعدادية للبنني 
الحكومي��ة والخاصة، والتي بدأت منذ 
ي��وم الثامن لش��هر أكتوب��ر الجاري، 
مش��راً إىل أن ه��ذه الخط��وة ُتع��د 
مهمة للغاية يف سبيل الرقي بالرياضة 
املدرسية وتطويرها لألفضل، مشرا إىل 
أن وزارة الرتبية والتعليم س��باقة دامئاً 
لدع��م األنش��طة الرياضية املدرس��ية 
كاف��ة، والت��ي م��ن ش��أنها أن ُتحقق 
األه��داف املرج��وة، وبال��ذات الت��ي 
تتعلق بالتعاون مع الجهات الرياضية 
املختلفة يف اململكة، إضافة لالتحادات 
الرياضي��ة مثل��ا يحص��ل يف البطولة 
الحالية، وكذلك األنش��طة التي تقيمها 
والكش��فية  الرياضي��ة  الرتبي��ة  إدارة 

واملرشدات بالوزارة.
وأضاف وزي��ر الرتبية والتعليم “ُنبارك 
ه��ذه الخط��وة بإقامة بطولة س��مو 
الش��يخ عيى ب��ن ع��يل األوىل لكرة 
الس��لة، وه��ذا ُيعرب عن حب س��موه 
الكب��ر له��ذه اللعبة والرغب��ة منه يف 
نرشه��ا عىل نط��اق أوس��ع يف مملكة 
البحرين، وهذا لن يأيت إال عرب الوصول 
إلرشاك رشيحة أكرب من الطالب يف هذا 
املحفل، واهتام س��موه بهذه اللعبة 

ي��أيت امتداًدا للدور الكبر الذي قام به 
والده س��مو الشيخ عيل بن خليفة آل 
خليفة، والذي ترأس هو اآلخر االتحاد 
البحريني لكرة السلة لسنوات طويلة، 
كان فيها نعم الرئيس، وس��اهم بشكل 
كب��ر يف تطوي��ر لعبة كرة الس��لة يف 

البحرين”.
وق��ال وزير الرتبي��ة والتعلي��م “نظراً 
إلمياننا بأهمية هذه البطولة وأهدافها، 
فق��د أوعزن��ا إلدارة الرتبي��ة الرياضية 
والكش��فية واملرش��دات، وبالخصوص 
قس��م الرتبية الرياضية بالعمل الجاد 
عىل إقامة البطولة وتنظيمها وإخراجها 
بأبه��ى حلة، مع التع��اون الكامل مع 
االتحاد البحريني لكرة السلة يف وضع 
القوانني واللوائ��ح الخاصة بها، ونأمل 
التوفي��ق يف النهاية يف الوصول لتنظيم 

البطولة عىل أعىل مستوى”.
وأوض��ح وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م أن 
الوزارة تتابع باس��تمرار سر العمل يف 
هذه البطولة التي ب��دأت يوم الثامن 

من الشهر الجاري، ويسعدها مستوى 
النج��اح الذي تم التوصل له، مش��يداً 
بكل الجهود التي ُتبذل يف تنظيم هذا 

الحدث املهم.

وزير التربية والتعليم: البطولة مهمة وتسهم في تطوير الرياضة المدرسية
ل������ق������اءان ف�����ي خ�����ت�����ام ال����ج����ول����ة ال����راب����ع����ة 

جانب من منافسات البطولة

أم الحصم                اللجنة اإلعالمية

أشاد جاسم محمد “النحلة” 
مدرب فريقي الناشئني 

والشباب لكرة السلة بنادي 
الحالة ببطولة سمو الشيخ 

عيى بن عيل املدرسية 
األوىل لكرة السلة، وقال إن 

انعكاسات هذه البطولة 
واضحة عىل العبي األندية، 

حيث نرى زيادة اهتام 
الالعبني بالتدريبات وتعلقهم 
باللعبة بشكل أكرب بعد هذه 
املشاركة التي لقيت متابعة 

اعالمية وتغطية متميزة 
بشكل يومي، وهو اليشء 

الذي يحتاجه الالعب الناشئ؛ 
من أجل زيادة الدافعية، 

ومن أجل العمل الجاد عىل 
تطوير قدراته وإمكاناته.

وأضاف محمد “حرص رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة 

سمو الشيخ عيى بن عيل 
آل خليفة عىل االهتام 

بالقاعدة وتطوير الفئات 
السنية، والعمل عىل اكتشاف 

املواهب يف سن مبكر كان 
وراء إقامة هذه البطولة 

املدرسية التي ستكون داعا 
كبرا لألندية وخصوصاً يف 

الفئات السنية”.
واسرتسل محمد بالقول 

“مشاركة الالعب مع فريق 
مدرسته وإىل جانب زمالئه 

وبتشجيع من معلمه يحفزه 
إىل االبداع، وهذا أمر رائع 
جداً ويساعد عىل تقديم 

أفضل املستويات والسعي 

الدائم نحو التدريب أكرث، 
وتابع: من األمور املهمة يف 

التدريب رغبة الالعب يف 
مارسة اللعبة ودافعيته 

نحو تعلم جميع مهاراتها مع 
اإلتقان”.

وبنينَّ النحلة أن هذه البطولة 
من أهم أهدافها اكتشاف 

املوهوبني، وضمهم إىل 
األندية؛ من أجل مارسة 

اللعبة بشكل رسمي بهدف 
صقل املواهب التي تنصب 

بالنهاية يف املنتخبات 
الوطنية، وتابع: يف نادي 

الحالة وجدنا أن مشاركة 
عدد من العبي النادي يف 
بطولة سمو الشيخ عيى 

بن عيل انعكس إيجابياً 
عىل الالعبني، وبالتايل تحقق 

البطولة أهداف عديدة يف آن 
واحد.

وأوضح النحلة أن هناك 
خامات ممتازة من الالعبني 

يف البطولة، وعىل األندية أن 
تستقطبهم وتعمل عىل صقل 
مواهبهم وتدريبهم بالصورة 

املطلوبة، وأكد النحلة أن 
هذه البطولة ستكون منبعا 

الكتشاف املواهب وعىل 
األندية االستفادة منها 

بالشكل املطلوب.
وبنينَّ النحلة أن العبي نادي 
الحالة املشاركني يف البطولة 

زادت ثقتهم بأنفسهم، 
وكانوا سعداء جداً بهذه 

املشاركة، حيث لعبوا مع 
فرقهم املدرسية بكل أريحية 
من دون أي ضغوط، ولذلك 

قدموا مستويات متميزة.
وكشف النحلة أنه كان 

يشارك مع الفرق املدرسية 
لكرة السلة دامئاً عندما 

كان طالباً، وبنينَّ أن هذه 
املشاركات تكون أجواؤها 
مختلفة عن أجواء األندية 

واملنافسات الرسمية، وأضاف: 

كنا نلعب مع العبني مختلفني 

عمن كانوا معنا يف النادي، 

ونواجه العبني مل يسبق لنا 

اللعب ضدهم، وبالتايل فرصة 

كبرة للتألق والتعارف بني 

املشاركني، وتابع: كثر من 

الالعبني يتألقون يف دوري 

املدارس أكرث ما يتألقون مع 

أنديتهم، ورمبا تكون أسباب 

ذلك نفسية بالدرجة األوىل.

وتوقع النحلة أن تزداد 

املنافسة أكرث يف الدور نصف 

النهايئ من البطولة، وأكد 

أن املباراة النهائية ستكون 

سابقة تاريخية يف بطوالت 

املدارس، وأضاف: عودنا 

سمو الشيخ عيى بن عيل 

عىل املفاجآت، ولذلك نتوقع 

الكثر من املفاجآت يف ختام 

البطولة.

مدرب الفئات السنية بنادي الحالة جاسم محمد:

انعكاسات البطولة المدرسية واضحة على العبي األندية

جانب من المنافسات جاسم محمد

وزير التربية والتعليم

ختام الجولة الرابعة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من بطولة سمو الشيخ 
عيى بن عيل املدرسية األوىل لكرة السلة، حيث تقام يف 

الثالثة والنصف بعد الظهر مباراة تجمع فريقي مدرسة عراد 
اإلعدادية مع مدينة حمد اإلعدادية، فيا تجمع املباراة الثانية 
فريقي مدرسة النسيم الدولية ومدرسة مدينة حمد االبتدائية 

اإلعدادية “الجديدة” بالساعة الخامسة والنصف مساء.
ويعمل فريق مدرسة عراد عىل مواصلة سلسلة االنتصارات 

التي بدأها منذ الجولة الثانية؛ لضان تأهله للدور قبل النهايئ 
من البطولة، خصوصا يف ظل ما ميتلكه الفريق من إمكانات 
فنية عالية بوجود عدد من الالعبني املميزين القادرين عىل 
ترجمة توجيهات الجهاز الفني بصورة طيبة داخل امللعب، 

فيا سيعمل فريق مدرسة مدينة حمد عىل مجاراة خصمه، 
والسعي إىل تقديم مستوى فني أفضل من الجوالت املاضية، 

ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية عىل الرغم من صعوبة املهمة.
ويف اللقاء الثاين يدخل فريقا مدرسة النسيم الدولية ومدرسة 
مدينة حمد االبتدائية اإلعدادية “الجديدة” هذه الجولة؛ من 

أجل تقديم مستوى أفضل من الجوالت املاضية، وتحقيق الفوز 
األول لها، خصوصا وأن الفريقني مل يذوقا طعم الفوز منذ  
انطالق البطولة، وباتا خارج دائرة املنافسة عىل بلوغ الدور 

قبل النهايئ بعد سلسلة من الهزائم يف اللقاءات السابقة.

من مراسم دخول الفرق

لقطة من المنافسات       



 أكد مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
لكرة الق��دم أهمية املرحلة املقبلة يف 
مش��وار املنتخب الوطن��ي األول نحو 

التأهل إىل نهائيات كأس آسيا 2019.
جاء ذلك خالل االجتامع الدوري الذي 
عق��ده مجلس اإلدارة برئاس��ة رئيس 
االتح��اد الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 

أحمد آل خليفة.
وأك��د مجل��س اإلدارة يف بي��ان بعد 
االجتامع أن املرحل��ة املقبلة تتطلب 
تعاوًن��ا كبريًا والتفاًفا واس��ًعا من قبل 
جمي��ع األط��راف لالهت��امم الخاص 
وبش��كل أك��رب باملنتخ��ب األول عرب 
توف��ري س��بل الدع��م اإليجابي��ة له؛ 
لضامن التأهل إىل النهائيات اآلسيوية 
التي ستقام يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وبن��اء عىل توصي��ات االجتامع وبعد 

االط��الع واملناقش��ة للتقري��ر املقدم 
من قب��ل الجهازين الفن��ي واإلداري، 
جّدد مجل��س اإلدارة الثقة يف املدرب 
التش��ييك س��كوب ليكون ع��ىل رأس 
الوطن��ي  للمنتخ��ب  الفني��ة  اإلدارة 
األول، مؤكًدا املجل��س أهمية وقوف 
األرسة الكروية خلف املنتخب ودعمه 
خ��الل الفرتة املقبلة، والتي ستش��هد 
لق��اًء مهاماًّ ضم��ن الجولة الخامس��ة 

بالتصفيات أمام منتخب سنغافورة.
ع��ىل  اطل��ع  اإلدارة  مجل��س  وكان 
توصي��ات االجتامع الذي عقده رئيس 
االتح��اد ون��واب الرئي��س وعدد من 
أعض��اء مجلس اإلدارة م��ع الجهازين 
الفن��ي واإلداري للمنتخ��ب، إذ قّدم 
مدرب املنتخب، التش��ييك مريوسالف 
ا بالفرتة املاضية  س��كوب، تقريرًا خاصاًّ
وم��ا تضمن��ه اس��تحقاق املنتخب يف 

التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 2019، 
وكان آخرها الخس��ارة م��ن منتخب 
الصني تايبي��ه يف تايبيه بهدف مقابل 

اثنني.

