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النائب العام امل�صري: 
الإرهاب عدٌو م�صرتك 
        عبا�س اإبراهيم من �ساحية ال�سيف

ق���ال �لنائ���ب �لع���ام �مل����رصي �مل�ست�سار 
نبي���ل �أحمد �س���ادق �إن �الإره���اب جرمية عابرة 
للحدود، وال ميكن مو�جهت���ه �إال بتعاون وثيق 
وق���وي فيما بني �لدول لتجفي���ف منابعه، و�إن 
�لبحرين وم�رص تو�جه���ان هذ� �لعدو بحزم. جاء 
ذلك، خ���ال لقاء بني �لنائب �لع���ام �لبحريني 

و�لنائ���ب �لعام �مل�رصي يف مبنى معهد 
�لدر��سات �لق�سائية.

2017 % يف   3.1 القت�صاد  منو  التنمية”:  “جمل�س 

ملاذا ل نرى “حلوى �صويطر” يف اأمريكا؟

�ملنامة - بن���ا: وّجه رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �إلى ت�سديد �لرقابة و�الإجر�ء�ت 
ل�سبط �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئي���ة و��ستري�دها باالإ�سافة �إلى منع 
�للج���وء �إلى �الحتكار و�لتو�طوؤ لاإخ���ال ب�سو�بط �ملناف�سة عرب 

تخزين بع�س �ل�سلع و�المتناع عن بيعها للجمهور.
وتر�أ����س �ساحب �ل�سم���و �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء �جلل�سة 
�العتيادية �الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء، بح�سور ويل �لعهد نائب 
�لقائ���د �الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، بق�رص �لق�سيبية 
�سب���اح �أم����س. وكلف �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي رئي����س �لوزر�ء 

وز�ر�ت �خلدم���ات برف���ع تقاري���ر بخ�سو�س م���ا مت تنفيذه من 
�حتياجات �ملناطق �لتي مت���ت زيارتها من وزر�ء �خلدمات بناًء 
على توجيهات �سموه، م�سدًد� �سموه على �رصورة �رصعة تنفيذ ما 

يحتاجه �ملو�طن من متطلبات خدمية يف �ملدن و�لقرى. 
ورّحب �ملجل�س بقر�ر�ت �لدورة غري �لعادية ملجل�س جامعة 
�ل���دول �لعربية عل���ى �مل�ستوى �ل���وز�ري يف �الجتم���اع �لطارئ 
�ل���ذي عق���د بالقاهرة ب�س���اأن �لتدخات و�لتهدي���د�ت �الإير�نية 
ا  يف �ملنطق���ة، موؤك���ًد� �أن وقف ه���ذه �لتدخات �أ�سب���ح �رصوريًّ
���ا لتخلي�س �ملنطق���ة من �لعنف و�لطائفي���ة وحاالت عدم  وملحًّ

2�ال�ستقر�ر وزعزعة �الأمن.
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تحت رعاية عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

حفظه ا� ورعاه
تقام بطولة

مستشفى ا�رسالية ا�مريكية (آيالند كالسيك) العشرون

من
٢٣ إلى ٢٥ نوفمبر ٢٠١٧

لمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال ١٣٦ ٢٤٨ ١٧

Yousif & Aysha Almoayyed Charity
يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية

Option-1

�صبط الأ�صعار ومنع الحتكار
وجه ل�سرعة تنفيذ احتياجات املدن والقرى... �سمو رئي�س الوزراء:

وقف التدخالت �سروري لتخلي�س املنطقة من الطائفية
• �سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س بح�سور �سمو ويل �لعهد جل�سة جمل�س �لوزر�ء	

8�صيام:  اإلزام املحامني بالإبالغ عن غ�صل الأموال معيار دويل

        اأمل احلامد من خليج البحرين

�لتنمي���ة  مبجل����س  �القت�س���ادي  �مل�ست�س���ار  توق���ع 
�القت�سادي���ة يارم���و كوتياي���ن �أن ينم���و �لن���اجت �ملحل���ي 
�الإجم���ايل �حلقيق���ي للمملكة �لعام �جل���اري بن�سبة 3.1 %، 
فيم���ا قدر ه���ذه �لن�سب���ة ب���� 2.7 % يف 2018، و2.2 % يف 

 .2019

و�أعلن كوتياين �أن �لقط���اع غري �لنفطي حقق منو� يف 
�لن�سف �الأول 2017 بل���غ 4.7 %، مقارنة ب� 4 % �ملتحقق 

يف 2016 كاما.
وق���اد �لنمو غري �لنفطي يف �لن�س���ف �الأول 2017 عدد 
م���ن �لقطاعات كان على ر�أ�سها قط���اع �لفنادق و�ملطاعم، 

وقطاع �خلدم���ات �الجتماعي���ة و�ل�سخ�سية، وقطاع 
10�خلدمات �ملالية. 

       علي الفردان من ال�سناب�س

��ستعر����س وزير �لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سياح���ة ز�يد �لزياين يف �أم�سية 
حو�ري���ة ��ست�سافته���ا �رصك���ة �س���ي فاي���ف )C5(�ملخت�س���ة بالتكنولوجيا 
�البتكاري���ة م�ساء �الأحد، روؤي���ة �حلكومة فيما يتعلق بتطوي���ر بيئة �الأعمال 
للموؤ�س�س���ات وت�سجيع ريادة �الأعمال، موؤك���د�ً �أن �لبحرين ب�سدد �إعان عن 
�أول���ى �إ�سرت�تيجي���ة حكومية  �سامل���ة لتح�سني بيئة �الأعم���ال قريبا. و�أ�سار 
�إلى �أن �لبع�س يت�ساءل ع���ن �الأمور �لتي قدمتها �حلكومة لت�سجيع �لقطاع 
�خلا�س، موؤك���د� �أن دور �حلكومة هو ت�سهيل �الإجر�ء�ت وخلق بيئة منا�سبة 
ملمار�سة �الأعمال �لتجارية “لدينا �تفاقية جتارة حرة مع �لواليات �ملتحدة 

ذ�ت �ل�س���وق �ل�سخمة، فاإذ� كان هناك ف���روع ملطعم ماكدونالدز 
بالبحرين، ملاذ� ال نرى مثا فروعاً حللويات �سويطر يف فيادلفيا”.
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رئي�س الوزراء ي�شيد بعالقات التعاون بني املنامة وباري�س
معرًبا �شموه عن متنياته بالنجاح والتوفيق لل�شفرية الفرن�شية اجلديدة

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
بق����ر الق�شيبي���ة �شباح اأم����س، �شف���رية جمهورية 
فرن�ش���ا ال�شديق���ة اجلدي���دة ل���دى مملك���ة البحرين 
�شي�شيل لوجنيه، وذلك لل�شالم على �شموه مبنا�شبة 

تعيينها �شفرية لبالدها لدى اململكة.
وخالل اللقاء، اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء بعمق عالقات التعاون وال�شداقة التي تربط 
بني مملكة البحري���ن وجمهورية فرن�شا ال�شديقة يف 
خمتل���ف املجاالت، والت���ي ترتكز عل���ى اأ�ش�س متينة 
من االحرتام املتبادل والتفاهم والتن�شيق امل�شرتك 

جتاه العديد من الق�شايا االإقليمية والدولية.
ون���ّوه �شموه اإل���ى اأن عالقات التع���اون الثنائي 
املتمي���زة ب���ني البلدي���ن ال�شديقني ت�شه���د تطوًرا 
ملمو�ًش���ا يف �شت���ى القطاع���ات، االأم���ر ال���ذي يج�ّشد 
احلر����س املتبادل ل���دى البلدين على تنمي���ة اأوا�ر 

العالقات لتلبي امل�شالح امل�شرتكة للبلدين. 
واأعرب �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء عن 

اأمل���ه يف اأن ت�شهد املرحلة املقبل���ة مزيًدا من العمل 
الثنائ���ي امل�ش���رتك، لتو�شي���ع اأطر التع���اون وفتح 
جماالت جديدة تعود بالنفع على البلدين وال�شعبني 
ال�شديق���ني، معرًب���ا �شموه ع���ن متنيات���ه ل�شي�شيل 

لوجني���ه بالنج���اح والتوفي���ق يف اأداء مه���ام عمله���ا 
الدبلوما�شي مبا ي�شه���م يف تو�شيع جماالت التعاون 
ب���ني البلدي���ن ال�شديق���ني، ال�شيم���ا يف املج���االت 
االقت�شادية والتجارية واال�شتثمارية، متمنيًّا �شموه 

جلمهورية فرن�شا و�شعبها ال�شديق دوام االزدهار.
م���ن ناحيته���ا، اأعربت ال�شف���رية الفرن�شية لدى 
اململكة عن خال�س ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء على دعم �شم���وه للعالقات 

البحريني���ة الفرن�شي���ة، موؤك���دة حر����س بالدها على 
االرتق���اء بالعالق���ات الثنائي���ة وتقويته���ا مبا يخدم 
امل�شال���ح امل�شرتك���ة، م�شي���دة مبا ت�شه���ده مملكة 

البحرين من تطور وازدهار يف العديد من املجاالت.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفرية الفرن�شية اجلديدة	

ت��وف��ري امل��خ��ت��رات وااله��ت��م��ام ب���ال���روة احل��ي��وان��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن االأوب���ئ���ة واالأم���را����س 
املناف�شة  ب�شوابط  واالإخ����الل  االح��ت��ك��ار  ومنع  وا���ش��ت��رياده��ا  الغذائية  امل���واد  اأ���ش��ع��ار  �شبط 

التحقق من �شكاوى اأهايل بوري من املمار�شات امل�رضة بالأرا�شي الزراعية
�شّدد على �رعة تنفيذ ما يحتاجه املواطن من خدمات يف املدن والقرى... �شمو رئي�س الوزراء: 

املنام����ة - بنا: تراأ�����س رئي�س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللك����ي االأمري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة 
اجلل�ش����ة االعتيادي����ة االأ�شبوعي����ة ملجل�س ال����وزراء، 
بح�شور ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�شلم����ان بن حمد اآل خليفة، وذل����ك بق�ر الق�شيبية 
�شب����اح اأم�س، وعق����ب اجلل�ش����ة اأدلى االأم����ني العام 

ملجل�س الوزراء يا�ر النا�ر بالت�ريح التايل:
ا من �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء  حر�شً
على تلبية احتياجات املواطنني وتوفريها يف املدن 
والقرى، فقد كل����ف �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�س 
ال����وزراء وزارات اخلدم����ات برفع تقاري����ر بخ�شو�س 
م����ا مت تنفيذه م����ن احتياجات املناط����ق التي متت 
زيارته����ا م����ن وزراء اخلدم����ات بناًء عل����ى توجيهات 
�شم����وه، م�ش����دًدا �شموه على �رورة �رع����ة تنفيذ ما 
يحتاج����ه املواط����ن م����ن متطلبات خدمي����ة يف املدن 

والقرى. 
اإل����ى ذلك، فق����د وّج����ه �شاحب ال�شم����و امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى التحق����ق من �شكاوى املواطنني 
يف ب����وري ب�ش����اأن بع�����س املمار�ش����ات الت����ي ت�����ر 
باالأرا�شي الزراعية، وكل����ف �شموه اجلهات املعنية 
بتكثي����ف احلم����الت التفتي�شي����ة واتخ����اذ االإجراءات 

الرقابية والقانونية الالزمة لوقف ذلك.
م����ن جهة اأخ����رى، فق����د �ش����دد �شاح����ب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء على �رورة االهتمام بالروة 
احليوانية وحمايتها من االأوبئ����ة واالأمرا�س وتوفري 
املخت����رات الإج����راء الفحو�ش����ات الالزم����ة ومتابعة 
مالحظ����ات و�شكاوى مربي وجت����ار املا�شية من خالل 

توا�شل االأجهزة املخت�شة معهم.
 ويف اإط����ار مت�ش����ل، فق����د وّجه �شاح����ب ال�شمو 
الرقاب����ة  ت�شدي����د  اإل����ى  ال����وزراء  رئي�����س  امللك����ي 
الغذائي����ة  امل����واد  اأ�شع����ار  ل�شب����ط  واالإج����راءات 
وا�شترياده����ا باالإ�شافة اإلى منع اللجوء اإلى االحتكار 
والتواط����وؤ لالإخ����الل ب�شواب����ط املناف�ش����ة من خالل 
تخزين بع�س ال�شلع واالمتن����اع عن بيعها للجمهور، 

وكلف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة بذلك.
بعده����ا، نّوه جمل�����س ال����وزراء باأهمي����ة معر�س 
الرعاي����ة  حت����ت  يق����ام  ال����ذي  العربي����ة  اجلواه����ر 
الكرمي����ة ل�شاحب ال�شمو امللك����ي رئي�س الوزراء يف 

وال�شاأن  التجاري����ة  تعزي����ز احلرك����ة 
االقت�ش����ادي، و�شمن ه����ذا ال�شياق 
فق����د تاب����ع �شاحب ال�شم����و امللكي 
رئي�س ال����وزراء املراحل التي و�شل 
املعار�����س  مدين����ة  م�����روع  اإليه����ا 
اإل����ى  �شم����وه  ووّج����ه  واملوؤمت����رات، 
�أح����اط وزي����ر  �لإ�����ر�ع في����ه، فيم����ا 
وال�شياح����ة  والتج����ارة  ال�شناع����ة 
التي مت  باال�شتع����دادات  املجل�����س 
اتخاذها ال�شت�شاف����ة هذه الفعالية 
املهمة وق����رب االنتهاء من اخلرائط 

التف�شيلي����ة مل�روع مدينة املعار�����س واملوؤمترات 
بالتع����اون م����ع وزارة االأ�شغ����ال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين م����ن اأجل طرح مناق�شات البناء 

قبل نهاية الربع االأول من العام القادم.
ومبنا�شب����ة الي����وم العامل����ي للطفل، فق����د هناأ 
جمل�س الوزراء اأطفال البحرين ب�شكل خا�س والعامل 
ب�ش����كل ع����ام باعتبارهم ذخ����رية امل�شتقب����ل، موؤكًدا 
اأن احلكوم����ة توا�شل جهوده����ا وم�شاعيها يف توفري 
كافة حقوقه����م وتهيئة البيئة االآمنة وتوفري الرفاه 
االجتماعي له����م وو�شع التدابري و�ش����ن الت�ريعات 

التي حتقق م�شلحة الطفل وت�شون حقوقه.
بعدها، رّحب جمل�س الوزراء بقرارات الدورة غري 
العادية ملجل�س جامعة الدول العربية على امل�شتوى 
ال����وزاري يف االجتم����اع الطارئ الذي عق����د بالقاهرة 

والتهدي����دات  التدخ����الت  ب�ش����اأن 
االإيرانية يف املنطقة، ونّدد املجل�س 
الإي����ران  العدائي����ة  بال�شيا�ش����ات 
الداخلي����ة  ال�ش����وؤون  يف  بتدخله����ا 
لل����دول العربية ورعايتها لالإرهاب، 
موؤك����ًدا اأن وق����ف ه����ذه التدخ����الت 
����ا لتخلي�����س  ����ا وملحًّ اأ�شب����ح �روريًّ
املنطق����ة م����ن العن����ف والطائفي����ة 
وح����االت ع����دم اال�شتق����رار وزعزعة 
االأم����ن، واأ�شاد املجل�����س �شمن هذا 
ال�شي����اق مببادرة اململك����ة العربية 
ال�شعودي����ة ال�شقيقة يف الدع����وة لعقد هذا االجتماع 
والت����ي تاأتي �شم����ن �شل�شل����ة من املب����ادرات التي 
تقوده����ا اململكة ال�شقيقة لدع����م الت�شامن العربي 
وتعزي����ز القدرة واملنعة العربي����ة للت�شدي لالأخطار 
والتهديدات، ويف ه����ذا ال�شدد ا�شتمع املجل�س اإلى 
�رح من وزير اخلارجية ح����ول نتائج االجتماع �شالف 
الذك����ر. بعد ذل����ك، نظ����ر املجل�����س يف املو�شوعات 
واملذك����رات املدرج����ة على ج����دول اأعمال����ه، واتخذ 

ب�شاأنها القرارات التالية:
اأوالً: واف����ق املجل�����س على املذك����رة املرفوعة 
م����ن اللجن����ة التن�شيقي����ة برئا�ش����ة �شاح����ب ال�شم����و 
امللك����ي ويل العه����د نائب القائ����د االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء والتي ته����دف اإلى 
تعزي����ز النم����و يف االأن�شطة التجاري����ة وت�شجيع وترية 

تدف����ق اال�شتثمارات وحتفيز خمتلف امل�شاريع ذات 
القيم����ة امل�شافة، وذلك من خ����الل موا�شلة تطوير 
نظ����ام )�شج����الت( للرتاخي�س التجاري����ة عر املزيد 
من الت�شهيالت والتن�شيق فيما يت�شل بالرتاخي�س 
واال�شرتاطات الالزمة م����ن خمتلف اجلهات املعنية، 
وق����د وّج����ه املجل�س يف ه����ذا ال�شدد جمي����ع اجلهات 
بالتن�شي����ق امل�شب����ق م����ع وزارة ال�شناع����ة والتجارة 
وال�شياح����ة يف ح����ال احلاج����ة ملراجع����ة ا�شرتاط����ات 

الرتخي�س لالأعمال التجارية يف نظام “�شجالت”.
ثانًي����ا: تابع جمل�س الوزراء اخلطوات الهند�شية 
والفني����ة والتنفيذي����ة الت����ي ج����اءت ا�شتن����اًدا اإل����ى 
توجيهات �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء بنقل 
خزانات وقود تزويد الطائرات من موقعها احلايل يف 
منطق����ة عراد اإلى داخل حرم مط����ار البحرين الدويل، 
وق����دم وزيرا النفط، واملوا�شالت واالت�شاالت �رًحا 
حول ما مت اتخاذه م����ن خطوات لنقل هذه اخلزانات 
منذ �ش����دور االأمر الكرمي واملتمثل����ة يف اإن�شاء �ركة 
مط����ار البحرين لوقود الطائ����رات، وهي ذات ملكية 
م�شرتك����ة بني �ركة مطار البحري����ن الدويل وال�ركة 
القاب�ش����ة للنفط والغ����از تتول����ى م�شوؤولي����ة اإن�شاء 
خطوط نق����ل �لوقود د�خ����ل حرم �ملط����ار بالإ�ضافة 
اإلى ت�شغي����ل و�شيانة اخلزانات اجلدي����دة، وقد اأخذ 
املجل�س علًما باالنتهاء من اأعمال االإن�شاءات اخلا�شة 
بالقواع����د االأ�شا�شية خلزانات الوق����ود، على اأن يتم 
االنته����اء من بناء اخلزان����ات يف مار�س 2019 واإمتام 

�شبكة الوقود يف يوليو 2020.    
ثالًث����ا: واف����ق جمل�����س ال����وزراء عل����ى جتدي����د 
االتفاقية بني مملكة البحرين ومنظمة االأمم املتحدة 
للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�شكو( ب�شاأن املركز 
االإقليم����ي العرب����ي لل����رتاث العامل����ي، وذل����ك ملدة 
�شنتني اإ�شافيت����ني وكلف اللجنة الوزارية لل�شوؤون 
القانونية باتخاذ االإج����راءات الد�شتورية والقانونية 
الالزم����ة للت�شديق على ه����ذه االتفاقية، وذلك بعد 
االط����الع على املذك����رة املرفوعة له����ذا الغر�س من 

وزير �شوؤون جمل�س الوزراء.    
رابًعا: اأحال جمل�����س الوزراء اإلى اللجنة الوزارية 
لل�ش����وؤون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال 
الطاق����ة املتج����ددة بني مملكة البحري����ن وجمهورية 
الهند، وذل����ك بعد االطالع على املذك����رة املرفوعة 

لهذا الغر�س من وزير �شوؤون الكهرباء واملاء.
خام�ًشا: وافق جمل�س ال����وزراء على 4 اقرتاحات 
برغب����ة تتعلق بدعم الفعاليات والرامج التي تدعم 
قطاع ال�شياحة، وتو�شعة ال�شوارع الرئي�شية، وب�شاأن 
املفت�ش����ني يف القطاعات اخلدمي����ة، وبيع اللحوم يف 
املحالت واملطاعم، واأحال ردود احلكومة ب�شاأن هذه 

الرغبات اإلى جمل�س النواب.
ويف بن����د التقارير الوزارية، اأخ����ذ املجل�س علًما 
بنتائ����ج القمة االأوروبي����ة العربية العاملي����ة الثانية 
التي �ش����ارك يف اأعماله����ا ممثالً عن �شاح����ب ال�شمو 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء، م�شت�شار �شاح����ب ال�شمو 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء �شم����و ال�شي����خ �شلمان بن 
خليف����ة اآل خليفة، وذلك من خ����الل التقرير املرفوع 
لهذا الغر�س من وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 
كما اأخ����ذ املجل�س علًما بالتقري����ر املرفوع من وزير 
املوا�شالت واالت�شاالت ب�شاأن اإحراز مملكة البحرين 
املركز االأول عربيًّا واحلادي والثالثني عامليًّا ح�شب 
موؤ�����ر تنمي����ة تكنولوجي����ا املعلوم����ات واالت�شاالت 
ال�شادر ع����ن االحتاد الدويل لالت�شاالت، حيث رّحب 
جمل�س الوزراء بهذا االإجناز املهم الذي يعك�س جناح 
�شيا�ش����ات احلكومة يف جم����ال االت�ش����االت وتطوير 
بنيته����ا التحتي����ة، فيما اأخ����ذ املجل�س علًم����ا بنتائج 
الدورة ال�شابع����ة والثالثني ملجل�����س وزراء ال�شوؤون 
االجتماعية العرب، وذلك من خالل التقرير املرفوع 

لهذا الغر�س من وزير العمل والتنمية االجتماعية.

• �شمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س بح�شور �شمو ويل العهد جل�شة جمل�س الوزراء	

• يا�ر النا�ر	
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املرحلة الراهنة تتطلب الإعالء من الت�ضامن والتعاون العربي 

تقوية اأوا�رص التعاون الثنائي مع �ضلطنة عمان 

ال�ضيخ خليفة بن را�ضد و�ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي يح�رصان حفل ال�ضفارة العمانية

ا�ستعر�سا مبادرات تن�سيط القطاع ال�سياحي... �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:

ت�سلم دعوة لت�رشيف حفل اال�ستقبال الذي تقيمه ال�سفارة... �سمو رئي�س الوزراء: 

نيابة عن �سمو رئي�س الوزراء وتاأكيًدا عمق ومتانة العالقات مع ال�سلطنة

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي�س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

�سباح اأم�س بق�رش الق�سيبية.
وا�ستعر�س �سموهما جملة من املو�سوعات 
املت�سلة بال�ساأن املحلي والتطورات االإقليمية 

والدولية.
واأكد �سموهما اأهمي���ة االإعالء من الت�سامن 
والتع���اون العرب���ي وبخا�س���ة يف ه���ذه املرحلة 
وما ت�سهده من حتدي���ات جمة على ال�سعيدين 
االأمن���ي واالقت�سادي وا�سته���داف املنطقة يف 

اأمنها وا�ستقرارها.
وا�ستعر�س �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء و�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س 
جمل����س ال���وزراء املب���ادرات الت���ي ت�سته���دف 
تن�سيط القطاع ال�سياحي وجعله رافًدا اأ�سا�سيًّا 
يف املنظوم���ة االقت�سادي���ة املتكاملة، اإذ �سّدد 
�سموهم���ا على م���ا متتلكه مملك���ة البحرين من 
مقوم���ات �سياحي���ة تهيئ هذا القط���اع ليكون 

اأكرث فاعلية يف الن�صاط االقت�صادي.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، بق�رش الق�سيبية �سباح اأم�س �سفري 

�سلطنة عمان لدى اململكة عبداهلل املديلوي.
وخالل اللقاء، اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء مب���ا ت�سه���ده عالق���ات االأخوة 
والتع���اون ب���ن مملك���ة البحري���ن و�سقيقتها 

�سلطن���ة عم���ان م���ن تط���ور ومن���اء يف �ست���ى 
املجاالت؛ بف�سل م���ا حتظى به من اهتمام من 
جانب قيادتي البلدين لدف���ع التعاون بينهما 
اإلى اآف���اق متقدم���ة تلبي طموح���ات وم�سالح 
ال�سعب���ن ال�سقيقن وتر�س���خ ما يربطهما من 

روابط تاريخية م�سرتكة. 
ونوه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 

مبا حققت���ه �سلطنة عم���ان ال�سقيقة من تقدم 
وازدهار بف�سل الروؤى احلكيمة ل�سلطان عمان 
جالل���ة ال�سلط���ان قابو�س ب���ن �سعي���د، موؤكدا 
�سموه حر�س مملكة البحرين على تقوية اأوا�رش 
التعاون الثنائي بن البلدين ال�سقيقن وفتح 
جم���االت جديدة ت�س���ب يف �سال���ح دفع جهود 
التنمي���ة والتط���ور ومب���ا ينعك����س اإيجابا على 

منظومة جمل�س التعاون.
م���ن جانبه، �سل���م ال�سفري �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء الدع���وة لت�رشيف حفل 
اال�ستقب���ال ال���ذي تقيم���ه ال�سف���ارة العمانية؛ 
عم���ان  ل�سلطن���ة  الوطن���ي  العي���د  مبنا�سب���ة 
ال�سقيق���ة، واأع���رب ع���ن اأ�سم���ى اآي���ات ال�سكر 
والتقدي���ر ل�سم���وه على م���ا يوليه م���ن اهتمام 

البلدي���ن  ب���ن  الثنائي���ة  العالق���ات  بتعزي���ز 
ال�سقيقن، م�سيدا بامل�ست���وى املتقدم الذي 
و�سلت اإليه العالقات العمانية البحرينية، مما 
يعك�س عم���ق الروابط االأخوي���ة التي جتمعهما 
واحلر����س املتب���ادل عل���ى حتقي���ق امل�سالح 
دوام  البحري���ن  ململك���ة  متمني���ا  امل�سرتك���ة، 

التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: اأن���اب رئي����س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
كال م���ن ال�سيخ خليفة ب���ن را�سد اآل خليف���ة، و�سمو 
حماف���ظ اجلنوبي���ة ال�سيخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
حل�س���ور حف���ل اال�ستقبال ال���ذي اأقامه م�س���اء اأم�س 
�سف���ري �سلطنة عمان ال�سقيقة ل���دى مملكة البحرين 
عبداهلل املديلوي بفندق الدبلومات؛ مبنا�سبة العيد 
الوطني ال�سابع واالأربعن لبالده، وذلك بح�سور عدد 
من كب���ار امل�سوؤولن واأع�ساء ال�سل���ك الدبلوما�سي 
وعدد من املدعوي���ن.  ونقل ال�سيخ خليفة بن را�سد 
اآل خليف���ة، و�سمو ال�سيخ خليفة ب���ن علي اآل خليفة 
حتيات �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء لقيادة 
و�سعب �سلطنة عمان ال�سقيق ومتنيات �سموه بدوام 

الرفع���ة واالزدهار للدولة ال�سقيق���ة يف ظل القيادة 
احلكيمة جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد.

واأكدا عم���ق ومتانة عالق���ات االأخ���وة والتعاون 
البلدي���ن وال�سعب���ن  ب���ن  الت���ي ترب���ط  الوثيق���ة 
ال�سقيق���ن ومتيزها يف خمتل���ف املجاالت يف ظل ما 
يربط بينهما من و�سائج القربى وامل�سري امل�سرتك.

م���ن ناحيت���ه، اأعرب �سف���ري �سلطنة عم���ان لدى 
اململكة عن خال����س �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء على م���ا يولي���ه �سموه من 
اهتمام بكل ما �ساأنه االرتق���اء باأوا�رش العالقات بن 
البلدي���ن ال�سقيقن، معربا عن تطلعه اإلى اأن ت�سهد 
الف���رتة املقبلة مزيدا من التعاون املثمر الذي يلبي 

طموحات البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال �سمو ويل العهد	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري العماين	
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تعزيز قدرات ال�شباب يف مواجهة التطرف والإرهاب

اإ�شفاء مزيد من التح�شينات على “تكامل”

ا�شتئ�شال “املر�ض النتحاري”... اإجناز طبي يف “حمد اجلامعي”

منتدى �سناع ال�سالم 28 نوفمرب... نا�رص بن حمد: 

ور�سة عمل عن م�رصوع اإدارة الأداء املوؤ�س�سي... احلمر: 

ال�ستغناء عن فتح اجلمجمة با�ستخدام “املوجات احلرارية” املطورة

املنام���ة - املجل�س الأعلى لل�سب���اب والريا�سة 
: حت���ت رعاي���ة ممثل جالل���ة امللك لالأعم���ال اخلريية 
و�س���وؤون ال�سباب، رئي�س املجل����س الالأعلى لل�سباب 
والريا�س���ة، رئي�س اللجنة الأوملبي���ة البحرينية �سمو 
ال�سي���خ نا�رص بن حمد اآل خليف���ة، تنظم وزارة �سوؤون 
ال�سباب والريا�سة يوم 28 نوفمرب اجلاري “املنتدى 
ال�سباب���ي ل�سناعة ال�س���الم”، وال���ذي �سي�سارك فيه 
نخب���ة من طالب اجلامعات و�سب���اب البحرين، اإ�سافة 
اإلى ممثلني عن القطاعني العام واخلا�س واملجتمع 
املدين.  ويهدف املنتدى الى تعزيز قدرات ال�سباب 
ك�سناع �سالم يف مواجه���ة التطرف والإرهاب، واإلقاء 
ال�س���وء عل���ى مفاهيم ال�س���الم العامل���ي، ومناق�سته 
من جوانب ع���دة والطالع على جتارب وجهود الدول 
امل�سارك���ة واملنظم���ات الدولي���ة يف جم���ال �سناعة 
ال�سلم، وتعزيز ثقافة الت�سامح والو�سطية والعتدال 
يف املجتم���ع، اإ�ساف���ة اإل���ى ر�س���م خط���ة م�ستقبلي���ة 

لن����رص ال�س���الم والعتدال ومكافحة التط���رف.  وبهذه 
املنا�سبة، اأكد �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اأن البحرين 
تهت���م كثريا باإ����رصاك �سبابها يف خمتل���ف املنتديات 
وامللتقي���ات التي تناق�س مو�سوع ال�سالم يف العامل، 
وق���ال “ياأتي اهتمام اململكة بدور ال�سباب نابعاً من 
توجيه���ات عاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليفة؛ ملنح ال�سب���اب فر�سة التعبري 
احلر ع���ن اآرائهم ومعتقداتهم يف اإحالل ال�سالم وردع 
ال�رصاع���ات وحله���ا، والنتق���ال اإل���ى عملي���ة حتقيق 
ال�ستدام���ة ومنو الأوط���ان”.  واأ�س���اف �سموه “نحن 
على اأعت���اب تنظيم املنتدى ال���ذي �سيمنح ال�سباب 
فر�س���ة تق���دمي مقرتحاته���م واأفكاره���م، ويجب اأن 
ن�ستح�رص املبادرات الرائدة التي اأطلقها جاللة امللك 
والرامي���ة اإلى ا�ستثمار اإمكان���ات ال�سباب وطاقاتهم 
وت�سخريه���ا؛ من اأجل حتقيق تنمي���ة الأوطان واإحالل 

ال�سالم والأمن والتعاي�س ال�سلمي بني الأديان”.

وزارة  نظم����ت  الإ�س����كان:   وزارة   - املنام����ة 
الإ�س����كان بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية ور�سة 
عمل ا�ستكمالً لور�س العم����ل اخلا�سة مب�رصوع اإدارة 

الأداء املوؤ�س�سي “تكامل”.
وبه����ذا اخل�سو�س، اأ�سار وزي����ر الإ�سكان با�سم 
احلم����ر اإل����ى الهتم����ام الكبري ال����ذي تولي����ه الوزارة 
الأداء  ج����ودة  اإدارة  يف  ُي�سه����م  م����ا  كل  لتطبي����ق 
املوؤ�س�س����ي، يف ظ����ل الرغب����ة ال�سادقة لل����وزارة يف 
اإ�سف����اء املزيد م����ن التَّح�سينات على نظ����ام الإدارة 
الداخلي من جهة، وحت�سني نوعية اخلدمات املقدمة 
امة  للمواطنني من جهة اأخ����رى. واأكد احلمر ثقته التَّ
يف ق����درة الوزارة و”اخلدمة املدنية” يف توفري كافة 

املقومات الالَّزمة ل�سمان تنفيذ اأهداف امل�رصوع.
م����ن جانبه����ا، قال����ت مدي����رة اإدارة ال�سيا�سات 
الإ�سكاني����ة والتَّخطي����ط ال�سرتاتيج����ي ح�س����ة بنت 
انية من بعد  خليفة اآل خليفة، اإنَّ هذه املرحلة تعد الثَّ
املناق�س����ة املنهجية املقرتحة م����ن ِقبل الديوان مع 

“الإ�سكان” يف التَّطبيق التَّجريبي مل�رصوع “تكامل”، 
حي����ث �سيتم العمل ب�س����ورٍة مكثفة مع فريق العمل 
من دي����وان اخلدمة املدني����ة والفري����ق ال�ست�ساري 
القائ����م عل����ى امل�����رصوع عل����ى اإدراج جمي����ع الأهداف 
واملب����ادرات ومقايي�����س الأداء على جمي����ع اجلهات 
احلكومية، وم����ن ثم رفعها على النظ����ام الآيل الذي 
�سيمكن وزارة الإ�سكان م����ن متابعة تنفيذ الأهداف 
واملب����ادرات، و�سُتمك����ن متخ����ذي الق����رار واجلهات 
العلي����ا يف اململكة من متابعة الأداء احلكومي لوزارة 
الإ�س����كان والط����الع على ن�س����ب الإجن����از و�سي�سهم 

يف حتقي����ق ال�سرتاتيجي����ة احلكومي����ة املتوائمة مع 
روؤي����ة البحرين 2030. واأ�ساف����ت اأنَّ وزارة الإ�سكان 
حري�سة على حتقيق اأهداف وروؤى احلكومة املنبثقة 
ع����ن روؤية البحري����ن القت�سادي����ة 2030، وبالأخ�س 
فيم����ا يتعلق بتطوي����ر جودة اخلدم����ات ورفع كفاءة 
التَّنمي����ة  اإل����ى  الأداء احلكوم����ي، وذل����ك للو�س����ول 
املجتمعي����ة ال�سامل����ة والذي يعترب قط����اع الإ�سكان 
اأح����د عنا�رصها الأ�سا�سية ملا لها من تاأثري كبري على 
ا�ستق����رار املجتم����ع وحت�س����ني امل�ست����وى املعي�سي 

لالأ�رص البحرينية.

بدور املالكي من املحرق 

�سج���ل م�ست�سف���ى املل���ك حمد اجلامع���ي اإجنازا 
جدي���دا وغري م�سب���وق باملنطقة، حي���ث متكن فريق 
طب���ي جراحي متخ�س�س برئا�س���ة ا�ست�ساري التخدير 
ظاف���ر  اجلامع���ي  حم���د  مب�ست�سف���ى  الآلم  وع���الج 
اخل�سريي من اإج���راء “جراحة غ���ري تقليدية”؛ لإنهاء 
معان���اة مواط���ن بحرين���ي يف اخلم�س���ني م���ن العم���ر 
ا�ستمرت اأ�سهرا، واأفقدته القدرة على مزاولة حياته 
العادية، وذلك بال�ستغناء ع���ن عملية فتح اجلمجمة 
الكب���رية واملعق���دة التي كانت جت���رى �سابقا لعالج 
مث���ل هذه احلالت بع���د ت�سخي�سها، حي���ث ا�ستخدم 
اجلراح العالج بتقنية “املوجات احلرارية” املتطورة 
من خالل اإجراء تدخ���ل جراحي و�سعاعي، باإدخال اإبرة 
طبية “طويلة وخا�س���ة” للو�سول اإلى مكان الأمل يف 
“جمجم���ة الراأ����س” و”كي” املنطق���ة امل�سببة لالأمل، 
م���ن دون اإجراء فت���ح جمجمة الراأ����س، والتي تعد من 
العمليات اجلراحية الطويلة جدا، والتي ي�ساب فيها 

املر�سى مب�ساعفات خطرية.
وعانى املري�س الذي غادر امل�ست�سفى يف اليوم 
الثاين للعملية مبا�رصة لفرتة طويلة من الآلم املربحة 
ب�سبب “الع�سب اخلام����س” بالوجه، والتي ا�سطرته 
ل���رتك عمله ف���رتة، والعزوف ع���ن حيات���ه العائلية؛ 
ب�سب���ب الأدوية التي كانت ت����رصف له لتخفيف الأمل، 
وه���ي عبارة ع���ن م�سكنات ومهدئ���ات، والتي ترتفع 
“جرعته���ا” حتى و�سلت اإل���ى جرعات كبرية جدا من 
“املورفني” وغريه���ا، وكانت تعمل عمل املخدرات 
يف ج�سم���ه، ف���ال يج���د اإل ال�ست�سالم للن���وم الطويل 
كملج���اأ لتخفيف حدة الآلم الت���ي كانت، وكما يقول 
وكاأنه���ا “طلقات من الر�سا�س” توج���ه اإلى وجهي، 
ومتك���ن املري����س من الع���ودة للحي���اة الطبيعية يف 
الي���وم الث���اين من اإج���راء اجلراحة. و����رصح اخل�سريي 
يف ت�رصيحات ل���� “البالد” على هام����س اإجراء العملية 
بالقول: ح�رصت زوجة املري�س، وزوجها على كر�سي 

متحرك، حيث مت اإدخاله فورا للطوارئ.
الالزم���ة،  الفحو�س���ات  اإج���راء  وبع���د  واأردف 
وج���دت اأن���ه يع���اين الته���اب “الع�س���ب اخلام����س” 
ال�سدي���د بالوج���ه، وبعد اإج���راء الفح����س ال�سعاعي، 
قررت ف���ورا اإجراء اجلراحة، والت���ي ا�ستغرقت داخل 
غرفة العملي���ات من 45 اإل���ى 60 دقيقة، ومن خالل 
الأ�سع���ة، حيث قمت باإدخال الإبرة اخلا�سة للو�سول 
اإلى م���كان اللتهاب، ث���م ت�سليط اأ�سع���ة “املوجات 
احلراري���ة”؛ لتحفيز الع�س���ب كهربائيا ليعود لعمله 

م���رة اأخرى ليخ���ف الأمل تلقائيا بع���د اجلراحة، والتي 
مل يت���م خالله���ا اأي فتح جراح���ي.  وق���ال ا�ست�ساري 
معاجل���ة الأمل اإن م�ست�سفى املل���ك حمد اجلامعي هو 
املرف���ق الطبي الوحيد يف اململكة الذي يقوم باإجراء 
مثل ه���ذه اجلراحة بالبحرين، مو�سحا اأن امل�ست�سفى 
ومن���ذ انطالقه اأجرى 14 عملي���ة جراحية مماثلة متت 
بنج���اح، م�سيف���ا اأنه ق���ام باإجراء 38 حال���ة باململكة 
العربي���ة ال�سعودية، حيث كان يعم���ل، قبل التحاقه 
بالعمل يف م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي منذ انطالق 
العم���ل فيه.  م���ن جانبه، اأكد قائ���د م�ست�سفى امللك 
حمد اجلامعي اللواء طبي���ب ال�سيخ �سلمان بن عطية 
اهلل اآل خليف���ة اأن حال���ة املري����س تعد م���ن احلالت 
احلرجة وال�سعبة بالت�سخي����س، موؤكدا ان الإمكانات 
واخل���ربات التي ي�سمها امل�ست�سف���ى حاليا ل تتوفر 

اإل يف م�ست�سفيات قليلة حول العامل.

حبوب مهدئة 
املواط���ن “اأب���و عبدالرحم���ن” ال���ذي اأجريت له 
اجلراحة، موظف يف اأح���د وزارات الدولة، وقد و�سف 
جتربت���ه ل���� “الب���الد” بالق���ول: لقد عاني���ت وعانت 

اأ�رصت���ي كث���ريا م���ن الأمل “امل���ربح”، حت���ى ن�سحني 
الأطب���اء، بالتوج���ه الى طبي���ب اأ�سن���ان، فرمبا هناك 
يكم���ن �سب���ب الأمل، وي�سيف وبالفع���ل ذهبت لأحد 
الأطب���اء املعروفني، وبعد اإج���راء الفحو�س، �سخ�س 
�سبب الأمل بالع�سب اخلام�س، واأن علي اأن اأجد طبيبا 
خمت�سا بعالجه؛ لن كثريا م���ن الأطباء يخلطون بني 

اأعرا�سه، واأعرا�س بع�س الأمرا�س الأخرى.
ومت�سك م���رمي القع���ود “اأم عبدالرحمن”، وهي 
موظف���ة متقاعدة، الط���رف الآخر للق�س���ة، وتقول ل� 
“البالد” كنت قلقة جدا اأنا واأبنائي على زوجي الذي 
كان ي���ذوب امامنا من الأمل، وبع���د ت�سخي�س احلالة، 
قمت بالتوا�س���ل مع اأطباء يف م�رص واأملانيا وعدد من 
الدول الأخ���رى؛ ملعرفة عالج لزوجي، حتى عرفت اأن 
طبيبا كان يعمل بالريا�س، هو املوؤ�س�س لق�سم عالج 
الأمل، ولكن���ه انتقل ويعمل حاليا يف م�ست�سفى امللك 
حمد، رئي�س���ا لق�سم عالج الأمل الذي اأ�س�سه، وبالفعل 
اجتهن���ا للم�ست�سفى من خالل الط���وارئ م�ساء، الذي 
ق���رر ف���ورا اإج���راء الفحو�س���ات الإ�سعاعي���ة الالزمة، 
واإج���راء العملية، وا�سفا زوجي اإياها بالب�سيطة واأنها 

متت من دون اأمل. 

