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السنة العاشرة - العدد 3334 
الخميس

30 نوفمبر 2017 
12 ربيع األول 1439

% اإ�شغال الفنادق املحلية   54.8

�س���جلت �ملنامة �ملرتبة �خلام�س���ة خليجًيا 
م���ن حي���ث ت�س���جيل �أعل���ى �إي���ر�د�ت للغرف���ة 
�لفندقي���ة �لو�حدة �ملتاحة بو�قع 111 دوالًر�، 
و�ل�ساد�س���ة عربًيا يف �سهر �س���بتمرب �ملا�سي، 
وذل���ك وفًق���ا لتقري���ر �رصك���ة �إرن�س���ت ويونغ 
�لذي ح�س���لت “�لبالد” �أم�س على ن�س���خة منه. 
و�س���هدت �إير�د�ت �لغرف���ة �لفندقية �لو�حدة 
�ملتاحة باملنامة تر�جًعا بن�س���بة 10 % قيا�ًسا 

ب� 123 دوالًر� يف �سهر �سبتمرب 2016.

مناطق البحرين على م�شافة واحدة من التطوير
اأهايل جدحف�ص بذلوا جهوًدا يف التقدم... جاللة امللك:

اأهمية التوا�سل احليوي بني الأ�سدقاء واحللفاء... �سمو ويل العهد:

�ملنامة - بنا: ��ستقبل عاهل �لبالد �ساحب 
�جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة، يف 
ق�رص �ل�س���خري �أم�س، عدد�ً من �أهايل جدحف�س 
و�ملناط���ق �ملجاورة، وذل���ك يف �إطار �للقاء�ت 
�لتي يحر����س عليها جاللته مع �أبن���اء �لبحرين 
�لكر�م، مبا يعود باخلري و�ملنفعة على �ململكة 
و�س���عبها �لكرمي. وقد �ألقى جاللة �مللك كلمة 
�س���امية قال فيها “�إذ نلتق���ي بكم �ليوم على 

�ملحبة و�ملودة، ن�سيد على وجه �خل�سو�س مبا 
بذله �أه���ايل جدحف�س و�إخوته���م من �ملناطق 
�ملج���اورة م���ن جه���ود م�س���كورة �أ�س���همت يف 
حركة �لتق���دم �ملبكرة �لت���ي عا�رصتها �لبالد، 
و�لت���ي مل يكون���و� بدورهم مبع���زل عنها، مبا 
�أتاحته من خدمات تعليمية و�س���حية وجتارية 
و�جتماعي���ة، تنام���ت وتطورت مب�س���اهماتهم 
وعطائهم وحر�س���هم على حفظ �ملكت�س���بات 

�لوطني���ة. كما كان لعلمائه���ا �الأجالء مو�قفهم 
�ملقدرة �ملتمثلة يف �ملنا�سحة �مل�ستمرة لكل 
م���ا يقوي �أركان �لبيت �لو�ح���د، و�لتاأكيد على 
وحدة �ل�سف �لوطني”. و�أكد جاللته �أن مناطق 
�لبحري���ن كافة على م�س���افة و�ح���دة من بر�مج 
�لتنمي���ة و�لتطوي���ر، �لتز�ماً بنهجن���ا �لد�ئم يف 

�حلفاظ على �سالبة �لبناء �لوطني 
و�تز�ن عنا�رصه وعد�لة توجهاته.

�ملنامة -بن���ا: �أكد ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �س���لمان بن حمد 
�آل خليف���ة �أهمية �لتو��س���ل �حلي���وي بني �لدول 
�لتع���اون  �أط���ر  لتعزي���ز  و�حلليف���ة  �ل�س���ديقة 
و�لتن�س���يق �مل�س���رتك حي���ال �لتحدي���ات �مللحة 
�لت���ي ي�س���هدها �لعامل يف ه���ذه �ملرحل���ة، منوهاً 
�س���موه بعم���ق �لعالق���ات �لبحريني���ة �الأمريكي���ة 
�لتي �س���هدت �لعديد من �ملحطات �ملهمة على 

�مل�ستويني �لثنائي و�الإقليمي.
م���ع وزي���ر �خلارجي���ة  لق���اء �س���موه  ول���دى 
�الأمرييكي ريك�س تيلر�س���ون يف و��سنطن �أم�س، 
�أ�ساد �سمو ويل �لعهد باملو�قف �حلازمة للرئي�س 
�الأمريكي دونالد تر�مب حيال �لتدخالت �الإير�نية 
يف �ملنطقة ودعمها لالإره���اب يف خمتلف مناطق 
�لع���امل، موؤك���د�ً �س���موه ��س���تمر�ر �لت���ز�م مملكة 
�لبحرين حيال �ال�س���هام بفاعلية يف دعم �جلهود 

�الأمريكية و�لدولية للت�سدي لالإرهاب و�لتطرف 
باأ�سكاله وم�سادره كافة.

كما �س���هد �س���موه مع وزير �لدفاع �الأمريكي 

�أثناء �للقاء مر��س���م �لتوقيع على متديد �تفاقية 
�لتعاون �لدفاعي بني مملكة �لبحرين 

و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

اأ�سادوا باعالن التنمية يف 10 مناطق... كفاءات حملية:  

لتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء اأبلغ الأثر
�ملنام���ة - بن���ا: ثّم���ن ع���دد م���ن 
�لكبرية  �لبحرينية �جلهود  �لكفاء�ت 
و�مل�سهودة �لتي تقوم بها �حلكومة 
برئا�سة رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل 
خليف���ة يف �الرتق���اء مب�س���توى حي���اة 
�ملو�طن �لبحريني، وحتقيق �لتنمية 
�مل�س���تد�مة، م�سيدين مبا مت �الإعالن 
عنه بجل�س���ة جمل����س �ل���وزر�ء موؤخًر� 
من �إجن���از�ت متت يف 10 ُمدن وقرى 
متثلت يف �إن�ساء �سبكات مياه جديدة، 
و��س���تبد�ل �س���بكات �ملياه �لقدمية 
وتقوي���ة �س���بكات �لتوزي���ع، وتنفيذ 
�س���بكات �ملياه للم�ساريع �الإ�سكانية 
�لوقائي���ة  و�ل�س���يانة  �جلدي���دة 
و�لطارئة، و�لك�س���ف ع���ن �لت�رصيبات 
غ���ري �ملرئية، وق���د �س���ملت كال من 
�ل���در�ز و�لبديع وبني جم���رة و�لقرّية 
و�أم �حل�س���م و�حل���ورة، و�لق�س���يبية 
وقاليل و�سرتة و�لنبيه �سالح و�سرتة 

وجنو�سان.
ويف حديثهم �خلا�س لوكالة �أنباء 
�لبحرين )بنا( �أك���دو� �أن �لتوجيهات 
�ل���وزر�ء  رئي����س  ل�س���مو  �ل�س���ديدة 
�لق���رى و�مل���دن  بزي���ار�ت  لل���وزر�ء 
ومتابعة ما يجري فيها من عمل تقوم 

باإجن���ازه �حلكومة كان له���ا �أبلغ �الأثر 
يف �ملح�س���لة �لنهائي���ة، الفتني �إلى 
�أن زيار�ت �س���موه �ل�سخ�سية للمدن 
و�لقرى ومن بعدها زي���ار�ت �لوزر�ء 
للمناط���ق �ملختلف���ة يف �لبحرين، قد 
�أكدت على �أن �لبحرين ت�س���ري بخطى 
ثابتة يف طريق �لتنمية �مل�ستد�مة بال 
توق���ف، وخا�س���ة �أن �ملو�طن يلم�س 

حر����س �لقي���ادة عل���ى خدم���ة 
4�ملو�طنني يف �أماكنهم.

ن�شيد مبواقف الرئي�س الأمريكي احلازمة جتاه اإيران

ذكيا اجلديد  املطار  جلعل  دولر  مليون   100
        علي الفردان من املنامة

ل�رصك���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  ك�س���ف 
مطار �لبحري���ن �لدويل حمم���د �لبنفالح �أن 
�ملطار �جلديد، و�لذي بد�أ ت�سييده موؤخر�ً، 
�س���يكون “مطار� ذكيا”، و�أن���ه قد يحتوي 
�أنظم���ة ذكية تتيح عدد� من �خل�س���ائ�س، 
من بينه���ا خا�س���ية �لتعرف عل���ى �لوجوه 
Facial Recognition System، و�لتي 
تتيح تخلي�س �الإج���ر�ء�ت دون �حلاجة �إلى 

موظفني، وذل���ك بكلفة تق���در بنحو 100 
مليون دوالر. 

وكان �لبنفالح ����رصح على هام�س ندوة 
�أقامته���ا جمعية رجال �الأعمال م�س���اء �أم�س 
�الأول، عن تركيب نح���و 25 نظاماً ذكياً يف 
مطار �لبحرين �لدويل با�س���تخد�م تقنيات 
�ملعلوم���ات، موؤك���د� �أنه �س���يتم يف �لفرتة 
�لقليل���ة �ملقبل���ة ط���رح مناق�س���ة كب���رية 
بقيمة 100 مليون دوالر؛ لت�س���ييد حظرية 

10طائر�ت جديدة مع بنيتها �لتحتية.

• جاللة �مللك لدى ��ستقباله �أهايل جدحف�س	

• �سمو ويل �لعهد ملتقياً وزير �لدفاع �الأمريكي	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	
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�لبحرين �س����تبقى د�ئم����ا و�أبد� �رصيكا فاعال الإر�س����اء �ل�س����الم ون�رص قيم 
�لت�س����امح وتعزيز �لتقارب بني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة و�لتقارب 

بني �سعوب �لعامل.
ق����وال وفعال تثبت �لقيادة �لر�س����يدة �أن بحرين �ل�س����الم يدها ممدودة 
لكل من ي�س����عى للخري وحتقيق �ل�س����الم و�ال�س����تقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل، 
ويف �لوقت ذ�ته تت�سدى بكل قوة وحزم جلميع �ملحاوالت �لر�مية لتهديد 

�الأمن وزعزعة �ال�ستقر�ر.
�لزيارة �لر�س����مية �لتي يجريها ويل �لعه����د نائب �لقائد �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س����احب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليفة �إلى �لوالي����ات �ملتحدة �الأمريكية تاأتي تاأكيد� على هذ� �ملوقف 
�لثابت جتاه �أمن �ملنطقة و��س����تقر�رها، وحر�س����ا من �س����موه على تر�سيخ 
�ل�رص�ك����ة بني �لبلدين من �أجل �لت�س����دي لتحديات �الإرهاب و�لتطرف �لتي 

ت�سعى لتقوي�س �لقيم �حل�سارية وم�سرية تقدم �لب�رصية.
�لدور �لن�س����ط �لذي ي�س����طلع به �س����موه فيما يتعلق بتعزيز �لعالقات 
�ل�سيا�سية و�القت�سادية بني �لبحرين و�لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة يهدف 
�إل����ى �إطالق �ملب����ادر�ت �لر�مية �إل����ى تعزيز �أمن �خلليج و�ل�س����الم و�لتنمية 

�مل�ستد�مة يف �ل�رصق �الأو�سط.
خالل هذه �لزيارة يلتقي �سمو ويل �لعهد مع �لرئي�س �الأمريكي دونالد 
تر�م����ب، �لذي �أعلن �أخري� عن �الإ�س����رت�تيجية �الأمريكي����ة �جلديدة �لتي من 
�س����اأنها �أن تدعم مقومات �الأمن و�ال�س����تقر�ر وتدف����ع باجلهود �ملبذولة يف 

مكافحة �الإرهاب.
مو�ق����ف �الإد�رة �الأمريكي����ة جت����اه �خللي����ج �لعربي و�لبحري����ن على وجه 
�خل�س����و�س باتت و��س����حة، وال�س����يما فيما يتعل����ق بروؤيته����ا للتهديد�ت 
�الإير�نية، لذلك �أ�س����بح من �ل�رصوري �لبناء على هذه �لروؤية �مل�س����رتكة مبا 

يعزز �الأمن �خلليجي ويح�سنه من �لتهديد�ت �الإير�نية.
�لتعاون �لع�س����كري بني �لبحرين و�لواليات �ملتحدة يعود �إلى نحو 70 
عاما، وزيارة �س����مو ويل �لعهد هي �متد�د للعالقات �ملتميزة بني �لبلدين، 
و�س����وف تنقل �لعالق����ات �الإيجابية بينهم����ا �إلى �آفاق �أرحب م����ن �لتعاون، 
وخا�س����ة يف �ملجاالت �لع�س����كرية و�لتجارية، �إذ �سيتم خاللها �لتوقيع على 
�لعديد من �التفاقيات �ملهمة �لتي تر�س����خ هذه �لعالقة �لتاريخية �ملبنية 

على �لقيم و�لتطلعات �مل�سرتكة.

مؤنس المردي من واشنطن

البحرين وأميركا... تطلعات مشتركة
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مواق���ف مق���درة للعلم���اء االأج���الء يف املنا�شح���ة ل���كل م���ا يق���وي اأركان البي���ت الواح���د

مناطق البحرين كافة على م�سافة واحدة من برامج التنمية والتطوير
جاللته اأمر ببناء املرحلة الثانية من جامع جدحف�س... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�شخ���ر اأم�س عدداً من اأه���ايل جدحف�س واملناطق 
املج���اورة، وذل���ك يف اإط���ار اللقاءات الت���ي يحر�س 
عليه���ا جاللته م���ع اأبن���اء البحرين الك���رام، مبا يعود 

باخلر واملنفعة على اململكة و�شعبها الكرمي.
ويف بداي���ة اللق���اء، ت�رصف اجلمي���ع بال�شالم على 

جاللة امللك.
وبع���د ت���الوة عطرة م���ن اآي���ات الذك���ر احلكيم، 
تف�ش���ل �شاح���ب اجلالل���ة باإلق���اء كلم���ة �شامية هذا 

ن�شها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 
يطيب لنا اأن نرحب بجمعكم الكرمي يف مثل هذه 
اللق���اءات املباركة الت���ي نقدرها ونعت���ز بها، وجند 
فيه���ا الفر�شة الطيب���ة للتوا�شل مع اأه���ل البحرين 
الك���رام، الذي���ن يغمرون���ا مبحبته���م وم�شاندته���م، 
وميدون���ا م���ن واق���ع عزميته���م والتزامه���م بخدم���ة 
وطنه���م بامل�ش���ورة والراأي املخل����س، للبناء على ما 
حققت���ه م�ش���رة االإ�ش���الح والتطوي���ر املتجهة نحو 
بحرين امل�شتقبل، يف م�شتقبلها االأف�شل بحول اهلل. 
واإذ نلتق���ي بك���م الي���وم على املحب���ة واملودة، 
ن�شي���د عل���ى وج���ه اخل�شو�س مب���ا بذل���وه اأهايل جد 
حف����س واإخوتهم م���ن املناطق املج���اورة من جهود 
م�شك���ورة اأ�شهم���ت يف حرك���ة التقدم املبك���رة التي 
عا�رصته���ا البالد، والذين مل يكون���وا بدورهم مبعزل 
عنه���ا، مب���ا اأتاحته م���ن خدم���ات تعليمي���ة و�شحية 
وجتارية واجتماعية، تنام���ت وتطورت مب�شاهماتهم 
وعطائهم وحر�شهم على حفظ املكت�شبات الوطنية. 
كما كان لعلمائها االأجالء مواقفهم املقدرة املتمثلة 
يف املنا�شحة امل�شتمرة لكل م���ا يقوي اأركان البيت 

الواحد، والتاأكيد على وحدة ال�شف الوطني. 
ون�شي���د هن���ا ب���دور �شماح���ة ال�شي���خ �شليم���ان 
امل���دين، رحمه اهلل، وم�شاهمات���ه الّقيمة يف النهو�س 
باحلرك���ة العلمية والثقافي���ة. وبالنظر اإل���ى مكانته 
الكبرة لدينا ولدى جمتمعه، ي�شعدنا اأن نطلق ا�شم 
�شماحت���ه عل���ى اأحد ال�ش���وارع يف منطق���ة جدحف�س، 
واإ�شهامات���ه  املخل����س  لعطائ���ه  وعرفان���اً  تقدي���راً 

الوطنية اجلليلة.
احل�شور الكرمي، �شتظ���ل كافة مناطق البحرين 
عل���ى م�شاف���ة واحدة من برام���ج التنمي���ة والتطوير، 
التزام���اً بنهجنا الدائم يف احلف���اظ على �شالبة البناء 
الوطن���ي وات���زان عنا����رصه وعدال���ة توجهات���ه. ويف 
اخلت���ام، ن�شاأل اهلل اأن يدمي على اأهل البحرين عزهم 
ورفعته���م و�شماحتهم وتكاتفهم، اإنه �شميع جميب. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ثم األقى ال�شيخ حممد طاهر بن ال�شيخ �شليمان 
املدين كلمة بالنيابة عن اأهايل جدحف�س هذا ن�شها:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���د هلل رب العامل���ن، وال�ش���الة وال�ش���الم 
عل���ى املبعوث رحم���ة للعاملن، وعل���ى اآله الطيبن 
الطاهري���ن، و�شحب���ه الغ���ر امليامن، وم���ن تبعهم 

باإح�شان اإلى قيام يوم الدين. 
ح�رصة �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة

اأ�شحاب الف�شيلة العلماء
االإخوة الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،،
فاإن���ه مل���ن دواع���ي ال����رصور والفخر ي���ا �شاحب 
اجلاللة اأن اأقف بن يدي جاللتكم اأيدكم اهلل، متحدًثا 
با�شمي وبا�ش���م اأهايل جدحف�س والق���رى املجاورة، 
معرًب���ا ع���ن تقديرن���ا العمي���ق الإتاحتكم لن���ا فر�شة 
اللقاء بجاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم، تكري�ًشا للنهج 
االأ�شيل القائ���م على التوا�شل الدائ���م، وهو النهج 
����س له حكامها  ال���ذي ُعرفت به البحري���ن، والذي اأ�شَّ
من اآل خليف���ة الك���رام، واختطه علماوؤه���ا الف�شالء، 
ورواده���ا االأوائل، وتوارث���ه اأهل البحري���ن كابًرا عن 

كابر، واأًبا عن جد.
�شاحب اجلاللة

اإنَّ اإتاحتكم لنا فر�شة اللقاء بجاللتكم، ت�شتح�رص 
يف اأذهانن���ا القي���م املتوارث���ة، والع���ادات املرعية، 
والتقالي���د االأ�شيلة ب���ن اأبناء البحري���ن، من اأهمية 
التوا�ش���ل بن احلاك���م واملحكوم، وب���ن امل�شوؤول 
واملواطن، عل���ى اأ�ش�ٍس من االحرتام واملحبة والوالء، 
واالإخال�س يف الق�شد، وال�شدق يف الن�شيحة والقول. 
واإننا يف ه���ذا ال�شدد، لن�شتذك���ر باعتزاز كبر، 
العالق���ة الوطي���دة ب���ن بي���ت احلكم م���ن اآل خليفة 
الكرام وبيوت العل���م يف البحرين، تلك العالقة التي 
بنيت عل���ى االإخال�س له���ذا الوط���ن، واحلر�س على 
اأمنه وا�شتق���راره و�شالمته، وعل���ى ا�شتقالله ووحدة 
رين عالًيا م���ا جلاللتكم من دور م�شهود  اأبنائ���ه، مقدِّ
يف البناء على ه���ذا االأ�شا�س، وتنمية �شجرته الطيبة، 
ف���ال يزال اأه���ايل جدحف�س يتذك���رون لقاءهم االأول 
م���ع جاللتكم يف ديوانكم العامر بعد ت�شلمكم مقاليد 
احلكم يتقدمهم الوالد ال�شيخ �شليمان املدين رحمه 
اهلل اإذ قدموا جلاللتك���م عهًدا وميثاًقا قبل امليثاق، 
ثم رددمت حتيتهم بتحف���ة مثلجة ل�شدورهم بزيارة 
كرمي���ة لهم م���ن لدن جاللتك���م، فكان لذل���ك اأعظم 
االأث���ر الطي���ب املبهج لنفو�شه���م، وها نح���ن اليوم 
اأهايل جدحف�س والق���رى املجاورة نقدم لكم ال�شكر 
م�شحوًبا بالوف���اء واملحبة، ما�شن على �شرة االآباء 

واالأجداد، وال عجب اأن ي�شتمر التوا�شل واللقاء.
�شاحب اجلاللة

لقد اخت���ط حكام البحري���ن وعلماوؤها ورجاالتها 
ط���وال تاريخهم النَّا�ش���ع منهًجا ر�شي���ًدا ا�شتلهموه 
م���ن روح االإ�شالم، ومن �شنَّ���ة النَّبيِّ االأكرم �شلَّى اهلل 
عليه واآله و�شلَّ���م، ومن القيم العربية االأ�شيلة، ومن 
تقاليد هذا البل���د الطيب، فعملوا على تكري�س قيم 
االأخ���وَّة واملحب���ة بن اأبن���اء الوطن الواح���د، وجعلوه 
�شوا اأ�ش�ًشا  مب���داأً وركيزًة للتعاي�س يف هذا البلد، فاأ�شَّ
را�شخ���ًة من العالق���ات الوطيدة بن القي���ادة واأبناء 
ال�شع���ب، وق���د جتل���ى ذل���ك يف اأبهى �ش���وره واأروع 
م�شداقية يف عهدكم الزاهر امليمون، وقد كان ذلك 
– بحقٍّ – �شم���ام االأمان على مدى تاريخنا الوطني، 
ة  ة واالأخالقيَّ ينيَّ وما كان ذلك اإال بالبناء على القيم الدِّ
لة يف �شدق النوايا، واحلر�س على  ة املتمثِّ اريخيَّ والتَّ
�شون الثَّوابت واملقدَّ�شات واملكت�شبات، لتثمر تلك 
�شون يف  بة اأجياالً خمل�شًة ال يفلح املرتبِّ يِّ البذرة الطَّ
ب باآمالها واآالمها.   توظيفها والتَّغرير بها، والتك�شُّ

ونح���ن اليوم هنا – يا �شاح���ب اجلاللة – لنوؤكد 
ن���ا على العه���د كما كن���ا من���ذ القدم،  م���ن جدي���د اأنَّ
�شائري���ن على هذا املنهج، حري�ش���ن على الوحدة، 

وعل���ى و�ش���وِح الهوي���ِة واالنتم���اء، ونق���اِء الفك���ِر 
وال�شلوك.  

�شاحب اجلاللة 
ال يفوتنا يف ه���ذه املنا�شبة الطيب���ة، املتزامنة 
مع انته���اء مو�شم عا�شوراء، اأْن نتق���دم اإلى جاللتكم 
– اأيدك���م اهلل – بخال�س ال�شكر وعظيم العرفان ملا 
قدمته مملكة البحرين يف هذا العام، كما هو احلال يف 
كل عام، للح�شيني���ات واملاآمت واملواكب احل�شينية، 
واجلمعي���ات اخلرية واالأوق���اف االإ�شالمية من رعايٍة 
نها من اأداء ر�شالته���ا، وحتقيق غاياتها،  ودع���ٍم ميكِّ
وحف���ظ �شعائره���ا، معتزِّي���ن مبا تقدمون���ه جاللتكم 
م���ن رعايٍة وم�شان���دٍة – كما هو داأبك���م – يف حرا�شة 
الدين، واملحافظة على القيم الطيبة لهذا املجتمع، 
الذي كان وال يزال ينعم باالن�شجام والتوافق بف�شل 
النواي���ا الطيب���ة لقيادته و�شعبه، وبف�ش���ل التعاون 

امل�شتمر بن القيادة الر�شيدة واملواطنن.
واإنَّ موؤ�ش�شاتن���ا الدينية واالجتماعية واخلرية، 
بف�شل هذا الدعم، وب�شبب هذا املنهج يف التعاطي، 
تكت�شب ق���وًة يف االأداء، وثباًتا ور�شوًخا يف التقاليد، 
وتخ���دم هذا الوطن يف تثبيت قيم���ه النبيلة القائمة 

على التعاي�س واالإ�شالح والبناء. 
فلق���د كان له���ذا الدع���م امل�شتم���ر م���ن ل���دن 
���ن  جاللتك���م – رعاك���م اهلل – االأث���ر الكب���ر يف متكُّ
ه���ذه املوؤ�ش�شات من حتقيق الغاي���ات النبيلة التي 
اأن�شئت من اأجلها، مبا يحفظ احلريات الدينية بعيًدا 
عن املزاي���دات، ومبا يحفظ على النا����س كرامتهم، 
ويحف���ظ على الوطن اأمنه وا�شتقراره، وكذلك يحفظ 
عليه قيم���ه وتقاليده الطيبة ال�شارب���ة يف اأر�شه مع 
جذور نخله و�شجره، والتي ت�شر بها �شفنه واأ�رصعته، 

ومبا ي�شمن للبحرين �شلمها و�شالمها و�شالمتها. 
�شاكري���ن ومقدرين ومعتزي���ن بحر�س جاللتكم 
عل���ى حماي���ة االأدي���ان واملذاهب، و�ش���ون احلريات 
وال�شعائ���ر، مبا يظه���ر للعيان ما تتمت���ع به البحرين 
حتت ظل جاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم من احلريات 
الديني���ة الوا�شع���ة، القائم���ة على الت�شام���ن بينكم 
وبن �شعبكم، ت�شامن يكف���ل احلريات واالطمئنان 
لل�شعائر الدينية، كما يكفل املحافظة على القانون 
والنظ���ام الع���ام يف �ش���ورة ح�شارية رائع���ة يوؤطرها 
يف  امل�شوؤولي���ة  وتقدي���ر  احلري���ات،  ه���ذه  تثم���ن 
املحافظة عليها، مما يجع���ل البحرين منوذًجا فريًدا 

ات والتَّعاي�س. يف احلرِّيَّ
فلكم منا – ي���ا �شاحب اجلاللة – خال�س ال�شكر 
والتقدي���ر والعرفان، مقروًنا بالعهد على اأْن نوا�شل 
امل�ش���رة م���ع جاللتك���م يف العمل على حف���ظ القيم 

الطيبة لهذا املجتمع و�شالمته وحفظ موؤ�ش�شاته. 

�شاحب اجلاللة
اإن االإجن���ازات والنقل���ة النوعي���ة لوطنن���ا عل���ى 
خمتل���ف االأ�شع���دة واالأوج���ه، وم���ا ت�شه���ده مملكتنا 
الغالي���ة م���ن نه�ش���ة وتط���ور م�شتمر عل���ى م�شتوى 
بف�ش���ل  اإال  لتتحق���ق  تك���ن  مل  ال�شامل���ة  التنمي���ة 

توجيهاتكم وقيادتكم احلكيمة وفقكم اهلل.  
واإننا اإذ نثمن عالًيا يا �شاحب اجلاللة توجيهاتكم 
ال�شامي���ة الت���ي تالم�س حاج���ات النا����س ومتطلبات 
التنمي���ة والعم���ران يف مملكة البحري���ن، لناأمل يف اأن 
تنعك�س تلك احلركة التنموية والعمرانية من تخطيط 
وتو�شي���ع وجتديد عل���ى حتقيق حاج���ات ومتطلبات 
منطقة جدحف����س واأهاليه���ا، واملناط���ق املجاورة، 
�شمن م�شاريع �شحية وتعليمية واجتماعية وثقافية 
وريا�شي���ة متكاملة، اإذ اإن هذه املنطقة نتيجة للنمو 
الطبيع���ي بحاجة ما�ش���ة اإلى تطوير البني���ة التحتية، 
وبن���اء �ش���وق جدحف�س ال���ذي يق�ش���ده املواطنون 
واملقيم���ون م���ن كل اأرج���اء اململك���ة، والتو�ش���ع يف 
امل�رصوع���ات االإ�شكاني���ة والتعليمي���ة، ودعم احلركة 
الثقافية والريا�شي���ة وال�شبابية يف املنطقة الحتواء 
الن����سء وال�شب���اب، وتوجي���ه طاقاته���م، وا�شتثم���ار 
اأوقاته���م فيما يع���ود عليهم وعلى وطنه���م بالنفع 

والفائدة.  
واإنن���ا ي���ا �شاح���ب اجلالل���ة لن�ش���ع اأيدين���ا بيد 
جاللتك���م م���ع كل املخل�ش���ن م���ن اأبن���اء البحري���ن 
ال�شتم���رار التطور واالزدهار، ولتج���اوز كل العقبات 
واملح���ن، م���ن اأجل ازده���ار البحري���ن، داعمن جميع 
خطواتك���م املبارك���ة حلفظ اأم���ن و�شالم���ة البحرين 

واأهلها.
�شائل���ن اهلل العلي القدي���ر اأن يحفظ جاللتكم 
ويوؤيدك���م وي�شدد خطاكم، ويحف���ظ مملكة البحرين 
عزي���زًة معطاءًة اأبيًة، ترفل يف اأثواب العافية والرخاء 
والنماء، واالأمن واالأمان واال�شتقرار، يف ظل جاللتكم 

رعاكم اهلل.
واآخ���ر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملن، و�شلى 

اهلل و�شلم على حممد واآله و�شحبه اأجمعن. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كم���ا األق���ى ال�شاعران ح�شن عل���ي خلف وحممد 
هادي احللواجي ق�شيدتن بهذه املنا�شبة. 

ه���ذا وقد اأمر عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة ببن���اء املرحلة الثانية من 
جام���ع جدحف����س لي�شه���م يف خدمة اأه���ايل املنطقة 
واملناط���ق املجاورة، ويعك�س حر�س جاللته يف تلبية 

حاجات املواطنن.
كم���ا هناأ جاللة املل���ك اجلمي���ع مبنا�شبة املولد 
النب���وي ال�رصي���ف داعياً اهلل ع���ز وج���ل اأن يعيد هذه 

املنا�شب���ة عل���ى البحري���ن و�شعبه���ا الك���رمي وعلى 
االأمتن العربية واالإ�شالمية باخلر والربكات.

وم���ن جانب���ه، اأ�ش���اد حماف���ظ العا�شم���ة ال�شيخ 
ه�شام ب���ن عبدالرحمن اآل خليف���ة مب�شامن الزيارة 
التي جمعت بن عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليف���ة، واأهايل منطقة جدحف�س 
والق���رى املج���اورة، وحر����س جاللت���ه عل���ى االلتقاء 
باالأه���ايل وتفق���د احتياجاتهم وطموحاته���م، موؤكداً 
اأن الكلم���ات تعجز عن �رصد م�شاع���ر الفرحة والبهجة 
التي غمرت االأهايل بهذه املنا�شبة والتي اأ�شعدتهم 
واأ�شعدتنا معهم، فعالقة احلب والرتابط التي جتمع 
ال�شع���ب مبليكه���م هي من���وذج بحرين���ي يحتذى يف 

احلكم وال�شيا�شة.
واأكد حماف���ظ العا�شمة اأن االإجنازات احل�شارية 
والتنموية احلديثة التي حققتها مملكة البحرين وما 
احتلته من مكانة مرموقة بن دول العامل وما حظيت 
به من �شمع���ة طيبة ي�شهد لها اجلمي���ع تاأتي يف ظل 
روؤية البناء والتطوي���ر التي ينتهجها جاللة امللك يف 
كافة امليادي���ن واالأ�شعدة، منوهاً ب���اأن هذه الروؤية 
دالل���ة على فكر جاللت���ه النّر القائم عل���ى ا�شتدامة 
اأ�شباب التنمية وت�شخرها الأبناء هذا الوطن املعطاء.

وق���ال “اأن���ه مبنا�شب���ة زي���ارة اأه���ايل جدحف�س 
والق���رى املج���اورة لعاه���ل الب���الد بق����رص ال�شخ���ر 
يطي���ب يل يف هذه اللحظ���ة التاريخية اأن اأعرب جلاللة 
املل���ك عن جزيل ال�شكر والعرف���ان على هذه اللفتة 
الكرمي���ة الت���ي حظي به���ا اأهايل جدحف����س والقرى 
املج���اورة الك���رام الذين ت�رصف���وا باللق���اء امليمون، 
والتي توؤكد على �شمة الرتابط والتالحم القوي التي 
جتم���ع احلاكم باأفراد �شعب���ه والتي تتجلى يف الكثر 
من املواق���ف واملنا�شب���ات، وهي مي���زة عرفت بها 
البحري���ن على م�شتوى املنطق���ة والعامل منذ احلكام 
االأوائل من اآل خليفة الكرام الذين داأبوا طوال فرتة 
حكمهم عل���ى رعاية م�شالح �شعبه���م وتفقد اأحواله 
عل���ى مر ال�شنن، ويف عهد جاللت���ه الزاهر الذي حمل 
لوائ���ه وفق روؤية ثاقبة ت�شته���دف النهو�س مبملكة 
البحري���ن �شعب���اً واأر�ش���اً وموؤ�ش�ش���ات �شتظ���ل حمل 
فخ���ر واعتزاز ل���كل مواطن ومقيم عا����س على اأر�س 
البحرين الغالية”. واختتم حمافظ العا�شمة ت�رصيحه 
قائ���اًل: “جندد جلالل���ة امللك �ش���ادق العهد واحلب 
وال���والء، موؤكدين وقوفنا الدائ���م وتاأييدنا ال�شادق 
لكل اخلط���وات وامل�شاعي ال�شدي���دة الرامية لرفعة 
ه���ذا الوط���ن الغايل، عازم���ن على ب���ذل املزيد من 
اجلهود لالرتقاء اإلى م�شتوى تطلعاتكم وطموحاتكم 
مل�شتقبل م����رصق وم�شيء ململكتنا الغالية و�شعبكم 

الويف”.

• جاللة امللك لدى ا�شتقباله اأهايل جدحف�س	

اإط���الق ا�ش���م �شليمان املدين عل���ى اأحد �ش���وارع جدحف�س تقدي���راً لعطائه املخل�س
االأه���ايل: ما�شون على �ش���رة االآباء واالأج���داد وال عجب اأن ي�شتم���ر التوا�شل واللقاء
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املنام���ة - بن���ا: ثّم���ن ع���دد م���ن الكف���اءات 
البحرينية اجلهود الكبرية وامل�ش���هودة التي تقوم 
بها احلكومة برئا�شة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة يف 
الرتقاء مب�شتوى حياة املواطن البحريني، وحتقيق 
التنمية امل�ش���تدامة، م�ش���يدين مبا مت الإعالن عنه 
بجل�ش���ة جمل����س ال���وزراء موؤخًرا من اإجن���ازات متت 
يف 10 ُمدن وُقرى متثلت يف اإن�ش���اء �ش���بكات مياه 
جديدة، وا�شتبدال �شبكات املياه القدمية وتقوية 
�شبكات التوزيع، وتنفيذ �شبكات املياه للم�شاريع 
الإ�ش���كانية اجلديدة وال�شيانة الوقائية والطارئة، 
والك�ش���ف عن الت�رسبات غري املرئية، وقد �ش���ملت 
كل من ال���دراز والبدي���ع وبني جم���رة والقرّية واأم 
احل�ش���م واحل���ورة، والق�ش���يبية وق���اليل و�ش���رة 

والنبيه �شالح و�شرة وجنو�شان.
ويف حديثه���م اخلا����س لوكالة اأنب���اء البحرين 
)بنا( اأكدوا اأن التوجيهات ال�ش���ديدة ل�شمو رئي�س 
ال���وزراء للوزراء بزيارات القرى واملدن ومتابعة ما 
يجري فيه���ا من عمل تقوم باإجن���ازه احلكومة كان 
له اأبلغ الأثر يف املح�ش���لة النهائية، لفتني اإلى اأن 
زيارات �شموه ال�شخ�شية للمدن والقرى ومن بعده 
زي���ارات الوزراء للمناط���ق املختلف���ة يف البحرين، 
ق���د اأكد عل���ى اأن البحرين ت�ش���ري بخط���ى ثابتة يف 
طري���ق التنمي���ة امل�ش���تدامة ب���ال توقف، وخا�ش���ة 
واأن املواط���ن يلم����س حر����س القي���ادة على خدمة 

املواطنني يف اأماكنهم.
ويف هذا ال�ش���ياق، �رسح خال���د بو مطيع رئي�س 
جمعي���ة البحري���ن للج���ودة “اأن الدول���ة املتقدمة 
تعتمد ع���دة مقايي�س جلودة احلياة، وتعترب تعزيز 
البنية التحتية اأحد هذه املوؤ�رسات، واأن اإجناز مملكة 
البحرين باإن�شاء �ش���بكات املياه جديدة وا�شتبدال 
�ش���بكات قدمية وتقوية التوزيع وتنفيذ �ش���بكات 
املي���اه للم�ش���اريع الإمياني���ة اجلدي���دة واحلياتية 
الوقائي���ة والطارئة والك�ش���ف ع���ن الت�رسيبات غري 
املرئي���ة، حزم���ة اإجن���ازات مهمة يف حتقي���ق جودة 
احلياة للمواطن يف البحرين وتوؤكد �ش���عي القيادة 

الر�شيدة لتحقيقها”.
واأ�ش���اف “اأن مث���ل هذه امل�ش���اريع التي تعد 
���ا ل�شيا�ش���ة التطوير امل�ش���تمر التي  اأ�شا�ًش���ا مهمًّ
تنتهجها حكومة البحرين الذي يقودها بكل اقتدار 
رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
بن �ش���لمان، واأننا يف البحرين نفخر مبا مت حتقيقه 
يف جم���ال تعزيز البنية التحتي���ة والذي يتوافق مع 
املوا�ش���فات العاملية وي�ش���ع البحرين يف م�شاف 

الدول املتقدمة يف هذا املجال”.
ومتنى رئي�س جمعية اجلودة “اأن ي�ش���تمر هذا 
العطاء الذي ينعم ب���ه املواطنون واملقيمون، واأن 
ه���ذه الإجنازات توؤكد �ش���عي احلكومة املتوا�ش���ل 
لتحقي���ق ا�ش���تدامة �ش���الحية البني���ة التحتي���ة يف 
البحري���ن وتطويرها، والذي ي�ش���ب ب�ش���كل مبا�رس 
يف ر�شم �ش���ورة متميزة للحياة وم�شتوى اخلدمات 
اللوج�شتية”. ومن جانبه، اأو�شح رجل الأعمال رئي�س 
جمعية البحري���ن العقارية نا�رس الأهلي “اأن اهتمام 
رئي�س جمل�س الوزراء بق�ش���ايا وهموم املواطنني 
انعك����س يف بلورة وتطوير خدم���ات البنية التحتية 
يف جميع مناطق البحرين، وهذه امل�رسوعات تعك�س 
اخلط���ط التي بداأت يف تنفيذه���ا احلكومة املوقرة 

منذ 10 �ش���نوات تقريًب���ا، عندما ب���داأت يف تطوير 
وتو�ش���عة الطرق وال�ش���وارع الداخلية والرئي�ش���ية 
ويف تو�شيل �ش���بكة ال�رسف ال�شحي جلميع مناطق 
البحرين، وما مت تنفيذه من امل�شاريع الهامة التي 
مت الإعالن عنها هي م���ن اأوليات احلكومة املوقرة 
التي توليها لأجل تطوير املدن والقرى البحرينية 
مب���ا يحقق النم���و يف جمالت خدم���ة البنية التحتية 

وتطويرها بني احلني والآخر”.
واأ�ش���اف الأهلي “ل �ش���ك اأن هذه امل�رسوعات 
الت���ي مت تنفيذه���ا تعت���رب م���ن اأه���م اخلط���وات 
الرئي�ش���ية والتنفيذي���ة الت���ي اأول���ت احلكومة جّل 
اهتمامه���ا به���ا، ومت النتهاء من اجل���زء الأكرب من 
هذه امل�ش���اريع وخا�ش���ة اأن تطوير �ش���بكة الطرق 
وال�رسيف ال�ش���حي تاأخذ احلّي���ز الأكرب من ميزانيات 
الدولة خلدمات البنية التحتية، ومل تكتف احلكومة 
بتطوير ه���ذه اخلدمات، بل ت�ش���عى دائًما لتطوير 
بقية اخلدمات ومنها ما مت التطرق اإليه يف جل�ش���ة 
جمل����س الوزراء الأخرية من تطوير �ش���بكات املياه 
يف جمي���ع مناطق البحري���ن، بداأنها بع����رس قرى لها 

اأوليات يف هذا التطوير”.
ويف ذات ال�ش���ياق، اأك���د �ش���احب جمل�س باقر 

بالرف���اع عب���داهلل باق���ر اأن “القي���ادة كر�ش���وا جل 
البحرين���ي يف كل مناح���ي  اهتمامه���م باملواط���ن 
احلياة، وقد بان ذلك من خالل التطور الكبري الذي 
�ش���هدته مملكتنا الغالية يف اإن�ش���اء البنى التحتية 
م���ن طرق وكباري وج�ش���ور، ول نن�ش���ى ما يقوم به 
ال�شادة املحافظون من اإجنازات يف مناطقهم، وقد 
حظيت املحافظة اجلنوبية باملحافظ ال�شاب �شمو 
ال�ش���يخ خليفة بن علي اآل خليفة، ويف فرة وجيزة 
حقق العديد من الإجنازات ويعمل ب�شكل حثيث يف 

الرتقاء باملحافظة واإن�شانها الكرمي.
اأما �ش���احب املجل�س حمم���د عبد القادر خنجي 
اأ�ش���اد باجله���ود الكب���رية واملقدرة الت���ي تبذلها 
القي���ادة ال�شيا�ش���ية يف البحرين يف �ش���بيل توفري 
اخلدمات للمواطن���ني يف كافة املجالت، متابعتها 
الل�ش���يقة مع ال���وزراء وامل�ش���وؤولني يف الدولة من 
اأج���ل الرتقاء مبدن وق���رى البحرين حتى تكون يف 
امل�ش���توى احل�ش���اري الذين ميكن املواطنني من 

العي�س بعزة وكرامة.
واأكد خنجي اأن ب�ش���مة �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي����س الوزراء خليفة بن �ش���لمان بارزة للعيان يف 
كل م���كان يف مملكتن���ا العزي���زة، واأن بالدنا تزخر 

بالتط���ور والزدهار ب�ش���كل متوا�ش���ل، ول ينح�رس 
ه���ذا التطور يف امُلدن فح�ش���ب؛ ب���ل يف كل القرى 
التي قام���ت احلكومة املوق���رة بتاأهيله���ا واإعادة 
�ش���ياغتها بتوجيهات من �شمو رئي�س الوزراء، وما 
زالت احلكومة تعم���ل بجهد ومثابرة يف تلبية كافة 

متطلبات املواطنني احلياتية امللحة.
وم���ن ناحيته، ثّم���ن النا�ش���ط الجتماعي اأحمد 
عق���اب جه���ود القيادة على م���ا تقوم ب���ه من اأجل 
تقدم مملكة البحرين ونه�شتها يف املجالت كافة، 
الأمر الذي انعك�س ب�ش���كل وا�ش���ح وجلي يف الوجه 
امل����رسق الذي تظه���ر به اململكة م���ن خالل طرقها 
الرئي�ش���ية وكباريها وج�ش���ورها ومبانيها، فاإن ما 
اأعلن���ه جمل�س الوزراء موؤخًرا برئا�ش���ة �ش���مو رئي�س 
الوزراء املوقر عن اإجنازات متت يف 10 ُمدن وُقرى 
متثلت يف اإن�ش���اء �ش���بكات مياه جديدة، وا�شتبدال 
�ش���بكات املياه القدمية وتقوية �شبكات التوزيع، 
وتنفي���ذ �ش���بكات املي���اه للم�ش���اريع الإ�ش���كانية 
اجلديدة وال�ش���يانة الوقائية والطارئة، والك�ش���ف 
عن الت�رسبات غري املرئية هي بال �شك لها اأهميتها 
القت�شادية والجتماعية وتنعك�س على املواطنني 

يف �شحتهم وتعليمهم ..اإلخ.