كام اطلع مجلس اإلدارة عىل التقرير 
اإلداري ال��ذي قدمه مدي��ر املنتخب 
عارف عبدالرزاق خالل ذات االجتامع.
وش��هد االجتامع أيض��ا الوقوف عىل 

كافة اإلحص��اءات واألرق��ام املتعلقة 
بلق��اء الصني تايبيه األخري، كام نوقش 
التقري��ر اإلداري املق��دم م��ن مدير 
املنتخ��ب، والوق��وف ع��ىل النق��اط 

السلبية وتالفيها مستقبال.
م��ن جهة أخرى، وّج��ه مجلس إدارة 
االتحاد الش��كر إىل ن��ادي الحد عىل 
موافقته إلع��ارة مدرب الفريق األول 
بنادي الحد خالد تاج؛ ليكون مساعًدا 
مل��درب املنتخ��ب األول س��كوب يف 
املب��اراة القادمة، معرًب��ا عن تقديره 
لن��ادي الحد ع��ىل هذا التع��اون مبا 

يخدم مصلحة الكرة البحرينية. 
إىل ذل��ك، قّرر مجل��س إدارة االتحاد 
عق��د اجت��امع خ��اص م��ع العب��ي 
املرحلة  أهمي��ة  لتوضيح  املنتخ��ب؛ 
املقبلة، والتي ستشهد بعد التوصيات 
م��ع الجهاز الفني وض��ع آلية خاصة 
الختي��ار مزي��ج م��ن العب��ي الخربة 
والشباب مبا يخدم تطلعات وأهداف 
املنتخ��ب نح��و التأه��ل إىل نهائيات 

كأس آسيا 2019.

اتحاد الكرة يجّدد الثقة في مدرب المنتخب األول
أكد أهمية التعاون والتكاتف للتأهل إلى كأس آسيا 2019

ت����اج م���س���اع���ًدا ل����ل����م����درب... واج���ت���م���اع خ����اص م���ع ال��اع��ب��ي��ن

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي
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رئاسة  الصحفيني  أس��ندت جمعية 
لجنة اإلع��الم الري��ايض إىل الزميل 
اإلعالمي محمد اس��امعيل رس��مياً 
ليتوىل الرئاس��ة خلفاً للزميل محمد 
قاس��م الذي قدم اس��تقالته مؤخراً 
بعدم��ا ق��ى يف منصب الرئاس��ة 

حوايل 3 سنوات ونصف تقريبا.
وس��بق ملحم��د اس��امعيل أن توىل 
رئاس��ة لجن��ة اإلع��الم الريايض يف 
ع��دة دورات انتخابية س��ابقة كام 
أن��ه كان يت��وىل منص��ب أمني رس 
جمعي��ة الصحفيني وه��و عضو يف 
االتحاد الخليج��ي لإلعالم الريايض، 
ومثل البحري��ن يف عدة اجتامعات 
خارجي��ة ع��ىل مس��توى االتح��اد 
العريب و اآلسيوي والدويل للصحافة 

الرياضية.
ويف أول ترصي��ح ل��ه بعد تس��لمه 
مهمة الرئاسة أمس األربعاء رسميا، 
أعرب اس��امعيل ل� “البالد سبورت” 

ع��ن اعت��زازه الكبري برئاس��ة لجنة 
اإلعالم الريايض وني��ل ثقة جمعية 
الصحفي��ني ليواص��ل خدم��ة هذا 
القط��اع العري��ض م��ن اإلعالميني 
ويواصل مس��رية العط��اء، موضحاً 
بأنه س��يعمد الحقا لتش��كيل لجنة 
جديدة تضم مجموعة من الوجوه 

الشابة لوضع برنامج متكامل يخدم 
اإلعالم الريايض بكل فئاته.

وأضاف “ أشكر الزميل محمد قاسم 
وجميع اعضاء لجنة اإلعالم الريايض 
ع��ىل كل م��ا قدموه خ��الل الفرتة 
املاضي��ة، وأتطلع ملواصلة املس��رية 
من خ��الل التعل��م م��ن التجارب 

الس��ابقة ع��رب تعزي��ز اإليجابيات 
وتاليف الس��لبيات وامليض قدما نحو 
االرتقاء باإلعالم الريايض واالستفادة 
من كل الخ��ربات املتاحة والتعاون 
مع جميع الصح��ف املحلية وقناة 
البحري��ن الرياضي��ة وكل م��ن له 
عالقة بالجسد اإلعالمي لنوظفه يف 

خدمة الحركة الرياضية..”.
ولدى س��ؤالنا له عن م��دى قدرته 
يف توف��ري امليزانية لتنظي��م الربامج 
وأن  س��بق   “ أج��اب  واألنش��طة 
واجهتني تلك املشكلة عندما كنت 
رئيس��ا للجن��ة قبل عدة س��نوات، 
ولكنني سأسعى لوضع خطة مالية 
والحص��ول عىل الدع��م الالزم دون 
املبالغة يف تنظيم األنشطة والربامج، 
والعمل وفقا لإلمكانات املتاحة ومبا 
ه��و متوفر من ميزاني��ة متمنياً أن 
أكون عند حس��ن ظن أرسة اإلعالم 

الريايض..”.

كش��ف رئيس مجل��س الك��رة الطائرة 
الش��اطئية محمد الفردان عن مشاركة 
املنتخب يف بطولة األردن الدولية والتي 
ستقام يف خليج العقبة خالل الفرتة من 
25 لغاي��ة 28 الش��هر الج��اري بعدما 
تلقى االتح��اد البحريني للكرة الطائرة 

دعوة رسمية للمشاركة يف البطولة.
وأضاف الفردان ل� “البالد س��بورت” أن 
االتحاد وافق عىل املش��اركة يف البطولة 
الدولي��ة والتي س��تكون مبثابة محطة 
إعداد مناس��بة قبل خوض منافس��ات 
والعرشين  السادس��ة  العربية  البطولة 
والتي ستحتضنها س��لطنة عامن خالل 

الفرتة من 4 لغاية 10 نوفمرب املقبل.
ويق��ود املنتخب امل��درب الوطني عيل 
جعف��ر والذي اختار قامئ��ة مكونة من 
أربعة العبني وهم محمد يعقوب وعيل 
مرهون وحسن عقيل وأمين هرونة بناًء 
عىل نتائجهم ومس��توياتهم يف مسابقة 
الك��رة الطائرة الش��اطئية التي أقيمت 
بدورة س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 

لأللعاب الرياضية )نارص10(.
وذكر الف��ردان أن املنتخب س��يمكث 
يف األردن بعد انته��اء البطولة الدولية 
عىل أن يخوض معس��كرًا تدريبياًّا هناك 

ليتج��ه فيام بع��د مبارشة إىل س��لطنة 
عامن لخوض غامر منافس��ات البطولة 
العربية، مشريًا إىل ارتياح الجهاز الفني 
من املش��اركة يف البطولة الدولية والتي 
تش��كل فرص��ة مثالية لرف��ع جاهزية 
الالعب��ني والتع��رف عىل مس��توياتهم 
بص��ورة أفض��ل والتعرف ع��ىل نقاط 
الضع��ف والقوة واكتس��اب املزيد من 
الجاهزي��ة الفني��ة والبدني��ة واللياقية 
مب��ا ينعكس بصورة إيجابي��ة عىل أداء 

املنتخب يف املعرتك العريب.
الوطن��ي  منتخبن��ا  ويواص��ل  ه��ذا، 
تحضرياته الفنية عىل قدم وس��اق عىل 
مالعب داركليب الرملية وس��ط انتظام 

جمي��ع الالعبني يف الحص��ص التدريبية 
والذي  العريب  لالس��تحقاق  اس��تعداًدا 
أكدت خالله 11 دولة عىل املشاركة يف 
الح��دث وهي البحري��ن وقطر وعامن 
والع��راق واليم��ن وليبي��ا وفلس��طني 

والسودان ولبنان واألردن واملغرب.
نتائ��ج  لتحقي��ق  املنتخ��ب  ويتطل��ع 

إيجابي��ة، حي��ث إن آخر لق��ب عريب 
حققه املنتخب كان يف النسخة السابعة 
ع��رشة التي أقيمت يف ليبيا عام 2008، 
بين��ام يحمل لق��ب النس��خة املاضية 
التي أقيمت يف املغرب 2016 املنتخب 

القطري.

أكد العمل وفق اإلمكانات المتاحة

يخوض معسكرًا استعداًدا للعربية

محمد إسماعيل رئيسا للجنة اإلعالم الرياضي

منتخب الشواطئ يشارك في “دولية األردن” للطائرة

حسن علي

حسن علي

شعار لجنة اإلعالم الرياضي محمد اسماعيل

منتخب الشواطئ

 محمد الفردان

اتحاد بناء األجسام الدولي يمنح 
اتحاد رفع األثقال جميع الحقوق

أم الحصم – 
االتحاد البحريني 

لرفع األثقال :  
منحت أكادميية 
االتحاد الدويل 
لبناء األجسام، 

واللجنة األوملبية 
البحرينية 

تفويضاً بإقامة جميع دوراتها التسع 
مبملكة البحرين، حيث منحت 

األكادميية كافة حقوق إدارة وتنظيم 
جميع الدورات الدولية الخاصة 
  IFBB بأكادميية االتحاد الدويل

مبملكة البحرين.
ويأيت ذلك تأكيداً عىل املكانة املرموقة 

التي باتت تحتلها اململكة عىل 
الخارطة العاملية يف شتى املجاالت السيام املجال الريايض 

ومجال رياضة بناء األجسام وما حققته يف السنوات املاضية 
من إنجازات مرشفة واحتضانها مختلف البطوالت الرياضية 

عموماً وبطوالت بناء األجسام خصوصاً.
ويهدف االتحاد البحريني لرفع األثقال من جهته لتقليص 
نفقات الدورات وتكاليفها عىل املشاركني دعاًم منه دون 

السعي ألي ربح مادي، ونرش ثقافة رياضة بناء األجسام وكل 
ما يتعلق بها، ومن املقرر أن تقام الدورات تحت ارشاف 

أكادميية اللجنة األوملبية البحرينية وإدارة االتحاد البحريني 
لرفع األثقال ودعم من رشكة متكني، والدورة مدعومة لجميع 

الدارسني البحرينيني ومفتوحة لجميع الجنسيات برسوم 
االتحاد الدويل، والدورات املرصودة من جانب االتحاد الدويل 
يحارض بها نخبة من الشخصيات املهمة يف عامل بناء األجسام 
واللياقة البدنية ومكافحة املنشطات، وغريها من التخصصات 

ذات الصلة.
وبارك رئيس االتحاد الدويل لبناء األجسام رافائيل سانتونغا، 

ونائب الرئيس عادل فهيم، ورئيس األكادميية يف منطقة 
الخليج عبدالحكيم البلويش.

من جهته، أعرب نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال 
سلطان الغانم عن سعادته الكبرية بأن يكون االتحاد 

البحريني لرفع األثقال محل ثقة وتقدير من جانب االتحاد 
الدويل لبناء األجسام بأن مينحه كافة حقوق إدارة وتنظيم 

جميع الدورات الدولية الخاصة بأكادميية االتحاد الدويل 
IFBB، مشرياً أن هذه الثقة جاءت لتؤكد ما تحظى به 

مملكة البحرين من ثقة دولية وعاملية بفضل دعم القيادة 
الحكيمة بالبالد، ودعم القيادة الرياضية وعىل رأسها ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، ورئيس االتحاد 

البحريني لرفع األثقال الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، 
واألمني العام املساعد للمجلس األعىل للشباب والرياضة أمني 
عام اللجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، وما حققه 

نجوم هذه الرياضة عىل املستوى املحيل والدويل العاملي، 
وما حققه االتحاد من إنجازات بقيادة الشيخ عبدالله بن 

راشد آل خليفة واألخوة األعضاء، نحن فخورون بهذه الثقة 
التي مينحها لنا االتحاد الدويل لبناء األجسام، ونعد الجميع 

بالعمل املضاعف؛ من أجل تطوير هذه الرياضة واالستفادة 
من جانب كل منتسبيها داخل اململكة وخارجها.

ومن املقرر أن تقام أوىل الدورات يومي الخميس والجمعة 
املقبلني املوافق 26 و27 من شهر أكتوبر الجاري.