• جانب من ور�سة العمل	

• •قائد امل�ست�سفى 	 ال�ست�ساري اخل�سريي	

ع ال�شفرية الرتكية القائد العام يودِّ

... ويتمنى التوفيق لقائد “درع اجلزيرة” اجلديد 

الحتفاء باملولد النبوي ال�رشيف 29 اجلاري

“اخلدمة” يطلق دورة تدريبية لـ“اأداء”

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل القائ���د العام 
لقوة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن ال�سيخ 
خليفة بن اأحم���د اآل خليفة يف القيادة العامة 
�سباح اأم�س �سفرية جمهورية تركيا ال�سقيقة 
لدى مملكة البحرين هات���ون دميرير؛ وذلك 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها. 
وخ���الل اللقاء، �سكر القائ���د العام لقوة 
دف���اع البحري���ن �سف���رية جمهوري���ة تركي���ا 

معرب���اً  البحري���ن،  مملك���ة  ل���دى  ال�سقيق���ة 
ع���ن تقدي���ره جلهوده���ا يف تطوي���ر عالقات 
ال�سداقة والتعاون بني البلدين ال�سقيقني، 
متمنياً له���ا دوام التوفيق والنجاح يف كل ما 
ي�سن���د اليها من مهام جديدة.      ح�رص اللقاء 
مدير دي���وان القي���ادة العامة الل���واء الركن 
ح�سن حممد �سعد، ومدير التعاون الع�سكري 

اللواء الركن بحري حممد ها�سم ال�سادة.

الرف���اع - قوة الدف���اع: ا�ستقبل القائد 
العام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�سي���خ خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف القيادة 
العامة �سباح اأم�س، قائد قوات درع اجلزيرة 
امل�سرتك���ة الل���واء الرك���ن ح�س���ن ب���ن حمزة 
ال�سه���ري؛ وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله، 
والذي ق���دم له اللواء الرك���ن وليد بن فالح 
الظاه���ري قائدا جديدا لق���وات درع اجلزيرة 
امل�سرتك���ة، بح�س���ور رئي�س هيئ���ة الأركان 

الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي. 
واأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
ع���ن �سكره وتقدي���ره للجه���ود الطيبة التي 

بذلها قائد ق���وات درع اجلزي���رة امل�سرتكة 
خالل ف���رتة عمل���ه، م�سيداً باجله���ود الطيبة 
التي تبذلها قوات درع اجلزيرة امل�سرتكة يف 
تر�سيخ وحدة اله���دف وامل�سري الذي يربط 
دول جمل�س التع���اون لدول اخلليج العربية، 
كم���ا متنى للقائد اجلدي���د دوام التوفيق يف 
مهام عمله اجلديدة. ح�رص اللقاء مدير ديوان 
القي���ادة العام���ة الل���واء الرك���ن ح�سن حممد 
�سعد، ومدير التعاون الع�سكري اللواء الركن 
بحري حممد ها�س���م ال�سادة، وم�ساعد رئي�س 
هيئ���ة الأركان للعمليات الل���واء الركن غامن 

اإبراهيم الف�سالة.

الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف: 
الدينية  ال�س���وؤون  اإدارة  تنظم 
وال�س���وؤون  الع���دل  ب���وزارة 
الإ�سالمي���ة والأوق���اف احلف���ل 
ذك���رى  مبنا�سب���ة  ال�سن���وي 
املول���د النبوي ال�رصيف، وذلك 
بعد �س���الة الع�ساء م���ن م�ساء 

ي���وم الأربع���اء املوافق 29 نوفم���رب اجلاري، 
بجام���ع مركز اأحم���د الف���احت الإ�سالمي، حتت 
لل�س���وؤون  الأعل���ى  رئي����س املجل����س  رعاي���ة 

الإ�سالمية �سمو ال�سيخ عبداهلل 
اآل خليف���ة. ����رصح  ب���ن خال���د 
بذلك وكيل ال���وزارة لل�سوؤون 
املفت���اح  فري���د  الإ�سالمي���ة 
ال���ذي ق���ال اإن »ذك���رى مولد 
امل�سطف���ى �سل���ى اهلل علي���ه 
واآل���ه و�سل���م فر�س���ة عظم���ى 
ل�ستله���ام الدرو����س والع���رب 
من �سريته العط���رة، لنرتجم القيم املحمدية 
واقع���اً ملمو�س���ا من وح���دة وتاآل���ف وتوا�سل 

و�سلم، ونبذ الفرقة«.

اجلف���ري – ديوان اخلدمة 
املدنية: اأعلن مدير اإدارة اأداء 
وعالقات املوظف���ني بديوان 
املدنية فريد عبداهلل  اخلدمة 
ع���ن اإط���الق برنام���ج تدريبي 
متواف���ق  جم���اين  اإلك���رتوين 
التدريبي���ة  الحتياج���ات  م���ع 
والفئات  احلكومي���ة  للجهات 

املعني���ة ب���اأداء املوظفني، واأك���د اأن الدورة 
تاأت���ي بن���اًء على خط���ة التدري���ب املعتمدة 

لتعزيز ثقافة )اأداء(.
واأو�سح عب���داهلل اأن الدورة الإلكرتونية 

كف���اءة  رف���ع  ت�سته���دف 
ومتكينه���م  املوظف���ني 
الأ�سا�سي���ة  امله���ارات  م���ن 
يت�سم���ن  حي���ث  املطلوب���ة، 
ت�سمي���م  التدري���ب  برنام���ج 
خمتلف���ة  ا�سرتاتيجي���ات 
لتحقي���ق  اأن�سط���ة  وابت���كار 
التعل���م، كما ت�سمل  خمرجات 
الدورة عدًدا من الألعاب الإلكرتونية لتقدمي 
املحتوى ب�س���كل جديد ي�ساع���د امل�ساركني 

على حتقيق الأهداف التعليمية.

• فريد املفتاح	

• فريد عبداهلل	

• �سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد	

قائد امل�ست�سفى: التعامل مع هذه احلالت حمفوف باملخاطر
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اإلجراءات الجزائية

بلدي 
الشمالية

• ملياء الف�ضالة	

متديد عقد ا�ضتئجار املبنى احلايل 

قال رئي�س جمل�س بل���دي ال�ضمالية حممد 
بوحم���ود اإن بقاء مكاتب املجل����س البلدي يف 
املبنى احل���ايل يف اجلنبية حت���ى العام 2020 
�ضيكلف امليزاني���ة البلدية نحو مليوين دينار 

حتى ذلك الوقت.
جاء ذل���ك اأثناء مناق�ض���ة املجل�س مو�ضوع 
متدي���د عقد ا�ضتئجار مبن���ى املجل�س البلدي، 

وم�ضتجدات طلب النتقال اإلى املبنى الإداري 
ملجم���ع الريف، وذلك بعد اإلغ���اء م�رشوع اإن�ضاء 

مبنى خا�س للمجل�س يف اجلنبية.
وراأى رئي����س اللجن���ة املالي���ة والقانونية 
باملجل����س حمد الدو����رشي تاأجي���ل عملية نقل 
مكات���ب املجل�س البلدي اإل���ى املبنى الإداري 
ملجمع الري���ف حتى نهاية ال���دور احلايل، اإلى 

جان���ب متديد العقد مع مال���ك املبنى احلايل، 
والذي ينتهي يف اأبريل املقبل.

وبننَّ املحامي ح�ض���ن اجلمري اأن البلدية 
تدر����س حاليا طلب النتق���ال للمبنى الإداري 
ملجم���ع الري���ف التاب���ع يف ملكيت���ه للدول���ة، 
مو�ضح���ا اأن ه���ذا النتقال اأي�ض���ا لن يخلو من 

تكاليف.

تغري املقاولني باملخالفة امل�شاحات املفتوحة يف “ال�شمالية” 
البلدية م�ضتعدة للتعامل معهم... الف�ضالة:

قالت مدير اإدارة اخلدمات الفنية بالبلدية 
ال�ضمالية ملياء الف�ضالة اإن املحافظة ال�ضمالية 
تتمي���ز باحتوائها على م�ضاحات كبرية مفتوحة 
وغري خمططة، مما ميثل بيئة خ�ضبة للمقاولن 

املخالفن لإلقاء خملفات بنائهم فيها.
ج���اء ذل���ك ردا على م���ا طرح���ه البلدي طه 
اجلنيد ب�ضاأن دور البلدية يف متابعة املقاولن 

بعد الرتخي�س لهم يف مزاولة املهنة.
وقالت اإن البلدية يف حال اكت�ضفت مقاول 
يلق���ي املخلف���ات يف ه���ذه الأماك���ن، فاإنه تتم 

حما�ضبته.
ولفتت اإلى اأن اإجمايل طلبات اإجازات البناء 

ي�ض���ل اإلى نح���و 6 اآلف طل���ب �ضنويا، يف قبال 
عدد حمدود جدا من املفت�ضن يف البلدية.

واأك���دت “اأي واح���د يبلغن���ي ع���ن مق���اول 
خمالف اأنا م�ضتعدة لتخ���اذ الإجراءات اجلزائية 

بحقه”.
وراأى البل���دي عل���ي ال�ضوي���خ اأن امل�ضكلة 
لي�ض���ت يف املقاول���ن، واإمن���ا يف العمال���ة غري 
النظامي���ة “ف���ري في���زا”، الذي���ن ميار�ض���ون 
خمالفاته���م هذه يف اأوقات الليل والفجر بعيدا 

عن اأعن الرقابة.
وذهب رئي����س املجل�س حممد بوحمود اإلى 
اأن احل���ل لي����س بزيادة ع���دد املفت�ضن، واإمنا 
يتمثل يف اإغراء املخالفن، وذلك من خالل �رشاء 
تلك املخلفات وا�ضتخدامها يف م�ضاريع تدوير.

�شيد علي املحافظة

اإعادة النظر يف طلبات ت�شنيف 
“امل�شاريع اخلا�شة” املرفو�شة

حديقة منوذجية لأهايل 
جممع 1214 مبدينة حمد

ملوحة تربة كوبري اجل�رسة �شعف ملوحة البحر

خمطط لإن�شاء 13 م�شجدا و4 قيد التنفيذ بال�شمالية

“ال�ضمالية” تعلن نتائج اأحدث درا�ضاتها

الكوهجي: �رشورة توفري مواقف لل�ضيارات... “ال�ضنية”:

ا�ضتعر����س جمل�س بل���دي ال�ضمايل خ���الل اجتماعه 
اأم�س اأحدث درا�ضاته البلدية التي يجريها بالتعاون مع 

عدد من جامعات اململكة.
وق���ال نائ���ب العمي���د للدرا�ضات التقني���ة بجامعة 
اخلليج العربي عبدالهادي عبدالوهاب اإن �ضور الأقمار 
ال�ضطناعي���ة بين���ت اأن منطق���ة كوبري اجل����رشة تتميز 
بانحدارها باجتاه البح���ر. واأ�ضار اإلى اأن الفريق البحثي 
يف اجلامع���ة اأخ���ذ عين���ات من الرتب���ة من مواق���ع عدة، 
ونقل���ت للمخت���رات يف اجلامعة، حي���ث مت العمل على 
حتليل الرتبة باأجهزة متطورة وباهظة الثمن، وتو�ضلوا 
اإل���ى اأن امللوحة الرتبة عند جذور النخيل تعادل �ضعف 

ملوحة مياه البحر.
ولف���ت اإل���ى اأن ملوحة العين���ات الت���ي اأخذت من 
منطق���ة ما بن الأ�ضجار كان���ت اأقل، وهكذا كانت تقل 

عند املنطقة ال�رشقية.
وذك���ر اأن الفريق البحثي تو�ضل اإل���ى اأن امللوحة 
تكون يف اأعلى تركيز لها يف الطبقة العلوية من الرتبة، 

وتقل كلما نزلنا لالأ�ضفل.
تركي���ز  الرتب���ة كان  تركي���ز يف  اأعل���ى  اأن  وب���ننَّ 

ال�ضوديوم، م�ضريا اإلى اأن ذلك من �ضاأنه اأن يوؤدي اإلى 
اإقفال م�ضامات الرتبة.

ولف���ت اإل���ى اأن امل�ضكل���ة تتمثل يف وج���ود ملوحة 
عالي���ة وتركيز عال لل�ضودي���وم، طالبا من املجل�س اأن 
يتم ال�ضماح للجامعة باإجراء جتارب على الأ�ضجار هناك 

للتو�ضل اإلى نتائج تعالج تلك امل�ضكلة.
وبع���د تقدمي العر�س، ق���ال رئي�س املجل�س حممد 
بوحم���ود اإن ه���ذه النتائ���ج �ضرتف���ع لوزي���ر الأ�ضغ���ال 

والبلديات ليتم اتخاذ الالزم ب�ضاأنها.
وت�ضاءل البلدي طه اجلنيد عن الأ�ضباب التي اأدت 
اإل���ى ارتفاع ن�ضبة امللوحة وعن اإمكان زرع اأ�ضجار اأخرى 

مكان النخيل باإمكانها مقاومة امللوحة.
وت�ضاءل���ت مدي���ر اإدارة اخلدمات الفني���ة بالبلدية 
ال�ضمالي���ة ملي���اء الف�ضالة ع���ن مقدار تكلف���ة معاجلة 
امل�ضكلة، خ�ضو�ضا يف ظل التحديات القت�ضادية التي 

تواجه اململكة.
وب���ننَّ عبدالوه���اب اأن ارتفاع امللوح���ة �ضببه عدم 
وج���ود م�ضارف له���ا، ولوجود طبقة �ضم���اء يف الأ�ضفل 
اأدى لرتكيز الأم���الح، مبينا انه ل وجود ل�ضجر ممكن اأن 

يقاوم هذه الن�ضبة من امللوحة.
واأو�ض���ح اأن الرتب���ة يف البحري���ن تتمي���ز ب�ضهول���ة 
غ�ضله���ا ويف ح���ال وجود م�ض���ارف لها �ضيك���ون ممكنا 

معاجلة الرتبة هناك.
وتعليقا على ا�ضتف�ضار ملياء الف�ضالة، قال رئي�س 
املجل�س حممد بوحم���ود اإن الوزير وعده بتحمل تكلفة 
اأي حلول لهذه امل�ضكلة، وعليه متنى األ تكون التكلفة 

حائال دون حل هذه امل�ضكلة.

ق����ال املهند�س باإدارة الأوق����اف ال�ضنية حممود 
املناعي اإن الإدارة تعمل حاليا على تنفيذ 4 م�ضاريع 

م�ضاجد، متوقع النتهاء منها خالل العام املقبل.
ولف����ت اإلى اأن الإدارة تخط����ط لإن�ضاء 13 م�رشوع 
م�ضاج����د، بع�ضها يف انتظ����ار اإجازة البن����اء، وبع�ضها 
يف ط����ور اإع����داد اخلرائ����ط التف�ضيلي����ة، وبع�ضها يف 

املناق�ضات.
ودعا البلدي اأحمد الكوهجي اإلى �رشورة اأن تكون 
امل�ضاج����د مت�ضمن����ة مواقف لل�ضي����ارات، ومعلقا “ل 

اأح����د يعار�س بناء امل�ضاجد واجلوامع، ولكن كذلك ل 
ينبغي اأن تكون هذه امل�ضاجد م�ضدر اإيذاء للنا�س”.
وب����ننَّ عبداهلل را�ض����د م����ن الأوق����اف ال�ضنية اأن 
الأوق����اف تهت����م بتخ�ضي�����س مواق����ف لل�ضي����ارات، 
وموؤك����دا اأن اجلوام����ع ل تن�ض����ئ دون توف����ري خمارج 
للط����وارئ. واأك����دت مدي����ر اإدارة اخلدم����ات الفني����ة 
بالبلدي����ة ال�ضمالية ملياء الف�ضال����ة اأن وزارة العدل 
والدفاع املدين ي�ضرتطون ت�ضمن اجلوامع مبخارج 

للطوارئ.

ال�ضمايل  البلدي  قرر املجل�س 
تغي���ري  طلب���ات  درا�ض���ة  اإع���ادة 
ت�ضنيف العق���ارات اإلى امل�ضاريع 
ذات الطبيع���ة اخلا�ض���ة، التي مت 

رف�ضها يف وقت �ضابق.
جاء ذل���ك بناء عل���ى املخاوف 
والتحذي���رات الت���ي يطلقها مدير 
عام البلدية ال�ضمالية عند مناق�ضة 
املجل����س طلب���ا م���ن ه���ذا الن���وع، 
بداعي وجود اآث���ار وتبعات �ضلبية 
�ضترتت���ب عل���ى موافق���ة املجل�س 

على هذه الطلبات.  
وذك���ر رئي�س اللجنة علي ال�ضوي���خ اأن اللجنة وملعرفة مدى �ضحة 
هذه املخاوف توا�ضلت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراين، والتقت 
ممثل���ن عنهم، حيث اأكدوا اأن املعلومة والت�ض���ور باأن املوافقة على 

الطلب �ضتتيح املجال لإن�ضاء اأي م�رشوع غري �ضحيح متاماً.
واأ�ض���ار اإلى اأن املمثلن ع���ن الهيئة اأو�ضح���وا اأن اللجنة ترخ�س 
مل�رشوع حمدد بعد درا�ضته من كل اجلوانب، وبعد موافقة كل اجلهات، 
ويف حال الرغبة بتغيري امل����رشوع يتقدم �ضاحب امل�رشوع بطلب جديد، 
ويت���م درا�ضت���ه يف اللجنة واأخ���ذ راأي اجلهات املعنية م���ن جديد دون 

الربط مع امل�رشوع ال�ضابق.

مرر جمل�س بلدي ال�ضمالية مقرتحا باإن�ضاء حديقة منوذجية 
يف جمم���ع 1214 يف مدينة حمد. وب���رر املجل�س مقرتحه بافتقار 

تلك املنطقة احلدائق واملتنف�س لالأهايل.
وج���اء يف التقرير ال���ذي اأعده املجل����س اأن الأر�س املقرتح 
اإقامة احلديقة عليها هي ملك عام للدولة، وتتو�ضط 3 مدار�س، 
وخم�ض�ضة كمنطقة خ�رشاء و�ضاحة العاب، اإذ تبلغ م�ضاحتها نحو 

5700 مرت مربع مما ي�ضمح باإن�ضاء ملعب عليها.

• طه اجلنيد	

• حممد بوحمود	
“البلدي ال�شمايل” يخطط لالنتقال ملجمع  الريف

• علي ال�ضويخ	

• جانب من العر�س	

• اأحمد الكوهجي	
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انعقاد االجتماع التن�سيقي ملحور البنية التحتية

الرتخي�ص لـ 12 حا�سنة وم�رسعة اأعمال 2017

متهيدا لور�صة املحور القت�صادي واملايل الأحد املقبل

يف اإطار اأ�صبوع الريادة... “التجارة”:

املنام���ة - بنا: تنفي���ذا لتوجيه���ات ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 
اآل خليف���ة بعقد ور�س عمل لو�ص���ع الآليات وحتديد 
الأولويات التي ت�صكل تطلعات برنامج عمل احلكومة 
)2019 - 2022( خ���ال امللتق���ى احلكومي 2017، 
انعقد اأم�س الجتماع التن�صيقي ملحور البنية التحتية 
بح�صور ال���وكاء وال���وكاء امل�صاعدي���ن واملديرين 
املعنيني. وياأتي الجتماع، اإلى جانب اجتماع املحور 
امل���ايل والقت�ص���ادي الذي ينعقد الي���وم )الثاثاء( 
متهي���داً لور�ص���ة عمل املح���ور القت�ص���ادي واملايل 
والبني���ة التحتية التي يرتاأ�صه���ا نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء رئي�س اللجنت���ني الوزاريتني لاإعمار والبنية 
التحتي���ة ولل�ص���وؤون املالية و�صبط الإنف���اق ال�صيخ 
خال���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة يف 26 نوفمرب اجلاري، 

وه���ي الأولى التي تنعقد �صمن �صل�صلة ور�س العمل 
لو�صع الآليات وحتديد الأولويات.

واأكد وزير �صوؤون جمل�س الوزراء حممد املطوع، 
الب���اد  عاه���ل  توجيه���ات  اأن  الجتم���اع،  بداي���ة  يف 

�صاح���ب اجلالة املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة 
ب���اأن املواطن هو حم���ور التنمية وغايته���ا الرئي�صة، 
هي الإط���ار الرئي����س للجهود املن�صب���ة يف موا�صلة 
امل�ص���رية التنموي���ة ال�صامل���ة التي يقوده���ا جالته 
ومن مرتكزاته���ا مبادئ روؤية البحري���ن القت�صادية 
2030 الثاث، م�صرياً اإلى اأن رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأم���ري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة 
يوؤك���د دوماً اأن ر�صا املواطن ه���و موؤ�رش جناح جلميع 
الربامج واملب���ادرات احلكومي���ة. ومت خال الجتماع 
مناق�صة املرئي���ات التي �صلمتها الوزارات واجلهات 
احلكومية ذات الع�صوي���ة يف اللجنة الوزارية لاإعمار 
والبني���ة التحتية، واللجنة الوزاري���ة لل�صوؤون املالية 
و�صبط الإنفاق، وت�صمنت مقرتحات حول املبادرات 
وامل�صاري���ع الت���ي ت�صكل الأولوي���ات التي ت�صهم يف 

ت�صكيل تطلعات برنامج عمل احلكومة.

املنام���ة - ال�صناع���ة والتج���ارة: نظم���ت وزارة 
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياحة ممثلًة ب���اإدارة تنمية 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية واملتو�صط���ة وبالتعاون مع 
اإدارة التج���ارة اللكرتوني���ة وتكنولوجيا املعلومات 
بالوزارة �صباح اأم�س ور�صة عمل بعنوان “احلا�صنات 
وامل�رشع���ات”، وذلك يف اإط���ار فعاليات اإ�صبوع ريادة 
الأعمال العاملي ال���ذي تنظمه “متكني” حتت �صعار 

“احتفاًء بروح الريادة”. 
واأكدت مدير ادارة تنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صط���ة �صيخ���ة الفا�ص���ل حر�س ال���وزارة على 
ا�صتح���داث الأن�صط���ة التي م���ن �صاأنه���ا تطوير بيئة 
ري���ادة الأعم���ال وتعزيز البتكار يف دف���ع عجلة النمو 
القت�صادي الوطن���ي بالبحرين، م�صرية الى اأن اإدارة 
تنمية املوؤ�ص�صات ال�صغ���رية واملتو�صطة قد منحت 
ترخي�س “حا�صنات وم�رشعات الأعمال” ل� 12 حا�صنة 

وم�رشعة اأعمال منذ اإطاق الرتخي�س يف مار�س 2017 
بتوجي���ه م���ن جمل����س التنمي���ة القت�صادي���ة. وخال 
الور�ص���ة قدم���ت رئي����س ق�ص���م تنمي���ة املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�ص���ات  تنمي���ة  ادارة  يف  العم���ال  وري���ادة 
ال�صغ���رية واملتو�صط���ة من���ار ربيع���ة عر�ص���اً تناول 

اأهمية احت�صان امل�رشوع���ات النا�صئة ولرواد الأعمال 
ومفهوم احلا�صنات وم�رشع���ات العمال والهدف من 
�لرتخي�ص له���ذ� �لن�ض���اط �لهام �إ�ضاف���ة �إلى �رشوط 
واأحكام احلا�صنات وم�رشع���ات العمال واملوؤ�ص�صات 
وال�رشكات املحت�صنة التي و�صعت من قبل الإدارة. 

• حممد املطوع	

• جانب من ور�صة العمل	

وزير املالية ي�سيد بدور غرفة ت�سوية املنازعات

انطالق حملة “اأمانة” للتوعية مبخاطر الطريق

مر�سال مديرا جديدا لتو�سعة الطاقة يف “األبا”

املنام���ة - وزارة املالي���ة: اأ�ص���اد وزي���ر 
املالي���ة ال�صي���خ اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة، 
بالدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين 
لت�صوي���ة املنازعات يف تطوي���ر �صيغ واآليات 
بديل���ة لت�صوي���ة املنازع���ات يف اململكة، كما 
الأول  اإ�صداره���ا يف  الغرف���ة مبنا�صب���ة  هن���اأ 
م���ن �صهر اأكتوب���ر املا�صي قواع���د التحكيم 
اجلدي���دة اخلا�ص���ة به���ا والت���ي تتما�صى مع 
اأحدث املمار�صات املتبعة يف ميدان التحكيم 
الدويل.   جاء ذلك خال ا�صتقباله الوفد الذي 

�صم الرئي�س التنفيذي للغرفة،ن�صيب زيادة 
للعمليات،اأحمد ح�صني  التنفي���ذي  واملدي���ر 
وخبريي ت�صوي���ة املنازع���ات التجارية الذين 
�صاركا يف اإع���داد القواعد اجلدي���دة اأنطونيو 
بارا واأدريان وين�صتانل���ي. واأعرب الوزير عن 
اأمل���ه يف اأن توا�ص���ل غرفة البحري���ن لت�صوية 
املنازع���ات العم���ل عل���ى الرتوي���ج للبحرين 
كمرك���ز اإقليم���ي لاآلي���ات البديل���ة لت�صوية 
املنازعات، على نحو ينعك�س ب�صورة اإيجابية 

على القت�صاد الوطني وقدرته التناف�صية. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تزامًن���ا م���ع 
الي���وم العاملي لإحياء ذك���رى �صحايا حوادث 
الط���رق وتنفيًذا ملب���داأ ال�رشاك���ة املجتمعية، 
انطلق���ت اأم�س حمل���ة توعوي���ة م�صرتكة بني 
وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة والإدارة 
العامة للم���رور، حتت �صع���ار »اأمانة«، والتي 
تهدف اإل���ى توعية الأطف���ال واأولي���اء الأمور 
مبخاط���ر الطريق، وذل���ك يف مقر نادي �رشيفة 

العو�صي لاأطفال والنا�صئة.
وعق���دت الإدارة العام���ة للم���رور ور�صة 
عم���ل تفاعلي���ة ملدي���رات ريا����س الأطف���ال 

واحل�صانات، مت خالها طرح بع�س املهارات 
لنقلها لاأطفال باأ�صلوب تربوي م�صوق ون�رش 
التوعي���ة بينهم حلمايتهم من خماطر الطرق، 
وخلل���ق اأجي���ال تع���ي بخط���ورة ال�صلوكي���ات 
اخلاطئ���ة. اجلدي���ر بالذكر اأن الأم���م املتحدة 
ا بالي���وم العاملي لإحياء ذكرى  حتتفل �صنويًّ
�صحايا حوادث الط���رق، والبحرين كونها من 
ال���دول املتقدمة يف جمال احلماية من خماطر 
الطرق، فقد خا�صت تلك التحديات املتعلقة 
باحلوادث وحققت جناحات خلف�س ن�صبها يف 

اململكة.

ع�صك���ر - األب���ا: اأعلن���ت �رشك���ة اأملنيوم 
البحري���ن) الب���ا(، مق���ر م����رشوع خ���ط ال�صهر 
ال�صاد�س للتو�صعة، ع���ن ترقية خالد مر�صال 
اإل���ى من�صب مدي���ر م����رشوع تو�صع���ة الطاقة 

وذلك يوم اخلمي�س 16 نوفمرب 2017.
وان�صم مر�صال، وه���و بحريني اجلن�صية، 
ل�رشك���ة الب���ا ع���ام 2008 كمهند����س من���اوب 
�صمن برنامج تدري���ب املهند�صني لعمليات 
الطاق���ة. ومت ترقيت���ه اإل���ى مراق���ب عمليات 
الطاقة يف عام 2016، ثم �صغل من�صب مدير 
م�رشوع تو�صعة الطاق���ة بالوكالة يف اأغ�صط�س 
2016. وق���ال �رشح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
البا تيم موري »حتر�س البا دائماً على ترقية 
املواطن���ني البحريني���ني م���ن داخ���ل ال�رشكة 
اإلى منا�صب قيادية م���ن اأجل حتقيق النجاح 
امل�صتقبلي لل�رشك���ة. ول �صك اأن دور مر�صال 
�صيكون فع���الً يف اإدارة وتوجيه م�رشوع اإن�صاء 
حمطة الطاقة 5 الت���ي تعترب يف غاية الأهمية 
لنج���اح م�رشوع خط ال�صهر ال�صاد�س للتو�صعة 
احليوي. واأن���ا واثق متاماً باأن���ه �صيتمكن من 
حتقيق النتائج اجليدة، واأمتنى له املزيد من 

النجاح والتوفيق يف من�صبه اجلديد«.
يذك���ر اأن خال���د مر�ص���ال حا�ص���ل عل���ى 
�صه���ادة البكالوريو����س يف تقني���ة الهند�صة 
اإدارة  يف  العل���وم  وماج�صت���ري  امليكانيكي���ة 
الأنظمة الهند�صي���ة من جامعة كينغ�صتون يف 
لندن باململكة املتح���دة. وهو كذلك حا�صل 
عل���ى �صه���ادة املاج�صت���ري يف اإدارة الأعم���ال 
من كلية ويلي���ام اآند ماري بولية فرجينيا يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.

ضريبة جديدة على التجار
ق���دَّم وزير ال�صناعة للربملان 40 تعديا مهم���ا بقانون ال�رشكات التجارية، جاءت 
ب�صعار حممود حلماية اأ�صغر امل�صاهمني من َحَمَلة الأ�صهم، و�صارت عليه دول متقدمة 

اقت�صادًيا.
ولك���ن يقال: ال�صيطان يكمن يف التفا�صي���ل. د�ّصت الوزارة لغما باملادة )202( 

يفر�س �صداد ر�صم ح�صور ملندوب عنها اجتماع اجلمعية العمومية لل�رشكة.
وعندما �صئلت الوزارة عن ال�صبب، اأجابت اأنه لتح�صيل كلفة ح�صور الجتماع!

واأعت���ب على اللجنة املالية النيابية توافقها مع الوزارة فر�س اإتاوة بحد اأعلى ل 
يزيد عن 500 دينار. )انهار التفاق بعد ت�رشب املنتخبني من اجلل�صة(.

واملوؤ�صف اأن حكماء جمل�س ال�صورى ن�صفوا تو�صيات جلنتهم املالية، وما اأهدرته 
م���ن وقت ثمني، وكب�صوا زر املوافقة على القانون، كما خرج بعاته من تّنور الوزارة، 

ومنها تفوي�س الوزير حتديد مبلغ الر�صم.
بع���د فر�س “�رشيب���ة البناء”، وزي���ادة ر�صوم التاأم���ني ال�صحي وفح����س العمال 
الأجان���ب، انتف�س نواب: “لن نلدغ من جحر مرتني”. وتعرفون بقية الق�صة... اأزَبدوا 

ومل ُيرِعدوا.

تيار
“ل متنع اأنا�صا من عبور النهر عندما يكون بقاربك مكان”.
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تيارات

• خالد مر�صال	

“الداخلية”: اإنهاء اإجراءات امل�ساركني يف املعر�ص

يتفقد معر�ص اجلواهر العربية وزير “ال�سناعة” 

مب�صاركة 29 �صابط جمارك 

تنفيذا لتوجيهات �صمو رئي�س الوزراء 

املنام����ة - وزارة الداخلي����ة: يف اإط����ار حر�����س 
�صوؤون اجلمارك على تب�صي����ط عملية اإنهاء اإجراءات 
امل�صارك����ني وتقدمي الت�صهي����ات واخلدمات كافة 
التي تتعلق بدخول وتخلي�����س ب�صائع امل�صاركني 
يف معر�����س اجلواه����ر العربي����ة، وال����ذي يقام حتت 
رعاية رئي�س الوزراء �صاح����ب ال�صمو امللكي الأمري 
خليفة ب����ن �صلمان اآل خليفة، اأك����د رئي�س اجلمارك 
ال�صي����خ اأحمد ب����ن حم����د اآل خليفة اأن����ه نتيجة جناح 
جترب����ة �صوؤون اجلمارك يف اإن�صاء مكتب يف املعر�س 
الع����ام املا�صي، فاإن �صوؤون اجلم����ارك حر�صت هذا 
العام على وجود املكتب اخلا�س بها، والذي تتمثل 

مهامه يف اإنهاء اإجراءات تخلي�س الب�صائع.
واأ�ص����ار اإلى اأن موظفي �ص����وؤون اجلمارك قاموا 
ه����ذا العام مبراقبة حركة البيع يف املعر�س، اإ�صافة 
اإل����ى اإدخال معلومات البي����ع اأولً باأول، بخاف العام 
املا�صي، حيث كان الإج����راء اإدخال املعلومات حال 

النتهاء من املعر�س.
وقال اإن �صوؤون اجلم����ارك خ�ص�صت 24 �صاعة 
عم����ل ملوظفيه����ا ل�صتقب����ال العار�ص����ني وتاأمني 

الب�صائع، ومب�صارك����ة )29( �صابط جمارك يعملون 
بنظام النوبات، م�صيفا اأن عدد ال�رشكات امل�صاركة 
يف املعر�����س بل����غ حت����ى الآن )600( �رشك����ة من 30 

دولة والعدد يف تزايد. 
واأ�ص����اف اأن �ص����وؤون اجلم����ارك �صتق����وم ه����ذا 
الع����ام بتوزي����ع مل�صق توع����وي باللغت����ني العربية 

والإجنليزية للم�صارك����ني يف املعر�س، يحتوى على 
معلوم����ات حول النظم اجلمركي����ة لإقامة املعار�س، 
اإج����راءات عملي����ة ا�صت����رياد الب�صائع، اإ�صاف����ة اإلى 
اإج����راءات اإع����ادة ت�صدي����ر الب�صائع؛ وذل����ك بهدف 
تعريف امل�صاركني بالإجراءات اجلمركية، وت�صهيل 

عملية التخلي�س.

املنام���ة - وزراة ال�صناع���ة: اأ�صاد وزي���ر ال�صناعة والتجارة 
وال�صياح���ة زاي���د الزياين بالرعاي���ة الكرمية والدع���م املتوا�صل 
م���ن لدن رئي�س الوزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة ملعر�س اجلواهر العربي���ة منذ افتتاحه العام 

.1992
وجاء ذلك على هام�س جولة تفقدية قام بها الوزير لاطاع 
على ا�صتع���دادات عقد معر�س اجلواهر العربية الذي �صيقام يف 
الف���رتة ما ب���ني 21 لغاية 25 نوفمرب املقب���ل يف مركز البحرين 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات.
واأكد الوزير اأهمية معر�س ال�رشق الأو�صط الدويل لل�صاعات 
واملجوه���رات ال���ذي يق���ام �صنوياً، حي���ث ي�ص���ارك يف املعر�س 
العاملي نخبة م���ن العار�صني الدوليني ويج���ذب زبائن رفيعي 

امل�صتوى من البحرين والدول املجاورة.
وي�صتقطب املعر�س اأكرث م���ن 600 �رشكة يف جمال �صناعة 
املجوه���رات من 30 دول���ة، اإذ �صيتم عر����س جمموعة مميزة من 
اأفخر املجوه���رات وال�صاعات الفاخرة والأحج���ار الكرمية ومزيد 

على م�صاحة 21 األف مرت مربع.

• �صوؤون اجلمارك خ�ص�صت 24 �صاعة عمل ملوظفيها ل�صتقبال العار�صني وتاأمني الب�صائع	

• جانب من الزيارة	
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النظر يف الطعن بعدم د�ستورية “اإيجار العقارات” 

اأمانة النواب تطلق جائزة الإعالم الربملاين

ال�سفري الكويتي ي�سيد بالت�سهيالت احلكومية للدبلوما�سيني

“التظلمات” تطلع النائب العام امل�رصي على مهماتها

الإرهاب عدٌو م�سرتك ولبد من جتفيف منابعه
م�ؤكًدا انبهاره بالتقنيات امل�ستعملة بالنيابة ... النائب العام امل�رصي:

عبا�س اإبراهيم من �ساحية ال�سيف

قال النائب العام امل�رصي امل�ست�سار نبيل اأحمد 
�سادق اإن االإرهاب جرمي���ة عابرة للحدود، وال ميكن 
م�اجهت���ه اإال بتع���اون وثيق وق�ي فيم���ا بني الدول 
لتجفيف منابع���ه، واإن البحرين وم����رص ت�اجهان هذا 
الع���دو بحزم، م�ؤك���ًدا حر�ص البلدين عل���ى ال��س�ل 
لنتائ���ج جي���دة يف جم���ال مكافح���ة االإره���اب، وذلك 
ل�قف تقدمه وتهدي���ده لل�طن وامل�اطنني، م�ؤكًدا 
ا�ستع���داد ب���اده لتلبية كافة و�سائ���ل التعاون فيما 
ب���ني البلدين فيم���ا يتعلق بتاأهيل الك����ادر العاملة 
بالنيابات البحرينية. جاء ذلك، خال لقاء بني النائب 
الع���ام البحرين���ي والنائ���ب العام امل����رصي يف مبنى 
معه���د الدرا�سات الق�سائي���ة، مت االتفاق خاله على 
اأهمية تبادل املعل�مات اجلنائية ملكافحة االإرهاب، 
مبيًن���ا اأن البلدين ي�اجهان ه���ذا العدو امل�سرتك من 
خال نظام خا�ص لتب���ادل املعل�مات اال�ستخباراتية 

واجلنائية، ك�ن اأن االإرهاب يتنقل من بلٍد الآخر.
ولف���ت امل�ست�سار نبيل �سادق اإلى وج�د ق�ائم 
اإرهابي���ة م�سرتكة �س����اء للكيان���ات اأو على م�ست�ى 
االأف���راد، وه���ذه الق�ائم متبادلة با �س���ك فيما بني 
ال���دول االأرب���ع الداعمة ملكافح���ة االإره���اب، اإذ اإنها 
�رصورية مل�اجهة اأخطار هذا العدو امل�سرتك، م�سرًيا 
اإل���ى �سدور ق�ائم للكيان���ات االإرهابية واالإرهابيني 
يف جمه�ري���ة م����رص العربي���ة مب�ج���ب قان����ن �سدر 
يف الع���ام 2015، والت���ي ت�سمن���ت كل م���ن يت�سل 
باالأعم���ال االإرهابي���ة، م�ؤك���ًدا اإمكاني���ة تطبي���ق عدة 

اإجراءات بحقهم مب�جب القان�ن.
واأ�س���اف اأن زيارت���ه ململك���ة البحري���ن هدفها 
ت�طيد اأوا����رص التعاون ال�ثيق ب���ني مملكة البحرين 
وجمه�ري���ة م�رص العربية ب�جه عام، ويف جمال النيابة 
العام���ة ب�سكٍل خا�ص، اإذ يعم���ل اجلانبان على تعزيز 

هذا التع���اون يف اأكر من جمال وباأك���ر من و�سيلة، 
منه���ا تبادل املعل�م���ات اجلنائية الت���ي ت�سفر عنها 

التحقيقات يف كا البلدين.
واأو�سح بالق�ل: من اأمثلة التعاون اأنه قد يح�سل 
حتقي���ق يف م�رص ح����ل ق�سية اإرهابي���ة معينة، حت�ي 
ع���دًدا من العنا�رص ممن يحمل�ن جن�سيات خمتلفة، اأو 
قد تك�ن يف م�رص جمم�عة اإرهابية لها نف�ص الفكر يف 
مملك���ة البحرين، ويديل عنا�رصها مبعل�مات تفيد يف 
م�اجه���ة االإرهاب اأو لك�سف اإرهابيني اأو متنع حدوث 
هجم���ات اإرهابية م���ن خال معل�م���ات م�سبقة ممكن 
نقلها فيما بني البلدين، ف�ساً عن اإمكانية التعاون 
فيما بني الدولتني يف جمال تدريب الك�ادر العاملة 
يف النياب���ة العامة فيهما، م���ن حيث تبادل املدربني 

واملتدربني وكذلك االأفكار التدريبية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن مذك���رة التفاه���م املربمة بني 
النياب���ة العام���ة يف البلدي���ن �سيت���م تعدي���ل بع�ص 
بن�ده���ا لت�سم���ل تدعيم �سب���ل التع���اون يف جماالت 
واجلرمي���ة  االإره���اب  مت�ي���ل  ومكافح���ة  االإره���اب 
املنظم���ة، واأنه���ا مفت�ح���ة عل���ى كل ال�سب���ل؛ وذلك 
لتلبي���ة كل امل�ستجدات لكا البلدين، وهي انعكا�ص 

للتع���اون الكب���ري وال�ثي���ق، كم���ا اأن م����رص م�ستعدة 
لتلبية احتياجات النيابة العامة البحرينية، مبجرد اأن 

يطلب منها ذلك.
واأ�س���اد بتقني���ات العم���ل احلديث���ة واملتط�رة 
املطبق���ة يف النياب���ة البحرينية، والت���ي ت�ستحق كل 
الدعم واالإعجاب، ولعل اأبرزها اجلانب االإلكرتوين يف 
التحقيق ونقل املعل�مات واال�ستعانة بالتكن�ل�جيا، 
اإذ اإن النياب���ة العامة البحرينية حقق���ت تقدًما كبرًيا 
بف�س���ل �سع���ة اأفق النائ���ب العام الدكت����ر علي بن 
ف�س���ل الب�عين���ني. كم���ا ق���ال اإن النياب���ة العامة يف 
م�رص طبقت جزًءا م���ن تلك التقنيات، واإن ال�قت ه� 
العائق ال�حيد لتطبيق التقنيات احلديثة على كافة 
النياب���ات فيها، ك�ن اأن النياب���ات تبتعد مب�سافات 

�سا�سعة عن بع�سها البع�ص.
م���ن جهته، اأع���رب النائب الع���ام الب�عينني عن 
اعت���زازه بالك�ادر امل�رصية الت���ي �سبق واأن عملت يف 
النياب���ة العام���ة البحرينية، م�ؤك���ًدا اأن النيابة العامة 
البحريني���ة من���ذ بداياته���ا ومازال���ت و�ست�ستم���ر يف 
اال�ستعان���ة بالك�ادر امل�رصية، واأن ه���ذا التعاون لن 

ينقطع.