االإجنازات يف 10 مدن وقرى توؤكد حر�ص احلكومة على االرتقاء باملواطن
متثلت يف اإن�شاء �شبكات مياه جديدة وتقوية �شبكات التوزيع... كفاءات حملية:  

دور الفنانني يعك�ص االنفتاح احل�ضاري للبحرين

حمتـوى قيـم يثـري املكتبة الوطنية

 الدو�رسي اأهدى جاللته عمالً عن الت�شامح... جاللة امللك:

جاللته مت�شلًما “اأم النع�شان.. املحمية ال�شاحرة” للكعبي... العاهل:

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رس 
ال�شخري اأم�س الفنان جا�شم امليرب الدو�رسي الذي 
ت�رسف باإهداء جاللته عم���اًل فنياً بعنوان “البحرين 

اأر�س الت�شامح والتعاي�س بني الأديان”.
واأعرب جاللة امللك عن �شكره للفنان جا�شم 
الدو����رسي على ه���ذا الإه���داء، مثنياً عل���ى اجلهد 
الطي���ب ال���ذي بذله يف اإع���داد هذا العم���ل الفني 
املميز، والذي يج�شد ما متثله البحرين من منوذج 
عامل���ي رائ���د للت�ش���امح والتعاي�س ب���ني خمتلف 

الأديان.
ون���وه جاللت���ه ب���دور الفنان���ني البحريني���ني 
يف اإظه���ار ما تتمت���ع به اململكة م���ن حرية دينية 
وانفتاح ح�ش���اري عرب اإبداعهم واأعمالهم الفنية، 

متمنياً جاللته له كل التوفيق والنجاح.
وم���ن جانب���ه ع���رب الفن���ان جا�ش���م الدو�رسي 
ع���ن عميق ال�ش���كر وبالغ المتن���ان والعرفان اإلى 
جالل���ة املل���ك على دعم���ه امل�ش���تمر وت�ش���جيعه 
لأبناء اململكة ليوا�ش���لوا عطاءهم خلدمة وطنهم 

وجمتمعهم.

 املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رس 
ال�ش���خري اأم����س العقي���د الرك���ن عب���د اهلل ب���ن اأحمد 
الكعب���ي، حيث ت�رسف باإه���داء جاللت���ه كتابه اجلديد 
بعنوان “اأم النع�شان ..املحمية ال�شاحرة” الذي يهتم 

باحلياة البيئية يف جزيرة اأم النع�شان.
وقد اأعرب جاللة امللك عن �شكره للعقيد الركن 
عب���داهلل الكعبي عل���ى اجلهد الطيب ال���ذي بذله يف 
اإع���داد هذا الكتاب، واأكد اأهمي���ة ما حتمله مثل هذه 
الإ�ش���دارات من حمتوى قيم يرثي املكتبة الوطنية 
وي�ش���كل مرجعاً هاماً للباحث���ني واملهتمني باحلياة 
وال���رثوة البيئي���ة يف جزر اململكة، متمني���اً جاللته له 

دوام التوفيق وال�شداد.
من جانبه، اأع���رب العقيد الركن عبداهلل الكعبي 
عن بالغ �شكره وعظيم امتنانه حل�رسة �شاحب اجلاللة 
حفظه اهلل على دعمه وت�شجيعه لإ�شدار هذا الكتاب 
والذي يعد اإحدى ثمرات حر�س جاللته على الهتمام 
بال���رثوة البيئي���ة واملحافظة عليها، وي�ش���تمل على 

دلي���ل للتن���وع احلي���وي يف جزي���رة اأم النع�ش���ان وما 
حتت���وي عليه من حيوانات وطي���ور مهاجرة بعد جمع 

البيانات حولها ور�ش���د حركتها ومواقع هجرتها من 
واإلى اجلزيرة.

• جاللة امللك لدى ا�شتقباله الفنان جا�شم الدو�رسي	

• ... وجاللته م�شتقبالً العقيد الركن عبد اهلل بن اأحمد الكعبي	

النا�رص: دعم الكوادر الوطنية لال�ضتزادة من العلم

النا�رص: العالقات مع االإمارات منوذج يحتذى

الأم���ني  ا�ش���تقبل  بن���ا:   - املنام���ة 
الع���ام ملجل�س الوزراء يا����رس النا�رس اأم�س 
املوظف���ة بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
وف���اء الع���واد، التي اأهدت له ن�ش���خة من 
ر�ش���الة املاج�ش���تري التي ح�شلت عليها 
من اجلامع���ة الأهلي���ة بدرج���ة امتياز مع 

مرتبة ال�رسف يف املجال الإعالمي. 
واأك���د الأمني العام ملجل����س الوزراء 

اأهمي���ة الإعالم و�رسورة درا�ش���ة تاأثرياته 
من خالل و�ش���ائله املختلف���ة على الراأي 
الع���ام، واأثنى عل���ى اجله���د املبذول يف 
اإعداد هذه الر�شالة وباأهمية مو�شوعها، 
م�ش���ددا احلر����س عل���ى دع���م الك���وادر 
الوطنية لال�ش���تزادة من العلم واملعرفة 
مب���ا يجعله���م اأك���رث فاعلي���ة واإنتاجي���ة، 

متمنيا للباحثة كل التوفيق والنجاح.

املنامة - بنا: ا�شتقبل الأمني العام 
ملجل����س ال���وزراء يا����رس النا����رس مبكتبه 
بق�رس الق�ش���يبية �ش���فري دولة الإمارات 
العربية املتح���دة لدى مملك���ة البحرين 
عبدالر�ش���ا اخلوري. وخ���الل اللقاء، نوه 
الأمني الع���ام ملجل�س الوزراء بالعالقات 
الأخوية الوثيق���ة التي تربط بني مملكة 
العربي���ة  الإم���ارات  ودول���ة  البحري���ن 
املتح���دة ومبتانتها يف �ش���تى املجالت، 
والت���ي تعط���ي زخم���ا ودفع���ا ملجالت 
التعاون الثنائي لتنطلق نحو اآفاق اأكرث 
رحابة، موؤكدا اأن الرعاية التي حتظى بها 

هذه العالق���ات من قيادت���ي وحكومتي 
البلدين جعلتها منوذجا متقدما يحتذى 

به بني الدول. 
من جانبه، اأثنى ال�شفري على العالقة 
الوطي���دة بني البلدين، منوها مبا تبديه 
مملك���ة البحرين وقيادته���ا احلكيمة من 
اهتم���ام بتبن���ي كل ما ي�ش���هم يف تعزيز 

التعاون الثنائي بني البلدين.
تب���ادل  ال�ش���تقبال  خ���الل  وج���رى 
الأحاديث الودية وا�شتعرا�س العالقات 
الثنائي���ة املتمي���زة وبح���ث ع���دد م���ن 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرك.

توجيه���ات �ش���مو رئي�س ال���وزراء بالزيارات لها اأبل���غ الأثر يف املح�ش���لة النهائية
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�شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد يهنئان �شمو ال�شيخ علي بن خليفة بتخرج جنله
�سموه تلقى تهاين امل�سوؤولني  والإ�سادة مبثابرة �سمو ال�سيخ عي�سى خالل الدرا�سة

 املنامة -بنا: قدم رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري خليف���ة بن �س���لمان اآل 
خليفة تهاين �س���موه وتربيكات���ه لنائب رئي�س 
جمل����س الوزراء �س���مو ال�س���يخ علي ب���ن خليفة 
اآل خليفة  مبنا�س���بة تخرج حفيده �س���مو ال�سيخ 
عي�س���ى بن علي بن خليفة اآل خليفة من جامعة 
وي�ستمن�سرت الربيطانية وح�سوله على �سهادة 
البكالوريو�س بامتياز يف ال�سيا�س���ة والعالقات 
الدولية، معربا �س���موه ع���ن تقديره ملا متيز به 
�س���مو ال�سيخ عي�س���ى بن علي اآل خليفة من جد 
واجته���اد ومثابرة طوال فرتة درا�س���ته ليقدم 
النم���وذج امل�رشق لل�س���باب البحريني وحر�س���ه 
على حت�س���يل العل���م خلدمة وطن���ه وجمتمعه، 

متمنيا له كل التوفيق والنجاح.
كما هن���اأ ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
�سموه مبنا�سبة تخرج جنله، متمنيا �سموه ل�سمو 

ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة دوام التوفيق 
والنجاح.

وق���د تلق���ى نائب رئي����س جمل����س الوزراء 

�سمو ال�س���يخ علي بن خليفة اآل خليفة التهاين 
والتربيكات بهذه املنا�س���بة م���ن نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل 

خليفة  ووزير الديوان امللكي ال�س���يخ خالد بن 
اأحم���د اآل خليف���ة ونائب رئي�س جمل����س الوزراء  
ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة ونائب رئي�س 

جمل�س الوزراء جواد �س���امل العري�س، وعدد من 
اأف���راد العائلة املالكة وامل�س���وؤولني باململكة 
والوجهاء والأعيان ورجال الأعمال واملواطنني .

• •�سمو رئي�س الوزراء	 •�سمو ويل العهد	 •�سمو ال�سيخ علي بن خليفة	 �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة	

مواقف الرئي�س الأمريكي جتاه دعم ايران للإرهاب حمل اإ�شادة
اأهمية التوا�سل احليوي بني الأ�سدقاء واحللفاء... �سمو ويل العهد:

املنامة -بنا: اأك���د ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة اأهمية التوا�س���ل احليوي بني الدول 
ال�س���ديقة واحلليف���ة لتعزي���ز اأط���ر التع���اون 
والتن�س���يق امل�س���رتك حيال التحديات امللحة 
التي ي�س���هدها العامل يف هذه املرحل���ة، منوهاً 
�س���موه بعمق العالق���ات البحريني���ة الأمريكية 
التي �سهدت العديد من املحطات املهمة على 

امل�ستويني الثنائي والإقليمي.
ول���دى لق���اء �س���موه م���ع وزي���ر اخلارجي���ة 
الأمرييكي ريك�س تيلر�سون يف وا�سنطن اأم�س، 
اأ�س���ار �س���موه اإل���ى اأن مملكة البحري���ن بقيادة 
عاه���ل الب���الد �س���احب اجلالل���ة املل���ك الوالد 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة ويف اإط���ار ال�رشاكة 
الإيجابية التي جتمعهما قد عملت ب�سكل فاعل 
مع الولي���ات املتحدة يف العمليات امل�س���رتكة 
للت�س���دي لالإره���اب والتط���رف، اإ�س���افة اإل���ى 
التن�س���يق ع���ايل امل�س���توي لقط���ع الدع���م عن 
الإره���اب من خ���الل التمويل، مم���ا ياأتي ليوؤكد 
تطابق وجهات النظر بني البلدين ال�س���ديقني 
حي���ال هذه التحدي���ات التي ت�س���عى لتقوي�س 
القيم احل�س���ارية وم�س���رية تقدم الب�رشية التي 

يوؤمن بها البلدان والدول املحبة لل�سالم.
كم���ا اأ�س���اد �س���مو ويل العه���د باملواق���ف 
احلازم���ة للرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترام���ب 
حي���ال التدخالت الإيراني���ة يف املنطقة ودعمها 
لالإرهاب يف خمتلف مناطق العامل، موؤكداً �سموه 
ا�س���تمرار التزام مملكة البحرين حيال ال�سهام 
بفاعلي���ة يف دع���م اجلهود الأمريكي���ة والدولية 
للت�س���دي لالإره���اب والتطرف بكافة اأ�س���كاله 

وم�سادره.
وق���ال �س���موه “اإن اململك���ة حري�س���ة على 
موا�س���لة التن�س���يق امل�س���رتك م���ع الولي���ات 
م���ن  مزي���د  لتحقي���ق  الأمريكي���ة  املتح���دة 
املكت�س���بات على خمتلف ال�سعد، منوًها �سموه 
بتنوع مدى العالقات بني البلدين ال�س���ديقني 
لت�س���مل اإل���ى جان���ب النواح���ي ال�س���رتاتيجية 
وال�سيا�سية والدفاعية تعاوًنا حيوياً يف النواحي 

القت�سادية والثقافية والتعليمية والفنية مما 
يرثي ويعزز الروابط املتينة بني البلدين”. 

من جانبه اأعرب وزي���ر اخلارجية الأمرييكي 
ريك�س تيلر�س���ون عن ال�سكر ل�س���احب ال�سمو 

امللك���ي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء عل���ى ال�رشاك���ة 
القوية الت���ي جتمع مملكة البحري���ن والوليات 

املتحدة الأمريكية على خمتلف امل�ستويات.

• �سمو ويل العهد ملتقيا وزير اخلارجية الأمريكي	

ويل العهد ي�شل وا�شنطن للقاء الرئي�س الأمريكي

القيادة تتبادل برقيات التهاين مع قادة الدول العربية والإ�شلمية 

 ل�ستعرا�س العالقات الثنائية وتعزيزها يف خمتلف املجالت

مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�رشيف   

وا�س���نطن - بنا: و�سل ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة اإلى 
الولي���ات املتح���دة اأم����س يف زيارة ر�س���مية يلتقي 
خالله���ا الرئي����س الأمريك���ي دونالد ترام���ب وعددا 
من امل�س���وؤولني يف الإدارة الأمريكية؛ ل�س���تعرا�س 
العالقات الثنائية التي جتمع البلدين ال�س���ديقني 

وموا�سلة تعزيزها يف خمتلف املجالت.
ويرافق �س���موه يف هذه الزي���ارة وزير اخلارجية 
ال�س���يخ خال���د بن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة ووزير 
النف���ط ال�س���يخ حممد ب���ن خليفة اآل خليف���ة ووزير 
العمل وال�س���وؤون الجتماعية جمي���ل حميدان ووزير 
التجارة وال�سناعة وال�س���ياحة زايد الزياين واملدير 
الع���ام ملكتب النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة و�سفري البحرين 
ل���دى الوليات املتحدة ال�س���يخ عبداهلل بن را�س���د 
بن عب���داهلل اآل خليفة والرئي����س التنفيذي ملجل�س 
التنمي���ة القت�س���ادية خال���د الرميح���ي وم�ست�س���ار 
�س���وؤون الإعالم بديوان ويل العهد عي�س���ى احلمادي 
واملدي���ر التنفي���ذي للمرا�س���م بديوان �س���مو ويل 
العهد ع�س���ام اجلا�س���م والرئي�س التنفيذي لهيئة 

تنظيم �سوق العمل اأ�سامة العب�سي.
كما يرافق �س���موه وفد ع�س���كري واأمني ي�سم 
رئي����س الأم���ن الع���ام اللواء ط���ارق احل�س���ن ومدير 
مكت���ب نائ���ب القائ���د الأعل���ى الل���واء رك���ن من���ري 
ال�س���بيعي ورئي�س �س���عبة العمليات يف �س���الح اجلو 
امللك���ي البحريني العميد ركن طيار ال�س���يخ حممد 

بن �سلمان اآل خليفة.

 املنام���ة - بن���ا: تبادل عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة برقيات 
التهنئ���ة مبنا�س���بة ذك���رى مولد الر�س���ول الأكرم 
حمم���د ب���ن عب���داهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم، مع 
اإخوانه اأ�س���حاب اجلاللة وال�س���مو والفخامة ملوك 
واأمراء وروؤ�ساء الدول العربية والإ�سالمية، �سمنها 
جاللت���ه باأطي���ب تهانيه بهذه املنا�س���بة املباركة 
ومتنياته لهم مبوفور ال�سحة وال�سعادة ولُدولهم 
و�سعوبهم ال�سقيقة املزيد من التقدم والزدهار 

والنماء، �سائال اهلل �س���بحانه وتعالى اأن يعيد هذه 
املنا�س���بة املباركة على الأمة العربية والإ�سالمية 

باليمن واخلري والربكات.
كم���ا تبادل رئي����س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة برقيات 
التهنئة مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�رشيف مع 
اإخوانه اأ�س���حاب اجلاللة وال�س���مو والفخامة ملوك 
واأمراء وروؤ�ساء الدول العربية والإ�سالمية وروؤ�ساء 
ال���وزارات واأولي���اء العهود ، عرب فيها �س���موه عن 

�س���ادق تهانيه بهذه املنا�س���بة العطرة ومتنياته 
لهم بدوام ال�سحة وال�سعادة ولبلدانهم و�سعوبهم 
ال�سقيقة اطراد التقدم والتطور، داعيا الباري عز 
وج���ل اأن يعيد هذه املنا�س���بة اجلليل���ة على الأمة 

العربية والإ�سالمية باليمن واخلري والربكات.
وتب���ادل ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة 
برقيات التهنئة مبنا�س���بة ذك���رى املولد النبوي 

ال�رشيف م���ع اأ�س���حاب اجلاللة وال�س���مو والفخامة 
قادة الدول العربية والإ�س���المية واأولياء العهود، 
اأع���رب �س���موه فيه���ا عن خال����س الته���اين بهذه 
املنا�س���بة الطيبة ومتنياته لهم مبوفور ال�س���حة 
وال�س���عادة ولدولهم و�سعوبهم ال�سقيقة حتقيق 
املزي���د من التقدم والرفع���ة والرقي، مبتهال اإلى 
املول���ى العل���ي القدي���ر اأن يعيد هذه املنا�س���بة 
املبارك���ة على جمي���ع العرب وامل�س���لمني باخلري 

واليمن والربكات.

• �سمو ويل العهد لدى و�سوله وا�سنطن	

املنام����ة - وزارة الداخلية: حتت 
العام����ة  الإدارة  ع����ام  مدي����ر  رعاي����ة 
ملكافحة الف�ساد والأمن القت�سادي 
والإلك����رتوين، نظم����ت اإدارة مكافحة 
الثاين  القت�سادية امللُتقى  اجلرائم 
امل�سرتك بني اأجهزة الدولة يف �سبيل 
مكافحة اجلرائم القت�س����ادية، وذلك 
مب�س����اركة 120 �سخ�س����اً من اجلهات 

احلكومية واخلا�سة.
رف����ع  اإل����ى  امللتق����ى  ويه����دف 
امل�ستوى الأمني لدى اجلمهور، واحلد 
من ارت����كاب تلك اجلرائم التي تهدد 
القت�س����اد الوطني، كما قامت اإدارة 
باإعداد  القت�سادية  مكافحة اجلرائم 
معر�����س تعريف����ي لأن����واع العم����الت 
الئتماني����ة  والبطاق����ات  املزيف����ة 
امل����زورة والأجه����زة والأدوات الت����ي 

كانت ت�ستخدم يف تلك اجلرائم. 

120 م�ساركا يف 
ملتقى مكافحة 

اجلرائم القت�سادية
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�سمو ويل العهد ووزير الدفاع الأمريكي يوؤكدان التن�سيق ملواجهة التطرف
متديد اتفاقية التعاون الدفاعي بني البلدين

املنامة-بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة توا�سل التن�سيق والتعاون يف اإطار 
العالق���ات البحريني���ة الأمريكي���ة التاريخية 
الت���ي حتظى بالهتم���ام والرعاي���ة من قادة 
البلدين ال�س���ديقني مما ي�س���هم يف التعامل 
مع خمتلف ق�س���ايا املنطق���ة ودعم اجلهود 
الإقليمية والدولية التي تهدف اإلى تر�سيخ 
الأمن وال�س���تقرار وحماربة اأ�سكال الإرهاب 

والتطرف كافة.
جاء ذلك خالل لقاء �سموه مع وزير الدفاع 
الأمريك���ي جيم�س ماتي�س مببن���ى البنتاغون 
حيث مت عزف ال�سالمني الوطنيني البحريني 

والأمريكي لدى و�سول �سموه.
وبح���ث اللق���اء ع���دداً من املو�س���وعات 
املتعلق���ة بالتع���اون والتن�س���يق الدفاع���ي 
والع�سكري بني البلدين ال�سديقني، واأبدى 

اجلانب���ان رغبتهم���ا يف زيادة اآف���اق التعاون 
الثنائ���ي اإل���ى جم���الت اأرح���ب، كم���ا بح���ث 
اجلانب���ان ع���دداً من الق�س���ايا ذات الهتمام 
امل�س���رك خا�س���ة ما يتعلق باأمن وا�ستقرار 
ال�رشق الأو�س���ط  وال�س���بل الكفيل���ة بتحقيق 
الأم���ن وال�س���تقرار فيه والتن�س���يق مع دول 
العامل واملنظمات الدولية ملواجهة التطرف 
والرهاب والتدخل يف �سوؤون الدول الأخرى.

كم���ا �س���هد �س���موه م���ع وزي���ر الدف���اع 
الأمريك���ي اأثناء اللقاء مرا�س���م التوقيع على 
متديد اتفاقية التعاون الدفاعي بني مملكة 
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية، حيث 
وقعها من اجلان���ب البحريني وزير اخلارجية 
ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة 
ووزي���ر الدف���اع الأمريكي جامي����س ماتي�س. 
التع���اون  اإط���ار  �س���من  التفاقي���ة  وتاأت���ي 
الدفاع���ي الثنائي امل�س���رك ب���ني البلدين 

•ال�سديقني. جانب من توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بني البحرين والوليات املتحدة	

• �سمو ويل العهد ملتقياً وزير الدفاع الأمريكي	

امل��ن��ام��ة - 
ب���ن���ا: ان���ط���الق���اً 
م������ن اأه����م����ي����ة 
املواطن  اإ���رشاك 
����س���ي���اغ���ة  يف 
ت������وج������ه������ات 
ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة 
نحو  ال��ت��ن��م��وي��ة 

املتحققة  املكت�سبات  يعزز  ما  كل 
�سوؤون  وزي��ر  اأك��د  وامل��واط��ن  للوطن 
اأن��ه  امل��ط��وع  ال�����وزراء حم��م��د  جمل�س 
تتيح  خا�سة  ا�ستمارة  تد�سني  مت 
والإدلء  امل�����س��ارك��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
التطلعات  ر���س��م  يف  مب��ق��رح��ات��ه��م 

امل�ستقبلية.
اخلطوة  ه��ذه  اإن  امل��ط��وع  وق��ال 
ت���اأت���ي م��ت��م��ا���س��ي��ة م���ع ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�سامية لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة بجعل 
وغايتها،  التنمية  حم��ور  امل��واط��ن 
وال�رشاكة،  ال�سفافية  لأ�س�س  وتعزيزاً 
برئا�سة  احلكومة  لتوجهات  وترجمة 
رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأم��ري 
القائد  نائب  العهد  ويل  من  وبدعم 
جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 
الأمري  امللكي  ال�سمو  الوزراء �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.
واأو����س���ح وزي���ر ���س��وؤون جمل�س 
ال��ذي  اأن ه���ذا ال���س��ت��ط��الع  ال�����وزراء 
يتم  خا�سة،  ا�ستمارة  يت�سمن  �سوف 
الو�سول اإليها عرب املوقع اللكروين 
www.( بامللتقى احلكومي  اخلا�س 
حول   )governmentforum.bh
املحاور الرئي�سة التي يتم مناق�ستها 
بو�سع  اخل��ا���س��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س  يف 
التطلعات امل�ستقبلية، م�سرياً الى انه 
مت�سلة  ا�ستمارة  بطرح  البدء  �سيتم 
والبنية  والقت�سادي  املايل  باملحور 

التحتية.
ونوه الوزير مبا يتمتع به املواطن 
واإ�سهام  وطني  ح�س  م��ن  البحريني 
التنموية  النه�سة  م�سرية  يف  خمل�س 
املباركة التي يقودها �ساحب اجلاللة 

امللك.

املطوع: اإ�رشاك املواطن يف 
ر�سم التطلعات امل�ستقبلية 

• حممد املطوع	

حممد بن مبارك يرعى تخريج الفوج الرابع يف “بوليتكنك”
اإطالق ا�سم �سموه على مكتبة الكلية 

املنام���ة - بنا: رعى نائ���ب رئي�س جمل�س 
الأعل���ى لتطوي���ر  ال���وزراء، رئي����س املجل����س 
التعلي���م والتدري���ب �س���مو ال�س���يخ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة حف���ل تخريج الف���وج الرابع 
لكلي���ة البحرين التقني���ة “بوليتكن���ك” الذي 
اأقي���م بقاعة ال�س���يخ عبدالعزيز ب���ن حممد اآل 
خليفة مبقر جامعة البحرين يف ال�سخري بح�سور 
رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال، ونائب رئي�س 
جمل�س الوزراء جواد العري�س وعدد من الوزراء 

وكبار امل�سوؤولني وال�سيوف.
واأعرب �س���مو ال�س���يخ حممد بن مبارك عن 
�س���عادته مل���ا و�س���لت اإلي���ه “بوليتكنك” من 
م�ستوى متميز ت�س���هد به الأرقام والإح�ساءات 
م���ن حي���ث اأع���داد اخلريج���ني وم�س���توياتهم 
والتحاقه���م ب�س���وق العم���ل، وق���ال اإن الكلية 
وباعتباره���ا موؤ�س�س���ة تعلي���م تطبيق���ي ع���ال 
ي�س���كل اجلان���ب العملي يف مناهجه���ا اأكرث من 
70 %؛ ملواكبة متطلبات �سوق العمل وقطاع 
ريادة الأعمال وذل���ك يف ظل ما حتققه الكلية 
ومن���ذ افتتاحها العام 2008 من تطور ملحوظ 
م���ن حي���ث مناهجه���ا التعليمي���ة والتطبيقية 
وما و�س���لت اإليه ن�س���بة اخلريج���ني الذين مت 
توظيفه���م بع���د التخرج مبا����رشة لأكرث من 85 

%، يف حني اأن الن�سبة املتبقية يتم توظيفها 
قب���ل التخرج اأو التوجه لري���ادة الأعمال واإدارة 
الدرا�س���ات  وموا�س���لة  اخلا�س���ة،  امل�س���اريع 

العليا.
واأ�س���اد �س���موه بالتوجيه ال�س���امي لعاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة باإعطاء التعلي���م كل الرعاية والهتمام 
ودعم رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة، ومتابعة 
ويل العهد نائب القائ���د الأعلى، النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي 
الأم���ري �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة مل�س���رية 

التعليم وتطوره باململكة. 
واأك���د �س���موه الهتمام به���ذه الكلية ومبا 
حتققه من جناح هو نتاج العمل اجلاد لتحقيق 
الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها يف اإطار م�رشوع 
تطوي���ر التعليم والتدري���ب وذلك مبا يتوافق 
مع برنامج عمل احلكومة وروؤية مملكة البحرين 

.2030
واأعرب �س���موه بهذه املنا�س���بة عن ال�سكر 
لرئي�س واأع�س���اء جمل�س اأمناء الكلية والرئي�س 
كاف���ة  “بوليتكن���ك”  منت�س���بي  و  التنفي���ذي 
م���ن الهيئت���ني الأكادميية والإداري���ة على ما 

بذل���وه من جهود اأ�س���همت يف حتقي���ق الإجناز 
والتميز، مباركا للخريجني واخلريجات واأولياء 
اأمورهم فرحتهم، متمنيا لهم التوفيق خلو�س 
جمالت العمل، معربا ع���ن الثقة والأمل باأنهم 
�س���يكونون خري من ميثل الكلي���ة يف اأي جمال 

يختارونه لبناء م�ستقبلهم وم�ستقبل وطنهم.
بع���د ذلك، الق���ى وزير الربي���ة والتعليم 
ماج���د النعيمي كلم���ة اأعرب فيها عن ال�س���كر 
والتقدير ل�س���مو ال�س���يخ حممد بن مبارك على 
رعايته احلفل، ودعم �سموه وم�ساندته م�سرية 
التعلي���م والتطوي���ر من���ذ انطالقتها، م�س���يداً 
مب���ا حققته من اإجنازات وجن���اح، موؤكدا اأهمية 
التعلي���م التقن���ي والتطبيق���ي القائ���م عل���ى 
الأب���داع والبتكار. كما قدم التهنئة للخريجني 

ومتنياته لهم بالتوفيق يف حياتهم العملية. 
احلف���ل،  يف  ال����رشف  �س���يف  ق���دم  ث���م 
رئي����س جمل����س اإدارة ال�رشك���ة العربي���ة لبن���اء 
واإ�س���الح ال�س���فن )اأ����رشي(، ورئي����س جمل����س 
اإدارة �رشك���ة اأملني���وم البحري���ن )األبا( ال�س���يخ 
دعيج بن �س���لمان اآل خليفة كلم���ة اأكد خاللها 
دور ال����رشكات الك���ربى والقط���اع اخلا����س يف 
ا�س���تقطاب اخلريج���ني املوؤهل���ني، حيث ذكر 
اأن ن�س���بة البحرينيني العاملني يف �رشكة “األبا” 

ت�س���ل اإل���ى 85 % من اإجمايل الق���وى العاملة 
يف ال�رشكة، م�س���يداً بكلي���ة بوليتكنك البحرين 
وبراجمها التطبيقية واإ�س���هامها يف رفد �سوق 
العم���ل مب���ا يحتاج���ه م���ن خ���ربات يف خمتلف 

املجالت التي حتتاجها ال�سوق. 
بعد ذلك، األقى اخلريج حممد عبدالر�سول 
الغاي���ب كلمة نيابة ع���ن الطلبة اخلريجني، تال 
ذل���ك عر�س فيل���م من اإنتاج طلب���ة بوليتكنك 

البحرين.
كم���ا اأع���رب رئي����س جمل����س اأمن���اء كلي���ة 
بوليتكن���ك ال�س���يخ ه�س���ام ب���ن عبدالعزيز اآل 
خليف���ة ع���ن ال�س���كر والتقدير لنائ���ب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير 
التعلي���م والتدريب، معلناً اإطالق ا�س���م �س���مو 
ال�س���يخ حممد بن مبارك اآل خليفة على مكتبة 
ل�س���موه وجه���وده ودعم���ه  الكلي���ة؛ تكرمي���اً 
وقيادته م�رشوع التعليم والتدريب وما حتققه 

من خالله من اإجناز وجناح. 
بعده���ا، تف�س���ل �س���مو ال�س���يخ حممد بن 
مبارك بتوزيع ال�سهادات على هذه الدفعة من 
اخلريجني البالغ عدده���م 232 خريجا وخريجة 
خمتل���ف  يف  تخرجه���م  متطلب���ات  ا�س���تكملوا 

التخ�س�سات.

الأعل���ى  املجل����س   – القاه���رة  م���ن 
لل�سوؤون الإ�سالمية:  منح رئي�س جمهورية 
م�رش العربي���ة عبدالفتاح ال�سي�س���ي نائب 
رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية 
ال�س���يخ عبدالرحمن بن حممد بن را�سد اآل 
خليفة و�سام اجلمهورية للعلوم والفنون 
من الدرجة الأولى، تقديًرا لدوره يف خدمة 
الق�س���ايا الدينية والثقافية، وجهوده يف 
دعم اأ�س�س التعاي�س والو�سطية وال�سالم. 
ج���اء ذل���ك، ل���دى ح�س���وره الحتفال 
ال�س���نوي بذك���رى املولد النب���وي ال�رشيف 
الذي ُعقد اأم�س الأربع���اء برعاية  الرئي�س 
للموؤمت���رات  الأزه���ر  مرك���ز  يف  امل����رشي 

بالقاهرة. 
واأعرب ال�سيخ عبدالرحمن عن �سكره 
وتقدي���ره للرئي�س امل�رشي على التكرمي، 
مبدًيا اعتزازه بهذا الو�س���ام الذي اعتربه 
تقدي���ًرا غالًي���ا ملا توليه مملك���ة البحرين 
بقيادة عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة م���ن اهتمام 
وعناي���ة بالق�س���ايا العربية والإ�س���المية، 
وملا ت�س���طلع ب���ه م���ن دور ب���ارز وفعال 
يف تكري����س قي���م التعاي����س والت�س���امح 
وال�س���الم، ويف تعزي���ز مناه���ج الو�س���طية 
والعت���دال، ودعم حري���ة الأدي���ان وحوار 

احل�سارات. 
كم���ا اأك���د اعت���زاز مملك���ة البحري���ن 
بعم���ق عالقاته���ا التاريخية م���ع جمهورية 
م�رش العربي���ة، وتقديرها ملا ت�س���طلع به 
م�رش من دور حموري يف منا�رشة الق�س���ايا 
العربي���ة والإ�س���المية، منوًه���ا يف الوق���ت 
امل�س���هودة  امل�رشي���ة  باجله���ود  نف�س���ه 
يف خدم���ة الإ�س���الم ون����رش قيم���ه وتعاليمه 
ال�س���محة، والت�س���دي لالإرهاب والتطرف 
والعن���ف، م�س���يًدا يف هذا ال�س���دد بالدور 
الإ�س���المي الكبري ال���ذي يقوم ب���ه الأزهر 
ال�رشي���ف يف اإعالء قيم املحبة والو�س���طية 

والت�سامح.  

الرئي�س امل�رشي مينح 
عبدالرحمن بن حممد 
و�سام الدرجة الأولى
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غر�س �ملبادئ �ل�صحيحة لالإ�صالم و�إي�صالها للمجتمع

�لبحرين و�حة للت�صامح و�لتعاي�س وعنو�ن بارز يف �لتقدم  

�صمو �ل�صيخ عي�صى بن علي مثابر يف حت�صيل �لعلم

خالل افتتاحه معر�ض “ر�سويل نور حياتي”... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

دفع عجلة التنمية وحتقيق البيئة املالئمة للقطاعات كافة... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي: 

�سموه قادر على قيادة “ال�سلة” اإلى مزيد من التطور... رئي�ض احتاد الكرة: 

اجلنوبي���ة  حماف���ظ  اأك���د  بن���ا:   - املنام���ة 
�س���مو ال�س���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة حر�ض 
املحافظة على دع���م كافة املبادرات التي تعّزز 
القيم الدينية ومفاهيم الإ�س���الم ال�س���محة لدى 
النا�س���ئة يف خمتل���ف الربامج املقام���ة يف عموم 

اأرجاء املحافظة اجلنوبية.
واأ�س���ار �س���موه اإل���ى اأن املحافظ���ة توؤك���د 
دوًم���ا عل���ى غر�ض املبادئ ال�س���حيحة لالإ�س���الم 
وا�ستغالل املنا�سبات الدينية لعك�ض عظم تلك 

القيم واملبادئ لدى كافة فئات املجتمع.