عادل فهيم

سلطان الغانم

رافاييل سانتونغا
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)وكاالت(: أش��اد ماوريس��يو بوكيتينو، 
م��درب توتنهام ب��أداء العب��ي فريقه 
بعد املس��توى املميز الذي ظهروا عليه 
أمام ريال مدريد يوم الثالثاء، يف اللقاء 
الذي انتهى بالتعادل )1-1( عىل ملعب 
سانتياجو برنابيو، بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتين��و: “مهمتنا الكبرية كانت 
تتمثل يف منافس��ة فري��ق بحجم ريال 
مدري��د عىل ملعبه. أعتق��د أنَّنا نجحنا 

يف ذلك”.
وتاب��ع: “علين��ا أن نتَّخذ ه��ذه املباراة 
كدفع��ة إيجابي��ة، فقد جعلتن��ا نؤمن 
أك��ر بأفكارنا، وأثبت��ت امتالكنا لحلول 

مختلفة”.
وع��ن رشاك��ة ه��اري ك��ن، وفريناندو 
لورينت��ي للمباراة الثاني��ة عىل التوايل، 
ك��ن،  م��ن إرشاك  “اله��دف  أوض��ح: 
ولورينت��ي، هو إعطاء ك��ن حرية أكرب، 

وسط مدافعي ريال مدريد”.
وأض��اف: “فرينان��دو، أدى مباراة كبرية 
مبنطق��ة الوس��ط، رغم ع��دم التحاقه 
بنا خ��الل ف��رة اإلع��داد قب��ل بداية 
املوس��م. أعتقد أنَّنا استفدنا من خربته 
ومس��اهمته يف الوصول له��ذه النتيجة 

الرائعة”.
وأكمل: “كانت فرص��ة عظيمة إلثبات 
قدراتن��ا عىل منافس��ة الف��رق صاحبة 
املس��تويات العالي��ة. يف مث��ل ه��ذه 
املباري��ات العقلية الخاص��ة بك تكون 

املفتاح لتحقيق نتيجة جيدة”.
وأش��اد املدرب األرجنتين��ي بتصديات 
هوج��و لوريس الذي كان، برفقة كيلور 
نافاس، أحد أبطال املواجهة بن الفريق 

اإلنجلي��زي والفريق املدري��دي بقيادة 
زين الدين زيدان.

وقال: “كان هوجو لوريس رائعا. حظينا 
نح��ن بالف��رص األخ��رية. تكافئك كرة 
القدم أحيانا، وال تكون عادلة يف أحيان 

أخرى”.
وأضاف: “لكن اعتق��د أن ريال مدريد 
س��نحت له فرصتان كان حارسنا حاسام 
فيهام.. كيلور نافاس تصدى لفرص كن 

أيضا”.
وواص��ل: “كرة القدم هي ك��رة القدم. 
أداء هوج��و اليوم كان رائًعا. يس��تحق 
تقديرا خاصا. أق��ول إنه ضمن األفضل 
يف الربمييريليج واليوم سنحت لنا الفرصة 
لرؤي��ة ملاذا هو أح��د األفضل يف العامل. 

كان املستوى خياليا”.
وتابع: “املنافس��ة م��ع فريق مثل ريال 
مدريد.. كن��ا بحاجة لفع��ل ذلك أمام 
فريق عىل أعىل مستوى. نحن يف مرحلة 
بناء شاملة وهذا يعزز رؤيتنا. نحن اآلن 
يف مركز جيد يف املجموعة بسبع نقاط. 
ثم يأيت دورمتون��د وأبويل ولكل منهام 
نقط��ة واحدة. تعني لنا ه��ذه النقطة 

الكثري يك نتمكن من التأهل”.
وأبرز: “كانت فرصة رائعة يك نظهر أننا 
قادرون عىل املنافس��ة. عىل املس��توى 
الذهن��ي والنفيس هذا أمر مهم. نلعب 
أم��ام فريق معتاد عىل املنافس��ة بهذا 

املستوى”.
واختت��م: “نواصل البناء، جمعنا س��بع 
نق��اط يف دور املجموعات العام املايض 
ولدينا اآلن الرقم نفسه. يجب أن مينحنا 

ذلك الثقة يف الطريق الذي اخرناه”.

من مواجهة ريال وتوتنهام 

)وكاالت(: ق��ال ماوريس��يو س��اري، 
م��درب ن��ادي نابويل، إن مانشس��ر 
س��يتي بات اآلن عىل نفس مستوى 
برش��لونة وريال مدريد، ويس��تطيع 
مواصلة مش��واره نح��و الفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
وقدم السيتي، عرضا هجوميا رائعا يف 
أول 20 دقيق��ة، وتقدم بهدفن أمام 
نابويل يف استاد االتحاد، الثالثاء لكنه 
عاىن بعد ذلك أمام الفريق اإليطايل، 
ال��ذي فاز بكل مباريات��ه يف الدوري 

املحيل.
وردا عىل سؤال عام إذا كان شعر أن 
الس��يتي عىل نفس مستوى عمالقي 
إسبانيا، وبوسعه إحراز اللقب القاري، 
قال ساري “نعم أظن ذلك، إنه ميلك 

تشكيلة غري عادية وإمكانيات بدنية 
وفنية وخططية مذهلة”.

ويتصدر السيتي، املجموعة السادسة 

يف دوري األبطال برصيد 9 نقاط من 
ثالث مباريات، ك��ام يتصدر الدوري 
اإلنجليزي بس��بعة انتصارات يف أول 

8 جوالت.
وأض��اف س��اري “املنافس يس��تحق 
اإلش��ادة عىل طريق��ة ب��دء املباراة 
الفني ورسعت��ه، تحركات  وأس��لوبه 
الخص��م كانت رائعة، لكن يف الوقت 

ذاته فإننا مل نفرض الضغط الكايف”.
وتابع “لك��ن كل التحية لالعبن عىل 
الخ��روج من هذا املوقف أمام فريق 
يدم��ر كل م��ن يقف أمامه، أش��عر 
ببع��ض املرارة م��ن النتيج��ة، لكننا 
أظهرنا أن بوس��عنا التنافس عىل هذا 

املستوى”.
وحص��ل ناب��ويل، عىل ركلت��ي جزاء، 
وأه��در دريس مريتن��ز األوىل، بينام 
س��جل أمادو دياوارا ه��دف فريقه 

الوحيد من الركلة األخرى. 

نياب��ة  أعلن��ت  )وكاالت(: 
العاصم��ة اإلس��بانية مدري��د 
الثالث��اء، أن هن��اك احتامالت 
حول قيام نج��م ريال مدريد، 
بارتكاب جرمية رضيبية تتعلق 
مببل��غ م��ايل يص��ل إىل نصف 

مليون يورو تقريبا.
واتهم��ت النياب��ة العام��ة يف 
العاصم��ة اإلس��بانية، الع��ب 
ونجم ري��ال مدريد واملنتخب 
الربازييل مارس��يلو دا س��يلفا، 
بالته��رب م��ن تس��ديد 490 
 577( ي��ورو  70ر917  أل��ف 
دوالر( كرضائب  و443  أل��ف 
مستحقة عىل دخل األشخاص 

الطبيعين يف 2013.
وأفادت الجهات القضائية بأن 

الالع��ب أخفى أرب��اح حقوق 
الص��ورة الخاصة به من خالل 
ع��دة رشكات أنش��ئت له��ذا 

الغرض.
وقالت النياب��ة العامة يف نص 
اتهامه��ا لالعب الربازييل: “كل 
ه��ذه املنش��آت االعتبارية تم 
اس��تخدامها من قب��ل املمول 
إخفاء  أج��ل  م��ن  الرضيب��ي 
األرب��اح الناتجة ع��ن حقوق 

الصورة الخاصة به”.
وأش��ارت النياب��ة العام��ة يف 
أس��بانيا إىل أن مارس��يلو قدم 
إقرارا رضيبيا عن نش��اطاته يف 
2011 و2012 و2013 ب��دون 
أن يذك��ر ش��يئا ع��ن أرباحه 
من حق��وق الص��ورة، بهدف 

“تحقي��ق منفع��ة مالي��ة غري 
قانونية”.

وانض��م مارس��يلو 29 عاما إىل 
ريال مدريد يف 2006، ليصبح 
مع م��رور الوقت أح��د أهم 

الالعبن يف صفوف الفريق.
وعىل ضوء هذا االتهام األخري، 
أصبح اسم مارسيلو ضمن قامئة 
العب��ي ريال مدري��د الحالين 
والس��ابقن الذي��ن ارتبط��ت 
الرضيبية،  بالجرائم  أسامؤهم 
مث��ل الربتغالين كريستس��انو 
وري��كاردو  وبيب��ي  رونال��دو 
كافالي��و وكوينراو، واإلس��باين 
واألرجنتيني  ألونس��و  تش��ايب 

أنخيل دي ماريا.

من مواجهة سيتي ونابولي

بوكيتينو يحتفل بنقطة البطل 

ساري يتغزل في مانشستر سيتي

مارسيلو متهم 

زفيدا- ارسنال
نيس- التسيو
ميالن- ايك
ايفرتون- ليون
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ليفربول ينفجر في سلوفينيا 
)وكاالت(: كان ليفربول 

بقيادة يورجن كلوب 
ُيعاين يف الوصول للتوازن 

املطلوب هذا املوسم، 
لكنَّه انفجر فجأة، 

م عرًضا هجومًيا  وقدَّ
مذهاًل ليفوز )0-7( عىل 
ماريبور بدوري األبطال 

أمس الثالثاء.
وسبق أن تعادل 

ليفربول يف أول جولتن بدوري األبطال هذا املوسم أمام إشبيلية، 
وسبارتاك موسكو، وعاىن من اإلحباط؛ بسبب إهدار الفرص، وتواضع أداء 

خط الدفاع.
لكن منذ لحظة تسجيل روبرتو فريمينو، هدف التقدم يف الدقيقة الرابعة 

أمام الفريق السلوفيني واصل ليفربول التقدم برباعة، وأنهى املباراة 
بتسجيل أكرب انتصار خارج األرض لفريق إنجليزي يف تاريخ كأس أوروبا.

ل فيليب كوتينيو، ومحمد  ويف الشوط األول، وخالل 19 دقيقة فقط، سجَّ
صالح، ثم أضاف الالعب املرصي الهدف الثاين له، والرابع لفريقه يف 

الدقيقة )40(.
ومع الوصول إىل صفارة النهاية من الحكم املجري فيكتور كاساي كان 
ل مجدًدا، وكذلك حال البديل أليكس أوكسليد تشامربلن،  فريمينو سجَّ

واملدافع ترينت ألكسندر أرنولد.
وقال كلوب ملحطة “يب يت سبورت” التليفزيونية: “سلوكنا كان مذهاًل. 

لنا أهداًفا جميلة، ولعبنا بشكل جميل،  بدأنا بقوة منذ الثانية األوىل. سجَّ
وبدا أنَّ املنافس ليس جيًدا، لكنه من الصعب اللعب أمامنا”.

وتابع “أحب واقع أنَّنا حافظنا حًقا عىل تركيزنا يف الشوط الثاين، وسيطرنا 
عىل املباراة وقدمنا أداء ناضًجا جًدا”.

ويف ظل امتالك ليفربول مثل هذه األسلحة الهجومية، فإن أوكسليد 
تشامربلن بات مطالًبا بالشعور بالرضا بالجلوس عىل مقاعد البدالء، منذ 

قدومه من أرسنال يف أغسطس.
وقال العب الوسط اإلنجليزي: “كنا حاسمن ونسجل تقريًبا كل الفرص 

املتاحة. انتابنا شعور وكأننا نستخرج الكثري من األهداف منَّا، ولقد 
صنعنا الكثري من الفرص”.

جارديم يرفع الراية 
)وكاالت(: أكد ليوناردو جارديم املدير الفني لنادي موناكو الفرنيس، 

أن فرص فريقه يف التأهل لدور ال�16 لدوري أبطال أوروبا باتت 
صعبة للغاية، بعد الخسارة أمام بشكتاش الريك )2-1( الثالثاء يف 

الجولة الثالثة من دور املجموعات.
وقال جارديم: “عشنا ليلة صعبة للغاية، ألننا خرسنا مباراة مهمة 

عىل ملعبنا ووسط جامهرينا، لقد بذل الالعبون أقىص جهد لديهم، مل 
يحالفنا التوفيق يف الشوط األول، واستغل املنافس عامل الخربة”.

وأضاف املدرب الربتغايل: “فرص موناكو يف التأهل باتت صعبة 
للغاية، رغم أنه يتبقى نصف املشوار وسنواجه أندية متلك 3 و4 

نقاط بينام ميلك موناكو نقطة وحيدة”.
وشدد مدرب موناكو: “علينا التعايف وتجاوز أزمة هذه الخسارة 
خاصة أن الفريق تنتظره مباراة مهمة يف الدوري أمام كان يوم 

السبت املقبل”. وبرر جارديم أسباب تراجع النتائج بسبب افتقاد 
الالعبن الركيز يف األوقات الحاسمة مام كلف الفريق اهتزاز مرماه 
بأهداف يف الدقائق األخرية مببارايت ليون ومونبيليه بالدوري، مشريًا 

إىل أن الهدف الثاين لبشكتاش جاء من تسلل واضح.
واختتم: “علينا تجاوز هذه املرحلة الصعبة، ما يحدث ملوناكو أمر 

وارد يف كرة القدم”.
يف املقابل قال سينول جونيس املدير الفني لبشكتاش إن موناكو 
لن يفقد األمل يف التأهل ألن كل يشء وارد يف كرة القدم، مؤكًدا 

يف الوقت ذاته أن فريقه مل يضمن الصعود لدور ال�16 رغم تصدر 
املجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.