• جانب من لقاء النائب العام البحريني والنائب العام امل�رصي	

املنام���ة - بن���ا: تعق���د املحكم���ة 
الد�ست�ري���ة ال�ساع���ة العا����رصة �سباًحا 
ي����م االأربعاء املقبل، جل�ستها برئا�سة 
رئي����ص املحكم���ة ال�سي���خ خليف���ة بن 
را�س���د اآل خليف���ة، للنظ���ر يف الدع�ى 
)د/1/2017(،  رق���م  الد�ست�ري���ة 

ب�س���اأن الطعن بع���دم د�ست�رية املادة 
 27 رق���م  القان����ن  م���ن   )4( رق���م 
ل�سن���ة 2014، باإ�س���دار قان����ن اإيجار 
مبخالفته���ا  واملدع���ى  العق���ارات، 
الأحكام امل�اد )4( و)18( و)9/ه( من 

الد�ست�ر.

الق�سيبي���ة - جمل�ص الن����اب: اأعلن 
االأم���ني العام ملجل����ص الن����اب عبداهلل 
الدو����رصي ع���ن اإط���اق ال���دورة االأولى ل� 

“جائزة االإعام الربملاين 2017”. 
واأ�س���اف اأن هذه اجلائ���زة هي اإحدى 
العام���ة  لاأمان���ة  الن�عي���ة  املب���ادرات 
ملجل�ص الن�اب والتي تهدف اإلى ت�سجيع 

الكف���اءات واخل���ربات يف جم���ال االإعام 
الربمل���اين من االإعامي���ني وال�سحفيني 
وكافة و�سائل االإعام املختلفة )املرئية 
وامل�سم�ع���ة واملكت�ب���ة(، على التفاعل 
وامل�سارك���ة يف ن����رص االأخب���ار والتقاري���ر 
تت�س���ل  الت���ي  املتمّي���زة  والدرا�س���ات 

بال�ساأن الربملاين يف مملكة البحرين.

املنام���ة - بنا: اأ�س���اد عميد ال�سلك 
الدبل�ما�س���ي يف اململك���ة �سف���ري دولة 
الك�ي���ت ال�سيخ ع���زام مب���ارك ال�سباح 
بالت�سهي���ات واخلدم���ات التي تقدمها 
ال�سل���ك  الأع�س���اء  البحري���ن  مملك���ة 
الدبل�ما�س���ي حت���ى ي�سع���روا انه���م يف 
مملك���ة البحري���ن و�س���ط بلده���م وبني 

اأهاليهم.
جاء ذلك يف احلفل الذي اأقامه عميد 
ال�سل���ك الدبل�ما�سي على �رصف �سفريي 
واجلمه�ري���ة  ال�س�داني���ة  اجلمه�ري���ة 

اللبنانية؛ مبنا�سبة تعيينهما. 
وخال حف���ل الع�ساء األق���ى ال�سفري 
ال�سيخ عزام مب���ارك ال�سباح كلمة رحب 
فيه���ا بال�سف���راء اجل���دد ومتن���ى لهما 

الت�فيق يف اأداء مهامها اجلديدة.

ح����رص احلف���ل �سف���راء دول اخلليج 
ال�سل���ك  واأع�س���اء  العربي���ة  وال���دول 

الدبل�ما�سي يف اململكة.

املنامة - بنا: ا�ستقبل االأمني العام 
للتظلمات ن�اف املعاودة النائب العام 
بجمه�رية م�رص العربية امل�ست�سار نبيل 
�س���ادق، بح�س����ر النائ���ب الع���ام علي 

الب�عينني.
���ا لل�سيف  وق���دم املع���اودة عر�سً
للتظلم���ات  العام���ة  االأمان���ة  ح����ل 
البيان���ات  واأه���م  واخت�سا�ساته���ا 
واالإح�سائي���ات الت���ي اأعلن���ت عنه���ا يف 

تقاريرها ال�سن�ية ال�سادرة، ودورها يف 
تعزي���ز احرتام حق����ق االإن�سان يف جمال 

عملها.
ومه���ام  دور  الطرف���ان  وبح���ث 
مف��سية حق�ق ال�سجن���اء واملحتجزين 
وع���ن الزيارات التفتي�سي���ة التي تق�م 
بها ملراكز االإ�س���اح والتاأهيل وغريها 
م���ن االأماك���ن الت���ي تدخ���ل يف نط���اق 

اخت�سا�ساتها القان�نية.

اإلزام املحامني بالإبالغ عن غ�سل الأموال معيار دويل

“برنا... وبنحافظ عليه” حملة لتثقيف املخيمني

تقييم اأداء البحرين يتم من جانب “FATF”... �سيام: 

اأطلقتها بلدية اجلن�بية بالتعاون مع املحافظة

حمرر ال�سوؤون املحلية من �ساحية ال�سيف

الق�سائي���ة  الدرا�س���ات  معه���د  رئي����ص  اأك���د 
خال���د �سي���ام اأن املطلب ال���دويل باإل���زام املحامني 
واملحا�سب���ني القان�ني���ني باالإف�س���اح واالإب���اغ عن 
االأعم���ال املم�ل���ة لاإره���اب، جاء �سم���ن الت��سيات 
االأربع���ني ال�س���ادرة م���ن جمم�ع���ة العم���ل امل���ايل 
)FATF( ب�س���اأن مكافح���ة غ�سل االأم����ال ومكافحة 
االإره���اب، واأنها معايري دولي���ة طبقت يف العديد من 
دول الع���امل، وه���� ما ت�سب���ب يف �س���دور القرار رقم 
)64( ل�سن���ة 2017. واأ�سار اإلى اأن تقييم اأداء مملكة 
البحري���ن يتم يف جمال مكافحة جرائ���م غ�سل االأم�ال 
ومكافح���ة االإرهاب من جانب جمم�ع���ة العمل املايل 
املذك�رة، مبيًنا اأن من اأهم االلتزامات الدولية وفًقا 
للمجم�ع���ة، “اأالّ تكتف���ي ال���دول مبخاطبة امل�سارف 
وال�رصكات املالية و�رصكات التاأمني فقط، بل اإنه من 
واجبها خماطبة كذلك امل�ستغلني بال�ظائف واملهن 
غري املالية، والتي تركز املعايري الدولية فيها على 

املحامني واملحا�سبني القان�نيني”.
و�س���در القرار رقم )64( ل�سنة 2017 من جانب 
وزير العدل ب�ساأن االلتزامات املتعلقة باإجراءات حظر 
ومكافح���ة غ�سل االأم����ال ومت�يل االإره���اب يف مهنة 
املحاماة ومكاتب اال�ست�سارات القان�نية االأجنبية يف 
مملكة البحرين و�س�ابط التدقيق والرقابة عليها يف 
�س����ء التعديات التي اأجرته���ا البحرين على قان�ن 

غ�سل االأم�ال الذي �سدر خال العام اجلاري.
هيئ���ة  تع���د   )FATF( جمم�ع���ة  اأن  واأو�س���ح 
حك�مي���ة دولي���ة تت�ل���ى مهم���ة درا�س���ة التقني���ات 
واجتاه���ات غ�سل االأم����ال ومت�يل االإره���اب واإعداد 

وتط�ير ال�سيا�سات املتعلقة مبكافحة غ�سل االأم�ال 
ومت�يل االإرهاب حملًيا ودولًيا.

واأ�س���اف �سي���ام اأن���ه مب�جب تل���ك الت��سيات 
اأ�سب���ح هن���اك 3 التزام���ات الأ�سحاب امله���ن احلرة، 
تتمث���ل يف االآتي، اأوالً: اعرف عميلك واعرف ن�ساطك، 
ثانًيا: واج���ب التحقق، ثالًثا: واجب االإباغ، م�ؤكًدا اأن 
االلت���زام بهذه ال�اجب���ات - رغم م���ا تفر�سه ق�اعد 
خ�س��سي���ة املهنة وع���دم اإف�ساء اأ����رصار امل�كلني- 
لي����ص بال�رصورة اأن يك�ن اال�ستب���اه يف امل�كل ذاته، 

بل قد تك�ن فيما يت�سل بن�ساطه من معل�مات.
وق���ال اإن املعهد نظم حما����رصات قدمها رئي�ص 
جمل����ص الق�ساء االأعلى االأ�سبق، ورئي�ص جمل�ص اأمناء 
وح���دة مكافح���ة غ�سل االأم����ال يف م�رص ����رصي �سيام، 
وهدفه���ا تنمي���ة مع���ارف القائم���ني عل���ى تطبي���ق 
ه���ذا القان�ن، فيم���ا يتعلق بغ�سل االأم����ال ومت�يل 
االإره���اب، الفًتا اإل���ى اأن اأول���ى احللق���ات التدريبية 
كانت منذ قرابة االأ�سب�ع���ني، والتي اأدارها م�س�ؤول 

الرقابة يف م�رصف البحرين املركزي.
واأ�سار اإلى اأن اخلط�ة االأولى حالًيا ب�ساأن تطبيق 
الق���رار رق���م )64( ل�سن���ة 2017 �ستك����ن تعري���ف 
املحامني والفئات املعني���ة كافة مب�سامني القرار، 
وعل���ى االلتزام���ات الدولي���ة ملكافحة جرائ���م غ�سل 
االأم����ال، ف�س���ًا عن متابعة تطبيق م���ا جاء يف القرار 
املذك����ر. كم���ا قال اإن���ه دائًما م���ا يق���ال اإن اخلرباء 
املنتدبني يف الدعاوى هم اأحد اأ�سباب تاأخري الف�سل 
فيه���ا، ل���ذا ف���اإن املعهد نفذ ع���دة برام���ج تدريبية 
خم�س�سة للخ���رباء املقيدين بجدول اخلرباء؛ بهدف 
ت��سي���ح كيفي���ة تط�ي���ر عم���ل القا�س���ي يف جمال 

اخلربة، وتط�ير عمل اخلبري يف تنفيذ املهمة.
ولفت مدير معه���د الدرا�سات الق�سائية رمزان 
النعيم���ي اأن املعه���د ق���ّدم خ���ال الع���ام الق�سائي 
برناجًم���ا   78 يف  تدريبي���ة  �ساع���ة   1376 املا�س���ي 
تدريبًيا قّدمه���ا 211 مدرًبا معتمًدا، وح�رصها 2056 

م�سارًكا من خمتلف ال�رصائح.

الرفاع – بلدية املنطقة اجلن�بية: �رصح مدير 
عام بلدية املنطق���ة اجلن�بية عا�سم عبداهلل، باأن 
البلدي���ة بالتعاون مع املحافظة اجلن�بية بداأت يف 
تنفيذ حملة ت�ع�ي���ة تثقيفية حتت �سعار )برنا.. 
وبنحاف���ظ علي���ه(، تزامًنا م���ع بدء م��س���م الرب يف 
منطق���ة ال�سخري، حيث قام���ت برتكيب 11 الفتة 

ت�ع�ية يف مداخل املناطق الرئي�سية. 
وذك���ر اأن احلمل���ة، ته���دف اإلى رف���ع م�ست�ى 
ال�عي باحلياة الفطري���ة واحلفاظ عليها، وت�عية 

مرتادي الرب با�سرتاطات االأمن وال�سامة.
واأفاد املدير العام باأن البلدية وبالتعاون مع 
املحافظة اجلن�بية وبالتن�سيق مع �رصكة النظافة، 
قام���ت قبل ب���دء م��س���م التخييم بتنظي���م حملة 
�سامل���ة للنظافة يف منطقة ال���رب، كما مت ت�سكيل 

4 ف���رق عم���ل االأول للنظافة والث���اين للتفتي�ص 
والثالث لرتاخي����ص اخلدمات والراب���ع للعاقات 
العام���ة واالإعام، حيث يت�ل���ى الفريق متابعة كل 

ما يتعل���ق ب�سئ�ن النظافة واإزال���ة املخلفات اأوالً 
باأول، فيم���ا يق�م فري���ق التفتي����ص بالتاأكد من 
التزام املخيمني باالأنظمة واال�سرتاطات البلدية، 
عل���ى اأن يتاأك���د فري���ق الرتاخي����ص م���ن الت���زام 
املخيمني با�ستخ���راج الت�ساريح الازمة، يف حني 
يتن���اول فريق العاقات العام���ة اجلانب الت�ع�ي 
واالإر�سادي للحفاظ عل���ى النظافة العامة واحلياة 

الفطرية. 
وتق���دم املدي���ر الع���ام يف خت���ام ت�رصيح���ه، 
بخال�ص ال�سكر والتقدير اإلى املحافظة اجلن�بية، 
وعلى راأ�سها حمافظ اجلن�بية �سم� ال�سيخ خليفة 
ب���ن علي اآل خليفة، عل���ى دعمه املت�ا�سل جله�د 
البلدي���ة وحماته���ا امل�ستم���رة للت�عي���ة باأهمي���ة 

النظافة يف منطقة الرب وعم�م مناطق اجلن�بية.

• خالد �سيام	

• عا�سم عبداهلل	

• رمزان النعيمي	

الطالق والفجور بالخصومة
 

�ساه���دت مب�س�ص مقط���ع فيدي���� ا�ستلمت���ه )بال�ات����ص اأب( الأب يعانق ابنته 
ال�سغ���رية بحن���ان وحزن، وهي مرتدي���ة زي املدر�سة، وعلى ظهره���ا حقيبة الكتب. 
املقط���ع �س����ر باملدر�سة اأو بالق���رب من ب�ابته���ا الرئي�سي���ة، وكان كاهما )االأب 

واالبنة( يف حالة من البكاء اجلارف.
وتب���داأ حيثيات ه���ذه ال�اقعة بعد حدوث الطاق، وانتق���ال احل�سانة لاأم، حيث 
ا�ستغل���ت ذلك لانتقام م���ن االأب، بحرمانه م���ن روؤيته ابنته، باملماطل���ة، والتلك�ؤ، 
وخلق امل���ربرات املختلفة، وه� ال��س���ع الذي دفعه لزيارتها م�سط���رًّا باملدر�سة، 

ومّلها ل�سدره، وه� يبكي معها اأمام زمياتها مب�سهد م�ؤثر وم�جع.
وتك����ن املح�سلة من هذه ال�سيا�سات االنتقامي���ة املنف�سلة عن الدين والقيم 
االإن�سانية، حتطي���م نف�سية االأطفال، وتدمريهم، وعزله���م عن حميطهم االجتماعي، 
واإبعاده���م ع���ن احلي���اة الطبيعية، ومنه���م من يحمل ه���ذه الكاآبة لف���رتة زواجه ه� 

�سخ�سيًّا.
وي�ؤمل باالأ�رصة دور االإ�س���اح والتقريب، وتهذيب النف��ص بني الزوجني، حتى 
بعد واقعة الطاق، وه� ما تفّنده بع�ص احلاالت، حيث تلعب اأ�رصة الزوجة –حتديًدا- 
ا باإ�سعال وترية اخل�س�مة، وباجتماعات اأقرب ما تك�ن الجتماعات حرب. دوًرا تاأزمييًّ
وي�ؤمل اأي�ًسا من املحاكم ال�رصعية، باأن تتخطى مهام التزويج والطاق، لتنظيم 
عاق���ات الت�ا�سل مع املطلقني، وت�ظيف االخت�سا�سيني االجتماعيني املنا�سبني 
لذل���ك، وباأن يك�ن ل����زارة العدل دور ت�ع����ي عميق بذات االأم���ر، وب�ستى ال�سبل، 

فالهدف ه� بناء جمتمع متما�سك، ولي�ص مفكًكا ومري�ًسا.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ال�سيخ عزام مبارك	
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املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 199 املرك���زي باأن���ه مت تغطية الإ�صدار رق���م
BH0005302581( م���ن �صك���وك ال�صل���م الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دين���ار لفرتة ا�صتحق���اق 91 يوماً تب���داأ يف 22 نوفمرب 
2017 اإل���ى 21 فرباير 2018. ويبل���غ العائد املتوقع 
لهذه ال�صك���وك 2.72 % مقارنة ب�صعر 2.60 لالإ�صدار 
ال�صاب���ق بتاري���خ 18اأكتوبر 2017،علم���ا باأنه قد متت 

تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

“طريان اخلليج” تتعاقد مع �رصكة �صنغافورية ل�صيانة للبوينغ 787

املنام���ة - ط���ريان اخللي���ج: منحت ط���ريان اخلليج، اأم����س ذراع تقنيات الط���ريان ل�رصكة 
�صنغاف���ورة لهند�ص���ة التقني���ات املحدودة وذل���ك بالتوقيع على عقد مل���دة 15 عاماً لتوفري 
الدع���م الفني لأ�صطول الناقل���ة الوطنية من طائرات البوين���غ 9-787. ُي�صار اإلى اأنه مبوجب 
ى  ه���ذه التفاقية، �صتقدم �رصكة �صنغافورة لتقنيات الطريان دعم���اً �صامالً لل�صيانة مبا ُي�َصمَّ
)ال�صيانة يف كل �صاعة( لتغطية قطع الغيار والإ�صالح والتجديد والتعديل ومراقبة املوثوقية 
واخلدمات اللوج�صتية لأ�صطول طريان اخلليج اجلديد من طائرات البوينغ من طراز 787-9. 
وقال نائب الرئي�س التنفيذي لطريان اخلليج،وليد عبد احلميد العلوي “لقد اأثبتت �رصكة 
�صنغاف���ورة لتقنيات الط���ريان اأنها ال�رصيك املنا�صب لطريان اخلليج حت���ى ن�صتمر يف تقدمنا 
لالأم���ام يف عملية جتدي���د اأ�صطولنا احل���ايل، وبالت�صاق م���ع ترحيبنا بطائراتن���ا اجلديدة التي 

�صنقوم با�صتالمها يف الربع الثاين 2018.”

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
زي���������ادة ال�����ق�����درة ع���ل���ى ال���ت�������ص���دي���ر وال����ت����م����وي����ل وم����ع����اجل����ة ال���ع���ج���ز امل�����ايل  
احل�شــــور املتــوا�شــــع لعمــوميـــة الغرفـــة يظهــــر �شعــــف االرتبـــاط بال�شـــارع التجـــاري

مل�شات اأخرية لأول اإ�شرتاتيجية حكومية �شاملة لريادة الأعمال
ت�صاءل: ملاذا ل نرى “حلوى �صويطر” يف اأمريكا؟... وزير التجارة:

علي الفردان من ال�شناب�س

يف اأم�صي���ة حوارية ات�صم���ت بال�رصاحة، 
وال�شناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  ا�شتعر�ـــض 
وال�صياحة زايد الزياين روؤية احلكومة فيما 
يتعلق بتطوير بيئة الأعم���ال للموؤ�ص�صات 
ال�صغ���رية واملتو�صط���ة وت�صجي���ع ري���ادة 
الأعم���ال، موؤكداً اأن البحري���ن ب�صدد اإعالن 
ع���ن اإ�صرتاجتي���ة �صامل���ة لتح�ص���ن بيئ���ة 
الأعمال قريبا، والتي �صترتافق مع قوانن 

جديدة ت�صاعد رواد الأعمال.
واأ�شـــار الوزير الزيـــاين اإلى اأن البع�ض 
يت�صاءل عن الأم���ور التي قدمتها احلكومة 
لت�صجي���ع القط���اع اخلا�س وزي���ادة فر�س 
النم���و، م�ص���ريا اإل���ى اأن دور احلكوم���ة هو 
ت�صهي���ل الإج���راءات وخل���ق بيئ���ة منا�صبة 
“لدين���ا  التجاري���ة  الأعم���ال  ملمار�ص���ة 
اتفاقي���ة جتارة حرة م���ع الوليات املتحدة 
ذات ال�شـــوق ال�شخم، عندما نـــرى االأرقام 
 )...( اأك���ر  ت�ص���در  املتح���دة  الولي���ات 
وعندم���ا ي�صاألني رجال اأعم���ال ماذا فعلت 
البحرين، اأقول له���م مهمتنا فتح الأبواب، 
اإذا كان لدينا فروع ملطعم ماكدونالدز يف 
البحري���ن، ملاذا ل نرى مثال فروع حللويات 

�صويطر يف فيالدلفيا”.
بت�صفي���ق  الوزي���ر  حدي���ث  وقوب���ل 
احل�شور، قبل اأن يعود ليوؤكد اأهمية زيادة 
ق���درة ال�رصكات عل���ى الت�صدي���ر من خالل 
ال�صتف���ادة من التفاق���ات التجارية التي 

اأبرمتها البحرين.
) C5( وا�شت�شافت �رشكـــة �شي فايف
املخت�ص���ة بالتكنولوجي���ا البتكارية م�صاء 
الأح���د 19 نوفمرب 2017 الوزير يف فعالية 
“جل�شـــات �شي فايـــف مع �شنـــاع القرار” 
بالتن�صي���ق م���ع اإدارة تنمي���ة املوؤ�ص�ص���ات 
ال�صغ���رية واملتو�صط���ة ب���وزارة ال�صناعة 
والتج���ارة وال�صياح���ة وذل���ك بالتزامن مع 
اأن�صطة وفعالي���ات اأ�صبوع ري���ادة الأعمال 
العاملـــي بح�شـــور ال�شفـــري االأمريكـــي يف 
البحري���ن جا�ص���ن �صربي���ل، وع���دد م���ن 

املعنين.

إستراتيجية جديدة
اأن جهـــات معنيـــة  الزيـــاين  وك�شـــف 
بقطاع الأعمال وريادة الأعمال، ومن بينها 
وزارة التج���ارة وال�صناعة وجمل�س التنمية 
االقت�شادية وبنـــك التنمية وغريها ت�شع 
حالي���ا اللم�ص���ات الأخ���رية لإ�صرتاتيجي���ة 
�صامل���ة، والت���ي �صتجع���ل البحري���ن بيئة 

حا�شنة ecosystem لريادة الأعمال.
واأك���د الوزي���ر اأن الإ�صرتاتيجية التي 
يت���م الإع���داد له���ا �صتك���ون “وا�شحة”، 
وتتناول خمتلف االأمور مثل زيادة القدرة 
عل���ى الت�صدير وال�صت�ص���ارات والتمويل 
ومعاجل���ة حالت العجز املايل للموؤ�ص�صات 

اأو رواد الأعمال.
كما �رصح الوزير اإلى اأن من بن الأمور 
الت���ي �صتق���دم عليه���ا احلكوم���ة هو �صن 
ن�صو����س قانونية جدي���دة تعالج م�صكلة 
التع���ر التجاري اأو الإفال����س، والتي تعد 
من اأحد اأ�صباب اأخفاق امل�رصوعات اأو رواد 
الأعم���ال يف الع���ودة بعد ح���الت الف�صل. 
وق���ال “نري���د اأن ي���رى اجلمي���ع اأن هناك 
جت���ارب ناجحة ويبن���وا عليه���ا، هناك من 
يتعر�ض للف�شـــل، ولكن عليـــه النهو�ض 
مرة اأخ���رى، ينبغي الرتكي���ز على ق�ص�س 

النجاح وروح التفاوؤل”.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن���ه �صيكون فخ���ورا من 
�صم���اع جت���ارة ناجح���ة يف ري���ادة الأعمال 
“اأري���د اأن اأرى هن���اك رائ���د عم���ل ي�صبح 

مليون���ريا و�صاأقوم بطباع���ة �صورته على 
بو�صرت وتعليقها”.

ويف معر�ـــض رده علـــى توقعاتـــه يف 
غ�شون ال�شنوات الع�رش املقبلة لالقت�شاد 
البحرين���ي، حت���دث الزياين ع���ن حتديات 
اأ�صا�صية تواج���ه القت�صاد البحريني منها 
العج���ز امل���ايل، وحتقيق من���و اقت�صادي 
يلب���ي الحتياج���ات املتنامي���ة م���ع زيادة 
عدد ال�صكان، لفتاً اإلى اأن احلكومة بداأت 
يف معاجل���ة ه���ذه التحديات، وم���ن بينها 
عجز املوازن���ة من خالل زي���ادة الإيرادات 

وتقنن النفقات.

الغرفة عليها أنفاق المزيد 
ويف ا�صتف�ص���ارات لأح���د امل�صارك���ن 
بخ�شو�ض و�شع غرفة التجارة وال�شناعة 
والن�صائح الت���ي ميكن تقدميها ملجل�س 
الغرف���ة  اأن���ه عل���ى  الوزي���ر  راأى  الإدارة، 
التوا�صل ب�صكل اأكرب مع ال�صارع التجاري 
والنا�س، وزيادة اأن�صطتها، واإنفاق املزيد 
من املال خ�صو�صا اأن لديها ودائع ثابتة 

تقدر بنحو 17 مليون دينار.
واأ�صار اإل���ى اأن الغرفة �صت�صهد دورة 
انتخابـــات جديدة الأع�شـــاء جمل�ض االإدارة 
يف فرباي���ر 2018 اأي بعد نح���و اأ�صهر من 
االآن، و�شتت�شـــح الوجوه التي �شتدخل اأو 
تل���ك املغادرة ، موؤك���دا اأن هناك مهمات 
للغرف���ة يف مقابل الر�ص���وم التي حت�صل 
عليهـــا مـــن ع�ـــرشات االآالف االأع�شـــاء من 
املوؤ�ص�ص���ات التجاري���ة يف البحري���ن، واأن 
عدم املق���درة على عقد جمعي���ة عمومية 

بح�شـــور عدد حمدود مـــن االأع�شاء يوحي 
اأن هناك توا�شـــال �شعيفا بينها وجمتمع 

الأعمال.

مشكلة ثقة 
واأ�شهـــب الوزيـــر عن حالـــة من �شعف 
االقت�شاديـــة  االأو�شـــاع  حيـــال  الثقـــة 
الراهنـــة يف املنطقـــة، وهـــو مـــا يظهـــره 
حدي���ث امل�رصفي���ن الذي���ن يتحدثون عن 
ودائ���ع متكد�صة يف البن���وك ل يتم �صحبها 
وا�صتثمارها، وهن���اك �صيولة كبرية ل يتم 

اقرتا�شها. 
ولف���ت الوزير اإلى اأن ح���ال اخلوف من 
االأو�شـــاع الراهنة لن تـــدوم كثريا قبل اأن 
يب���داأ النا�س بالع���ودة لالإنف���اق، موؤكداً اأن 
هذه احلالت قد تراها حتى يف اقت�صادات 
متقدم���ة مثل اليابان، لك���ن النا�س �رصعان 
ما يب���داأون الإنفاق مع م���رور الزمن، اإذ اإن 
احليـــاة ال ميكـــن اأن تتوقـــف، فهناك من 
يريد �رصاء �صيارة جديدة اأو اأن يدخل اأبناءه 

اجلامعة وغريها. 
ويف معر�ـــض رده علـــى �شـــوؤال ب�شـــاأن 
الوق���ت املتوقع لإق���رار قان���ون الإفال�س 
اجلدي���د، اأ�ص���ار الوزي���ر اإل���ى اأن احلكومة 
�صرتف���ع امل����رصوع اإلى املجل����س الت�رصيعي 
قب���ل نهاية العام اجل���اري، م�صتدركا اأنه ل 
يعلم متى �صي�صدر القانون ب�صكل نهائي، 
والذي ي�صتوجب موافق���ة جمل�صي النواب 
وال�ص���ورى علي���ه. واأ�ص���ار الوزي���ر اإلى اأن 
وزارت���ه �صتدفع نحو اإق���رار القانون باأ�رصع 

وقت ممكن ملا له من  اأهمية اقت�صادية.

تسهيل اإلجراءات
وا�شتعر�ــــض الزيــــاين واقــــع االقت�شاد 
البحرين����ي واجلهود الت����ي تبذلها احلكومة 
وال�صياح����ة  والتج����ارة  ال�صناع����ة  ووزارة 
ب�صكل خا�����س يف �صبيل ت�صهي����ل تاأ�صي�س 
القت�صادي����ة،  واملوؤ�ص�ص����ات  ال�����رصكات 
وت�صجيع ريادة الأعمال وجذب وا�صتقطاب 
ال�صتثمارات الإقليمي����ة والعاملية، موؤكداً 
يف ه����ذا ال�صدد ب����اأن املب����ادرات العديدة 
التي اأطلقتها الوزارة يف ال�صنوات القليلة 
املا�شية، والتي من بينها نظام “�صجالت” 
حلا�شنــــات  والرتخي�ــــض  و“�صجل����ي”، 
وم�رصعات الأعمال، لي�ص����ت هي النهاية بل 
اإن خط����وات التطوير م�صتم����رة ومتوا�صلة 
ال�صيا�ص����ات  ترجم����ة  الأ�صا�����س  وهدفه����ا 
احلكومي����ة والإ�صرتاتيجي����ات القت�صادية 
التنوي����ع  ع����رب   2030 روؤي����ة  وحتقي����ق 
القت�صادي والرتكي����ز على العن�رص الب�رصي 

كاأ�صا�س للتنمية”. 
واأو�شــــح “احلكومة ت�صج����ع على ولوج 
الت�صهي����الت  ع����رب  القت�ص����ادي  القط����اع 
والمتي����ازات الت����ي توفره����ا لي�����س فق����ط 
للم�شتثمر املحلــــي، بل اأي�شاَ للم�شتثمرين 
م����ن جمي����ع اأنحاء الع����امل، فالبحري����ن متتاز 
لتوط����ن  املنا�صب����ة  التحتي����ة  ببنيته����ا 

ال�صتثمارات”.

أول مشروع لتسريع تكنولوجيا 
المعلومات

م����ن جه����ة اأخ����رى، ذك����ر بي����ان ل����وزارة 

ال�صناع����ة والتج����ارة وال�صياح����ة اأن �رصك����ة 
�شــــي فايــــف �شتقــــوم باإطــــالق برناجمهــــا 
الراب����ع يف فرباي����ر 2018، و�صيك����ون اأول 
برنام����ج لت�رصيع دع����م التكنولوجيا املالية 
طموح����ات  م����ع  يت����الءم  مب����ا  البحري����ن  يف 
اململكة لتطوير التكنولوجيا املالية، حيث 
�صتح�صل ال�����رصكات واملوؤ�ص�صات النا�صئة 
يف جمال التكنولوجيا املالية على التوجيه 
والدعم من جهات متويلية متخ�ص�صة ومن 
�رشكــــة اأمازون لدخــــول نظــــام التكنولوجيا 
املالية الذي حتت اإ�����رصاف م�رصف البحرين 

املركزي. 
وعلقت املدي����ر التنفيذي ل�رصكة “�صي 
فايف” هادية فتح اهلل “�شعداء با�شت�شافة 
الوزير ملناق�صة جناحات الوزارة يف تطوير 
ال�ص����وق، وت�صجيع روح املب����ادرة، ومراجعة 
القوانــــن لتكــــون اأكــــر مرونــــة، وو�شــــع 
اخلطط امل�صتقبلي����ة، حيث تلعب احلكومة 
دوراً اأ�صا�صي����ا يف خلق احلواف����ز املنا�صبة، 
والأه����م م����ن ذل����ك، ت�صجي����ع ورعاي����ة بيئة 
داعمة تف�شي اإلــــى ظهور نظام اقت�شادي 

قوي وم�صتدام”. 
وتديــــر �رشكــــة �شــــي فايــــف البحريــــن، 
والتي لها مكاتب اأي�شاً يف لندن ووا�شنطن 
كل����ود  الأعم����ال  م�رصع����ة  ولوك�صنب����ريغ، 
10 بال�رصاك����ة م����ع �رصك����ة اأم����ازون خلدمات 
وجمل�����س  ومتك����ن  ال�صحابي����ة  احلو�صب����ة 
تخت�����س  والت����ي  القت�صادي����ة،  التنمي����ة 
بتو�شيــــع وت�رشيــــع وتوفري اأف�شــــل فر�ض 
النم����و والتط����ور لل�����رصكات واملوؤ�ص�ص����ات 
التكنولوجي����ة النا�صئة با�صتخدام احلو�صبة 

ال�صحابية.

• الزياين متحدثا يف الأم�صية احلوارية	

• احل�شور �شاركوا يف فعالية اجلل�شة احلوارية	

ال��غ��رف��ة ل��دي��ه��ا ودائ����ع ث��اب��ت��ة ت��ق��در ب��ن��ح��و 17 م��ل��ي��ون دي��ن��ار
قان���ون الإفال����س �صريف���ع لل�صلط���ة الت�رصيعي���ة قب���ل نهاي���ة العام
ال����ب����ن����وك ل�����ن ت�����دوم م�������ص���ك���ل���ة ت���ك���دي�������س الأم�������������وال يف 
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2.7 % مـــــعــــــــــــدل النــمـــــــــو املــتــــــــوقـــــع  بالعــــــــام 2018 و2.2 % فــــــــــي 2019

4.7 % منـو القطـاع غيـر النفطـي خـالل الن�صـف الأول
جمل�ض التنمية يتوقع نهو�ض االقت�صاد 3.1 % يف 2017

  اأمل احلامد من خليج البحرين

توقع امل�صت�صـــار االقت�صـــادي مبجل�ض التنمية 
االقت�صادية يارمو كوتيالين اأن ينمو الناجت املحلي 
االإجمـــايل احلقيقي للمملكة العام اجلاري بن�صبة 3.1 
%، فيما قدر هذه الن�صبة بـ 2.7 % يف 2018، و2.2 
% يف 2019، مرجعـــا االنخفا�ض اإلـــى ارتفاع اأ�صعار 
امل�رشوبـــات الغازيـــة وم�رشوبات الطاقـــة وم�صتقات 
التبغ بعد تطبيق �رشيبـــة القيمة االنتقائية، وكذلك 
القيمـــة امل�صافة التـــي �صتوؤثر علـــى اأداء ال�رشكات، 
رغم اأنها �صتوفـــر والأول مرة دخال اإ�صافيا للميزانية 

العامة للدولة.
واأعلـــن كوتيالين اأن القطـــاع غري النفطي حقق 
منوا خالل الن�صـــف االأول 2017 بلغ 4.7 %، مقارنة 
بــــ 4 % املتحقـــق يف 2016 كامـــال، وذلـــك وفًقـــا 
الآخـــر االإح�صـــاءات واالأرقـــام املن�صـــورة يف التقرير 

االقت�صادي الف�صلي ال�صادر عن املجل�ض.
ويعـــزى الزخـــم يف القطاعـــات غـــري النفطيـــة 
يف البحري���ن ب�ش���كل �شب���ه كل���ي اإلى الن�ش���اط الذي 
ي�صهده القطـــاع اخلا�ض، مما يوؤكـــد متانة حمفزات 
النمـــو واخلطـــوات املتخـــذة للتاأقلم مـــع التقلبات 
االقت�صاديـــة باململكـــة، ويعـــزز من حقيقـــة مرونة 
اقت�صاد اململكة ا�صتمرار الزخم االإيجابي رغم تراجع 
اأ�صعـــار النفـــط اإلـــى احلد االأدنـــى. وقـــاد النمو غري 
النفطـــي يف الن�صف االأول 2017 عدٌد من القطاعات 
كان علـــى راأ�صها قطاع الفنـــادق واملطاعم، وقطاع 
اخلدمات االجتماعية وال�صخ�صيـــة، وقطاع اخلدمات 
املاليـــة والتي منـــت جميعها بن�صب تفـــوق الـ 7 % 
مقارنـــة بالفرتة نف�صهـــا من العـــام املا�صي. عالوة 
عل���ى ذلك، �شجل���ت قطاع���ات النق���ل واالت�شاالت، 

والقطاع العقاري واالأن�صطة التجارية منًوا قوًيا. 

13.4 % نمو قطاع الفنادق والمطاعم
وحقق قطـــاع الفنادق واملطاعـــم اأ�رشع منو من 
بـــن القطاعـــات االقت�صاديـــة غري النفطيـــة وذلك 
مبعدل 13.4 % على اأ�صا�ض �صنوي بزيادة عن 12.3 
% التـــي حققها بالربـــع االأول. ومنا قطاع اخلدمات 
االجتماعيـــة والفردية مبعدل 9.8 % يف الربع الثاين 
عل���ى اأ�شا�س �شن���وي، وذلك تواكباً م���ع ما حققه من 
ن�صبـــة منو يف الربع االأول بلغت 10.1 %، كما وا�شل 
قطاع اخلدمـــات املالية حتقيق النمـــو القوي وذلك 
بن�صبة 7.6 % �شنوياً يف الربع الثاين، وهي ن�شبة اأقل 
بقليل م���ن ن�شبة منو القطاع يف الرب���ع االأول، والتي 
بلغت 8.3 %، و�شهد قطاع التجارة ارتفاعا ملحوظا 
يف الن�ش���اط من 3.6 % يف الربع االأول اإلى 5.6 % يف 

الربع الثاين.
وبلـــغ النمو االقت�صادي ال�صنـــوي خالل الن�صف 
االأول 2017 م���ا ن�شبت���ه 3.4 %، وهـــو مـــا ي�صـــري 
اإلـــى حدوث حت�صـــن مقارنـــة مبعدل النمـــو ال�صنوي 
ملجم���ل العام 2016، والـــذي كان يبلغ 3.2 %. ومنا 
االقت�صاد الوطني بن�صبـــة 3.3 % خالل الربع الثاين 
2017 وذلك متا�شياً مع معدل النمو 3.5 % الذي مت 

حتقيقه خالل الربع االأول.
كمـــا بلغ معـــدل النمـــو االإجمـــايل للقطـــاع غري 
النفطي 4.3 % يف الربع الثاين 2017، وذلك مقارنة 
مبا حققه م���ن ن�شبة منو يف الرب���ع االأول، وقد بلغت 
5.2 %، ورغ���م ذلك االنخفا�س القليل، اإال اأن معدل 
النمـــو مازال متقدماً عن معدل النمو يف العام 2016 

اإجماالً، والذي بلغ 3.7 %.
ويرج���ع هذا النمو يف االقت�شاد البحريني ب�شكل 
اأكـــر اإلـــى اال�صتثمـــارات القوية يف م�صاريـــع البنية 
التحتية الرئي�شية، اإذ ت�شكل هذه امل�شاريع خ�شو�شا 
م�صدرا مهما لال�صتمراريـــة يف النمو االقت�صادي، يف 
الوق���ت الذي تدف���ع فيه اأي�ًشا اإل���ى حتقيق التنويع 

االقت�صـــادي، وحتفز الطلب علـــى ال�صلع واخلدمات 
عر االقت�صاد غري النفطي.

واأو�صـــح كوتيالين “اأن حقيقة ا�صتمرار الزيادة 
يف معـــدل النمو االقت�صادي مرة تلـــو االأخرى تعطي 
داللـــة على املرونـــة اال�صتثنائيـــة، ومتانة اخلطوات 
املتخـــذة للتغلـــب علـــى التقلبـــات االقت�صادية يف 
االقت�صـــاد الوطني، وال�صيما االإنفـــاق غري امل�صبوق 
على م�صاريع البنية التحتية الكرى كرنامج تو�صعة 

مطار البحرين الدويل وغريها”.