ج���اء ذل���ك، خ���الل افتت���اح املعر����ض الذي 
اأقي���م حتت رعاية �س���موه بعنوان “ر�س���ويل نور 
حياتي” الذي نظمت���ه اجلمعية البحرينية لتنمية 
املراأة مبنا�س���بة ذكرى املولد النب���وي ال�رشيف، 
حيث كان يف ا�س���تقبال �س���موه رئي�س���ة اجلمعية 
البحريني���ة لتنمي���ة امل���راأة ال�س���يخة لبن���ى بنت 

عبداهلل اآل خليفة. 
وق���د اأ�س���اد �س���مو ال�س���يخ خليفة ب���ن علي 
اآل خليف���ة خالل اجلول���ة التي قام به���ا يف اأرجاء 
املعر����ض مب���ا �س���اهده م���ن حمط���ات م�س���يئة 

لل�س���رة النبوية العطرة مب�ستوى معلومات قيم 
وهادف واأ�س���لوب عر�ض مميز جمع بني اإي�سال 
املعلوم���ات ب�سال�س���ة، معتم���د عل���ى التفاع���ل 
العار�س���ني ورواد املعر����ض،  ب���ني  املتب���ادل 
والذي من �ساأنه تعزيز وتر�سيخ املعلومات لدى 
الأطفال والنا�س���ئة باأ�سلوب �سيق وممتع، معرّبًا 
�سموه عن �س���عادته مب�ساركة طلبة املدار�ض يف 
ال�س���تزادة من معلوم���ات املعر�ض وهو الهدف 
الذي ت�س���عى اإل���ى حتقيقه املحافظ���ة من وراء 
رعايته���ا لتك الأن�س���طة، م�س���يًدا �س���موه بفكرة 

املعر�ض وجهود العمل الكبر الذي اأ�رشفت عليه 
ال�س���يخة لبنى بنت عبد اهلل اآل خليفة وم�س���توى 
الأداء املبذول من اأع�س���اء اجلمعي���ة والقائمني 

على املعر�ض.
م���ن جانبه���ا، تقدم���ت ال�س���يخة لبن���ى بنت 
عبداهلل اآل خليفة بال�سكر والعرفان ل�سمو حمافظ 
املحافظة اجلنوبية لدعم���ه للمبادرات والأعمال 
والأن�سطة والربامج اخلرية التي يحر�ض �سموه 
على رعايتها والرتقاء بها خلدمة الدين والوطن 

واملواطنني يف املحافظة اجلنوبية.

املنام���ة - بن���ا: اأكد حماف���ظ اجلنوبية 
�س���مو ال�س���يخ خليفة بن علي اآل خليفة اأن 
مملكة البحرين بف�س���ل ال�سيا�سة احلكيمة 
لعاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة اأ�س���بحت واحة للت�سامح 
والتعاي�ض للجميع، وعنواًنا بارًزا يف التقدم 

والزدهار يف خمتلف املحافل الدولية. 
واأ�سار �سموه اإلى اجلهود الكبرة التي 
تق���وم بها احلكومة برئا�س���ة رئي�ض الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ر خليفة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة لدف���ع عجل���ة التنمي���ة 
وحتقيق البيئة املالئم���ة لكافة القطاعات 
وتهيئ���ة الأج���واء املثل���ى الت���ي جتعل من 
مملك���ة البحرين اخليار الأول للقا�س���دين، 
موؤكًدا �سموه اإلى اأن الأمر يحّتم علينا العمل 
يف موا�س���لة تعزيز هذه امل�س���رة املباركة 
وب���ذل املزيد م���ن العمل اجل���اد والدوؤوب 
واملكت�س���بات  الإجن���ازات  تل���ك  لتعزي���ز 
املحافظ���ة  واأن  واحلف���اظ عليه���ا خا�س���ة 

اجلنوبية حمافظة واع���ده بالنمو والزدهار 
يف جوانب عدة وت�س���ر نحو م�ستقبل م�رشق 

عامر بالإجناز والتطوير. 
جاء ذلك، خالل ا�س���تقبال �سمو حمافظ 
املحافظة اجلنوبية لرئي�ض واأع�س���اء غرفة 
التجارة الأمركية يف مملكة البحرين، وذلك 

مبجل�ض �سموه باملحافظة اجلنوبية. 
وق���د رح���ب �س���موه برئي����ض واأع�س���اء 

اجلمعية م�س���يًدا بعمق العالقات التاريخية 
اجلامعة ب���ني مملك���ة البحري���ن والوليات 
املتح���دة الأمركي���ة، كم���ا تن���اول �س���موه 
امل�س���رك  التع���اون  �س���بل  اللق���اء  خ���الل 
ب���ني املحافظة اجلنوبي���ة وغرف���ة التجارة 
الأمركية والربامج والأن�س���طة التي ميكن 
ال�س���تفادة منها لكال اجلانبني، من جانبهم 
عرّب رئي�ض واأع�ساء غرفة التجارة الأمركية 

ع���ن �س���كرهم وتقديره���م ل�س���مو حمافظ 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤكدي���ن تطلعه���م 
ورغبته���م يف م���د ج�س���ور العمل امل�س���رك 
الذي يحقق الأهداف التي تخدم الطرفني، 
م�سيدين بالوقت نف�سه بالروؤى والتطلعات 
الت���ي تناولها �س���موه خ���الل اللق���اء والتي 
من �س���اأنها الرتق���اء باجلوانب ال�س���مولية 

للمحافظة اجلنوبية.

احت���اد الك���رة - املرك���ز الإعالم���ي: هناأ 
رئي����ض احتاد الكرة ال�س���يخ عل���ي بن خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة، رئي�ض احتاد كرة ال�س���لة 
�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة؛ وذلك 
مبنا�سبة تخرج �سموه من جامعة وي�ستمن�سر 
الربيطانية، وح�س���ول �س���موه على �س���هادة 
ال�سيا�س���ة  يف  بامتي���از  البكالوريو����ض 

والعالقات الدولية.
ويف برقي���ة بعثه���ا رئي�ض احت���اد الكرة 
ل�س���مو ال�سيخ عي�س���ى بن علي، اأ�ساد ال�سيخ 
عل���ي بن خليف���ة باجلهود التي بذلها �س���مو 
رئي�ض احتاد كرة ال�سلة طوال فرة درا�سته، 

وا�ستحقاقه هذه الدرجة العلمية.
وقال اإن تخرج �س���مو ال�س���يخ عي�سى بن 
علي وح�س���وله على درجة المتياز يعك�ض ما 
يتمتع به �س���موه من مقدرة ومثابرة واجتهاد 

يف حت�سيل العلم.
واأثن���ى ال�س���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة على 
جهود �سمو ال�س���يخ عي�سى بن علي يف خدمة 
الريا�س���ة البحرينية، م�س���را اإلى اأن �س���موه 
ق���ادر على قيادة كرة ال�س���لة اإل���ى مزيد من 
التطور والإجنازات، متمنيا ل�س���موه التوفيق 
والنجاح خالل رئا�سته الحتاد البحريني لكرة 

ال�سلة.
ومتن���ى رئي����ض احت���اد الك���رة يف خت���ام 
حديثه دوام التوفيق والنجاح ل�س���مو ال�سيخ 

عي�سى بن علي يف حياته العلمية والعملية.

سلمان بن إبراهيم يشيد بجهود 
سمو الشيخ عيسى بن علي 

 املنام���ة - الأمانة العام���ة للمجل�ض الأعلى 
لل�سباب والريا�س���ة: هناأ الأمني العام للمجل�ض 
الأعلى لل�س���باب والريا�س���ة ال�س���يخ �سلمان بن 
اإبراهيم اآل خليفة، رئي�ض الحتاد البحريني لكرة 
ال�سلة �س���مو ال�سيخ عي�س���ى بن علي اآل خليفة؛ 
مبنا�س���بة تخرج �س���موه من جامعة وي�ستمني�سر 
الربيطانية وح�سوله على �سهادة البكالوريو�ض 

بامتياز يف ال�سيا�سة والعالقات الدولية.
واأ�س���اد ال�س���يخ �س���لمان ب���ن اإبراهي���م اآل 
خليفة بجهود �س���مو ال�سيخ عي�س���ى بن علي اآل 
خليفة ومثابرته اأثناء فرة درا�س���ته وح�س���وله 

عن ج���دارة على هذه الدرج���ة العلمية من اإحدى 
اأع���رق اجلامع���ات يف اململكة املتح���دة، متمنيا 
ل�س���موه كل التوفيق وال�سداد يف حياته العلمية 

والعملية.

إسحاقي: التفوق يؤكد كفاءة 
سموه في المجال العلمي

هناأ رئي�ض الحت���اد البحريني لكرة اليد علي 
اإ�س���حاقي، رئي�ض الحتاد البحريني لكرة ال�س���لة 
�سمو ال�سيخ عي�س���ى بن علي اآل خليفة؛ مبنا�سبة 
تخرج �س���موه من جامعة وي�ستمن�س���ر الربيطانية 
وح�س���وله على �س���هادة البكالوريو�ض بامتياز يف 

ال�سيا�سة والعالقات الدولية.
وقال رئي�ض احتاد اليد اإن النهج الذي ي�سر 

عليه �س���مو ال�س���يخ عي�س���ى بن عل���ي يف مثابرته 
العلمية وحت�س���يله الدرا�س���ي كان له اأثر وا�سح 
يف تفوقه وح�س���وله على درجة المتياز من اإحدى 
اأرقى اجلامعات يف العامل مما يوؤكد كفاءة �س���موه 

يف املجال العلمي.
واأ�سار اإ�س���حاقي اإلى اأن املرتبة التي حققها 
�س���مو ال�س���يخ عي�س���ى ب���ن عل���ي على ال�س���عيد 
الدرا�س���ي ت�سر بخٍط مواٍز مع النجاحات املتميزة 
منذ توليه رئا�س���ة الحتاد البحريني لكرة ال�س���لة 
وم���ا حقق���ه م���ن نقل���ة نوعي���ة يف فرة قيا�س���ية 
اأثبتت من خاللها اأنه الرجل املنا�س���ب يف املكان 
التوفي���ق  الك���رمي  ل�س���موه  املنا�س���ب، متمني���اً 
والنج���اح يف حيات���ه العلمية والعملية وموا�س���لة 

قيادته الناجحة لدفة الحتاد.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي م�ستقبالً رئي�ض واأع�ساء غرفة التجارة الأمركية يف اململكة	

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي خالل افتتاح املعر�ض الذي اأقيم حتت رعاية �سموه بعنوان “ر�سويل نور حياتي”	

بعث عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى حاك���م ع���ام الرببادو�ض 
فيليب غرافز؛ وذلك مبنا�س���بة ذكرى 

ا�ستقالل بالده.
اأع���رب جاللت���ه فيها ع���ن اأطيب 
تهاني���ه ومتنياته له مبوفور ال�س���حة 

وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

تلق���ى رئي����ض ال���وزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن 
�س���كر  برقيت���ي  خليف���ة  اآل  �س���لمان 
جوابيتني من ويل عهد دولة الكويت 
�س���مو ال�س���يخ ن���واف الأحم���د اجلابر 
ال�س���باح؛ وذل���ك رداً عل���ى برقيت���ي 
�س���موه املعزيتني يف وف���اة املغفور 
له���ا باإذن اهلل تعالى ال�س���يخة فاطمة 
عبداهلل الأحمد ال�س���باح واملغفور لها 
باإذن اهلل تعالى ال�س���يخة �سمة حمود 

ال�سلمان ال�سباح.
دول���ة  عه���د  ويل  �س���مو  وع���رب 
الكويت يف برقيتيه عن خال�ض �سكره 
وتقديره ل�س���مو رئي�ض ال���وزراء على 
م�ساعر �سموه الأخوية الطيبة، متمنياً 

ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.

ا�س���تقبل وزير الدي���وان امللكي 
ال�س���يخ خال���د ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة 
�س���فر  امللك���ي  بالدي���وان  مبكتب���ه 
جمهوري���ة  ال�س���ني ال�س���عبية ت�س���ي 
ت�سنهونغ؛ مبنا�سبة انتهاء فرة عمله 

الدبلوما�سي يف اململكة. 
وخالل اللق���اء، نقل وزير الديوان 
امللكي حتيات وتقدي���ر عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة اإلى ال�س���فر ال�سيني على 
ما بذله م���ن جهود طيبة كان لها دور 
بالغ يف دعم عرى التعاون امل�س���رك، 
الت���ي  الوثيق���ة  العالق���ات  وتعزي���ز 
جتمع ب���ني مملكة البحرين وجمهورية 

ال�سني ال�سعبية ال�سديقة.
واأ�س���اد وزي���ر الدي���وان امللك���ي 
بامل�ستوى املتقدم الذي و�سلت اإليه 
العالقات الثنائي���ة يف املجالت كافة 
بف�سل حر�ض القيادتني على حتقيق 
كل م���ا يع���ود باخل���ر والنف���ع عل���ى 
ال�س���عبني، معرباً عن خال�ض متنياته 
لل�س���فر بالتوفي���ق والنج���اح يف اأداء 

مهماته املقبلة.

�س���وؤون  هيئ���ة   - املنام���ة 
الكهرب���اء وامل���اء: ا�س���تقبل وزي���ر 
�سوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�سني 
مرزا مبكتبه ال�رشيك الإداري ل�رشكة 
اإدارة املوارد الب�رشية الذكية �سباح 
املوؤي���د التي قدمت للوزير تعريًفا 
وه���ي  InnoEnergy؛  ب�رشك���ة 
�رشك���ة خمت�س���ة يف جم���ال الطاق���ة 

امل�ستدامة يف القليم الأوروبي.
وخالل اللقاء، ا�ستعر�ض الوزير 
مع الوفد اخلطط وامل�س���اريع التي 
يتم تنفيذها من خالل وحدة الطاقة 
امل�س���تدامة مع خمتل���ف القطاعات 
يف اململكة، واأو�سح الوزير اأن ذلك 
ياأت���ي من خالل توجيه���ات القيادة 
بت�س���جيع ال�س���تفادة م���ن الطاقة 
النظيف���ة م���ن اأجل بيئة م�س���تدامة 

�ساملة. 
ا�ستعر�س���ت  جانبه���ا،  وم���ن 
InnoE -  ململوؤيد اأن�س���طة �رشك���ة

ergy وخططه���م يف ه���ذا املج���ال 
ورغبتهم يف تاأ�س���ي�ض عالقة تعاون 
م���ع وح���دة الطاقة امل�س���تدامة من 
امل�س���اريع  يف  امل�س���اركة  خ���الل 
ح�س���ب  وامل�س���تقبلية  القائم���ة 

الفر�ض املتاحة.

العاهل يهنئ الرببادو�ض 
بذكرى ال�ستقالل

�سمو رئي�ض الوزراء يتلقى 
�سكر ويل عهد الكويت  

وزير الديوان امللكي 
يودع ال�سفر ال�سيني

ت�سجيع تاأ�سي�ض ال�رشكات 
املتخ�س�سة يف الطاقة املتجددة

• •ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم اآل خليفة	 ال�سيخ علي بن خليفة	 • �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة	
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�ش���احية ال�ش���يف – وزارة �ش����ؤون ال�ش���باب 
والريا�شة: اأ�شاد وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة 
ه�ش���ام اجل����در مب�ش���امني ورق���ة العم���ل التي 
قدمه���ا ممث���ل جلل���ة املل���ك للأعم���ال اخلريية 
الأعل���ى  املجل����س  رئي����س  ال�ش���باب،  و�ش����ؤون 
لل�ش���باب والريا�ش���ة، رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة 
البحرينية �ش���م� ال�ش���يخ نا�رص بن حمد اآل خليفة 
يف املنتدى ال�ش���بابي ال�ش���لم، والتي عربت عن 
ل�شان جميع �شباب البحرين والعامل يف جمتمعات 
تتقدم وت�ش���ري نح� النه�شة والتنمية امل�شتدامة 
وجمتمع���ات ي�ش����دها ال�ش���لم والأم���ن، بعي���دا 
ع���ن التطرف والإره���اب وال�رصع���ات التي ترهق 

جمتمعات العامل باأ�رصه. 
وقال ال�زير “و�ش���ع �شم� ال�ش���يخ نا�رص بن 
حم���د اآل خليفة الي���د على اجل���رح ولم�س حديثه 
�ش����اغل الع���امل وال�ش���باب، ومتك���ن من الر�ش���م 

بكلم���ات وا�ش���حة وجلي���ة خارط���ة حلل ق�ش���ايا 
الإره���اب يف الع���امل وزعزعة الأمن والأم���ان، واإن 
ما مير به العامل حاليا من اأزمات عا�ش���فة �ش���ببه 
وعلته الإرهاب املنت�رص والفكر املتطرف وغ�ش���ل 
العق����ل، واإن الق�ش���اء على تلك امل�ش���ببات ه� 
ال�شبيل ال�حيد لن�رص ال�شلم والأمن يف العامل، ول 
ميكن اأن يتحقق ذلك اإل من خلل منح الفر�ش���ة 
الكافي���ة لل�ش���باب؛ ليك�ن�ا هم �ش���ناع ال�ش���لم 

واملمهدين له”. 
الع���امل  دول  “غالبي���ة  اجل����در  واأ�ش���اف 
وباخل�ش�����س منطقتن���ا العربي���ة اكت����ت بن���ار 
الإرهاب والت�شدد والفكر املتطرف الذي ل ميت 
اإلى ديننا ب�ش���لة اأبدا، ولكي ي�اجه هذا التطرف 
يجب علينا بناء جيل من ال�ش���باب القادر على ن�رص 
الفكر الإ�ش���لمي ال�ش���حيح القائم على ال�ش���لم 
والت�شامح والتعاي�س بني اجلميع، وه� ما حاولت 

ال����زارة ال��ش����ل اإليه م���ن خلل ه���ذا املنتدى 
وا�شت�ش���افة نخبة م���ن املتحدث���ني للتعاون مع 
ال�ش���باب يف �ش���بيل تعزيز ثقافة ال�ش���لم والأمن 

والأمان اإبعادهم عن طريق الع�جاج”.
وب���نينَّ اأن املنت���دى ال�ش���بابي ه���� امت���داد 
للمب���ادرات التي اأطلقه���ا عاهل البلد �ش���احب 
اجلللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة والرامية 
اإل���ى اإف�ش���اء ال�ش���لم واملحب���ة والتعاي����س ب���ني 
اجلميع مبختلف الأديان والط�ائف ونبذ الإرهاب 
والتطرف والت�ش���دي له وجعل ال�ش���باب املحرك 
الأ�شا�س لعملية ال�شلم يف العامل، كما اأن املنتدى 
ياأت���ي ا�ش���تمرارا حلزم���ة الربامج الت���ي تقدمها 
ال����زارة واملت�افق���ة مع ي����م ال�ش���باب الدويل، 
وال���ذي يق���ام حت���ت �ش���عار ال�ش���باب وال�ش���لم، 
واأهداف التنمية امل�ش���تدامة الت���ي ت�ؤكد يف اأحد 

اأهدافها على ال�شلم والعدل وامل�ؤ�ش�شات”.  

وتاب���ع وزي���ر �ش����ؤون ال�ش���باب والريا�ش���ة 
“ما مت طرحه من اإح�ش���اءات عن اخل�ش���ائر الذي 
خلفها الإره���اب يف الأرواح واملمتلكات وتاأثريه 

ب�ش����رة مبا����رصة على تق���دم البلدان ين���دى لها 
اجلبني، وحتتم علينا اجلميع العمل �ش���فا واحد؛ 
م���ن اأجل حماربت���ه ويجب علينا جعل ال�ش���باب يف 
مقدم���ة الت�ش���دي للإره���اب والتط���رف ومتهيد 
الأر�ش���ية لهم لبذر حب�ب ال�ش���لم واإف�شاء الأمن 
يف العامل، م�ش���تخدمني كافة ال��ش���ائل احلديثة 

والتكن�ل�جيا التي يعج بها العامل”.    
وك�ش���ف اأن خمرجات املنتدى كانت متميزة 
ج���دا وتلقينا العدي���د من الإ�ش���ادات ال�ش���بابية 
الت���ي بين���ت اأهميت���ه يف ت�جي���ه طاقاته���م نح� 
�شناعة ال�شلم يف العامل وقب�ل الآخر ون�رص ثقافة 
املجتم���ع  واإن  والت�ش���امح خ�ش��ش���ا  التعاي����س 
البحريني بات النم����ذج املتميز يف هذا اجلانب؛ 
ك�ن���ه جمتمع���ا تعددي���ا، ويت�ش���م بدرج���ة عالية 
من التعاي�س ال�ش���لمي، وه� ما يعك�س الت�ش���امح 

ال�شائد بني مك�نات املجتمع.

نا�سـر بن حمــد اأكــد اأهميـة دور ال�سبـاب فـي اإر�سـاء ال�ســالم
�شم�ه ر�شم بكلماته خارطة حلل ق�شايا الإرهاب... اجل�در: 

• وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة	

دي�������ش���م���رب اخل�������ا��������س يف  م����ع����ر�����ش����ه����ا  ت���������ش����ه����د  امل�������ح�������رق  حم�����اف�����ظ�����ة 

3 اآالف زائر و1200 فر�سة توظيف مبعر�ض “اجلنوبية”
بف�شل دعم �شم� ال�شيخ خليفة بن علي... وكيل “العمل” ل�“$”:

املحافظ���ة  يف  الت�ظي���ف  معر����س  �ش���هد 
اجلن�بية اقبال لفتاً من قبل الباحثني عن فر�س 
عم���ل، وح�ش����راً ا�ش���تمر يف الت�اف���د على م�قع 
املعر�س حت���ى اللحظات الأخ���رية لإغلقه قرابة 

ال�شاعة ال�احدة ظهر اأم�س الأربعاء.
واأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
�ش���باح الدو�رصي يف ت�رصيح ل�“البلد” اأن معر�س 
الت�ظي���ف ال���ذي حظ���ي برعاية كرمي���ة من قبل 
حمافظ اجلن�بية �ش���م� ال�شيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة، �شهد ح�ش����راً من قبل 3 اآلف باحث عن 

عمل.         
واأعرب الدو�رصي عن �شكره وتقديره لرعاية 
�ش���م� ال�ش���يخ خليفة بن علي اآل خليفة ملعر�س 
الت�ظي���ف باملحافظ���ة اجلن�بي���ة، والت���ي ت�ؤكد 
اهتمام �ش���م�ه عل���ى دعم ه���ذه الفعاليات التي 

تلبي احتياجات امل�اطنني واهتماماتهم.

دفعة قوية 
معر����س  اإقام���ة  اأن  اإل���ى  ال�كي���ل  واأ�ش���ار 
الت�ظي���ف يف املحافظ���ة اجلن�بي���ة ج���اء تفعيلً 
لت�جيهات واأوامر رئي�س ال�زراء �ش���احب ال�شم� 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، والتي 
ت�ش���دد دوما على تلبي���ة احتياج���ات امل�اطنني 

بالقرب من مناطق �شكنهم. 
ولفت الدو����رصي اإلى اأن ما ح�ش���ده معر�س 
الت�ظيف يف املحافظ���ة اجلن�بية من جناح يع�د 
ب�ش���كل كبري اإل���ى دع���م القيادة وت�رصيف �ش���م� 
ال�ش���يخ علي بن خليفة ملرا�شم الفتتاح، والتي 
اأعط���ت املعر�س دفع���ة ق�ية حف���زت الهتمام 

الإعلمي وال�شعبي.     
وب���ني اأن معر����س اجلن�بي���ة ج���اء كجزء من 
�شل�ش���لة معار�س تقيمها ال����زارة يف حمافظات 
اململك���ة الأربع، م�ش���رياً اإلى النتهاء م���ن اإقامة 
معر�س يف حمافظة العا�شمة، واآخر يف املحافظة 
ال�ش���مالية، فيما �شت�شهد حمافظة املحرق اإقامة 

معر�شها اخلا�س يف دي�شمرب املقبل. 

ذكور وإناث 
وذك���ر اأن املعر�س ت�ش���من اأكرث من 1200 
وظيف���ة �ش���اغرة، وذلك عرب فر����س قدمتها 44 
من�شاأة وم�ؤ�ش�شة، بالإ�شافة اإلى ما تعر�شه وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية.  
واأردف: اأن ال�44 م�ؤ�ش�شة تقدم 820 �شاغرا 
برواتب ل تق���ل عن 300 دين���ار، وانتقت وزارة 
العم���ل والتنمية الجتماعية قراب���ة 400 وظيفة 

من بنك ال�ش�اغر لتعر�شها يف هذا احلدث. 
وبح�شب وكيل العمل، فاإن معر�س الت�ظيف 
يف املحافظة اجلن�بية مل يحمل طابعاً تخ�ش�شياً، 
ومل يقت�رص على تخ�ش�ش���ات حم���ددة، وجاء عاماً، 
واحت�ى تخ�ش�شات تتنا�شب مع الذك�ر والإناث.  

فرص مجانية 
وحت���دث الدو�رصي بفخر عما اعتربه حت�ش���ناً 
يف ال�ش����اغر املعرو�ش���ة، مرجع���اً ه���ذا التط����ر 

اإلى حت�ش���ن طراأ اأي�ش���ا على عمليات الت�ش����يق 
للح�ش����ل على وظائف �ش���اغرة من امل�ؤ�ش�شات، 
وتعك�س هذه اجلزئية مدى متا�ش���ك القت�ش���اد 
ال�طن���ي وقدرت���ه عل���ى التكيف والنم���� يف ظل 

التحديات القت�شادية. 
وبالن�ش���بة للتدري���ب، اأو�ش���ح ال�كي���ل اأن 
وزارة العمل ت�فر يف معر�س ت�ظيف اجلن�بية 
قراب���ة 460 برناجم���ا تدريبي���ا، وه���ي فر����س 
جماني���ة للباحث���ني عن عم���ل، ت�ش���اهم يف رفع 

كفاءة العامل البحريني ورفع تناف�شيته. 

ال فرض 
وتاب���ع قائ���ًل: “ل���ن اأغف���ل الإ�ش���ارة اإل���ى 
ت�ف���ري بع����س الفر����س التدريبي���ة املرتبطة 

بالت�ظيف”. 
واأكد الدو����رصي اأن وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعية ل تفر�س البحرينيني غري امل�ؤهلني 

على املن�ش���اآت، بل ت�ش���جعهم ط�عياً لت�ظيف 
البحريني���ني ع���رب التقليل من فج����ة التكلفة 
بني العامل الأجنبي والبحريني من خلل برامج 

دعم الأج�ر واحل�افز الأخرى. 
واأ�ش���اف “ي�ش���ل الدعم اإلى قرابة 70 % 
من الأجر يف ال�ش���نة الأولى عرب ال�رصاكة، ويقدم 

بال�رصاكة مع �شندوق العمل متكني”. 
القط���اع  ا�ش���تمرار  اأن  الدو����رصي  واعت���رب 
اخلا����س يف امل�ش���اركة الفعال���ة يف معار����س 

الت�ظيف يعك�س جناح الإ�شرتاتيجية احلك�مية 
يف دفع القطاع اخلا�س ليك�ن املحرك الرئي�س 

يف القت�شاد وت�ليد فر�س العمل. 
وج���دد وكي���ل وزارة العم���ل تاأكي���ده عزم 
ال�زارة على ال�ش���تمرار يف تق���دمي املبادرات 
الت���ي ت�فر فر����س العمل املنا�ش���بة واجلاذبة 
اجل���دد  الداخل���ني  وا�ش���تيعاب  للم�اطن���ني 
وت�رصيع اإدماجهم اإلى �ش�ق العمل والإبقاء على 

معدلت البطالة يف حدودها الآمنة. 

اأظه���ر الباحث����ن عن عم���ل يف املحافظة 
اجلن�بي���ة وما ح�لها اهتمام���اً كبرياً مبعر�س 
الت�ظيف الذي اأقي���م حتت رعاية كرمية من 
قبل �شم� حمافظ اجلن�بية ال�شيخ خليفة بن 

علي اآل خليفة.
وا�ش���تمر ت�افد الباحثني عن العمل حتى 
حلظات الإغلق ظهر اأم�س، وجالت “البلد” يف 
معر�س الت�ظيف الذي ا�ش���تمر ملدة ي�مني، 

و�شجلت انطباعات الزوار وملحظاتهم. 
طاب�ري���ن  وج����د  “الب���لد”  ولحظ���ت 
م���ن الباحثني ع���ن العمل بالق���رب من �رصكة 
حم���اولت  يف  وذل���ك  العاملي���ة،   )IKEA(
لإج���راء مقاب���لت �رصيع���ة تظه���ر ا�ش���تعداد 
ومي�ل العاطلني ل�شغل ال�ش�اغر املت�افر يف 
امل�ؤ�ش�شة التي �شتدخل ال�ش�ق البحريني يف 

امل�شتقبل القريب. 

اآلالت الدقيقة 
وقال ال�ش���اب �شامل ح�شن �شامل، وه� من 
�ش���كنة الرفاع ال�رصقي: “اإن ال�ش����اغر ممتازة 
والرواتب جيدة، ولكني مل اأجد ما ينا�شبني”.          
واأردف “اأن���ا م���ا اأزال طالب���اً يف جامع���ة 
البحرين يف تخ�ش�س هند�شة الآلت الدقيقة، 
وجئ���ت اأبحث عن عم���ل بدوام جزئ���ي ولكن 
جمي���ع العار�ش���ني يبحث����ن ع���ن م�ظف���ني 

متفرغني”. 
وتابع “اأرى العرو����س ال�ظيفية مميزة، 
ولكن �ش���ع�بة الدرا�ش���ة تقف عائق���اً بيني 

وبني وظيفة بدوام كامل”. 
  

فرصة الياسمين  
ال�ش���ابة يا�ش���مني مب�ش���ت�ى  واأ�ش���ادت 
املعر�س وج�دة ال�ش����اغر، وقالت “اأنا ل�شت 
عاطل���ة، ولكن���ي اأبح���ث عن الأف�ش���ل وجئت 
هن���ا للح�ش����ل على فر�ش���ة يف جم���ال خدمة 

الزبائن”. 
واأردفت يا�شمني “اأنا اأحمل دبل�م اإدارة 
الأعم���ال من جامعة البحرين، ووجدت فر�ش���ا 
جي���دة ومعاملة تتمي���ز بالكثري من اجلدية يف 
م�ؤ�ش�ش���ة )IKEA( حتدي���داً، فهم ي�ش���األ�ن 
عن تفا�ش���يل كثرية ويحاول�ن ال��ش�ل اإلى 

اأف�شل نقطة عمل ميكن و�شعك فيها”. 
بدوره، اأثنى ال�ش���اب عادل حم�ش���ن على 
عدد ال�ش����اغر املطروحة يف معر�س ت�ظيف 
اجلن�بي���ة، مطالباً باملزيد م���ن الفر�س التي 

تنا�شب امل�ؤهلت اجلامعية املختلفة. 

وظيفة للزوجة 
وقال “جئت له���ذا املعر�س بنية العث�ر 
عل���ى وظيف���ة لزوجتي، وه���ي خريج���ة اإدارة 
اأعمال، ومل�ش���ت وج�د �ش����اغر جيدة، ولكن 
اأغلبها يتنا�شب مع خريجي الثان�ية العامة”.     
ودعا ال�ش���اب حم�ش���ن القط���اع التجاري 
وال����رصكات امل�ش���اركة يف ه���ذه الن�عي���ة من 
املعار����س باإظه���ار الت���زام اأك���رب بت�قي���ت 
احل�ش����ر والن����رصاف، وعدم املغ���ادرة قبل 

انتهاء ال�قت املخ�ش�س للباحثني.    

• باحث�ن عن عمل يطلع�ن على ال�ش�اغر املت�افرة	 • افتتاح معر�س ت�ظيف “اجلن�بية” الذي اختتم فعالياته اأم�س الأول	

رجاء مرهون

”IKEA“ سواغر جيدة ورواتب منا�سبة وجدية من�
طالب�ا ال�رصكات بالتزام اأكرب بال�قت... باحث�ن عن عمل ل�“$”:

• 	”IKEA“ طاب�ران لإجراء مقابلت �رصيعة مع م�ظفني مبجم�عة



مستقبل صحي

• كرم الأمني العام ملجل�س النواب 	
عبداهلل الدو�رسي طلبة اجلامعات 

املتدربني بالأمانة، ل�ستكمال مقرر 
التدريب العملي مبختلف اإدارات 

واأق�سام الأمانة العامة 

مـ�شــي لـدقـائـــق وبـطـاقـــات لــدهـــون اأكـــالت الـ�شــعــبــيـــة
�سملت فحو�سات جمانية... جامعة البحرين حتتفل باليوم العاملي لل�سكري:

ال�ســـخري ـ جامعة البحرين: �سارك رئي�س جامعة 
البحريـــن ريا�س يو�ســـف حمـــزة وعدد مـــن العمداء، 
والأكادمييني، والطلبة، يف الحتفال “اليوم العاملي 
لل�ســـكري”، الـــذي اأقامتـــه كليـــة العلوم ال�ســـحية 
يف مقـــر اجلامعة بال�ســـخري، حتت �ســـعار “مـــن اأجل 
م�ستقبل �سحي، حتد مر�س ال�سكري”، وذلك بهدف 
توعيـــة الطلبـــة وتثقيفهم مبخاطر مر�س ال�ســـكري 
وم�ســـاعفاته.  وقالت عميدة كلية العلوم ال�ســـحية 
اآمال جوزيف عاقلة، اإن الكلية حتر�س على الحتفال 
بيوم مر�س ال�ســـكري العاملي الذي ي�سادف 14 من 
نوفمرب، وذلـــك من اأجل توعية وتثقيف املجتمعني: 

الطالبـــي، والبحرينـــي عموًما مبعلومـــات مفيدة عن 
مر�ـــس ال�ســـكري، وم�ســـاعفاته، والنمـــط الغذائـــي 

املتوازن، وكيفية الوقاية منه.   
و�سمل الحتفال، ريا�سة امل�سي لب�سع دقائق، 
ـــا �ســـحيًّا، افتتحه رئي�ـــس اجلامعة يف  وكذلك معر�سً
جممـــع املطاعم.  و�ســـارك يف فعاليات املعر�س كل 
مـــن: طلبة كليـــة العلوم ال�ســـحية، وق�ســـم التغذية 
بوزارة ال�ســـحة، ومركز جامعة البحرين ال�ســـحي، اإذ 
عر�س طلبة ق�سم التمري�س يف كلية العلوم ال�سحية 
اأفكاًرا تثقيفية، و�سحية، وغذائية عدة، حول تعزيز 
ال�ســـحة لدى مر�ســـى ال�ســـكري، وكيفيـــة احلد من 

م�ســـاعر التوتر التي توؤدي اإلى الإ�ســـابة بال�سكري، 
وكيفية تنظيم م�ســـتوى ال�ســـكر يف الـــدم، وتنظيم 
الوجبـــات اليوميـــة للمحافظـــة علـــى ن�ســـبة ال�ســـكر 
املطلوبة يف اجل�ســـم، وم�ساعفات مر�س ال�سكر على 
اأع�ســـاء اجل�ســـم. كما عر�س ق�ســـم التغذيـــة بوزارة 
ال�ســـحة بطاقة غذائية تو�سح عدد احل�س�س يف كل 
منتج وكمية ال�ســـكر، وكذلك الدهون يف بع�س اأنواع 

الأكالت ال�سعبية. 
ال�ســـحي  البحريـــن  جامعـــة  مركـــز  قـــّدم  كمـــا 
فحو�ســـات جمانيـــة لن�ســـبة ال�ســـكر وقيا�ـــس الوزن 

والطول وكتلة اجل�سم.

فتح باب مدر�شة خا�شة على �شارع عايل الرئي�شي... م�رشوع حادث
عد�سة “$” تر�سد خمالفات مل تلتقطها عيون “املرور” و“الرتبية”

احلايكـــي  روؤى  النائـــب  طالبـــت 
وزارة الرتبية والتعليـــم والإدارة العامة 
للمرور لتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ 
على �ســـالمة احلركـــة املروريـــة واملارة 
رئي�ســـي  ب�ســـارع  العابـــرة  و�ســـياراتهم 

حيوي مبنطقة عايل.
وقالـــت اإنها تلقت �ســـكاوى عديدة 
مـــن اأوليـــاء اأمور مبنطقة عـــايل من فتح 
مدر�سة خا�سة )للبنات( بوابتها الأمامية 
املقابلـــة لل�ســـارع الرئي�ســـي لتو�ســـيل 

وا�ستالم فلذات اأكبادهم.  
واأ�ســـارت اإلـــى اأن عبـــور اأي طفلـــة 
بعفويتهـــا الربيئة على هذا ال�ســـارع مع 
وجـــود �ســـيارة م�رسعة �ســـيوؤدي ل�ســـيوع 
خرب حادث مروري موؤ�سف، ولهذا فاإنني 
اأقـــرع اجلر�س منـــذ فرتة لـــدى اجلهات 

امل�سوؤولة.
وبينت اأن هذا ال�سارع ي�سهد اختناًقا 
ـــا، ويتكبـــد فاتورته جميع  ـــا يوميًّ مروريًّ
م�ستخدمي ال�سارع، دون اتخاذ الإجراءات 
الالزمة من الإدارة العامة للمرور لت�سهيل 
حركـــة املـــرور يف ال�ســـارع، ودون فر�س 
وزارة الرتبية ا�ســـرتاطات لتحقيق اأعلى 
معدلت الأمن وال�ســـالمة للطلبة واأولياء 

اأمورهم ومل�ستخدمي ال�سارع العام.
ووا�ســـلت: يتعطل ال�ســـارع �سباًحا 
يوميًّا مـــن الفرتة ما بـــني 6:30 و7:15 
واأي�ًســـا يف فرتة مغادرة الطالبات وقت 

الظهرية من 1:00 اإلى 1:45.
واأ�ســـارت اإلى اأن نـــزول طالبات من 
�ســـيارات اأوليـــاء اأمورهـــن املتوقفة يف 
و�سط ال�ســـارع، دون اعتبار ل�سل احلركة 
املرورية، وما ي�سببه ذلك من احتماليات 

لوقوع احلوادث املرورية البليغة.
واقرتحت اأن تفتح املدر�سة البوابة 
الأخـــرى اخللفية التي تقـــع يف موقع اآمن 
بعيد عـــن ال�ســـارع العام وذلـــك لدخول 

ومغادرة الطالبات.
وت�ســـاءلت: كيف جرى منح ترخي�س 
لفتح بوابة مدر�ســـة ل�ستقبال ومغادرة 
الطالبات على �ســـارع رئي�سي؟ وطالبت 

احلايكـــي وزارة الرتبيـــة بالتحقيـــق يف 
هذه ال�ســـكوى واتخاذ الإجراءات الالزمة 

ل�سمان �سالمة التلميذات. 
وح�ّست الإدارة العامة للمرور مراقبة 
املو�ســـوع عن كثب وتركيـــب كامريات 

مراقبـــة لتخاذ الإجـــراءات الالزمة يف حق 
املخالفـــني، ومن يعر�ـــس حياة الأطفال 

للخطر وحياة من يعرب الطريق.
وبّينـــت اأن املنطقـــة التى �ســـّيدت 
فيهـــا املدر�ســـة منطقـــة �ســـكنية وغري 

مرخ�سة لإن�ساء مدار�س وجامعات ومراكز 
الرتبيـــة  وزارة  وجهـــت  وقـــد  تاأهيـــل، 
اإنذارات �ســـابقة للمدر�سة ب�سبب ق�سور 
يف تطبيق مبداأ ال�ســـالمة والرعاية وجودة 

اخلدمات.