صدمة بيريزو 
ق إدواردو برييزو،  )وكاالت(: ال ُيصدِّ

مدرب إشبيلية، هزمية فريقه أمام سبارتاك 
موسكو الرويس )1-5( بالجولة الثالثة من 

دوري األبطال، مؤكًدا أنَّ فريقه سيطر عىل 
مجريات األمور يف املباراة حتى آخر نصف 

ساعة منها. وقال األرجنتيني يف مؤمتر 
صحايف عقب املباراة التي جرت عىل ملعب 

أوتكريتي أرينا: “بشكل ال يصدق سجلوا 
5 أهداف من 6 فرص سانحة. تحولت 

د  األخطاء التي ارتكبناها إىل أهداف”. وأكَّ
أنَّ اللقاء تغري متاًما بعد إهدار بن يدر فرصة 
حقيقية يف أول ربع ساعة من الشوط الثاين، 
تسديدة أبعدت مبعجزة عن املرمى بواسطة 

كومباروف”. كام أرصَّ برييزو، عىل أنَّ 
“النتيجة ثقيلة للغاية” بالنسبة السم فريقه 

الذي اعترب أنَّه لعب بشكل “جيد جًدا” 
حتى الهدف الثاين لسبارتاك، رغم اعرافه 

ب�”الهشاشة الدفاعية” إلشبيلية.

)وكاالت(: ُيطلق الجامييك يوسن 
بولت، أرسع رجل يف العامل، رضبة 

البداية يف سباق جائزة أمريكا 
الكربى، الذي قد يحسم لقب بطولة 

العامل فورموال 1 للسيارات للسائق 
الربيطاين لويس هاميلتون، مطلع 

األسبوع املقبل.
واعتزل بولت، الفائز ب�8 ميداليات 

ذهبية أوملبية بعد بطولة العامل 
أللعاب القوى يف لندن أغسطس 
املايض، واختاره املنظمون ليطلق 

رضبة بداية السباق عىل حلبة 
األمريكيتن يف أوسنت بوالية تكساس.

ومن املنتظر أيًضا أن يجلس بولت 
لجوار هاميلتون سائق مرسيدس يف 

سيارة عادية قبل انطالق السباق 
بفرة قصرية.

وسيحرز هاميلتون، اللقب للمرة 
الرابعة يوم األحد، إذا أنهى السباق 

يف املركز األول، أو املركز الثاين، 
وسارت باقي النتائج يف مصلحته.
وتتطلع رشكة ليربيت ميديا، التي 

تتخذ من الواليات املتحدة مقرًا لها، 
إلضافة املزيد من اإلثارة للسباق يف 
أمريكا بعدما حصلت عىل الحقوق 

التجارية لبطولة العامل، يف يناير 

املايض.
ويتضمن برنامج ما قبل السباق، 

مشاركة مايكل بافر، الذي يشتهر 
بتقديم املالكمن قبل النزاالت 

الضخمة عىل األلقاب، وسيقوم 
بتقديم كل سائق من 20 سائًقا 
للمشجعن، كام سيظهر املغني 

الشهري ستيفي وندر.
وقال شون براتشيز مدير العمليات 

التجارية يف فورموال 1 يف بيان: 
“نحن سنواصل االستعانة باملزيد 
من العنارص املميزة الجديدة يف 

كل سباق جائزة كربى، وهذه 

االستعدادات ُتعدُّ إضافة مناسبة 
ألوسنت”.

وأضاف “الواليات املتحدة بدون 
شك هي الدولة التي ينظر فيها 
لألحداث الرياضية باعتبارها من 

األمور الرفيهية، وبشكل يفوق مجرد 
التنافس الريايض”.

وتابع “نريد أن نفعل شيًئا يساعد 
فورموال 1 عىل كرس الحواجز بن 

الرياضة واالستعراض”.

ويتضمن جدول سباق أمريكا العديد 
من األحداث األخرى ومنها إقامة 

حفل للمغني جاسنت تيمربليك 
يوم السبت وهو ما يتطلب تأجيل 
انطالق التجارب التأهيلية ساعتن 

عن املوعد املعتاد.
ويتصدر هاميلتون، بطولة العامل 

للسائقن بفارق 59 نقطة عن 
سيباستيان فيتل سائق فرياري قبل 

آخر 4 سباقات، وسينال اللقب 
إذا حصل عىل 16 نقطة أكر من 

منافسه األملاين، يوم األحد.

بولت يطلق ضربة بداية جائزة أميركا

يوسين بولت

محمد صالح



يب���دو اأن النجم���ة الرتكي���ة، توب���ا بويوك�ست���ون، 
ال�سه���رية با�سم “ملي�س” ق���ررت تغيري اإطاللتها 

بع���د انف�ساله���ا عن زوجه���ا املمث���ل الرتكي، 
اأونور �سايالك.

وقال���ت �سحيف���ة “sabah” الرتكية اإن 
اجلميلة الرتكي���ة توب���ا بويوك�ستون ظهرت 
موؤخ���را خ���الل ق�سائه���ا العطل���ة م���ع ابنتيها 

التواأم “مايا وتوبراق” يف ا�سطنبول.
وخ���الل ظهوره���ا اأطل���ت توب���ا بويوك�ستون 

ب�سعر اأطول من ال�سعر الذي اعتادت عليه خالل ال�سنة 
املا�سية.

واأو�س���ح املوقع الرتكي اأن اإطاللة توب���ا بويوك�ستون اجلديدة جاءت 
بع���د عدة اأ�سه���ر من انف�سالها عن زوجها اأونور �سايالك. وت���داول الن�سطاء على مواقع 
التوا�س���ل االجتماعي ال�س���ور اجلديدة لتوب���ا بويوك�ستون، م�سريين اإل���ى اأن اإطاللتها 

و�سعرها اجلديد يذكرنا باأول بطولة لها يف م�سل�سل “�سنوات ال�سياع” عام 2005.

قال���ت املمثل���ة احلا�سل���ة على جائ���زة اأو�سكار 
اأجنلين���ا ج���ويل اإنه���ا مل تكن تنوي الدخ���ول اإلى 

ع���امل االإخ���راج اأبدا، لك���ن �سفرها ح���ول العامل 
مل�سلح���ة االأم���م املتح���دة فت���ح عينيها على 
املاآ�س���ي وال�رصاع���ات التي األهمته���ا العديد 
من اأفالمها االأخرية. وقال���ت جويل للجمهور، 
يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي، الذي يعر�س 

في���ه فيلمها عن االإبادة اجلماعي���ة يف كمبوديا، 
والذي يحمل ا�سم “فري�ست ذاي كيلد ماي فاذر”، 

وفيلمها عن اأفغان�ستان “ذا بريدويرن”، “مل اأكن اأفكر 
مطلقا يف �سناعة اأو اإخراج فيلم”.

واأ�ساف���ت اأن اأول فيلم كبري لها كمخرجة، وال���ذي تناول دراما احلرب البو�سنية يف 
2011، وحمل عنوان “اإن ذا الند اأوف بلد اآند هاين”، كان نتاج عملها االإن�ساين كمبعوثة 

خا�سة لوكالة الالجئني التابعة لالأمم املتحدة.

بويوكستون تطيل شعرها 

مخرجة

I Hate You Dad

Bad moms chris t“  نن�سم املمثل االمريكي �ستان مادراي الى بطولة اجلزء اجلديد من فيلم
mas”، املقرر طرحه يف �ساالت ال�سينما يف 3 نوفمرب املقبل.

يحم���ل الفيل���م طابعا كوميديا عائليا، من تاأليف واخراج ج���ون لوكا�س و�سكوت مور، اما االنتاج 
فتولته املنتجة �سوزان نود. يف اجلزء اجلديد من الفيلم �ستعود املمثلة ميال كوني�س، كر�ستني بيل 

وكاترين هان، للعمل �سويا بعد جناحهم يف اجلزء ال�سابق. 
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اأعل���ن “مهرج���ان دب���ي ال�سينمائ���ي ال���دويل” عن 
املجموع���ة االأول���ى م���ن االأف���الم امل�سارك���ة يف م�سابقة 
“امله���ر الطوي���ل” يف ال���دورة الرابعة ع����رص للمهرجان، 
والت���ي �سُتقام يف الف���رتة ما بني 6 اإل���ى 13 دي�سمرب، 
حمتفي���اً باملواه���ب املتمي���زة الت���ي ت�سل���ط ال�س���وء 
باأعمالها على الثقافات واملجتمعات العربية املختلفة.

وتت�سمن املجموعة االأولى من االأفالم امل�ساركة يف 
م�سابقة “املهر الطويل”، “اإلى اآخر الزمان”، يف عر�سه 
العاملي االأول للمخرجة اجلزائرية يا�سمني �سويخ التي 
ُتنجز هنا فيلمها الطويل االأول بدعم من برنامج “اإجناز” 
ملرحلة ما بعد االإنتاج. تدور اأحداث الفيلم داخل مقربة 
“�سي���دي بولقبور”، حيث جهز حفار القبور علي، البالغ 
م���ن العم���ر 70 عام���اً، كل �س���يء ال�ستقب���ال العائالت 
الوافدة اإلى املكان مبنا�سبة الزيارة املو�سمية للرتحم 
عل���ى اأرواح موتاها. يلتقي عل���ي ال�ستينية جوهر التي 
ت���زور قرب �سقيقتها، للمرة االأول���ى بعد فقدان زوجها. 
ل���دى جوهر رغب���ة يف اأن يكون ُرقاده���ا االأخري اإلى جوار 
�سقيقتها، فتقرر بدء تنظيم جنازة خا�سة بها، وتطلب 
امل�ساع���دة من علي. وخالل ف���رتة االإعداد هذه يكت�سف 
االثنان بع�سهما على وجل. وعلى الرغم من تردد جوهر 
يف االن�سياق وراء هذا ال�سعور املتجدد يف عمرها احلايل، 

ت�سبح املقربة م�رصحاً لق�سة حب.
تن�س���م املخرج���ة امل�رصي���ة هال���ة القو�س���ي اإل���ى 
املهرج���ان م���ع فيلمها “ زه���رة ال�سب���ار” املدعوم من 
برنامج “اإجناز”. يروي الفيل���م ق�سة ثالث �سخ�سيات، 
هي عايدة، املمثلة ال�ساعدة واالآتية من خلفية قروية، 
والت���ي جت���د نف�سها بني ليل���ة و�سحاها، مط���رودة من 
منزله���ا وجت���ول يف �س���وارع القاه���رة ب�سحب���ة جارتها 
�سميحة الربجوازية املنطوي���ة، ودومنا اأي مال اأو مكان 
تلج���اآن اإليه. تبداأ عايدة مب�ساعدة �س���اب ا�سمه يا�سني 
رحلة البحث عن ماأوى. يتحرك الثالثة يف رحلة الكت�ساف 
ال���ذات ما بني اأح���داث عادي���ة، واأخرى كارثي���ة اأحياناً، 
وتنم���و بينهم �سداقة تفوق االعتياد، مثل زهرة رقيقة 

تتفتح من بطن �سبارة �سائكة.
ويعود املخ���رج املغربي نبيل عيو����س جمدداً اإلى 
املهرج���ان ه���ذه املرة مع فيل���م “غزية”، ال���ذي اختري 
ليمثل املغ���رب ر�سمياً ل� “اأو�س���كار” اأف�سل فيلم غري 
ناط���ق باالإجنليزي���ة لع���ام 2018. وت�س���ارك املخرج���ة 

الفل�سطينية اآن ماري جا�رص مع فيلمها املوؤثر “واجب”. 
وين�س���م اإل���ى االأفالم فيل���م “جنة بال نا����س” يف عر�سه 
العامل���ي االأول للمخ���رج اللبن���اين لو�سي���ان بورجيلي. 
وتت�سم���ن م�سابقة “املهر الطوي���ل” اأي�ساً الفيلم غري 
الروائي “اآخر الرجال يف حلب”، للمخرج ال�سوري فرا�س 
فيا����س. ير�س���د الفيلم حي���اة اثنني من عم���ال الدفاع 
امل���دين )ذوو اخل���وذ البي�س���اء(، وُي�سج���ل تفا�سي���ل 
احلي���اة اليومية اأثناء احل���رب، م�سوراً ماأ�س���اة االأحداث 
وتناق�ساته���ا ومن لبن���ان اأي�ساً، ت�س���ارك املخرجة رنا 
عي���د بفيلمها غري الروائ���ي “بانوبتي���ك” املدعوم من 
برنامج “اإجناز”، والذي يتمح���ور حول مدينتها بريوت. 
“وي�سارك املخرج العراقي حممد جبارة الدراجي بفيلمه 
“الرحل���ة”. يتناول الفيلم ق�ست���ي �سارة امُلْقدمة على 
تفج���ري نف�سها يف حمط���ة قطار و�س���ط العا�سمة بغداد 
وموظ���ف املحطة �س���الم، الذي يدرك ب���اأن املراأة حتمل 
حزاماً نا�سف���اً. يحاول �سالم اإقامة مع���رب للحديث معها 