اإلصالحات االقتصادية الهيكلية تدفع للنمو 
واأ�صـــاف “من ناحيـــة اأخرى، تدفـــع االإ�صالحات 
االقت�شادي���ة الهيكلي���ة للنمو ب�ش���كل متزايد، حيث 
�صاهمت املبادرات خالل الن�صف االأول من هذا العام 
يف حت�شني بيئة االأعم���ال يف اململكة مثل ا�شتحداث 
لوائح تنظيمي���ة للتمويل اجلماعي، والبيئة الرقابية 
التجريبية ل�ـــرشكات التكنولوجيا املاليـــة، و�صيا�صة 
ال�صحابـــة اأوال )Cloud First Policy( امل�صممـــة 
لدعـــم املوؤ�ص�صـــات يف اال�صتفـــادة مـــن تكنولوجيا 
احلو�صبة ال�صحابية. وجنحت البحرين يف حتقيق مكانة 
مرموقـــة يف م�صاف الـــدول التي تتبنـــى االبتكار يف 
الوق���ت الذي اأ�شبحت فيه اآفاق النمو يف اقت�شادات 

اخلليج مرتبطة ب�شكل متزايد باالإنتاجية”.
وتابع “عالوة على الفر�ض التي يخلقها التحول 
االقت�صـــادي يف جميـــع اأنحـــاء املنطقـــة فقد جنحت 
البحريـــن يف جـــذب اأ�صمـــاء كبرية يف قطـــاع االأعمال. 
فعل���ى �شبيل املث���ال، �شتفت���ح “اأمـــازون خلدمات 
الويـــب” اأول من�صـــة �صحابية لهـــا يف ال�رشق االأو�صط 
يف البحرين بحلول 2019”. وذكر اأن م�رشف البحرين 
املرك���زي اأعل���ن يف اأغ�شط�س ع���ن مب���ادرة التمويل 
اجلماعـــي للموؤ�ص�صات املاليـــة التقليدية املتوافقة 
مع ال�رشيعة االإ�شالمية، ومت اإ�شدار اللوائح التنظيمية 
للتموي���ل اجلماعي بناء على املبادرة ال�شابقة للبيئة 
الرقابيـــة التجريبية ل�ـــرشكات التكنولوجيـــا املالية، 

والتي اجتذبت اأول �رشكتني.
اأغ�صط�ـــض  يف  املركـــزي  امل�ـــرشف  اأعلـــن  كمـــا 
ع���ن دخ���ول �رشكت���ني للتكنولوجي���ا املالي���ة هم���ا 
“ترامونيك�ـــض”، وه���ي �رشك���ة تتخذ من لن���دن مقراً 
الأعمالهـــا، وهـــي مزود حللـــول اإدارة النقـــد االأجنبي 
لالأعم���ال التجارية و�رشكة “ناو مـــوين”، والتي تعمل 
يف جم���ل خدمة احل�شابات والتحوي���الت للعمال ذوي 
الدخل املنخف�س يف دول جمل����س التعاون اخلليجي 

وتتخذ من دبي مقراً لها.
وتطـــرق يارمو للحديـــث عن اأمثلـــة مل�رشوعات 
البنيـــة التحتية الكـــرى يف اململكـــة: اإذ من املقرر 

االنتهاء من خـــط اأنابيب النفط اجلديـــد الذي يربط 
بني ال�شعودية والبحرين يف العام املقبل، حيث تبلغ 
طاقته االإنتاجية 350 األف برميل يومياً، والذي يدعم 
ب���دوره حتديث م�شفاة �رشكة نفط البحرين )بابكو(؛ 
لتعزيـــز طاقتهـــا االإنتاجية من 267 األـــف اإلى 360 
األ���ف برميل يوميا. كما م���ن املتوقع اأن يتم ت�شغيل 
حمطة البحرين للغاز الطبيعي امل�صال يف 2019. اأما 
م�رشوع ال�رشاكة بن القطاعن العام واخلا�ض الرائد، 
فيبلغ اإجمايل قيمته 1 مليار دوالر. واأ�شاف اأن �رشكة 
اإيغل هيلز قامت بتعيني املق���اول الرئي�س مل�رشوع 

م�صاكن “مرا�شي �شورز” مببلغ 270 مليون دوالر.

مشاريع سياحية بـ 10 مليارات دوالر
واأ�شار اإلى اأن قطاع ال�شياحة يف البحرين ي�شهد 
منـــًوا مطـــرًدا، فقد بلـــغ اإجمايل عدد ال�صيـــاح الذين 
زاروا البحرين حتى الربـــع الثالث من هذا العام 8.7 
مليـــون بزيادة وقدرهـــا 12.8 % عن الفرتة نف�صها 

العام 2016. 
وارتفعـــت ن�صبة القادمن مـــن ج�رش امللك فهد 
اإلـــى ما يقارب 8.6 مليـــون، بزيادة قليلة وقدرها 5 
% عن 8.1 مليون يف العام ال�صابق، يف حن بلغ عدد 

القادمني من املطار اأكرث بقليل من 1.7 مليون.

كما ت�صهد اململكة م�صاريع تنموية قيد االإن�صاء 
يف القطـــاع ال�صياحي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات 
دوالر، مبا يف ذلك جممـــع االأفنيوز – البحرين )الذي 
افتت���ح موؤخ���ًرا( والبالغة قيمت���ه 145 مليون دوالر، 
ومنتجـــع ذا ون اآند اأونلي يف �صاحية ال�صيف، وفندق 
ويندهـــام جراند يف خليـــج البحرين، وفنـــدق بوتيك 
“دوزيت دي تو” التابع لـ “دوزيت اإنرتنا�شيونال”، 
وفندق حديقة وايندهام يف اجلفري، والذي مع وجود 
450 مفتاح للغرف �شي�شكل اأكرب فندق يف اململكة، 
وجممـــع مرا�صي غالرييـــا الذي يوفـــر 180 األف مرت 
مربع مـــن م�صاحة للتجزئة، ويعتر جـــزءا من مرا�صي 
البحري���ن للتنمي���ة التي تديرها اإيغ���ل هيلز ومقرها 
اأبوظبي، و�صيكـــون جممع دملونيـــا م�صاحة تراكمية 
تبلـــغ 125،000 مرت مربـــع وم�صاحـــة اإجمالية قابلة 
للتاأجـــري تبلـــغ 47،300 مـــرت مربع، ويقـــدر جمموع 

اال�صتثمارات مببلغ 137 مليون دوالر.
وذكر يارمو اأن لـــدى البحرين حزمة من م�صاريع 
البنيـــة التحتيـــة قيـــد االإن�صـــاء اأو من املقـــرر البدء 
فيهـــا قريًبا، وتزيد قيمتهـــا االإجمالية عن 32 مليار 
دوالر، م�صرًيا اإلى اأن تنفيـــذ م�صاريع البنية التحتية 
يكت�صب زخًمـــا وي�صهد الرنامـــج االإمنائي اخلليجي 
تو�شعا كب���را يف الن�شاط، وكان���ت القيمة االإجمالية 
للم�شاريع التي مت منحها يف الربع الثالث اأقل بقليل 
مـــن 3.5 مليار دوالر، يف حن بلغت القيمة االإجمالية 
للم�صاريـــع التي بداأت يف العـــام املا�صي 3.3 مليار 
دوالر. وبلغـــت قيمة حزمـــة امل�رشوعـــات الن�صطة يف 
البحريـــن 83.6 مليـــار دوالر يف اأكتوبر وذلك بزيادة 

بن�صبة 21.4 % على اأ�صا�ض �صنوي .

613.6 مليون دينار القيمة اإلجمالية 
للتداول العقاري 

واأو�صح اأن القيمة االإجماليـــة للتداول العقاري 
خ���الل االأ�شه���ر ال�شبعة االأولى بلغ���ت 613.6 مليون 
دينار، وبلـــغ املتو�صط ال�صهري 87.8 مليون دينار، 
وذلك مقارنة باملتو�صط ال�صهري للعام 2016 الذي 
بلغ 86.6 مليـــون دينار، وت�صهد �صفقات العقارات 
بع����س االنتعا�س قيا�ًشا بدول اأخ���رى. واأ�شار اإلى اأن 
اإجمايل ال�ش���ادرات يف االأ�شهر الثمانية االأولى بلغت 
نحـــو 4.72 مليـــار دوالر قيا�ًصـــا بنحـــو 4.82 مليـــار 
دوالر يف الفـــرتة ذاتها من العام 2016. اأما معدالت 
الت�شخ���م ال�شهرية خالل االأ�شه���ر الت�شعة االأولى من 
العـــام اجلاري، فكانت بن�صبـــة 1.1 % قيا�ًصا بـ 3.1 
% خـــالل الفرتة ذاتهـــا  2016. وذكـــر اأن االئتمان 
ببن���وك التجزئة �شه���د منًوا بن�شب���ة 3.9 % يف �شهر 
يوليو قب���ل اأن ينخف�س بن�شبة طفيف���ة اإلى 3.4 % 
يف �شهر اأغ�شط�س. يف حني بقيت قيمة بنوك التجزئة 
البحرينيـــة عند 16.9 مليار دين���ار يف �شهر اأغ�شط�س 
بارتفاع بن�صبة 3 %. واأ�شار اإلى اأن القطاع ال�شناعي 
�شه���د من���ًوا بن�شب���ة 53.3 % علـــى اأ�صا�ـــض �صنوي، 
وكانت البنوك التجارية ثانية اأقوى القطاعات التي 
حققـــت تقدًمـــا بن�صبـــة 10 % على اأ�صا�ـــض �صنوي، 
و�شجل القطاع الفرعي التاأمني زيادة بن�شبة 4.9 %.

204.332 ألف برميل يوميا متوسط 
اإلنتاج النفطي

واأ�ش���ار اإل���ى اأن متو�ش���ط االإنت���اج النفط���ي يف 
البحرين منذ بداية العام وحتـــى نهاية الربع الثالث 
بلغ 204.332 األف برميل يف اليوم، قيا�ًشا مبتو�شط 
202.063 األف برميل يف اليوم  2016، و�شهد اإنتاج 
حقل اأبو�شعفة زي���ادة بن�شبة 4 % تقريًبا يف االأ�شهر 
الت�صعـــة االأولى 2017 قيا�ًصا بالعام 2016، يف حن 

انخف�س اإنتاج حقل البحرين بن�شبة 8.1 %.

• اأثناء املوؤمتر ال�شحايف	

 ت�صوير خليل اإبراهيم

3.4 % النـــمــــــــــــــو االقــــتــــ�صـــــــــــادي بــــالـــنـــ�صــــــــــــــــف االأول
املنطقة بـــلـــدان  يــفــوق  املــحــلــي  ــاد  ــص ــ� ــت االق يف  ــمــو  الــن زخــــم 

النمو القوي 

يوا�صل زخمه

  النمو يف القطاع  

غري النفطي يعك�س زخم  

م�صروعات البنية التحتية  
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ا�شت�شاري لإعداد اأنظمة ولوائح وهيكل “التنظيم العقاري”

“جي اأف ات�ش” تو�شع ا�شتثماراتها يف التعليم بالبحرين

“اخلرطوم” ي�شاهم يف ازدهار التجارة بني البحرين وال�شودان

حممد بن خليفة: العمل بالقانون اجلديد مار�س املقبل

التخارج من حمافظ ا�ستثمار اأمريكية بـ 180 مليون دوالر

 بعد رفع العقوبات االقت�سادية االأمريكية

املنامة - بنـــا: اأكد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
التنظيـــم العقاري ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة، 
اأن العمل جار حالياً على اعداد كل ما تتطلبه موؤ�س�سة 
التنظيـــم العقاري ملبا�رشة عملهـــا ب�سكل منظم عند 
بـــدء العمل بالقانون رقم 27 ل�سنـــة 2017 باإ�سدار 
قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي �سيعمل به يف 

�سهر مار�س من العام املقبل 2018.
واأ�ساف اأنـــه ويف االأيام القليلـــة القادمة �سيتم 
التعاقد مـــع اأحدى ال�ـــرشكات اال�ست�ساريـــة العاملية 
املتخ�ص�ص���ة، لين���اط به���ا عملي���ة اإع���داد الأدوات 
القانونية املنفذة للقانـــون رقم 27، ومنها اللوائح 
االإجرائية املنظمـــة، واإجراءات اإ�سدار الرخ�س بجميع 
اأنواعها، واإعداد الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة، وو�سع 
االأنظمة االإداريـــة واملالية، وااللكرتونيـــة، و�سيمتد 

عملها لثالث �سنوات من املرحلة الت�سغيلية.
واأو�سح ال�سيـــخ حممد اأن العمـــل ي�سري بح�سب 
الربنامـــج املعد للتنفيـــذ، موؤكـــداً اأن قانون تنظيم 
القطاع العقاري ميثل نقلـــة نوعية تعك�س االهتمام 
الذي يحظى به هـــذا القطاع من قبل احلكومة، ويعد 
من اأهم القطاعات غـــري النفطية امل�ساهمة بفعالية 
يف الناجت املحلـــي االجمايل، والذي تقـــدر م�ساهمته 

بحوايل 5 %.
واأتـــى القانـــون ليتواكـــب مع النمـــو امل�سطرد 
والتطـــور الهائل الذي طراأ علـــى القطاع والذي كان 

ثمرة امل�ـــرشوع االإ�سالحي ال�سامل الذي قاده �ساحب 
اجلاللة امللك.

واأكد اأن النهو�س بالقطـــاع العقاري �سيتم من 
خـــالل و�سع وتنفيـــذ خطة وطنيـــة لتنظيمه، وو�سع 
ا�سرتاتيجيـــة و�سيا�سة عامـــة له، لتحقيـــق االأهداف 
املرجـــوة من عمـــل املوؤ�س�ســـة والرامية اإلـــى تنفيذ 
ال�سيا�سات التنموية للحكومة برئا�سة رئي�س الوزراء 
�ساحـــب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بـــن �سلمان اآل 
خليفة، وحتقيق روؤيـــة البحرين االقت�سادية 2030، 
التـــي و�سعها �ساحـــب ال�سمو امللكـــي ويل العهد، 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

وبدعـــم  املوؤ�س�ســـة  اأن  حممـــد  ال�سيـــخ  وذكـــر 
ومتابعة من جمل�س االإدارة برئا�سة ال�سيخ �سلمان بن 
عبـــداهلل اآل خليفة رئي�س جهـــاز امل�ساحة والت�سجيل 
العقاري، �سوف تعمل على حتقيق االأهداف املوكلة 
بهـــا، والهادفة اإلى تعزيز كفـــاءة ال�سوق واخلدمات 
امل�ستهلكـــن  م�سالـــح  علـــى  حفاظـــاً  العقاريـــة، 
وامل�ستثمرين وجميع امل�ساركن يف ال�سوق العقاري.

و�ستعمل املوؤ�س�سة على متابعة اإن�ساء احتادات 
امل���اك للعق���ارات امل�صرتكة وتفعيله���ا ليناط بها 
امل�سوؤوليـــة االإداريـــة والقانونية، وتنظيـــم العالقة 
فيمـــا بن كل من مالكي الوحدات واملطور العقاري 
من جه���ة واملاك اأنف�صه���م فيما بينه���م، و�صيعمل 
االحتاد على احلفاظ على حقوق جميع هذه االأطراف، 
ومتابعة تاأدية واجباتهم بح�سب القوانن واالأنظمة.

واأ�ســـاف اأن العمـــل يف املوؤ�س�ســـة يقـــوم علـــى 
اإن�ساء قاعدة دقيقة ومف�سلة للبيانات واالح�ساءات 
العقارية، وحتليلها وطرحهـــا للمطورين العقارين 
لتكـــون ركيزة وقاعـــدة بيانـــات توفـــر الت�سورات 
االأف�سل للمطوريـــن العقارين الإن�ســـاء م�ساريعهم 
العقارية، وياأتي هذا االهتمام للمطورين العقارين 
ملـــا ميثلونه من ع�سب رئي�ســـي لتنمية هذا القطاع 
االقت�سادي املهـــم، ورفع توعية وكفـــاءة العاملن 
يف القطاع العقاري، من مطورين وو�سطاء، ومثمنن 

عقاريني، ومديري الأماك.

املنامة – بي اأو كـــي اإنرتنا�سونال: اأعلن بنك بي 
اأو كي اإنرتنا�سونال، بنـــك اجلملة الذي يتخذ البحرين 
مقـــرا والتابع لبنك اخلرطوم الرائـــد يف ال�سودان، عن 
توقعاتـــه ببـــدء انتعا�س حركـــة التجارة بـــن اململكة 
وال�سودان، وذلك يف اأعقاب الرفع النهائي للعقوبات 
املتحـــدة  الواليـــات  فر�ستهـــا  التـــي  االقت�ساديـــة 
االأمريكية علـــى ال�سودان منذ 20 عاًمـــا م�ست. ورغم 
اأن بنـــك اخلرطوم - كان احـــد املوؤ�س�سات القليلة يف 
اخلرطوم التي مت حذفها من قائمة العقوبات يف العام 
2011 نتيجة لتغري هيكل ملكيته الذي اأ�سبح يتاألف 
االآن من م�ساهمن اإماراتين يف االأغلب، اإال اأن ال�رشكات 
ذات ال�سلـــة بدولة ال�سودان قـــد عانت ب�سدة من اآثار 
القيود التجارية املفرو�ســـة على البالد. اأما االآن فقد 
انتع�ست ثقة امل�ستثمرين يف االقت�ساد ال�سوداين من 
جديد، كما ي�سهد بنك بي اأو كي اإنرتنا�سونال اهتماًما 
متزايـــًدا مـــن امل�ستثمريـــن االأفـــراد واملوؤ�س�سات يف 

البحرين باال�ستثمار يف االأرا�سي ال�سودانية.
وقـــال الرئي�ـــس التنفيـــذي لبنـــك –بـــي اأو كـــي 
اإنرتنا�سونـــال، نبيـــل التتـــان “اإن مـــن اأبـــرز اجلوانب 
االإيجابية لرفع العقوبات عن ال�سودان اأنه قد �سدر يف 
فرتة اأ�سبحت خاللهـــا احلكومة االأمريكية اأكرث ت�سدًدا 
مـــن ذي قبـــل، وهو مـــا يوؤكد علـــى اأهميـــة االإجنازات 
ال�سخمـــة التـــي حققهـــا ال�سودان مـــن اأجل خلـــق اأمة 
تقدمية ذات م�ستقبل مزدهر. وبف�سل رفع العقوبات 

اأخـــرًيا، ميكـــن لل�ـــرشكات االآن جنـــي الفوائـــد الكاملة 
لال�ستثمار يف ال�سودان، والتي تتمتع باثنن من اأجنح 
قطاعـــات الزراعـــة والطاقـــة واأكرثها ربًحـــا يف العامل. 
ويتولـــى فـــرع البحرين التعامـــل مع عمـــالء من جميع 
اأنحـــاء العامل، لذا فاإننا نعمـــل االآن على اإعداد مواردنا 
وتن�سيقهـــا مـــن اأجـــل ت�سهيـــل الطفـــرة املتوقعة يف 
حركـــة التجارة، والتي �سهدنـــا بالفعل اأولى موؤ�رشاتها 

الواعدة”.
اأنظـــار املزيـــد مـــن امل�ستثمريـــن  ومـــع اجتـــاه 
اخلليجـــن نحـــو االقت�ساد ال�ســـوداين املثمـــر و�رشيع 
النمـــو، فـــاإن ذلك �سي�ساهـــم يف ا�ستقـــرار �سعر �رشف 

اجلنيـــه ال�ســـوداين مقابل الـــدوالر . وكان تقلب �سعر 
ال�رشف واخلوف من معامـــالت ال�سوق املوازية ي�سكل 
اأزمـــة يف ال�سابق، كمـــا اأدى اإلى اهتـــزاز الثقة يف عملة 
البـــالد. اأما االآن فمن املتوقع اأن ت�سهد التجارة مرحلة 
تطور ازدهار، وذلك مع تاأهب العديد من املوؤ�س�سات 
الكـــربى وامل�ستثمريـــن البارزيـــن ل�ســـخ االأمـــوال يف 

االقت�ساد ال�سوداين.
واأ�ســـاف التتـــان “باالإ�سافة اإلى نطـــاق خدماتنا 
ومنتجاتنـــا املبتكـــرة احلاليـــة، مثل ودائـــع املرابحة 
املتوافقـــة مع اأحـــكام ال�رشيعة االإ�سالميـــة واحل�سابات 
اال�ستثماريـــة غري املقيدة التـــي تتمتع بعوائد جمزية 
للغاية مقارنًة بغريها يف ال�سوق املحلية، فاإننا �سرنكز 
اأي�ًسا علـــى املنتجات املتعلقة بالتجارة مثل خطابات 
االعتمـــاد وخطابات ال�سمـــان، والتـــي �ست�ساعد على 
ت�سهيـــل كافة املعامالت اخلا�ســـة باال�ستثمارات. وال 
يفوتنـــي اأن اأ�سيد باجلهود ال�سخمـــة واملتميزة التي 
بذلهـــا م�رشف البحريـــن املركزي من اأجـــل و�سع اإطار 
تنظيمي قوي للموؤ�س�سات املالية يف البحرين، والذي 
�ساهـــم يف خلق قطاع م�ـــرشيف ذي م�ستوى عاملي، كما 
�ساعد على تي�سري مهمتنا اإلى حد كبري. ومن هنا فاإننا 
�سنحر�س من االآن ف�ساعًدا على توظيف هذه املن�سة 
اال�ستثنائيـــة من اأجل اال�سطالع بـــدور حموري لتعزيز 
العالقـــات التجارية واالقت�سادية بن ال�سودان ودول 

اخلليج”.

“البحرين الوطني” يفوز بجائزة مرموقة من “�شيتي بنك”

“ريف” حتول حمفظة الت�شهيالت العقارية لـ“الربكة”

البحرين ت�شم اأكرب فندق لـ“ويندام” بالعامل

املنامة – بنك البحرين الوطني: 
اأعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عن 
تنفيـــذ  يف  التميـــز  بجائـــزة  فـــوزه 
واملدفوعات  التحويـــالت  معامالت 
الدوليـــة للعـــام 2016 مـــن �سيتي 
بنـــك بالبحرين، والذي ح�سل عليها 
% عـــن   99 لقـــاء حتقيقـــه ن�سبـــة 
املدفوعـــات اخلزينة و97.7 % عن 

املدفوعات التجارية.
وتعـــد هـــذه اجلائـــزة ال�سنويـــة 
مبثابـــة تقديـــر مهم، وهـــي تعطى 
يف  الرائـــدة  املاليـــة  للموؤ�س�ســـات 
جميـــع اأنحـــاء العـــامل، والتي حققت 
اأعلى املعدالت يف جمايل املعامالت 
التحويليـــة واملدفوعـــات الدوليـــة 
عـــن طريق اأحـــدث عمليـــات الدفع 

االإلكرتوين الدولية.
للمديـــر  اجلائـــزة  تقـــدمي  ومت 
العـــام ملجموعـــة اخلزينـــة، الفروع 
االإقليمية والعمليات ببنك البحرين 
الوطني، ح�سن احل�سيني من جانب 
املدير التنفيذي ملجموعة املرا�سلة 

امل�رشفية حم�سن املهدي.
وقـــال احل�سينـــي بالنيابـــة عن 
بنك البحرين الوطني “�سعداء بهذا 
االعرتاف من �سيتـــي بنك بالكفاءة 
الكبرية التي حققهـــا بنك البحرين 
الوطنـــي علـــى م�ستـــوى ن�ساطـــات 
اخلزينة ومعامالت الدفع، اإذ ي�سعى 
البنـــك اإلـــى تقـــدمي اأعلـــى معايري 
اخلدمة للعمالء، وتوؤكد هذه اجلائزة 
كفاءة فريق عمـــل اخلزينة واأ�سواق 
املـــال بالبنك والطبيعـــة املتقدمة 
امل�ستخدمـــة  احلديثـــة  للتقنيـــات 

لدينا”. 
ويوفـــر بنـــك البحريـــن الوطني 
املنتجـــات  مـــن  وا�سعـــة  جمموعـــة 
واخلدمات املالية للخزينة واأ�سواق 
املـــال مـــن اأهمها تـــداوالت القطع 
الأجنب���ي، وحلول �صناديق التحوط، 
واملنتجـــات اال�ستثمارية، وخدمات 
املاليـــة  واال�ست�ســـارات  الودائـــع، 
اال�ستثمارية املقدمة جلميع العمالء 

من اأفراد و�رشكات وموؤ�س�سات. 

اأعلـــن م�رشف البحريـــن املركزي 
ا�ستالمـــه طلبـــاً مقدمـــاً مـــن �رشكـــة 
ريف التمويـــل العقاري، تطلب فيه 
احل�ســـول علـــى املوافقـــة لتحويل 
حمفظـــة الت�سهيـــالت العقارية اإلى 

بنك الربكة االإ�سالمي.
ودعـــا امل�ـــرشف كل مـــن لديـــه 
اعرتا�ـــس على ذلـــك مراجعـــة مدير 
اإدارة مراقبـــة املوؤ�س�ســـات املاليـــة 
واالإ�سالميـــة لديه خـــالل 3 اأ�سهر من 

االآن.
ومل يذكر امل�ـــرشيف باالإعالن عن 
حجـــم املحفظـــة اأو تفا�سيلها، فيما 
حاولـــت “البالد” االت�ســـال بال�رشكة 
للح�ســـول على املعلومـــات لكن مل 

يت�سن لها ذلك.
ومـــن املعلـــوم اأن �رشكـــة ريـــف 
يف  انطلقـــت  العقـــاري  للتمويـــل 
م�ساهمـــة  �رشكـــة  وهـــي   ،2005

كويتية، مرخ�سة من م�رشف البحرين 
بتقـــدمي  تقـــوم  حيـــث  املركـــزي، 
خدمات الرهن العقاري وحلول مالية 
م�سممـــة خ�سي�ًســـا وفًقـــا ملبـــادئ 

ال�رشيعة االإ�سالمية. 
ومتتلـــك �رشكـــة “اإنوف�ست” 10 
% مـــن اأ�سهم ريف مـــن بن 78.4 
البحرينيـــن،  امل�ساهمـــن  % مـــن 
وُتـــدار االأ�سهـــم املتبقيـــة بوا�سطة 
م�ستثمري جمل�س التعاون اخلليجي.

تاأ�س�ســـت  ال�رشكـــة  وكانـــت 
براأ�سمـــال م�رشح بـــه يبلغ 40 مليون 

دينار، مدفوع منه 20 مليونا.

ك�سفـــت  مبا�ـــرش:   - املنامـــة 
جمموعـــة فنـــادق وينـــدام، العالمة 
الفندقيـــة العامليـــة، عـــن افتتـــاح 
فنـــدق وينـــدام جـــاردن املنامة يف 
البحريـــن بال�رشاكة مع �رشكة املناعي 
جمـــال  يف  املتخ�س�ســـة  العقاريـــة 

التطوير العقاري.
وبح�ســـب بيان ال�رشكـــة، �سي�سم 
الفنـــدق اجلديـــد عـــدد 441 غرفة 
وجناحـــا، بحيـــث يكون اأكـــرب فندق 

ويندام جاردن يف العامل.

واأ�ســـار البيان، اإلـــى اأن الفندق 
اجلديد يقع يف منطقة اجلفري.

قـــال الرئي�س التنفيـــذي ل�رشكة 
املناعـــي القاب�ســـة اأنيـــل نايـــر اإن 
امل�رشوع يعد الثاين مبوجب العقد مع 
جمموعة فنادق وينـــدام وباالإ�سافة 

اإلى فندق واأجنحة رمادا جزر اأمواج.
ووينـــدام جـــاردن، هـــي عالمـــة 
جتارية فندقية عامليـــة ت�سم اأكرث 
مـــن 8100 فنـــدق يف 78 دولة حول 

العامل.

• ال�سيخ حممد بن خليفة اآل خليفة	

حّدثت جمموعــــة جي اف ات�س املاليــــة، املدرجة 
اأ�سهمهــــا يف بور�ســــة البحرين، قائمــــة اأع�ساء جمل�س 
االإدارة. ويرتاأ�س جمل�س اإدارة املجموعة حاليا، ال�سيخ 
اأحمد بن خليفة اآل خليفــــة، فيما ي�سغل اأحمد املطوع 

من�سب نائب الرئي�س. اأما اأع�ساء جمل�س االإدارة فهم، 
كمال عبداهلل باحمدان، ومازن حممد ال�سعيد، وم�سبح 
املطــــريي، ورا�ســــد نا�ــــرش الكعبــــي، وغــــازي في�سل 
الهاجــــري، وب�ســــار حممــــد املطــــوع، وه�ســــام الري�س 
الــــذي يعمل اأي�سا رئي�سا تنفيذيــــا للمجموعة. وبذلك 
يكــــون خــــرج مــــن جمل�ــــس االإدارة جا�ســــم ال�سديقي، 

الــــذي ا�ستقال االأ�سبــــوع املا�سي. يذكــــر اأن عمومية 
جمموعــــة “جــــي اإف اإت�ــــس” املالية كانــــت قد وافقت 
علــــى زيادة اأع�ساء جمل�س اإدارتهــــا اإلى 10 اأع�ساء يف 
اأبريل املا�ســــي، وانتخاب جا�ســــم ال�سديقي الع�سو 
املنتــــدب، والرئي�ــــس التنفيــــذي ملجموعــــة اأبوظبي 

املالية ع�سًوا جديًدا مبجل�س اإدارتها. 

“جـي اف اتـ�ش” حتـّدث قـائمـة جملـ�ش اإدارتهـا
بعد ا�ستقالة جا�سم �سديقي

املحرر القت�شادي

 علي الفردان من املنامة

قـــال الرئي�ـــس التنفيـــذي ملجموعـــة “جـــي اأف 
ات�س”املاليـــة ه�ســـام الري�ـــس، اإن املجموعة ب�سدد 
تو�سيـــع ا�ستثماراتهـــا يف قطـــاع التعليـــم املحلـــي 
بت�سييـــد مدر�ســـة جديـــدة يف البحريـــن، اإلـــى جانب 
التخارج من بع�ـــس اال�ستثمارات االأمريكية واالإدراج 

يف ال�سوق ال�سعودية.
وابلـــغ الري�س ال�سحافين علـــى هام�س منتدى 
امل�ـــرشف اخلليجـــي التجـــاري للتنويـــع االقت�سادي 
والـــذي اختتمت اأعماله اأم�س يف املنامة، اأن املدر�سة 
اجلديـــدة �ستتبع املدر�ســـة الربيطانية التي متلكها 

املجموعة املالية والتي تقع يف الهملة.
واأ�سار اإلـــى اأن االأ�ســـول اأو املحفظة التعليمية 
للمجموعـــة املالية �سرتتفع لنحـــو 300 مليون دوالر 

مع امتالكها ملدار�س يف اململكة وخارجها.

وكانت ملكيـــة املدر�سة الربيطانية قد انتقلت 
اإلى “جـــي اأف ات�س” بعد نـــزاع ق�سائي بن االأخرية 
واأحد امل�سوؤولـــن ال�سابقن يف البنك والتي اأف�ست 

اإلـــى احل�ســـول علـــى مطالبات مبئـــات املالين من 
الـــدوالرات. واأكد الري�ـــس اأن املجموعـــة �ستعزز من 
مـــن  كل  يف  التعليميـــة  وا�ستثماراتهـــا  حمافظهـــا 
البحريـــن ودبـــي، م�ســـريا اإلـــى دخـــول �رشيـــك جديد 
باالأ�سول اال�ستثماريـــة يف جمال التعليم يف البحرين 
ودبي، االأمر الـــذي �سيتيح التو�ســـع بقطاع التعليم 

واملدار�س لي�سمل جميع دول اخلليج.
وقـــال “هدفنـــا هو رفـــع م�ستوى التعليـــم اإلى 
جانب التو�سع يف منطقة اخلليج”. واأ�سار الري�س اإلى 
اأن البنـــك ب�سدد التخارج مـــن جمموعة من املحافظ 

بقيمة تفوق قيمتها 180 مليون دوالر.
وك�ســـف الرئي�ـــس التنفيذي “جـــي اأف ات�س اأن 
املجموعـــة تقدمـــت بطلب لـــالإدراج يف �ســـوق املال 
ال�سعودية لريتفـــع بذلك عدد االأ�ســـواق التي تدرج 
فيها اأ�سهم املجموعة اإلى اأربعة اأ�سواق، اإذ ان اأ�سهم 

املجموعة مدرجة حاليا يف دبي والكويت والبحرين.

• ه�سام الري�س	

• نبيل التتان	

املحرر القت�شادي



إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
السيد عيسى علي عبداهلل علي املرباطي املالك لـ خدمات إيزي كول للمكيفات 
حتويل  طالبا   ،44184 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  املركزية 
املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 3000، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1- عيسى علي عبداهلل علي املرباطي

ABDUL REHIMAN SHAKKEER KHAN -2

التاريخ: 19/11/2017  -  القيد: 44184
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )179438( لسنة 2017
خط بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  إلى  تقدم 

عبدالرسول  حسني  محمد  حسن  احمد  ملالكها  للنقليات  البحرين 
املؤسسة  101092،  بطلب حتويل  رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  الصافي 
الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 10000 )عشرة 
يوسف  محمد  عبداهلل  حسن  السيد  بإدخال  وذلك  بحريني  دينار  آالف( 

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

التاريخ: 19-11-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 بناء على قرار الشركاء في شركة ساعة الصفر ألنشطة املكاتب الرئيسة أو 
اإلدارية تضامن الصحابها حميدة محمد وشركائها املسجلة مبوجب القيد رقم 

111727-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة / حميدة محمد حماد 
خليفة حماد - مصفيا للشركة.   

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي : عنوان املصفي: 33739999 )973+(
saleh7991@hotmail.com :البريد االلكتروني

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة ساعة الصفر ألنشطة املكاتب الرئيسة أو اإلدارية تضامن 
الصحابها حميدة محمد وشركائها / سجل جتاري رقم 1-111727

قيد رقم

10-68387

شقة / محل 

101ب

بناية

-

طريق

805

مجمع

308

التاريخ: 19/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-180270( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اسم التاجر: حسن عباس محمد غلوم
االسم التجاري احلالي: أوتاد البحرين للمياه العذبة

االسم التجاري اجلديد: جالكسي لإلعالنات والفعاليات
النشاط: 1- أعمال ورش النجارة

2- مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن
3- تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية

قيد رقم

2-18525

شقة / محل 

77

بناية

-

طريق

365

مجمع

306

التاريخ: 13/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-177406( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اسم التاجر: ابراهيم محمد ابراهيم حسن البراهيم
االسم التجاري احلالي: مؤسسة حرير النارجيل

االسم التجاري اجلديد: كلبكا للتجارة
النشاط: 1- جتارة/بيع املنسوجات  /   2- جتارة/ بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية

3- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس   /   4- جتارة/بيع األغذية واملشروبات
قيد رقم

81859-3

شقة / محل 

23

بناية

4523

طريق

1214

مجمع

812

التاريخ: 14/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-177499( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اعتراضه.
اسم التاجر: فوزية عبدالرحيم عبداهلل طقطق

االسم التجاري احلالي: الرحال خلدمات نقل العفش
االسم التجاري اجلديد: الرحال للنقليات

النشاط: 1- النقل البري للبضائع - النقع الداخلي للبضائع

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: راشد علي عبدالنبي العرادي
االسم التجاري احلالي: احتاد اخلليج للشحن

االسم التجاري اجلديد: احتاد اخلليج للنقليات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2017-177979( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

3-19796

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
املالك  إليها السيد عرفات احمد مكي علي حسن  قد تقدم 
الفني وثالثني لتخليص املعامالت )مؤسسة فردية( واملسجلة 
الفردية  املؤسسة  حتويل  يطلب   ،115434 رقم  القيد  مبوجب 
اململوكة له بجميع فروعها إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 
التالية  1٫000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة 

اسمائهم:
1- سعيد بن فهد بن محمد الودعاني

2- فارس بن عادل بن علي احلربي
3- عرفات احمد مكي علي حسن

لتخليص  وثالثني  الفني  ليصبح  التجاري  االسم  وتعديل 
املعامالت تضامن ألصحابها سعيد بن فهد الودعاني وشركاه

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

التاريخ: 14/11/2017
القيد: 115434

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2017
بشأن حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة تضامن
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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(

اإ�رسائيل حتتجز 300 طفل فل�شطيني يف �شجونها
رام اهلل � كون���ا: اأعلن ن���ادي االأ�شري الفل�شطيني، اأم�س االثنني، اأن قوات االحتالل االإ�رسائيلي اعتقلت منذ 

بداية العام احلايل 1150 طفال، م�شريا اإلى اأنها مازالت حتتجز حوايل 300 طفل يف �شجونها.
وذك���ر النادي يف بيان مبنا�شبة ي���وم الطفل العاملي، الذي ي�شادف 20 نوفمرب من كل عام، اأن �شلطات 
االحت���الل تنف���ذ العديد من االنتهاكات بحق االأ�رسى االأطفال منذ حلظة اإلق���اء القب�س عليهم بدءا من الطريقة 
الوح�شية، التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم يف �شاعات متاأخرة من الليل. وو�شف االنتهاكات، التي يوثقها 
املحام���ون باجلرائ���م ومنها اإطالق الر�شا�س احل���ي ب�شكل مبا�رس ومتعمد خالل عملي���ات االعتقال ونقلهم اإلى 
مراك���ز التحقيق والتوقي���ف واإبقائهم دون طعام اأو ����رساب و�رسبهم ب�شكل مربح وتوجي���ه ال�شتائم واالألفاظ 
البذيئة لهم وتهديدهم وترهيبهم وانتزاع االعرتافات منهم حتت ال�شغط والتهديد واإ�شدار االأحكام غيابيا، 
اإ�شاف���ة اإل���ى فر�س اأح���كام وغرامات مالية عالي���ة. وقال رئي�س الن���ادي، قدورة فار�س، يف بي���ان اإن اإ�رسائيل 
اعتقل���ت من���ذ اندالع انتفا�ش���ة االأق�شى يف عام 2000 ما ال يقل عن 7000 طف���ل فل�شطيني ترتاوح اأعمارهم 
م���ا ب���ني 12 و18 عاما، م�شيفا اأن العديد من هوؤالء االأطفال اجت���ازوا �شن 18 وما زالوا يف االأ�رس، بح�شب وكالة 

االأنباء الكويتية “كونا”.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز العربية:

 اأ�شي���ب جن���دي اإ�رسائيل���ي نتيجة 
تعر�شه الإطالق نار من �شيناء، ح�شبما 

اأفادت مرا�شلة “�شكاي نيوز”.
وقال بيان للجي�س االإ�رسائيلي اإن 
“طفيفة”  اجلندي تعر�س الإ�شاب���ات 
وي���دور احلديث  للم�شت�شفى.  ونق���ل 
يف الأو�س���اط الع�سكري���ة الإ�رسائيلية، 
عن نريان و�شلت باخلطاأ اإلى اجلندي 
االإ�رسائيلي، جراء ا�شتباكات وقعت يف 
�شب���ه جزي���رة �شيناء. الى ذل���ك، اأعلن 
املتح���دث الع�شك���ري امل����رسي، اأم�س 
االثن���ني، مقتل اأحد قي���ادات العنا�رس 
و�شب���ط  �شين���اء  بو�ش���ط  املتطرف���ة 
18 ف���ردا اآخرين وكمي���ة من االأ�شلحة 
والذخائر. واأك���د امل�شوؤول الع�شكري، 
تدمري خم���ازن فيها كميات كبرية من 
الوقود وم���واد التموين وعربات دفع 

رباعي ودراجات نارية.

بغداد ـ رويترز: 

ق�شت املحكم���ة االحتادية العليا 
يف الع���راق، االثنني، بع���دم د�شتورية 
عل���ى  كرد�شت���ان  اإقلي���م  ا�شتفت���اء 
اال�شتقالل، الذي جاءت نتيجته ل�شالح 

االنف�شال عن احلكومة املركزية.
واملحكم���ة م�شوؤولة ع���ن الف�شل 
يف النزاع���ات بني احلكوم���ة املركزية 
فيه���ا  مب���ا  العراقي���ة  واملناط���ق 
كرد�شت���ان، وال ميك���ن نق����س احلكم 

وفق ما نقلت “رويرتز”.
املحكم���ة  اإن  متح���دث  وق���ال 
“اأ�ش���درت حكم���ا باعتب���ار ا�شتفت���اء 
اإقليم كرد�شت���ان غري د�شتوري وهذا 
احلكم نهائي وب���ات”. واأ�شاف: “قوة 
ه���ذا احلكم كفيل���ة االآن باإلغ���اء كافة 
نتائج اال�شتفت���اء”. ورد رئي�س وزراء 
اإقلي���م كرد�شتان، قائ���ال اإن املحكمة 
“دون  قراره���ا  اتخ���ذت  االحتادي���ة 

اال�شتماع لراأي حكومة االإقليم”.

اسطنبول ـ األناضول:

 اأف���ادت و�شائ���ل اإع���الم تركية اأن 
موق���ع مراقب���ة اأمني���ة للجي����س الرتكي 
كردي���ة  ق���وات  م���ن  لهج���وم  تعر����س 
�شوري���ة، يف مدينة اإدلب. وذكرت وكالة 
اأنب���اء االأنا�ش���ول الر�شمي���ة، اأن الهجوم 
وق���ع قرب منطقة “دار ع���زة” يف اإدلب، 
حيث تنفذ تركيا اتفاق “مناطق خف�س 
التوت���ر” للح���د م���ن ال����رساع، ال���ذي مت 

التو�شل اإليه مع رو�شيا واإيران.
وقالت الوكال���ة اإن 5 قذائف هاون 
اأطلقت عل���ى النقطة الرتكية. واأر�شلت 
تركيا قوات اإلى �شوريا ال�شهر املا�شي 
املحافظ���ة  مراقب���ة، يف  نق���اط  لإقام���ة 
احلدودية التي ي�شيطر عليها م�شلحون 
مرتبط���ون بتنظي���م القاع���دة. وتعت���رب 
الدميقراطي���ة  �شوري���ا  ق���وات  اأنق���رة 
جمموعة اإرهابي���ة ب�شبب �شالتها بحزب 
العم���ال الكرد�شت���اين، ال���ذي يقاتلون 

القوات الرتكية يف جنوب �رسق البالد.

هراري ـ اف ب:

 ب���داأ اأم����س االثنني، ح���زب االحتاد 
الوطن���ي االأفريقي احلاكم يف زميبابوي 
مناق�شة اإجراءات ع���زل الرئي�س روبرت 
موغابي، بع���د انق�شاء مهلة عند الظهر 
لتق���دمي ا�شتقالته. ورمب���ا ت�شهد هذه 
االإج���راءات ع���زل موغاب���ي م���ن خ���الل 
ت�شوي���ت يف الربمل���ان، يف غ�شون اأقل 
من 24 �شاعة، مما ميث���ل نهاية م�شينة 
مل�ش���رية ال�شيا�ش���ي االأفريق���ي الكبري 
ال���ذي و�شف باأن���ه اأحد اأبط���ال مواجهة 
اال�شتعم���ار يف الق���ارة االأفريقي���ة.  ويف 
وق���ت �شاب���ق ق���ال لوفم���ور ماتوك���ي 
امل�ش���وؤول يف احلزب احلاك���م اإن اأع�شاء 
الربمل���ان املنتم���ني للح���زب احلاك���م 
اإج���راءات  لب���دء  االثن���ني  �شيجتمع���ون 
ع���زل موغاب���ي. ويف م�شودة ق���رار اتهم 
احل���زب موغاب���ي باأن���ه “م�ش���در ع���دم 
ا�شتقرار”، بعد انتهاكه �شيادة القانون 
وم�شوؤوليته عن “انهي���ار اقت�شادي مل 

ي�شبق له مثيل” على مدى 15 عاما.