1400 طالب و40 % بحرينيون

70 خريًجا بالطب

زار حمافـــظ املحرق �ســـلمان بن هنـــدي مبعية عدد 
من رجـــالت املحافظة والعميد فوزا احل�ســـن مدير عام 
مديرية �رسطة حمافظة املحرق الكلية امللكية للجراحني.
وقـــال رئي�ـــس الكليـــة �ســـمري العتـــوم اإن الكليـــة 
ا�ستقطبت حوايل 1400 طالب حاليًّا عرب 40 جن�سية من 
خمتلف دول العامل، ي�ســـكل الطلبة البحرينيون منها 40 
%، حيث ت�سم الكلية ثالث كليات متخ�س�سة يف الطب 

والتمري�س والقبالة والدرا�سات والبحوث.
وقدم املحافظ هدية تذكارية اإلى الكلية عبارة عن 
عـــدد من املطبوعات اخلا�ســـة باملحرق حتـــوي املواقع 
الرتاثية والأ�سواق العريقة واملعامل التي تتميز وتنفرد 
بها املحرق بالإ�ســـافة اإلى �ســـفينة حتكي تاريخ وتراث 

املحرق العريق.

منحـــت الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا- جامعة 
البحرين الطبية )RCSI البحرين( درجات التخرج لأكرث 
من 70 طالًبا يف احتفال اأقيم يوم الأم�س يف حرم اجلامعة 

يف الب�سيتني.
وكان من �سمن هوؤلء طالب يف برامج البكالوريو�س 
يف الطب والتمري�س بالإ�ســـافة اإلى طالب املاج�ســـتري 
يف اإدارة الرعايـــة ال�ســـحية و�ســـالمة اجلـــودة وطـــالب 
املاج�ســـتري يف اإدارة الرعاية ال�سحية من معهد القيادة 

)IOL( الذي ت�ست�سيفه جامعة البحرين الطبية. 
ومت منـــح اأطبـــاء اآخريـــن ع�ســـوية الكليـــة امللكية 
للجراحني يف اإيرلندا وع�سوية الكلية امللكية للجراحني 

يف طب الأ�سنان.
وح�ـــرس احلفـــل ما يقارب 500 �ســـخ�س من اأع�ســـاء 
هيئة التدري�س يف جامعة البحرين الطبية وفريق الإدارة 
العليا يف اجلامعة بالإ�سافة اإلى اأع�ساء يف جمل�س الكلية 
امللكيـــة للجراحني يف ايرلنـــدا والإدارة العليا للكلية يف 

دبلن.

الفياجرا يعالج �رشطان الثدي... وفئران تعافت بن�شبة 460 %
فريق بحثي مبركز الأمرية اجلوهرة بجامعة اخلليج العربي:

ـــل فريق  املنامـــة ـ جامعة اخلليج العربي: تو�سّ
بحثـــي مبركـــز الأمـــرية اجلوهـــرة البراهيـــم للطب 
اجلزيئـــي والأمرا�س الوراثية بجامعة اخلليج العربي 
اإلـــى اإمكانية ا�ســـتخدام عقـــار “الفياجـــرا” يف عالج 
�رسطـــان الثـــدي، بعدما اأثبتـــت التجـــارب املعملية 

فعالية العقار يف عالج اخلاليا ال�رسطانية.
واأكد الأ�ستاذ امل�ســـارك بق�سم الطب اجلزيئي 
باملركز خالد جري�س اأن فريقه البحثي اأجرى جتارب 
معملية على فئـــران مت حقنها باخلاليـــا ال�رسطانية، 
وحقنهـــا بعقـــار “الفياجـــرا” قبـــل ربـــع �ســـاعة من 
تعر�ســـها للعالج الكيماوي، فتّبـــني اأن “الفياجرا” 
يرفع تركيـــز العالج الكيمـــاوي اإلى ثالثة اأ�ســـعاف 
يف الن�ســـيج ال�رسطاين، كما تت�ســـاعف فر�س العالج 
والتعايف بن�ســـبة 460 %، وهو الأمر الذي ي�ســـتدعي 

اإجراء املزيد من التجـــارب ال�رسيرية وتعميم النتائج 
الأولية للتحقق من اإمكانية م�ســـاعفة فعالية العالج 

الكيماوي لدى جميع مر�سى ال�رسطان.
وقـــال “مـــن املعـــروف لـــدى اجلميـــع اأن عقار 
الفياجـــرا ي�ســـتخدم لعالج �ســـعف النت�ســـاب لدى 

الرجـــال، اإذ يعمـــل العقار على زيـــادة كمية الدم يف 
الأوعية الدموية يف اأن�ســـجة اجلهاز التنا�ســـلي، لكن 
البحث انطلق من فر�سية: اأنه هل بالإمكان اأن يعمل 
العقـــار املفعول ذاته مع الأوعيـــة الدموية املغذية 
للن�ســـيج ال�رسطـــاين، ومن ثـــّم زيادة تركيـــز العالج 
الكيمائي يف الن�ســـيج ال�رسطـــاين؟، ولإثبات ذلك مت 
ا�ســـتخدام ال�ســـرتاتيجية ذاتهـــا، وبالفعـــل اأثبتت 
التجـــارب قـــدرة “الفياجـــرا” على م�ســـاعفة فر�س 
عـــالج �رسطـــان الثدي ب�ســـكل ملحوظ، هـــو ما ميكن 
ا تعميمه على باقي اأنواع الأمرا�س ال�رسطانية”. نظريًّ

ت�ســـكل الفريق البحثـــي يف البحرين مـــن اأحمد 
ال�ســـاعي ومعز بخيت والباحثة مرمي فتيل والباحثة 
�ســـارة عبد الغني والباحثة ننيتا رت�ســـيل، وباحثني 

اآخرين من نيوزلندا.

• •روؤى احلايكي	 ا	 ا يوميًّ ال�سارع ي�سهد اختناًقا مروريًّ

• يتعطل ال�سارع �سباًحا يوميًّا من الفرتة ما بني 6:30 و7:15	

• 	ً بوابة املدر�سة اجلانبية ُتفتح احيانا

• اقرتحت احلايكي فتح البوابة اخللفية التي تقع يف موقع اآمن بعيد	

• هبوط طالبات من �شيارات اأولياء اأمورهن املتوقفة يف و�شط ال�شارع	
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التعليم
•  خالد جري�س	

• �سارك رئي�س جامعة البحرين باحتفال اليوم العاملي لل�سكري	

حمرر ال�شوؤون املحلية



“بتلكو” تدِرب موظفي “احلر” 
على الإ�سعافات الأولية

املنام���ة -بتلك���و: رعت �رشك���ة “بتلك���و” برناجما 
تدريبي���ا يف الإ�س���عافات الأولي���ة ملوظف���ي الحت���اد 
احلر لنقاب���ات عمال البحرين، وذل���ك كجزء من برنامج 
ال�رشكة للتوعية املجتمعية. وُنظ���م الربنامج التدريبي 
م���ن جانب ق�س���م ال�س���حة وال�س���امة بال�رشك���ة مبقرها 
الرئي����س يف الهمل���ة، وقدمته فيكي هون���ار، وهي اأحد 
املدرب���ني املحرتفني لدى �رشكة فري�س���ت اأيد بوك�س 
)FAB(، املركز ال�سامل ملتطلبات الإ�سعافات الأولية 
يف البحري���ن كافة. وا�س���تفاد نح���و 20 موظفا من هذه 

التجربة العملية. 

35 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنامة - امل�رشف املركزي: اأعلن م�رشف البحرين املركزي باأنه مت تغطية الإ�س����دار 
رقم ISINBH000O382310( 1680( من اأذونات اخلزانة احلكومية ال�س����هرية التي 
ي�س����درها امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإ�س����دار 35 مليون دينار 
لفرتة ا�ستحقاق 182 يوماً تبداأ ف�ي 3 دي�سمرب2017 وتنتهي يف 3 يونيو 2018، كما بلغ 
معدل �س����عر الفائدة على هذه الذونات 3،02 % مقارنة ملعدل �س����عر الفائدة لأذونات 

الإ�سدار ال�سابق بتاريخ 12 نوفمرب2017 حيث بلغ 2،98. %
وبلغ معدل �سعر اخل�سم 98،494 % ومت قبول اأقل �سعر للم�ساركة بواقع 98،457 

% علماً باأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 256 %.
كم����ا بلغ الر�س����يد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�س����دار م����ا قيمته 1،960 مليار 

دينار.
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اقتصاد
البنفالح: ا�ستثمار 100 مليون دوالر جلعل مطار البحرين اجلديد “ذكيا”

البحرين اخلام�سة خليجًيا بت�سجيل اأعلى اإيرادات الغرف الفندقية

ً مناق�سة لت�سييد حظرية للطائرات ب� 100 مليون دولر قريبا

54.8 % اإ�سغال الفنادق املحلية يف �سبتمرب

علي الفردان من املنامة

ك�س���ف الرئي�س التنفيذي ل�رشكة مطار البحرين 
ال���دويل حمم���د البنف���اح، اأن املطار اجلدي���د والذي 
بداأ ت�سييده موؤخراً، �س���يكون “مطارا ذكيا” واأنه قد 
يحتوي على اأنظمة ذكية تتيح عددا من اخل�سائ�س، 
Facial re -  نن بينها خا�سية التعرف على الوجوه

ognition system والتي تتيح تخلي�س الإجراءات 
دون احلاجة الى موظفني. وحتدث امل�س���وؤول مبطار 
البحري���ن الدويل عل���ى هام�س ن���دوة اأقامتها جمعية 
رج���ال الأعمال م�س���اء اأم����س الأول، ع���ن تركيب نحو 
25 نظام ذكي يف مطار البحرين الدويل با�س���تخدام 
تقني���ات املعلومات، وذلك بكلف���ة تقدر بنحو 100 
ملي���ون دولر. وب���نينّ اأن���ه ميك���ن بوا�س���طة التقنية 
احلديثة ال�س���تغناء عن العامل الب����رشي يف كثري من 
مرافق املطار وتخلي�س اإجراءات امل�سافرين، اإل اأنه 
ا�س���تدرك ليوؤك���د اأنه ل ميكن ال�س���تغناء متاماً على 
العامل الب�رشي الذي ميثل نقطة الت�س���ال الإن�ساين 

مع امل�سافرين.
وبخ�س���و�س م���ا اإذا كان املط���ار �س���يطبق هذه 
الأنظم���ة للتع���رف على الوجوه يف مبنى امل�س���افرين 
اجلدي���د قال البنف���اح ل� “الباد”: “نح���ن يف مراحل 
الت�س���ميم وبالتكنولوجيا املوج���ودة ميكن تطبيق 
ذلك، هذا المر ل يزال يف مرحلة النقا�س مع اجلهات 
الت���ي حتتاج له���ذا النظام )...( ل اأ�س���تطيع اأن اأجزم 

اأن ذلك �س���يكون يف املط���ار اأم ل، هذا من ال�س���ابق 
لأوانه”.

م���ن جانب اآخ���ر، ك�س���ف البنفاح اأنه �س���يتم يف 
الف���رتة القليلة املقبلة طرح مناق�س���ة كبرية بقيمة 
100 مليون دولر لت�س���ييد حظ���رية طائرات جديدة 

مع بنيتها التحتية.
وبخ�س���و�س ان�س���مام �رشكات جدي���دة للمطار، 
اأ�س���ار البنفاح اإلى اأن �رشكة تركية �ست�سغل رحاتها 
م���ن مط���ار البحري���ن ال���دويل قريباً،لفت���ا يف بداية 
حديث���ه اإلى مرور نحو 100 على و�س���ول اأول طائرة 
اإلى اأرا�س���ي البحري���ن والتي كانت قادم���ة فيه من 
بريطاني���ا، يف الوقت الذي كانت تع���د فيه البحرين 
وال�س���ارقة منطقت���ا عبور للطائرات م���ن الغرب اإلى 
ال����رشق، اإذ مل تك���ن الطائ���رات ت�س���تطيع اأن تط���ري 

مل�سافات طويلة.
واأ�س���ار البنفاح اإلى اأن اآخر عملية تو�سعة خ�سع 
لها مبنى امل�سافرين يف مطار البحرين الدويل كانت 
يف الع���ام 1994 والت���ي رفعت قدرة املط���ار اإلى 4 
ماي���ني م�س���افر، لكن املط���ار ي�س���تقبل الآن حوايل 
9 مايني م�س���افر بف�س���ل النمو القت�سادي للباد، 
وهو ما يظهر ال�س���غط الكبري على املطار مقارنة مع 

قدرته ال�ستيعابية احلالية.
واأو�س���ح اأن اأول خطوات تو�سعة مطار البحرين 
احلايل لنحو 14 مليون م�س���افر بداأت يف العام 2014 

من خال معر����س البحرين الدويل للط���ريان، عندما 
عينت وزارة املوا�س���ات والت�س���الت ا�ست�ساريني 
مل�رشوع مبنى امل�س���افرين اجلديد، متطرقا يف بداية 
الندوة اإلى �س���وق الطريان يف العامل، م�سريا اإلى منو 

قطاع الطريان العاملي.
وحتدث ع���ن برنام���ج “حتلي���ق” بالتع���اون مع 
“متك���ني” والذي يتم من خاله اإعداد اجليل القادم 
للعاملني يف قطاع الطريان اإذ �سيتم تخريج نحو 60 
مهند�س وحمرتف متخ�س����س يف قي���ادة هذا القطاع 
خ���ال الأعوام املقبلة، اإذ �س���ينهي نحو 20 �سخ�س���ا 
عملي���ة التدري���ب التي ا�س���تمرت لنحو اأربع���ة اأعوام 
وذلك يف وقت قريب، موؤكدا اأن عملية التدريب تتم 

من خال ال�رشكة ال�سقيقة، اأكادميية طريان اخلليج.
واأكد البنفاح يف معر�س رده على ا�ستف�سارات 
ب�س���اأن قدرة ال����رشكات ال�س���غرية واملتو�س���طة من 
ال�س���تفادة من م����رشوع مطار البحري���ن اجلديد الذي 
تبل���غ تكلفته اأكرث من 1.1 مليار دولر، مو�س���حا اأن 
املدفوع���ات تتم مبا�رشة م���ا بني �س���ندوق اأبوظبي 
الذي مي���وِّل امل�رشوع م���ع وزارة املالي���ة اإلى مقاول 
امل����رشوع الرئي�س وه���و حتالف “ارابت���ك” الإماراتية 

و”تاف” الرتكية.
وا�س���ار اإلى اأن كثريا م���ن املقاولني املحليني 
قاموا بتزويد معدات وعمالة وغريها من الحتياجات 
مل�رشوع تو�سعة املطار اجلديد الذي �سيبداأ الت�سغيل 

يف الرب���ع الثال���ث م���ن العام 2019، يف حني �س���يتم 
افتتاح اأجزاء اأخرى منه بحلول العام 2020.

واأك���د اأن تاأث���ري م�رشوع تو�س���عة مط���ار البحرين 
الدويل ل يقت�رش على مرحلة الإن�س���اءات فح�سب، بل 
تتع���دى ذل���ك حتى يف عملية الت�س���غيل، م���ع احلاجة 
اإلى مزيد م���ن املقاولني لأعم���ال التنظيف وتزويد 
التجهي���زات وال�س���يانة. ولف���ت البنف���اح اإل���ى اأن 
التو�سعة �ستقوم باإعطاء طابع تراثي بحريني للمطار 

اجلديد من خال لوحات فنية.
ويف معر����س رده على �س���وؤال من اأحد احل�س���ور 
ب�س���اأن م���ا اإذا كان املبن���ى اجلديد ملط���ار البحرين 
الدويل �سي�س���تخدم اأنظمة الطاقة ال�سم�س���ية، اأجاب 
البنفاح اأنه جتري درا�سة ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 
يف بع�س الأجزاء مثل الإ�ساءة، لكنه اأ�سار اإلى �سعوبة 
التطبي���ق الكامل له���ذا النظام الذي يتطلب اإن�س���اء 
“مزرعة للطاقة ال�سم�س���ية”، والت���ي بدورها حتتاج 

مل�ساحات كبرية لميلكها مطار البحرين الدويل.
واأو�س���ح اإل���ى اأن من ب���ني املخ���اوف تلك التي 
تتعل���ق برتكي���ب األواح طاقة �سم�س���ية على �س���قف 
املط���ار.  ويف بداي���ة الن���دوة الت���ي افتتحه���ا رئي�س 
جمل����س اإدارة جمعية رجال الأعم���ال البحرينية اأحمد 
ب���ن هن���دي، نوه ب���ن هن���دي باأهمية م�رشوع تو�س���عة 
مطار البحرين الدويل والفر�س الكبرية التي متثلها 

لاقت�ساد البحريني.  

• البنفاح وبن هندي يف ندوة جمعية رجال الأعمال	

”Old St 55“ رئي�س هيئة ال�سياحة يرعى افتتاح مطعم

�س����جلت املنامة املرتبة اخلام�سة خليجًيا 
من حي����ث ت�س����جيل اأعل����ى اإي����رادات للغرفة 
الفندقية الواحدة املتاحة بواقع 111 دولًرا، 
وال�ساد�س����ة عربًيا يف �سهر �سبتمرب املا�سي، 
وذل����ك وفًق����ا لتقرير �رشك����ة اإرن�س����ت ويونغ 
الذي ح�س����لت “الباد” اأم�س على ن�سخة منه. 
و�س����هدت اإيرادات الغرفة الفندقية الواحدة 
املتاحة باملنامة تراجًعا بن�سبة 10 % قيا�ًسا 

ب� 123 دولًرا يف �سهر �سبتمرب 2016.
ووفًق����ا لتقرير �رشكة اإرن�س����ت ويونغ عن 
قط����اع ال�س����يافة يف منطقة ال�رشق الأو�س����ط 
و�س����مال اإفريقيا ل�سهر �سبتمرب 2017، فقد 
جاءت ج����دة يف الرتتيب الأول ب� 253 دولًرا، 
تلته����ا املدين����ة املن����ورة ب����� 201 دولر، ثم 
مكة املكرم����ة ب����� 178 دولًرا، ورابًعا دبي ب� 
125 دولًرا، بعده����ا بريوت ب����� 123 دولًرا، 
و�ساد�ًس����ا املنام����ة ب����� 111 دولًرا، فراأ�����س 

اخليمة ب����� 104 دولرات، وثامًن����ا الكويت ب� 
96 دولًرا - نف�س اإيرادات م�س����قط والدوحة 
75 دولًرا، فالعا�س����مة  ب�����  اأبوظب����ي  - ث����م 
الأردني����ة عمان ب� 71 دولًرا، والريا�س ب� 70 
دولًرا، واأخرًيا - بح�س����ب التقرير - القاهرة 

ب� 64 دولًرا.
الغ����رف  اإ�س����غال  ملع����دلت  وبالن�س����بة 
الفندقي����ة، فقد ج����اءت البحري����ن يف املرتبة 
التا�س����عة خليجًي����ا، واحلادية ع�����رشة عربًيا يف 
وبلغ����ت   ،%  54.8 بن�س����بة  �س����بتمرب  �س����هر 
الزيادة ال�سنوية يف معدلت الإ�سغال ن�سبة 3 
% قيا�ًس����ا بالفرتة ذاتها من العام املا�س����ي 

التي بلغت 57.7 %.
وكان وزير ال�س����ناعة والتجارة وال�سياحة 
زاي����د الزياين اأكد موؤخًرا اأن ال�س����تثمارات يف 
قط����اع ال�س����يافة بالبحرين �س����رتفع الطاقة 
ال�س����تيعابية بنحو 4 اآلف غرف����ة حتى العام 
2020، مبيًن����ا اأن حكوم����ة البحرين م�س����تمرة 
وال�س����يافة  ال�س����ياحة  قطاع����ي  تطوي����ر  يف 

ت�س����جيع  خ����ال  م����ن  الفرعي����ة  والقطاع����ات 
ال�ستثمارات وفتح مناذج مبتكرة لا�ستثمار 
الفندقي، مو�س����ًحا ب����اأن اململك����ة جنحت يف 
ا�س����تقطاب ا�ستثمارات �س����ياحية لإن�ساء 15 
فندقاً من فئة 5 جنوم، و4 جنوم، ومنتجعات 
�س����اطئية �س����يتم النتهاء من اإن�س����ائها خال 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة. 
وذك����ر تقري����ر �رشكة اإرن�س����ت ويون����غ اأن 
�سوق ال�سيافة يف ال�رشق الأو�سط �سهد خال 
�س����هر �س����بتمرب 2017 تراجًعا عاًم����ا يف الأداء 
على م�س����توى معدلت الإ�س����غال ومتو�س����ط 
�س����عر الغرفة، مما اأدى بدوره اإلى تراجع اأداء 
اإي����رادات الغرفة الواح����دة املتاحة يف معظم 
الفنادق العاملية امل�س����نفة �سمن فئة اأربع 
وخم�����س جنوم. ومع اقرتاب العام من نهايته، 
ميكن القول اإن �سوق ال�سيافة يدخل �سمن 
الأ�س����هر الأقوى اأداًء يف العام تاريخًيا، لذلك 
توقع التقرير حت�س����ًنا يف اأداء القطاع مقارنة 

بالأ�سهر ال�سابقة. 
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المصدر: إرنست ويونغ

• متو�سط كلفة الليلة الفندقية الواحدة يف بع�س املدن العربية )امل�سدر: اإرن�ست ويونغ(	

لباك�ستان مباحثات لت�سدير منتجات “بال�ستيك اخلليج” 
�سفري اإ�سام اآباد يتفقد امل�سانع مبنطقة ميناء �سلمان

املنام���ة - با�س���تيك اخللي���ج: ق���ام ال�س���فري 
الباك�س���تاين، جافي���د مال���ك، بزيارة ل�رشكة م�س���انع 
با�س���تيك اخلليج، مبنطقة ميناء �س���لمان، وذلك يف 
اإط���ار العاقات القت�س���ادية والتجارية املتينة بني 
البحرين وجمهورية باك�س���تان. واأجريت اأثناء الزيارة 
مباحثات حول تعاون م�س���انع با�س���تيك اخلليج مع 

القط���اع التج���اري يف باك�س���تان الت���ي لديها �س���وق 
واعد متعط�س ملنتجات م�س���انع با�ستك اخلليج من 
املوا�سري والقطع البا�ستيكية. وقام ال�سفري برفقة 
م�س���وؤويل امل�س���نع واملدير اجلديد ال���ذي مت تعينه 
لتطوير الأعم���ال بجولة تفقدية لاإنتاج وتعرف على 
الطاقة الإنتاجية الكبرية واإمكانيات زيادة الإنتاج يف 

امل�س���تقبل. واأبدى ال�س���فري مالك اإعجابه بامل�ستوى 
املتطور لإنتاج امل�س���نع واتفق عل���ى عقد مباحثات 
اأخرى ب���ني امللحق التجاري لل�س���فارة الباك�س���تانية 
وم�س���وؤويل امل�س���نع متهيداً للتو�س���ل لتفاق على 
ت�سدير منتجات م�سانع اخلليج للبا�ستيك لاأ�سواق 

التجارية باجلمهورية الباك�ستانية.

• ال�سفري الباك�ستاين لدى زيارته م�سانع با�ستيك اخلليج	

ح����رش  ال�س���ياحة:  هيئ���ة   - املنام���ة 
الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�س���ياحة 
واملعار�س ال�س���يخ خالد بن حمود اآل خليفة، 
 Old افتت���اح املطعم وامللتق���ى الجتماعي
St 55 يف جمم���ع 338 مبنطق���ة الق�س���يبية، 
وذلك بح�سور عدد من ممثلي و�سائل الإعام 

املحلية ونخبة من املدعوين.
وي�س���تلهم “Old St 55” روح الطه���ي 

والفن املغاير من �رشق مدينة لندن.
وقال ال�س���يخ خالد بن حم���ود اآل خليفة 
“اإنن���ا من ه���ذا املنطلق ن�س���جع جمي���ع رواد 
الأعمال الراغبني بتجربة مفهوم جديد ومغاير 

ملا هو متعارف عليه، اأن يتخذوا هذه اخلطوة 
ويقدموا للمجتمع اأفكارا جديدة من �ساأنها اأن 
ت�س���اهم يف دفع عجلة التنمية والتقدم عاوة 

على دعم القت�ساد البحريني”.
وقالت ال�سيف واملوؤ�س�س ال�سيخة مرمي 
اآل خليف���ة “اإنه ملن دواع���ي �رشورنا اأن يقوم 
ال�س���يخ خال���د بن حم���ود اآل خليف���ة بافتتاح 
)Old St 55( واأن يحظ���ى مفهومن���ا عل���ى 
اإعجاب���ه، اإذ تتمحور فكرة املطعم حول غر�س 
جزء من ����رشق مدينة لندن بالبحرين مما يعزز 
من مكانة الأخرية كمحور رئي�س جاذب لفنون 

الطهي املتنوعة”.

 اأمل احلامد

 ت�سوير ر�سول احلجريي
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ح�ض����ن الن�ص من رواد الأعمال الذين ف�ضلوا مغادرة وظيفته امل�ضمونة يف 

اإحدى �ض����ركات التاأمني ليبداأ مع اأخيه تاأ�ض����ي�ص �ض����ركة للنقل بداأت ب�ضاحنتني 

فقط قبل اأن تتو�ضع لت�ضل اإىل نحو 15 �ضاحنة.

ين�ض����ح الن�ص ال�ض����باب اأن يطلقوا م�ض����روعاتهم بالت����درج واأل يبالغوا يف 

املجازف����ة وممار�ض����ة اأعم����ال بحجم كبري اأكرث مم����ا ينبغي، اإىل حني ات�ض����اح 

الروؤية القت�ض����ادية لديهم، معربًا عن خماوفه من تزايد الر�ض����وم وال�ضرائب 

التي تلبد �ضماء ال�ضتثمار يف البحرين. يف ما يلي ن�ص لقاء ق�ضري اأجرته معه 

“البالد”:

هل لك �أن حتدثنا عن طبيعة عملك، ومتى 
�أطلقته ؟

بد�أت �لعمل يف �س���نة 2004، حيث كنت 
موظ���ف يف �رشك���ة تاأم���ن فف�س���لت �لتوجه 
للعم���ل �حل���ر، مي���ويل معين���ة و�أح���ب �لعمل 
�ملهن���ي، كم���ا �أن ع���دد� م���ن �أف���ر�د �لعائلة 
يبا�رشون �أعم���اال حرة، فق���د كان �أخي موظفا 
يف �إح���دى �ل�رشكات وكان ن�س���طا جد�ً، وقمت 

مب�ساعدته يف تاأ�سي�س �رشكة.
بد�أنا �لعمل ب�س���احنتن، وكنا نوفر مو�د 
�لبناء �الأولية مثل �حلج���ارة و�لرمال ل�رشكات 
�ملق���اوالت و�خلر�س���انة، وركزن���ا عملنا على 
�لنق���ل د�خل �لبحرين، وح���ن �أطلقنا �ل�رشكة 

ف�س���لت �لتخل���ي ع���ن وظيفت���ي يف قط���اع 
�لتاأمن وذل���ك يف �لعام 2006 الألتحق باأخي 

يف �إد�رة �ل�رشكة.

هل ��س���تفدت من جتربة �جليل �ل�سابق يف 
�إد�رة �الأعم���ال، وهل تتلقى �لن�س���يحة من 

�أفر�د �لعائلة؟
�أخ���ي كان يعم���ل يف جم���ال �ل�س���احنات، 
��س���تفدت من جتربته، فعندما كان يعمل يف 
�رشكة، كان لديه �لكثري م���ن �الأفكار لتطوير 
�لعم���ل، لك���ن �أف���كاره مل تكن تلق���ى جتاوبا 
كم���ا ينبغي من �ل�رشكة �لت���ي كان يعمل بها. 
وعندما كن���ت موظفا �أخذت له قر�س���ا ل�رش�ء 

�ساحنتن فبد�أ �لعمل قبل �الأزمة �ملالية.
�لعم���ل �حلر يحتاج �إلى �س���خ�س ن�س���يط 
ويرغب يف �لتطوير، وهذ� ما مل�س���ته يف �أخي، 
و��س���تفدت كث���ري� م���ن �أ�س���لوبه يف �الد�رة 

ون�ساطه.

 كي���ف تدير عمل���ك �خلا�س، ه���ل تتو�جد 
با�س���تمر�ر �أم ت�س���ع �خلط���ط و�لربنام���ج 
للعامل���ن لديك، وما �أ�س���لوبك يف �الإد�رة، 

وكيف تطوره متا�سيا مع �ملتغري�ت؟
جنتمع يف �ل�س���هر مرة، ن�س���ع فيها خطة 
عم���ل، ورمبا نعق���د �أكرث م���ن �جتم���اع �إذ� ما 
��س���تجد �أم���ر �أو م����رشوع جدي���د، مث���ا ط���رح 

مناق�س���ة جدي���دة �أو �لتع���اون م���ع �رشك���ة ما 
لتنفي���ذ مناق�س���ة �أو �أعم���ال خا�س���ة بتل���ك 

�ل�رشكة.

 هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
زي���ادة   2006 �لع���ام  يف  ��س���تطعنا 
�ل�س���احنات �إل���ى 15 �س���احنة بتموي���ل م���ن 
�لبن���وك، وكان���ت �لبنوك حينه���ا تعمل على 
تن�س���يط �حلرك���ة �لتجارية من خ���ال تقدمي 

قرو�س بتمويل مي�رش.
ولك���ن يف �الأزمة �ملالي���ة يف 2008، ومع 
�نهيار �لعق���ار وجدنا �أنف�س���نا مرتبطن بها 
م���ن خال �لتاأثري �لذي ح�س���ل عل���ى �لقطاع 

�لعقاري، قمنا بالتفاو�س مع �لبنوك، الإعادة 
جدولة �لأق�س���اط، و�أعتق���د �أن ذلك كان �أكرب 

حتد و�جهنا يف �ل�سنو�ت �ملا�سية.
�حلم���د هلل ح�س���لنا عل���ى متوي���ل جديد 
و��س���تطعنا  �لتج���ار،  م���ن  ع���دد  مب�س���اعدة 
��س���تبد�ل جمي���ع �ل�س���احنات �لقدمي���ة �لتي 
�أ�سبحت “�س���كر�ب”، �إذ �أدخلنا ع�رش �ساحنات 

جديدة بالكامل يف �لعام 2017. 

ما ن�سيحتك لرو�د �الأعمال؟
�أن�سحهم بعدم �لعمل باأكرب من حجمهم، 
فا توجد �س���مانات يف �لعمل، خ�سو�س���ا يف 

ظل �لو�سع �القت�سادي غري �ملو�تي. 

إعداد: المحرر االقتصادي

حسن النص..  ترك وظيفته ليقاسم أخاه “النجاح الخاص”
دشنا شركة نقل بشاحنتين فقط

ا 3 دي�سمرب ا�ستكمال دمج “الأهلية” و“�سوليدرتي” ر�سميًّ

بور�سة البـحـريـن تـنـتـعـ�ش فـي تـعـامـالت الأربـعـاء

�جتماع �لعمومية النتخاب جمل�س �الإد�رة للفرتة �ملتبقية 

تك�سب 7.96 نقطة بتد�ول 6.23 مليون �سهم

�س���ارفت عملي���ة �لدمج ب���ن �رشكت���ي “�الأهلية 
للتاأم���ن” و”�س���وليدرتي �لتكاف���ل �لع���ام” عل���ى 
�ال�س���تكمال ر�س���ميًّا يوم �الأحد �ملقبل 3 دي�س���مرب، 
لتخلق �أكرب �رشكة تكافل يف �لبحرين، و�لتي �ستبا�رش 

عملياتها يف �ليوم نف�سه.
و�أعلنت �رشكة �لتاأمن �الأهلية يف بيان ح�س���لت 
“�لباد” على ن�سخة منه �أن عملية �لدمج �ست�ستكمل 
يف 3 دي�س���مرب لتبا����رش �ل�رشك���ة �جلدي���دة عملياته���ا 
يف ذ�ت �لي���وم، �إذ �إن عملي���ة �الندم���اج بن �رشكتي 
“�الأهلي���ة للتاأمن” و”�س���وليدرتي �لتكافل �لعام” 
مت���ت �ملو�فق���ة عليه���ا يف دي�س���مرب 2016، موؤكدة 
ثقته���ا �أن خط���وة �لدم���ج �س���توؤدي �إل���ى تغي���ري�ت 
�إيجابية للم�ساهمن، و�ستقود �إلى خلق �رشكة جديدة 
�أقوى و�أكرث قدرة على �ملناف�س���ة يف �ل�سوق، وزيادة 
م�س���ادر �ل�رشكة وقدرتها على تق���دمي خدمات ذ�ت 
قيم���ة م�س���افة للعم���اء، متطلعة جلن���ي �لكثري من 

�لفو�ئد من عملية �لدمج.
وعل���ى �س���عيد مت�س���ل، �أعلنت �رشك���ة �لتاأمن 
�الأهلي���ة عل���ى موق���ع بور�س���ة �لبحري���ن �أن �جتم���اع 
�جلمعية �لعامة �لعادية لل�رشكة �سيعقد يوم �الأربعاء 
13 دي�س���مرب �ملقبل، للت�س���ديق على حم�رش �جتماع 
�جلمعي���ة �لعامة �لعادية �ملنعق���د بتاريخ 29 مار�س 
2017، وتعي���ن �أع�س���اء هيئ���ة �لرقاب���ة �ل�رشعي���ة، 
و�إعادة �نتخاب �س���بعة �أع�ساء ملجل�س �الإد�رة للفرتة 
�ملتبقي���ة، وذلك خا�س���ع ملو�فقة م����رشف �لبحرين 
�ملركزي، وتفوي�س �أع�س���اء جمل�س �الإد�رة و�ملدير 
�لع���ام جو�د حمم���د ونائب �ملدير �لعام �س���اميناثان 
فري�باندي���ان، منفردي���ن، التخ���اذ جمي���ع �الإجر�ء�ت 
�لازم���ة لتنفي���ذ م���ا يلزم م���ن �إج���ر�ء�ت ومتطلبات 
لتعديل قائمة �ملخولن بالتوقيع يف �س���جات وز�رة 
�لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سياحة، َولتمثيل �رشكة �لتاأمن 

�الأهلية �أمام جميع �جلهات �لرقابية ذ�ت �لعاقة.
ي�س���ار �إلى �أن �ندماج �رشكة �سوليدرتي �لتكافل 
�لع���ام م���ع �رشك���ة �الأهلي���ة للتاأم���ن ج���اء مبو�فق���ة 
م�س���اهمي �ل�رشكت���ن على �رشوط عملي���ة �لندماج يف 

مطلع �أغ�سط�س �ملا�سي.
“�س���وليدرتي  �جلدي���دة  لل�رشك���ة  و�س���يكون 
�لبحري���ن” ر�أ����س م���ال مدف���وع ق���دره 11.2 مليون 
دينار، ويتوقع �أن يكون لها ح�س���ة �سوقية تبلغ 15 
% و10 مر�كز خلدمة �لعماء يف جميع �أنحاء �ململكة، 
مما يجعلها �أكرب �رشكة للتاأمن �لتكافلي وو�حدة من 

�أبرز �رشكات �لتاأمن يف �لبحرين.
ومبوجب بنود �تفاقية �لدمج، يحق مل�س���اهمي 
�س���وليدرتي �أن يح�سلو� على 2.5 �س���هم من �أ�سهم 
�الأهلي���ة للتاأم���ن، مقابل كل �س���هم، على �أ�س���ا�س 

�لتقييمات �مل�س���تقلة، وذلك بح�س���ب �رشوط م�رشف 
�لبحري���ن �ملركزي. ولت�س���هيل عملي���ة �لدمج، و�فق 
م�س���اهمو �الأهلية عل���ى حتويل ترخي����س �ل�رشكة من 
تاأم���ن تقلي���دي �إلى تاأم���ن تكافلي �إ�س���امي، كما 
و�فقو� على زيادة ر�أ�س �ملال �مل�رشح به لل�رشكة �إلى 

12 مليون دينار.
وكان �مل����رشف �ملرك���زي ق���د �أعل���ن يف �س���هر 
�أغ�سط�س �ملا�سي عن ت�س���لمه طلًبا مقدًما من �رشكة 
“�سوليدرتي �لتكافل �لعام”؛ بغر�س �حل�سول على 
مو�فقته بتحويل كافة �أعماله���ا �إلى �رشكة “�لتاأمن 
�الأهلي���ة”، وذلك عم���ا بن�س �مل���ادة 66 من قانون 
“�ملركزي” و�ملوؤ�س�س���ات �ملالية �ل�س���ادر بقانون 

رقم 64 ل�سنة 2006 وتعدياته.
كما �أعل���ن “�ملرك���زي” عن تعدي���ل �لرتخي�س 

�ملمنوح ل�رشكة �لتاأمن �الأهلية �إلى ترخي�س ملز�ولة 
�أعمال �لتاأمن �الإ�س���امي “�لتكافل���ي”، وذلك عما 
بن�س �مل���ادة 48 من قانون �مل�رشف و�ملوؤ�س�س���ات 
�ملالي���ة �ل�س���ادر بقان���ون رق���م 64 ل�س���نة 2006 
وتعديات���ه، وبن���اء على ق���ر�ر �جلمعي���ة �لعامة غري 
�لعادي���ة ل���� “�الأهلية” بتاري���خ 3 �أغ�س���ط�س �جلاري 

�ملتخذ بهذ� �خل�سو�س.
وذكر “�ملركزي” �أنه ��ستلم طلًبا من “�الأهلية” 
بتحويل �لرتخي�س �ملمنوح لها �إلى ترخي�س مز�ولة 
�أعمال �لتاأمن �الإ�سامي “�لتكافلي”، د�عًيا من لديه 
�عرت��س من �أ�سحاب �ل�ساأن على �لتحويل �أن يتقدم 

به �إلى “�ملركزي” خال 3 �أ�سهر من ن�رش �الإعان.
يذكر �أنه بعد �إمتام عملية �لدمج بن �ل�رشكتن 
لن يتم �إلغاء �ل�س���جل �لتجاري ل���� “�الأهلية” لكونها 

مدرجة بالبور�س���ة، عل���ى �أن يتم نقل جميع �أ�س���ول 
وممتل���كات “�س���وليدرتي” �إل���ى “�الأهلية” بح�س���ب 

�تفاق �مل�ساهمن. 
و�أقفل �س���عر تد�ول �ل�س���هم يف �لبور�سة �أم�س 
عند 0.218 دينار، وهو م�ستقر على هذ� �ملنو�ل منذ 
�سهر �سبتمرب �ملا�س���ي، وفق �ملعلومات �ملن�سورة 

على موقعها �لر�سمي.
وتتج���اوز �لقيم���ة �ل�س���وقية لل�رشك���ة �الأهلي���ة 
 13.49 �أ�س���همها يف �لبور�س���ة  للتاأم���ن �ملدرج���ة 
ملي���ون دين���ار، �أي م���ا ن�س���بته 0.18 % م���ن �إجمايل 
�لقيم���ة �ل�س���وقية للبور�س���ة و�لت���ي تق���در بنح���و 
7.5 ملي���ار دينار، فيم���ا تبلغ �إجمايل �أ�س���هم �ل�رشكة 
�ل�س���ادرة و�ملدفوعة 61 مليوًن���ا و886 �ألًفا و633 

�سهًما، وربحية �ل�سهم 0.001 دينار.