كي ينقذ نف�سه وكل من حوله يف املحطة. 
ويع���ود املخ���رج العراقي/البلجيك���ي �سهيم عمر 
خليفة، احلائ���ز على العديد من اجلوائ���ز اإلى مع فيلمه 
الروائ���ي الطويل االأول “زاغرو����س”، والذي يروي فيه 
ق�سة كردي يعمل راعياً للغن���م ويع�سق زوجته، والأنها 

ترحل هي وابنتها اإل���ى بلجيكا اإثر اإ�ساعات انت�رصت عن 
خيانة امل���راأة لزوجها. ومبنا�سب���ة االإعالن عن املجموعة 
االأولى من االأفالم امل�ساركة يف م�سابقة “املهر الطويل” 
ق���ال املدير الفني لدبي ال�سينمائي م�سعود اأمر اهلل اآل 
عل���ي اأن املهرج���ان “يركز عل���ى عر�س اأب���رز املواهب 
العربية، ومينحها م�سابقة خا�سة بها، لالإ�سهام يف تطور 
ال�سينم���ا العربي���ة”، واأ�ساف املدير الفن���ي للمهرجان 
اأن قائم���ة االأفالم الطويلة لهذا الع���ام “تت�سمن مزيجاً 
متنوع���اً وغنياً من نت���اج مبدعني عك�س���وا تاريخ وواقع 
وطننا العربي الرثي بالق�س�س واحلكايات االإن�سانية”.

ب���دوره قال مدي���ر الربنامج العرب���ي يف املهرجان 
اأنطوان خليف���ة اإن اأفالم م�سابقة “املهر الطويل” لهذا 
الع���ام “ت�ستك�س���ف ق�ساي���ا الع���امل العرب���ي املعا�رصة 
واملتعلق���ة باملن���اخ ال�ضيا�ض���ي، اإ�ضاف���ة اإل���ى التقاط 
واإبراز املوا�سي���ع االجتماعية التي يعاين منها املجتمع 
مثل الهوي���ة والتهمي�س واكت�ساف الذات”، واأ�ساف اأن 
اأبط���ال تلك االأفالم “يجدون اأنف�سهم يف مواجهة اأوقاٍت 
وظ���روٍف ع�سيبة، م���ا يدفعهم اإلى اكت�س���اف الذات يف 
رح���الٍت طويلة، ونحن واثقون اأن هذه الق�س�س �ستثري 

اهتمام امل�ساهدين يف دي�سمرب املقبل”.
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“جاستيس ليغ” 13 عاما فما فوق

 MAZE RUNNER: 
THE DEATH CURE

 اأعلنت النجمة العاملية تايلور �سويفت اأنها �ستحيي حفلني 
غنائي���ني يف �سهر دي�سمرب املقبل، ومت حت���دد الثاين من ال�سهر 
الإحي���اء احلف���ل االأول يف �سان خو�سي���ه بكاليفورني���ا، والثاين يف 

�سيكاغو يف ال�سابع منه.
وكانت اآخر حفلة اأحيتها النجمة ال�سابة، البالغة من العمر 27 
عام���اً، يف �سهر فرباير املا�سي، وبذلك تق���رر �سويفت اأن تكون 
حفالتها املقبلة اأكرث روعة وخطفاً الأذهان كل ع�ساق املو�سيقى 
والغناء يف العامل. واألبوم تايلور �سويفت اجلديد الذي يحمل ا�سم 
“Reputation” من املقرر اإطالقه ر�سمياً يف العا�رص من نوفمرب 

املقبل.
وكان���ت النجم���ة العاملي���ة حققت جناح���اً جدي���داً يف كليبها 
“Look What You Made Me Do” ال���ذي اأطلقت���ه نهاية 
ال�سه���ر املا�سي، اإذ و�سلت ن�سب���ة م�ساهدته على موقع الفيديو 
“يوتيوب” اإلى رقم قيا�سي يعتربه الكثريون اإجناز مهماً للنجمة 
ال�ساب���ة بوقت ق�س���ري وحطمت االغني���ة جميع االأرق���ام ل�سفحة 
“Vevo”، اإذ كان اأ����رصع فيدي���و ي�س���ل اإل���ى 100 مليون و200 
ملي���ون و300 مليون و400 ملي���ون و500 مليون م�ساهدة حتى 

االآن.
يذكر اأن���ه بعد �سل�سل���ة طويلة من الت�س���اوؤالت حول كيفية 

حت���ول النجمة البالغ من العمر 27 له���ذه االإطاللة املرعبة، ن�رصت 
�سويفت مقطع فيديو ق�سري مدته 30 ثانية على قناتها اخلا�سة 
على موقع “يوتيوب”، وهو املقطع الذي اأظهر خطوات املاكياج 
ال���ذي خ�سعت له �سويفت لتتحول اإل���ى هذه االإطاللة املرعبة يف 

الكليب.
يف �سي���اق مت�سل، كانت �رصطة امل���رور يف الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة ا�ستخدم���ت لوحة ذكي���ة على الطرق���ات، للحث على 
التوق���ف ع���ن ا�ستخ���دام الهات���ف اأثن���اء القي���ادة يف العديد من 

ال�سوارع، م�ستعينة باأغنية تايلور �سويفت اجلديدة.
وكتب���ت ال�رصط���ة عل���ى اللوح���ة جمل���ة: “تايل���ور القدمية ال 
ت�ستطي���ع االإجابة على الهاتف.. الأنها تق���ود”، وهي اجلملة التي 
 Look What You“ قالتها تايلور �سويفت يف اأغنيتها االأخرية
Made Me Do”؛ حي���ث قال���ت: “تايل���ور القدمية ال ت�ستطيع 
الرد حالياً الأنها ماتت”. ي�سار اإلى اأن �سويفت اأ�سدرت اأول اأغنية 
لها بعنوان “تي���م مغراو” منت�سف عام 2006، التي و�سلت اإلى 
املركز ال�ساد�س يف �سباقات اأغاين الريف االأمريكية، ثم اأ�سدرت 
بعده���ا اأول األب���وم لها الذي حم���ل ا�سمه���ا يف 26 اأكتوبر 2006 
وبيع���ت 39000 ن�سخة من االألبوم يف االأ�سبوع االأول بعد اإ�سداره 

وو�سل اإلى املرتبة اخلام�سة يف البيلبورد 200.

“دبي السينمائي” يكشف عن أفالم “المهر الطويل”

سويفت تحيي حفلين في ديسمبر

جتري �رصكة “كوملبيا بيكت�رصز” حمادثات 
م���ع �س���ني اندري���ه وج���ون موري����س، اأف�سل 
يف  الكوميدي���ة  لالأف���الم  �سيناري���و  كاتب���ي 
هوليوود، الإخراج الفيلم الكوميدي املرتقب 
I Hate You Dad ال���ذي �سيق���وم ببطولته 

اآدم �ساندلر واآندي �سامربج.
و�سيك���ون العمل اجلديد مبثاب���ة جتربة االإخراج 
االأول���ى لل�سينار�ست موري����س والثانية بالن�سب���ة الأندريه 
الذي �سبق اأن اأخرج فيلم Sex Drive الذي �سارك موري�س يف كتابة 
ن�س���ه اأي�س���اً. و�سيقوم �ساندلر بلع���ب دور اأب ينتقل للعي�س يف بي���ت ابنه “�سامربج” 
وخطيبت���ه ويب���داأ االأب يف اإثارة امل�ساكل م���ع العرو�س اجلديدة. كت���ب �سيناريو الفيلم 
االأ�سل���ي ديفيد كا�سب ثم قام كل من ديفيد وين وكني مارينو باإعادة كتابته. الفيلم 

من اإنتاج �رصكة “هابي مادي�سون” اململوكة للممثل �ساندلري.

اأعلن���ت �رصكة “DC” لالإنت���اج ال�سهرية، اأن فيلم “جا�ستي����س ليغ”، الذي �سُيعر�س ب�س���االت ال�سينما يف نوفمرب 
املقب���ل �سيكون حتت ت�سني���ف PG13، اأي ال ي�سمح مب�ساهدته ملن هم دون ال�13 عام���ا. ويبداأ “جا�ستي�س ليغ” من 
حي���ث انتهى فيلم “بامتان فري�سا����س �سوبرمان: دون اأوف جا�ستي�س” العام املا�س���ي، اأي وفاة �سوبرمان، اإذ ين�سم 

بامتان اإلى ووندر وومان واأبطال خارقني اآخرين، مثل: اأكوامان وفال�س، ملحاربة ال�رصير �ستيبنوولف.

ح�سل موؤخرا اجلزء الثالث من �سل�سلة اأفالم Maze Runner: على 
العر����س الدعائ���ي االأول اخلا�س به والذي ن�ستعر����س من خالله مغامرة 
“توما����س” اجلدي���دة بعد هروبهم م���ن “املتاهة” فيح���اول “توما�س” 
وبع����س م���ن رفاق���ه يف اإنق���اذ اأ�سدقائه الذي���ن مت اأ�رصه���م واأثناء رحلة 
االإنق���اذ يب���داأ “توما�س” اأي�سا يف حماولة الإيجاد الع���الج للمر�س القاتل 

 Flare الذي يعرف با�سم
 2014 ع���ام  االأويل  للم���رة  �س���درت   :Maze Runner �سل�سل���ة 
وا�ستطاعت اأن حتقق عائدات مالية �سخمة. الفيلم ياأتينا بطولة املمثل 
ال�س���اب “دي���الن اوبراين” باالإ�ساف���ة اإيل كل من “كاي���ا �سكوديالريو” 
و”والت���ون جوجينز” و”ناتلي اإميانويل” واأي�سا “جيانكارلو ا�سبوزيتو”. 
اجلدي���ر بالذك���ر اأن فيل���م Maze Runner: The Death Cure من 

املفرت�س اإ�سداره يف ال�ساد�س والع�رصين من �سهر يناير املقبل.

خا�ص
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بع���د النجاح ال���ذي حققت���ه النجمة روب���ي يف فيلم 
“الكنز”، ت�ص���تعد لت�ص���وير فيلم جديد بعن���وان “عيار 
iProdu c للمخرج كرمي ال�صناوي، واإنتاج �رشكة ” ياار

tion، وتاأليف هيثم دبور.

واأك���د ال�صيناري�ص���ت هيثم دب���ور، اأن النجمة روبي 
تبداأ ت�صوير م�صاهدها الأولى من فيلمها اجلديد “عيار 
ناري”، الأ�ص���بوع املقبل وحتدي���داً يوم اجلمعة املوافق 

13 اأكتوبر، يف مقر جريدة اليوم ال�صابع.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: c 17111501 17111508 ، النقال: c  39615645  c  32224492  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب c 17111432  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

19 أكتوبر

  1781
الربيطانيني  هزمية 
اأم������ام الأم���رك���ي���ني 
ب�����ق�����ي�����ادة ج������ورج 
معركة  يف  وا�صنطن 

يورك تاون.

1812
ت�����راج�����ع ن���اب���ل���ي���ون 
مو�صكو  عن  بونابرت 
عليه  ت��ع��ذر  ب��ع��دم��ا 

احتاللها.

  1917
الربيطانيون يحتلون 
ال���ق���د����س ب���ق���ي���ادة 
اجل��������رال اإدم����ون����د 

األنبي.

 1935
تفر�س  الأمم  ع�صبة   
اقت�صادية  عقوبات 
وذل��ك  اإيطاليا  على 
بغزو  قيامها  ب�صبب 

اإثيوبيا.

  1954
ج���م���ال ع��ب��د ال��ن��ا���رش 
اتفاقية  على  ي��وق��ع 
عن  الربيطاين  اجل��الء 

م�رش خالل 20 �صهر.

  2004
الأم����ن يحث  جم��ل�����س 
�صحب  ع��ل��ى  ���ص��وري��ا 
ب�  وامل��ق��درة  قواتها 
من  ج��ن��دي  األ���ف   14

لبنان.