 اإ�شابة جندي اإ�رسائيلي 
باإطالق نار من �شيناء

 “االحتادية” العليا: ا�شتفتاء 
كرد�شتان غري د�شتوري

 هجوم كردي على 
موقع تركي يف �شوريا

 احلزب احلاكم يبداأ 
اإجراءات عزل موغابي

�جلبيـر: لدينـا مـا هـو �أهـم مـن �أزمـة قطـر
�شدد على اأهمية اإدراج حزب اهلل منظمة اإرهابية

دب���ي � العربية.ن���ت: ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة 
ال�شع���ودي، عادل اجلبري، اإن اأزمة قطر اأمر �شغري 
جداً، وتوجد اأمور اأهم م���ن ذلك، كاخلطر االإيراين 
على االأم���ن القومي العربي، ومكافح���ة االإرهاب، 
واالأزم���ة ال�شوري���ة، وليبي���ا، وا�شتق���رار اليم���ن، 
يف   2030 روؤي���ة  وتطبي���ق  الداخلي���ة  والتنمي���ة 
اململكة، واالإ�شالح، م�شدداً على �رسورة اأال ن�شغل 

بالنا مبو�شوع قطر. 
واأ�شاف اجلب���ري، يف ت�رسيحات لروؤ�شاء حترير 
ال�شح���ف امل�رسي���ة م�ش���اء االح���د، عل���ى هام����س 
اجتم���اع وزراء اخلارجية الع���رب باجلامعة العربية 
بالقاه���رة، اأن ال���دول املقاطعة اأر�شل���ت ر�شالة 
لقط���ر باأن تلت���زم بعدم دعم االإره���اب ومتويله، 
وكانت مطالب الرباعي العربي يف 6 مبادئ، لكن 
القطريني ينكرون وجود اأي م�شكلة لديهم، ونحن 
نطالبهم باأن يرتكوا مرحلة االإنكار ويبداأوا مرحلة 
اإع���ادة النظر وح���ل م�شاكله���م. وتاب���ع: “ال نريد 
اإال اخلري له���م، فال يجب اأن يتدخل���وا يف ال�شوؤون 
الداخلي���ة لل���دول اأو اإيج���اد من�ش���ات الأ�شخا�س 
ا�شت�شاف���ة  اأو  االنتحاري���ة،  العملي���ات  ي���ربرون 
اأ�شخا�س متورط���ني يف متويل االإرهاب، وال زالوا 
يجمع���ون اأمواالً وير�شلونه���ا لالإرهابني، اأو وجود 
عنا�رس اإرهابية تعمل داخل قطر مبا فيها االإخوان 

امل�شلمني”.
اأن  ال�شع���ودي،  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأو�ش���ح 
القطريني يقول���ون اإن اإجراءاتنا ه���ذه “ح�شار”، 
لك���ن احل�شار يعن���ي وجود طائ���رات حربية فوق 
االأج���واء القطري���ة و�شف���ن حربي���ة، ونح���ن نقول 
“مقاطع���ة”، وقلن���ا اإذا ا�شتمروا عل���ى النهج لن 
نتعام���ل معه���م.. االآن قطر تفع���ل كل �شيء عدا 
االع���رتاف بامل�شكل���ة، م�شدداً عل���ى اأن االعرتاف 
بامل�شكل���ة لي�س خطاأ فه���و اأمر اإيجاب���ي الأنه اأول 
خط���وة يف طري���ق احل���ل. وك�شف اجلب���ري اأن قطر 
قام���ت باأمور ع���دة بعد اإج���راءات الرباعي العربي 

�شده���ا، فوقع���ت مذك���رة تفاهم م���ع اأمريكا عن 
متوي���ل االإره���اب الت���ي كانت ترف����س توقيعها 
من���ذ �شنوات، كما �شمح���ت مل�شوؤولني اأمريكيني 
باأن يكونوا يف البنوك القطرية، وغريت قوانينها 
لت�شمح با�شتالم اأدلة م���ن خارج قطر حيث كانت 

ترف����س يف ال�شابق، كما قل�شت الدعم ملنظمات 
متطرف���ة يف �شوري���ا وليبي���ا ما ي�شاع���د يف اإيجاد 
حل �شلمي، كم���ا قل�شت الدعم حلما�س ما فر�س 
على احلرك���ة ت�شليم غزة لل�شلط���ة الفل�شطينية. 
وا�شتط���رد: “كل ه���ذا �ش���يء اإيجاب���ي، لكن ماذا 

يفعل���ون ب�شاأن وج���ود اأ�شخا�س لديه���م يدعون 
لالإره���اب، والكراهي���ة الت���ي تبث ع���رب القنوات 
االإعالمي���ة القطري���ة، وكذلك التدخ���ل يف �شوؤون 

الدول”.
وق���ال اجلبري اإن اململك���ة العربية ال�شعودية 
تدر�س الذهاب اإلى االأمم املتحدة وجمل�س االأمن، 
موؤك���داً اأن هن���اك تفاهم���ا م���ع رئي����س الواليات 
املتحدة االأمريكية دونالد ترامب لبحث اخلطوات 
املقبلة �شد اإي���ران. واأ�شاف اجلبري اأن اإيران منذ 
ثورة اخلميني وتاريخها “دمار”، مو�شحاً اأن قرار 
جمل����س اجلامعة العربية عل���ى امل�شتوى الوزاري 
كان مهم���اً ج���داً ولهجت���ه كانت قوي���ة الأنه يدين 
تدخالته���ا يف املنطقة وتورطه���ا يف ا�شتهدافها 
ال�شلطات يف البحري���ن، والتاأكيد على اإدانة حزب 
اهلل وم���ا يقوم به م���ن اإ�شعال الفتن���ة الطائفية، 
الفت���اً اإلى اأنه���ا خطوة اإ�شافية تق���وم بها الدول 
العربي���ة للت�ش���دي الإي���ران. و�ش���دد اجلبري، على 
����رسورة اإدراج ح���زب اهلل اللبن���اين عل���ى قوائ���م 
االإرهاب فى جمي���ع الدول العربية، م�شرياً اإلى اأن 
احلزب ارتكب اأفع���االً عدوانية يف اليمن وم�رس يف 
العام���ني 2006 و2008، م�شيف���اً: “هناك حاجة 
اإلى اإدراج ح���زب اهلل كمنظم���ة اإرهابية يف الدول 
العربي���ة كلها”. واأكد اجلب���ري، اأن دولة اإيران هي 
اأك���رب راٍع لالإرهاب يف العامل، وعلى الدول العربية 
اأن تتخذ اإجراءات للت�شدي ملمار�شاتها، اإذا كانت 
مهتمة فعالً باالأمن القومي العربي. وتوقع اجلبري 

ت�شديد العقوبات على اإيران ب�شبب ممار�شاتها.
وع���ن الو�شع يف اليمن، اأك���د اأن هناك فهما 
خاطئا ملا يحدث يف اليم���ن، ومل يكن لدينا خيار 
يف التدخ���ل باليم���ن، وتدُخلنا يف اليم���ن ي�شبه ما 
تفعل���ه م�رس ل�شب���ط حدودها مع ليبي���ا، مو�شحاً 
اأن كل اجله���ود الإع���ادة ال�شلط���ة باحل���وار باءت 
بالف�ش���ل، ولذل���ك تدخلن���ا ع�شكري���اً خا�ش���ة مع 

التهديد احلوثي حلدودنا.

•  وزير اخلارجية ال�شعودي، عادل اجلبري.	

قرقا�س: اإيران وحزب اهلل اأ�شا�شا عدم اال�شتقرار باملنطقة
دب����ي � العربية.ن����ت: ق����ال وزي����ر الدولة 
لل�ش����وؤون اخلارجية باالإمارات اأن����ور قرقا�س، 
اأم�����س االثنني، اإن برنامج اإي����ران ال�شاروخي، 
بطبيعت����ه العدائية، هو مبثاب����ة اأداة تخريبية 
ت����وؤدي اإلى عدم ا�شتق����رار املنطقة، والدليل 
عل����ى ذل����ك اال�شته����داف املتك����رر للمراف����ق 
املدني����ة ال�شعودي����ة. واأ�ش����اف قرقا�����س يف 
�شل�شل����ة من التغري����دات باللغ����ة االإجنليزية، 
عل����ى ح�شاب����ه اخلا�س مبوق����ع “توي����رت”، اأن 

الق����رار الهام ال�ش����ادر عن اجلامع����ة العربية 
يدي����ن �شيا�ش����ات اإي����ران التي ته����دف لعدم 
اال�شتق����رار االإقليمي، كما يدين برنامج اإيران 

ال�شاروخي وطبيعة اأن�شطة حزب اهلل.
وقال وزير الدولة االإماراتي اإن حزب اهلل 
يلع����ب دوراً كب����رياً، بالنيابة عن اإي����ران، لهز 
ا�شتق����رار املنطق����ة، م�شيف����اً اأن اأعمال حزب 
اهلل وخطاب����ه يعتربان م�ش����درا رئي�شيا لعدم 

اال�شتقرار يف العامل العربي.

�لأحمر: �إير�ن ور�ء �إطالق �ل�سو�ريخ على �ل�سعودية
“ال�رسعية” ت�شتعيد جبال ا�شرتاتيجيا يف حلج

عوا�شم � وكاالت: اأكد نائب رئي�س اجلمهورية 
اليمني، الفريق الركن علي حم�شن االأحمر، من على 
املنطق����ة الفا�شلة بني مديريت����ي اأرحب ونهم يف 
حمافظة �شنعاء معقل ميلي�شات احلوثي و�شالح، 
اأن ال�رسعي����ة �شت�شتعي����د كل املناط����ق اخلا�شع����ة 
لالإنقالبي����ني بدع����م من حتال����ف دع����م ال�رسعية يف 

اليمن.
وح����ذر ح����زب الرئي�����س املخل����وع �شال����ح من 
ميلي�شي����ا احلوثي، قائالً اإن احلوث����ي واأعوان اإيران 

يف�شلون الوحل والدماء على ال�شالم.
وق����ال االأحم����ر اإن اإي����ران تق����ف وراء اإط����الق 
ال�شواري����خ على الريا�س ومكة املكرمة، موؤكداً اأن 
اإطالق ال�شواريخ عل����ى ال�شعودية لي�س من ثقافة 

اليمنيني.
واأكد االأحم����ر اأن “جماعة احلوثي متثل خمالب 
اإي����ران يف اليم����ن واجلزي����رة العربي����ة واملنطقة”، 
م�ش����رياً اإل����ى اأن اليمنيني ال ميك����ن اأن ي�شتهدفوا 

مكة املكرمة اأو الريا�س “حا�شنة االأمة”.

وجاء ذل����ك اأثناء تفقده، برفق����ة قيادة قوات 
التحال����ف يف م����اأرب، اخلط����وط الأمامي����ة يف جبه����ة 
نه����م �رسق �شنعاء، حيث ب����ارك االأحمر االنت�شارات 
االأخ����رية التي اأحرزه����ا اجلي�س الوطن����ي، مب�شاندة 
التحال����ف، التي ق����ال اإنه����ا “يف �شبي����ل ا�شتكمال 
التحرير والتقدم �شوب ا�شتعادة العا�شمة �شنعاء 
واإنقاذها من عبث ميلي�شيات احلوثي االنقالبية”. 
الى ذلك، متكنت ق����وات ال�رسعية اليمنية من 
ا�شتعادة ال�شيطرة عل����ى جبل القرن اال�شرتاتيجي 

يف حمافظة حل����ج، بعد معارك عنيف����ة مع ميلي�شيا 
احلوثي و�شالح، وعقب يوم من �شيطرتهم عليه.

واأف����ادت م�ش����ادر ميداني����ة، اأم�����س االثن����ني، 
مبقت����ل 5 متمردين واإ�شابة اآخرين يف املواجهات، 
خ����الل  مت  كم����ا  مكث����ف.  ق�ش����ف  تخلله����ا  الت����ي 

املواجهات اأ�رس عدد من االنقالبيني.
ويف ال�شي����اق، متكن����ت الق����وات احلكومية من 
التق����دم وال�شيط����رة على جبال ع����دة يف اجلوازعة، 

التابعة للمحافظة ذاتها.

بيروت ـ اف ب:

 اأكد االأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
اأبو الغيط، من بريوت اأم����س االثنني، وجود رغبة 
ب�”جتنيب” لبنان تداعي���ات اخلالفات االإقليمية، 
موؤك���داً رف�س االأطراف كاف���ة اإحلاق “اأي �رسر” به 
غداة و�شف الوزراء العرب حزب اهلل ب�”االإرهابي” 
واتهامه بدعم “اجلماعات االإرهابية” يف املنطقة.
وقال اأبوالغيط بع���د زيارته الرئي�س مي�شال 
اأو  يبغ���ي  اأح���د  “ال  الرئا�ش���ي:  الق����رس  ع���ون يف 
ميك���ن اأن يقبل اأو يرغب باإحل���اق ال�رسر بلبنان”، 
م�شيف���اً: “للبنان طبيعة خا�ش���ة وتركيبة خا�شة 

وخ�شو�شية وبالتايل اجلميع يعرتف بذلك”.
وفور و�شول���ه اإلى بريوت يف زي���ارة ت�شتمر 
يوماً واحداً، �شدد اأبوالغيط يف ت�رسيحات للوكالة 
الوطني���ة لالإع���الم الر�شمي���ة يف لبن���ان، عل���ى اأن 
“ال���دول العربي���ة تتفه���م وتراعي لبن���ان وتريد 

جتنيبه اأو )عدم( اإقحامه يف اأي خالف”.
وتاأت���ي هذه الت�رسيحات غ���داة اجتماع طارئ 
عق���ده وزراء اخلارجية الع���رب يف القاهرة، االأحد، 
بطل���ب �شع���ودي، على خلفية اإط���الق املتمردين 

احلوثي���ني يف اليم���ن قب���ل اأك���ر م���ن اأ�شبوعني 
�شاروخاً بالي�شتياً باجتاه االأرا�شي ال�شعودية.

وحمل���ت اجلامع���ة العربية يف خت���ام االجتماع 
حزب اهلل “ال�رسيك يف احلكومة اللبنانية م�شوؤولية 

دع���م اجلماع���ات االإرهابي���ة يف ال���دول العربي���ة 
باالأ�شلحة املتطورة وال�شواريخ البالي�شتية”.

وحتفظ لبنان، ال���ذي �شارك يف االجتماع عرب 
مندوب���ه الدائم ل���دى اجلامع���ة ال�شف���ري اأنطوان 

عزام، ب�شبب غياب وزير اخلارجية جربان با�شيل، 
عل���ى ال�شق املتعلق “بدور ح���زب اهلل” يف البيان 
اخلتام���ي. ونفى اأبوالغيط رداً على �شوؤال �شحايف 
يف الق����رس الرئا�ش���ي اأن يك���ون اله���دف زعزع���ة 
اال�شتق���رار يف لبنان اأو الت�شوي���ب على احلكومة 
اللبناني���ة، ب���ل “اإحاط���ة االأمم املتح���دة وجمل�س 
االأم���ن اأ�شا�شاً بالتدخ���الت االإيرانية” يف املنطقة. 
م���ن جانبه، اأعرب عون ع���ن رف�شه مل�شمون بيان 
اجلامع���ة العربية الذي �شن���ف ميلي�شيا حزب اهلل 
اإرهابية. واأبلغ عون، االأمني العام للجامعة العربية، 
اأن���ه يرف�س التلميح���ات باأن احلكوم���ة �رسيكة يف 
االأعم���ال االإرهابية التي ترتكبه���ا ميلي�شيا حزب 
اهلل. واأق���دم اأي�ش���اً على تبني موق���ف امليلي�شيا 
االإرهابية ب�شاأن �شالحها غ���ري ال�رسعي، مربراً بقاء 
ه���ذا ال�شالح باخلط���ر االإ�رسائيل���ي. وي�شهد لبنان 
اأزم���ة �شيا�شية منذ تق���دمي رئي�س احلكومة �شعد 
احلريري ا�شتقالته ب�شكل مفاجئ من الريا�س يف 
الرابع من ال�شهر احلايل، بع���د توجيهه انتقادات 
الذعة اإلى حزب اهلل واإيران لتدخلهما يف �رساعات 

املنطقة ال �شيما اليمن و�شوريا.

أبوالغيط: نرغب بتجنيب لبنان تداعيات الصراعات اإلقليمية
  عون يتحدى الجامعة العربية ويدافع عن سالح حزب اهلل

• عون م�شتقبال اأبوالغيط يف الق�رس الرئا�شي يف بعبدا. )رويرتز(	
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الثقافي���ة  الأم�سي���ات  اإح���دى  يف 
التي اأقيمت بامللتقى الثقايف الأهلي 
بالبحري���ن، كان الدكت���ور عبداحلميد 
املحادي���ن يقدم لنا كتاب���ا له بعنوان 
فانبه���ر  العتم���ة(،  م���ن  )اخل���روج 
امل�ست�سار الإعالمي امل�رصي بال�سفارة 
امل�رصي���ة اآن���ذاك جاب���ر حي���در بجمال 
اللغ���ة العربي���ة يف حدي���ث الدكت���ور 
عبداحلمي���د املحادي���ن، وحت���دث عن 
هذا النبه���ار يف مداخلة، فما كان من 
الدكتور املحادين اإل اأن اأهدى كتابه 
للم�ست�س���ار، بعد اأن كت���ب عليه هذه 
الكلم���ة: “يف ال�ستين���ات م���ن الق���رن 
املا�س���ي كتب���ت ق�سيدة ع���ن اأر�ض 
ت�رصي���ن،  اأبجدي���ة  بعن���وان  الكنان���ة، 
وت�ساءلت يف اأحد �سطورها، من منا مل 
ي����رصب ماء النيل؟ واأنا الآن ل اأت�ساءل، 
عل���ى  عرب���ي  اأن كل  اأق���رر  ولكنن���ي 
الإطالق مدين لأر����ض الكنانة ب�سكل 
اأو باآخ���ر، وتعبريا ع���ن اإح�سا�سي بهذا 

الدين اأهدي اإليك هذا الكتاب”.
اأثر  الإعالم���ي امل�رصي  امل�ست�سار 
يف املتح���دث بحديثه اجلمي���ل فكان 
املقاب���ل  ويف  لب���الده،  �سف���ري  خ���ري 
ا�ستم���ع ل���كالم اأجم���ل عن م����رص وعن 
نيل م����رص الذي ميثل م�س���در احلياة 
وم�سدر الإله���ام لل�سعراء واملطربني 
الذين يعربون عن حبه���م وانتمائهم 
وتقديره���م مل����رص، فهناك م���ن قال: 
م�رص هبة الني���ل، وهناك من قال: من 
�رصب من ماء النيل لبد اأن يعود اإليه، 
وهن���اك من ق���ال: “يا نيل ي���ا �ساحر 
الغي���وب، يا واهب اخلل���د للزمان، يا 
�ساقي احلب والأغ���اين، هات ا�سقني 

ودعني اأهيم كالطري يف اجلنان”.
اأدبيات كثرية وجميلة قيلت عن 
نيل م����رص، ولذلك �سدم���ت كاإن�سانة 
عربي���ة تع�س���ق م����رص واأهله���ا ونيلها 
بتل���ك املطربة امل�رصية التي تهكمت 
على نيل م�رص خ���الل حفلة اأقامتها يف 
اإحدى ال���دول العربية! فكيف ملطربة 
م�رصية يفرت�ض اأنه���ا �سفرية لبلدها 
اأن تقول ما قالته اأمام جماهري كبرية؟ 
األ تعل���م ه���ذه املطرب���ة اأن تهكمها 
على نيل بلدها �سوف ي�سمعه ويقراأه 

العامل كله خالل ثوان معدودة؟
املطرب���ة  ه���ذه  اأن  والعجي���ب 
راحت بع���د اأن مت جلدها على و�سائل 
التوا�س���ل الجتماع���ي تتح���دث ع���ن 
انتمائها لبلدها وحبها للنيل! رحم اهلل 
اأم كلثوم ورحم اهلل زمانها اجلميل، اأم 
كلثوم التي كانت مبثابة وزارة اإعالم 
كامل���ة مل�رص، اأم كلثوم التي غنت عن 
م����رص: “وقف اخللق ينظ���رون جميعا، 
كيف اأبني قواعد املجد وحدي... واأنا 
اأن ق���در الإل���ه مماتي، ل ت���رى ال�رصق 

يرفع الراأ�ض بعدي”.

كل عربي على اإلطالق 
مدين ألرض الكنانة

حكومة الماللي 
تنفق المليارات لبناء 
القبور وال تنفق تومانا 
إلطعام الجياع 
“ال�سعب الإيراين: اترك���وا �سوريا وفكروا 
يف حالن���ا”... م���ا يث���ري القلق واملخ���اوف على 
م�سري اأبن���اء ال�سعب الإيراين وخ�سو�سا بعد ما 
حلق به من اأ�رصار ب�سبب كارثة الزلزال التي راح 
�سحيتها ما يقرب من األف قتيل واآلف اجلرحى 
وامل�ساب���ني وامل�رصدي���ن بعد تدم���ري منازلهم 
وهم ي�شكنون العراء حتت �شياط الربد ال�شديد 
واجل���وع والعط����ض، دون اأن توف���ر لهم حكومة 
روح���اين اأب�س���ط و�سائل العي����ض واحلماية، فال 
غ���ذاء ول م���اء ول دواء ول بطاني���ات ول رعاية 
طبية، وحول اأو�ساع املنكوبني بالزلزال حتدث 
مو�سى اأف�سار ع�سو اللجن���ة اخلارجية للمجل�ض 
الوطني للمقاومة الإيراني���ة يف ت�رصيح �سحايف 
ورد فيه: يف ح���ني اأن ال�سكان منكوبي الزلزال 
يف املناطق الغربية الإيرانية كانوا يف حالة حداد 
على اأحبائهم املفقودين، ويف حني اأن اجلمعية 
العام���ة لالأم���م املتح���دة اأدانت نظ���ام املاليل 
للم���رة الرابع���ة وال�ست���ني ب�سب���ب انته���اكات 
حق���وق الإن�س���ان، ف���اإن نظ���ام امل���اليل املجرم 
اأقدم عل���ى اإعدام اأربعة �سجناء يف �سجن اأروميه 
 املركزي و�سجني يف مدين���ة بندرعبا�ض �سنقا.

واأ�س���ار اأف�سار اإلى اأن���ه يف ظروف ل ت�سل فيها 

اأدنى الإمكانيات املعي�سية مثل اخليم واملياه 
ويف  املنكوب���ني،  املواطن���ني  اإل���ى  والغ���ذاء، 
الوقت ال���ذي اعرتف فيه اأحم���د �سفري ع�سو 
برمل���ان املاليل من كرمان�ساه بع���د اأن زار تلك 
املناطق ب���اأن عدد القتلى حت���ى الآن بلغ اأكرث 
من األف �سخ�ض، نرى اأن املال روحاين اأكد للمرة 
الثاني���ة بكل وقاحة اأن: اإي���ران ل تنوي مغادرة 
لبنان اأو �سوريا. وادعى اأن نظام املاليل يدافع 
 ع�سكري���ا عن ب�س���ار الأ�س���د �س���د الإرهابيني.
وذك���ر مو�س���ى اأف�سار: يف ح���ني مت اإنفاق اأكرث 
م���ن 6 ملي���ارات دولر لبن���اء مق���ربة اخلميني 
الإع���الم  و�سائ���ل  اعرتاف���ات  اإل���ى  )ا�ستن���ادا 
اأن تفتق���ر  الطبيع���ي  م���ن  فاإن���ه  احلكومي���ة( 
البنى التحي���ة يف املدن والق���رى الإيرانية اإلى 
مقوم���ات قوية، وكما ج���اء يف البي���ان ال�سادر 
م���ن قبل املقاوم���ة الإيرانية “اإن ع���دد �سحايا 
الك���وارث الطبيعية مثل ال���زلزل وال�سيول يف 
اإي���ران يف ظ���ل نظام امل���اليل اأعل���ى بكثري من 
املعاي���ري الدولية لأن ث���روات البلد تنهب من 
قب���ل املاليل ال�سارق���ني واملجرمني احلاكمني 
من جه���ة اأو ت����رصف للقمع الداخل���ي وت�سدير 
 الإره���اب واإذكاء احل���روب وامل�ساريع النووية.

اللجن���ة اخلارجي���ة للمقاوم���ة  واختت���م ع�س���و 
الإيراني���ة بالق���ول، اإن نظ���ام امل���اليل املجرم 
يرف�ض ا�ستخ���دام الإمكانيات ال�رصورية لإنقاذ 
امل�سابني ومعاجلة اجلرح���ى واملنكوبني، وما 
يت�سدر اأ�سبقيات هذا النظام هو احليلولة دون 
احتجاج���ات �سعبي���ة من قب���ل املنكوبني ومنع 
و�س���ول امل�ساع���دات ال�سعبية له���ذه املناطق 
اأو نهبه���ا، لذلك يخ���اف النظام اأن ي���وؤدي كل 
حت�سي���د وجتمع م���ن قبل املواطن���ني ب�سهولة 
 اإل���ى ان���دلع احتجاج���ات �سعبي���ة م���ن جدي���د.

وهذه املخاوف متثل غاية ال�سعف واله�سا�سة 
وظروف انهيار النظ���ام الذي بات يرتعد خوفا 
م���ن اأي ن���وع م���ن ح���الت التالح���م والتعاطف 
والت�سام���ن خ�سو�سا بعد م���ا دخلت العقوبات 
الدولي���ة حّي���ز التنفيذ والعزل���ة العاملية التي 
جعلت���ه عل���ى حاف���ة الهاوية. ولي����ض من قبيل 
ال�سدف���ة اأن يكون اأح���د الهتاف���ات الرئي�سية 
الت���ي يردده���ا املواطن���ون يف اعرتا�ساته���م 
والحتجاجات املوجهة اإل���ى قادة نظام املاليل 

هو )اتركوا �سوريا وفكروا يف حالنا(.

صافي الياسري

فالح هادي الجنابي 

ل��ئ��ن ك���ان ن��ظ��ام امل���اليل يف ذي��ل 
قائمة دول العامل من حيث ن�سبة التقدم 
والرفاه الذي يحظى به ال�سعب، وكذلك 
الإن�سانية  الكفاءات  تطوير  حيث  من 
طليعة  يف  ياأتي  دائما  لكنه  وتنويعها، 
دول العامل من حيث قمعه وا�سطهاده 
ال�سعب واإفقاره وجتويعه واإذاقته املر 
وي�سيف هذا  اإل  عام  ول مير  والهوان، 
جديدة  �سلبية  خ�سال  جمموعة  النظام 
الإي����راين. ال�سعب  م��ع��ان��اة  ل��ي��زي��د   ل��ه 
مقدمة  يف  ياأتي  الذي  الإي��راين  ال�سعب 
ال�سعوب التي تعاين من القمع املمنهج 
وم�سادرة اأب�سط اأنواع احلريات، وال�سعي 
ومتابعته  ون�ساطاته  حتركاته  لتحديد 
ب�ستى الطرق والأ�ساليب، ولي�ض جديدا 
اأن يفيد التقرير الدوري الأخري ملنظمة 
فريدوم هاو�ض اأن اإيران مازالت يف قعر 
اجلدول العاملي يف جمال ت�سديد قيود 
85 من  املرتبة  احتلت  الإنرتنت، حيث 
اإلى اعتقال  100 دولة، واأ�سارت  اأ�سل 
اإلى  بالإ�سافة  امل�ستخدمني،  ع�رصات 
“تلغرام”  تطبيق  على  قنوات  مديري 
ل��ل��ت��وا���س��ل الج���ت���م���اع���ي، واأرغ���م���ت 
اثني  م��ن  اأك��رث  لديها  التي  ال��ق��ن��وات 
واملراقبة. الت�سجيل  على  ع�سوا   ع�رص 
من  كثريا  يتخوف  ال��ذي  امل��اليل  نظام 
التكنولوجيا احلديثة ول�سيما يف جمال 
الإنرتنت ويبذل كل ما بو�سعه من اأجل 
اإحكام ال�سيطرة على هذا املجال، يعلم 
جيدا اأن عدوته اللدودة الأولى يف اإيران 
اأن  خ�سو�سا  احلرية،  و�ستبقى  كانت 
احلرية املبداأ الأ�سا�سي ملنظمة جماهدي 
احلرية  وترى يف  راأت  فاإنها  لهذا  خلق، 
اجلاهز  الفكري   � ال�سيا�سي  بديلها 
لذلك  خلق،  جماهدي  منظمة  اأي  دائما، 
اأن ي�رصف  النظام  لي�ض غريبا على هذا 
ك��ل ج��ه��وده م��ن اأج��ل م��ط��اردة احلرية 
اإي���ران.  يف ك��ل مكان وزم���ان يف داخ��ل 
ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال���ذي و���س��ل ال��ي��وم اإل��ى 
هاوية  نحو  جميعها  تقود  طرق  مفرتق 
ي�شعى  ي����زال  ال  احل��ت��م��ي،  ال�����ش��ق��وط 
دكتاتوري  نظام  كاأي  بالبقاء  للت�سبث 
يرغب بتدمري كل بلده واإبادة �سعبه من 
اأنه  يعتقد  وهو  وا�ستمراره،  بقائه  اأجل 
فاإنه  الإنرتنت  على  ال�سيطرة  اأحكم  اإذا 
يخطئ  لكنه  نف�سه  عن  اخلطر  �سيدراأ 
حاله  الإي��راين  ال�سعب  اأن  ذلك  كثريا، 
للحرية  بحاجة  العامل،  �سعوب  كل  حال 
ولذلك  عنها،  التخلي  اأب��دا  ميكنه  ول 
جديدا  واأ�سلوبا  و�سيلة  �سيجد  ف��اإن��ه 
جماهدي  منظمة  اأن  خ�سو�سا  ل��ذل��ك، 
اإلى  الإي��راين  ال�سعب  اأم��ل وق��دوة  خلق 
احلرية والتغيري... �سعب يقوده ف�سيل 
جماهدي  منظمة  مثل  اإن�ساين  حت��رري 
عليه  ال�سيطرة  اأب����دا  مي��ك��ن  ل  خ��ل��ق، 

وقمعه اإلى الأبد. “احلوار”.

نظام الماللي العدو 
المطلق للحرية واإلنسانية 

اخل���رب الع���ادي اأن الإع���الم القط���ري يروج 
الأكاذيب ويزيف احلقائق من اأجل اإقناع ال�سعب 
القطري املغلوب على اأمره باأمور ل �سلة لها مبا 
يحدث يف الأزمة التي ت�سببت بها قيادة قطر، اأما 
اخلرب غ���ري العادي فهو اأن ي�س���ارك امل�سوؤولون 
يف القي���ادة القطرية بنف�سه���م يف خداع �سعبهم 
وتك���رار ه���ذا اخلداع وتردي���د املزاعم م���رة تلو 

الأخرى! 
يف خطاب���ه موؤخ���راً يف افتتاح ال���دورة ال� 46 
ملجل�ض ال�سورى القطري، قال اأمري البالد ال�سيخ 

متيم بن حمد اآل ثاين، اإن عالقات قطر مع الدول 
الكربى “اأ�سبحت اأف�س���ل مما كانت عليه” قبل 
الأزم���ة الراهنة مع الدول الأربع الداعية ملكافحة 
الإره���اب، ومل يكتف بذلك ب���ل وا�سل قائالً “ل 
نخ�س���ى مقاطعة تلك الدول لنا، فنحن باألف خري 

بدونها”! 
ولأن ال�سع���ب القط���ري ال�سقي���ق ج���زء من 
ج�سدنا اخلليج���ي الواحد، فنح���ن نتمنى بالفعل 
اأن يكون بخري، ولك���ن الواقع يقول خالف ذلك، 
ل�سيما يف م���ا يتعلق باأو�س���اع الدولة القطرية، 

التي حتول���ت اإلى حممية تركي���ة � اإيرانية، يرتع 
فيه���ا احلر�ض الث���وري واجلي�ض الرتك���ي، الذي 
قام بزيارت���ه الرئي�ض اأردوغان موؤخ���راً، وكذلك 
القت�س���اد القط���ري ال���ذي يعاين تده���وراً غري 
م�سبوق تر�سده التقاري���ر الدولية، ولي�ض اإعالم 
الدول الأربع كما تزعم و�سائل الإعالم القطرية. 
يق���ول اأمري قطر “اتبعنا �سيا�س���ة �سبط النف�ض 
والعت���دال بال���رد والت�سام���ي ف���وق املهاترات 
يعي�س���ون  يخاطبه���م  م���ن  وكاأن  والإ�سف���اف”، 
يف كوك���ب اآخر، ولي�س���وا مطلع���ني على حمالت 

الت�سويه الإعالمية الت���ي ي�سنها الإعالم القطري 
الر�سمي على ال���دول الأربع وي�سيء لها اإ�ساءات 
متوا�سل���ة باإ�رصار يك�س���ف حجم التاآم���ر واحلقد 
والغ���ل؛ ثم يوا�س���ل الأمري متهماً ال���دول الأربع 
باأنه���ا اأ�س���رية خطابه���ا الإعالم���ي، وكاأن العامل 
من حولن���ا ل يعرف من ي�ستخ���دم فنون الدعاية 
الإعالمي���ة واحلرب النف�سية من���ذ �سنوات م�ست 
يف ال�سغط عل���ى الآخرين! ومن حتول طيلة تلك 
الف���رتة اإلى اأ�سري فخ الإع���الم الذي ن�سبه لدول 

اجلوار اخلليجية والعربية!. “اإيالف”.

سالم الكتبينهج األكاذيب القطري )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

تعترب الدراما املحلي���ة ال�سعبية كنزا 
من كن���وز الوطن، حيث ت�سم���و بال�سمري 
وتر�س���خ قي���م الثقاف���ة الأ�سيل���ة، ولكن 
يب���دو اأن “الدرام���ا البحريني���ة” فق���دت 
هالته���ا يف ه���ذا الزم���ن وتب���دل الأ�سا�ض 
ال���ذي يق���وم عليه الف���ن ب�سب���ب ابتعاد 
تلفزي���ون البحري���ن ع���ن اإنت���اج الأعم���ال 
الفني���ة، وكاأنه يح���اول اأن ي�سع “حدودا” 
للفن باأنه ل فائدة ترجى منه “اأي الفن”، 
فبع���د اأن ظل���ت الدرام���ا البحرينية ردحا 
طوي���ال من الزم���ن يف القمة ه���وت ب�رصعة 
خيالي���ة وغا�س���ت يف اأعم���اق املحيط، ول 
ت���زال تبحث ع���ن املنقذ ال���ذي �سيدافع 
عنه���ا ويذود عن حيا�سه���ا وي�ستب�سل يف 

�سبيلها بعد اأن توالت عليها الهجمات.
ب���داأت معظ���م املحط���ات اخلليجي���ة 
احلكومي���ة واخلا�س���ة ت�سوي���ر وجتهي���ز 
اأعم���ال درامي���ة ل�سه���ر رم�س���ان القادم 
واأوق���ات اأخرى، وبع�سه���ا مت ت�سويره يف 
البحري���ن، فهل يا ت���رى ا�ستعد تلفزيون 
البحرين لت�سوي���ر اأي م�سل�س���ل والعودة 
من جديد للدخول يف دائرة الفن والإبداع 
اأم �سيكتفي بتلك ال�سخ�سية الكاريزمية 
بالأعم���ال  وت�ستع���ني  ت�ستنج���د  الت���ي 
اخلليجية اأو العربية اجلاهزة اأو اأية اأعمال 
م�ست���وردة م���ن اأف���كار اأخرى م���ن خزائن 
خمتلف املحطات ليعر�سها على امل�ساهد 
البحرين���ي يف رم�س���ان؟ وال�س���وؤال الثاين 

الذي يخبئ جرحا ويحمل انك�سارات... اإلى 
متى ونحن نرتك املمثل البحريني مهاجرا 
ي�سح���ك ويبك���ي وير�سم اأمل���ه يف الغربة 
ويتجمد فوق ر�سيف م�ساومات املنتجني 

وترجمه طيور احل�سد ويع�رصه الزمن؟
لق���د اعتدن���ا اأن ن�سم���ع كلم���ة “ما يف 
ميزانية” ولكن يفرت�ض اأن العمل الدرامي 
يتمتع باأهمي���ة خا�سة ويعط���ى الأولوية، 
ومن الواجب اأن ن�سعه يف قائمة احلاجيات 
الأ�سا�سي���ة الت���ي يقبل عليه���ا امل�ساهد، 
فالدرام���ا م���ن �ساأنه���ا اأن حت���دث تغيريا 
عميقا يف ظروف احلياة الثقافية والتعبري 
الثق���ايف يف البالد ومن غري املمكن تركها 
اأ�سرية الظ���روف القت�سادي���ة يف الوقت 

الذي نتح���دث فيه عن تطوي���ر واإبداعات 
من كل �سنف، اإنه ل�سيء حمزن بالفعل اأن 
متتلك البحرين ممثلني واأ�ساتذة يف الفن 
وخمرجني عباقرة وفنيني يعطون درو�سا 
لالأ�سق���اء يف ال���دول املج���اورة، ولك���ن ل 
متتلك اأر�سية خ�سب���ة وحقيقية للتمثيل 
والفن، اإنها ظاهرة غريبة اأن يطل املمثل 
البحريني من ال�رصفات والنوافذ اخلليجية، 
وناف���ذة تلفزي���ون البحري���ن مو�سدة يف 

وجهه بحجة امليزانية.
للم�سوؤول���ني يف تلفزي���ون البحري���ن 
العزي���ز عل���ى قلوبن���ا... حاول���وا ترتيب 
البي���ت وا�سنع���وا حا�رصا اأف�س���ل للممثل 

البحريني.

لتلفزيون البحرين... 
اصنعوا حاضرا أفضل للممثل البحريني

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



البالد سبورت

استهل “ممثل الوطن” فريق النجمة 
مشواره يف البطولة اآلسيوية لألندية 
أبط��ال ال��دوري واملؤهل��ة لبطولة 
العامل “سوبر جلوب” بفوز مثني عىل 
فريق األهيل القط��ري )25/29( يف 

اللقاء الذي أقيم بينهام أمس.
وحق��ق النجم��ة أفضلي��ة التق��دم 
بالنتيج��ة من خالل الش��وط األول 
)10/13(، وع��ىل إث��ره حص��د أول 
وس��يخوض  البطول��ة،  يف  نقطت��ني 
الفري��ق الي��وم )األربع��اء( لق��اءه 
الث��اين حينام يواج��ه صاحب األرض 
والجمه��ور فريق س��رفس الهندي، 
وذلك يف مت��ام الس��اعة 2.30 ظهرًا 
بتوقي��ت البحرين واملب��اراة منقولة 
ع��ىل قنوات ال��كاس. وب��كل تأكيد 

يس��عى “الرهيب” ألن يحقق الفوز 
الث��اين هذا الي��وم ال��ذي يضعه يف 
ص��دارة الرتتي��ب ويقرب��ه بش��كل 
كبر م��ن الصعود للمرحل��ة الثانية 
م��ع تبقي مباراتني أخري��ني له أمام 

الفريقني األوزبيك والعراقي.

مجريات اللقاء

ش��هد الش��وط األول تقلبات كثرة 
عىل صعي��د األداء والنتيجة، فريقنا 
النج��اموي أخذ األفضلي��ة يف بعض 
الف��رتات عرب تحس��ن خ��ط الدفاع 
وتصدي حارس��ه محمد عبدالحسني 
للك��رات والتعويل عىل “الفاس��ت” 
ملحم��ود الونة ومهدي س��عد وبرزا 

يف ذلك كثرًا، وع��ىل صعيد الهجوم 
املنظم وضح��ت عليه بعض املعاناة 
يف اجتي��از دف��اع وح��ارس األه��يل 
القطري وال��ذي جعله يتوقف كثرًا 
عن التسجيل وأيًضا لتخلفه بالنتيجة، 

ك��ام أن الفري��ق عابه االس��تعجال 
واألخطاء يف الهجوم وكرثة اإليقافات 
الت��ي طالته باإلضاف��ة لحصول عيل 
عيد ع��ىل البطاقة الحمراء يف أواخر 

دقائق الشوط.

يف الش��وط الثاين مل يتغر الحال عن 
س��ابقه وتحديًدا يف الربع األول من 
فالنجمة  املجري��ات،  تقل��ب  حيث 
أخ��ذ األفضلية يف التق��دم بالنتيجة 
وتوس��يع الف��ارق عرب رسع��ة الونة 
وسعد وتصويبات أبوالفتوح وحسني 
باب��ور إال أنه عاد لألخطاء الهجومية 
التي جعلته يع��ود لنقطة الصفر يف 
اللقاء بعدما تعادل الفريق القطري. 
الدقائ��ق العرش األخ��رة متكن فيها 
النجم��ة بفض��ل تصويب��ات البابور 
وش��هاب يف الدائرة وسعد يف الجناح 
م��ع تص��دي عبدالحس��ني لك��رات 
متتالي��ة للع��ودة مج��دًدا للتق��دم 

وإنهاء اللقاء لصالحه.