�ملنامة - بور�س���ة �لبحرين: �رتفع �ملوؤ�رش 
�لعام للبحرين، بحلول �ل�ساعة 11:26 �سباحا 
 ،%  0.62 بنح���و  �أم����س،  �لبحري���ن  بتوقي���ت 
لي�س���ل �إلى م�س���توى 1284.14 نقطة، ر�بحا 
7.96 نقط���ة، وذلك بعد �أن هبط �ملوؤ�رش خال 
�لتعامات �ل�سباحية بدعم من �أ�سهم قيادية. 
وع���زز �رتف���اع �ملوؤ�رش �س���عود قط���اع �لبنوك 
بن�س���بة 1.54 %، م���ع �نتعا�س �س���هم �الأهلي 

�ملتحد 3.05 %.
ودع���م �س���هما بتلك���و 3.03 % و�لبحرين 
لل�س���ينما 1.71 % قطاع �خلدمات لل�س���عود 

بنحو 0.50 %.
و�أقف���ل موؤ����رش “�لبحرين �الإ�س���امي” عند 
م�س���توى 1.061.73 بانخفا����س وقدره 4.11 

نقطة مقارنة باإقفاله �ل�سابق.

“بور�س���ة  يف  �مل�س���تثمرون  وت���د�ول 
�لبحرين” 6.23 مليون �س���هم، بقيمة �إجمالية 
قدره���ا 1.62 ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا 
من خ���ال 65 �س���فقة، �إذ ركز �مل�س���تثمرون 
تعاماتهم على �أ�س���هم قطاع �ل�س���ناعة �لتي 
بلغ���ت قيم���ة �أ�س���همها �ملتد�ول���ة 730.62 
�أل���ف دين���ار �أي م���ا ن�س���بته 45.01 % م���ن 
�لقيم���ة �الإجمالي���ة للت���د�ول وبكمي���ة قدرها 
1.19 مليون �س���هم، مت تنفيذها من خال 9 

�سفقات.
وجاءت �ملني���وم �لبحرين )�ألبا( يف �ملركز 
�الأول، �إذ بلغ���ت قيم���ة �أ�س���همها �ملتد�ول���ة 
730.62 �أل���ف دينار �أي ما ن�س���بته 45.01 % 
�إجمايل قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
1.19 ملي���ون �س���هم، مت تنفيذها من خال 9 

�سفقات.
�أم���ا �ملركز �لث���اين ف���كان ملجموعة “جي 
�ف �ت�س” �ملالية بقيمة قدرها 462.58 �ألف 
دينار �أي ما ن�سبته 28.50 % من �إجمايل قيمة 
�الأ�سهم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 2.67 مليون 

�سهم، مت تنفيذها من خال 4 �سفقات.
ث���م ج���اءت “ب���ي.�أم.�أم.�أي” بقيمة قدرها 
113.60 �أل���ف دين���ار �أي ما ن�س���بته 7 % من 
�إجمايل قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة وبكمية قدرها 
160 �أل���ف �س���هم، مت تنفيذه���ا م���ن خال 3 

�سفقات.
ومت ي���وم �أم�س ت���د�ول �أ�س���هم 14 �رشكة، 
�رتفع���ت �أ�س���عار �أ�س���هم 5 ����رشكات، يف حن 
�نخف�ست �أ�سعار �أ�س���هم 4 �رشكات، وحافظت 
•بقية �ل�رشكات على �أ�سعار �قفاالتها �ل�سابقة. م�ساهمة �ل�رشكات يف �لقيمة �الإجمالية	

اأمل احلامد

• �أد�ء �سهم �ل�رشكة منذ بد�ية �لعام )�مل�سدر: �لبور�سة(	
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التاريخ 2017/11/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل - اعالن رقم
CR2017-183737

تسجيل اسم جتاري

2017/11/28  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
CR2017-184300   اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

2017/11/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم
CR2017-183440

تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه .
اسم التاجر : اميان فيصل ضيف محمد ضيف

االسم التجاري احلالي : مؤسسة املنارة  
االسم التجاري املطلوب :مؤسسة شنايدر للتجارة  

االنشطة التجارية املطلوبة :  جتارة بيع االالت واملعدات الخرى 

تقدم الينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه.
اسم التاجر : رياست علي نذير بت  

االسم التجاري احلالي :  املواطنني لقطع الغيار و ملحقاتها
االسم التجاري املطلوب : ورشة املواطنيني للحام واحلدادة والفبركة

االنشطة التجارية املطلوبة : ورشة حلام وحدادة وفبركة      

تقدم الينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد السيد احمد محمد احمد

االسم التجاري احلالي : محمد السيد احمد محمد للمقاوالت  
االسم التجاري املطلوب :  ام تو مترو بولبتان للخدمات الصناعية

الصناعي  والتنظيف  املباني  تنظيف  انشطة   : املطلوبة  التجارية  االنشطة 
االخرى تشييد املباني االصالح والصيانة الروتينية للسفن    

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة الت�سجيل
اعالن رقم 1 ل�سنة 2017

ب�سان حتويل  موؤ�س�سة فردية الى �رشكة ذات م�سئولية حمدودة

التاريخ 2017/11/27
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة الت�سجيل

CR    -   183571  2017  اعالن رقم
ت�سجيل ا�سم جتاري

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة -  ادارة الت�سجيل
CR2017-172756 - اعالن رقم
ب�سان ا�سهار انتهاء اعمال ت�سفية

�رشكة الربوة العقارية �ش.م.ب.م   

وزارة العدل وال�سوؤون اال�سالمية - ادارة املحاكم
رقم الدعوى :01/2017/00900/4

CS3001011944 : رقم الكتاب
التاريخ : 1439-03-08    املوافق :27-11-2017

املحكمة :االمور امل�ستعجلة االولى
اعالن ح�سور بالن�رش

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة الت�سجيل
 ب�سان حتويل �رشكة ال�سخ�ش الواحد الى �رشكة ذات م�سئولية 

حمدودة

القيد :17790      التاريخ :26/11/2017
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 ادارة الت�سجيل
اعالن رقم 182908 ل�سنة 2017

ب�سان حتويل موؤ�س�سة فردية الى �رشكة ال�سخ�ش الواحد   

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة ال�سجل التجاري  
اعالن رقم    CR2017-183650            معاملة م�سرتكة

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة الت�سجيل
اعالن رقم)---( ل�سنة   

ب�سان ا�سهار انتهاء اعمال ت�سفية

القيد :100161       التاريخ :27/11/2017
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

مركز البحرين للم�ستثمرين
اعالن رقم 9914 ل�سنة 2017

ب�سان حتويل �رشكة ال�سخ�ش الواحد  الى �رشكة ذات م�سئولية حمدودة  

 التاريخ :2017-11-06
القيد :77888

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة الت�سجيل
CR2017-9914   اعالن رقم

ب�سان ا�سهار انتهاء اعمال ت�سفية

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة - ادارة الت�سجيل
التاريخ 2017/11/23

CR2017-176304  اعالن رقم
ب�سان ا�سهار انتهاء اعمال ت�سفية

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
ادارة الت�سجيل

ب�سان حتويل موؤ�س�سة فردية الى �رشكة ذات م�سئولية حمدودة  

وزارة العدل وال�سوؤون اال�سالمية - ادارة املحاكم
رقم الدعوى :01/2017/00717/6

CS3001012538  : رقم الكتاب
التاريخ :1439-03-08   املوافق :27-11-2017

املحكمة :االمور امل�ستعجلة االولى

تعل���ن ادارة الت�سجيل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه ق���د تقدم اليها  
ال�سيد ر�سارد انطوين وليم بوتر املالك ل والئم اجيال )موؤ�س�سة فردية ( امل�سجلة 
مبوج���ب القيد رق���م 110803 طالبني حتويل ال�سكل القان���وين لل�رشكة املذكورة 
ال���ى �رشك���ة ذات م�سئولية حم���دودة برا�سمال وق���دره 10.000. لت�سب���ح ال�رشكة 

مملوكة من ال�سادة التالية ا�سمائهم     :
 ر�سارد انطوين وليم بوتر

DOMINIC MICHAEL CHARLES MILES

تق���دم الينا املعلن ادناه بطلب تغيري ا�سم جتاري فعلى كل من لديه اي اعرتا�ش 
قان���وين التقدم الى االدارة خالل خم�سة ع�رش يوم���ا من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعرتا�سه .
ا�سم التاجر : زهره حممد عبد اهلل را�سد   

اال�سم التجاري احلايل : املنارتني لل�سفر وال�سياحة   
اال�سم التجاري املطلوب :املنارتني لل�سفر وال�سياحة وال�سحن  

قيد رقم : 1-73981

تعل���ن ادارة الت�سجيل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه ق���د تقدم اليها 
ال�سي���د /�رشار مهلهل احم���د يو�سف الن�سف  باعتباره امل�سف���ي القانوين  ل�رشكة 
الرب���وة العقاري���ة ����ش.م.ب.م امل�سجلة ك�رشك���ة م�ساهمة بحريني���ة مقفلة مبوجب 
القي���د رقم 64969 طالبا ا�سه���ار انتهاء اعمال ت�سفية ال�رشك���ة ن�سفية اختيارية 
و�سطبها من ال�سجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون ال�رشكات التجارية ال�سادر 

باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001

حمكمة االمور امل�ستعجلة /بيت التمويل الوطني وكيله املحامي علي حممد ح�سن 
كمال الدين – املحاكم �سد املدعي عليها / حبيب عبد الغني علي احلاج )ميني (

العنوان / �سقة 12 مبنى 22 �سارع 29 جممع 729 جرداب
مو�س���وع الدع���وى /منع �سف���ر )م�ستعجل ( لذا تعل���ن حمكمة االم���ور امل�ستعجلة 
للمدع���ى عليه���ا املذكورة اعاله بانها اذا مل حت�رش او تع���ني  وكيل عنها باحل�سور 

جلل�سة 2017/12/5 فان املحكمة �سوف ت�سري باالجراءات  

تعل���ن ادارة الت�سجيل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه 
قد تقدم اليها  ال�س���ادة مالك �رشكة �سوبا�سكو �ش.�ش.و ملالكها 
�سهيل حممد عارف حممود الب�ستكي   امل�سجلة مبوجب القيد رقم 
100629 طالب���ني حتويل ال�سكل القانوين لل�رشكة املذكورة الى 
�رشكة ذات م�سئولية حمدودة برا�سمال وقدره 1000    دينار بني 

كل من :
 �سهيل حممد عارف حممود الب�ستكي

عبد الرحمن �سهيل حممد ارف الب�ستكي

تعلن ادارة الت�سجيل بوازرة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة    
 بان���ه ق���د تقدم اليها  ال�سيد /عل���ي ح�سني ابراهيم عبا�ش املال���ك ل ور�سة علي 
ح�س���ني ابراهيم لت�سليح الثالجات ومكيف���ات الهواء )موؤ�س�سة فردية (   امل�سجلة 
مبوج���ب القي���د رق���م 2-17790  بطلب حتوي���ل املوؤ�س�سة املذك���ورة الى �رشكة 
ال�سخ����ش الواح���د برا�سمال وقدره خم�سون دينار لت�سب���ح مملوكة من ال�سيد علي 

ح�سني ابراهيم عبا�ش

تق���دم الينا املعلن ادناه بطل���ب تغيري ا�سم جتاري فعلى كل من لديه اي اعرتا�ش قانوين 
التق���دم ال���ى االدارة خ���الل خم�سة ع����رش يوما م���ن تاريخ االع���الن بكتاب مرفقا ب���ه مايعزز 

اعرتا�سه . ا�سم التاجر : عائ�سة �سالح حممد �رشيف
اال�سم التجاري احلايل :  رييل اودييو لتجهيز م�ستلزمات االفراح

اال�سم التجاري  اجلديد: موؤ�س�سة رييل اودييو الدارة املنا�سبات  
االن�سط���ة التجاري���ة املطلوبة : تاجري ال�سل���ع ال�سخ�سية واملنزلية االخ���رى - ان�سطة انتاج 
االف���الم والفيديو والربامج التلفزيونية - جت���ارة بيع االثاث املنزيل - جتارة بيع االدوات 

املو�سيقية - تنظيم املوؤمترات واملعار�ش التجارية - 
الن�ساط اجلديد :تاجري ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية االخرى - جتارة عامة - ان�سطة التن�سيق 

والتنظيم للحفالت ال�سخ�سية - ان�سطة الت�سوير     
قيد رقم : 1-84027

 �رشك���ة االجم���د للعقارات �ش.�ش.و ومالكه���ا ال�سيد خالد بن حمم���د بن ح�سني ابو 
ذياب

تعل���ن ادارة الت�سجيل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه ق���د تقدم اليها 
ال�سي���د /جا�سم ح�سن يو�سف عبد العال باعتباره امل�سفي القانوين  ل�رشكة االجمد 

للعقارات �ش.�ش.و ومالكها ال�سيد خالد بن حممد بن ح�سني ابو ذياب
امل�سجل���ة ك�رشكة �ش.����ش.و  مبوجب القيد رقم 100578-1 طالب���ا ا�سهار انتهاء 
اعم���ال ت�سفية ال�رشكة ن�سفية اختياري���ة و�سطبها من ال�سجل التجاري وذلك وفقا 
الحكام قانون ال�رشكات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001

تعلن  مركز البحرين للم�ستثمرين  بوازة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 بان���ه قد تقدم اليه���ا  ال�سادة �رشكة امل�س���در لال�ست�سارات �ش.����ش.و )�رشكة ال�سخ�ش 
الواحد (  امل�سجلة مبوجب القيد رقم 100161 طالبني حتويل ال�سكل القانوين لل�رشكة 

املذكورة الى �رشكة ذات م�سئولية حمدودة برا�سمال وقدره 10,000
فعلى كل من لديه اي اعرتا�ش قانوين التقدم الى مركز البحرين للم�ستثمرين م�سفوعا 
بامل�ستندات املوؤيدة واملربرة لالعرتا�ش خالل خم�سة ع�رش يوما من تاريخ ن�رش االعالن .

تعل���ن ادارة الت�سجي���ل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه قد تق���دم اليها ال�سيد /
خط���ارق احم���د دروي�ش عل���ي التت���ان واحمد غل���وم ح�سني دروي����ش اجلوه���ري امل�سفيان 
القانوني���ان ل�رشك���ة افيك لل�سن���دات ذ.م.م     امل�سجلة  مبوجب القيد رق���م  77888  طالبا 
ا�سه���ار انتهاء اعم���ال ت�سفية ال�رشكة ن�سفية اختيارية و�سطبها م���ن ال�سجل التجاري وذلك 

وفقا الحكام قانون ال�رشكات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2001

�رشك���ة جيو�سبي�سي���ال انفورمي�س���ني تكنولوجي )جيوتك(�ش.����ش.و وملالها خالد 
يو�سف احمد عبد امللك

تعل���ن ادارة الت�سجيل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه ق���د تقدم اليها 
ال�سي���د /خال���د يو�س���ف احم���د عبد املل���ك باعتب���اره امل�سف���ي القان���وين ل�رشكة 
جيو�سبي�سي���ال انفورمي�سني تكنولوجي )جيوتك(�ش.����ش.و وملالها خالد يو�سف 
احمد عبد امللك امل�سجلة ك�رشكة ال�سخ�ش الواحد  مبوجب القيد رقم 1-110507 
طالب���ا ا�سهار انتهاء اعمال ت�سفية ال�رشكة ن�سفي���ة اختيارية و�سطبها من ال�سجل 
التج���اري وذلك وفقا الحكام قانون ال����رشكات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون 

رقم 21 ل�سنة 2001

تعل���ن ادارة الت�سجيل ب���وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بانه ق���د تقدم اليها 
ال�سي���دة فاطمة ابراهيم حمم���د عيد املالكة ل تريول للتعم���ري )موؤ�س�سة فردية ( 
امل�سجل���ة مبوجب القيد رق���م 90908  طالبه حتويل املوؤ�س�سة الفردية  الى �رشكة 
ذات م�سئولي���ة حم���دودة برا�سم���ال وق���دره 20000   دينار بحرين���ي بعد تنازلها 

لت�سبح ال�رشكة مملوكة من ال�سادة التالية ا�سمائهم ::

EBRAHIM MOHAMED SAAD EID 
MONCY KURIEN VARGHESE

اعالن ح�سور بالن�رش
حمكم���ة االمور امل�ستعجلة االول���ى املدعية /فاطمة ها�سم علي خلي���ل العلوي وكيلها 
املحام���ي حممد اجل�س���ي –املحاكم �سد املدعي عليها /موؤ�س�س���ة جنمة تارا للمقاوالت 

ل�سباحتها ا�سماء �سفوان نافع ال�سواف
العنوان /�سقة 63 مبنى 254 �سارع 2007 جممع 320 املنامة

مو�س���وع الدع���وى /ورود تقري���ر اخلب���ري املنتدب بالدع���وى  لذا تعل���ن حمكمة االمور 
امل�ستعجل���ة للمدع���ى عليه���ا املذك���ورة اعاله بانه���ا اذا مل حت�رش او تع���ني  وكيل عنها 

باحل�سور جلل�سة 2017/12/5 فان املحكمة �سوف ت�سري باالجراءات  

التاريخ 16/08/2017
اعالن رقم CR    -   113244  2017    -    تنازل عن احملل التجاري

تقدم الينا ورثة املرحوم املعلن ادناه :عبد العزيز علي ناصر بطلب حتويل احملل التجاري التالي :الى 

السيدة فاطمة ابراهيم عبد اهلل عواجي.  فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به ما يغزز اعتراضه. 

نوع النشاطرقم القيد

اصالح املعدات االلكترونية واالستهالكية جتارة وبيع االجهزة الكهربائية 40592-1
وااللكترونية املنزلية

نوع النشاطرقم القيد

جتارة بيع االجهزة الكهربائية وااللكترونية املنزلية40592-4

االسم التجاري :الكترونيات العزيز

االسم التجاري :الكترونيات العزيز

للسفر  السفر  مدينة  مؤسسة  تعلن   

والسياحة عن قطع عالقتها مع املدعو :

PATTAM THODIYIL HUSSAIN

يحمل الرقم الشخصي :620303727

حتمل  معه  يتعامل  من  كل  فعلى 

املسؤولية القانونية

  Wood House Carpentry مؤسسة  تعلن 
 Narayanasamy  بالسيد عن قطع عالقتها 
 : رقم  الشخصية  البطاقة  صاحب   Kuma
يعمل  والذي  اجلنسية  هندي   570082056
قطع  عن  نعلن  ولهذا  الورشة  في  كموظف 
مسؤولة  غير  مؤسستنا  وأن  به  عالقتنا 
املذكور  به  قام  حالي  أو  سابق  أتفاق  أي  عن 
يتعامل  من  كل  ونحمل  املؤسسة  باسم 
معه املسؤولية القانونية عن ذلك لذا يرجى 
تاريخ اإلعالن  افادتنا خالل أسبوع فقط من 
في حال وجود أي مديونيات لهذا الشخص او 

اتفاقيات خارج علم صاحب املؤسسة

للسفر  السفر  مدينة  مؤسسة  تعلن   

والسياحة عن قطع عالقتها مع املدعو :

RIYAS PATTANITHODI 

يحمل الرقم الشخصي :880372338

حتمل  معه  يتعامل  من  كل  فعلى 

املسؤولية القانونية

قطع عالقةقطع عالقة قطع عالقة

13الخميس 30 نوفمبر 2017 - 12 ربيع األول 1439 - العدد 3334   



  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(

فتح: حما�س مل تلتزم باتفاق امل�شاحلة
رام اهلل ـ اف ب: اتهم م�شـــوؤول ملف امل�شـــاحلة يف حركة فتح عزام االأحمـــد، حركة حما�س بـ”بعدم 

االلتزام” باتفاق امل�شاحلة الذي وقعته احلركتان الفل�شطينيتان يف القاهرة.
وقـــال االأحمـــد اأم�س االأربعـــاء: “حما�س غري ملتزمـــة مبا وقعته مـــن اتفاق يف القاهرة حـــول اإنهاء 
االنق�شام”، م�شريا اإلى اأنه “حتى هذه اللحظة، فاإن امل�شاكل والعراقيل من قبل حما�س ال تزال موجودة 
بل وتتزايد”. واأ�شاف: “حركة حما�س مل متكن احلكومة من ت�شلم م�شوؤولياتها كافة حتى االآن يف قطاع 
غزة”، الواقع حتت �شـــيطرة حما�س، والذي تنتقل اإدارته اإلى ال�شـــلطة الفل�شـــطينية، اجلمعة، مبوجب 
االتفاق. ووقعت حما�س وفتح اتفاق م�شـــاحلة يف م�رص يف 12 اأكتوبر، وت�شـــلمت ال�شـــلطة الفل�شطينية 
مبوجبه الوزارات واملعابر يف القطاع. وح�شب االتفاق، فمن املقرر اأن تتولى ال�شلطة الفل�شطينية اإدارة 

القطاع بحلول االأول من دي�شمرب، لكن هناك �شكوك حول اإمكانية تطبيق ذلك.
ويف وقت �شـــابق منع موظفون تابعون لل�شـــلطة الفل�شـــطينية من العودة اإلـــى عملهم، غداة قرار 

احلكومة الفل�شطينية اإعادة موظفيها اإلى عملهم يف غزة.
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صنعاء ـ وكاالت: 

قتل 5 اأ�شـــخا�س واأ�شـــيب اآخرون يف 
اال�شـــتباكات التي اندلعت، اأم�س االأربعاء، 
يف حميط جامع ال�شالح بالعا�شمة اليمنية 
�شـــنعاء بـــن القـــوات املواليـــة للرئي�س 
ال�شـــابق علي عبداهلل �شـــالح وميل�شيات 
احلوثـــي. وحـــرق اأن�شـــار �شـــالح مركبـــة 
ع�شـــكرية للحوثين يف مواجهات يف احلي 
ال�شيا�شي ب�شـــنعاء. وامتدت اال�شتباكات 
اإلى احلي ال�شيا�شـــي و�شارع بغداد، حيث 
حاولت امليلي�شـــيات اقتحام منزل القائد 

الع�شكري يف قوات �شالح.
من جهتها، قالت ميلي�شيات احلوثي 
اإنها اأ�رصت عددا من الع�شكرين املوالن 
لعلي عبداهلل �شـــالح داخل جامع ال�شالح. 
وت�شببت اال�شتباكات يف قطع عدة �شوارع 
و�شط �شـــنعاء. وقالت م�شـــادر حملية اإن 
اال�شتباكات اندلعت بن حليفي االنقالب 
على اإثر حماولة احلوثين التمركز يف جامع 
ال�شـــالح، الذي يقولون اإن �شـــالح يقوم 

بتخزين اأ�شلحة يف اأنفاق اأ�شفل امل�شجد.

 دبي ـ العربية.نت:

 قال رئي�س وفد املعار�شـــة ال�شورية 
ن�ـــرص احلريـــري اإن املعار�شـــة طلبـــت من 
�أخ���رى ممار�ض���ة �ض���غوط  رو�ض���يا ودول 
حقيقيـــة على دم�شـــق للتو�شـــل اإلى حل 
�شيا�شـــي خالل 6 �شـــهور وفق قرار االأمم 
املتحـــدة 2254. واأ�شـــاف احلريـــري اأنـــه 
لي����س ل���دى �ملعار�ض���ة ����روط م�ض���بقة 
للمحادثات، لكنها تعتزم احلديث عن كل 
تفا�شـــيل االنتقال ال�شيا�شي، مبا يف ذلك 
م�شـــري االأ�شـــد. كما نّوه احلريري باأنه من 
امل�شـــتحيل الدخول مبا�رصة يف مفاو�شات 
ب�شـــاأن الد�شـــتور واالنتخابات يف الظروف 

احلالية مع نظام االأ�شد يف �شوريا.
واأعلـــن احلريـــري �شـــابقا اأن و�شـــيط 
االأمم املتحدة دي مي�شـــتورا يعتزم متديد 

حمادثات جنيف حتى 15 دي�شمرب.

بغداد ـ أ ف ب: 

اأكدت رئي�شـــة الوزراء الربيطانية 
ترييزا مـــاي دعمها وحدة العـــراق، داعية 
حكومـــة اإقليم كرد�شـــتان الحـــرتام عراق 

موحد، وذلك خالل اأول زيارة لها لبغداد.
و�شـــّجعت مـــاي خالل موؤمتر �شـــحايف 
م�شرتك مع نظريها العراقي حدير العبادي 
يف بغـــداد ام�ـــس، احلكومـــة العراقية على 

التعاون والتفاو�س مع اإقليم كرد�شتان.
واأ�شادت باإجنازات القوات العراقية، 
معلنـــة موا�شـــلة “دعـــم العـــراق ك�رصيـــك 
لب�شـــط االأمن والبناء واال�شتقرار، وتدريب 
القوات العراقية”، م�شـــرية اإلى تخ�شي�س 
مبالـــغ لدعـــم القـــوات العراقيـــة وجهود 
اإعـــادة النازحن واال�شـــتقرار. مـــن جهته 
قـــال العبـــادي اإن العالقـــات العراقيـــة - 
الربيطانية ت�شـــهد تطورا وا�شـــحا، معربا 
عن �شـــكره ملواقف “احلكومة الربيطانية 
الداعمـــة للعراق يف جميـــع املجاالت ويف 
مقدمتها التعاون �شـــد االإرهاب وتوفري 
غطاء جوي ومعلومات ا�شـــتخبارية ودعم 
النازحـــن  اإعـــادة  وجهـــود  اال�شـــتقرار 

وحقوق االإن�شان”.

القاهرة - رويترز: 

قـــال اأحمـــد �شـــفيق، رئي�ـــس 
الوزراء امل�رصي االأ�شبق واملر�شح 
يف  لرويـــرتز  ال�شـــابق  الرئا�شـــي 
ات�شـــال هاتفـــي، اأم�ـــس االأربعاء، 
اإنـــه يعتـــزم خو�ـــس االنتخابـــات 
الرئا�شـــية املقررة العام املقبل، 
م�شيفاً اأنه �شـــيعود مل�رص “خالل 

االأيام املقبلة”.
وتلقت رويرتز اأي�شـــا فيديو 
يت�شـــمن كلمـــة ل�شـــفيق يعلـــن 
فيها نيتـــه الرت�شـــح لالنتخابات 
تقريبـــا.  اأبريـــل  يف  املتوقعـــة 
ويتوقـــع علـــى نطـــاق وا�شـــع اأن 
يخو�ـــس الرئي�ـــس عبـــد الفتـــاح 

ال�شي�شي االنتخابات.
وقال �شفيق يف الفيديو الذي 
�شـــجله يف االإمارات “اإنني اأت�رصف 
بـــاأن اأعلن عن رغبتـــي يف التقدم 
لالنتخابات الرئا�شـــية القادمة يف 
م�رص الختيار رئي�شـــها لل�شـــنوات 

االأربع القادمة”.

روما ـ رويترز: 

�شـــتامبا  ال  �شـــحيفة  نقلـــت 
االإيطاليـــة اأم�س االأربعـــاء عن الرئي�س 
اللبناين مي�شـــال عون قوله اإن �شـــعد 
احلريري باق بالتاأكيد رئي�شـــا لوزراء 
لبنـــان واإن حـــل االأزمة ال�شيا�شـــية يف 

البالد �شيكون خالل اأيام.
واأ�شـــافت ال�شـــحيفة نقـــال عـــن 
ت�رصيحات لعون خـــالل زيارة الإيطاليا 
�لق���وى  جمي���ع  م���ع  �ملحادث���ات  �أن 
ال�شيا�شـــية داخل احلكومـــة وخارجها 

اختتمت واأن هناك توافقا مو�شعا.
مـــن  ا�شـــتقال  احلريـــري  وكان 
رئا�شـــة الوزراء يف بيان تلفزيوين من 
�ل�ض���عودية يف �لر�بع م���ن نوفمرب مما 
�أدى لأزم���ة �ضيا�ض���ية يف لبن���ان ودفع 

البالد جمددا اإلى قلب �رصاع اإقليمي.
ومل يقبل عون ا�شـــتقالة احلريري 
الذي عاد يف نهاية املطاف اإلى بريوت 

يوم 22 نوفمرب واأّجل اال�شتقالة.

 قتلى يف ا�شتباكات بن 
احلوثي وقوات �شالح

املعار�شة ال�شورية: طلبنا 
حال �شيا�شيا يف 6 اأ�شهر

 ماي: ندعو اإقليم كرد�شتان 
الحرتام عراق موحد

 �شفيق يعتزم خو�س 
انتخابات الرئا�شة امل�رصية

 عون: احلريري باق 
رئي�شا لوزراء لبنان

“جمزرة الرو�سة” تطلق عملية احل�سم �سد الإرهاب يف �سيناء

م�سادر: القمة اخلليجية تعقد بالكويت الأ�سبوع املقبل

 ال�شي�شي مينح القوات امل�رصية 3 اأ�شهر ال�شتعادة االأمن 

الكويت ـ رويترز: 

قال م�شـــوؤولون خليجيـــون اأم�س االأربعاء 
اخلليجـــي  التعـــاون  جمل�ـــس  دول  قمـــة  اإن 
ال�شـــنوية �شوف تعقد يف الكويت يف اخلام�س 
وال�شاد�س من دي�شـــمرب وذلك رغم ا�شتمرار 

النزاع بن دول اأع�شاء يف املجل�س.
وكانت ال�شـــكوك اأحاطت بانعقاد القمة 
هـــذا العـــام ب�شـــبب خالف بـــن ال�شـــعودية 

والبحريـــن واالإمـــارات مـــن جانـــب وقطر من 
جانـــب اآخر. واأكد م�شـــوؤول كويتي كبري اأم�س 
االأربعـــاء اأن االجتمـــاع �شـــيعقد يف اخلام�ـــس 
وال�شـــاد�س من ال�شهر املقبل غري اأنه اأ�شاف 
�أن م�ض���توى �لتمثيل يف �لقمة مل يت�ضح حتى 
االآن. وقال دبلوما�شـــيان خليجيان اأي�شـــا اإن 
الكويت التي قادت م�شاعي مل تكلل بالنجاح 
للو�شـــاطة بن اجلانبن يف النزاع �شـــتحاول 

من جديد ا�شتغالل االجتماع حلل اخلالف.

وتـــدور االأزمـــة التـــي بـــداأت يف يونيـــو 
املا�شي حول الدور القطري يف دعم االإرهاب.

وب�شـــوؤال اأحـــد امل�شـــادر املقربـــة مـــن 
كو�لي����س �لجتماع حول م�ض���توى �لتمثيل يف 
القمة واإمكانية ح�شور قطر، قال امل�شدر اإن 

هذا االأمر “غري وا�شح حتى االآن”.
لكـــن جريدة الـــراي الكويتية قالت على 
موقعها االلكرتوين اإن القمة “�شتعقد كاملة 

الن�شاب”.

وذكرت �شـــحيفة االأنبـــاء الكويتية على 
موقعها االلكرتوين اأن وزارة الداخلية قررت 
منع االإجازات ال�شـــنوية واالإدارية ا�شـــتعداد 

للقمة اخلليجية.
وقالـــت البحرين ال�شـــهر املا�شـــي اإنها 
لـــن حت�ـــرص القمـــة اإذا مل تغـــري الدوحـــة من 
�شيا�شاتها وطالبت بتعليق ع�شوية قطر يف 
املجل�س الذي تاأ�شـــ�س عام 1980 وي�شم يف 

ع�شويته 6 دول.

القاهرة ـ وكاالت: 

 كلـــف الرئي�س امل�رصي، عبدالفتاح ال�شي�شـــي، 
اأم�س االأربعاء، وب�شـــكل حازم رئي�س اأركان اجلي�س، 
الفريـــق حممـــد فريـــد حجـــازي، ووزارة الداخليـــة 
با�شتعادة االأمن ب�شيناء خالل 3 اأ�شهر، وجاء تكليف 
ال�شي�شـــي بعد نحو اأ�شـــبوع مـــن الهجـــوم االإرهابي 
على م�شـــجد الرو�شـــة يف بئر العبد ب�شـــمال �شيناء، 
و�ل���ذي �أودى بحي���اة 305 من اأبنـــاء القرية. وكانت 
وزارة الداخليـــة وقوات اجلي�س قـــد رفعت درجات 
��ض���تعد�دها للدرجة �لق�ض���وى يف �أعق���اب �لهجوم 
و�شـــنت حمالت اأمنية مكثفة على عدد من املناطق 

واألقت القب�س على ع�رصات امل�شتبه بهم.
وذكـــرت م�شـــادر اأمنية يف �شـــمال �شـــيناء اأن 
احلملة املو�شـــعة م�شـــتمرة على مدار ال�شـــاعة واأن 
الفـــرتة املقبلـــة �شت�شـــهد حتـــركات مكثفـــة على 

م�ضتوى وز�رة �لد�خلية وقو�ت �جلي�س.
 ومل ت�شتبعد امل�شـــادر الدفع بتعزيزات اأمنية 
اإ�شـــافية مـــن عنا�ـــرص االنت�شـــار ال�رصيـــع ومكافحـــة 

االإرهاب، اإ�شافة اإلى القوات املوجودة حاليا.
واأ�شـــارت امل�شـــادر اإلى اأن عمليات مت�شـــيط 
وا�شعة �شـــتنفذها القوات يف عمق ال�شحراء ب�شمال 

وو�شط �شيناء بدعم من عنا�رص من قبائل �شيناء.
وهذه التحركات تاأتي يف �شـــياق احلملة االأمنية 

املو�شعة والعمليات الع�شكرية امل�شتمرة يف �شمال 
�شـــيناء منـــذ االإطاحة بحكـــم االإخـــوان يف 30 يونيو 
2013، ومـــا تالهـــا من عمليـــات اإرهابيـــة نفذتها 
التنظيمات االإرهابية �شـــد قـــوات اجلي�س وال�رصطة 
واملدنين هنـــاك. ففي خطاب الرئي�س ال�شي�شـــي 
اأم�ـــس، والـــذي ت�شـــمن تكليفـــه للجي�ـــس وال�رصطة 
باإعادة االأمن ل�شـــمال �شـــيناء خالل 3 اأ�شـــهر، اأ�شار 
الرئي�س اإلى اأن االأمن واال�شـــتقرار م�شوؤولية جمتمع 
ولي�س اجلي�س وال�رصطة فقط، وهو ما اعتربه البع�س 
اإ�شـــارة لتكثيف التعاون بن اجلي�ـــس وال�رصطة من 
جانب واأهايل �شيناء من جانب اآخر من اأجل الت�شدي 

للعنا�رص االإرهابية.

• �شيارات حمروقة خارج م�شجد الرو�شة.	

اأمريكا: على اأوروبا الت�سدي ل�سلوك اإيران اخلبيث
دبي ـ العربية.نت: 

 دعـــا وزيـــر اخلارجية االأمريكـــي ريك�س 
تيلر�شون اأوروبا اإلى دعم الواليات املتحدة 

يف �شيا�شتها �شد اإيران.
وقال تيلر�شـــون يف نـــدوة عقدها مركز 
وودرو ويل�شـــون للدرا�شـــات يف العا�شـــمة 
وا�شنطن “بعد قرار الرئي�س االأخري املتعلق 
ب�شيا�شتنا جتاه اإيران، اأ�شبح يف احلقيقة ما 

يربط �لولي���ات �ملتحدة باأوروب���ا �أكرث مما 
يفرقنا”.

واأ�شـــار تيلر�شـــون اإلى اأن بالده مل تعد 
مهتمة بوقـــف الربنامج الع�شـــكري النووي 
الإيـــران فح�شـــب، بـــل هي ملتزمـــة مبعاجلة 

التهديد االإيراين ب�شكل كلي.
كمـــا دعا تيلر�شـــون اأوروبا كي تن�شـــم 
الإيـــران،  خبيـــث  �شـــلوك  لـــكل  للت�شـــدي 

فالنظـــام االإيـــراين يتناق�ـــس مـــع املبادئ 
الغربية يف قمعه ال�شـــمويل للحرية الفردية 

وال�شيا�شية والدينية.
م���ن جه���ة �أخرى، طل���ب تيلر�ض���ون من 
تركيا كحليف يف الناتـــو اأن تعطي االأولوية 

للدفاع امل�شرتك عن حلفائها.
وحر�ـــس وزير اخلارجيـــة االأمريكي على 
طماأنـــة �رصكاء بالده يف حلـــف الناتو، اإلى اأن 

التزام وا�شنطن باالأمن واال�شتقرار االأوروبي 
مل يتغري.

واأ�شـــاف اأن هذا االلتـــزام مل يتغري منذ 
الوقـــت الذي قررنا فيـــه الدخول يف احلرب 

العاملية االأولى.
�شـــتكون  وا�شـــنطن  اأن  علـــى  و�شـــدد 
ال�شـــّباقة اإذا ما تعر�شـــت اأي دولة ع�شو يف 

الناتو الأي هجوم من قبل اأي طرف.

الهاي ـ رويترز: 

الع�شـــكري  القائـــد  تـــويف 
البو�شـــنة  لكـــروات  ال�شـــابق 
اأم�ـــس  براليـــاك،  �شـــولوبودان 
االأربعاء، يف م�شت�شـــفى يف الهاي 
بعـــد جترعه ال�شـــم خالل جل�شـــة 
حماكمته اأمام املحكمة اجلنائية 
ال�شابقة،  ليوغو�شالفيا  الدولية 
االأنبـــاء  وكالـــة  اأفـــادت  كمـــا 

الكرواتية الر�شمية “هينا”.
وقالـــت حماميـــة الدفاع عن 
اأحد امل�شتبه يف ارتكابهم جرائم 

حـــرب من كـــروات البو�شـــنة اإن 
موكلهـــا “جتـــرع ال�شـــم” اأثنـــاء 
تـــالوة احلكـــم ال�شـــادر عليه يف 
حمكمـــة تابعـــة لالأمـــم املتحدة 
تنظر يف جرائـــم احلرب باالحتاد 

اليوغو�شاليف ال�شابق.
وقال مرا�شل من رويرتز اإن 
زعيم احلرب ال�شابق �شلوبودان 
برايـــاك بـــدا وكاأنـــه ي�ـــرصب من 
قـــارورة اأو زجاجة �شـــغرية اأثناء 
تـــالوة احلكـــم يف الطعـــن الذي 
قدمـــه.  وقـــال برايـــاك “�رصبت 

حـــرب  جمـــرم  ل�شـــت  ال�شـــم... 
واأعار�س هذه االإدانة”.

وطلب القا�شي الذي يراأ�س 
اجلل�شة ا�شتدعاء طبيب واأوقف 
اإجراءات اجلل�شة. وو�شلت عربة 
اإ�شعاف للمبنى وهرع امل�شعفون 
اإلـــى داخل قاعـــة املحكمة. واأيد 
الق�شاة حكما ب�شـــجنه ملدة 20 
عامـــا ل�شـــلوعه يف حملـــة لطرد 
�مل�ض���لمني مما كانت �ضت�ضبح 
دويلـــة لكروات البو�شـــنة مطلع 

ت�شعينيات القرن املا�شي.