مسافات

ريم أرحمة غاضبة: 
أين قيمة الفنان 

البحريني؟

كتابه “طريق النجاح” حقق أعلى نسبة مبيعات في “أمازون”... محمد عيسى:

رفعت اسم البحرين عالًيا في سماء هوليوود

ت�صاءلت الفنانة البحرينية، رمي ارحمة، عرب ح�صابها ال�صخ�صي على موقع “ان�صتغرام” 
غا�صبة عن قيمة الفنان البحريني حني مر�صه.

وقال����ت ارحم����ة: “اأين قيمة الفنان البحريني، غر ا�ص����مه املع����روف اإن كان معروفا، 
اأين ال�ص����ندوق الذي يلجاأ اإليه حني مير�س!؟”. واأ�ص����افت: “ل �ص����مان اجتماعي ول عالج 
ول فن، وامل�ص����ر واحد ما�ص����ي على الكل، اهلل يرحم باحلال نتحمل املوت فنيا واملوت 
الفعلي خياران ل مفر منهم”.  و�ص����اركت ارحمة، يف ال�ص����باق الرم�ص����اين املا�ص����ي لعام 
2017 مب�صل�ص����ل “اليوم الأ�صود” من تاأليف فهد العليوة، واإخراج اأحمد يعقوب املقلة، 
وهو بطولة كوكبة من فناين اخلليج، اأبرزهم: عبداهلل بو�ص����هري، وح�ص����ن البالم، و�صجون 

الهاجري، واأ�صيل عمران، ونور الغندور، واإلهام الف�صالة، وغرهم.

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينطلق اليوم

ينطل����ق مهرجان البحري����ن الدويل للمو�ص����يقى 
بن�ص����خته ال�صاد�ص����ة والع�رشين م�ص����اء الي����وم وذلك 
يف م�����رشح البحري����ن الوطني م����ع حفل فرق����ة “حفل 
اأ�صرتي” الفرن�صية، حيث تقدم الفرقة خالل احلفل، 
ال����ذي اأنتجه مهرجان “اإك�����س اآن بروفان�س”، مقاطع 
مو�ص����يقية للمو�ص����يقار ال�ص����هر موزارت، لي�صتمر 
املهرج����ان من بعده����ا بفعاليات����ه القادمة من كافة 
اأنح����اء الع����امل حت����ى 28 اأكتوب����ر يف كل م����ن متحف 

البحرين والوطني، ال�صالة الثقافية ودار املحرق.
وبهذه املنا�ص����بة قالت ال�ص����يخة مي بنت حممد 
اآل خليف����ة: “يف كل ع����ام لدين����ا موع����د �ص����نوي م����ع 
الإب����داع املو�ص����يقي، جتتم����ع في����ه فرق م����ن اأرجاء 
العامل وتتوا�ص����ل مع جمهور مملك����ة البحرين باللغة 
الت����ي يفهمها اجلمي����ع، لغ����ة املو�ص����يقى”. وياأتي 
حف����ل “فرقة اأ�ص����رتي” �ص����من جولة الفرق����ة التي 
تنطلق من م�رشح “ال�ص����انزيليزيه” الباري�صي و حتط 
رحالها يف م�رشح البحرين الوطني. و�صتحمل الأم�صية 
جمال مقطوعات املو�ص����يقار العاملي موزارت التي 
تعك�س عمق امل�ص����اعر الإن�ص����انية، اإذ �صتقدم قائدة 
الأورك�صرتا ال�ص����يدة اإميانويل هامي برفقة مغنيني 
لمع����ني وفرقتها املو�ص����يقية اأم�ص����يًة ا�ص����تثنائية 
حتتفي مبوزارت بطريقٍة فرحة وجميلة. وي�ص����تدرج 
مهرج����ان البحري����ن الدويل للمو�ص����يقى ه����ذا العام 
عرو�ص����اً مو�ص����يقية من بل����دان مثل اإ�ص����بانيا، م�رش، 
لبنان والبحرين وت�صت�ص����يفها ال�ص����الة الثقافية يف 

متام ال�صاعة 8 م�صاء وبدعوة عامة للجمهور. 
“رباع����ي  فرق����ة  تق����دم  اأكتوب����ر   20 في����وم 
تاجنوموتان” الفرن�صية عر�صها على خ�صبة ال�صالة، 

حيث �صي�صتمتع احل�صور باأداء مميز وفريد للتاجنو 
الأرجنتين����ي اأم����ا يوم 24 اأكتوبر ف�ص����يكون ع�ص����اق 
الفالمينك����و عل����ى موع����د مع ع����ازف البيان����و مانولو 
كارا�صكو، الذي �صياأخذ ح�صور ال�صالة يف جولة فنية 
لال�صتمتاع باأروع مقاطع الفالمينكو الإ�صبانية ويوم 
25 اأكتوب����ر ياأتي اإلى ال�ص����الة حفل “جنوم بحرينية 
�ص����اعدة” تقدمه ثالث فرق ج����از بحرينية معروفة. 
و�صي�ص����م احلفل اأحلان اجل����از الغجري لثالثي حممد 
را�صد، الأنغام ال�صل�صة لفرقة AQ وامل�صتلهمة من 
ع�رش مو�ص����يقى اجلاز وال�ص����وينغ والبلوز مع العازف 
عب����د اهلل حاج����ي واأخ����راً املزي����ج الفريد م����ن اجلاز 
واملو�ص����يقى ال�ص����عبية العربية والرتكي����ة مع فرقة 

حممد جباري والفنانة بانه. 
وتوا�ص����ل ال�ص����الة تق����دمي الإبداع املو�ص����يقى 
يوم 27 اأكتوبر، اإذ يحل على خ�ص����بتها الفنان طارق 
ميني، حيث �ص����يوؤدي مع فرقت����ه مقطوعات خمتارة 
من األبومهم الأخر “بينين�صولر” وينتقل املهرجان 
اإلى متحف البحرين الوطني، حيث �ص����يقدم يف قاعة 
حما�رشاته يف متام ال�ص����اعة 4:00 م�ص����اء من يوم 21 
اأكتوبر عر�س الفيلم “كري�صيندو! قوة املو�صيقى” 
والذي يتناول ق�ص����ة ثالث مواهب مو�صيقية واعدة 
ن�ص����اأت يف بيئات م�ص����طربة وي�ص����اركون يف برنامج 

اأورك�صرتايل عاملي. 
ومن مدينة املنامة اإلى املحرق، حيث ت�صت�صيف 
دار املح����رق، الواقع����ة اإلى جان����ب دار جناع، حفلني 
لغن����اء الفج����ري التقلي����دي وذل����ك يوم����ي 21 و28 

وغرها.

مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي 

“شباب الوسطى” يقدم عرضًا مميزًا 

اأع���رب النائ���ب الأول لرئي����س املجل�س الأعلى 
لل�صباب والريا�صة رئي�س الحتاد البحريني لألعاب 
القوى الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني لريا�ص���ة 
ذوي الإعاقة �ص���مو ال�ص���يخ خالد بن حمد اآل خليفة 
عن تقديره لن�صمام “عذاري” لرعاة مهرجان جائزة 
�ص���موه للم�رشح ال�ص���بابي لالأندية الوطنية واملراكز 
ال�صبابية ولذوي الإعاقة يف ن�صخته الثالثة. وقدمت 

�رشكة “عذاري” رعايتها الربونزية للمهرجان.
ويقام املهرجان خالل الفرتة 5 اأكتوبر اجلاري 
وحت���ى 21 منه على �ص���الة مركز املحرق ال�ص���بابي 
النموذج���ي، حت���ت رعاية كرمي���ة من قب���ل النائب 
الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�ص���باب والريا�ص���ة 
رئي����س الحتاد البحرين���ي لألعاب الق���وى الرئي�س 
الفخري لالحت���اد البحريني لريا�ص���ة ذوي الإعاقة، 
وذلك بتنظيم من وزارة �ص���وؤون ال�صباب والريا�صة 
بالتعاون مع املكتب الإعالمي ل�ص���مو ال�ص���يخ خالد 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة حت���ت �ص���عار لنغر�س ب�ص���مة 
وياأت���ي اإقام���ة املهرجان �ص���من اإح���دى املبادرات 
الكرمية ل�ص���موه يف دعم ال�صباب يف املجال الثقايف 

والإن�صاين.
اأعربت الفنانة البحرينية القديرة �صلوى بخيت 
ال�صهرة ب� “اأم هالل” عن بالغ �صعادتها بامل�صتوى 
الفن���ي الكبر الذي ي�ص���هده مهرجان خالد بن حمد 
للم����رشح ال�ص���بابي، موؤك���دة اأن اجلمي���ع ينتظر هذا 
املهرج���ان يف كل ع���ام، وق���ال: “م���ا اروع حلظ���ات 
العام بهذا املهرجان الكبر، الذي يوؤكد دعم �صمو 
ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة لل�صباب البحريني”.

واأ�ص���افت “دخول ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة 
على خ�ص���بة امل����رشح يوؤكد باأن ه���ذه الفئة هي جزء 
ل يتجزاأ من املجتمع البحريني، واأنا �ص���عيدة للغاية 
بتواجده���ا على خ�ص���بة امل�رشح لأن الف���ن ل يقت�رش 
فق���ط عل���ى الأ�ص���واء اإمنا عل���ى اجلمي���ع”. واأكدت 
الفنان���ة القدي���رة �ص���لوى بخي���ت “اأم ه���الل” اأن 
املهرج���ان يحقق العديد من املكا�ص���ب التي ياأتي 
يف مقدمتها ظهور املواهب ال�صابة التي حتتاج اإلى 
مثل هذه املبادرات و�ص���مو ال�صيخ خالد بن حمد اآل 
خليفة قدم لهم تهيئة خا�صة عرب هذا املهرجان”.

وقدمت �ص���لوى بخيت �ص���كرها اجلزيل للجنة 
املنظم���ة على حفاوة ال�ص���تقبال ال���ذي حظيت به 

منذ دخولها �ص���الة النهام مبركز املحرق ال�ص���بابي 
النموذجي، متمنية جلميع الفرق التوفيق والنجاح.

 �ص���هد املهرج���ان ح�ص���ورا وا�ص���عا م���ن كبار 
ال�صخ�صية، حيث �صهد عر�س م�رشحية متقاعد درجة 
اأول���ى ملركز �ص���باب الو�ص���طى، الوكيل امل�ص���اعد 
ل�صوؤون الريا�صة واملن�صاآت بوزارة �صوؤون ال�صباب 
والريا�صة خالد �صليم احلاج، ومدير اإدارة التخطيط 
وال�صيا�ص���ات واملتابع���ة بالأمانة العام���ة للمجل�س 
الأعل���ى لل�ص���باب والريا�ص���ة را�ص���د عبداللطي���ف 
الزياين، ومدير اإدارة الأندية بالوزارة طارق العربي.

كما �صهد العر�س ح�صور جنم املهرجان الفنان 

البحريني الكبر �ص���عد البوعين���ني، وعدد كبر من 
الفنانني والو�ص���ط الفني اإ�صافة اإلى ح�صور وا�صع 
م���ن اجلماهر. قدم مركز �ص���باب الو�ص���طى عر�س 
رائ���ع مل�رشحية “متقاعد درجة اأولى” التي برز فيها 

الفنان ال�صاعد خالد اأرحمة.
وظهر العر�س مب�ص���توى فن���ي جيد وامل�رشحية 
من تاأليف واإخ���راج علياء الغيث ومتثيل علي حميد 

وبو�صكان وعبداهلل العثمان وخالد اأرحمة.

وبع���د ختام امل�رشحية، اأقيمت الندوة اخلا�ص���ة 
بامل�رشحي���ة بني املخرج���ة علياء الغيث واحل�ص���ور، 
حيث اأ�صاد احل�صور بالعر�س وقدم بع�س اجلماهر 

عدد من املالحظات حول امل�رشحية.
اختارت الفنانة القديرة �ص���لوى بخيت، الفنان 
الواعد وال�ص���اعد خالد اأرحمة ليكون اأف�ص���ل ممثل 
يف م�رشحية “متقاعد درجة اأولى” التي قدمها مركز 
�ص���باب الو�صطى. وعلى رغم �صغر �صنه، اإل اأن خالد 
اأرحمة قدم اأداء مميز طوال امل�رشحية لينال 

هذه اجلائزة بكل جدارة وا�صتحقاق.
 حر�ص���اً م���ن اللجن���ة املنظم���ة العلي���ا 
ملهرج���ان �ص���مو ال�ص���يخ خالد ب���ن حمد اآل 
خليفة للم�رشح ال�صبابي، بتقدمي كامل الدعم 
لعرو����س الهام����س، قررت اللجنة ت�ص���كيل 
جلنة حتكيم خا�ص���ة للعرو�س الثالثة التي 
اأقيمت عل���ى هام�س املهرج���ان. واعتمدت 
اللجن���ة جلنة التحكي���م التي �ص���تتكون من 
رئي�ص���ة اللجن���ة الفنان���ة البحرينية �ص���ذى 
�ص���بت، وع�ص���وية ح�ص���ن حمم���د وحمم���ود 
اإ�صماعيل. �صيقدم الأربعاء 18 اأكتوبر 2017 نادي 
بارب���ار م�رشحية �ص���من املهرج���ان املناف�ص���ة على 
اللق���اب حتمل عنوان “وثيقة �ص���مت”. وامل�رشحية 
من اإع���داد واإخراج ملياء ال�ص���ويخ ومتثيل نخبة من 
الوج���وه الالمع���ة على امل�رشح. و�ص���يكون ال�ص���تاذ 
علي �صلمان معقباً على امل�رشحية خالل الندوة التي 

�صتعقد بعد العر�س.