اختتم��ت فعاليات الدورة األوىل 
للحكام املس��تجدين التي نظمها 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
عىل مدى األي��ام الثالثة املاضية، 
حيث ش��هدت الدورة مش��اركة 
170 ش��خًصا م��ن خ��الل هذه 
الدورة التي حارض فيها املراقب 

الفني الدويل فاضل غلوم.
وقال عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة رئيس 
اللجن��ة الفني��ة ع��يل الخاج��ة، 

إن ه��ذه الدورة من ش��أنها أن 
تزيد قاع��دة التحكيم البحريني 
يف لعبة ك��رة الس��لة، مؤكًدا أن 
مخرج��ات ه��ذه ال��دورة كبرة 
وسوف تساهم يف زيادة الكوادر 

التحكيمية. 
ومّث��ن الخاج��ة دعم ومس��اندة 
رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة س��مو الش��يخ عيىس بن 
أن  مؤك��ًدا  خليف��ة،  آل  ع��يل 
س��موه حريص كل الحرص عىل 

االس��تثامر يف اإلنسان البحريني، 
الوطني��ة  الكف��اءات  وتطوي��ر 

لخدمة اللعبة.
الدورة  الخاج��ة: “هذه  وأضاف 
هن��اك  وس��تكون  األوىل  ه��ي 
دورات أخ��رى س��واء للح��كام 
املس��تجدين أو دورات متقدمة 
للحكام املوجودين حاليًّا لتطوير 
مس��توياتهم، سمو الشيخ عيىس 
بن ع��يل آل خليفة يويل اهتامًما 
بالًغ��ا لقط��اع التحكي��م يف كرة 

السلة”.
وأك��د ع��يل الخاجة أن سياس��ة 
س��مو رئيس االتحاد باستقطاب 
الش��باب من طلب��ة كلية الرتبية 
البحرين  جامع��ة  الرياضي��ة يف 
وم��دريس الرتبي��ة الرياضي��ة يف 
وزارة الرتبي��ة والتعليم س��تعود 
بالنفع عىل زيادة قاعدة الكوادر 
البرشية سواء يف مجال التحكيم 
أو حتى التدريب، إضافة للعمل 

اإلداري.

يواجه صاحب األرض والجمهور اليوم

الخاجة يثّمن دعم سمو الشيخ عيسى بن علي

النجمة يجتاز األهلي القطري بآسيوية اليد

اتحاد السلة يختتم دورة الحكام المستجدين بمشاركة 170 شخًصا

علي مجيد

أم الحصم         اتحاد السلة 

فريق النجمة لكرة اليد

علي الخاجة
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انفرد املحرق بصدارة ترتيب دوري بنك 
البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل 
لك��رة القدم، بعد أن حق��ق فوزا مثينا 
عىل املنامة يوم أمس، يف املواجهة التي 
جمعت الطرفني عىل االس��تاد الوطني، 

ضمن ختام الجولة 7 من املسابقة.
ويدي��ن املح��رق به��ذا الف��وز لالعب 
املنامة الس��ابق عيىس موىس واملنتقل 
حديثا هذا املوس��م للفري��ق األحمر، 
والذي سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 

)47( من عمر املباراة.
وكس��ب املحرق ف��وزا منح��ه االنفراد 
بالص��دارة مبتعدا بف��ارق 3 نقاط عن 
أقرب املنافس��ني، يف حني ش��هد اللقاء 
حال��ة طرد لحارس املنامة أرشف وحيد 
وتع��رض فريقه للخس��ارة الرابعة هذا 

املوسم.
ويف اللق��اء األول أم��س عىل االس��تاد 
الوطن��ي، خ��رج فريقا الرف��اع والرفاع 
الرشقي بالتعادل السلبي دون أهداف.
ويف لقاء أقيم عىل استاد األهيل، تعادل 

الحد مع النجمة بهدف لكليهام.
ورغ��م تقدم الحد من��ذ الدقيقة )56( 
بهدف حمل إمضاء الالعب عبدالوهاب 
املالود، إال أن النجمة عادل النتيجة يف 
الدقيق��ة )5+90( عرب الالعب إبراهيم 

أحمد حبيب.
أدار اللق��اء الحك��م عبدالل��ه قاس��م، 
وعاون��ه س��لامن طاليس وعيل س��عد، 

والحكم الرابع فهد السعدون.
وع��ىل إث��ر نتائ��ج أمس، ف��إن ترتيب 
الدوري يش��ر حاليا إىل صدارة املحرق 
برصي��د 19 نقطة، ث��م النجمة وصيفا 
16 نقطة، الشباب واملالكية 13 نقطة، 
الرفاع 10 نقاط، املنامة 7 نقاط، الرفاع 
الرشق��ي والح��د 6 نق��اط، االتحاد 4 
نق��اط، وأخرا األه��يل يف ذيل الرتتيب 

برصيد نقطتني.

مجريات المنامة والمحرق

مل يشهد الشوط األول من لقاء الطرفني 
الكثر من الف��رص املحققة عىل مرمى 
الحارسني أرشف وحيد يف املنامة وسيد 

محمد جعفر يف املحرق.
أوىل املح��اوالت كان��ت لالعب املحرق 
صال��ح عبدالحميد، والذي س��دد كرة 
قوية من رضب��ة ثابت��ة، إال أن حارس 
املنامة كان يف املوع��د الصحيح وأبعد 

الخطر عن مرماه )24(.

ولع��ب املدافع األمي��ن للمنامة محمد 
عادل كرة عرضية تابعها دوريس ساملو 
برأسه ناحية املرمى، إال أنها مرت جوار 

القائم األيرس )32(.
وحاول املنامي سيد محمد عدنان من 
ك��رة ثابتة بعيدة املدى، إال أنها جاءت 
بعيدة دون أن تجد موقعا يف الش��باك 

.)39(
وهي��أ املنامي هش��ام منص��ور الكرة 
برأسه لس��املو الذي لعبه برأسه أيضا، 
إال أن الكرة جاءت سهلة يف يد الحارس 

سيد محمد جعفر )43(.

الشوط الثاني

س��جل املحرق ه��دف الس��بق مبكرا، 
إس��امعيل عبداللطيف  توغ��ل  بعدما 
يس��ار ومرر كرة لزميل��ه عيىس موىس 
الذي س��دد ك��رة بيس��اره اصطدمت 
بالعارضة وعانقت ش��باك أرشف وحيد 

.)47(
وح��اول س��يد محمد عدنان تس��جيل 
التع��ادل للمنام��ة فس��دد ك��رة ثابتة 

تصدى لها الحارس املحرقاوي )53(.

وكاد عي��ىس م��وىس أن يضيف الهدف 
الثاين له ولفريقه بعد أن توغل يس��ارا، 
لكنه س��دد كرة س��هلة يف يد الحارس 

املنامي )55(.
ولعب عيىس موىس ك��رة ثابتة عرضية 
عىل رأس وليد الحيام، إال أن كرة األخر 

اعتلت املرمى )65(.
وطال��ب املحرقاويون باحتس��اب ركلة 
جزاء بعد اش��رتاك بني املحرتف محمد 
وائل والعب املنامة سيد محمد عدنان، 

بي��د أن الحكم أعلن اس��تمرار اللعب 
.)69(

ورغم مش��اركة مح��رتف املنامة برونو 
ماتوس بدال من هش��ام منصور، إال أن 
فاعلية املنامة مل تتغر يف خط املقدمة.
واحتج حارس املنامة أرشف وحيد عىل 
ق��رار الحكم عيىس عبدالل��ه؛ ليحصل 
وحيد عىل بطاقتني صفراوين متتاليتني 
ويط��رد من امللع��ب وس��ط احتجاج 
منامي تم استبعاد رئيس الجهاز أحمد 

جواهري من امللعب أيضا )76(.
وش��ارك الح��ارس املنامي رض��ا بهرام 
بدال من الالعب محم��ود عبدالرحمن 

“رينغو”.
أدار اللق��اء الحك��م عي��ىس عبدالله، 
وعاونه إبراهيم س��بت وجاسم حسن، 

والحكم الرابع عبدالعزيز رشيدة.

مجريات الرفاع والرفاع الشرقي

جاء الش��وط األول من اللقاء متوسط 
املس��توى ب��ني الطرفني، وتقاس��م فيه 

الفريقان الفرص املحققة للتسجيل.
وبكر فري��ق الرفاع الرشقي يف التهديد 
ع��ىل مرمى الح��ارس عبدالله الكعبي، 
إذ لع��ب محمد خالد كرة ركنية تابعها 
املهاجم س��امي الحس��يني بيمينه، إال 
أنه��ا المس��ت الش��باك الجانبي��ة من 

الخارج )2(.
ع��رب  الطي��ب  الرفاع��ي محم��د  ورد 
تس��ديدة جانبي��ة من اليم��ني، إال أن 
حارس الرشقي إبراهيم لطف الله تألق 
يف حامية مرماه بالقدم مبعدا الخطورة 

عن مرماه )4(.

وح��اول الع��ب الرفاع الش��اب محمد 
مره��ون مغالط��ة الح��ارس الرشقاوي 
ولع��ب ك��رة ثابتة من مس��افة بعيدة 
ومبارشة للمرمى، إال أن لطف الله كان 
يقظا وحمى ش��باكه من هدف محقق 

.)6(
وتقدم الرشق��اوي فيصل بودهوم ميينا 
ولعب كرة لليث هاشم الذي سدد كرة 

قوية خارج امللعب )21(.
وم��رت عىل الرشقي الفرص��ة األخطر، 
حينام تس��لم محمد خال��د كرة داخل 
املنطقة دون رقابة، فسدد كرة بيساره 
نجح يف إبعادها حارس الرفاع عبدالله 

الكعبي بتألق كبر بقدمه )38(.
وس��دد محرتف الرفاع أسامة بوغامني 
كرة ثابتة المست الشباك الجانبية من 

الخارج )41(.
وأضاع الرف��اع فرصت��ه األخطر حينام 
لعب كميل األسود كرة ملحمد مرهون 
الذي توغل يس��ارا وسدد كرة جاورت 

القائم األيرس ملرمى الرشقي )43(.

الشوط الثاني

ويف الحص��ة الثانية من اللقاء، انخفض 
أداء الطرف��ني قليال وش��هدت ندرة يف 

الفرص عىل عكس الحصة األوىل.
وحاول الع��ب الرف��اع الرشقي فيصل 
بوده��وم ع��رب خي��ار التس��جيل من 
الرضب��ات الثابتة، فس��دد ك��رة قرب 
املنطقة، إال أنها جاءت عاليا دون تركيز 

.)69(
وسعى مدربا الفريقني عدنان إبراهيم 
يف الرف��اع وعيىس الس��عدون يف الرفاع 
الرشقي إىل تنشيط الجانب الهجومي، 
وأدخ��ل إبراهيم الالعب��ني ليو وأحمد 
بالي��ط، فيام أرشك الس��عدون الالعب 

عيل العنزي.
وح��اول العب الرف��اع كميل األس��ود 
فس��دد كرة من خ��ارج املنطقة، إال أن 
ح��ارس الرفاع الرشق��ي إبراهيم لطف 

الله أمسك الكرة عىل دفعتني )77(.
وكاد سيد ضياء سعيد أن يسجل هدف 
السبق للرفاع، بعد أن سدد كرة أرضية 
تأل��ق يف إبعادها الح��ارس الرشقاوي 
)84(. ومل تش��هد الدقائ��ق التالية أي 

جديد يذكر؛ لتنتهي املواجهة سلبية.
أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمر، 
وعاونه صالح جناحي وحس��ن اليايس، 

والحكم الرابع محمد خالد.

 NBB عيسى موسى يضع المحرق في ريادة ترتيب دوري
بهدف في شباك فريقه السابق

“ديربي الرفاعين” س��لبي... والنجمة يرفض الخس��ارة أمام الحد
أحمد مهدي
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كرم االتحاد البحريني لكرة القدم 

نجم املحرق وليد الحيام، وذلك 

قبل لقاء فريقه أمام املنامة يوم 

أمس.

وجاء تكريم الحيام بعد اختياره 

أفضل العب يف شهر أكتوبر بدوري 

بنك البحرين الوطني، إذ تسلم 

الالعب األشول جائزته املقدمة من 

بيت السفر.

وقدم الحيام الشهر املايض 

مستويات الفتة مع فريقه، 

واستطاع أن يحرز لقب األفضل، 

خصوصا أنه من األعمدة األساسية 

يف املحرق، كام أنه واحد من نجوم 

منتخبنا األول.

واصل اتحاد الكرة يوم أمس 
تفعيل خطوة تخصيص جوائز 

للجامهر الحارضة ملباريات دوري 
.NBB

وكان االتحاد قد أعلن عن 
تخصيص جائزتني لكل مباراة بدءا 

من الجولة السابعة.
وبدأ االتحاد أمس األول تفعيل 

الخطوة، وكذلك أمس، إذ تم 
السحب بني شوطي املباراتني عىل 

األرقام الفائزة.
والجواز املخصصة هي: 100 دينار 
لكل مباراة مقسمة عىل جائزتني، 

األوىل 50 دينارا بشكل مبارش، 
والثانية بني شخصني يتنافسان 
يف رضبات الجزاء من 3 ركالت 

ويحصل الفائز عىل 50 دينارا أيضا، 
وشهدت مسابقة رضبات الجزاء 

تفاعال كبرا من قبل الجامهر 
الحارضة يف امللعبني أمس.

أحرزت مدرسة الحكمة الدولية إنجازًا جديًدا خالل بطولتي كرة 
القدم والكرة الطائرة للمدارس الخاصة التي أقيمت يف مدرسة 

النسيم، وذلك يوم السبت املوافق فيه 14/11/2016، حيث أحرز 
فريق البنني املركز الثاين من ضمن 7 مدارس يف كرة القدم تحت 
عمر 12 سنة، وأشادت الفرق املشاركة باملستوى العايل واملميز 

للفريق.
كام حقق فريق البنات املركز الثاين يف الكرة الطائرة أيًضا من ضمن 

أربع مدارس تحت عمر 18 سنة، ومتيزت الدورة بالتنافس الكبر 
بني جميع الفرق. 

تفاعــــــل مميــــــــــزتكريــــــــم الحيــــــــــام

“الحكمة الدولية” تحقق فضية القدم والطائرة 

من تكريم الحيام
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أحمد مهدي

تقام اليوم منافسات الجولة 
السادسة من دوري أندية 
الدرجة الثانية لكرة القدم.
وتلعب 4 مباريات عند 6 

مساء.
يلعب البحرين مع الحالة 

عىل االستاد الوطني، 
البسيتني مع البديع عىل 

استاد مدينة خليفة 

الرياضية، سرتة مع التضامن 
عىل استاد األهيل، وقاليل 

مع مدينة عيىس عىل ملعب 
النجمة، فيام سيغيب فريق 

االتفاق؛ لخضوعه للراحة 
اإلجبارية.

ويشر ترتيب الدوري حاليا 
إىل صدارة فريق مدينة 
عيىس برصيد 12 نقطة 

من 4 مباريات، ثم الحالة 
والبسيتني والبديع برصيد 
10 نقاط من 4 مباريات، 

البحرين والتضامن 6 نقاط 
من 5 مباريات، سرتة 4 

نقاط من 5 مباريات، قاليل 
بال نقاط من 4 مباريات 
واالتفاق بال نقاط من 5 

مباريات.

يسعى املتصدر فريق مدينة 
عيىس للبقاء يف مكانه يف 
ريادة الرتتيب أمام قاليل 
الذي مل يحرز أي نقطة 
حتى اآلن، يف حني تربز 

مواجهة البحرين مع الحالة، 
والبسيتني مع البديع؛ كونها 
من األطراف املنافسة عىل 

البطاقة املؤهلة للدرجة 

األوىل، وال مجال إضافيا 

لهدر مزيد من النقاط يف 

سبيل الرصاع والتنافس عىل 

املراكز األمامية.

ويف اللقاء األخر، فإن سرتة 

والتضامن يسعيان لتحقيق 

النقاط الثالث والتقدم إىل 

األمام عىل سلم الرتتيب.

4 مباريات في الجولة السادسة لدوري الدرجة الثانية الكروي

حقق منتخب كرة القدم داخل 
الصاالت )الفوتسال( إنجازا تاريخيا 
رائعا بتأهله إىل نهائيات كأس آسيا 
التي ستقام بشهر فرباير 2018 يف 

الصني تايبيه يف رابع مشاركة له 
يف التصفيات اآلسيوية؛ ليكسب 

الرهان متخطيا جميع التحديات 
والظروف الصعبة املحيطة بكرة 

القدم خصوصا والرياضة عموما يف 
اململكة.

التأهل يستحق أن نصفه ب� 
“اإلنجاز”؛ ألنه تحقق ألول مرة 
وبدعم متواضع ووسط ظروف 

خانقة وبإمكانات محدودة، 
واألجمل أنه تحقق بقيادة وطنية 

بإرشاف املدرب عادل املرزوقي 
وبجهاز إداري وطني يتمثل يف مدير 

املنتخب الالعب السابق رائد بابا 
إضافة إىل باقي أفراد الطاقم الفني 
واإلداري والجهود املخلصة لالعبني 

وال ننىس هنا الدور البارز للجنة 
الصاالت والشواطئ برئاسة عارف 

املناعي.
التأهل للنهائيات اآلسيوية يتطلب 

مكافأة الالعبني وتقديرهم يف أرسع 
وقت ممكن بعدما مثلوا الوطن خر 

متثيل وكانوا خر سفراء للمملكة 
رغم عدم خوضهم معسكرا إعداديا 

وعدم توفر مباريات دولية قوية 
وصالة خاصة بهم للتدريبات 

والعديد من الصعوبات األخرى 
التي واجهتهم؛ ليقهروا جميع تلك 

التحديات ويعكسوا املعدن األصيل 
لالعب البحريني وحرصه عىل متثيل 

وطنه بكل تفان وإخالص.
تحقيق ذلك اإلنجاز باإلرادة والروح 
والتصميم ال يعني اإلهامل واالتكال 

عىل عزمية الالعبني فقط، فاتحاد 
الكرة مطالب بتذليل كل املعوقات 

التي تعرتض طريق املنتخب قبل 
املشاركة يف النهائيات اآلسيوية 

مثل معالجة مشكلة تفرغ الالعبني 
وتوفر صالة خاصة للتدريبات 

وإقامة معسكر تدريبي خارجي، 
خصوصا أن املشاركة يف البطولة 

تتطلب إعدادا أفضل من التصفيات؛ 
نظرا لقوة البطولة التي يتطلع من 

خاللها املنتخب لخطف إحدى 
التذاكر الخمس املؤهلة إىل مونديال 
“الفوتسال” لتحقيق إنجاز تاريخي 

جديد لكرة القدم داخل الصاالت.
وعىل االتحاد أن يسعى لتقديم 

مختلف أشكال الدعم لهذا املنتخب 
الذي يضم مزيجا من العبي 

الخربة والشباب؛ ألنه أمل كرة 
الصاالت يف اململكة، وأال يقترص 
الدعم عىل فرتة التجمعات التي 
تسبق البطوالت وإمنا االستمرار 

طوال العام، وتكثيف املشاركات 
الخارجية واملعسكرات بحسب 
اإلمكانات املتاحة، والعمل عىل 

صقل املدربني والحكام واإلداريني 
يف لعبتي الصاالت والشواطئ اللتني 

باتتا محل اهتامم كبر من قبل 
االتحاد اآلسيوي والدويل ليس عىل 

مستوى الرجال فقط وإمنا حتى عىل 
مستوى السيدات، وكلنا أمل بأن 

تتكلل تلك الجهود بتحقيق املزيد 
من النجاحات واإلنجازت للعبتني 
خصوصا كرة الصاالت؛ باعتبارها 

أحد الروافد املهمة الكتشاف 
وتخريج املواهب لكرة القدم.

ادعموا منتخب 
الفوتسال!

حسن علي

بروح 
رياضية
brnsport

@gmail.com

@hassanaltaliani

فريق مدرسة الحكمة للبنات متّوًجا بالمركز الثاني

ارتقى فريق النويدرات لصدارة 
دوري زين لكرة السلة مؤقتا، إثر 
تغلبه عىل حساب الحد، بنتيجة 

)97/66(، يف املباراة التي جمعتهام 
مساء أمس )اإلثنني(، عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم، يف افتتاح 
منافسات الجولة 11 من الدوري 

التمهيدي للمسابقة.
وهذا هو الفوز التاسع للنويدرات 
مقابل خسارتني، رافعا به رصيده 

إىل 20 نقطة يف صدارة الرتتيب 
بشكل مؤقت، فيام خرج الحد 

بنقطة الخسارة العارشة له عىل 
التوايل يف الدوري وبات رصيده إىل 

10 نقاط يف ذيل الرتتيب.
ومل يجد النويدرات صعوبة يف 
التعامل مع املباراة، إذ حسم 

نتيجة األشواط األربع بكل أريحية، 
ففاز يف الربع األول 20/11، وفاز 
يف الثاين أيضا 30/20، ويف الثالث 
26/20، ويف الربع األخر 21/15.
وتألق من جانب الفائز الرصيب 

إليك بتحقيقه 31 نقطة، فيام جاء 
حسني اللولو أفضل مسجل يف 

صفوف الحد ب�24 نقطة.
ويف املباراة الثانية أمس، حقق 

فريق البحرين فوزا مستحقا عىل 
حساب مدينة عيىس، بنتيجة 

.)83/61(

ورفع البحرين رصيده بهذا الفوز 
إىل 13 نقطة يف املركز التاسع، فيام 
أصبح رصيد مدينة عيىس عند 12 

نقطة يف املركز 11.
وجاءت نتائج أشواط املباراة 

كاآليت: )17/14( املدينة، )18/13( 
البحرين، )22/18( البحرين 

و)29/13( البحرين.

اليوم لقاءان

تستكمل مساء اليوم )الثالثاء( 
مواجهات الجولة 11، بإقامة 

لقاءين متكافئني، إذ يلتقي يف 

املباراة األوىل الرفاع مع الحالة، 
يف الساعة السادسة مساًء، وتليها 

مبارشة مباراة النجمة واالتحاد 
عند الساعة 7:45 مساًء، وتقام 

املباراتان عىل صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم.

ويف املباراة األوىل، يبحث الحالة 
العائد لالنتصارات يف الجولة 

املاضية عىل حساب مدينة عيىس، 
عن تحقيق فوزه السابع يف الدوري 

وتثبيت موقعه بني الفرق الستة 
الكبار عىل سلم الرتتيب.

يف املقابل، يسعى الرفاع الذي نجح 

يف مقارعة فرق الصدارة حتى اآلن، 
إىل مواصلة إثبات نفسه يف املوسم 

األول له من خالل الفوز عىل 
منافسه اليوم.

ويحتل الحالة املركز الخامس 
برصيد 15 نقطة من 6 انتصارات 
و3 هزائم، فيام يأيت الرفاع خلفه 

يف املركز السابع ب�13 نقطة من 4 
حاالت فوز و5 خسائر.

ويف املباراة الثانية، يعترب النجمة 
واالتحاد من الفرق املتقاربة فنيا، 
إذ يتطلع االتحاد لرتك بصمة هذا 

املوسم، خصوصا يف ظل امتالكه 

لعنارص شابه تساعده عىل ترجمة 
تطلعاته.

أّما النجمة الذي جاءت بدايته 
مثالية قبل أن يقع يف مستنقع 

الخسارة، فإنه لن يتواىن يف تحقيق 
ما يصبوا إليه عرب مواصلة الصحوة 
وتحسني موقع الفريق عىل جدول 

الرتتيب. 
وميتلك االتحاد برصيده 5 نقطة 
جمعها من 5 انتصارات ومثلها 
خسارة يف املركز السادس، أّما 

النجمة ففي جعبته 13 نقطة من 
4 حاالت فوز و5 هزائم.

البحرين ينتصر على المدينة.. واليوم لقاءان

النويدرات يعبر جسر الحد ويتصدر دوري زين مؤقتا
محمد الدرازي

من لقاء البحرين ومدينة عيسى من لقاء النويدرات والحد

جماهير المحرق احتفلت مع فريقها بالصدارة 

من لقاء الرفاع والرفاع الشرقي 

من لقاء الحد والنجمة

من لقاء المحرق والمنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

فرحة عيسى موسى بالهدف الثمين )تصوير: أحمد علي( 

من تكريم أحد الفائزين بجوائز الجمهور
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ق��دم األمني الع��ام املس��اعد للمجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة األمني العام 
للجنة األوملبي��ة البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر أطيب الته��اين والتربيكات إىل 
مق��ام القيادة وإىل ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، والنائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتح��اد البحريني أللعاب القوى 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي 
لفن��ون القتال املختلطة س��مو الش��يخ 

خال��د ب��ن حم��د آل خليفة؛ مبناس��بة 
حصول املنتخب البحريني لفنون القتال 
املختلطة ع��ىل ميداليت��ني ذهبيتني يف 
بطولة الع��امل لفنون القت��ال املختلطة 
وحصول مملك��ة البحرين عىل الرتتيب 
الث��اين يف البطول��ة م��ن ب��ني 51 دولة 

مشاركة.
وأك��د عس��كر أن اإلنج��از املتميز الذي 
حققه الفريق البحريني والنجاح الباهر 
الذي خرجت ب��ه البطولة يعكس حجم 
الدعم املتواصل الذي تحظى به الحركة 
الرياضي��ة من ل��دن القي��ادة والجهود 
الكبرية التي يبذلها س��مو الش��يخ نارص 

بن حمد آل خليف��ة يف دعم االتحادات 
الرياضية ومساندة واهتامم سمو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة برياضة فنون 
القتال املختلطة، والذي كان له أثر واضح 
يف االرتقاء به��ذه الرياضة والوصول بها 
إىل أعىل املس��تويات التي عززت مكانة 

البحرين عىل خارطة الرياضة العاملية.
كام أش��اد عس��كر بالجهود الكبرية التي 
بذله��ا االتحاد البحريني لفن��ون القتال 
املختلطة برئاس��ة العقي��د خالد الخياط 
واللجنة املنظمة للبطولة يف سبيل إنجاح 
الح��دث العامل��ي ع��ىل أرض اململك��ة، 
مش��يداً بعطاء االتحاد وم��ا قام به من 

دور ب��ارز لتأم��ني نجاح ه��ذا الحدث 
العاملي.

وأضاف عس��كر أن حرص س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وس��مو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة عىل حضور 
الح��دث ومتابعت��ه ع��ن ق��رب كان له 
أث��ر إيج��ايب يف رفع معنوي��ات الالعبني 
املس��تويات  بأفضل  للظهور  وتحفيزهم 
كام أن حضور س��موهام أعطى البطولة 
زخاًم كبرياً ومنحها صك النجاح املطلوب؛ 
لتكون واح��دة من أروع البطوالت التي 
س��تبقى عالقة يف أذهان ومحبي رياضة 

فنون القتال املختلطة.

عسكر يهنئ ناصر وخالد بن حمد باإلنجاز العالمي لفنون القتال المختلطة
بارك للخياط نجاح الحدث

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية البحرينية

تفتت��ح الي��وم )الثالث��اء( منافس��ات 
الجولة الخامسة من الدور التمهيدي 
ل��دوري أندي��ة الدرج��ة األوىل لكرة 
الي��د بإقام��ة لقاءي��ن، إذ يلتق��ي يف 
متام الس��اعة 5.30 مس��اًء األهيل مع 
سامهيج، فيام يواجه أم الحصم نظريه 
توبيل عند الساعة 7، وذلك عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

الخبرة والحيوية

لق��اء يجم��ع بني خربة فري��ق األهيل 
الذي ميتل��ك يف جعبته 8 نقاط من 3 
مباري��ات انت��ر يف اثنتني وتعادل يف 
واح��دة، وبني حيوية س��امهيج الذي 

ميتل��ك نفس الرصيد م��ن 4 مباريات 
فاز يف اثنتني وخرس يف مثلهام، ونقاط 
الف��وز لكليهام س��يصعد ب��ه للمرتبة 

الثالثة يف جدول الرتتيب.
األصف��ر قادم من انتص��ار عىل توبيل 
يف لق��اء فرض فيه الفريق ش��خصيته 

وتحدي��ًدا عرب الش��وط الث��اين، فيام 
س��امهيج تغلب عىل البحرين يف لقاء 
قّدم في��ه الفريق أداًء مميزًا. مواجهة 
الفريق��ني اليوم ورغ��م األفضلية التي 
تصب لصالح األهيل إال أنه من املتوقع 

أال يكون سامهيج فريسة سهلة.

أم الحصم وتوبلي

هي مواجه��ة منتظرة ب��ني أم الحصم 
املتج��رع لخس��ارتني متتاليت��ني والذي 
ميتلك يف رصيده 8 نقاط من 4 مباريات 
ف��از يف اثنتني، وبني توب��يل صاحب 3 
نقاط والتي حصدها من الهزائم. األول 
خ��رس مؤخرًا أمام باربار يف مباراة ظهر 
فيها الفريق بش��كل جي��د عىل فرتات 
اللقاء وتوبيل هو اآلخر ورغم خسارته 
أم األهيل إال أنه قدم مستًوى جيًدا من 
خالل الشوط األول، وهذا يعطي مؤرًشا 
بلقاء مثري س��عًيا لتحقي��ق الفوز الذي 

بات صعًبا عليهام وخصوًصا توبيل.

بدأ فريقن��ا الوطني للك��رة الطائرة 
للسيدات سلس��لة تحضرياته الجادة 
بقي��ادة امل��درب املح��يل إبراهي��م 
عيل الورقاء اس��تعداًدا لخوض غامر 
األندي��ة  ألع��اب  دورة  منافس��ات 
العربي��ة للس��يدات، والتي س��تقام 
بإم��ارة الش��ارقة بدول��ة اإلم��ارات 
العربي��ة املتحدة خالل النصف الثاين 

من شهر فرباير املقبل.
وخ��اض املنتخ��ب تحضريات��ه من��ذ 
ي��وم 11 نوفمرب املايض مبش��اركة 20 
العبة يف القامئة األولية التي اختارها 
املدرب الورقاء والتي تضم عدًدا كبريًا 
من الالعبات الس��ابقات اللوايت سبق 

وأن شاركن مع املنتخب خالل الدورة 
الخليجية  امل��رأة  لرياضة  الخامس��ة 
التي أقيمت يف الدوحة بشهر مارس 
املايض مع تطعيم املنتخب مبجموعة 

من الالعبات الجدد.

وقال عض��و مجل��س إدارة االتحاد، 
رئيس اللجنة النسائية عيل السيد إن 
املنتخب س��يواصل تدريباته بواقع 6 
أيام يف األسبوع، عىل أن متنح الالعبات 
راح��ة ي��وم الجمعة املقب��ل، مؤكًدا 

مشاركة املنتخب يف الدورة التي تقام 
كل س��نتني يف إمارة الشارقة، بهدف 
التمثي��ل املرشف والظه��ور الجيد يف 
االس��تحقاق العريب مبا يع��ّزز مكانة 

الكرة الطائرة النسائية يف اململكة.
وذك��ر أن الجه��از اإلداري للمنتخب 
يتكون م��ن اإلدارية جميلة الذوادي 
والت��ي تقوم بجهود كبرية يف س��بيل 
تذليل كافة النواحي اإلدارية الخاصة 
بالفري��ق، مش��يًدا بالت��زام الالعبات 
وحرصه��ن عىل االلت��زام يف الحصص 
التدريبية للوص��ول إىل أعىل مراحل 
الجاهزي��ة الفني��ة والبدني��ة قبي��ل 

خوض منافسات الدورة.

في افتتاح الجولة الخامسة لدوري كرة اليد

تحضيرًا لدورة أندية الشارقة

خبرة األهلي أمام حيوية سماهيج وأم الحصم يواجه توبلي

فريق طائرة السيدات يستعد بقيادة إبراهيم علي

البالد سبورت

حسن علي

ختام الدورة الدولية لترخيص 
منقذي الشواطئ 

البالد سبورت: استضافت املؤسسة امللكية لإلنقاذ 

والسالمة املائية، مؤخرًا، أول جولة تدريب وترخيص 

للمنقذين عىل الشواطئ معرتف بها عامليًّا. وشهدت 

الدورة – التي أقيمت عىل شاطئ مرايس البحرين 

واستمرت 5 أيام )من 5 إىل 9 نوفمرب 2017( – مشاركة 

منقذين ومدريب رياضات مائية من مرايس البحرين 

وفندق الرتز كارلتون والسيب للرياضات املائية.

وقال إداري تنفيذي لخدمات السالمة يف املؤسسة 

امللكية لإلنقاذ والسالمة املائية سام رحمن “إن عدم 

توافر خدمات اإلنقاذ أو تدابري السالمة األخرى يف 

الشواطئ العامة هي من التحديات التي نسعى 

ملواجهتها وحّلها من خالل اسرتاتيجية السالمة 

املائية. ومن خالل تقديم جوالت التدريب والرتخيص 

املعتمدة، نساعد املنقذين عىل اكتساب املهارات 

والتقنيات الالزمة إلدارة السالمة عىل الشواطئ 

والحصول عىل شهادة منقذ شواطئ معتمدة عامليًّا. 

وبذلك نقلل من خطر حوادث الغرق من جهة ومن 

جهة أخرى نساهم بفتح مجاالت التوظيف والتطّوع 

أمام الشباب البحريني”.

وتعرّف املشاركون يف الجولة التدريبية عىل كيفية إدارة 

سالمة الشواطئ، كام تضمنت إجراءات اإلسعافات 

األولية وتقنيات اإلنقاذ يف املياه املفتوحة )البحر( 

واللياقة البدنية وكيفية تحديد األماكن اآلمنة للسباحة.

وأوضح رحمن “تعترب املسابح أو برك السباحة بيئة 

متحكم بها عموًما، بينام تختلف إجراءات اإلنقاذ 

يف املياه املفتوحة )البحر( والتي تتطلب التأقلم مع 

تقلبات الطقس املفاجئة وحالة املياه املتغرية باستمرار. 

ولذلك، يجب عىل املنقذ معرفة كيفية التحكم بهذه 

البيئات واستخدام مهاراته إلنقاذ السباحني حتى يف 

الظروف الصعبة، حيث ميكن أن تكون الرؤية غري 

واضحة.” وختم مؤكًدا أهمية متتع املنقذين عىل 

الشواطئ بلياقة بدنية عالية ومهارات سباحة متقدمة 

ملواجهة التحديات املرافقة لهذا الدور املهم والحيوي.

ويف ختام الجولة التدريبية، حصل املشاركون الذين 

أنهوا التدريب بنجاح عىل شهادة معتمدة صالحة ملدة 

عام واحد، وبعد انتهاء املدة سيخضع املنقذون إىل 

جولة تدريبية تأهيلية لتجديد ترخيص مزاولة املهنة يف 

البحرين.

عسكر والخياط أثناء تتويج األبطال

موقف بات مألوًفا لدى الجميع 
برؤية مجموعة من الالعبني يحملون 

أحد زمالئهم املصاب يف الفريق أو 
لدى الخصم عىل األكتاف من أرضية 
امللعب لخارجه، دون أن يكون هناك 

مسعفون طبيون خاصون ملعاينة 
ونقل الالعب للخارج، كام يحدث يف 
مالعب كرة القدم والصاالت األخرى 
املتقدمة، يف أمر يتعجب منه ويثري 
األسئلة حول ذلك املنظر “املنتهي 

الصالحية”. 
إذا ما حرنا حديثنا عن كرة اليد، 
فإن اللعبة تحتل املرتبة الثانية من 

حيث وجود االحتكاك والخشونة 
والرضب املتهور بعد لعبة كرة القدم 

األمريكية، ففضاًل عن اإلصابات التي 
ستحدث جراء تلك األمور وأشدها 

الكسور والنزيف فإن هناك إصابات 
تحدث لالعبني عىل مستوى الرجل 

واليد والظهر دون أن يتم مالمستهم، 
كسقوطهم غري السليم بعد قفزهم 

يف الهواء، أو تعرضهم لهبوط مفاجئ 
وحاالت إغامئية، وهذه األمور كلها 
دون شك تستدعي وجود اإلسعاف 

وطاقمه الطبي للوقوف عىل 
حالة املصاب واإلصابة ونقله عرب 
“الحاملة” للخارج أو للمستشفى 

مبارشة، يف شكل سليم وصحي 
وحضاري، بدل أن يتخذ الالعبون 
هذا الدور وهم ال يدركون مدى 

اإلصابة وكيفية التعامل معها يف 
اإلمساك به وحمله للخارج!

فاملالحظ أن بعض الفرق يرافقها 
معالج طبيعي ويكون دوره محدوًدا 

بأرضية امللعب وعند وقت اإلصابة 
وخصوًصا أن الصندوق الذي يتنقل 

به ليس به سوى “الثلج” وعلب 
“الرش” املخدرة، وهناك 

فرق أخرى متتلئ 
مقاعد دكة االحتياط 
الخاصة بها بالالعبني 

واألجهزة الفنية 
واإلدارية دون أن يكون معها 

معالج طبي وهذه “طامة كربى”، 
وقد حدث ذلك مرارًا بأن يتخذ 

الفريق برمته دور املتفرج لسقوط 

وإصابة أحد العبيه فيام يبادر معالج 

الفريق 

اآلخر 

بالذهاب للمصاب والعمل عىل 
عالجه.

وعىل سبيل املثال ال الحر، يوم 
اإلثنني املايض قام اختصايص فريق 
باربار بعمل جزء من عمله تجاه 
حارس أم الحصم، بعدما عالجه 

السرتداد وعيه، فيام اضطر نادي أم 
الحصم ألن ينقل الالعب الذي عجز 
عن السري عىل قدميه إىل املستشفى 

لعالجه. ومثال آخر، يوم األحد 
املايض ويف لقاء 

باربار واالتفاق 
تعرّض العب 
األول محمد 
حبيب لإلصابة 

عىل مستوى الرجل ومل يستطع 
حبيب الرتجل للخارج بنفسه بل 

محموالً عىل أيدي زمالئه!
ورغم وجود معالج طبيعي مع الفرق 
وعدمه، إال أن وجود مسعفني طبيني 

ومعهم “النقالة” وسيارة اإلسعاف 
يعترب من األولويات لسالمة وأمن 
كافة املوجودين يف الصالة، وهنا 

البد من إيصال الرسالة التحاد اليد 
خصوًصا ولكافة االتحادات الرياضية 

عموًما بأن تضع هذه النقطة يف 
موضع االهتامم واالعتبار وعدم 

االنتظار لحدوث أمٍر أكرب وأفجع )ال 
سمح الله( ومن ثم يهرع الجميع 

لتوفري مستلزمات السالمة.

عالمة استفهام لغياب الطاقم الطبي عن صالة اليد!
لمعالجة ونقل المصابين بشكل صحي وحضاري

علي مجيد

من تدريبات المنتخبإبراهيم الورقاء



أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
الش��يخ  س��مو  البحريني��ة  األوملبي��ة 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة أن تحقيق 
فريق منتخب البحري��ن لفنون القتال 
املختلطة للهواة مليداليتني ذهبيتني و3 
برونزي��ات واملركز الث��اين عىل الرتتيب 
الع��ام يف بطول��ة العامل لفن��ون القتال 
املختلط��ة يعد مفخرة كب��رية للرياضة 
البحرينية لكونه يش��كل إنجازًا جديًدا 
دوليًّ��ا يض��اف إىل سلس��لة النجاحات 
املش��اركات  مختل��ف  يف  البحريني��ة 
الدولية ويف كل امليادين، مؤكًدا سموه 
أن اإلنجاز م��ا كان يتحقق لوال الدعم 
والرعاية الش��املة الت��ي يلقاها جميع 
الرياضيني باململكة من قبل عاهل البالد 
املف��دى حرضة صاح��ب الجاللة امللك 
حمد بن عي��ى آل خليفة، واالهتامم 
املب��ارش من قبل رئيس ال��وزراء املوقر 
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليفة، ومتابعة ويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الس��مو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة “لقد استطاع أخي سمو الشيخ 
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة الرئي��س الفخ��ري لالتحاد 
BM�  للبحريني لفنون القتال املختلطة
MAF أن يق��ود مس��رية رياضة فنون 
القتال املختلطة يف اململكة بكل حنكة 
وحرفية عالية، ومتكن من تشكيل فريق 
بحريني يضم خرية من املقاتلني األشداء 
والش��جعان الذي��ن متكنوا م��ن تنفيذ 
خطط وبرامج س��موه وص��والً االرتقاء 
ع��ىل العديد م��ن منص��ات البطوالت 
العاملية، وهو األمر الذي يؤكد القدرات 

الكبرية والطموح العايل الذي يتمّتع به 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
من أجل رفع اسم وعلم البحرين عالًيا 

يف مختلف املحافل”.
وتابع سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “لقد متكن منتخ��ب البحرين 
م��ن تحقي��ق ميداليت��ني ذهبيت��ني يف 
بطول��ة العامل لفنون القت��ال املختلطة 
عن طريق املقاتل��ني حمزة محمدوف 
ومرتىض طلح��ة عيل حص��ول مملكة 
البحرين عىل الرتتيب الثاين يف البطولة 
م��ن بني 51 دولة مش��اركة وهو إنجاز 
كب��ري ورائع يحس��ب إىل رياضة فنون 

القت��ال املختلطة لله��واة التي حققت 
ظهورًا متميزًا يف البطولة العاملية ومتكن 
مقاتل��و املنتخ��ب من تقدي��م نزاالت 
قوية طيلة البطول��ة، األمر الذي يؤكد 
ما يتمتع به ه��ؤالء املقاتلون من قوة 
بدني��ة عالية ومه��ارات متميزة وقدرة 
واضحة عىل قراءة الخصم واس��تغالل 
مواطن الضعف لي��ده وتحييد مواطن 

القوة وصوالً إىل هزميته يف النزال”.
وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة “إن اإلنج��از العامل��ي الجديد 
ا عطًفا عىل كافة  يعد حصاًدا مس��تحقًّ
الجه��ود املبذولة من قب��ل الجهازين 

الفن��ي واإلداري واملقاتلني طوال الفرتة 
املاضية والتي ش��ملت عىل فرتة شاملة 
من اإلعداد والخطط وفق االسرتاتيجية 
املوضوع��ة س��لًفا له��ذه النوعية من 
املش��اركات، ويف ظ��ل الرغب��ة الجادة 
ب��أن يك��ون املنتخ��ب البحرين��ي له 
تواج��د إيجايب يف مختل��ف البطوالت، 
حي��ث توج��د أهداف عدي��دة يتطلع 
إىل تحقيقه��ا املنتخب وراء املش��اركة 
يف ه��ذه البطوالت والتي م��ن أبرزها 
الحضارية  ومنجزاتها  للبحرين  الرتويج 
والتنموي��ة ومدى التقدم الذي وصلت 

إليه الرياضية يف مملكتنا”.