وفـاة متهـم بجرائـم حـرب بعـد تجـرع السـم

•  �شولوبودان برالياك يتجرع ال�شم.	
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ل����ن  الإرهابي����ن  ه�����ؤلء  كل 
يرهب�����ا ال�ش����عب امل�����ري، ول����ن 
يك�����روا ظهر اأبنائ����ه، ولن يفرق�ا 
الأمني����ة وق�اته  ب����ن م�ؤ�ش�ش����اته 
امل�شلحة ون�شيج �شعبه املتما�شك 
من����ذ اآلف ال�ش����نن، ولن ي�ش����غل�ا 
اأهدافه����ا  ع����ن  امل�ري����ة  الدول����ة 
العليا وم�ش����احلها ال�طنية، كلهم 
�شيذهب�ن، و�ش����يبقى �شعب م�ر 
رافع����اً راي����ة الت�حي����د ال��ش����طية 

�شاعياً اإلى الإمناء والتط�ير.
ه����ذه العالق����ة ال�طي����دة بن 
واأبناء  الدولة امل�رية  م�ؤ�ش�ش����ات 
�ش����عبها هي امل�شتهدفة، وال�شعي 
اإلى ف�ش����مها لن يت�ق����ف والعمل 
�شيت�ا�ش����ل  الف����ن  اإث����ارة  عل����ى 
ب����ال ه�����ادة، ويف مقابل����ه لب����د اأن 
يت�اف����ق الكل، م�ؤ�ش�ش����ات الدولة 
والأح����زاب  امل����دين  واملجتم����ع 
ال�شيا�ش����ية واجلمعيات احلق�قية 
والنا�ش����ط�ن ال�شيا�ش����ي�ن، عل����ى 
�����رورة العم����ل معا م����ن اأج����ل اأن 
ي�ش����بح امل�اطن وجمتمعه املدين 
ق�����ة م�ازية مل�ؤ�ش�ش����اته، اإذ لي�س 
بالعم����ل الأمني والع�ش����كري وحده 
ي�اج����ه الإرهاب ويت�ش����دى ال�طن 
للقتلة و�ش����فاكي الدم����اء، ولي�س 
والتثقيفية  النخب�ية  بامل�اجهات 
ودرد�ش����ات ال�ش����ال�نات والغرف 
واحلدي����ث  املغلق����ة  الإعالمي����ة 
للنف�����س، ترتاج����ع وتت�قف خطط 
القت����ل و�ش����فك الدم����اء، علينا اأن 
نتكاتف جميعاً مع����اً من اأجل البدء 
املجتم����ع  دور  ت��ش����يع  يف  ف�����راً 
امل����دين يف ك�ش����ف ه�����ؤلء القتل����ة 
قبل اأن ي�شل�ا اإلى اأهدافهم، لبد 
من و�ش����ع نهاية حا�شمة وقان�نية 
للخ�����ف م����ن ال�ش����ك يف امل�ش����تبه 
فيه����م واآث����اره اجلانبي����ة، لبد من 
الق�ش����اء عل����ى مق�لة اإن ا�ش����تباق 
الإب����الغ عن اخلط����ر اأو التحذير منه 
“فتن����ة”، ولبد م����ن اجتثاث بقايا 
اخل�ش�����مة من النف�س وا�شتبدالها 

بحتمية الدفاع عن ال�طن.
لبد م����ن اإعطاء امل�اطن الدور 
املنوط ب����ه للم�ش����اركة الفعالة يف 
حماية جمتمعه، وفق ال�شعار الذي 
يق�����ل “اإن احلياة لن����ا جميعا ف�ق 
اأر�س م�ر”، علينا اأن نبداأ بت�فري 
اأطر التعريف بالت�عية املجتمعية 
واأن نط����رح بال حتفظ اأ�شا�ش����يات 
التع����اون املجتمع����ي للدف����اع عن 
احل����ق يف احلياة الآمنة امل�ش����تقرة، 
هذا ه� ال�ش����بيل الأك����ر ق�ة لكي 
يحافظ ال�شعب امل�ري على متانة 
العالق����ة بين����ه وب����ن م�ؤ�ش�ش����ات 

دولته كلها... “اإيالف”.

مصلون كتبت لكم الشهادة 
من فوق سبع سموات )2(

كنت يف زي���ارة ر�ش���مية اإلى وا�ش���نطن يف 
ع���ام 2001، حينم���ا مل تكن يف البحرين �ش����ى 
�ش���حيفتن، فكن���ت اأمث���ل �ش���حيفة “اأخب���ار 
اخلليج” بينما الزميلة �ش��ش���ن ال�ش���اعر متثل 
“الأي���ام”، فبعد ي�من كنا على مائدة الإفطار 
ف�ش���األتني: “اأمل تالح���ظ �ش���يئاً يف املحط���ات 
الأمريكية؟!”، وكنت �شاأ�ش���األها ال�ش�ؤال نف�شه 
رمب���ا، فاأجبته���ا: “نع���م، هن���اك تروي���ج كبري 
ج���داً للمثلية، اإذ ل يخل� م�شل�ش���ل، وخ�ش��ش���اً 
امل�شل�ش���الت الك�ميدي���ة، اإل وظه���ر �ش���خ�س 
مثل���ي، واحل�ارات، والربام���ج...”، ول اأذكرالآن 
اإل���ى اأين انتهى احل�ار، ولكن النتيجة وا�ش���حة 
جداً، وذلك بالإف�شاح الكبري للمثلين يف جميع 

الأنحاء والجتاهات.
ا�ش���تعملت جزءاً من مقدم���ة املقال يف اأحد 
امل�ا�ش���يع من قبل، ولكنني اأعيده هنا لأمرين 
مهّمن، هما: قدرات الإعالم و�ش���ط�ته البالغة 
يف املجتمع���ات، وذل���ك ب�ش���ّخ الفك���رة املراد 
ترويجه���ا وب�ش���طها يف املجتم���ع ع���ن طري���ق 
الإع���الم، ولي����س الإع���الم الت�جيه���ي اخلطابي 
ال�ش���ائع يف وطنن���ا العرب���ي، ولي����س عن طريق 
اله���روب م���ن امل�ش���كلة اأو د����سّ الروؤو����س يف 
الرم���ال اأينما كانت امل�ش���كلة على اأ�ش���ا�س اأن 

اأف�ش���ل طريقة لعالجها عدم امل�شا�س بها، بل 
مب�اجهته���ا، وهن���ا ياأتي ال���ذكاء والقدرة على 
الن����ر والتاأثري، وتن�يع الط���ْرق، وق�ة الأفكار، 
وتعدي���د املداخ���ل، والأهم من ذلك ا�ش���تخدام 
العل���م يف اإح���داث التغي���ري، فال تخل���� الربامج 
الغربي���ة من فريق حم���رتف يف الإعداد الدرامي 
اأو الرباجم���ي، بينم���ا براجمن���ا غالب���اً م���ا تق�م 
على املعّد ال�احد، وب�ش���عة معاونن يف مرتبة 
“�شّغيلة”، وهناك يرتكز البناء الفني والدرامي 
عل���ى الأبعاد النف�ش���ية والجتماعي���ة، وقيا�س 
رّدات الفعل، وكيف يتح���دث النا�س عّما راأوه، 
وماذا تق����ل و�ش���ائل الإعالم، ليج���ري تعديل 

“اجلرعات” على هذا الأ�شا�س.
والأم���ر امله���م الث���اين ه����: الأن���اة وط�ل 
النَّف�س، ف�شي�ع فكرة �شادمة دينياً واجتماعياً 
بالن�ش���بة للكثري من املجتمعات على م�ش���ت�ى 
الك���رة الأر�ش���ية لي����س مق���الً ُين����ر، ول حلقة 
واحدة تذاع ويهن���ئ العامل�ن عليها من بعدها 
اأنف�ش���هم باأنهم اأجنزوا وحقق�ا، بل حتتاج اإلى 
كل م���ا تقدم يف الفقرة ال�ش���ابقة، والكثري جداً 
من ال�شرب واملداومة، وهذا ما لي�س من طبعنا، 
ول م���ن �ش���ن الذين م���ن قبلن���ا، اإذ �رعان ما 

تاأخذنا الأم�اج وتقذف بنا بح�شب الأه�اء.

الي�م عندما ت�شاأل عن ن�عك يف غ�غل مثالً 
ي�ش���األك: ذكر؟ اأنثى؟ غري ذلك؟ ل تريد الب�ح؟ 
الي����م مع حتديثات اأيق�نات ال�ات�س اأب ت�جد 
اأيق�نة ل�ش���اب وفتاة يت��ش���طهما قلب احلب، 
وفتاة وفتاة، و�ش���اب و�ش���اب. وهن���اك الأ�رة 
“الطبيعي���ة”، اأ����ر عب���ارة عن رجل���ن لديهما 
اأطف���ال، وامراأتن لديهما اأطف���ال... “عادي”، 
و�ش���ار �ش���عار الأل����ان املتجاورة، وه� �ش���عار 
املثلي���ن اأم���راً اعتيادياً، ومن غ���ري العتيادي 
احلديث الي����م عن الفطرة ال�ش���ليمة، وطبيعة 
الأ�شياء ومنطقها، على اعتبار اأنها اأم�ر خا�شة، 
ولي����س من ح���ق اأحد اأن ينتقد اأو ي�ش���ري بطرف 
خف���ي اإلى هذا امل��ش����ع، فما بالن���ا بالتحرمي 

والتجرمي.
لق���د خربنا منطق الد����سّ الناعم والتمييع 
للكث���ري م���ن الق�ش���ايا، والكثري من الق�ش���ايا 
طرائقن���ا  كل  لتغي���ري  طريقه���ا  يف  الأخ���رى 
و�رائعن���ا وقيمنا، وهي غري م�جهة اإلينا ح�راً، 
ولكنها قي���ٌم جديدة يق�دها الإعالم ومن وراءه 
حتدي���داً، اعتماداً على متيي���ع املبادئ، واإعادة 

ت�شكيلها جمدداً.

عبدعلي الغسرة

ط���ل���ق���ات ن���������ريان... م�����ش��ل���ن 
بدمائهم، جثث اأطفال ون�شاء ورجال... 
اأجزم  بل  تاأثريا،  الأكر  امل�شهد  هذا 
اأنه الأكر مطالعة منذ نهاية الأ�شب�ع، 
تفجري م�شجد الرو�شه مبدينة العري�س 
�شحيته  راح  وال��ذي  ب�شيناء  امل�رية 
من  كبري  ع��دد  منهم  �شهيدا،   325
اأنهم  الذين كانت جرميتهم  الأطفال 
اجلمعة. �شالة  لأداء  ذويهم   رافق�ا 
تتبنى  حتى  مليا،  انتظرت  حقيقة، 
جماعة غادرة اآثمة الهج�م، اإل اأن اجلميع 
المتناع  هل  حقيقة  اأدري  ل  امتنع، 
العمل  ه��ذا  اجلميع  ا�شتنكار  �شببه 
�شيناري�هات  هناك  اأن  اأو  الغا�شم، 
لرمبا  ال�شطح  على  �شتطف�  جديدة 
 تغري تكهنات اخلرباء وال�شيا�شين .
بغ�س  اجل���رمي���ة  ه����ذه  يف  امل��ل��ف��ت 
اأ�شابع  اأن  رغم  مرتكبها،  عن  النظر 
“داع�س”،  ت��ورط  اإل��ى  ت�شري  كثرية 
ن���ع��ي��ة يف طبيعة  ن��ق��ل��ة  ت��ع��د  اأن��ه��ا 
داأبت على  التي  الإرهابية،  العمليات 
والكنائ�س  ال�رطة  عنا�ر  ا�شتهداف 
لت�شيف  امل��ح��ددة  اجل��ه��ات  وبع�س 
امل�شاجد! وه�  مفاجئا  جديدا   عن�را 
ب�شبب  ج���اء  ب��داع�����س  التفجري  رب���ط 
ت�افق اجلرمية مع فكر تنظيم داع�س 
اإعالن خالفته املزع�مة  الإرهابي منذ 
لت�شل  وامتدت  و�ش�ريا،  العراق  يف 
وال�شع�دية  اليمن  يف  العبادة  ل��دور 
دين  اأو  حلرمة  مراعاة  دون  والك�يت 
 وتربيرات ل متت لالإ�شالم وامل�شلمن.
ت�شع  ال���ن���ك���راء  اجل���رمي���ة  ه����ذه  اإن 
يهدف  ج��دي��دا  حت��دي��ا  عاتقنا  ع��ل��ى 
التكفريي  الفكر  ه��ذا  جمابهة  اإل��ى 
وحم��اول��ة  ج���ذوره،  م��ن  وا�شتئ�شاله 
ت�شتهدف  التي  النائمة  تدمري خالياه 
الدين  يف  َي����َرْون  مم��ن  ال�شن  �شغار 
اآم���ن���ا، ل��ي�����ش��ب��ح���ا ب���ن ليلة  م����الذا 
البعد  كل  بعيدين  جمرمن  و�شحاها 

عن اأي اإ�شالم ينادون به!.

أي دين يتشدقون به!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

النم���اذج التي ل متتلك ثقافة يف جمل�س 
الن����اب عديدة، ورمبا اأكر من اأن حت�ش���ى، 
ومم���ا ي�ؤي���د ه���ذا ال���راأي القان����ن النيابي 
ال���ذي رف�ش���ته احلك�مة املتعلق بال�ش���ماح 
باإ����راك الأطف���ال يف الدعاي���ة النتخابية يف 
انتخابات جمل�س الن�اب واملجال�س البلدية، 
ب����رط موافق���ة اأولياء اأموره���م، حيث قالت 
احلك�م���ة يف مذك���رة “اإن القان����ن النياب���ي 
60 م���ن قان����ن الطف���ل،  خمال���ف للم���ادة 
التي تن����س على احلظر املطلق ل�ش���تغالل 
الأطفال �شيا�ش���يا وخ�ش��ش���ا يف التجمعات 
وامل�ش���ريات واملظاه���رات، حيث مل ي�ش���مح 

القان�ن مب�شاركة الطفل ول� وافق ويل اأمره 
اأو من يت�لى رعايته على ذلك”.

ما دخل الأطفال يف النتخابات يا �ش���ادة 
يا ن����اب؟ ما ن�عي���ة املعل�مات ال�ش���طحية 
الت���ي متتلك�نها عن قان����ن الطفل ون�عية 
اأبحاثك���م ودرا�ش���اتكم؟ كن���ا ق���د حتدثنا يف 
مرات �ش���ابقة ع���ن م�ش���ادر ثقاف���ة الطفل 
والنق�س فيها وتبيان املخاطر التي تنط�ي 
عليه���ا ه���ذه امل�ش���ادر، و�رورة الت�ش���دي 
للم�شللن العاملن يف جمال ثقافة الطفل، 
والذي���ن ينظ���رون اإل���ى الأطفال عل���ى اأنهم 
جم���رد و�ش���ائل تكف���ل له���م جن���ي املغامن 

املادي���ة وبع�س الأه���داف، والي����م نتفاجاأ 
بقان�نكم الذي ل يجد له اأية �ش���ياغة مالئمة 
ول معق�لة �ش�ى اإقحام الرباءة يف ولع بع�س 
املر�ش���حن بالدعايات والإعالنات وحت�يله 
من جمرد طفل اإلى ل�حة فنية قابلة للتذوق!
ب���اهلل عليك���م ه���ل ه���ذا قان����ن؟ ه���ل 
اجتمعت اللجان الفرعي���ة وغريها والندوات 
واملناظ���رات واملناق�ش���ات من اأج���ل قان�ن 
م���ن امل�ؤك���د اأن���ه �ش���يفقد ال�ش���ياء يف اأول 
ي�م م���ن رحلته لأن���ه “ما يد����س املخ” بكل 
الكلم���ات والعب���ارات، هل انتهت �ش���الحية 
امل�ش���اكل الكث���رية الت���ي تطح���ن امل�اطن 

ب�ش���كل ي�مي وفحيح اأفاع���ي ال�رائب الذي 
ينخر راأ�ش���ه حت���ى تقف�ن باأكتاف مت�ش���لبة 
اإ����راك  ه���ل  القان����ن؟  به���ذا  وتتقدم����ن 
الأطفال يف الدعاي���ة النتخابية يف انتخابات 
جمل�س الن�اب واملجال�س البلدية حت�ش���ب�نه 
من ثمرات عبقرياتكم ونتاج نب�غكم واإبداع 
ت�ش����راتكم، ومن املب���ادئ ال�ش���امية التي 
ت�ؤمن�ن بها؟ هل تت�ش����رون اأن���ه نتاج قيم 
�ش���يمكنكم من النطالق نح� اأداء ر�شالتكم؟ 
ل اأدري هل نلتم�س لكم املعذرة ونغفر لكم 
ه���ذا اخلطاأ وهذا اخللط اأم اأننا ننفخ يف قربة 

مثق�بة.

النفخ في قربة مثقوبة

مببادرة �ش���ع�دية وطنية وق�مية واإن�ش���انية 
وديني���ة وعاملية افتتح �ش���احب ال�ش���م� امللكي 
الأمري حممد بن �ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �ش���ع�د 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع 
ال�ش���ع�دي الجتم���اع الأول ملجل����س وزراء دف���اع 
التحالف الإ�ش���المي الع�ش���كري ملحارب���ة الإرهاب 
مبدين���ة الريا����س، وياأتي ه���ذا التحال���ف اجلديد 
مل�اجهة التطرف الذي ا�شت�رى يف ال�طن العربي 
والكثري من دول العامل، من اأجل اجتثاثه والق�شاء 
عل���ى عنا����ره وامت���داده ومنابع مت�يل���ه واأماكن 

اإ�شناده ومع�ش���كرات تدريبات عنا�ره، وهذا الأمر 
يتطلب تن�ش���يًقا وتعاوًنا عربًيا واإ�ش���المًيا ودولًيا 
لأن اآثار الإرهاب متتد لكل دول العامل، والق�ش���اء 
علي���ه يتطلب تعاوًنا وُم�ش���اهمة م���ن كل دولة مبا 
تقدر عليه، ومبا متلك من اإمكانات مادية وعتادية 
وب�رية للتخل�س من هذا ال�ر امُل�شتطري ومالحقته 

حتى يختفي عن وجه الأر�س.
الإره���اب م���ازال قائًما ون�ش���ًطا يف الكثري من 
امُل���دن العربي���ة وُم���دن الع���امل، والتحال���ف اأعلن 
اأن���ه �ش���يعمل وبتع���اون اأع�ش���ائه �ش���د الإرهاب، 

ويف ت�حي���د اجله�د م���ن اأجل حماربت���ه يف املجال 
والتم�يل���ي،  والإعالم���ي  والفك���ري  الع�ش���كري 
وبالتع���اون مع جه����د دولية اأخرى م���ن اأجل حفظ 
الأمن العربي والإ�شالمي والأمن وال�ِشلم الدولين، 
وعلينا كم�اطنن اأن ن�ؤازر ه���ذا التحالف، وُنقدم 
كل ما لدينا من دعم ملجابهة هذا اخلطر الأ�ش����د، 
لأننا �ش���د الإره���اب وعنا�ره وجه���ات مت�يله من 
دول ومنظم���ات واأفراد، ولأننا نريد اأن نق�ل كفى 
اإرهاًبا و�ش���فًكا للدماء، كفى عنًفا وترويًعا للنف�س 
الآمنة، لأننا نريد اأن ننظ���ف فكر اأبنائنا وعق�لهم 

من ه���ذا الفكر املنحرف، ونري���د اأن ُنطهر اأدياننا 
ال�ش���ماوية م���ن اأدران ه���ذا الفكر ال�ش���اليل، ومن 
عنا�ره الذين ين�ش���ج�ن من ه���ذا الفكر اأهدافهم 
واأجندات الدول وامُلنظمات الراعية لهم، �ش���ن�ؤازر 
ه���ذا التحالف ال�طن���ي الق�مي الديني الإن�ش���اين 

لأننا مع ال�رائع الدينية الراف�شة لالإرهاب. 
هذا التحالف ُير�ش���ل ر�ش���الة اإلى الإرهابين 
ودع���اة الإرهاب ومُم�ليه، ويق�ل لهم ل لالإرهاب، 
ل للُعن���ف، ل لت�ش����يه الأديان، اإن وح���دة الهدف 
يف ه���ذا التحالف تاأتي قبل وحدة ال�ش���ف، حتالف 

جاء من اأجل �ش���مان م�ش���تقبل اأقطارنا و�ش���ع�بنا، 
وبتحالفنا �شن�ش���رتد اأمننا و�ش���المة اأقطارنا التي 
وال�ش���ع�دية  البحري���ن  يف  الإره���اب  ا�ش���تباحها 
والك�ي���ت والعراق وم�ر واليمن و�ش����ريا ولبنان 
ويف دول عديدة من العامل، و�شنك�ن قادرين باإذن 
اهلل تعال���ى على حترير ُمدننا العربية من �ش���يطرة 
واأجن���دة الأنظمة وامُلنظم���ات الداعم���ة لالإرهاب، 
ويف ا�ش���تعادة ه�يتن���ا العربي���ة و�رعي���ة اأقطارنا 
و�ش���يادتها، وحتقيق الأمن وال�شالم لها، واحلفاظ 

على نقاء اأدياننا من �ش�ائب الإرهاب.

متحالفون ضد اإلرهاب

حسن عبد ربه 
المصري

  ذرائع

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com التمييع

سمر 
األبيوكي

 من جديد 

hassanelmassry
@yahoo.co.uk



علي مجيد

ألح��ق فري��ق النجمة الخس��ارة الثانية 
باملح��رق هذا املوس��م، بع��د أن تغلب 
علي��ه بنتيج��ة )78/61(، يف اللقاء الذي 
أقي��م بينهام مس��اء أم��س )األربعاء(، 
عىل صال��ة اتحاد الس��لة ب��أم الحصم، 
ضمن منافس��ات الجول��ة 12 من الدور 

التمهيدي لدوري زين.
وهذا هو الفوز السادس للنجمة مقابل 
5 هزائم رافًعا به رصيده إىل 17 نقطة يف 
املركز السادس، فيام هي الخسارة الثانية 
للمحرق بعد خسارته األوىل أمام األهيل 
يف الجول��ة السادس��ة ليصبح رصيده إىل 

20 نقطة مرتاجعا للمركز الرابع.
 ويدي��ن النجاموي��ة بفوزه��م إىل تألق 
ل 22  املحرتف األم��ريك كيو الذي س��جّ
نقط��ة وحقق 22 عملي��ة متابعة للكرة 
منه��ا 21 دفاعي��ة و5 هجومية، وأضاف 

زميله قاسم حسن 16 نقطة.

ومل يقدم املحرق ما يشفع له يف تحقيق 
االنتصار، وطغت عليه نشوة الفوز عىل 
املنامة يف الجولة املاضية، إذ حقق معدل 
تسجيل مريب جًدا بواقع %23 بعد أن 
س��جل 19 تصويبة من أصل 81، وغابت 
الجامعي��ة عن أداء الفري��ق بتحقيقه 6 

متريرات حاسمة فقط!
 وس��يطر النجم��ة عىل املباراة بش��كل 
تام، دون أن يتمكن املحرق من تحقيق 
أي عودة خالل أش��واط املب��اراة األربع 
التي ج��اءت نتائجها ع��ىل النحو اآليت: 
17/7، 19/17، 19/15 و23/22 جميعها 

للنجمة.
 ويف اللق��اء األول أم��س، حق��ق األهيل 
فوزًا س��هال عىل حساب البحرين بنتيجة 

.)76/57(
ورفع األهيل رصي��ده بهذا الفوز إىل 21 
نقطة يف املركز الثاين متساوًيا مع املنامة 

وذلك قبل لقاء “الكالس��يكو” االس��بوع 
املقبل، فيام أصب��ح رصيد البحرين عند 

14 نقطة يف املركز العارش.
وكان البحرين هو املتقدم حتى منتصف 
الربع الث��اين 29/27، بعد أن أنهى الربع 
األول متقدم��ا ب���23/19، بفض��ل تألق 
محرتفه األمريك هولدن الذي س��جل 14 
نقط��ة، قبل أن ينتف��ض األهيل ويقلب 
النتيجة عىل منافس��ه مح��وال تأخره إىل 
تقدم مع نهاية الش��وط األول بفارق 10 

نقاط وبنتيجة 31/41.
وف��رض األه��يل س��يطرته املطلقة عىل 
الش��وط الثاين، إذ ف��از يف الربع الثالث 
17/8 موسعا فارق تقدمه إىل 19 نقطة 
بواقع 58/39، وحافظ عىل الفارق نفسه 
حتى نهاية املباراة 76/57 بعد أن انتهى 

الربع األخر بالتعادل 18/18.

ختام الجولة

تختتم مس��اء اليوم )الخميس( مباريات 
الجول��ة 12، بإقامة لقاءين، إذ يلتقي يف 
املباراة األوىل الرفاع مع مدينة عيىس، يف 

الساعة السادسة مس��اًء، وتليها مبارشة 

مباراة الحد وسامهيج عند الساعة 7:45 

مس��اًء، وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

 يف املباراة األوىل، ميتلك الرفاع األفضلية 
ملواصل��ة نتائجه اإليجابية عىل حس��اب 
منافس��ه هذا املس��اء، وتحقي��ق الفوز 
الس��ادس له يف الدوري؛ متهيًدا للدخول 
يف املنافسة عىل التأهل للمربع الذهبي 

يف القسم الثاين من الدور التمهيدي.
ويحت��ل الرفاع املرك��ز الثامن برصيد 15 
نقط��ة جمعها من 5 انتص��ارات ومثلها 
خس��ارة، فيام يأيت املدين��ة يف املركز 11 

ب�12 نقطة من فوزين و8 هزائم.
 ويف اللقاء الثاين، ح��ان الوقت لفريقي 
الحد وسامهيج من أجل تحقيق فوزهام 
األول يف الدوري ، بعد 10 هزائم تلقاها 
كل فريق باملس��ابقة حت��ى اآلن، وترك 
ق��اع الرتتيب القابعان فيه منذ 11 جولة 

فارطة.
وميتل��ك الفريق��ان الرصيد نفس��ه من 

النقاط )10 نقاط( لكل منهام.

النجمة بكل اقتدار.. انتزع من المحرق سادس انتصار
األهلي يجتاز البحرين.. واليوم ختام الجولة 12 لدوري زين

محمد الدرازي

من لقاء المحرق والنجمة
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عاد فريقا األهيل وباربار إىل نغمة االنتصارات يف دوري اليد إثر تغلبهام عىل فريقي التضامن والبحرين يف افتتاح 
منافسات الجولة السابعة ألندية الدرجة األوىل.

فاألهيل متكن من إنهاء اللقاء لصالحه منذ الشوط األول والذي انتهى عليه بفارق 8 أهداف وبنتيجة )14/22(، 
وواصل أفضليته حتى نهاية اللقاء والذي انتهى بفارق 6 أهداف وبنتيجة )32/38(، وبذلك وصل رصيده إىل 

16 نقطة فيام التضامن فقد أصبح رصيده 6 نقاط. ويف املباراة الثانية، فاز باربار عىل البحرين بنتيجة )22/28( 
بعدما أنهى الحصة األوىل لصالحه أيضاً )10/15(، وبذلك أصبح رصيده 16 نقطة فيام البحرين وصل رصيده 

بهذه الخسارة إىل 8 نقاط. وتختتم منافسات الجولة اليوم الخميس بإقامة ثالثة مباريات، يلتقي يف األوىل االتفاق 
)11 نقطة( مع سامهيج )9 نقاط( يف الساعة 5.30 مساًء، تليها لقاء أم الحصم )9 نقاط( مع الشباب )13 نقطة( 

يف الساعة 7، ثم لقاء توبيل )9 نقاط( والدير )10 نقاط( يف الساعة 8.30. 

األهلي وباربار ينتصران في دوري اليد

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

أحمد مهدي

تختتم اليوم منافسات الجولة 8 من 
دوري بنك البحرين الوطني ألندية 

الدرجة األوىل لكرة القدم، وذلك بإقامة 
لقاءين عىل استاد البحرين الوطني.
يلعب املنامة مع املالكية عند 5.20 
مساء، واملحرق مع الرفاع عند 7.35 

مساء.
يف اللقاء األول، يدخل الطرفان بقيادة 
فنية وطنية:محمد الشمالن يف الحد، 

وأحمد صالح الدخيل يف املالكية.
وسبق للطرفني أن التقيا يف كأس السوبر 

بداية املوسم، وانتهت املواجهة حينها 
للمنامة بركالت الرتجيح.

ولقاء اليوم بالتأكيد مختلف متاما، 
ويسعى فيه الطرفان لحصد مزيد من 
النقاط، خاصة املنامة الذي مل يحصد 

سوى 7 نقاط حتى اآلن، يف حني ميلك 
املالكية 13 نقطة.

ويف اللقاء الثانية، يقود الجانبني مدربان 
وطنيان أيضا:سلامن رشيدة مع املحرق 

وعدنان إبراهيم مع الرفاع.
وتعترب مواجهة الفريقني خاصة وذات 

طابع مميز، ودامئا تحظى بحضور 
جامهري مميز، خصوصا مع الخصوصية 

التي تكتسيها املواجهات بينهام.
وميلك املحرق 19 نقطة يف صدارة 
الرتتيب ويسعى ملواصلة انتصاراته 

والبقاء يف الريادة.
أما الرفاع فيملك 10 نقاط، ويأمل يف 

إيقاف املحرق من جهة، خصوصا وأنه 
مل يتعرض للخسارة حتى اآلن، والتقدم 

إىل األمام من جهة أخرى عىل جدول 
الرتتيب.

لقاء بالتأكيد ينتظره الجميع، خاصة مع 
اإلثارة التي تشهدها مباريات الطرفني، 

فلمن ستكون الغلبة؟

مواجهة قوية بين المحرق والرفاع في ختام الجولة 8 

يواجه طلبة املدارس، خصوصاً الذين 
تعدت أعامرهم فوق )18 سنة (، 

مشكلة عدم القدرة عىل رشاء تذاكر 
مشاهدة مباريات الرياضة املحلية، 
سواء التي تقام يف الصاالت املغلقة 
أو املالعب والتي نسميها أستادات 

كروية.
قيمة التذكرة 500 فلس أي نصف 

دينار، وإذا كان كل طالب يريد 
أن يشاهد كل املنافسات الرياضية 

عليه أن يجرجر والده أو والدته إىل 
االستدانة وأخذ القروض من أجل 

تغطية مصاريف تلك املباريات 
وعلينا أن نرضب خمسة يف خمسة 

فالحاصل )25( هذا إذا كانت خمس 
مباريات، فام بالنا إذا وصل مجموع 
مباريات املوسم يف ) القدم والسلة 
والطائرة واليد وغرهم ( إىل مئات 

املباريات.
لن نتعجب بالحاصل أو الناتج لكن 
نتعجب أن معظم الطلبة أو كلهم 

دون استثناء من أبناء الكادحني 
والعامل واملوظفني الصغار، فامذا لو 

كان لكل أرسة ثالثة شبان رياضيني 
وعليكم أن تجمعوا الناتج.

إن القاعدة الجامهرية الرياضية 
اليوم هي يف أكرثها من الطالب، 
أما كبار السن من املوظفني فال 

يحرضون إىل املالعب أو الصاالت، 
وهو أمر معروف ألن كبر السن 

يعرف املستوى الفني العام الضعيف 
املتهالك، لذلك ال يحرض احرتاماً 

لسنه ولتاريخه، أما األوالد الشبان 
فهم عىل حسب تفكرهم يذهبون 

إىل املباريات بهدف التعصب 
والتحدي والروابط الجامهرية التي 
تجمع أعضاءها من الطالب، واآلباء 

يتعرضون لضغط أوالدهم ويقدمون 
لهم قيمة التذكرة لكل مباراة، وما 

أكرث املباريات التي ال تستحق حتى 
100 فلس.

أخراً أقول ارحموا أوالدكم فهم 
الذين بقوا من الجامهر التي 

كانت تقف عىل املالعب الرملية 
ويف الشمس الحارقة من أجل أن 

تتابع رياضتنا املريضة بكل العاهات 
واليوم تحت املكيفات.

يف الختام... أناشد ادارة االتحادات 
النظر يف الغاء سعر التذاكر للطلبة.

ارحموا أوالدكم الطلبة

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com

أخ��را، نج��ح األهيل يف تحقي��ق فوزه 
األول ب��دوري بنك البحري��ن الوطني 
ألندي��ة الدرج��ة األوىل لك��رة القدم، 
حينام تخط��ى االتحاد بهدف دون رد، 
يف املواجهة التي جمعت الطرفني مساء 
أمس، عىل استاد األهيل، ضمن الجولة 

8 من املسابقة.
يدين األهالويون بهذه النقاط الثمينة 
والتي طاملها انتظره��ا الفريق األصفر 
لالعب ع��يل العصفور، والذي س��جل 

هدف الفوز يف الدقيقة )45+1(.
وكان األه��يل قد عج��ز عن تحقيق أي 
فوز م��ع مرور 7 جوالت لل��دوري، إذ 
حقق نقطتني بقى بهام يف قاع الرتتيب، 
قب��ل أن يحق��ق ف��وزا أم��س أوصله 
للنقط��ة 5، ويودع ذيل الرتتيب واضعا 

االتحاد فيه برصيد 4 نقاط.

الشوط األول

جاء الش��وط األول متوس��ط املستوى 
ورسيع��ا ب��ني الطرف��ني، خصوصا مع 

الرغبة الواضحة يف تحقيق الفوز.
محرتف االتحاد فورتشن بكر يف تهديد 

مرمى حارس األهيل محمود العجيمي، 
إذ توغل يسارا وس��دد كرة بيمينه، إال 
أنها جاءت عالية رغم قربه من املرمى 

.)4(
ورد مح��رتف األهيل داودا بتس��ديدة 
من داخل املنطقة، إال أن كرته جاورت 
القائم األمين ملرمى حارس االتحاد سيد 

محسن عيل )6(.
وتوغل العب األه��يل مهدي حميدان 
ميين��ا وس��دد ك��رة أبعده��ا الحارس 

االتحادي وصوال للدقيقة )9(.
وأض��اع األه��يل فرصة خط��رة حينام 
لعب عيل العصفور كرة عرضية لزميله 
حميدان، والذي سددها مبارشة ناحية 
املرمى، دون أن تدخ��ل العب االتحاد 
جعف��ر غلوم ح��ال دون الهدف األول 

لألهالويني )13(.
ودخ��ل الش��وط يف حالة س��جال بني 
الطرف��ني، يف حني طال��ب األهالويون 
بطرد العب االتح��اد جعفر غلوم بعد 

اشرتاك متبادل مع حميدان.
وبينام الش��وط يتج��ه لنهايته، خطف 
األهيل ه��دف الس��بق بعدم��ا لعب 

مه��دي حمي��دان كرة عرضي��ة أرضية 
تابعها ع��يل العصفور بنجاح يف املرمى 

االتحادي )45+1(.
وش��هدت نهاية الشوط استبعاد إداري 

فريق االتحاد.

الشوط الثاني

أج��رى م��درب االتحاد إس��امعيل 

كرام��ي تبديال اضطراري��ا مع بداية 
الشوط بدخول الحارس عيل حسن 

مكان سيد محسن عيل.
وكاد مح��رتف االتحاد فورتش��ن أن 
يس��جل التع��ادل لفريق��ه بعد أن 
توغل يس��ارا وسدد كرة قوية إال أن 

الحارس أبعدها بنجاح )49(.
وأض��اع األه��يل فرصت��ني متواليتني 

والثاني��ة  مله��دي حمي��دان  األوىل 
للمحرتف ساليو، واللتني وجدتا تألق 
الحارس البديل ال��ذي حمى مرماه 

من هدف محقق )72( و )73(.
وس��دد فورتشن كرة بيمينه، إال أنها 
اعتلت املرمى األهالوي قليال )81(.

وكاد البدي��ل األهالوي رضا مرهون 
أن يس��جل هدف مضاعفة النتيجة، 
إال أن الح��ارس االتحاد واصل تألقه 
)83(، ثم كرة رأسية لزميله حميدان، 

ومرت جوار القائم األيرس )84(.
ومل تشهد الدقائق التالية أي جديد 
يذك��ر رغ��م املح��اوالت االتحادية 
الحثيث��ة للتعدي��ل، إال أن جمي��ع 
املحاوالت مل تكل��ل بالنجاح، ورغم 
احتس��اب الحك��م 6 دقائق كبديل 

للضائع، إال أن النتيجة مل تتغر.
أدار اللقاء الحكم إسامعيل حبيب، 
وفيصل  س��بت  إبراهي��م  وعاون��ه 
علوي، والحكم الرابع س��يد عدنان 

محمد.

س��قط فري��ق الح��د يف مواجهته 
أمام الرف��اع الرشقي بهدفني مقابل 
هدف يف اللقاء الذي جمعهام أمس 
)االربعاء( لحس��اب الجولة الثامنة 
ل��دوري بن��ك البحري��ن الوطن��ي 

ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم.
وأحرز هديّف الرشقي الالعب سامي 
الحس��يني )38( والبدي��ل محم��د 
عبدالل��ه )82(، فيام س��جل أحمد 
مب��ارك هدف الح��د )57(، وبذلك 
رف��ع الرشقاوي��ة رصيده��م إىل 9 
نقاط فيام تجم��د رصيد الحد عند 

6 نقاط.

مجريات اللقاء

بداي��ة هادئ��ة م��ن كال الفريقني 
الدقائ��ق  اللع��ب حت��ى  ومترك��ز 
العرشين األوىل يف منتصف امللعب 
م��ع مح��اوالت طفيف��ة يف ش��ن 
الهج��امت الت��ي افتق��دت للرتكيز 
الالزمة  واملساندة  السليم  والتحرك 

لخط الهجوم.
أوىل الك��رات الخط��رة كان��ت من 
تس��ديدة مح��رتف الرشق��ي ليث 
هاشم الذي تس��لم كرة من زميله 
لينكر داخل املنطقة ليواجه مرمى 
الحد مب��ارشة إال أن الحارس عباس 
تصدى له��ا برباع��ة )25(. محرتف 
الرشقي اآلخر أورك كان عىل موعد 
لهز الش��باك حينام تس��لم عرضية 
عيل عبدالل��ه داخل املنطقة إال أن 
الدفاع أبعدها يف اللحظات األخرة 
أفضليت��ه  الرشق��ي  )28(. واص��ل 
س��امي  متك��ن  أن  إىل  وضغط��ه 
الحسيني من تسجيل الهدف األول 
بعد سلس��لة من املراوغ��ة داخل 
منطقة الج��زاء ليس��ددها بيرساه 
عىل مي��ني الح��ارس عب��اس أحمد 
)38(. وقبل انتهاء الوقت للش��وط 
األول أبعد حارس الرشقي إبراهيم 

لطف الله رأسية محمد الرميحي.
يف الش��وط الث��اين واص��ل الرشقي 

أفضليته ونزعته الهجومية بش��كل 
كبر بغية تعزيز النتيجة وس��نحت 
الفرصة األوىل ع��رب فيصل بودهوم 
حينام واج��ه املرمى وس��ددها إال 
 .)47( بالدف��اع  اصطدم��ت  أنه��ا 
وبعده��ا تص��دى الح��ارس عباس 
أحم��د لكرة س��ليامن تنديا. وعىل 

عك��س املجريات وم��ن “دربكة” 
داخل منطقة جزاء الرشقي س��جل 
الحد هدف التعادل بأقدام املدافع 
أحم��د مب��ارك )57(. نش��ط الحد 
بعد اله��دف وه��دد املرمى ألكرث 
من مناسبة وأخطرها كرة الرميحي 
ال��ذي راوغ حارس الرشقي ومررها 

لعبدالوه��اب املال��ود إال أن األخر 
تباط��ئ فيها كث��راً لُتخطف الكرة 
من أمام��ه )67(. حاول الرشقي أن 
يعيد نفسه وسنحت للحسيني كرة 
تس��جيل الهدف الثاين إال أن الكرة 
مرت رسيعة م��ن أمامه وهو عىل 
خ��ط املرم��ى )70(. ومتكن البديل 
محمد عبدالله م��ن إضافة الهدف 
الث��اين للرشق��ي مس��تغاًل عرضية 
جميل��ة للجهة الي��رسى من فيصل 
بودهوم )82(. الحد اندفع ملنطقة 
الرشقي بك��رثة عددية بغية تعديل 
النتيجة إال أنه مل ينجح وقد ش��كل 
ذلك خطورة ع��ىل مرماه يف كرات 
عدة لينته��ي اللقاء ع��ىل النتيجة 

ذاتها. 
أدار اللق��اء حك��م الس��احة وليد 
محم��ود وعاون��ه عبدالل��ه صالح 
ومحم��ود الدي��ري ومحم��د خالد 

حكاًم رابعاً. 