    BUZZ      
أحداث

يث���ر ه���ذا الي���وم موا�ص���يع مهني���ة مهمة 
ويجعلك �صديد النفعال 

ح���اول اأن تتجّنب الإره���اق وكرثة املجهود 
غر املرّبر

ق���د ي�ص���عب علي���ك التفاهم م���ع مديرك، 
حاول حل م�صاكلك معه

تثار اليوم اأزمة لها عالقة باملا�صي، حافظ 
على قوتك

عليك النهو�س باكراً وممار�ص���ة الريا�ص���ة 
قبل القيام باأي ن�شاط 

تك���ّون روؤي���ة وا�ص���حة للم�ص���تقبل، وتاأتي 
ردات فعلك مميزة 

بال�ص���رب واجل���د تتمكن من احل�ص���ول على 
ر�صاقة و�صحة �صليمة

اأنت ترتكب م�صيبة فادحة اإذا اأقلعت عن 
ممار�صة الريا�صة 

ق���د تواجه بع�س التع���ب يف الأيام املقبلة، 
وي�صتح�صن اأن ترتاح

ا�ص���بط اأع�ص���ابك، ول تنفع���ل اأم���ام اأم���ور 
ب�صيطة ل ت�صتحق 

جتن���ب ال�ص���هرات الطويلة لأنه���ا توؤثر يف 
ن�صاطك يف العمل 

يوم منا�ص���ب لك وُيك�ص���بك نقاط���اً كبرة 
واأهمية

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

كل م���ا يكتبه املدرب حممد عي�ص���ى يوؤثر فيك 
ويحمل���ك عل���ى التفكر يف النجاح دائم���ا، فهو مبدع 
بحرين���ي كر����س كل طاقاته لتحفيز الن�ص���ان لبلوغ 
هدف���ه الأ�ص���مى، وق���د ح�ص���ل موؤخ���را عل���ى جائزة 
“كويل���ي” عن كتاب “خارطة النج���اح” الذي اعتلى 
قائمة الكتب الأكرث مبيعا يف موقع اأمازون يف الكتب 
املخت�صة بفنون الت�ص���ويق واملبيعات ومت تكرميه 
يف فن���دق روزوفيل���ت هوليوود وهو نف����س الفندق 
الذي اقي���م فيه حفل جوائز الأو�ص���كار للمرة الأولى 

يف عام 1927.
“الب���الد” التق���ت بامل���درب املبدع و�ص���احب 

النظريات القيمة حممد عي�صى. 

حدثنا عن تجربة حصولك على جائزة 
كويلي؟

كان���ت التجرب���ة رائعة جدا، ل �ص���عور ي�ص���اهي 
�صعور الر�صا الداخلي وال�ص���عادة بالإجناز خ�صو�صا 
عندما يت���م تكرميك م���ن جهة احرتافي���ة متمثلة يف 
الأكادميي���ة الوطنية للموؤلفني الأك���رث مبيعا. وهذا 
ال�صعور يت�صاعف عندما تاأخذ يف احل�صبان ان احلفل 
اقي���م يف فن���دق روزوفيل���ت هولي���وود وه���و نف�س 
الفندق الذي اقيم فيه حفل جوائز الأو�ص���كار للمرة 
الأول���ى يف ع���ام 1927. وكان حف���ل تق���دمي جائ���زة 
كويلي من �ص���من موؤمتر للقيادة وتخللته حما�رشات 
ع���دة م���ن كب���ار املتحدث���ني يف الولي���ات املتحدة 
الأمركي���ة وكان من �ص���من املتحدث���ني امللياردير 
ج���اي اإبراهام �ص���احب نظرية 
اإ�ص���رتاتيجية التف���وق ال 

حمدود.

ماذا يحمل كتاب 
“خارطة النجاح”؟

كت���اب “خارط���ة 
ي�صتعر  النجاح” 

مفه���وم 

خرائ���ط البن���اء املعمارية ويعك�ص���ها عل���ى مفاهيم 
النجاح على خمتلف اأ�ص���عدته. لتبني حتفة معمارية 
لبد لك وان تبداأ بت�صميم اخلرائط وتاأخذ يف احل�صبان 
امور ع���دة ليكون البناء قويا ويحقق الغر�س املرجو 
من���ه. ولتحقي���ق النجاح يف احل�ص���ول عل���ى الرثوات 
املادي���ة واملحافظة عل���ى ال�ص���حة واملحافظة على 
الت���وازن بني النجاح املهني والنجاح الأ�رشي لبد لك 
من خارطة لتحقيق ذلك وهذا ما يقدمه كتاب خارطة 
النج���اح. فهو يحت���وي على عدد هائل من الن�ص���ائح 
لتحقيق النج���اح وكم هائل من ال�ص���حنات الإيجابية 
لت�ص���جيع الق���ارئ على حتقيق اهداف���ه على خمتلف 

الأ�صعدة.

الحصول على هذه الجائزة جعلتك 
أمام مسؤولية كبيرة.. ما تعليقك؟

بكل تاأكيد، امل�صوؤولية وا�صحة جدا وهي حتفيز 
ال�ص���باب يف البحري���ن خ�صو�ص���ا ويف اخللي���ج عموما 
ليكونوا متفائلني ومتحفزين لتكون لديهم اهداف 
�ص���امية وعالية وان يحققوا هذه الأهداف لي�ص���نعوا 
التغي���ر الإيجاب���ي يف جمتمعاته���م. فهن���اك برجمة 
مميت���ة يف جمتمعاتنا وق����س على هذه ال�ص���طوانة: 
ادر����س، تخرج، اعمل، تزوج، تقاع���د، اإن احلياة اكرب 
من تك���ون فقط تعل���م وعمل وزواج وتقاع���د. فاأين 
روح املغامرة وال�صتك�صاف وخو�س التجارب الرثية 
وت���رك ب�ص���مة يف املجتم���ع. وه���ذا ما ادع���و اليه يف 
حما�رشاتي لل�صباب �ص���واء يف املدار�س او اجلامعات 

الأهلية.او اجلمعيات 

ما جديدك؟
احل���ايل،  الوق���ت  يف 
اعكف عل���ى انهاء ت�ص���ميم الغالف 

والن�س النهائي لكتاب “�ص���اي كرك: ق�صة يف خدمة 
الزبائ���ن” وهو كتاب باللغة الإجنليزية و�ص���وف يتم 
ن����رشه باإذن اهلل يف دي�ص���مرب 2017 و�ص���تتم ترجمته 
ال���ى اللغة العربية يف ع���ام 2018. والهدف الرئي�س 
م���ن كتابة الكتاب هو اإعطاء ال�رشكات واملوؤ�ص�ص���ات 
اأداة عملية ومدرو�ص���ة لرفع م�ص���توى خدمة الزبائن 

لديها. 
فكما هو مع���روف من اأهم عوامل جناح ال�رشكات 
ه���و احل�ص���ول عل���ى الزبائ���ن واملحافظ���ة عليه���م 
واحل�ص���ول على ولئهم خ�صو�ص���ا يف ظل املناف�صة 
ال�ص���ديدة ب���ني ال����رشكات واملوؤ�ص�ص���ات. والكتاب 
يتكون من 22 ف�ص���ال ويحتوي عل���ى ملحقني، الأول 
ي�رشد 9 عوامل رئي�ص���ة للنج���اح يف خدمة الزبائن. اما 
امللح���ق الثاين، فيحتوي على خطة عملية خللق بيئة 

عمل تتمحور على خدمة الزبائن باملقام الأول.

والقيت عدة حما�رشات ع���ن املفاهيم والأفكار 
املوجودة يف الكتاب وكانت اآخرها حما�رشة ملوظفي 
�رشكة جوجل يف مقره���ا الرئي�س يف ولية كاليفورنيا 

الأمركية.

هل شعرت ان المجتمع األميركي 
يعرف شيئا عن المبدع البحريني؟ 

كان اأغلب احل�ص���ور يتفاجئ���ون عندما اخربهم 
باأنني م���ن البحرين وكنت ا�ص���تمتع بذلك؛ لأن ذلك 
يثر ف�ص���ولهم ح���ول معرف���ة املزيد ع���ن البحرين 
واأهله���ا. ومع نهاية كل حمادث���ة كان الكل يرغب يف 
زي���ارة البحري���ن والتعرف عل���ى تاريخه���ا وثقافتها 
و�ص���عبها. فكان ح�ص���وري للموؤمتر فر�ص���ة خ�ص���بة 
لت�ص���ويق البحرين، وكان ذلك حم���ط افتخار واعتزاز 
يل باأين رفعت ا�صم البحرين عاليا يف �صماء هوليوود.

على أي أساس يتم منح الجائزة؟ ما 
أهم معايير االختيار؟

يتم منح جائزة كويلي على معيار اأ�صا�ص���ي وهو 
ان يك���ون للموؤل���ف كتاب ق���د اعتلى قائم���ة الكتب 
الأك���رث مبيع���ا يف القوائ���م املعتم���دة يف الولي���ات 
املتح���دة الأمركي���ة وم���ن ه���ذا املنطل���ق مت منحي 
جائزة كويلي. وذلك لأن كتاب خارطة النجاح اعتلى 
قائمة الكتب الأكرث مبيعا يف موقع اأمازون يف الكتب 

املخت�صة بفنون الت�صويق واملبيعات.

ماذا تقول للشباب المقبل على أي 
مشروع إبداعي؟

اب���داأ العم���ل الآن ول توؤجله، كثر من ال�ص���باب 
ينتظر الوقت املنا�ص���ب ليبداأ العمل، ل يوجد �صيء 
ي�ص���مى وقت “منا�ص���ب” اأب���دا. ابداأ وج���رب وتعلم، 

ا�ص���تمتع بالرحلة ول تفكر يف النتيجة، فاإذا مل تنجح، 
فاإن���ك تعلم���ت، واإن جنح���ت فاإننا �ص���نفرح لنجاحك 
و�ص���نهنئك و�ص���نبارك ل���ك، عندم���ا جترب فن�ص���بة 
جناح���ك 50 % ولكن عندما ل جترب فن�ص���بة جناحك 

هي �صفر باملئة!

 باعتبارك مدربا.. ماذا تنصح الشباب 
عموما؟

 ان�ص���ح ال�ص���باب بتطوي���ر مه���ارات اخلطاب���ة 
والتوا�صل ملا لها من اأثر اإيجابي يف حتقيق الأهداف 
ال�صخ�ص���ية واملهني���ة، كم���ا ادعوه���م للتعرف على 
برامج متك���ني وال�ص���تفادة منها واأن ي�ص���اركوا يف 
جائزة الأعمال النا�ص���ئة ال�صبابية – برنامج م�رشوعي، 
فمن خالل هذا الربنامج �ص���يتعلمون ب�ص���كل نظري 

وعملي كيفية البدء يف جمال الأعمال النا�صئة.

 كلمة أخيرة.
 لطاملا اعتربت نف�ص���ي ال�ص���فر غر الر�ص���مي 
ململك���ة البحري���ن و�ص���عبها املتمي���ز بطيبت���ه غر 
املحدودة واأخالقه ال�صامية وهذا ما يدفعني لتحقيق 
املزيد من الإجنازات لرفع راية البحرين يف املحافل 
الدولي���ة وحاليا اعكف م���ع احدى اجلهات اخلا�ص���ة 
على اإنتاج م�رشوع ت�ص���ويقي لت�صويق البحرين كجهة 
من اأف�صل اجلهات لال�ص���تثمارات الأجنبية املبا�رشة 
و�صيكون هذا امل�رشوع اكرب هدية اهديها الى مملكة 

وا�ص���األ  البحري���ن 
التوفي���ق  اهلل 

وال�صداد.