وبنّي س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة “لقد عاشت الرياضة البحرينية 
ا، وفرح��ة عارم��ة  يوًم��ا متمي��زًا ج��دًّ
من خالل حص��د املقاتل��ني مليداليتني 
للمركز  املنتخ��ب  وتحقيق  ذهبيت��ني، 
الثاين عىل املس��توى العاملي، باإلضافة 
إىل كل ذل��ك النجاح الكبري الذي رافق 
فعالي��ات بطولة العامل لفن��ون القتال 
املختلط��ة وبطول��ة بري��ف الدولي��ة 
التاس��عة، كل هذا جاء بفضل تكاتف 
الجميع وعملهم بروح األرسة الواحدة 
امللقاة  الوطنية  للمس��ئولية  وتحملهم 

عىل عاتقهم”.
ون��ّوه س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “أثبت الش��باب البحريني 
أنه ميتل��ك من الح��امس والخربات ما 
تؤهله إىل تنظيم بطوالت عاملية كبرية 
ع��ىل أرض البحري��ن، ونحن نس��عى 
دامئًا إىل اس��تضافة البط��والت العاملية 
ألنن��ا قادرون عىل تحقي��ق النجاح لها 
بفضل همة الشباب البحريني وعطائه 
الكبري يف التنظيم، كام ونشيد بالجهود 
الرس��مية ل��وزارات الدول��ة والقط��اع 
الخ��اص الذي ق��ام بدع��م البطولة يف 
مش��هد يؤكد أهمية العمل املوحد من 
أجل رفعة اسم وعلم البحرين عالًيا”.  

ا ناصر بن حمد: اإلنجاز في عالمية فنون القتال المختلطة يعد حصاًدا مستحّقً
ا بعد حصول المنتخب على ميداليتين ذهبيتين و 3  برونزيات والمركز الثاني عالمّيً

اللجنة اإلعالمية             أسبوع بريف الدولي للقتال

هنأ رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة BMMAF خالد 

الخياط، القيادة الرشيدة وسمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مبناسبة تحقيق املنتخب الوطني 

لفنون القتال املختلطة للهواة إنجازًا 
تاريخيًّا غري مسبوق، بحصوله عىل 

ميداليتني ذهبيتني وثالث ميداليات 
برونزية والتي منحته املركز الثاين يف 

الرتتيب العام للفرق املشاركة بالنسخة 
الرابعة لبطولة العامل لفنون القتال 

املختلطة للهواة، التي احتضنتها 
مملكة البحرين يف الفرتة �12 19 

بإرشاف االتحاد الدويل لفنون القتال 
املختلطة IMMAF وبالتعاون 

والرشاكة مع االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة واملكتب اإلعالمي 

لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيى 
آل خليفة.

وقال الخياط: “أنتهز الفرصة ألرفع 
ملقام سيدي حرضة صاحب الجاللة 

امللك حمد بن عيى آل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه الله ورعاه، 
ولسيدي صاحب السمو املليك األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس 
الوزراء املوقر حفظه الله، ولسيدي 
صاحب السمو املليك األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب 
القائد األعىل النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء حفظه الله، ولسمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وسمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
أسمى آيات التهاين والتربيكات مبناسبة 

تحقيق املنتخب الوطني لفنون 
القتال املختلطة املركز الثاين يف ترتيب 

الفرق املشاركة، والذي يعد إنجازًا 
تاريخيًّا لرياضة فنون القتال املختلطة 
البحرينية، والتي حفرت اسم البحرين 

يف سجالت األبطال يف هذه البطولة، 
كأول دولة عربية وآسيوية تحصل عىل 

هذا املركز يف أكرب حدث عاملي لهذه 
الرياضة”.

وأضاف أن ما تحقق يعكس بكل 
تأكيد حرص واهتامم ودعم القيادة 

الرشيدة للقطاع الشبايب والريايض 

باململكة، والذي ساهم يف تحقيق 
نهضة شاملة يف الرياضة البحرينية 
كان لها األثر يف تحقيق العديد من 

املنجزات الرياضية محليًّا واإلنجازات 
عىل مختلف األصعدة واملشاركات 

القارية والدولية، والتي عززت 
من املكانة املرموقة للبحرين عىل 

خارطة الرياضة العاملية، مشريًا إىل أن 
البحرين استطاعت أن تثبت قدرتها 

الكبرية عىل كسب رهان تنظيم بطولة 
العامل للهواة، لتؤكد للعامل أنها دولة 
حاضنة للجميع ولديها اإلمكانيات 
العالية لتنظيم مختلف الفعاليات 

والبطوالت العاملية.
وقد مّثن الخياط حرص واهتامم 

ومتابعة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، والذي كان له الفضل 

يف تحقق البحرين نجاًحا باهرًا يف 
التنظيم وأن تحصد نتيجة مرشفة 

بحصولها عىل ذهبيتني وثالث 
ميداليات برونزية، مشيًدا بالجهود 

املتميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة الذي احتضن رياضة فنون 

القتال املختلطة ورعاها ودعمها 
وأسس القاعدة املتينة لها، لتصبح من 

خاللها البحرين دولة متقدمة عىل 
صعيد هذه الرياضة، موضًحا أن هذا 

اإلنجاز الذي تحقق بعاملية الهواة 
ما هو إال استكامالً لعقد اإلنجازات 
التي حققتها MMA البحرينية منذ 

انطالقها عام 2015 وحتى هذه 
البطولة.

الخياط يؤكد أن ما تحقق هو ثمرة دعم القيادة 

خالد الخياط

ا في بطولة  “بنا” شريًكا إعالمّيً
العالم لفنون القتال

قدمت وكالة أنباء البحرين “بنا” رعايتها كرشيك 
إعالمي؛ لتنضم بذلك إىل رعاة بطولة العامل لفنون 
القتال التي أقيمت خالل الفرتة من 12 حتى 19 

نوفمرب الحايل.
وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن 

شكره وتقديره لوكالة أنباء البحرين “بنا” عىل حرصها بدعم املبادرات 
ومشاركتها كرشيك إعالمي لبطولة العامل لفنون القتال املختلطة، 

مشريًا سموه إىل أن “بنا” تعترب من الجهات السباقة التي تحرص عىل 
تقديم كامل الدعم للمبادرات واملهرجانات والتي تؤكد حسها الوطني 

وإميانها بأن الشباب هم املستقبل الباهر الذي سيخدم اململكة 
الغالية، عالوة عىل كون البطولة عاملية وجمعت مجموعة كبرية من 

الشباب تحت مظلة مملكة البحرين.
وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن تواجد “بنا” مع 

الجهات الراعية يؤكد النهج الواضح الذي تسري عليه الوكالة بدعم 
رشيحة الشباب الذين هم أساس املستقبل، مقدًما سموه كل الشكر 

والتقدير للمسؤولني يف وكالة أنباء البحرين عىل حرصهم بالدخول 
يف املبادرات التي نطلقها يف الفرتة املاضية، مجدًدا الثناء سموه عىل 

الرعاية يف كونها داعمة للتجمع العاملي الكبري الذي احتضنته مملكة 
البحرين، عىل املستوى اإلعالمي عىل وجه التعيني، والذي هدفنا 

وسعينا من خالله إىل الرتويج ململكة البحرين كمكان رائد ومميز 
الحتضان مختلف املنافسات العاملية.
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ا فرحة سمو الشيخ خالد بن حمد بأبطال البحرين والحصول على المركز الثاني عالمّيً جانب من حضور ناصر بن حمد لليوم الختامي وتتويج الفائزين

رفع رئيس االتحاد املليك 

للفروسية وسباقات القدرة سمو 

الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 

خالص التهاين والترببكات إىل 

مقام عاهل البالد املفدى حرضة 

صاحب الجاللة امللك حمد بن 

عيى آل خليفة وإىل رئيس 

الوزراء املوقر صاحب السمو 

املليك األمري خليفة بن سلامن آل 

خليفة وإىل ويل العهد األمني نائب 

القائد األعىل النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو 

املليك األمري سلامن بن حمد آل 

خليفة، وذلك مبناسبة فوز مملكة 

البحرين باملركز الثاين عىل الرتتيب 

العام وفوز املقاتلني البحرينيني 

مبيداليتني ذهبيتني و3 برونزيات 

يف بطولة العامل لفنون القتال 

املختلطة للهواة.

كام قّدم سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة التهاين لسمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 

ولسمو الشيخ خالد بن حمد 

ال خليفة باإلنجازات املميزة 

التي حققتها اململكة يف البطولة 

العاملية، مشريًا سموه إىل أنها 

دليل عىل املنحنى التصاعدي 

والتطويري الذي تسري عليه 

الرياضة البحرينية وفًقا ملا تحظى 

به من دعم خاص من قبل 

القيادة.

وأكد سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة أن اإلنجاز الكبري 

واملتميز الذي حققته اململكة يف 

البطولة جاء مثرة للدعم الكبري 

الذي تقدمه القيادة الرشيدة 

للحركتني الشبابية والرياضية يف 

اململكة، كام يعكس االهتامم 

الواضح الذي يبديه سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة وسمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

لرياضة فنون القتال املختلطة 

عموًما، والرياضة البحرينية 

خصوًصا، مؤكًدا أن سموهام 

حريصان عىل تهيئة كافة األجواء 

املثالية والظروف املناسبة 

واألرضية الخصبة لتحقيق 

اإلنجازات املختلفة يف الرياضات 

املختلفة.

وقال سموه إن اإلنجاز الالفت 

يأيت تأكيًدا عىل التطور الكبري 

يف مستوى رياضة فنون القتال 

املختلطة يف مملكة البحرين، وفًقا 

للجهود الكرمية واملضنية التي 

يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة يف دعم هذه اللعبة.

وأكد سموه أن اإلنجازات استمرار 

للنجاحات املتواصلة ألبطال لعبة 

فنون القتال املختلطة عىل جميع 

األصعدة، مؤكًدا أن سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة قدما 

الرعاية املميزة لهذه الرياضة عرب 

دعم الالعبني وصقل مواهبهم 

من خالل برامج مختلفة منحتهم 

اإلمكانات التي ميكن لهم بها 

الصعود عىل املنصات العاملية.

من تواجد فيصل بن راشد في الختام وتتويجه الفائزين

فيصل بن راشد يهنئ القيادة الرشيدة باإلنجاز 



عقوبات منتظرة 
)وكاالت(: من املنتظر أن يصدر 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
عقوبات عىل نادي الهالل السعودي 
خالل اليومني املقبلني، وذلك بسبب 

بعض املخالفات التي حدثت يف 
مباراة الفريق األول أمام ضيفه 

أوراوا الياباين، يف ذهاب نهايئ 
دوري أبطال آسيا، التي أقيمت عىل 

ملعب امللك فهد الدويل بالرياض، 
وانتهت بالتعادل اإليجايب بهدف 

لكل منهام، وقام املراقب بتوثيقها 
يف التقرير الذي رفعه لالتحاد 

اآلسيوي.
ومن املخالفات حصول 7 من 

العبي الهالل عىل بطاقات صفراء 
خالل املباراة، وهم: يارس الشهراين، 

محمد الربيك، محمد كنو، نواف 
العابد، محمد جحفيل، عمر خربني 

ونيكوالس ميلييس، باإلضافة إىل 
قيام بعض الجامهري برمي زجاجات 
املياه عىل أرضية امللعب بعد نهاية 

اللقاء مبارشة.
يذكر أن املباراة حرضها نحو 60 

ألف متفرج، لكن الجامهري خرجت 
غري سعيدة بنتيجة التعادل التي 

تصعب من مهمة الزعيم يف الفوز 
باللقب.

وفاة بطلة ويمبلدون
)وكاالت(: قالت رابطة 

العبات التنس املحرتفات، 
أمس اإلثنني، إن العبة 

التنس التشيكية املعتزلة 
يانا نوفوتنا، بطلة 

وميبلدون 1998، توفيت 
عن عمر ناهز 49 عاما، 

بعد رصاع طويل مع 
املرض.

وأضافت الرابطة عرب 
موقعها الرسمي عىل 

اإلنرتنت “بعد معركة طويلة مع الرسطان توفيت يانا يف سالم، وسط أفراد 
أرستها يف بالدها جمهورية التشيك”.

إصابة بينيديتو
)وكاالت(: تعرض داريو بينيديتو، مهاجم نادي بوكا جونيورز، واملنتخب 

األرجنتيني األول لكرة القدم، لقطع يف الرباط الصليبي للركبة اليمنى، ليتقرر 
غيابه عن املالعب 6 أشهر عىل أقل تقدير، حسبام أعلن النادي األرجنتيني 

رسميا. وقال الجهاز الطبي لنادي بوكا جونيورز، يف بيان له: “داريو بينيديتو 
يعاين من قطع يف الرباط الصليبي”. وخرج بينديتو مصابا يف الدقيقة 80 من 

املباراة التي خرسها بوكا جونيورز أمس عىل ملعبه 2 ـ 1 أمام ضيفه راسينج، 
لينقل عىل الفور إلحدى املستشفيات يف العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، 
لعمل بعض الفحوصات الطبيبة. وكان املهاجم الدويل األرجنتيني قد سجل 

الهدف الوحيد لفريقه يف اللقاء يف الدقيقة 41 من ركلة جزاء ليمنحه تعادال 
مؤقتا، قبل أن يسجل راسينج هدف الفوز يف وقت الحق.

)وكاالت(: تستأنف منافسات دوري أبطال 
أوروبــا اليوم بعد فرتة التوقف الدويل، ويف 
عودتها يســعى 12 فريًقا لضــامن التأهل 
لــدور الـــ16 قبل جولــة عــىل نهاية دور 

املجموعات.
وضمنــت 4 فرق بالفعل املشــاركة يف مثن 
النهــايئ وهي باريس ســان جريمان وبايرن 
ميونيخ ومانشسرت سيتي وتوتنهام، أما فرق 
مانشسرت يونايتد وبرشــلونة وريال مدريد 
وإشبيلية وبازل وروما وتشيليس ويوفنتوس 
وليفربول وشــاختار دونيتســك وبشكتاش 
وبورتو فأمامها فرصة لضامن التأهل املبكر.
وتنطلــق الجولة الخامســة اليــوم الثالثاء 
وقد يضمن فيها ريال مدريد حامل اللقب 
التأهــل لدور الـــ16 إذا فاز عــىل مضيفه 
أبويل نيقوســيا وإذا تعــادل أيضا ومل يفز 
بوروسيا دورمتوند عىل ضيفه توتنهام الذي 

ضمن بالفعل املشاركة يف دور الـ16.
وال تــزال لدى بوروســيا فرصة حســابية، 
فعليه أن يفوز عــىل توتنهام وينتظر عدم 

انتصار ريال مدريد عىل أبويل نيقوسيا.
ويســتضيف مانشسرت ســيتي الذي ضمن 
التأهل بتصدره للمجموعة السادســة بـ12 
نقطة فريــق فينــورد روتــردام الهولندي 

متذيل املجموعة بال رصيد.
وتســعى كتيبــة املــدرب اإلســباين بيــب 
جوارديوال يف هــذه املبــاراة للحفاظ عىل 
املركز االول باملجموعة وهذا عرب الفوز عىل 
فينورد وعدم تغلب شاختار ثاين املجموعة 
بتسع نقاط عىل نابويل الثالث بثالث نقاط 

يف إيطاليا.
ويحتــاج الفريــق األوكراين للتعــادل عىل 
األقل حتى يتأهل لدور الـ16، أما نابويل فال 
هامــش للخطأ أمامه ملواصلة الطريق نحو 

مثن النهايئ.
ويحل ليفربول متصدر املجموعة الخامسة 
بثــامين نقــاط ضيفــا عــىل إشــبيلية ثاين 

املجموعة بســبع نقاط، ومن يفز يف هذه 
املباراة ســيضمن التأهل للدور املقبل، كام 

أن الريدز يكفيهم التعادل.
ويف نفس املجموعة يســتضيف ســبارتاك 
موسكو املركز الثالث بخمس نقاط ماريبور 

السلوفيني املتذيل بنقطة.
ويبتعد بشيكتاش بخطوة عن التأهل لدور 
الـــ16 إذ يتصدر الفريق الــرتيك املجموعة 
الســابعة بعرش نقاط ويكفيه التعادل أمام 

ضيفــه بورتــو الوصيف بســت نقاط، كام 
ميكنه أن يخرس ويضمن التأهل أيضا برشط 
أال يفــوز اليبزيج األملاين ثالــث املجموعة 
بســت نقاط عىل موناكو املتذيل بنقطتني 
يف فرنســا، أما بورتو فيمكنه ضامن التأهل 

إذا فاز يف تركيا.
ويف مباريات األربعاء يخوض أتلتيكو مدريد 
مباراة حياة أو موت أمام ضيفه روما ضمن 
منافســات املجموعة الثالثة التي يتصدرها 

الفريق اإليطايل بثامين نقاط متقدما بنقطة 
عىل تشــيليس الوصيف والذي يحل ضيفا 

عىل كاراباج.
التعادل يكفي روما لضامن التأهل، كام أن 
تشــيليس ســيصعد لثمن النهايئ إذا فاز يف 
أذربيجــان أو حتى تعادل برشط أال يحقق 

أتلتيكو مدريد الفوز.
ومــن جانبــه يحتــاج برشــلونة متصــدر 
املجموعة الرابعة بعرش نقاط لنقطة خالل 
زيارته ليوفنتوس ثاين املجموعة بسبع نقاط 
حتى يضمن التأهل، األمر الذي ســيضمنه 
أيضا فريق السيدة العجوز إذا مل يخرس ومل 
يفز سبورتنج لشبونة صاحب املركز الثالث 
بأربــع نقاط والذي الزالــت فرصة التأهل 
أمامــه إذا فاز عــىل ضيفــه أوليمبياكوس 

اليوناين متذيل املجموعة بنقطة.
وكحال برشــلونة، يحتاج مانشسرت يونايتد 
صاحــب الـ12 نقطة، ومتصــدر املجموعة 
األوىل لنقطــة واحدة خــالل زيارته لبازل 
الســويرسي الوصيف بســت نقاط بفارق 

األهداف أمام سسكا موسكو الثالث.
وميكــن ليونايتد إذا خــرس أن يتأهل أيضا 
لثمــن النهــايئ بــرشط أال يحصد سســكا 
موســكو النقاط الثــالث عندما يســتقبل 

بنفيكا متذيل الرتتيب بال رصيد.
أما املجموعة الثانية فحســمت بالفعل إذ 
ضمن باريس ســان جريمان املتصدر حاليا 
بـ12 نقطة التأهل، وكذلــك بايرن ميونيخ 
الوصيف بتسع نقاط، وســتحدد الجولتان 
املتبقيتــان فقط مــن ســيكون أول وثاين 

املجموعة.
ويســتقبل باريــس ســان جريمــان فريق 
سيلتيك األســكتلندي الثالث بثالث نقاط، 
فيام يحــل البايــرن ضيفا عــىل أندرلخت 

البلجييك املتذيل بال رصيد.
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بعد 12 جولة يتخلف ريال مدريد، حامل 
اللقب وبطل أوروبا بفارق 10 نقاط كاملة عن 
برشلونة، متاًما مثلام هو الفارق مثاًل بني بايرن 

ميونخ وفرانكفورت يف أملانيا!

بحسب املعطيات واملؤرشات األولية، كان هذا 
السيناريو متوقًعا، ولكن بأدوار معكوسة؛ بدا 

أن ريال بصدد خوض موسم محيل سلس، 
بالنظر للشكل واإليقاع اللذين أنهى بهام 

املوسم املايض، مع الوضع يف االعتبار، الحالة 
العشوائية التي دخل بها غرميه املوسم، 
مبشاكله اإلدارية وطاقمه الفني الجديد 

وبتفاصيل قصة رحيل نيامر. 

ريال مدريد لّقن نفسه درًسا غري قابل 
للنسيان.! ترسعه يف اتخاذ القرار بالتخيل عن 
“كل” الخيارات البديلة جعل منه فريًقا خالًيا 
من الحلول، أما حل السؤال املعقد فسيبقى 
مجهوالً؛ كيف يبقي زيدان فريقه عىل قيد 

الحياة لـ 26 جولة متبقية؟!

املوسم الثاين كلمة الرس التي أسقط بها جوزيه 
مورينيو كل الخصوم يف كل مكان، “غرميه” 

بيب غوارديوال فك رموز الدوري اإلنجليزي يف 
موسمه الثاين. 

ما يقدمه مانشسرت سيتي حتى اآلن يستحق 
مبلًغا من املال نظري مشاهدة كل مباراة.. وأي 

مبالغة يف وصف كرة القدم االستثنائية التي 
يلعبها فريق “الفيلسوف” ستبقى ناقصة من 

البالغة.

مسألة استمرار هذا السحر بهذه الدرجة من 
الثبات تدق جرس القلق للخصوم؛ فاإلبداع ال 

يجلب إال إبداًعا.. 

ال يشء يف نابويل يشبه إيطاليا. ما ينحته 
ماوريسيو ساري منذ 2015 وصل للكامل.. 
تبقى اللمسات األخرية، وهي يف واقع األمر 

“الحقيقة الوحيدة املعرتف بها” يف كرة القدم، 
من دون تتويج ال جدوى من وصف األجمل.

 لكنه يبقى أفضل مبراحل من فقدان كل يشء، 
كام إيطاليا.!

كيف تأقلم محمد صالح مع ليفربول بهذه 
الرسعة الخيالية؟! 

النجم املرصي وصل لذروة مستوياته الفنية 
الفردية والجامعية، ومستويات قدرات التكيف 

البيئية بتضحيات ال نهاية لها، وهذا نتاج 
طبيعي لكل التجارب يف أوروبا، كام أنه ينال 

ثقة مدرب أتقن توظيفه برباعة شديدة.

اإلجابة عىل الورق سهلة..

عىل أرض الواقع؛ هذا باهظ الثمن.. 

دوري األبطال يدخل اليوم مراحله املفصلية؛ 
6 ماليني يورو هي قيمة العبور للدور التايل.. 
االستمرار يف هذه املسابقة يعني ضامنات ال 

حرص لها.

أما املشاهد العريب فال ضامن له أصاًل بيشء، ما 
مل يتسلح بالصمود والكفاح..

 يف وجه التوقيت الشتوي.

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com

سبارتاك موسكو- ماريبور
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دوري ابطال أوروبا
الجولة  5

عودة مثيرة لدوري األبطال 

ليفربول يواجه اشبيليه لحسم التأهل 

)وكاالت(: قال املهاجم السويدي 
زالتان إبراهيموفيتش، إن فريقه 

مانشسرت يونايتد ميكنه أن يشكل 
تحديا كبريا يف سباق املنافسة عىل 

لقبي الدوري اإلنجليزي ودوري 
أبطال أوروبا خالل املوسم الحايل، 

بفضل تشكيلته التي أصبحت األكرث 
قوة.

وعاد إبراهيموفيتش وبول بوجيا 
وماركوس روخو إىل تشكيلة املدرب 

الربتغايل جوزيه مورينيو، يف فوز 
اليونايتد 1-4 عىل نيوكاسل يف 

الدوري اإلنجليزي السبت املايض.

ويحتل اليونايتد املركز الثاين يف 
الدوري اإلنجليزي بفارق 8 نقاط عن 

جاره السيتي املتصدر.
وأكد إبراهيموفيتش، أن فريقه 

يرغب يف الفوز بثنائية من األلقاب، 
بالجمع بني اللقبني املحيل واألورويب 

هذا املوسم.
وأضاف عن ذلك “أعتقد أن هناك 
إمكانية لكل يشء، نحن أكرث قوة 

هذا املوسم، نعتقد أن بوسعنا 
تحقيق هذا اإلنجاز، هدفنا الفوز 

باأللقاب”.
وأردف الالعب السويدي “أعتقد 

أن بوسعنا مطاردة السيتي، هذا 
األسبوع كان املدرب سعيدا للغاية 
بسبب وجود تشكيلة كاملة، وهو 

يعرف ما يقوم به حتى عندما تكون 
الخيارات محدودة”.

وعاد إبراهيموفيتش وروخو إىل 
تشكيلة اليونايتد بعد غياب طويل، 

بسبب إصابتني خطريتني يف الركبة 
تعرضا لهام يف املوسم املايض.

وعاد الفرنيس الدويل بوجبا، بعد 
تعافيه من إصابة يف أربطة الفخذ 

الخلفية، وهز الشباك يف أول مباراة 
له منذ سبتمرب املايض.

ماوريســيو  كشــف  )وكاالت(: 
بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبري، 
املنافــس يف الــدوري االنجليــزي 
املمتاز لكــرة القدم، ســبب عدم 
مشــاركة الالعب الدويل اإلنجليزي 
داين روز، مدافــع الفريــق يف قمة 
شــامل لندن الســبت املايض أمام 

آرسنال.
وأكد املدرب أن غيابه كان بسبب 
شــكوك حول لياقته البدنية، نافيا 
تقارير صحفية أشــارت إىل وجود 

خالفات بينهام.
وتعاىف روز )27 عاما( من إصابة يف 
الركبة لحقت بــه يف مباراة فريقه 
أمــام ريال مدريد، يف دوري أبطال 
أوروبا الشهر املايض، وأعلن اسمه 
ضمن تشكيلة الفريق يف املباريات 
الخمس الالحقة، لكنــه غاب كليا 
عن مباراة الســبت املــايض، التي 
خرسها توتنهام 2 - 0 أمام آرسنال.
كام شــارك روز أيضــا يف املباراتني 
أملانيــا  أمــام  إلنجلــرتا  الوديتــني 
والربازيل يف وقت ســابق من هذا 
الشــهر، لكن بوكيتينــو يعتقد أن 

روز ليس الئقا بشكل كامل.
وقــال بوكيتينو: “أعتقد أن البعض 
يحــاول إثارة قضية ال أســاس لها، 
قيمنــا أداء الالعــب وقلنــا له إننا 
نفضل أن يرتاح ويشارك العب آخر 

بدال منه”.
وتابع: “بالنســبة لنا كان القرار أن 
يتدرب عىل أرض امللعب ليعود إىل 
ســابق لياقته مثل )الجناح إيريك( 
الميال الــذي كان يتدرب مع فريق 
تحت 23 عاما.. مــا يحتاجه فقط 

هــو اســتعادة لياقته ثــم ينتظر 
يف  للمشــاركة  املالمئــة  الفرصــة 

املباريات”.
وتســببت خسارة توتنهام، صاحب 
املركز الرابــع عىل ملعب اإلمارات 
أمام آرسنال يف اتســاع الفارق إىل 
11 نقطــة مع مانشســرت ســيتي 

املتصدر.
ويرى هوجو لوريس، حارس مرمى 
توتنهام، أن الفريق عليه أن يحافظ 
عىل اســتقرار مستواه للبقاء ضمن 

فرق املقدمة يف الدوري املمتاز.
وقال: “أعتقــد أن أهم يشء علينا 
فعله اآلن هو الحفاظ عىل استقرار 
املســتوى.. لقــد كنا ضمــن فرق 
املربع الذهبي يف السنوات الثالث 

األخرية”.
وتأهل توتنهــام إىل مرحلة خروج 
املغلــوب يف دوري أبطــال أوروبا، 
يف  تراجعــه  يعــوض  أن  وميكنــه 
الدوري املحــيل عندما يحل ضيفا 
عــىل بوروســيا دورمتونــد األملاين 
يف الجولــة قبــل األخــرية من دور 

املجموعات، اليوم الثالثاء.

إبراهيموفيتش يرفع راية التحدي

قضية ال أساس لها

زالتان إبراهيموفيتش

داني روز

يانا نوفوتنا
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لكزس ES تخطف األنظار مجدًدا في البحرين 
اأطلق����ت �رشك����ة اإبراهي����م خلي����ل كان����و الوكي����ل 
احل�����رشي ل�شيارات لكز�س يف مملكة البحرين االإ�شدار 
احل�����رشي من لكز�س ES 2018 يف معر�شها يف �شرتة. 
وتع����د لكز�س ES واحدة من اأك����ر �شيارات ال�شالون 
)ال�شي����دان( الفاخرة مبيعاً، اإذ اإنه����ا تعرب بت�شميمها 

املميز عن مفهوم لكز�س املتفرد للفخامة.
و�����رشح املدي����ر االأول لت�شوي����ق لكز�����س يف �رشكة 
اإبراهيم خليل كانو اأمين �شحادة قائال “تر�شي لكز�س 
ES 2018 معايري جديدة ل�شيارات ال�شالون الفاخرة 
معتمدة على اللغة الت�شميمة البارعة التي تنفرد بها 
عالمة لكز�س، اإذ يحم����ل الت�شميم اجلديد العديد من 
اللم�شات االإبداعي����ة متمثلة بالعج����الت ذات اللونني 
مقا�����س 17 ان�س و�شبكها املغ����زيل املطلي بالكروم، 
وال����ذي ي�شي����ف لل�شي����ارة اإطالل����ة اأك����ر كال�شيكية 

ورقياً”. 

وتلف���ت لكز�س ES االأنظار اإليه���ا باأدائها العايل 
وم�شت���وى الراحة املرتفع عن���د القي���ادة، اإ�شافة اإلى 
جودتها واعتماديتها. ويعزز ال�شبك الكرومي امل�شاف 
اإليه���ا من مظهره���ا املرتف مما �شي�شاع���ف حتماً من 

جماهرييتها لدى العمالء ورغبتهم باحل�شول عليها.
وتعم����ل م�شتويات الراحة العالية التي تتميز بها 
لكز�����س ES وتقنياتها احلديثة الت����ي تعطي ال�شائق 
املزي����د من ال�شيطرة والتحكم اأثن����اء القيادة، اإ�شافة 
اإلى اهتمامها املطلق بالتفا�شيل كافة حتى اأ�شغرها 
عل����ى توفري جتربة قي����ادة ممتعة لل�شائ����ق والركاب. 
وال يكمن تف����رد لكز�����س ES2018 باأناقة ت�شميمها 
وم�شتوى التكنولوجيا املتطورة املزودة بها فح�شب 
بل ُت�شه����م ديناميكا الهواء وانخفا�����س وزنها ب�شكل 
ملح����وظ يف حتقيق اأعلى كف����اءة يف ا�شتهالك الوقود، 

وتوفري جتربة قيادة هادئة ب�شكل ا�شتثنائي.

“ديفجي اأوروم” ت�ستعد لإبهار زوار معر�ض املجوهرات

“اأودميار بيغه” تفتتح البوتيك املعاد ت�سميمه يف “مودا مول”

ت�شتعد دار ديفجي اأوروم الإبهار زوار معر�س 
املجوه���رات العربية 2017 يف ن�شخت���ه ال�شاد�شة 
والع�رشي���ن، وه���ذا املعر����س ُيع���د اأك���رب معر�س 
للمجوهرات وال�شاعات بال�رشق االأو�شط، اإذ �شيقام 
املعر����س عل���ى م�شاح���ة تبل���غ 16 األف م���رت مربع 
مبركز البحرين ال���دويل للمعار�س واملوؤمترات يف 

الفرتة من 21 اإلى 25 من �شهر نوفمرب.
ويق���ام املعر����س حتت حت���ت رعاي���ة رئي�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليف���ة، وي�شتقطب املعر�س اأكر من 
600 عار�س من 30 دولة ليبهر الزوار ملدة خم�شة 
اأيام م���ن البهاء والرونق، و�شيت���م عر�س جمموعة 
وا�شع���ة من املجوهرات وامل�شغ���والت، وال�شاعات 
الفاخرة واالأحجار الكرمية والتحف الفنية، واأدوات 

الكتابة الفنية والكثري من القطع الباهرة.
معر����س  يف  اأوروم  ديفج���ي  دار  و�شارك���ت 
املجوه���رات العربية منذ اإن�شائ���ه يف العام 1992 

جمموع���ات  ب���ني  العريق���ة  مكانته���ا  مكت�شب���ًة 
امل�شارك���ني يف املعر�س، ويف كل عام تعر�س دار 
ديفج���ي اأوروم جمموع���ة وا�شعة م���ن املجوهرات 
والقط���ع الباه���رة الت���ي تعك����س احلرفي���ة ودقة 
الت�شمي���م وبهذه املجموعة، فاإن الدار تهدف اإلى 
اإعج���اب زوار املعر����س. ومتكن���ت ديفج���ي وعلى 

م���دى اأكر من �شتة عقود اأن ت�شتحوذ على اإعجاب 
العرائ�س وتله���م م�شاعرهن، وذل���ك مب�شغوالتها 
النف�شية والرائعة التي ا�شتعر�شتها، والتي متثل 
االأناق���ة والتاألق لقطع االأملا�س وقوة احلب.  وهذا 
الع���ام، ت�شتع���د دار ديفج���ي اأوروم الإبه���ار حمبي 
املجوهرات من خالل عر����س اأكر من 700 قطعة 

ح�رشية فاخرة، اإ�شافة ل�شل�شلة من االأحجار الثمينة 
واأطقم الزواج الفريدة الت���ي ا�شتهرت هذه الدار 
العريقة ب�شناعتها على مدى اأكر من �شتني عاًما.
وبع���د النج���اح الباه���ر الذي حققت���ه جمموعة 
ديفج���ي  دار  ف���اإن  املا�ش���ي،  الع���ام  “روه���ي” 
اأوروم �شتعر����س هذه املجموعة ه���ذا العام اأي�ًشا 

“وروهي” يعك�س اجلوهر الغني للرتاث العربي.
وعرب الع�ش���و املنتدب ماهي����س ديفجي عن 
�شعادت���ه للم�شاركة يف ه���ذا املعر�س، حيث قال: 
“كعادتنا كل عام، اإنه ل�رشف كبري يل اأن اأنتهز هذه 
الفر�شة، واأعل���ن عن م�شارك���ة دار ديفجي اأوروم 
يف معر����س املجوه���رات العربي���ة 2017، وعل���ى 
مر االأع���وام، عملت ديفجي بال كل���ل وملل لتج�شد 
ق�شة رائعة ومذهلة من التاألق واالإرث والقيمة مع 
كل م�شغوالته���ا التي ت�شممه���ا، وهذا العام تفخر 
ديفجي اأوروم بتقدمي وعر�س ت�شكيلتها اجلديدة 
والفاخ���رة للع���ام اجلاري، والتي حتتف���ل بوعودنا 
االأبدي���ة لت�شمي���م الفخام���ة، والت���ي ُتع���د اأيقونة 

خالدة للتاألق واجلمال الذي ال ين�شب”.
واأ�ش���اف “مًعا جميًعا، نعطي كل عرو�س وعًدا 
باأن تك���ون هي االأحلى واالأكر تاألًق���ا، والذي ٌيعد 
ذل���ك اإحدى قيمنا الرا�شخ���ة؛  للحفاظ على التميز 

الذي نحققه دائًما”.

افتتح���ت اأودمي���ار بيغ���ه ر�شمي���ا متجرها 
)البوتي���ك(، الذي اأعي���د ت�شميم���ه موؤخرا، يف 
البحري���ن مع �رشكائها - �رشكة جموهرات اآ�شيا، 
ويق���ع البوتيك يف ردهة املجوه���رات يف مودا 
م���ول، وذل���ك بح�ش���ور رئي�ش���ة جمل����س اإدارة 
اأودميار بيغه واأوليفييه اأودميار نائب رئي�س 
جمل����س االإدارة جا�شم���ني اأودمي���ار، والرئي�س 
التنفي���ذي الأودمي���ار بيغ���ه ملنطق���ة ال����رشق 
االأو�ش���ط نيك���وال غ���ارزوزي، ي���وم 24 اأكتوبر 

 .2017
ويج�ش���د البوتي���ك ب�ش���كل مث���ايل جوه���ر 
العالم���ة التجاري���ة وقيمه���ا، ويرب���ط تراثه���ا 
املمت���د عل���ى 142 عاما بتاريخ ف���ايل دو جو، 
بينما ي�شلط ال�شوء عل���ى االإتقان الذي تتميز 

به يف عامل �شناعة ال�شاعات الراقية. 
واأعيد ت�شمي���م البوتيك؛ ليكون يف تناغم 
م���ع اجلمالي���ات العاملي���ة اجلدي���دة اخلا�ش���ة 
بالعالم���ة التجاري���ة، وليع���رب ب�ش���كل رائع عن 
القي���م اجلوهري���ة الأودمي���ار بيغ���ه: االأ�ش���ول 

واحلرفي���ة االإبداعي���ة املتاأ�شل���ة اإ�شاف���ة اإلى 
العالقات اال�شتثنائية. 

ويخل���ق مزيج اخل�ش���ب واملعدن واملناظر 
الطبيعي���ة خيالية الروعة الت���ي تتميز بها “لو 
برا�ش���و” جًوا ياأخ���ذ بعمالء البوتي���ك اإلى عمق 
“فايل دو جو” يف �شوي�رشا، حيث راأت “اأودميار 

بيغه” النور.
و����رشح نيكوال غ���ارزوزي “ي�رشن���ا اأن ندعو 
بيغ���ه  اأودمي���ار  تقالي���د  الكت�ش���اف  عمالءن���ا 
وخربته���ا وبراعته���ا يف �شناع���ة ال�شاع���ات يف 
متجرنا ال���ذي �شمم موؤخرا. ويخل���ق الت�شميم 
املعتم���د اجلدي���د اأجواء من الرتح���اب والدفء 
ويع���زز من ح�شورنا يف البحري���ن ويف املنطقة 

على نطاق اأو�شع”.
و�شتعر�س �شاعات من املوديالت الرمزية 
وم���ن املجموع���ة اجلدي���دة - مما يوف���ر متعة 
ا�شتثنائي���ة لع�ش���اق ال�شاعات وه���واة جمعها 
يف ه���ذا البوتيك اجلديد ال���ذي يعترب بامتياز 

“منزال بعيدا عن املنزل” الأودميار بيغه.
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  1248
�إ�شبيلية  مدينة  �شقوط 
ك����������رى �حل������و��������ر 
ملك  يد  يف  الأندل�سية 
ق�����س��ت��ال��ة ف���رن���ان���دو 

الثالث.

 1877
�إدي�������ش���ون   ت���وم���ا����س 
يخرتع �آلة �لفونوغر�ف.

 1798
ك����اروالي����ن����ا  والي��������ة   
على  ت�شادق  �ل�شمالية 
�لد�شتور �الأمريكي ومت 
كالوالية  بها  �الع��رت�ف 
رق��م 12 م��ن �ل��والي��ات 

�ملن�شمة.

  1931
كني�شة  مبنى  �أول  بناء 
يف �لكويت وهي كني�شة 
تقام  وكانت  �مل�شيح، 
باللغة  ���ش��ل��و�ت  ب��ه��ا 
و�لعربية  �الإن��ك��ل��ي��زي��ة 
مقر  ب���ج���و�ر  وم��ق��ره��ا 
�مل�شت�شفى �الأمريكاين.

 1948
كني�شة  �أول  �ف��ت��ت��اح   
�الأح���م���دي  م��دي��ن��ة  يف 

بالكويت.

 1949
للأمم  �لعامة  �جلمعية   
�مل��ت��ح��دة ت��و�ف��ق على 
��شتقلل ليبيا مع وحدة 

�أر��شيها.

“مـعــزة وإبـراهيــــم” 
بنـــادي البحريــن للسينمـا

يعر����س ن���ادي �لبحري���ن لل�ش���ينما عند 
�ل�ش���اعة �لثامن من م�ش���اء يوم غ���د �الأربعاء 
و�ش���من برناجمه �ال�ش���بوعي �لفيلم �مل�ري 
�الأمل���اين �المار�ت���ي �لفرن�ش���ي “عل���ي معزة 
و�إبر�هيم” للمخرج �ري���ف �لبند�ري وبطولة 
على �ش���بحي و�حم���د جمدي و�ش���لوى حممد 
وناهد �ل�ش���باعي. وتدور ق�ش���ة �لفيلم علي 
�ش���اب ع�ريني يحب معزة ويو�جه �نتقاد�ت 
كث���رية م���ن جمتمعه ب�ش���بب ذل���ك. للتغلب 
عل���ى هذ� �لو�ش���ع جت���ره �أم���ه عل���ى زيارة 
�أح���د �ملعاجل���ني �لروحانيني حي���ث يلتقي 
�إبر�هي���م �لذي يع���اين من غريبة وي�ش���مع يف 

�أذنه �أ�ش���و�تا، حالة �كتئاب حادة ال ي�شتطيع 
ف���ك رموزها. ينطلق عل���ي ومعزته و�إبر�هيم 
يف رحلة ع���ر م�ر يحاوالن خللها م�ش���اعدة 
بع�ش���هما �لبع����س للتغل���ب عل���ى حمنتهما 
و�لعث���ور عل���ى �أم���ل للتم�ش���ك باحلي���اة مرة 
�أخ���رى. ف���از �ملمث���ل عل���ي �ش���بحي بجائزة 
“�ملهر �لطويل الأف�ش���ل ممثل” يف مهرجان 
دب���ي �ل�ش���ينمائي �ل���دويل كما ف���از �لفيلم 
بثلث جو�ئز من خلل م�ش���اركته كم�روع يف 
ور�ش���ة فاينال كات فين�شيا �شمن فعاليات 

مهرجان فيني�شيا �ل�شينمائي.