اأ�سامة املاجد
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خمالفات مرورية مبليون درهم بحق “�سائق متهور”
بلغ����ت �أكرب قيم����ة �إجمالية للمخالف����ات �ملرورية، �سجلت �سد �سائ����ق و�حد يف �إمارة 
ر�أ�����س �خليمة بدولة �الإم����ار�ت، مليون درهم، نحو 275 �ألف دوالر، وف����ق ما �أعلن �لقائد 

�لعام ل�رشطة �الإمارة �للو�ء علي عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي.
وذك����ر �لنعيم����ي �أن �لقيمة �لكبرية ترتب����ت عن جمموعة خمالفات “جت����اوز �ل�رشعات 
�لقانوني����ة” �ملعتمدة عل����ى طرق عامة، �سبطه����ا “�لر�د�ر”، من ب����ن قو�ئم �ملخالفات 

�ملتنوعة، وفق ما نقلت �سحيفة “غالف نيوز”.
 و�أو�س����ح قائد �رشطة ر�أ�س �خليم����ة �أن �لقيمة الإجمالية ت�سكل �أكرب ح�سيلة خمالفات 

�سبطت وحررت على �سائق و�حد يف طرق �الإمارة خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية.
ومنحت �رشطة �الإمارة �ساحب �ملخالفات تخفي�ساً بن�سبة و�سلت �إلى 50 %؛ مبنا�سبة 
�حتف����االت �لدولة بيوم �ل�سعادة يف �الإمار�ت، وهو م����ا جاء يف �إطار مبادر�ت �رشطة �الإمارة 

وفعالياتها باملنا�سبة.
و�أ�سار قائد عام �رشطة ر�أ�س �خليمة �إلى �أن ثاين �أكرب قيمة خمالفات مرورية �إجمالية 
�رتكبه����ا �سائق و�حد على ط����رق ر�أ�س �خليمة، خالل �ملر�ح����ل �ملا�سية، بلغت 250 �ألف 

درهم.

دقيقة عملية   150 باإجراء  جراح” ينجح  “روبوت 
Se n“  أأك���د �لقائم���ون عل���ى منظوم���ة
�الأمريكية فعاليتها يف  hance” �لروبوتي���ة 
�لعم���ل وخ�سو�سا بعد متكنها من �إجر�ء 150 

عملية جر�حية دقيقة ناجحة.
ويف �لبي���ان �ل�س���ادر موؤخر� ع���ن �ل�رشكة 
�مل�سنع���ة لهذ� �لروبوت ج���اء: “لقد �سمحت 
�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �الأمريكية ر�سميا باعتماد 
ه���ذ� �لروب���وت يف �لعملي���ات �جلر�حية �لتي 

حتتاج �لدقة، وخ�سو�سا بعد �أن �أثبت جد�رته 
يف عملي���ات �جلر�حة �لتنظريية لالأع�ساء �لتي 

ي�سعب �لو�سول �إليها باجلر�حة �لعادية”.
ه���ذ�  م�ست�سع���ر�ت  �أن  م���ن  وبالرغ���م 
�لروب���وت قادرة عل���ى حت�س�س و�إعط���اء �أدق 
�لتفا�سيل عن بنية �لن�سيج �لذي جترى عليه 
�لعملي���ة، وكامري�ت���ه م�سمم���ة لو�س���ع �سور 
ثالثية �الأبعاد للتجويفات �لد�خلية لالأع�ساء، 

�إال �أن �الإ����رش�ف عل���ى عمله �لدقي���ق يقع على 
عات���ق �جلر�حن ذوي �خلربة، �لذين ير�قبون 
كل خطوة يقوم بها. ي�سار �إلى �أنه ومن �أ�سل 
150 عملي���ة ناجح���ة �أجر�ه���ا ه���ذ� �لروبوت، 
كانت هن���اك 45 عملي���ة ملر�س���ى يحتاجون 
جر�حة �أمعاء دقيقة، حيث �أكد �خلرب�ء �أن دقة 
معد�ته �ساعدت يف �لتقليل من وقت �لعملية 

بن�سبة 30 % مقارنة باجلر�حة �لتقليدية.

جرمية قتل طفلة 
طريقة” “باأغرب 

تو�ج���ه �م���ر�أة �أمريكية ت���زن 150 كيلوغر�ما، 
�تهام���ات بقت���ل �بن���ة عمه���ا �لبالغة م���ن �لعمر 9 
�سن���و�ت، بعد �أن “جل�ست فوقه���ا” كنوع من �أنو�ع 

�لعقاب.
و�ألق���ي �لقب�س على فريوني���كا غريت بو�سي 
)64 عاما(، وتو�جه �تهامات بالقتل و�لق�سوة جتاه 
طف���ل، ح�سبما �أف���ادت �سحيف���ة “بين�ساكوال نيوز 

جورنال”.
وتوج���ه م�سعفون وم�سوؤول���ون يف �ل�رشطة �إلى 
منزل �الأ����رشة يف بين�ساك���وال عقب �ت�س���ال بخدمة 
�لط���و�رئ �ل�سب���ت، وقال���ت بو�س���ي لل�رشط���ة �إنها 
جل�ست ف���وق ديريكا ليند�ساي كن���وع من �لعقاب 

على “خروجها عن نطاق �ل�سيطرة”.

احلب يت�سبب يف زيادة الوزن
ظه����ر ��ستط����الع �أجرت����ه �جلمعي����ة �الإ�سبانية 
لدر��س����ة �ل�سمنة على جمموعة مكونة من �أكرث من 
2300 �سخ�����س من �لرجال و�لن�ساء �أن �ال�سخا�س 
يكت�سب����ون وزنا ز�ئد� مبعدل 4.5 كيلوغر�مات يف 
�لفرتة �ملمتدة منذ بد�ية ب����دء �لعالقة �لعاطفية 

حتى ��ستقر�رها.
و�أك����د رئي�س ق�سم �لغدد �ل�سم����اء و�لتغذية 
�أل����ربت  يف م�ست�سف����ى دي����ل م����ار يف بر�سلون����ة، 
غودي����ه �أن �لنا�����س غ����ري �ملرتبطن ميال����ون �إلى 
�الهتمام مبظهره����م �خلارجي �أكرث من �الأ�سخا�س 
�ملرتبط����ن عاطفي����ا. و�أ�س����اف: “عندم����ا يك����ون 
�ل�سخ�����س �أعزبا يهتم بنف�س����ه ب�سكل �أكرث ويقوم 
مبمار�سة �لريا�سة، ويتن����اول طعاما �سحيا، لكي 
ينعك�س ذلك على �سكله �خلارجي، وبالتايل يزيد 

من فر�س �إيجاد �رشيك له”.

توقعات بانفجار �سم�سي قاتل
تخف���ي �ل�سن���و�ت �ملئ���ة �ملقبل���ة �نفج���ار�ت 
�سم�سي���ة، �ستعطل �أنظم���ة �لطاقة يف جمي���ع �أنحاء 
�لعامل، وتلحق �أ�رش�ر� باالأقمار �ال�سطناعية وتقطع 
�الإنرتنت، ناهيك عما �ستوقعه من �إ�سابات ب�رشية.

و�سل �إل���ى ه���ذه �ال�ستنتاج���ات �خت�سا�سيو 
جامعة هارفارد �الأمريكي���ة، بعد �أن در�سو� بيانات 
�النفجار�ت �ل�سم�سي���ة �لتي حدثت، وقدرو� �إمكان 
ح���دوث �أخرى هائلة، منها ما �سي���وؤدي �إلى �سطوع 
�ل�سم����س �أكرث ب���� 30 % من �ملعت���اد، و�إلى �أ�رش�ر 

بطبقة �الأوزون.
ويعتقد �أن �ل�سم�س �ستطلق، يف فرتة �ل�سطوع 
هذه، طاقة تعادل 1036 �إرج/ �لثانية، وهذ� �أعلى 
مم���ا تطلق���ه ع���ادة )1033 �إرج/ �لثاني���ة( )�إرج: 
وح���دة لقيا�س �لطاق���ة، كل 10 مالين �إرج تعادل 

1 جول(.
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نوم الرجال يوؤثر على قدرتهم الإجنابية
ك�سف���ت �أبحاث جديدة �أن �لن���وم ليال ملدة تزيد �أو تقل ع���ن 7.5 �ساعة، يقلل من جودة 

�حليو�نات �ملنوية.
و�أو�سح���ت �لدر��س���ة �أن �حل�سول عل���ى �أكرث من 9 �ساعات من �لن���وم يقلل من ��ستقر�ر 
�حلم����س �لنووي للحيو�نات �ملنوية بن�سب���ة 40 %، ويف �ملقابل، يقلل �لنوم ملدة 6 �ساعات 

ون�سف �ل�ساعة من �لعملية ذ�تها بن�سبة 30 %.
و�سب���ق �أن ك�سفت �الأبح���اث عن �أن 7.5 �ساعة من �لنوم، هي �ملدة �لزمنية �الأمثل لزيادة 

كثافة �ل�سائل �ملنوي وعدد �حليو�نات �ملنوية.

 Social
media

بعد 100 عام.. اإعالنات 
“وعد بلفور” ممنوعة يف لندن

     منع���ت هيئ���ة �ملو��سالت يف لندن عر�س �إعالن���ات تنتقد وعد بلفور �ل�سهري 
�ل���ذي �أكد فيه وزي���ر �خلارجية �لربيطاين �آرثر بلفور �لع���ام 1917، دعم بالده ملنح 

�ليهود وطنا يف فل�سطن.
وتعه���د بلفور يف ر�سال���ة �لعام 1917 بعثه���ا �إلى �للورد �لربيط���اين �ليهودي 
يوني���ل روت�سيل���د باإقامة �لوطن �ليهودي يف فرتة مل يك���ن �سكان فل�سطن �ليهود 
يزيدون فيها عن 5 %. وعزت �ملو��سالت يف لندن، قر�ر منع �الإعالنات يف �ملحطات 
�إل���ى كون وعد بلفور حمل خ���الف �سيا�سي، وفق ما نقل موق���ع �سحيفة “غارديان” 
�لربيطاني���ة. من جانبه، �تهم �سف���ري فل�سطن هيئة مو��س���الت بريطانيا مبمار�سة 
�لرقاب���ة بعدما كان �ملنظمون ير�هنون على عر�س �الإعالنات على �حلافالت حمطات 

�ملرتو؛ تخليد� لذكرى مرور قرن على �لوعد.

هيفاء وهبي تخو�ض جتربة جديدة

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  n  32224492

فتاة حلظة ت�سويرها مع �سالح متطور يف معر�ض البحرين الدويل للدفاع )بايدك 2017(.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�رتفاع �ملوج قدم �إلى قدمن قرب �ل�سو�حل 
ومن 3 �إلى 5 �قد�م يف عر�س �لبحر. درجة 

�حلر�رة �لعظمى 35، و�ل�سغرى 25 درجة مئوية.

�لطق�س �ملتوقع  
لهذ� �ليوم �سيكون 

معتدالً بوجه عام.

�لرياح �سمالية غربية من 10 �إلى 15 
عقدة وت�سل من 17 �إلى 22 عقدة 

�حيانا خالل �لنهار.

و�فق����ت �لفنانة �للبنانية هيفاء وهبي �أخري� على خو�س جتربة جديدة يف خطوة غري متوّقعة 
وفاج����اأت �جلميع. ون�رشت هيف����اء وهبي يف ح�سابها على موقع �لتو��س����ل �الجتماعي “�إن�ستغر�م” 
�الإع����الن �لت�سويقي مل�ساركتها يف �إحدى �الألعاب �الإلكرتونية، حيث مت �ختيارها متحدثة ر�سمية 
لها. وقالت �لفنانة �للبنانية، �إنه مت �ختيارها لتكون �إحدى �ل�سخ�سيات �سمن �للعبة �الإلكرتونية. 
وظه����رت “هيفاء” يف �الإعالن، وهي ترتدي �ملالب�س �حلربية، وجتل�س يف �إحدى �ل�ساحات، �إلى �أن 

تفاجئها جمموعة من �لرجال مبحا�رشتهم لها؛ ��ستعد�د� ملحاربتها.

التهاين من  مزيدًا  “$” تتلقى 

• باقة ورد مهد�ة �إلى “�لبالد” من �سفري دولة 	
�الإمار�ت �ل�سقيقة عبد�لر�سا �خلوري مبنا�سبة 

�لذكرى �ل�سنوية �لتا�سعة ل�سدور �ل�سحيفة.

• و جمل�س �أمانة �لعا�سمة هناأ “�لبالد” بهذه 	
�ملنا�سبة متمنياً لل�سحيفة وجميع �لعاملن فيها 

دو�م �لتقدم و�لنجاح.
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