نظم مرك���ز عبد�لرحمن كان���و �لثقايف 
موؤخ���ر� حما�رة بعن���و�ن “�مللكية �لفكرية 
وحق���وق �ملوؤلف يف جمال �لف���ن و�الإبد�ع” 
للأ�شتاذ يو�شف حممد و�أد�ر �حلو�ر �إبر�هيم 

�الأن�شاري.
و��ش���تهل يو�ش���ف �ملحا�رة بتعريف 
�مللكي���ة �لفكري���ة بكونه���ا �أعم���ال �لفكر 
�البد�عي���ة م���ن �الخرت�ع���ات و�مل�ش���نفات 
�الأدبية و�لفنية و�لرموز و�ل�ش���ور �أما فيما 
يخ�س حقوق �مللكية �لفكرية فهي تعرف 
بح���ق �الإن�ش���ان يف �نتاجه �لعلم���ي و�لفني 
و�لتقن���ي حيث ي�ش���تفيد من ثم���ار �نتاجه 
ماديا و�أدبي���ا وله حق �لت����رف �أو �لتنازل 

بحقه �ملايل و�الأدبي.
وبني �ملحا�ر �أهمية هذ� �ملو�شوع يف 
وقتنا �حل���ايل حيث يرتبط هذ� �ملو�ش���وع 
باإنتاج �الأفكار و�الإبد�ع و�بتكار تكنولوجيا 
�ملعلوم���ات ودورها يف جتديد �القت�ش���اد 
�لعامل���ي وحتديد ق���وة �لدولة، و�أ�ش���ار يف 
خ�ش���م حديث���ه �أن �الإح�ش���ائيات �الأخ���رية 
�أ�ش���ارت لتمركز مملكة �لبحرين يف �ملركز 
�لر�ب���ع عربي���ا على م�ش���توى موؤ����ر �الإبد�ع 
و�ملركز �لتا�ش���ع و�خلم�ش���ني على م�شتوى 

�لعامل.  و�أكد �الأ�ش���تاذ يو�ش���ف باأن �أهمية 
�مللكي���ة �لفكري���ة تكمن يف �ش���مان حماية 
و�ش���لمة �مل�ش���نفات م���ن �أي حتري���ف �أو 
�أ�ر�ر قد ت�ش���يبها باالإ�ش���افة �إلى �شمان 
حقوق �ملوؤلف �ملادية و�ملعنوية على هذه 
�مل�شنفات، كما مت تق�شم �مللكية �لفكرية 
لفئتني رئي�شيتني وهما �ل�شناعية وت�شمل 
�لن�ش���اط �الإبد�عي يف جم���االت �الخرت�عات 
و�لعلم���ات �لتجاري���ة و�لر�ش���وم و�لنماذج 
�ل�ش���ناعية �أما فيما يخ����س �الأدبية �لفنية 
فت�ش���مل كل عمل �إبد�عي يف �ملجال �الأدبي 
و�لعلمي و�لفني �أيا كان �شكل �لتعبري عنه 

بحيث يعتر �لعمل ملكا ملوؤلفه.
كما �أ�ش���ار �ملحا�ر �إلى تاريخ مفهوم 
�مللكي���ة �لفكري���ة باأن���ه يع���ود �إل���ى ع�ر 
�لنه�ش���ة؛ حيث �ش���در يف مدينة �لبندقية 
قان���ون خا����س بحماية �الخرت�ع���ات يف عام 
1474 ميلدي و�شبقه مفهوم حق �ملوؤلف 
يف عام 1440 ميلدي لتتبعهم �لعديد من 

�التفاقيات �خلا�شة بذلك.
و�أم���ا فيما يخ�س حق���وق �ملوؤلف فقد 
�أو�ش���ح �الأ�ش���تاذ يو�ش���ف �أن هذه �حلقوق 
تن���درج حت���ت فئت���ني رئي�ش���يتني وهم���ا 

�حلق���وق �ملالية �لتي م���ن �ملمكن �لتنازل 
عنه���ا و�حلق���وق �ملعنوي���ة وه���ي �لت���ي ال 
ميك���ن حرمان �ملوؤلف منها باأي �ش���كل من 
�الأ�شكال. ويف ختام �ملحا�رة تكلم �الأ�شتاذ 
يو�شف عن �أ�شكال �نتهاك �مللكية �لفكرية 
حيث ظهرت موؤخر� �لعديد من �النتهاكات 
�لت���ي �أثرت عل���ى حقوق �مللكي���ة �لفكرية 
وتختل���ف وفق���ا لطبيع���ة �حلق���وق �لت���ي 
تهاجمها مثل �مل�ش���نفات �لفنية و�الأدبية 
�لت���ي م���ن �ملمك���ن �أن تتعر����س للهجوم 
و�ل�رق���ة عن طري���ق بيعه���ا �أو تاأجريها �أن 
ن�رها بطرق غري مرخ�ش���ة من قبل �شاحب 
هذه �مل�ش���نفات مما ينتج عن���ه عدة �أ�ر�ر 
�قت�شادية توؤثر ب�شكل �شلبي على �أ�شحاب 
هذه �حلقوق �لفكرية و�ملجتمعات ب�ش���كل 

عام وترتتب عليها عقوبات خا�شة.

أحداث

تنزعج قليلً من ت�رفات طائ�شة من بع�س 
�الأ�شدقاء

تطبي���ق  يف  بذلت���ه  �ل���ذي  جه���دك  تت���وج 
�الإر�شاد�ت �ل�شحية 

ال ترتدد يف تقدمي �مل�شاعدة للآخرين هذه 
اليام 

تك���ون �الأيام �ملقبل���ة حافلة بالن�ش���اطات 
الريا�سية 

تندفع للقيام بكل م���ا يعود بالفائدة على 
�شحتك

حاول �أن جتتهد يف �لعمل �أكرث من �ل�شابق

�لعم���ل �ملتو��ش���ل ي�ش���بب ل���ك �لتع���ب.. 
��شرتخ قليل 

جتد �أن هنالك �شخ�شاً ما يحاول �لعرقلة 
�أو �ملماحكة 

قد جتد نف�ش���ك جمر� على �لت�رف معهم 
باأ�شلوب لني 

يتي���ح �أمام���ك ه���ذ� �لي���وم فر�ش���اً جديدة 
ل�ر�كة حمتملة 

يفر����س علي���ك �لنقا����س �له���ادئ و�حلو�ر 
وتقدمي �لتنازالت 

علي���ك �لقيام باأعم���ال متاأخ���رة، فحاول �أن 
توفق بني �لقدمي و�جلديد 
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يوسف محمد بـ”كانو الثقافي”:

أهمية الملكية الفكرية تكمن في ضمان حماية المصنفات من أي تحريف
“خرايف”  �سعر 
ل��ورق��ة غ��ار من 

تاج نابليون
بيع���ت ورقة غ���ار ذهبية �ش���نعت 
لتاج نابليون عند تتويجه �لعام 1804، 

ب�شعر 625 �ألف يورو، خلل مز�د نظمته 
د�ر “�أوزنا”، يف فونتينبلو قرب باري�س.

وجت���اوز هذ� �ملبلغ بكثري �ل�ش���عر �ملقدر �أ�شا�ش���ا، وكان بحدود 100 اإل���ى 150 �ألف يورو، على ما 
�أو�شحت د�ر �ملز�د�ت، م�شددة على �أن هذ� �ملز�د �أثار �هتماما كبري� يف �شفوف جامعي �لتحف �الأجانب 
و�لفرن�ش���يني. و�أ�ش���افت �أن هذه �لورقة، �لتي تتمتع بتفا�شيل دقيقة “حفظت يف عائلة �ل�شائغ حتى 
�أيامن���ا ه���ذه”. وكان نابليون ر�أى �أن �لتاج �لذي يظهر �أعلى جبني �الإمر�طور يف لوحة د�فيد �ل�ش���هرية 
“تتويج نابليون” ثقيل جد� خلل جل�شة قيا�س، فقرر �ل�شائغ مارتان غيوم بيينيه يومها �شحب 6 اأوراق 
كب���رية ووزعها على بناته. وبيعت �إحدى ه���ذه �الأور�ق يف �ملز�د، و�لتاج كان موؤلفا من 44 ورقة كبرية 
و12 ورقة �ش���غرية وق���د �أذيب خلل مرحلة ��ش���تعادة �لنظام �مللكي )1830-1815( مع �ل�ش���عار�ت 

�الأخرى، �لتي �بتكرت خ�شي�شا لنابليون من �شوجلان وغريه.

زوجان عا�سا 60 عاما بنف�س الأجهزة الكهربائية

مغامر جريء يتحدى اخلوف وي�سبح مع مت�ساح!
ي�ش���عر معظ���م �لنا����س بالرهب���ة �إذ� 
�ق���رتب منه���م حي���و�ن مفرت����س، ولكن 
�أح���د �ملغامرين �ل�ش���جعان جتاهل غريزة 

�خلوف و�لتقط �شور� مذهلة لتم�شاح.
وبد� �لتم�ش���اح �لذي �ش���وره روبرت 
�شميت�س، �لبالغ من �لعمر 34 عاما، قريبا 
جد� من �لكامري�، �أثناء ت�ش���ويره يف مياه 

Jardines de la Reina بكوبا. 

و�ش���مم �ملغام���ر �لبلجيك���ي �جلريء 
ب���كل  �لن���ادر  �حل���دث  ت�ش���جيل  عل���ى 
تفا�ش���يله، وم���ن �ملث���ري للهتم���ام �أن 
بع����س �ل�ش���ور �ملذهل���ة ُتظهر �أ�ش���نان 

�لتم�شاح بغاية �لو�شوح.
ق���ال  جتربت���ه،  ع���ن  حدي���ث  ويف 
�ش���ميت�س: “كن���ت متوت���ر� قلي���ل، كان 
�حليو�ن �لر�ئع قادر� على فعل �أي �ش���يء 

يل”. و�أ�ش���اف مو�ش���حا: “مل �أك���ن خائفا 
جد�، ��ش���تمتعت بكل ثاني���ة من �حلدث، 
كما �أنه من �مل�شتبعد جد� �أن �أح�شل على 
فر�شة كهذه يف �أي وقت قريب، �أو يف �أي 
مكان �آخر”. وذكر �ش���ميت�س �أن �لتم�شاح 
كان يع���رف �أنن���ا يف �مل���اء، وكان مهتما 
بوجودنا، ولكن���ه بد� بارد� جد� ومل ُيظهر 

�أي �شلوك عدو�ين.

“القهوة” وقوًدا للحافالت يف لندن
و�رك���ة  �ش���ل  د�ت����س  روي���ال  �رك���ة  قال���ت 
�لتكنولوجيا �لنظيف���ة بايو-بني، �أم�س �الإثنني، �إن 
بقايا �لقهوة �شت�شاعد يف تزويد بع�س �حلافلت يف 

لندن بالوقود.
و�أفاد بي���ان لل�ركتني �أن بيو- بني و�ريكتها 
�أرجن���ت �إنرج���ي �أنتجت���ا حت���ى �الآن م���ا يكف���ي من 
زي���ت �لقه���وة لت�ش���غيل حافل���ة و�حدة مل���دة عام، 
�إذ� ��ش���تخدم كمزي���ج خال�س ي�ش���كل ن�ش���بة 20 % 
خم�ش�شة للعن�ر �حليوي ويخلط مع �لديزل م�شكل 

ما يعرف بوقود بي 20.
وقال���ت هيئ���ة �لنقل يف لن���دن عل���ى موقعها 
�الإلك���رتوين �إنها تتجه ال�ش���تخد�م �لوق���ود �حليوي 
لكب���ح �نبعاث���ات �لكرب���ون، و�إنه���ا تخت���ر وق���ود� 
م�ش���نوعا من زيت �لطه���ي �ملاأخوذ من �ش���ناعات 

�الأغذية، وفق “رويرتز”.

حفل زفاف يتحدى “ترامب”
�ختار �أمريكي ومك�شيكية �أن يعقد� قر�نهما 
عل���ى �حلدود بني بلديهما، يف خطوة ذ�ت رمزية 
تتعار�س مع توّجهات �لرئي�س �الأمريكي دونالد 
تر�م���ب لبناء ج���د�ر حدودي فا�ش���ل ملنع دخول 

�للجئني.
و�أك���دت �لعرو����س �إيفيلي���ا ريي����س، وه���ي 
ترت���دي �لف�ش���تان �الأبي����س “هذ� �جل���د�ر لي�س 
موج���ود� يف نظر م���ن يحّبون بع�ش���هم.. �حلّب ال 
يع���رف ح���دود�”. وق���ام قا�س مك�ش���يكي بعقد 
�لق���ر�ن عند “باب �الأمل”، وهو باب يف �ل�ش���ياج 
�ل�شائك �لذي يف�شل �أر��شي �لبلدين يف منطقة 
بليا����س دي تيخو�نا، وقد فتح���ه حر�س �حلدود 
�الأمريكي���ون �ش���اعة و�حدة خ�شي�ش���ا م���ن �أجل 
�لزفاف. وتبعا لذلك، يكون �لزو�ج قد ُعقد متاما 

على �حلدود بني �لبلدين.

وفاة اأ�سهر �سفاح يف اأمريكا
تويف �ل�شفاح �الأمريكي ت�شارلز مان�شون �لذي 
�أ�ش����س جماعة دينية وقتل جمموعة من �الأ�شخا�س 
من بينهم جنمة هوليوود �ملمثلة �ش���ارون تايت، 
وفق ما �أعلنت �ش���لطات �ل�ش���جون يف كاليفورنيا، 
م�ش���اء �الأحد. وكان ت�ش���ارلز مان�ش���ون )83 عاما(، 
�ل���ذي يق���ول �الأطب���اء �إنه م�ش���اب با�ش���طر�بات 
نف�ش���ية، �أ�ش����س يف �ل�ش���تينيات جماعة “مان�شون 
فاميل���ي” يف �ش���حر�ء كاليفورنيا، و�عتر نف�ش���ه 
�مل�شيح �ملخّل�س، و�رتكب جر�ئم قتل وح�شية يف 

�أحياء لو�س �أجنلو�س.
ومان�ش���ون �ل���ذي يعتر م���ن �أ�ش���هر جمرمي 
�لواليات �ملتحدة، م�ش���جون منذ �أكرث من 40 عاما 
ل�شل�ش���لة من �جلر�ئم من بينها قتل �شارون تايت 
زوجة �ملخرج رومان بوالن�شكي عندما كانت حامل 

يف �شهرها �لثامن، وذلك يف �لعام 1969.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

بعد زو�ج ��ش���تمر 61 عاما، قرر م�شنان بريطانيان �أخري� ��شتبد�ل �الأجهزة �لكهربائية �لتي 
��ش���رتياها مع زفافهما، لكن �ل�ش���بب مل يكن �أن �الأجهزة توقفت عن �لعمل. �ش���يدين �شاوندرز، 
�شاحب �ل� 83 عاما، وزوجته ر��شيل، قرر� عر�س �أجهزتهما �لكهربائية يف متحف، ليوؤكد� للجيل 
�جلديد كم كانت �ل�ش���ناعة يف خم�ش���ينات �لقرن �ملا�شي �أف�شل بكثري مما هي عليه �الآن. وقال 
�شيدين، �ملحا�شب �ملتقاعد: “�الأ�شياء كانت ت�شنع بجودة �أعلى يف تلك �الأيام. كانت �أكرث متانة 
وق���وة، لكن بالتاأكيد �الأ�ش���ياء �حلديثة �أكرث تطور�”. واأ�س���اف: “�أعتقد �أن كل �ش���يء كان ينال 
�هتماما �أكر بكثري يف �ملا�شي”. و��شرتى �شيدين �لفرن مقابل 19 جنيها �إ�شرتلينيا، و�ل�شخان 

ب� 15 جنيها، و�لغ�شالة ب� 60 جنيها، �أما جمفف �مللب�س، فكلفه 52 جنيها.

هندية جنمة  يقتل  ملن  دولر  مليون   1.5

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

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

ت�شدر عن د�ر �لبلد لل�شحافة و�لن�ر و�لتوزيع 

  للتو��شل مع ق�شم �العلنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ال�شرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة �الأيام للن�ر

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 04:40
الظهـر: 11:24 
العصــر: 02:26
المغرب: 04:47
العشاء: 06:17

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�رتفاع موج �لبحر من قدم اإلى قدمني قرب 
�ل�شو�حل ومن 2 اإلى 4 �قد�م يف عر�س �لبحر. درجة 

�حلر�رة �لعظمى 30، و�ل�شغرى 21 درجة مئوية.

�لطق�س �ملتوقع لهذ� �ليوم 
�شيكون معتدالً مع كميات 

متفاوته من �ل�شحب.

�لرياح جنوبية اإلى جنوبية �رقية 
من 5 اإلى 10 عقد وت�شل من 12 

اإلى 17 عقدة يف وقت الحلق.

رجالن يبحران في زورق وسط 
سرب من طيور النورس في نهر 

يمونا الهند. )رويترز(

عر�س ع�شو �حلزب �لقومي �لهندو�شي �حلاكم 100 مليون روبية )1.5 مليون دوالر( مكافاأة لكل 
من يقتل �ملمثلة �لرئي�ش���ة وخمرج فيلم “بادمافاتي” �لذي �ش���يعر�س يف �ش���االت �ل�شينما قريبا؛ الأنه 
يحكي عن علقة بني ملكة هندو�شية وحاكم م�شلم. و�أعلن �شور�ج بال �أمو، زعيم حزب بهار�تيا جاناتا يف 
والية هاريانا �شمال �لهند، عن مكافاأة لقتل �ملمثلة ديبيكا بادوكون، و�ملخرج �شاجناي ليل بهان�شايل، 
�الأحد، وفق ما نقلت “�أ�شو�شيتد بر�س”. ودفع �لتهديد منتجي �لفيلم لتاأجيل عر�شه، �لذى كان مقرر� 

طرحه يف دور �ل�شينما يف �الأول من دي�شمر.

وط�����ن�����ا جم���������د  ي���������ا  خ�����ل�����ي�����ف�����ة  ي���������ا  ع������������زك  د�م 
م���دي���د ع����م����رك  وع�������ش���ى  د�مي  �ل�����ق�����وة  ع���ل���ى  ع�������ش���اك 

ل���������و ي�����ت�����ع�����ب ط������������رف ع�����ي�����ن�����ك ي���������ا ك���������ر ه���م���ن���ا
ج����دي����د ب����ن����ب���������س  ث������ان������ي������ة  ك��������ل  ن������ف������دي������ك  ر�ح 

ب���ن���دع���ي���ل���ك ل���ي���ل ون����ه����ار ، وب����رجت����ى �ل����رح����م����ن ك��ل��ن��ا
ت���ب���ق���ى خ���ل���ي���ف���ت���ن���ا ي������ا �����ش����اح����ب �ل������������ر�أي �ل�������ش���دي���د

 
لوحة بريشة الفنان محمود غريب



17 51 51 51
BisB.com تطبق الشروط واألحكام.

 الحساب الذي 
يضاعف ثروتي شهرًيا

 مع حساب الوكالة االستثماري من بنك البحرين اإلسالمي، 
 ستحصل على معدل ربح سنوي متوقع ال يقل عن 

3.5% على استثمارك لمدة سنتين مع أرباح تدفع شهرًيا.

 بادر بزيارة أحد فروع بنك البحرين اإلسالمي أو مجمعاته 
المالية اليوم لفتح حسابك ومتابعة نمو ثروتك.

حساب الوكالة
االســــــــــــــــتــثـــــمـــــــاري
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املحرر االقت�صادي

الوزراء �صاحب  رئي�س  برعاية 
خليف���ة  الأم���ر  امللك���ي  ال�ص���مو 
ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة، ينطل���ق 
اليوم )الثالث���اء( معر�س اجلواهر 
املعر����س   ،2017 العربي���ة 
الأ�ص���خم يف ال����رق الأو�ص���ط، يف 
ن�ص���خته ال�صاد�ص���ة والع�ري���ن يف 
مركز البحري���ن الدويل للمعار�س 
واملوؤمت���رات وي�ص���تمر حتى يوم 

ال�صبت 25 نوفمرب 2017.
املعر����س  يف  وي�ص���ارك 
له���ذا الع���ام اأك���ر م���ن 600 من 
العار�صني املحليني والإقليميني 
اأح���دث  بعر����س  والدولي���ني 
اجلديدة  الت�ص���ميمات  �ص���يحات 
كليا، واأحدث جمموعاتهم الثمينة 
اإلى جانب قطع الطبعة املحدودة 

ح�را يف هذا احلدث.
امل���اركات  اإل���ى  وين�ص���م 
الوطنية  العاملي���ة واملجموع���ات 
وجت���ار  امل�ص���ممني  م���ن  ع���دد 
التجزئة وامل�صنعني من 30 دولة 
من جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك 
م���ن املجوهرات  جمموعة خمتارة 

الرائدة يف البحرين.
جمان���ا  مفت���وح  واملعر����س 
لأف���راد اجلمه���ور من ال�ص���اعة 4 
حتى ال�ص���اعة 10 م�صاء يف الفرتة 
م���ن 21 اإل���ى 24 نوفم���رب، وم���ن 
ال�ص���اعة 12 ظهرا اإلى ال�صاعة 10 

م�صاء يوم 25 نوفمرب.
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دعـم رئيـ�ض الوزراء �ســر جنـــاح معــر�ض اجلواهــر العربيـــة
“البحرين للمجوهرات” يبهر الزوار يف كل عام مبا هو جديد... حممد ال�شريازي:

البحري���ن  مبرك���ز  الإداري  املدي���ر  ق���دم 
للمجوهرات حممد �ش���ريازي ال�ش���كر والتقدير 
اإل���ى القيادة الر�ش���يدة ملا يحظ���ى به معر�ض 
اجلواه���ر العربي���ة من دع���م واإ�ش���ناد، معتربا 
الرعاي���ة الكرمي���ة م���ن ل���دن رئي����ض ال���وزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة للمعر�ض ال�شنوي �رسا من اأ�رسار جناح 

املعر�ض الأكرب على م�شتوى املنطقة.
واأك���د �ش���ريازي يف لقاء مبنا�ش���بة انطالق 
معر����ض اجلواه���ر العربي���ة اأن مرك���ز البحرين 
للمجوه���رات، ال�رسك���ة الرائدة واأكرب �شل�ش���لة 
متاج���ر لبيع املجوهرات املتمي���زة، متكن بعد 
�شنني من العمل الدوؤوب واخلربات املرتاكمة 
م���ن اإبه���ار زوار املعر����ض يف كل ع���ام مبا هو 
جدي���د واأني���ق، اإذ اأ�ش���بح املركز يوف���ر اليوم 
يق���ارب نحو 60 عالم���ة جتارية فاخ���رة، تقدم 

باأ�شعار تناف�شية.
 

ما السر في نجاح معرض الجواهر 
العربية الذي تستضيفه مملكة 

البحرين في كل عام؟

- ل �ش���ك اأن دع���م القي���ادة الر�ش���يدة يف 
مملكة البحري���ن والرعاية الكرمية التي يحظى 
بها املركز يف كل ع���ام من لدن رئي�ض الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة تعد �رسا كبريا لنجاح املعر�ض الأكرب 

والأعرق على م�شتوى املنطقة.
ول يفوتن���ا يف ه���ذه املنا�ش���بة اأن نتقدم 
اإل���ى  والتقدي���ر  والعرف���ان  ال�ش���كر  بجزي���ل 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�ض ال���وزراء على 
الدعم امل�ش���تمر والالحمدود ملعر�ض اجلواهر 
العربية، وت�ش���جيع �ش���موه امل�ش���تمر ل�شناعة 

الذهب واملجوهرات يف البحرين.
 

ما سر إعجاب الزبائن بجناح مركز 
البحرين للمجوهرات في معرض 

الجواهر العربية السنوي؟

للمجوه���رات  البحري���ن  مرك���ز  ي�ش���غل   -
العري���ق م�ش���احة ه���ي الأك���رب ب���ني الأجنح���ة 
امل�شاركة يف معر�ض اجلواهر العربية ال�شنوي.

ومتك���ن املرك���ز العري���ق وبعم���ل دوؤوب 
وجه���د مرتاكم على مدى ال�ش���نني م���ن اإبهار 
زوار املعر����ض يف كل عام مبا هو جديد واأنيق، 
ويوف���ر املرك���ز الي���وم يقارب نح���و 60 عالمة 
جتارية فاخرة، ا�ش���تملت على منتجات قدمت 

باأ�شعار تناف�شية.
واحت���ل املرك���ز العريق ال���ذي اأ�ش�ش���ه 3 
م���ن رجال الأعم���ال وهم: عبدالرزاق �ش���ريازي 
)رحمه اهلل( وعبداملجيد �شريازي واأبوالقا�شم 
�ش���ريازي، مكان���اً ب���ارزاً يف جم���ال املجوهرات 
الفاخ���رة يف الأ�ش���واق وتت�ش���من املجوهرات 
وال�ش���اعات على م�ش���توى البحري���ن واملنطقة 

ككل.

بم يتميز مركز البحرين للمجوهرات؟

ا  - ويعترب مركز البحرين للمجوهرات حاليًّ
الأكرث تف�ش���يالً من بائعي التجزئة العامليني 
مل�ش���ممي املجوهرات وال�ش���اعات ال�شوي�رسية 

ال�شهرية يف مملكة البحرين.
ويحظ���ى املرك���ز بتاريخ طويل وي�ش���ّكل 
اأ�شا�ًشا للزبائن الأوفياء، ويقدم خدمات ما بعد 
البيع ممتازة والتي تعد من العوامل الرئي�شية 

وراء النجاح الباهر لل�رسكة يف هذا املجال.
واحتل مرك���ز البحرين للمجوه���رات مكاًنا 

بارًزا يف جمال ال�ش���لع الفاخرة يف ال�شوق والتي 
تت�شمن املجوهرات وال�ش���اعات على م�شتوى 

البحرين واملنطقة ككل.
 

ما هي العالمات التي يقدمها 
المركز في المعرض؟

- يطرح يف كل عام عالمات جتارية �شهرية 
لل�ش���اعات الفاخ���رة والأنيق���ة، مث���ل: باتي���ك 

فيلي���ب وبريجيت وفا�ش���ريون كون�ش���تانتني 
واآي لن���غ و�ش���وهني وييغر يل كوت���ور وهاري 
وين�شتون وبولغاري وغروبل فور�شي وبياجيه 
وهوبل���و واأوميجا و�ش���وبارد وتيف���اين اأند كو 

وغريها.
ويق���دم املرك���ز جمموع���ات املجوه���رات 
 RCMالفاخرة كت�ش���اميم ماريا جا�ش���باري و
SRL و�رساي���ر وبوغ���ارت اأمراب���ايل و�ش���وترا 
وديجو واإت�ض �شترين وموراغليون و�شتاورينو 

فراتيللي و�رساينري وبولغاري واإيفانكا ترامب، 
وميتل���ك املركز جمموع���ات عتيقة اأي�ش���اً من 
ال�ش���اعات الفاخ���رة والت���ي ل يق���دم طرازها. 
وجمموع���ات الأطفال التي توف���ر هدايا راقية 

لإلهام اجليل القادم.
للمجوه���رات  البحري���ن  مرك���ز  ويحر����ض 
عل���ى مواكبة التمي���ز واجلودة ومبا يتما�ش���ى 
مع تاريخ البحرين العريق امل�ش���هور ب�ش���ناعة 

املجوهرات.

�ساعة عن  “بريلوتي” تك�سفان  “هوبلو” و 
”Classic Fusion Chronograph Berluti“ 

”Hublot Techframe“ ت�سميم
 احتفاال بالذكرى الـ 70 لفرياري

Classic Fusion Chron -  ددم���ج �ش���اعة
graph Berluti اجلدي���دة ب���ني اإبداع “هوبلو” يف 
�شناعة ال�شاعات وغ�شاء العتق املبتكر والفريد من 

 .Berluti نوعه جللود بريلوتي
“على م���ّر الأجيال، ط���ّورت بريلوت���ي خربتها 
ال�ش���تثنائية لإتقان مل�شة غ�ش���اء العتق التي متّيز 
جلوده���ا. ومتّكّن���ا، م���ن خ���الل اجلمع ب���ني املهارة 
احلرفّية التقليدية وخربتن���ا التقنّية، من دمج هذه 
امل���ادة الطبيعية مع الدّق���ة امليكانيكّي���ة لهوبلو. 

وبف�ش���ل الأ�ش���لوب املن�ّش���ق م���ن املع�ش���م حّتى 
القدمني، �شيج�ّش���د الرجل الع����رسي باإطاللته جوهر 

الأناقة!” 
ريكاردو غوادالوبي، الرئي�ض التنفيذي لهوبلو
ويعود تاأ�ش���ي�ض بريلوتي يف فرن�ش���ا اإلى العام 
1895، عل���ى ي���د الإيط���ايّل األي�ش���اندرو بريلوتي، 
وت�شتهر املاركة الباري�ش���ية حالًيا ب�شناعة الأحذية 
والإك�ش�ش���وارات وجمموعات الأزياء الرجالية، حيث 
يخت���ار اأكرث الرج���ال اأناقة اأحذيته���م من جمموعات 

بريلوتي الت���ي تاأ�رسهم جلودها ذات الطابع اجلريء 
وغ�ش���اء العت���ق ال�ش���هري. يف الع���ام 2016، اأطلقت 
Classic F -  ووبل���و ابتكاره���ا الأول: جمموع���ة
sion Berluti كال�ش���يك فيوج���ن بريلوتي. ففي 
اإط���ار الحتفال بالذكرى ال�120 على تاأ�ش���ي�ض دار 
بريلوتي، ج�ّشدت هذه القطع اأ�شلوب �شانع الأحذية 
ال�ش���هري الفريد من نوعه يف �ش���اعة، للم���رة الأولى 
عل���ى الإطالق. وقد ا�ش���ُتخدم يف ه���ذا املوديل جلد 
البندقية الذي ت�ش���تهر به بريلوتي ل�شناعة احلزام 

لالحتف���ال بالذكرى ال�ش���نوية ال� 70 لفرياري، 
يقدم �ش���انع املحركات الإيط���ايل و�رسيكته هوبلو 
جمموعة �ش���اعات جديدة مبتكرة. �ش���اعة “تكفرامي 
فرياري 70 ي���ريز توربيون كرونوغراف”، امُلبتكرة 
با�شتخدام النهج نف�ش���ه املتبع لت�شميم �شيارة يف 
مركز ت�شميم فرياري، وبال�شتناد اإلى خربة هوبلو 
يف جمال �ش���ناعة ال�شاعات، ت�ش���تهل ف�شاًل جديًدا 
من ف�شول ال�رساكة التي جتمع بني هوبلو وفرياري. 
وتتوافر ال�ش���اعة يف 3 اإ�ش���دارات - م�شنوعة 
من الكينغ غولد، والكارب���ون بيك، والتيتانيوم - 
واأُنتجت 70 قطع���ة من كل منها، وهي موجهة اإلى 

هواة جمع القطع املميزة.
“من ت�ش���ميم فرياري و�ُشنع هوبلو”. هذا هو 
املبداأ الذي �ش���اد يف اإطار ت�ش���ميم واإتقان �ش���اعة 
َتكفرامي ف���رياري 70 يريز توربي���ون كرونوغراف 
اجلدي���دة. جهد جماعي بداأ م���ع فرياري يف مارانيلو 
وانته���ى م���ع هوبلو يف Nyon. ي�ش���ار اإلى اأن هذه 

الت�ش���كيلة اجلديدة من �ش���من جمموع���ات هوبلو 
تهدف اإلى تقدمي �ش���اعة متج���ذرة بعمق يف هوية 
ف���رياري - بحيث جتمع بني القوة والأداء والرباعة 

- وم�ش���نعة يف م�ش���نع هوبل���و، لتج�ش���د بذل���ك 
ان�ش���هاًرا مثالًيا بني عامَلي ال�ش���يارات و�ش���ناعة 

ال�شاعات.

ال�سفري” املاّدة  “ال�ساعة 
اجلديدة الثمينة من “هوبلو”

منتج���ات  ت�ش���ّم  عائل���ة  “هوبل���و 
تت�ش���ارك اجلوهر نف�ش���ه، وال�شفري هو 
اإحداها. اإّنها ماّدة مبهرة ودقيقة للغاية، 
ي�شتلزم احل�شول على �شفافّيتها التاّمة 

م�شتوى مثالياً من ال�شقل. 
وما زال ي�شّكل �شنعها حتّدياً فعلياً 
بالن�ش���بة لنا، كما اأّنه عملّية ن�ش���عى اإلى 
حت�ش���ينها با�ش���تمرار اإل���ى اأق�ش���ى حّد 
ممكن. فعرب طرح قيود جديدة، يدفعنا 
كّل مودي���ل اإلى حت�ش���ني اإمكانّياتنا. اإّن 
ال�ش���عي خلف التفّوق التقني واجلمايل 

هو حمّفز حقيقي لفرقنا.
يق���ول الرئي����ض التنفي���ذي لهوبلو 
بالرت���كاز على  ري���كاردو غوادالوب���ي: 
مفه���وم All Black الذي بات �ش���يحة 
 All ل ميكن تفويتها، يكت�ش���ح مفهوم

MP- جمموع���ات هوبلو. فبعد Clear
بان���غ  “لف���رياري” �ش���فري، وبي���غ   05
اونيكو، حان الوقت الآن لعلبة �شبرييت 
اوف بيغ بانغ اأن ت�شبح �شّفافة. فعندما 
ت�ش���بح زخرفة �ش���اعتك خفّية، تنك�شف 

اأ�رسار هند�شتها وحركتها مبا�رسة لك.
بالعودة اإلى رموز �شناعة ال�شاعات، 
مع ال�شعي الدائم خلف التفّوق واجلراأة، 
 All Clear مفه���وم  هوبل���و  قّدم���ت 
ك�ش���يحة اأ�شا�شية. اإّنها �ش���اعة تطلعك 
على كّل �ش���يء، وتك�ش���ف لك كّل �شيء 
وتتّبن���ى كّل �ش���يء، م���ن و�ش���ط علبتها 
اإل���ى حمّركه���ا ال���دّوار، ومن قلبه���ا اإلى 
روحه���ا، وم���ع �ش���فافّيتها الت���ي متت���ّد 
لتطال حزامها الوا�شح املعامل، املبّطن 

بال�شيليكون.



6 اأوجه، و12 حافة، و8 قمم. يعك�س املكعب 
الواحد الكمال الهند�س���ي الب�س���يط. اإن جمموعة 
“Ice Cube” متنا�س���قة، وتبعث على ال�س���عور 
باملتع���ة، فهي جتمع م���ا بني الأناق���ة واجلاذبية 
الع�رصي���ة، وتف���وق التوقع���ات لتك���ون جمموعة 

ا�ستثنائية ورائعة للغاية!

المنشأ
اأُطلقت هذه املجموعة اأول مرة العام 1999. 
ويله���م هذا الت�س���ميم الهند�س���ي دار �س���وبارد 
للمجوه���رات لبت���كار جمموع���ة رائع���ة وع�رصي���ة 

م�س���توحاة من مكعب���ات الثلج. ف���اإذا كنت تريد 
ت�ساميم ل�ساعات تنقلك اإلى املناطق املتجمدة 
اأو جموه���رات ت�س���عرك بال���رودة، فاإن ال�س���كل 
الع����رصي اجلديد ملجموع���ة “Ice Cube” هو ما 

تبحث عنه. 

ثورة أم تطور
حتمل جمموعة “Ice Cube” الروح نف�سها، 
لك���ن يف زمن خمتلف و�س���من جمموع���ة خمتلفة. 
فهي عبارة عن مكعبات اأ�س���غر ملمعة اأو مر�سعة 

باأملا�س، ومر�سو�سة يف �سفوف متتالية. وت�سم 
هذه املجموعة اخلوامت والأقراط والعقود، ناهيك 
عن الأ�ساور التي تالئم املعا�سم – اأو الكواحل – 
الأكرث ع�رصية. ه���ل تتاألق هذه القطع لوحدها اأم 
مع جمموعة اأخرى م���ن املجوهرات؟ ميكن ارتداء 
هذه القط���ع الرائعة اإما لوحدها اأو مع قطع اأخرى 
خللق مزيج �ص���احر من الذهب الأ�صفر والأبي�ض 
والوردي. وما هذه القط���ع ذات الأوجه املتعددة 
اإل انعكا�س للمراأة التي تزين اإطاللتها بها، فهي 
ت�س���ع جمالً وجاذبية، لتبث فيها روح الثقة التي 

ل ت�ستطيع العي�س بدونها.   

المستقبل في أعيننا 
اختارت �س���وبارد ذه���ب التعدين العادل 
اأخالقي���اً  علي���ه  امل�س���ادق   ”Fairmined“

يف ه���ذه املجموع���ة اإميان���اً منه���ا باأن 
الرفاهي���ة امل�س���تدامة ه���ي اأولوي���ة يف وقتنا 
احلا����رص، فه���ي رم���ز لإطالقها فع���اًل يف القرن 
الواح���د والع�رصين. كما اأنه���ا دللة على احرتام 
جمتم���ع التعدي���ن والبيئة. ولهذا ا�س���تخدمت 
�س���وبارد ه���ذا النوع م���ن الذه���ب يف جمموعة 
 ”High Jewellery“ الفاخ���رة  املجوه���رات 
ح���ن اأطلق���ت جمموع���ة ال�ص���جادة اخل�رضاء يف 
العام 2013، كذلك يف جمال �سناعة ال�ساعات 
الفاخرة وحتديداً يف �ساعات L.U.C. واإن جعل 
جمموع���ة “Ice Cube” جزء من هذه املبادرة 
يوؤك���د ت�س���ميم �س���وبارد عل���ى التح���ول اإلى 
ا�س���تخدام الذهب الأخالقي يف جميع منتجاتها 

من الآن ف�ساعداً. 
مهما كلفك الأمر. 

�ستكونني اأنت الأكرث ع�رصية! 

السنة العاشرة - العدد 3325 
الثالثاء

21 نوفمبر 2017 
3 ربيع األول 1439

4

  www.albiladpress.com
e-mail: local@albiladpress.com

L’ HEURE DU DIAMANT

“�شوبارد” تطلق جمموعتي جموهرات يف الأردن
ا�ست�س���افت دار �س���وبارد، بالتع���اون م���ع 
للمجوه���رات  املحمودي���ة  �رصك���ة  يف  �رصكائه���ا 
واملنتج���ات الفاخ���رة، حدث���اً فري���داً اأقامته يف 
�ص���الة العر�ض اخلا�ص���ة بها يف الأردن؛ من اأجل 
  RIHANNA( اإطالق جمموعتي املجوه���رات
CHOPARD( و)Ice Cube Pure(. وم���ن 
وح���ي ت�س���اميم املكعب���ات الذهبية مع مل�س���ة 
هند�سية مبتكرة، اأقيمت العديد من الفعاليات 
الرتفيهي���ة، حي���ث رق�س �س���يوف احلفل على 
اإيقاع الأنغام املو�س���يقية التي تعر عن الطابع 

احلر واملنطلق لكال املجموعتني.

”Ice Cube Pure“ مجموعة
جموه���رات جمموع���ة )Ice Cube Pure( ت�س���م 
اإك�س�س���وارات تواكب املو�س���ة وم�س���نوعة من الذهب 
الأ�س���فر الرائ���ع امل�س���تخرج بنه���ج اأخالق���ي والذهب 
الأبي����س وال���وردي. وميكن ارت���داء ه���ذه املجوهرات 
كقط���ع منف���ردة اأو حت���ى جمتمعة مع بع�س���ها البع�س 
لت�س���في اإطالل���ة �س���بابية اأك���رث ج���راأة. تت�س���م قط���ع 
املجموع���ة باعتمادها على نهم الت�س���اميم امل�س���غرة 
)minimalistic(، وتتمي���ز بطاب���ع ع����رصي مبتكر مع 

مل�سة حيوية.

”RIHANNA  CHOPARD“  مجموعة مجوهرات
ظه���رت جمموع���ة جموه���رات )RIHANNA  CHOPARD( ولي���دة 
للتع���اون بني دار �س���وبارد والفنان���ة ريهانا.  فمن خالل العمل امل�س���رتك مع 
الرئي�س ال�رصيك واملدير الإبداعي يف �س���وبارد كارولني �س���وفوليه امتزجت يف 
ه���ذه املجموعة املوهبة الإبداعية مع ال�س���غف العميق بتطوير قطع جموهرات 
جتم���ع بني حناياه���ا ح�س الأناقة الع�رصية والتاألق الكال�س���يكي.  وت�رصّبت قطع 
املجموعة بلون “اأخ�رص الغابات” الذي اختارته ريهانا �سخ�س���ياً كونه املف�سل 
لديها، حيث اتخذت هذه الإبداعات �س���كل مكعبات م�سقولة كمكعبات اجلليد 
���عة بالأملا�س م�س���نوعة من الذهب الوردي امل�ستخرج بنهج  اأو مكعبات مر�سّ

اأخالقي وامل�سادق عليه ب�سهادة “التعدين العادل”.

 ..”Ice Cube Pure“
بني الأناقة واجلاذبية الع�شرية
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