قاد فريقه للفوز األول بعد ٨ جوالت

عصفور األهلي يحلق في سماء عذاري

بهدفي عبداهلل والحسيني.. الحد يسقط أمام الشرقي 

من لقاء األهلي واالتحاد

فرحة الشرقاويين تكررت مرتين            )تصوير: رسول الحجيري(

من لقاء النجمة والشباب         )تصوير: رسول الحجيري(

كش��ف االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
م��ن  القادم��ة  األدوار  مواعي��د  ع��ن 
البطوالت املحلية حتى انتهاء املوس��م 

الريايض الجاري.
ال��دور  م��ن  األول  القس��م  وينته��ي 
التمهي��دي ل��دوري زي��ن للرج��ال يف 
السابع من ديس��مرب املقبل، بينام يبدأ 
القس��م الثاين م��ن ال��دور التمهيدي 
للدوري يف الثاين عرش من ديسمرب ذاته 
ع��ىل أن ينتهي يف الس��ادس من فرباير 

.2018
وبعد ختام الدور التمهيدي يف قس��مه 
الثاين س��يكون هناك تجمع للمنتخب 
التصفي��ات  يف  للمش��اركة  اس��تعدادا 
املؤهل��ة ل��كأس آس��يا يف الف��رتة م��ا 
ب��ني الثامن م��ن فرباير وحت��ى الرابع 

والعرشين من الشهر ذاته.
وستقام مباريات تحديد الفرق املتأهلة 
للمرب��ع الذهب��ي من الثال��ث وحتى 
الس��ادس يف الدوري يف الف��رتة ما بني 
الثامن والعرشين من فرباير إىل السابع 
من م��ارس املقب��ل، فيام يب��دأ الدور 
التمهي��دي ل��كأس خليفة بن س��لامن 
يف الع��ارش من مارس عىل أن يس��تمر 

أسبوعا واحًدا.

ويق��ام املربع الذهب��ي لبطولة دوري 
زين للرج��ال بنظام )األفضل من ثالث 
مباري��ات( يف الف��رتة م��ا ب��ني الرابع 
والعرشين م��ن مارس وحت��ى الثالث 
من أبريل املقب��ل، عىل أن يقام النهايئ 
)األفضل من خمس مباريات( يف الفرتة 
ما بني الس��ابع وحتى الثاين والعرشين 

من أبريل املقبل.
وسيقام الدوري الفيض لألندية التي مل 
تتأهل للمربع الذهبي يف الفرتة ما بني 
الثامن عرش م��ن مارس وحتى الحادي 

والعرشين من الش��هر ذاته، فيام يقام 
دور النص��ف نه��ايئ م��ن بطولة كأس 
خليف��ة بن س��لامن “أغ��ىل الكؤوس” 
يف الثام��ن عرش عرش م��ن مايو بنظام 
)األفض��ل م��ن ث��الث مباري��ات( عىل 
أن تق��ام املب��اراة النهائي��ة يف الحادي 
والثالث��ني من مايو املقب��ل، وهو ختام 

موسم كرة السلة.
وأكد رئيس لجنة املس��ابقات سيد أنور 
رشف أن هذه التعديالت الطفيفة التي 
ج��رت ع��ىل الروزنامة بس��بب إضافة 
اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة 
موعدا جديدا للتصفيات املؤهلة لكأس 
آس��يا، والتي ستقام يف فرباير باستضافة 
مملك��ة البحري��ن ويونيو باس��تضافة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وأشار أن هذه املواعيد الجديدة جاءت 
بعد االخذ يف االعتبار مشاركة املنتخب 
الوطن��ي يف التصفي��ات املؤهلة لكأس 

آسيا يف فرباير.
ونوه رشف بالدع��م الالمحدود املقدم 
من رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
يف س��بيل إخراج املس��ابقات بالصورة 

املثىل. 

الوطنية  املنتخب��ات  أكد مدير 
عضو لجنة مهرجان كل النجوم 
غس��ان قاروين ، أن آلية اختيار 
العب��ي الفريقني س��يكون عرب 
فيه  يش��ارك  إلكرتوين  تصويت 

40 شخصية رياضية.
ويقام مهرجان كل النجوم ضمن 
مشاركة االتحاد البحريني لكرة 
السلة يف احتفاالت البالد بعيد 
امللك  الجاللة  جلوس صاح��ب 
والعي��د الوطن��ي املجيد وذلك 
يوم الخامس عرش من ديسمرب 

املقبل.
وقال قاروين إن آلية التصويت 
س��تكون جدي��دة كلي��ا ع��رب 
راب��ط إلكرتوين مين��ح ألربعني 
شخصية س��الوية من مدربني، 
العب��ني  إعالمي��ني،  إداري��ني، 
سابقني، ومهتمني باللعبة وذلك 
الختيار عدد معني من الالعبني 
البحرينيني واألجانب لتوزيعهم 
الحقاً عىل فريقني للمشاركة يف 
مباراة كل النجوم وهي إحدى 

فعاليات مهرجان العيد الوطني 
املجيد.

وأش��ار قاروين إىل أن االستامرة 
اإللكرتونية س��تحتوي عىل آلية 
معين��ة الختيار الالعب األفضل 
يف مختل��ف املراكز، موضحاً أن 
عىل  يحصلون  الذي��ن  الالعبني 
أكرب عدد من األصوات س��يتم 
اختياره��م للمش��اركة يف هذه 

املباراة.

ك��ام أكد ق��اروين أن التصويت 
الختي��ار الالعبني املش��اركني يف 
املباراة سيكون مفتوحا عىل كل 
الالعبني املشاركني يف دوري زين 
للرج��ال يف كل األندية الوطنية 
دون النظ��ر لهوي��ة األندية أو 

عدد الالعبني املختارين منها.
ويف س��ياق متصل، أكد قاروين 
أن الجامهر الس��الوية ستكون 
مش��اركة يف هذا الحدث الهام 
ع��رب تصويت الختي��ار الالعبني 
الذين سيش��اركون يف مسابقة 
الكب��س عىل الحل��ق )الدنك(، 
الفتاً إىل أن رابط إلكرتوين أيًضا 
س��يكون مخص��ص للجامه��ر 
ويتم ن��رشه عرب قنوات االتحاد 
يف وس��ائل التواصل االجتامعي 
املختلفة للتصويت عىل الالعبني 
املش��اركني يف هذه املس��ابقة، 
ع��ىل أن يت��م اختي��ار الالعبني 
األص��وات  نس��ب  أصح��اب 
املرتفعة بحس��ب العدد املتاح 

للمشاركني.

31 مايو المقبل موعًدا لنهائي كأس خليفة بن سلمان

اتحاد السلة يكشف عن مواعيد 
البطوالت لنهاية الموسم

في مهرجان العيد الوطني 

تصويت إلكتروني الختيار فريقي 
كل النجوم 

غسان قارونيسيد أنور شرف

جانب من اللقاء    ) تصوير: خليل ابراهيم(

أم الحصم      اتحاد السلةأم الحصم      اتحاد السلة

أحمد مهدي

علي مجيد

خطف نادي النجمة “حامل اللقب” 
ص��دارة دوري الدرج��ة األوىل للكرة 
الطائ��رة بعدم��ا هزم اتح��اد الريف 
بثالثة اشواط نظيفة يف املواجهة التي 
جمعت الطرفني مساء أمس األربعاء 
عىل صال��ة االتح��اد مبدين��ة عيىس 
الرياضية، وذلك يف إطار منافس��ات 

الجولة الثانية من املسابقة.
وأنه��ى النجم��ة األش��واط بنتيج��ة 
وبه��ذا   ،١٥/٢٥  ،١٠/٢٥  ،١٣/٢٥
الفوز فقد رف��ع الرهيب رصيده إىل 
6 نق��اط يف الرتتي��ب الع��ام ليعتيل 

الصدارة بكل ج��دارة يف إطار حملة 
الدف��اع عن لقبه، في��ام تلقى اتحاد 
الريف الوافد الجديد لدوري األضواء 
الخس��ارة الثانية ليبقى رصيده خالياً 

من النقاط.
وسيطر النجمة عىل مجريات املباراة 
أداء ونتيجة يف ظ��ل األداء الجامعي 
ال��ذي يتمت��ع ب��ه الفري��ق والقوة 
الهجومية الضارب��ة يف صفوفه وقوة 
اإلرس��االت، حيث أن فارق املستوى 
واإلمكانيات رجح كفة النجمة للفوز 
باللقاء يف ظل األخط��اء الكثرة التي 

وقع بها اتحاد الريف عىل مس��توى 
االس��تقبال والهجوم ليتلقى الخسارة 

الثانية.
ويف املواجه��ة الثاني��ة التي جمعت 
البس��يتني وبني جمرة استطاع االول 
ان  يحق��ق فوزه االول ب��كل جدارة 
واستحقاق عندما تغلب عىل منافسه 
بثالثة اش��واط نظيفة ٧/٢٥، ٢٥/٢٧، 
٢٢/٢٥ ليس��جل اكرب نتيجة وبفارق 
كب��ر ع��ىل حس��اب بني جم��رة يف 
الش��وط االول من املباراة ويجمع يف 

رصيده اول ثالث نقاط.

وتس��تمر مباريات الجولة الثانية من 
مس��ابقة الدوري بإقام��ة مواجهتني 
قويتني عندما يلتقي اليوم )الخميس( 
كال من داركليب واملحرق الس��اعة 6 
مساء، فيام يلعب يف املواجهة الثانية 
األهيل والنرص الس��اعة 7:30 مس��اء 
بع��د التعدي��ل ال��ذي أجرت��ه لجنة 
املس��ابقات عىل توقي��ت املواجهتني 
نظراً لتزامن مباراة املحرق سابقاً مع 
مباراة فريق كرة القدم بنادي املحرق 
مع الرفاع ضمن دوري الدرجة األوىل 

لكرة القدم.

النجمة والبسيتين يطيحان باتحاد الريف وبني جمرة بدوري الطائرة
مواجهة ساخنة بين المحرق وداركليب اليوم

البالد سبورت

ألح��ق فريق النجمة نظره الش��باب أول 
هزمي��ة ل��ه يف دوري NBB ألندية دوري 
الدرج��ة األوىل لكرة الق��دم بعدما تغلب 
علي��ه به��دف نظي��ف يف اللق��اء ال��ذي 
جمعه��ام أمس عىل اس��تاد مدينة خليفة 

الرياضية لحساب الجولة الثامنة.
وأحرز هدف النجم��ة املحرتف أوتيش يف 
الدقيقة )67(، وبذلك عزز النجمة موقعه 
يف جدول الرتتيب باملركز الثاين برصيد 19 
نقطة فيام الش��باب الذي نال الخس��ارة 

األوىل تجمد رصيده عند 13 نقطة.

مجريات اللقاء

الشوط األول مل يرتقي للمستوى املطلوب 

بسبب الحذر الشديد والرتاجع الذي خلفه 
الشباب عىل مدار 30 دقيقة والتعويل عىل 
الهجامت املرتدة التي ش��كلت خطورة يف 
الدقائق األخرة فقط ومل يستغلها بالشكل 
األمثل من ِقبل العبيه عيل سعيد ومحرتفه 
عزيز عبدالله، بخالف النجمة الذي وضح 
عليه التقدم منذ البداية ملنطقة الش��باب 
وتهديد مرماه ألكرث من مرمى عرب عبدالله 
جناح��ي وإبراهيم حبي��ب وعيل جعفر 
إال أنه��م اصطدموا بحارس الش��باب من 
جهة وبافتقاد اللمس��ة األخرة يف األمتارة 

النهائية للمرمى.
أوىل الك��رات الخط��رة كان��ت م��ن ِقبل 
عيل جعفر بتسديدة يس��ارية من خلف 
املنطق��ة ليط��ر لها حارس الش��باب عيل 
عي��ىس ويخرجها برباع��ة )22(. اس��تمر 

الضغط النجاموي ويسدد إبراهيم حبيب 
كرة قوية من خارج ال��� 18 لينقذ حارس 
الشباب املوقف مجدداً )29(. ويف الدقيقة 
نفس��ها لعب الش��باب كرة مرتدة لينفرد 
عيل س��عيد مبرمى النجمة إال أنه تباطئ 
يف ترجمتها رسيعاً ويتدخل الدفاع إلنقاذ 
املوق��ف. بعدها تحس��ن الش��باب عىل 
مستوى التقدم وشن الهجامت وكاد عزيز 
عبدالله أن يهز شباك النجمة إال أن رأسيته 
أخطئت طريق الش��باك )43( وس��نحت 
مرة أخرى لالعب نفسه ومبشاركة حسني 
عيل “بيليه” كرة التسجيل وسط “دربكة” 
أم��ام مرمى النجم��ة إال أن ك��رثة الدفاع 

منعتهم من ذلك.
يف الش��وط بدا عىل الش��باب نشاطاً أكرب 
وأخذ يستحوذ عىل الكرة ويبادر بالهجوم 

بنفس االسرتاتيجية ملنطقة ومرمى النجمة 

الذي قل أداؤه عام كان عليه يف الش��وط 

األول. ومن كرة مبارشة س��ددها محرتف 

النجم��ة محم��د ف��ارس أنقذه��ا حارس 

الش��باب ع��يل عي��ىس برباع��ة إىل ركنية 

)60(. وم��ن إح��دى الهج��امت املتبادلة 

بني الفريقني، س��جل البديل أوتيش هدف 
النجمة األول مس��تغاًل متريرة زميله عيل 
جعفر املثالية من الجهة اليرسى ليسددها 
يف املرمى )67(. وكاد الش��باب أن يستغل 
خطئ دفاع النجمة حينام تحصل عىل كرة 
عىل مشارف منطقة الجزاء إال أن تسديدة 
س��يد جعفر أحمد مرت بجان��ب القائم 
األي��رس للحارس سيدش��رب عل��وي )79(. 
حاول الش��باب فيام تبقى من الدقائق أن 
يعادل النتيج��ة إال أن محاوالته مل يكتب 
له��ا النج��اح لينتهي اللقاء ع��ىل النتيجة 

ذاتها.
أدار اللقاء الحكم عبدالش��هيد عبداألمر 
وعاونه نواف شاهني وأحمد جابر وحكم 

رابع متمثلة يف عبدالعزيز رشيدة.

الرهيب النجماوي يلحق بالشباب الهزيمة األولى
بأقدام البديل النيجيري أوتشي

علي مجيد
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س��يكون ممثل كرة اليد البحرينية فريق 
ن��ادي النجمة ع��ى موعد م��ع تحقيق 
إنجاز تاريخي لكرة اليد البحرينية عندما 
يالقي فريق الدحي��ل القطري يف املباراة 
النهائي��ة بالبطول��ة اآلس��يوية العرشين، 
املقامة حالياً يف مدينة حيدر آباد الهندية 
يف مت��ام الس��اعة 4:30 بالتوقيت املحيل 

ململكة البحرين.
ويسعى الفريق النجاموي لتأكيد حضور 
ك��رة اليد البحريني��ة البارز يف الس��احة 
اآلسيوية، وحضورها الدائم عى منصات 
التتوي��ج، وهو ما يتحقق يف حال تتويجه 
باللقب اآلس��يوي للم��رة األوىل يف تاريخ 

اللعبة عى مستوى األندية.
مب��اراة الي��وم تحمل يف طياته��ا العديد 
م��ن األوراق، خصوص��ا م��ع الوضعي��ة 
املثالية التي يعيش��ها فري��ق النجمة مع 

وجود مجموع��ة من الالعبني الدوليني يف 
املنتخ��ب البحريني إضاف��ة إىل الالعب 
املرصي أحمد أبوالفت��وح “حامصة”، إال 
أن ذلك ال يقلل من قوة الفريق القطري 
الذي يضم هو اآلخر عدداً ال يستهان بهم 
م��ن الالعبني البارزين م��ع منتخبهم ويف 
مقدمته��م الحارس س��اريتش إىل جانب 
وجدي سنني إضافة إىل الالعبني األجانب 

الذين تم االستعانة بهم لهذه البطولة.
وخالل مشواره يف البطولة استحق فريق 
النجمة الوص��ول إىل املباراة النهائية بعد 
تصدره الجدير لف��رق املجموعة الثانية، 
التي حق��ق فيها العالم��ة الكاملة من 4 
انتصارات رصيحة، ويف الدور قبل النهايئ 
كان��ت محط��ة الش��ارقة اإلم��ارايت هي 
األصعب بالنسبة له يف البطولة لكنه نجح 
يف تجاوزها بنج��اح بعد أداء مميز قدمه 

الفريق وحسمه لصالحه بفارق هدفني.
ويعتمد النجمة عى نجمه األول حس��ني 
الصياد يف قيادة الفريق فنيا داخل امللعب 
يف الخ��ط الخلف��ي، ويس��انده الالعبان 
أبوالفتوح وعيل مريزا يف حالة مش��اركته 
مع تبادل األدوار بإرشاك حس��ني البابور 
وعيل عي��د، ويف مركز الدائرة من املتوقع 
أن يب��دأ امل��درب بالالع��ب محمد مريزا 
أو حسن ش��هاب، أما األطراف فسيكون 
الالعبان مهدي سعد ومحمود الونة هام 
الخياران الرئيسان للمدرب التونيس زهري 

بن مسعود يف هذه املباراة.
نتمنى أن تكون املباراة اليوم تس��ري نحو 
طموح وآم��ال “ممثل الوط��ن” النجمة 
والظف��ر بلق��ب ال��كأس اآلس��يوي، وأن 
يتحقق باس��م أحد أندي��ة لعبة كرة اليد 

البحرينية ألول مرة. 

النجمة البحريني يطرق باب التاريخ أمام الدحيل القطري
ألجل الظفر بلقب البطولة اآلسيوية لليد اليوم

هشام جعفر         حيدر آباد

فريق النجمة األول لكرة اليد 

جرافيتي اندور سكاي دايفينغ 
)جرافيتي( تستعد الستضافة 

كأس العامل الثالث للطريان الحر 
الداخيل 2018 وبذلك فهي 

تعلن عن بطولة “فاليت فايرتز 
2017” للطريان الحر الداخيل، 

البطولة الحاسمة قبل استضافة 
كأس العامل الثالث للطريان الحر 

الداخيل 2018، والتي ستقام 
بنفق جرافيتي الهوايئ الزجاجي 
وذلك من 1 إىل 3 ديسمرب من 

العام الجاري.
وبهذه املناسبة، تتقدم رشكة 

جرافيتيبجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان والتقدير إىل الداعم 

األول لجرافيتي ولرياضة 
الطريان الحر الداخيل رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليفة، وإىل رئيس مجلس 

إدارة رشكة جرافيتي اندور 
سكاي دايفينغ الشيخ محمد 

بن راشد بن محمد آل خليفة؛ 
لجهوده املشكورة الحتضان 
هذه الرياضة واالرتقاء بها 

عامليا، وإىل وزارة شؤون الشباب 

والرياضة وجميع املؤسسات 

التي تساهم يف إنجاح هذه 

البطوالت، وإبراز دور مملكة 

البحرين عى الصعيد الريايض 

والسياحي وجعلها منصة 

رياضية يف جميع املحافل 

العاملية.

فتشهد البطولة يف نسختها 

الثانية إقباالً كبرياً عى املشاركة، 

حيث سجل حتى اآلن أكرث 

من60 العبا والعبة من جميع 

دول العامل. وقد سجل يف 

مسابقة التشكيالت املكونة من 

4 متسابقني )الفئة املفتوحة 

AAA( للطريان الحر الداخيل 

بطل العامل األول يف منافسات 

“بطولة العامل 2017” فريق 

“هايابوسا” والبطل الثاين 

فريق “وميبي هاي رولز”. 

كام سجل الفريق الفرنيس 

النسايئ الحائز عى املركز 

األول يف مسابقة التشكيالت 

املكونه من 4 متسابقني للنساء 

 ،)AAA الفئة املفتوحة(

وأيضا بطلة العامل الشابة يف 

فئة الحركات الحرة الفردية 

 )Freestyle- Junior(للناشئني

السنغافورية “كريه بوه”. هذا 

باإلضافة إىل أبطال بريطاين 

2017 وبطولة “ويند جيمس 

2017” يف فئة الحركات 

 way 2( املركبة املزدوجة

Dynamic(”جوش اودونجو” 

و”لووك وارن”.

ومام سيزيد هذه البطولة 

حامسة ومتعة مشاركة الطفلتني 

“فريا بوه” “وكيا ميناجيام” يف 

الفئة املفتوحة للحركات الحره 

الفردية، واللتني تبلغان من 

العمر مثاين سنوات، وستنافسهم 

يف هذه الفئة العبة جرافيتي 

الشابة البحرينية الشيخة 

فاطمة بنت أحمد آل خليفة. 

هذا باإلضاقة إىل مشاركة 

أربع فرق من جرافيتي بقيادة 

الرياضيني “بن روون”، و”غارث 

لويس”، وآخرين من دول العامل 

كافة وذلك يف الفئات التنافسية 

املختلفة للطريان الحر الداخيل.

وصول الفرق المشاركة في “فاليت فايترز” بجرافيتي اندور سكاي دايفينغ 
بدء التدريبات التحضيرية للبطولة يومي 2 و 3 ديسمبر 2017

الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تفتت��ح 
والرياض��ة خالل األس��بوع املقبل 
النادي األهيل رسمياً بعد عمليات 
الصيانة التي شملت معظم مرافق 

النادي.
وكانت ال��وزارة ق��د ابرمت عقد 
صيان��ة وتطوي��ر املبن��ى اإلداري 
للن��ادي األهيل م��ع رشكة زيدون 
بقيم��ة  واملق��اوالت  لإلنش��اء 
وتش��مل  دين��ار،   406,594.131
عملية الصيانة كافة مرافق املبنى 
اإلداري للن��ادي األهيل مع إدخال 

تطوير شامل لتلك املرافق.
تجدي��د  م��رشوع  ويتضم��ن 
العديد  األه��يل  الن��ادي  وتطوير 
من االع��امل التطويرية وصيانتها 
واضاف��ة بع��ض املنش��آت، ومن 
بينه��ا قاع��ة االس��تقبال، مجلس 
كب��ار الش��خصيات، قاع��ة عامة، 
مكات��ب إدارية، مكت��ب الرئيس، 
غرفة  الرتفيهي��ة،  لأللع��اب  صالة 
كبار  اجتامع��ات  قاعة  األعض��اء، 
الشخصيات، صالة الرتبية البدنية، 
تبديل  غ��رف  املح��ارضات،  قاعة 

للمدربني وغرفة  املالبس وغ��رف 
والح��كام، كام  الطبيعي  للع��الج 
تشتمل الصيانة عى تطوير حامم 
السباحة واملنصة الرئيسية للصالة 

الرياضية.
وتعت��رب عملي��ة تجدي��د وتطوير 
مراف��ق النادي األهيل ج��زًءا من 
حزمة مشاريع التطوير التي تقوم 
بها وزارة شؤون الشباب والرياضة 

لصالح األندية الوطنية سعيا منها 
اىل تهيئة الظ��روف املثالية أمامها 
لرعاية منتس��بي الن��ادي وتطوير 
فرق��ه الرياضي��ة، وس��يكون لهذا 
املرشوع إبعاد إيجابية عى مسرية 
الن��ادي من خالل توف��ري األجواء 
املثالية لرعاي��ة الفرق يف مختلف 

األلعاب الرياضية.
الشباب  وزارة شؤون  وتعكف 

والرياض��ة حالي��اً ع��ى إعداد 
كاف��ة الرتتيب��ات والتحضريات 
الالزمة لحف��ل االفتتاح والذي 
م��ن املتوقع أن يتم التنس��يق 
له ب��ني ال��وزارة والن��ادي مبا 
وعراقة  مكان��ة  مع  يتناس��ب 
النادي األهيل ال��ذي مل يفتتح 
رسمياً بعد تشييد املبنى الحايل 

مبنطقة املاحوز.

بعد عملية الصيانة الشاملة له

افتتاح مبنى النادي األهلي رسميًا األسبوع المقبل
حسن علي

نماذج هندسية لبعض مرافق النادي األهلي بحلتها الجديدة 

الجودر: ثقتنا كبيرة في قدرة 
الفريق الفوز باللقب

ضاحية السيف – وزارة شؤون الشباب 
والرياضة: أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 

هشام الجودر أن تأهل فريق نادي النجمة لكرة 
اليد للمباراة النهائية للبطولة االسيوية لألندية 

ابطال الدوري واملؤهلة لبطولة العامل فرصة 
مثالية لتأكيد ما تتمتع به الرياضة البحرينية من 

تطور مستمر يف كافة العابها الرياضية مبا فيها 
كرة اليد التي باتت تتنافس بصورة حقيقية عى 

املستوى اإلقليمي والقاري والعاملي. 
وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة اىل أن فريق نادي النجمة رشف 

كرة اليد البحرينية وكان خري سفري لها يف البطولة االسيوية بعد أن قدم 
العبوه مستويات بارزة ومتميزة يف البطولة ومتكنوا من تخطي العديد من 

منافسيهم يف سبيل الوصول اىل املباراة النهائية مشريا اىل أن طريق نادي 
النجمة يف البطولة مل يكن سهال يف ظل مشاركة نخبة قوية من الفرق 

االسيوية لكن أبطال النادي كانوا عند حسن الظن ومتكنوا من تخطي تلك 
الفرق ووصلوا اىل النهايئ بجدارة واستحقاق. 

ودعا الجودر العبي نادي النجمة اىل الرتكيز التام والتسلح بروح العزمية 
واالرصار خالل املواجهة املقبلة يف نهايئ البطولة بهدف الخروج بنتيجة 

إيجابية تضمن للفريق الحصول عى لقب البطولة ورفع اسم وعلم البحرين 
عاليا يف املحفل االسيوي معربا عن ثقته التامة بقدرة نجوم نادي النجمة 

عى تقديم صورة مرشقة عن كرة اليد البحرينية خالل املباراة املقبلة 
متمنيا لهم تحقيق النتيجة املأمولة التي ترىض طموحات االرسة الرياضية 

والجامهري البحرينية.
الجدير بالذكر أن وزارة شؤون الشباب والرياضة بدأت برصف مكافآت 
الفوز لبعثة نادي النجمة وذلك تقديرا للمستوى الكبري الذي ظهر عليه 

الفريق يف البطولة وتأهله للمباراة النهائية. 

هشام الجودر



هنأ رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الي��د ع��ي عيىس إس��حاقي ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريي��ة 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة؛ 
مبناسبة تأهل سموه لبطولة العامل 
للرجل الحديدي، والتي س��تقام يف 
هاواي بعد تحقيقه املركز األول يف 
الرشق األوسط للرجل الحديدي يف 
البطولة التي أقيم��ت يف البحرين 

مؤخراً.
وق��ال إس��حاقي إن تحقيق س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د اإلنجازات 
املرشفة والنتائ��ج املتميزة يف هذه 

الرياض��ة ه��ي إس��هامات مضيئة 
البحرينية عودن��ا عليها  للرياض��ة 

املش��اركات  مختل��ف  يف  س��موه 
الدولية التي يسعى من خاللها إىل 
ترشي��ف اململكة ب��ن دول العامل، 
مش��رياً إىل أن هذه املكاسب متثل 
دافع��اً كب��رياً للش��باب البحريني، 
والقطاعات واملؤسس��ات الرياضية 
باململك��ة كافة يف الس��ري عى هذا 
النه��ج املرشف، والق��ادر عى بذل 
املزيد م��ن العطاء يف تعزيز مكانة 
اململك��ة ع��ى خارط��ة الرياض��ة 

الدولية.
ون��وه إس��حاقي باملكاس��ب الذي 
حققتها البحرين باستضافتها بطولة 
الرشق األوس��ط للرج��ل الحديدي 
والتنظي��م املتميز للبطولة، مش��رياً 
إىل نجاح إس��راتيجية سمو الشيخ 

ن��ارص ب��ن حم��د يف اس��تقطاب 
العاملية، والتي تس��اهم  البطوالت 
يف تس��ليط الض��وء اإلعالم��ي عى 
اململك��ة مبا تزخر ب��ه من كفاءات 
إدارية قادرة ع��ى تنظيم مختلف 

البطوالت الدولية.
كا أع��رب رئيس اتح��اد اليد عن 
ثقته يف قدرة سمو الشيخ نارص بن 
حمد عى تحقيق إنجازات جديدة 
البحرينية خالل مشاركته  للرياضة 
القادم��ة يف بطول��ة الع��امل، وقال 
إن س��موه عودنا دامئاً عى كسب 
التحدي يف جميع مشاركاته الدولية 
يف ظ��ل م��ا يتمت��ع به م��ن روح 
وعزمية؛ من أجل تحقيق األهداف 

التي يسمو لها.

إسحاقي: إنجازات ناصر بن حمد تمثل دافًعا للشباب البحريني
أشاد بالتنظيم المتميز لبطولة الرجل الحديدي

علي إسحاقي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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أكد مدير بطولة الرشق األوسط 
للرجل الحديدي أحمد الحاج أن 

ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

كان له الدور الكبري بنجاح البطولة 
من حيث توجيهات سموه ودعمه 

ومتابعته املستمرة، مشرياً إىل أن 
الدعم الالمحدود الذي قدمه سموه 

للجنة املنظمة أمثر عن تحقيق 
كامل النجاح للبطولة.

وقدم أحمد الحاج التهاين 
والتربيكات مبناسبة تأهل سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
إىل بطولة العامل التي ستقام يف 
هاواي العام املقبل، وأوضح أن 

حصول سموه عى املركز األول عى 
مستوى الهواة والعسكرين يؤكد 

الطموح والعزمية التي ميتلكها 
سموه، وحرصه عى مواصلة حصد 

اإلنجازات الشخصية وململكة 
البحرين الغالية.

وكان سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة حصل عى املركز األول 

عى مستوى الهواة والعسكرين 
يف بطولة الرشق األوسط، واستطاع 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن ينهي السباق بزمن 

4.12.53 ساعة، حيث قدم 
سموه مستوى رائعاً يف السباحة 

والدراجات والجري. وأنهى سموه 
السباحة يف 28 دقيقة و56 ثانية، 
وسباق الدراجات يف ساعتن و13 

دقيقة، وسباق الجري يف ساعة و27 
دقيقة.

وأكد الحاج أن التعاون الكبري بن 
اللجنة املنظمة والوزارات والهيئات 

الحكومية يف اململكة كان له الدور 
الكبري بنجاح البطولة عى مستوى 

التنظيم، مشرياً إىل أن الكفاءات 
البحرينية رضبت أروع األمثلة 

باحرافيتها يف العمل، والجميع بذل 
قصارى جهده؛ من أجل الخروج 

بأفضل صورة تنظيمية.
وقال مدير البطولة إن “النجاح كتبه 
أبناء الوطن املخلصن من املتطوعن 
واللجان العاملة يف البطولة، والوقفة 
الكبرية التي حظيت بها اللجنة من 
جانب سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، والبد أن نقدم لهم جزيل 

الشكر والتقدير عى جهودهم 
الكبرية التي بذلوها”.

وأثنى أحمد الحاج عى الدور البارز 
الذي لعبته وزارة الداخلية خصوصا 

اإلدارة العامة للمرور، والوزارات 
والهيئات الحكومية، حيث إن 

تكاتف وتعاون الجميع مع بعضهم 
البعض أمثر عن كتابة قصة نجاح 

جميلة عنوانها اإلخالص والتفاين يف 
العمل، وقدم الحاج جزيل الشكر 

والتقدير إىل املتطوعن كافة الذين 
عملوا بكل جهد ومثابرة؛ من أجل 

تسجيل النجاح.

أحمد الحاج: المتطوعون ساهموا في نجاح بطولة الترايثلون
قدم شكره لجميع العاملين والوزارات والهيئات الحكومية

تغطية       اللجنة اإلعالمية

أحمد الحاج 

أكد املتسابق البحريني 
نواف الظاعن أن البطولة 

كانت قوية، واستحق سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة أن يحصل عى املركز 
األول عى مستوى الهواة 

والعسكرين، وتأهل سموه 
إىل بطولة العامل بهاواي، 

مشرياً إىل أن املنافسة 
عى املراكز األوىل مل تكن 
سهلة خصوصاً أن هناك 

العديد من املتسابقن 

املميزين الذين قدموا 
مستويات عالية يف السباحة 

والدراجات والجري.
وأوضح الظاعن أن توجيهات 

سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة للفريق البحريني 
ساهمت بالوصول إىل أفضل 

النتائج يف البطولة.
وأنهى نواف الظاعن سباق 

السباحة يف 31 دقيقة، 
وسباق الدراجات يف ساعتن 
و27 دقيقة، وسباق الجري 

يف ساعة و38 دقيقة، 
واملجموع الكي 4 ساعات 

و44 دقيقة.
وأشار إىل أن التنافس الكبري 
الذي شهدته البطولة يؤكد 
النجاح الكبري الذي تحقق، 
مبيناً أن سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة مثال 
مرشف لالعبن البحرينين 

ودامئاً ما يعطي سموه 
الحافز الكبري لالعبن بأن 

يظهروا بأفضل املستويات.

وأكد نواف الظاعن أن 
املشاركة يف البطولة جعلته 

يكتسب العديد من الخربات 
وأعطته دفعة معنوية عالية 
ملواصلة املشاركة يف سباقات 

الرايثلون، مقدماً الشكر 
والتقدير إىل سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة 
عى اهتامه وتوجيهاته 

الرامية إىل إعطاء الالعبن 
الدفعة الكبرية بتقديم 
سمو الشيخ خالد بن حمد مكرِّما الظاعناألفضل يف املشاركات.

نواف الظاعن يؤكد أن المنافسة جاءت قوية في السباق
تغطية        اللجنة اإلعالمية

أكد عضو اللجنة األوملبية 
سابقاً الشيخ صباح بن 

حمد آل خليفة أن ممثل 
جاللة امللك لألعال الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعى للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، حقق إنجازاً كبرياً 

مبناسبة تأهل سموه لبطولة 
العامل للرجل الحديدي التي 
ستقام يف هاواي يف أكتوبر 
2018 بعد تحقيق سموه 

املركز األول يف بطولة الرشق 
األوسط للرجل الحديدي 

للهواة.
وأضاف الشيخ صباح بن 

حمد آل خليفة ان اإلنجاز 
الذي حققه سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة 
يف البطولة تحقق بفضل 
الجهود و االستعدادات 

املكثفة لسموه و حرصه عى 
ترشيف مملكة البحرين، 

باإلضافة اىل الروح التنافسية 

القوية والعزمية التي يتحى 
بها سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة ، والتي 
مكنته من تحقيق انجاز 

جديد غري مسبوق يضاف 
اىل سجله املرصع باإلنجازات 

ورفع اسم مملكة البحرين 
يف أكرب املحافل الدولية.
وأشار الشيخ صباح بن 

حمد آل خليفة اىل ان هذه 
النتيجة املتميزة تعترب نتيجة 
الخطط والربامج التي وضعها 

سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وترجمتها بشكل 

سليم لتحقيق االنجازات 
والنجاحات، متمنيا النجاح 

والتوفيق لسمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، 
يف مشاركته ببطولة العامل 

للرجل الحديدي.

صباح بن حمد: سموه.. إصرار وعزيمة

صباح بن حمد

تغطية: اللجنة اإلعالمية: 
أكدت العضو املنتدب لرشكة 
“فعاليات” أمل املرباطي أن 

دعم ومتابعة سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة كان وراء 

نجاح استضافة مملكة البحرين 
بطولة الرشق األوسط للرجل 

الحديدي، مبينة أن متابعة 
سموه الشخصية للجنة املنظمة 

أعطى الجميع الحافز األكرب 
لبذل الجهود وإخراج البطولة 

بأفضل صورة تنظيمية.
وأبدت أمل املرباطي ارتياحها 
الكبري من مخرجات البطولة، 

حيث أكدت أنها خرجت 
بأفضل صورة تنظيمية وفنية 

وشهدت تنافساً كبرياً بن 

املتسابقن، عالوة عى التنظيم 

الرائع للمعرض املرافق للبطولة 

“اإلكسبو”، إضافة إىل الفعاليات 

والبطوالت األخرى مثل سباقي 
الرايثلون لألطفال والفتيات.

وأشارت املرباطي إىل أن 
البحرين حققت العديد من 

اإلنجازات يف هذه البطولة يأيت 
يف مقدمتها حصول سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة عى 
املركز األول عى مستوى الهواة 
والعسكرين، وتأهل سموه إىل 

بطولة العامل القادمة بهاواي، 
إضافة إىل إنجاز االستضافة 
الناجحة، والتأكيد عى أن 

مملكة البحرين قادرة عى 
استضافة شتى البطوالت الكربى، 
عالوة عى اكتشاف العديد من 

الكفاءات البحرينية القادرة عى 
العطاء.

المرباطي: سعداء بكتابة نجاح 
آخر وشكًرا لسموه

أمل المرباطي 



ش��هد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الشيخ س��لامن بن ابراهيم 
آل خليف��ة ي��وم أم��س )الثالثاء( 
املالعب  م��روع  افتت��اح  حف��ل 
التايالن��دي  لالتح��اد  املصغ��رة 
لك��رة الق��دم، الذي تم تدش��ينه 
بانكوك  التايالندي��ة  العاصم��ة  يف 
بحضور رئيس اإلتحاد الدويل لكرة 
إنفانتنيو،  جياين  السويرسي  القدم 
وأعضاء املكت��ب التنفيذي لالتحاد 

اآلسيوي.
وتم إنشاء املالعب املصغرة بتمويل 
من برنامج مبادرات رئيس االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، وتم االحتفال 
بإط��الق املالعب الجديدة يف مركز 
التمي��ز التابع لالتح��اد التايالندي 
لكرة الق��دم، والواق��ع يف جامعة 
االحتفال  قبيل  ثونب��وري،  بانكوك 

بتوزيع الجوائز الس��نوية 2017 يف 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وألقى الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليفة كلمة يف مس��تهل االحتفال 
أك��د فيه��ا أن م��روع املالع��ب 
املصغرة يف تايالن��د يعد جزًءا من 
حزمة مشاريع مامثلة تشمل عىل 
إنش��اء 50 ملعًبا يستفيد منها 15 
اتحاًدا وطنيًّا، وذلك يف إطار سياسة 
االتحاد اآلسيوي الهادفة إىل تقديم 
مختلف أش��كال الدعم واملساندة 
الوطنية يف  االتح��ادات  ملختل��ف 

القارة اآلسيوية.
وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليفة: إنن��ا حريصون عىل تقديم 
الدعم املتمي��ز ملجتمع كرة القدم 
اآلسيوية من خالل مروع املالعب 
الصغرية الذي يوفر البيئة املناسبة 

لنم��و وتطوي��ر قط��اع الواعدين، 
وإتاح��ة الفرصة أمام عموم رشائح 
املجتم��ع ملامرس��ة اللعب��ة يف جو 
مالئم، مبا يس��هم يف زيادة شعبية 
اللعبة وارتفاع عدد مامرس��يها يف 

مختلف بلدان القارة اآلسيوية.
وأبدى الشيخ س��لامن بن ابراهيم 
بالخط��ة  إعجاب��ه  خليف��ة  آل 
االتح��اد  قب��ل  م��ن  املوضوع��ة 
التايالندي الستثامر املالعب بصورة 

العديد  متمي��زة تكف��ل تحقي��ق 
من املكاس��ب من خ��الل احتضان 
األنش��طة الخاصة بفئة الواعدين، 
وخلق أجي��ال جديدة من الالعبني 
القادرين عىل حمل لواء اللعبة يف 

املستقبل.
م��ن جانبه، ق��ال رئي��س االتحاد 
الدويل لكرة القدم جياين انفانتينو: 
إن توف��ري املرافق املناس��بة يعترب 
أمرًا رضوريًّا م��ن أجل تطوير كرة 
القدم، وأنا واثق بأن هذه املالعب 
س��يكون لها تأثري كب��ري يف االرتقاء 

مبستوى كرة القدم يف تايالند.
وأوض��ح: هذه املالعب ستس��اعد 
األجي��ال املس��تقبلية لالعبني، مثل 
ه��ؤالء األطفال الذين يش��اركوننا 
يف االحتفال اليوم، فهم مس��تقبل 
اللعبة، وأنا أش��يد بعم��ل االتحاد 
التايالن��دي لكرة القدم ومؤسس��ة 
االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم عىل 
مبادرته��م م��ع املفوضي��ة العليا 
لشؤون الالجئني من أجل مساندة 

هؤالء األطفال.

سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بدعم مشاريع االتحادات الوطنية وتحفيزها 
شهد افتتاح مالعب االتحاد اآلسيوي المصغرة في بانكوك

بانكوك        مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أك��د عض��و مجل��س ادارة 
لرف��ع  البحرين��ي  االتح��اد 
األثق��ال رئي��س لجن��ة بناء 
األجس��ام 
رئيس  و

لجنة الحكام مبهرجان العيد 
الوطني حس��ني الحاييك أن 
االتح��اد حريص كل الحرص 
توف��ري جمي��ع عوامل  عىل 
النجاح يف املهرجان الريايض 

الس��نوي والذي يقام تزامناً 
مع احتف��االت البالد بالعيد 
الوطني املجيد وعيد جلوس 

جاللة امللك.
وأوضح الحاييك أن منافسات 
األجس��ام  بن��اء  بطول��ة 
ستقام  والفيزيك  والكالسيك 
منافس��اتها يف 8 و 9 من 
يف  الق��ادم  ديس��مرب 
الثقافية، حيث  الصال��ة 
قبله��ا  املي��زان  س��يقام 
بيوم، منافسات الفيزيك 
وبناء األجس��ام الكالسيك 
يف 8 ديسمرب، ويف 9 ديسمرب 
منافسات بناء األجسام وبناء 
األجسام املاس��كيالر، وتضم 
فئات الفيزيك األطوال 168 
س��م، 170 س��م، 172 سم، 
174 س��م، 176 س��م، 178 
سم، املس��اكيالر 175 وفوق 
175 س��م، بناء األجسام 65 
كيلوغرام، 70 كيلوغرام، 75 
كيلوغ��رام،   80 كيلوغ��رام، 
85 كيلوغ��رام، 90 كيلوغرام 

وفوق 90 كيلوغرام.
وأك��د أيضاً أن هذه البطولة 
املحلية هي التي يتم اختيار 

الوطنية  املنتخب��ات  عنارص 
من خالله��ا وه��م الالعبني 
املراك��ز  يحقق��ون  الذي��ن 
األوىل يف فئاته��م املختلف��ة 
ك��ام أن للجنة الفنيه اختيار 
من عن��ارص املش��اركني من 
متتل��ك الخام��ه والتناس��ق 
الجس��امين املتف��رد واملميز 
لصقله��ا و تطويره��ا، وهي 
الوحيدة  الرس��مية  البطولة 
التي يتأهل من خاللها أوائل 
لصفوف  لالنضامم  الفائزين 

املنتخب الوطني.

الحايكي: ننتظر منافسات قوية في بناء األجسام 
أم الحصم       االتحاد البحريني لرفع األثقال

حسين الحايكي

سلمان بن إبراهيم وانفانتينو يدشنان مشروع المالعب
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انطالق ثاني بطوالت االتحاد 
الملكي في قفز الحواجز 

تغطية – اللجنة االعالمية: تحت 
رعاية رئيس االتحاد املليك للفروسية 

وسباقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة سمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة تنطلق صباح يوم 
الجمعة املوافق األول من ديسمرب 

2017 منافسات البطولة الثانية لالتحاد 
املليك للفروسية وسباقات القدرة لقفز 

الحواجز والتي تقام عىل ميدان االتحاد الريايض العسكري 
بالرفه مبشاركة نخبة من فرسان وفارسات اململكة، حيث ينتظر 

أن تشهد البطولة الثانية منافسات مثرية وشيقة بامليدان بناء 
عىل ما شهدته البطولة االفتتاحية قبل أسبوعني من ندية 

وإثارة وتنافس قوي إىل جانب املشاركة الواسعة.
وستنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 8:15 من صباح يوم 
الجمعة بأوىل املسابقات وهي املسابقة االوىل لفئة الناشئني 
املستوى األول )مسابقة مع جولة متايز( وارتفاع الحواجز : 
90-80 سم، رسعة املسلك 350 مرت/دقيقة، املسابقة الثانية 
فئة الناشئني املستوى الثاين )مسابقة عىل مرحلتني( وارتفاع 

الحواجز : 100-90 سم رسعة املسلك 350 مرت/دقيقة، املسابقة 
الثالثة فئة املبتدئني من العموم املستوى األول، وهي )مسابقة 
عىل مرحلتني( وارتفاع حواجزها : 100-90 سم ورسعة املسلك 

350 مرت/دقيقة، املسابقة الرابعة للمتقدمني )مسابقة جمع 
النقاط مع حاجز الجوكر( ونوعها مسابقة الرسعة ضد الزمن 

وارتفاع حواجزها : 110-120 سم ، رسعة املسلك 350 مرت/
دقيقة، واملسابقة الخامسة فئة املتقدمني املستوى الثالث 

)املسابقة الكربى( مسابقة عىل جولتني والجولة الثانية ضد 
الزمن وهي أهم وأقوى املسابقات وارتفاع حواجزها : -125

135 سم ، رسعة املسلك 350 مرت/دقيقة.

أك��د رئي��س االتح��اد البحريني 
للرياضات الجوية الش��يخ سلامن 
بن عبدالله آل خليفة أن التكريم 
والتقدي��ر ه��و نهج راس��خ لدى 
القي��ادة وأن دع��م ممثل جاللة 
املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب، رئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة 
البحرينية س��مو الشيخ  األوملبية 
نارص بن حمد آل خليفة أمثر عن 
تحقي��ق العديد م��ن النجاحات 
واإلنج��ازات التي حققتها س��ائر 

املنتخبات الوطنية.
وأوضح أن التكريم الذي حظي به 
الرياضيون األبط��ال من أصحاب 
اإلنجازات الرياضي��ة ومن بينهم 
الذين  الجوية  الرياض��ات  أبطال 
رفعوا راية البحري��ن يف مختلف 
االستحقاقات، يش��كل دافعاً من 
أج��ل الظه��ور امل��رف ومتثيل 
الوطن أحس��ن متثيل مبا يوس��ع 

من رقعة اإلنجازات ويعزز مكانة 
الرياضة  البحرين ع��ىل خارط��ة 

العاملية.
االتح��اد  يف  “نح��ن  وأض��اف 
الجوي��ة  للرياض��ات  البحرين��ي 
نفتخ��ر بتحقي��ق 10 ميدالي��ات 
متنوعة م��ن بينها 3 ذهبيات و4 

فضي��ات و3 برونزي��ات، يف أول 
مشاركة رسمية بعد إشهار االتحاد 
هذا الع��ام 2017 وهو ما يبعث 
عىل التفاؤل مبس��تقبل أكرث متيزا 
للرياضات  القادم��ة  الفرتة  خالل 
الجوية يف ظل الدعم واملس��اندة 
التي نحظى بها م��ن قبل اللجنة 
األوملبية البحرينية برئاس��ة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة”.
وأش��ار الشيخ سلامن بن عبدالله 
آل خليفة أن تكريم الرياضيني يف 
نظمتها  التي  الرائع��ة  االحتفالية 
األوملبية يجس��د ح��رص القيادة 
وسمو الشيخ نارص بن حمد عىل 
تقدي��ر ومكاف��أة األبط��ال ممن 
تفانوا يف خدم��ة وطنهم وعززوا 
مكانته يف مختلف االس��تحقاقات 
الخارجية األمر الذي كان له أبلغ 
األثر يف نف��وس جميع الرياضيني 

املكرمني.

أشاد بدعم األولمبية وأبدى اعتزازه بإنجازات الرياضات الجوية

سلمان بن عبداهلل: التكريم نهج 
راسخ لدى القيادة وناصر بن حمد

سلمان بن عبداهلل 

أع��رب نائب رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب الق��وى محم��د عبداللطيف بن 
جالل ع��ن بالغ اعت��زازه باإلش��ادة التي 
عرب عنه��ا ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة التحاد ألعاب القوى 
 mbc يف برنامج “ص��دى املالعب” بقناة
نظري اإلنج��ازات والنجاحات التي حققها 
االتحاد بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، والتي عززت مكانة اململكة يف 

مختلف املحافل الخارجية.
وأوضح ب��ن جالل أن التقدير واإلش��ادة 
التي حظي بها االتحاد البحريني أللعاب 
القوى هي وسام فخر واعتزاز ألرسة ألعاب 
الق��وى البحريني��ة، مضيف��ا “إن كلامت 
اإلطراء واإلشادة التي وجهها سموه التحاد 
ألعاب القوى حني قال س��موه إن االتحاد 
يعرف صناعة اإلنجازات لهو مبثابة مصدر 

للفخ��ر واالعتزاز، ويعطينا دافعاً أكرب من 
أجل امليض قدم��ا نحو تحقيق املزيد من 
اإلنج��ازات املتميزة ألم األلعاب لتريف 

سمعة مملكتنا الغالية..”.
وأكد بن جالل أن اإلش��ارة إىل البطل عيل 
خميس يف مقابلة س��موه من بني جميع 

الرياضي��ني البحريني��ني مبع��ث للفخر، 
ويؤك��د اهت��امم ودع��م س��موه التحاد 
ألعاب الق��وى وتقديره للجه��ود الكبرية 
الت��ي يبذلها االتح��اد يف س��بيل صناعة 
األبطال البحريني��ني واالهتامم باملواهب 
الواعدة، يف ظ��ل الدعم والرعاية الكرمية 
التي يحظى بها االتحاد من س��مو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة، والذي قاد أم 

األلعاب إىل املزيد من التطور والنامء.
ك��ام أوضح بن جالل أن ما أظهره س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة من 
روح التح��دي والعزمي��ة واإلرصار عندما 
أكد عزم البحرين تخطي الصني يف آسياد 
جاكرت��ا 2018 يف مس��ابقة ألعاب القوى 
يبع��ث فينا املزي��د من الق��وة واإلرصار 
والتحدي عىل تحقيق هذا الهدف، حيث 
إن توجيهات سموه متثل نرباسا يستيضء 
به جمي��ع الرياضيني؛ من أجل إعالء راية 
اململكة خفاقة عالية يف مختلف املحافل 

الخارجية.

اعتبرها دافًعا لمضاعفة اإلنجازات.. بن جالل: 

إشادة ناصر بن حمد بألعاب القوى 
وسام فخر واعتزاز 

محمد جالل

الرفاع       االتحاد البحريني أللعاب القوى

سمو الشيخ فيصل بن راشد
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يف  للعملي���ات  التنفي���ذي  الرئي����س  قال���ت 
“فوك����س �ش���ينما” - اململوك���ة ملجموع���ة ماجد 
الفطيم االإماراتية - مي�شيل وال�س اإن ا�شتثمارات 
ال�رشك���ة يف جمم���ع االأفنيوز البحري���ن بلغت نحو 3 

ماليني دينار لبناء 16 �شالة عر�س �شينمائية.
واأو�شحت يف ت�رشيح لل�شحافيني على هام�س 
االفتتاح الر�ش���مي لل�ش���ينما، اأن هناك 3 �شاالت 
عر�س ب�شا�ش���ات “ماك�س” الكب���رة، وتوفر هذه 
القاع���ات اأرقى جتربة �ش���ينمائية تعتمد اأف�ش���ل 
التقنيات يف هند�ش���ة ال�شوت وال�شورة وامل�رشح، 
الفت���ة اإلى اأن هناك 3 �ش���االت عر����س فخمة جًدا 
  )VIP( THEATRE by Rhodes �خم�ش�شة ل
وحتوي ما جمموعه 93 مقعًدا تعطي امل�ش���اهدين 
�ش���عوًرا باأنه���م على م���ن الدرج���ة االأول���ى، كما 
يتم توفر ن���ادل وقائمة طعام فاخ���رة من اإعداد 
الطاهي ال�ش���هر احلائز على جنمة مي�شالن غاري 

رود�س.
واأعلنت ماجد الفطيم، ال�رشكة الرائدة يف جمال 

تطوي���ر واإدارة مراكز الت�ش���وق واملدن املتكاملة 
ومن�ش���اآت التجزئة والرتفيه على م�ش���توى منطقة 
ال�رشق االأو�ش���ط واإفريقيا واآ�ش���يا، عن افتتاح اأول 
�ش���الة فوك�س �ش���ينما م�ش���تقلة يف جممع اأفنيوز 
البحري���ن يف املنامة. وحول اأ�ش���عار تذاكر الدخول 
ل�ش���االت العر�س، قالت وال�س اإنه مت ا�ش���تخدام 
اأحدث التقنيات التكنولوجية يف ت�شميم وجتهيز 

�ش���االت ال�ش���ينما من حي���ث ال�شا�ش���ة واملقاعد 
واملوؤث���رات واالإ�ش���اءة وغره���ا، م�ش���رة اإلى اأن 
�ش���عر املقعد يف �شاالت ال�ش���ينما العادية يبلغ 4 
و5 دنانر، وال�ش���االت الفخمة ب���� 16 ديناًرا غر 
�ش���امل االأطباق. وحول خطط �رشكة فوك�س �شينما 
للتو�ش���ع االإقليمي، اأ�ش���ارت اإلى اأن اأنظار ال�رشكة 
تتجه اإلى التو�شع يف ال�رشق االأو�شط ودول اخلليج، 

ومنها عمان والكويت وم�رش واالأردن.
 ،THEATRE by Rhodes وتوفر �ش���الة
االأول���ى م���ن نوعه���ا يف البحرين، جترب���ة غامرة ال 
مثيل لها �شمن وجهة فوك�س �شينما اجلديدة، من 
خالل اجلمع بني اأف�ش���ل االأفالم واأ�شهى االأطباق. 
معاي���ر   THEATRE by Rhodes وتر�ش���ي 
جديدة لتجربة تناول الطعام وم�شاهدة االأفالم يف 

اآن مًعا، عرب قائمة طعام ح�رشية من اإعداد الطاهي 
ال�شهر احلائز على جنمة مي�شالن غاري رود�س.

وي�ش���مح املفهوم القائم على تقدمي الطعام 
يف ال�ش���ينما لع�ش���اق االأف���الم باال�ش���تمتاع بخدمة 
كبار ال�شخ�ش���يات، وردهات انتظار فخمة، وخدمة 
الن���ادل يف ال�ش���ينما، وقائمة طع���ام فاخرة تقدم 

اأطباًقا معدة ح�شب الطلب. 

“البحرين الوطني” يدعم دار يوكو لرعاية الوالدين 

الفلل النموذجية بمشروع البارح شارفت على االنتهاء 

املنام���ة - البحرين الوطني: ق���دم بنك البحرين 
الوطن���ي، دعما مالي���ا لدار يوك���و لرعاي���ة الوالدين 
وذل���ك كجزء م���ن برنامج البنك للهب���ات والتربعات، 
حيث �شي�ش���هم هذا الدعم يف م�ش���اندة اأن�ش���طة الدار 
واالأعم���ال اخلري���ة التي تقوم بها والت���ي تخدم فئة 

كبار ال�شن يف البحرين.
 و�ش���لم الرئي����س التنفي���ذي للخزينة واأ�ش���واق 
املال واإدارة الرثوات ببنك البحرين الوطني، ح�ش���ني 
احل�ش���يني، دعم البنك اإلى االأمني املايل للدار، ثابت 
ال�رشوقي، وبح�شور اأمني �رش جمل�س اإدارة البنك، نا�رش 
حمم���د، واملدير العام ل���دار يوكو لرعاي���ة الوالدين، 

رميا اأحمد بن �شم�س. 

اأعلن���ت �رشكة ديار املحرق، اإح���دى اأكرب �رشكات 
التطوي���ر العق���اري يف مملك���ة البحري���ن، ع���ن قرب 
ا�ش���تكمال اأعمال ت�ش���ييد الفلل النموذجية للمرحلة 
الثالث���ة مب����رشوع الب���ارح بحي���ث �ش���يتم جتهيزه���ا 
ال�ش���تقبال جميع العمالء واملهتمني للمعاينة، وذلك 

يف �شهر مار�س 2018.
يجري العمل على ت�ش���ييد مناذج الفلل مب�رشوع 
الب���ارح بوترة منتظمة وفًقا للج���دول الزمني املعد 
�ش���ابًقا، بحيث �ش���يتم اإجناز العمل بالكامل يف �شهر 

فرباير من العام املقبل. 
و�ش���تعر�س �رشكة ديار املحرق 4 فلل منوذجية 
للم�رشوع، يتم ت�ش���ييد منوذجني منها على الق�ش���ائم 
ال�ش���كنية ذات الواجه���ة املائي���ة، ومنوذجني اآخرين 
على الق�ش���ائم ال�ش���كنية الداخلية و�ش���ط املخطط. 
وتبلغ م�ش���احة الق�ش���ائم املطلة على البح���ر والقناة 
املائي���ة نحو 855 مرت مربع مع م�ش���احة بناء ت�ش���غل 
570 مرت مربع لكل فيال، بينما تبلغ م�شاحة الق�شائم 
الكائنة و�شط املخطط نحو 500 مرت مربع مع م�شاحة 
بناء ت�ش���غل 415 مرتا مربعا لكل فيال. �شممت هذه 

الفلل ال�ش���تعرا�س مناذج الت�شاميم املتعددة التي 
ميت���از به���ا امل�رشوع، و�ش���تطرح جميع فل���ل املرحلة 

الثالثة ملخطط البارح للبيع يف �شهر اأبريل 2018.
وبهذه املنا�شبة، �رشح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
ديار املحرق ماهر ال�شاعر، قائال: “بالنيابة عن �رشكة 
ديار املحرق، ي�شعدين جًدا اأن اأعلن عن قرب االنتهاء 
من ت�ش���ييد من���اذج فل���ل املرحل���ة الثالث���ة مل�رشوع 
البارح. وتتوا�ش���ل جهودنا الإجن���از هذا امل�رشوع على 

اأكمل وجه ح�ش���ب جدوله الزمني، وهو يج�ش���د رغبتنا 
مبنح الفر�شة جلميع الراغبني بامتالك فلل بامل�رشوع 
ملعاينة النماذج، واختيار نوع الفيال التي تتنا�ش���ب 
مع احتياجاتهم ال�ش���كنية ورغباتهم اخلا�ش���ة. واإننا 
نفخ���ر مبا يقدمه ه���ذا امل�رشوع من من���ط حياة راقي 
ورفاهي���ة العي����س، ونتطل���ع قدًم���ا لت�ش���ليم جمي���ع 
الق�ش���ائم والفل���ل الواقع���ة مب�رشوع الب���ارح ملالكها 

وتهيئة ال�شبل كافة لل�شكن واال�شتقرار بها”.

”MaxWallet“ كريدي مكس” تطلق أحدث عروض الـ“

اأعلنت �رشك���ة كريدي مك�س عن 
اإطالق اأحدث عرو�ش���ها مل�شتخدمي 
ال� “MaxWallet”، حيث تعاونت 
ال�رشك���ة م���ع ثالث���ة اأماك���ن جتارية 
تق���دمي عر����س  بغر����س  مرموق���ة 
ح�رشي “ا�ش���رت واحًدا واح�ش���ل على 
الث���اين جماًن���ا” عن���د ا�ش���تخدام ال� 

“MaxWallet” للدفع.
 عند اإمتام عملية ال�رشاء بوا�شطة 
رمز QR يف CINECO اأو كو�شتا 
كويف اأو ج�ش���ميز، �شيتمكن �شاحب 
ال “MaxWallet” احل�شول على 

خدمة واحدة جماًنا. 
�شي�ش���تمر العر�س ملدة �ش���هر 
واح���د ابتداء من تاري���خ 29 نوفمرب 
اإلى 31 دي�شمرب املمقبل املقبل اأو 

حتى نفاد الكمية.
التنفي���ذي  الرئي����س  و����رشح 

ل�رشكة كريدي مك�س يو�ش���ف مرزا 
قائ���اًل: “م���ن منطلق حر�ش���نا على 
تقدمي اأف�ش���ل واأحدث حلول الدفع 
لعمالئن���ا، ُي�ش���عدنا اأن نعل���ن ع���ن 
عر�س ال� “MaxWallet” احل�رشي 
الذي نهدف من خالله تقدمي اأف�شل 
اخلدم���ات جلمي���ع عمالئن���ا وتلبي���ة 

رغباتهم وتتخطى توقعاتهم”.
التج���ار  قائم���ة  وتت�ش���من 
امل�ش���اركني بهذا العر�س احل�رشي 
�ش���يتي  يف   CINECO م���ن  كالً 
�شنرت البحرين، وفروع كو�شتا كويف 
يف جممع ال�ش���يف، و�ش���يتي �ش���نرت 
البحري���ن، واجلفر، ومدين���ة زايد، 
ومطعم ج�ش���ميز يف جممع ال�ش���يف، 
البحري���ن، وجممع  �ش���نرت  و�ش���يتي 
البحرين، والزالق، واملحرق ومدينة 

زايد.

• •كامرون ميت�شل	 مي�شيل وال�س	

“مـونتـريـــال” تطلـــق أقــوى حمـــالت التصفيــــات 
اأطلقت �رشكة مونرتيال لل�شيارات عر�شها 
الق���وي عل���ى ت�ش���فيات نهاية العام، وت�ش���مل 
حملة الت�شفيات على ت�ش���كيلة وا�شعة ومميزة 
االقت�ش���ادية  ال�ش���يارات  فئ���ات  جمي���ع  م���ن 
والعائلي���ة و�ش���يارات الدفع الرباعي، اإ�ش���افة 
ملجموعة كبرة اأي�شا من ال�شيارات امل�شتخدمة 

واملتنوعة.
ت�ش���مل احلمل���ة جميع طرق التمويل �ش���واء 
كان الدف���ع نق���دا اأو ع���ن طري���ق البن���ك، حيث 
اأقام���ت ال�رشك���ة العدي���د م���ن حل���ول التموي���ل 
املميزة لتتنا�ش���ب مع عر�س الت�شفيات؛ حتى 
يتن�شى لكل العمالء احل�شول على �شيارتهم من 
دون اأي تعقيدات اأو ا�شرتاطات ومن دون دفعه 

اأولى جلميع االأعمار وجميع فئات املجتمع.
باالأ�ش���عار  الت�ش���فيات  عر����س  ويتمي���ز 
امُلخف�شة واملنا�ش���بة جلميع االأُ�رش، حيث ميكن 
للعميل احل�ش���ول على �شياراته ب�شعر تناف�شي 

قوي وح�رشي فقط لدى �رشكة مونرتيال.
وتزامنا مع عرو�س الت�شفيات بداأت ال�رشكة 

يف مكاف���اأة عمالئها بتوزيع هواتف اآيفون اإك�س 
اجلدي���دة لكل عمي���ل كجزء من عر�ش���ها القوي 
بت�ش���فيات نهاي���ة الع���ام، اإ�ش���افة اإل���ى مبالغ 
نقدية عديدة اأي�شا مت توزعها على العديد من 

العمالء عند ا�شتالمهم �شياراتهم اجلديدة.
وبهذه املنا�شبة، �رشح مالك �رشكة مونرتيال 
اإبراهي���م ال�ش���يخ: “عرو�ش���نا احلالي���ة ت�ش���مل 
الت�ش���فيات النهائي���ة على جمموع���ة كبرة من 
ال�ش���يارات مع اأ�ش���عار اأقل يف اأي وقت بال�شنة، 
اإ�ش���افة اإلى هدية فورية هاتف اآيفون اإك�س اأو 

مبالغ نقدية على كل �شيارة عند ال�رشاء”.
توف���ر عرو�ش���نا خي���ارات ممي���زة للعم���الء 
القتن���اء �ش���ياراتنا م���ع توف���ر حل���ول متويلية 
عدي���دة ه���ذا باالإ�ش���افة اإل���ى توف���ر اأف�ش���ل 
اخلدمات لت�شليم جميع ال�شيارات يف اأ�رشع وقت 
ممكن، كما ن�ش���عى دوما لتقدمي اأف�ش���ل قيمة 

ا�شتبدال �شياراتهم”.
واأ�ش���اف ال�ش���يخ :”نحن يف �رشكة مونرتيال 
دوم���ا ما نحر�س على تق���دمي العرو�س املميزه 

ملواكبة م�شتوى الطلب الكبر؛ من اأجل �شمان 
جتربة ت�ش���وق ممتعة و�شل�ش���ة جلمي���ع العمالء، 
ورغب���ة منها يف اإتاحة الفر�ش���ة الأك���رب عدد من 
عمالئن���ا القدام���ى واجل���دد القتناء �ش���ياراتها 

باأف�شل االأ�شعار.

• اإبراهيم ال�شيخ	

 3 ماليين دينار لبناء 16 صالة عرض 

األفنيوز يطلق THEATRE by Rhodes وماكس في جميع سينماءات فوكس
 زينب العكري
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تعر����ض النجم تام���ر ح�سني النتق���ادات كثرية من 
اجلمه���ور بعد اإحيائ���ه حفال غنائيا �سخم���ا يف دبي، بعد 
�ساعات م���ن وقوع احلادث االإرهابي يف العري�ض، والذي 

اأ�سفر عن ا�ست�سهاد 305 مواطنني م�رصيني

وذك���رت تقارير �سحافي���ة اأن النجم امل�رصي حاول 
اإلغاء احلفل، ولكنه ف�سل ب�سبب بيع كل التذاكر، فحاول 
انقاذ املوقف واحت���واء هذه االأزمة من خالل االإعالن عن 

تربعه بكامل اأجره للم�سابني واأ�رص ال�سهداء.

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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30 نوفمبر 

 1853
وق������������وع م����ع����رك����ة 
���س��ي��ن��وب ال��ب��ح��ري��ة 
ب���ني االإم���رباط���وري���ة 
ال��رو���س��ي��ة وال���دول���ة 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، وال��ت��ي 
ان���ت���ه���ت ب��ت��ح��ط��ي��م 

االأ�سطول العثماين.

1854
ح���اك���م م�������رص حم��م��د 
ب��ا���س��ا مينح  ���س��ع��ي��د 
فرديناند  الفرن�سي 
ام��ت��ي��از  ل�سب�ض  دي 

حفر قناة ال�سوي�ض.

 1919
ف��رن�����س��ا  يف  امل�������راأة 
حت�������������س������ل ع����ل����ى 
ح������ق امل���������س����ارك����ة 
االن����ت����خ����اب����ات  يف 

الت�رصيعية.

1939
ال�سوفيتي  االحت����اد 
التي  ف��ن��ل��ن��دا  ي��غ��زو 
اأع��ل��ن��ت ح��ي��اده��ا يف 
العاملية  ال��ن��زاع��ات 
العاملية  خالل احلرب 
ما عرف  الثانية، وهو 

با�سم حرب ال�ستاء.

1962
الدبلوما�سي  انتخاب 
ال��ب��ورم��ي ي���و ث��ان��ت 
اأم���ي���ًن���ا ع���اًم���ا ل��الأم��م 

املتحدة.

1965
ال�سيخ  الكويت  اأم��ري 
�سباح ال�سامل ال�سباح 
جابر  ال�����س��ي��خ  ي��ع��ني 
االأحمد ال�سباح رئي�ًسا 

ملجل�ض الوزراء.

مسافات

الرويعي يشارك في مؤتمر المسرح كمساحة للحوار بإيطاليا
�س���ارك الفن���ان خال���د الرويعي يف موؤمت���ر )امل�رصح 
بو�سفه م�ساح���ة للحوار( وذل���ك يف العا�سمة االيطالية 
روم���ا وذل���ك بتنظي���م م���ن جامع���ة )ASUS( بروم���ا 
واجلامع���ة الكاثولكية يف مدينة مي���الن ومب�ساركة نخبة 

من الفنانني ومفكري وا�ساتذة امل�رصح االيطايل.
حيث ق���دم الرويع���ي ورقة حول جترب���ة امل�رصح يف 
البحري���ن و دوره يف تعزي���ز احل���وار، وا�س���ار الى اهمية 
مد اجل�س���ور باعتبارها و�سيلة ملح���ة يف تبادل اخلربات 
واالآراء املع���ززة للرغبة االن�سانية يف التوا�سل، وباعتبار 
ان امل�رصح احد اهم الو�سائل لتحفيز وتدريب العاملني 

فيه على تاأ�سي�ض قواعد احلوار والرغبة يف تاأ�سيلها.
وح���ول املوؤمت���ر الذي عق���د يف روما ق���ال الرويعي 
ان املوؤمت���ر ت�سمن م�سارك���ة 8 متخ�س�سني يف امل�رصح 
العرب���ي وااليطايل حي���ث مت تناول الدور ال���ذي يلعبه 
امل����رصح يف ت�سكي���ل املجتمع���ات ودور احل���وار يف ر�سم 

هويته.

    BUZZ      
أحداث

عوامل اإيجابية وبناءة على ال�سعيد املهني

تق���رر االلتح���اق باأح���د االأندي���ة الريا�سية 
ملمار�سة التمارين 

 احذر الت�رصف بفو�سى لئال تولد املتاعب 

ق���در االإم���كان خف���ف م���ن ����رصب القه���وة 
والتدخني 

حل���م جدي���د يراف���ق �سعادتك، فح���اول اأن 
تنتهز الفر�سة 

ح�رصرِ مهامك وادر����ض خطواتك وم�ساريعك 
بدقة وترٍو

قد تذهب يف رحلة اأو �سفر اأو تعرف منا�سبة 
مهمة

االأو�ساع من اأح�سن اإلى جيد، بعد اللغط 
الب�سيط 

ت�ستغ���ل جاذبيتك الإقناع بع����ض العاملني 
معك بوجهة نظرك

ال تخ���ف اإذا �سع���رت ببع����ض االنزعاج جراء 
اإ�سابتك بوجع 

العمل مع بع����ض الزمالء احل�ساد يوؤدي اإلى 
م�ساكل 

راقب دق���ات قلبك وطريق���ة تنف�سك بعد 
قيامك باأي عمل 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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الفنان جعفر :ظهورنا أمام جمهور عالمي فرصة إلبراز ثقافتنا

انطالق معرض الفن التشكيلي في الهند ضمن “مشروع الفنان البحريني العالمي“

نجوم الفن ينعون الراحلة

رحيل الفنانة شادية يطغى على مهرجان القاهرة السينمائي

يق���ام معر����ض الف���ن الت�سكيل���ي الثاين يف 
مدينة مومبي الهندي���ة و ذلك يوم اخلمي�ض 30 
نوفم���رب 2017 �سمن م����رصوع “الفنان البحريني 
العامل���ي” ، ويحظ���ى امل�رصوع بدع���م من مكتب 
�سم���و ال�سيخة �سبيك���ة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 
قرين���ة عاه���ل البالد املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليفة ، رئي�سة املجل����ض االأعلى للمراأة ، وبدعم 
م���ن �رصكة متكني ، يهدف الربنامج لدعم الفنان 
البحرين���ي م���ن اأج���ل االرتق���اء ب���ه اإل���ى ال�ساحة 
الفني���ة العاملي���ة ، وي�س���ارك يف املعر����ض نخبة 
من الفنانني الت�سكيل���ني البحرينيني املر�سحة 
اأعمالهم للمعر�ض، وي�س���ارك الفنان الت�سكيلي 
اأمي���ن جعفر �سمن جمموع���ة الفنانني الذين مت 
اختيارهم مل�رصوع الفنان البحريني ، وكان جعفر 
ق���د �سارك يف املعر�ض الفن���ي االأول الذي اأقيم 
يف مدينة دلهي الهندي يف �سهر اأكتوبر 2017.

“اأمي���ن جعف���ر” كاتب وفن���ان ت�سكيلي يف 
اخل���ط العرب���ي ،له م�س���اركات و معار����ض فنية  
عدي���دة يف داخ���ل اململك���ة وخارجه���ا ،ي�س���ارك 
بلوحات���ه )روح (و)حي���اة( يف معر����ض الفن���ان 
البحريني يف دلهي، وقد اأجرينا معه لقاًء �سحفيا 

بهذه املنا�سبة :

ما مشروع الفنان البحريني 
العالمي؟ 

لقد مت االعالن عن برنامج الفنان البحريني 
العامل���ي �سم���ن م����رصوع منظم من مكت���ب �سمو 
ال�سيخة �سبيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة ،تنظمه 
�رصك���ة “اآرت ب���اب” و ت�رصف عل���ى عملية عر�ض 
اللوحات هناك ،و قام الفنانون بعر�ض اأعمالهم 
على جلنة التحكيم التي اختارت اعمال 18 فنانا 
و كن���ت م���ن بني الفنان���ني ال���ذي مت تر�سيح و 
اختيار اعمالهم للمعر�ض يف الهند. امل�ساركة يف 
الهند فتحت لنا نافذة العاملية فالربنامج قائم 
لدع���م الفن���ان البحريني لن�رص اأعمال���ه و عر�سها 
عل���ى م�ست���وى و اأفق اأو�س���ع  ، الهن���د بلد غني 
باحل�س���ارات و الثقاف���ات ووج���ود لوحاتنا اأمام 
جمهور عاملي هو فر�سة الإبراز ثقافتنا كفنانني 

بحرينيني.

كيف كانت تجربة المعرض األول 
الذي أقيم في أكتوبر؟

كان���ت الفرتة االأولى من املعر�ض يف مدينة 
دله���ي يف الف���رتة م���ن 12-8 اأكتوب���ر ،و كانت 
جتربة ناجحة و كان هن���اك تفاعل كبري واإعجاب 
م���ن اجلمهور، كم���ا كان بالن�سب���ة يل  اإجابة على 
ت�س���اوؤل و هو ما مدى تقبل اأعم���ايل التي حتمل 
الطاب���ع الثق���ايف والعرب���ي و له���ا بع���د اإ�سالمي 
وم�ست�سف من اخلط العرب���ي، فكان هناك درجة 
م���ن القب���ول غ���ري متوقع���ة و اإعجاب���ا باالأعمال، 

وتقبل جميل لهذه النوع من الفن .

حدثنا عن لوحاتك المشارك بها 

في المعرض؟

اللوح���ات امل�سارك���ة هما بعن���واين “روح “ 
و “حي���اة” ، 4 لوح���ات ت�سنف �سم���ن املدر�سة 
احلروفي���ة احلديث���ة الت���ي تذه���ب للت�سكيل يف 
اخل���ط العربي وبالن�سب���ة يل جت���اوزت الطريقة 
الكال�سيكية من الت�سكيل باخلط العربي املكون 
بالق�س���ب اإلى التجريد يف ر�س���م احلروف، اخلط 
العرب���ي لي�ض جمرد خ���ط اإن باإمكانه التعبري عن 
احلي���اة و الغ�سب بوا�سطة احلروف التي ال تاأخذ 
بالن�سبة يل البعد اجلمايل بل البعد الداليل اأي�سا 
والأين در�ست احلروف م���ن القراآن الكرمي ولدي 
اإعج���اب كبري باأعمال فنان���ني ينتمون للمدر�سة 

احلروفي���ة واأ�سعى الإيجاد منط���ي اخلا�ض الذي 
مييزين يف عامل الفن الوا�سع . “روح” هي االإيقاع 
يف احلي���اة و كيف ن�سقل ه���ذه الروح كيف اأعرب 
عنها باحلروف باأ�سلوب معني ، “حياة” هي حياة 
العقل والفكر، اميل ال�ستخ���دام االألوان الباردة 
ل�سع���وري اأن بها دفء ميك���ن ا�ستنطاقه خا�سه 
اأن املوا�سي���ع الت���ي اأتط���رق لها ه���ي موا�سيع 
روحاني���ة و باإطار اإيقاعي هادئ من خالل تكوين 
اخلط وه���ي تعرب عن���ي ب�سب���ب تاأثري ب���االأدب 

لكوين �ساعر وكاتب .

ماذا نقل المعرض عن الفنان 
البحريني للجمهور في دلهي؟

كان املعر����ض فر�س���ة للتعري���ف بالفن���ان 
البحريني والفنان���ات البحرينيات وتوجهاتهم ، 
جلمهور الهند املتنوع الثقافات لروؤية ما يحمله 
الفنان البحريني من ثقافة فنية و الق�سايا التي 
ت�سغله كفن���ان وتكوين �سورة يظه���ر بها اأمام 
االآخري���ن، خ�سو�س���ا املراأة فاأغل���ب امل�ساركات 
يف املعر�ض فنانات �سي���دات فوجدوا اأن املراأة 
البحريني���ة الفنان���ة له���ا كامل احلري���ة الفكرية 
والفني���ة لتعرب ع���ن املوا�سيع الت���ي تريدها و 

اأن هن���اك احت�س���ان حقيقي للفنان���ة البحرينية 
و تقدميه���ا عل���ى �سعي���د دويل م���ن خ���الل هذا 

املعر�ض.

ماذا تحب أن توجه للفنانين 
البحرينيين الشباب؟

الرهان يف جم���ال الفن والنج���اح والو�سول 
يحتاج اإلى عمل جاد واالإنتاج والتجربة املخل�سة 
وال�سادق���ة، واأن م���ا نحتاج اإليه ه���و املزيد من 
ال�سرب الإنتاج جترب���ة حقيقية بعيدا عن النتائج 
ال�رصيع���ة املتذبذبة، دعونا نعمل و نقدم جتاربنا 
بال�س���كل ال���ذي ن���راه اأمثل ث���م ن�س���ع املتلقي 
ليحكم، واأال جنعل املجتم���ع عائقا، الفنان يحب 
التج���اوب من املجتم���ع واأال يتوق���ف كثريا عند 
النق���د، املجتمع له ذائقة معينة و يجب اأن ميلك 
ثقاف���ة فينة لي�ستطي���ع احلك���م والتقييم وفقا 
ملعاي���ري ولي����ض احلك���م دون دراي���ة ع���ن الفن 
واالأ�س����ض املتبعة وفه���م املعاين الت���ي يحاول 

الفنان اإبرازها.

لقاء – زينب الشيخ 

القاه���رة - خا����ض: طغ���ى رحي���ل الفنان���ة 
الكب���رية �سادي���ة على اأروق���ة وم�س���ارح العر�ض 
والندوات يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل 
املق���ام حالي���ا يف القاهرة يف دورته ال���� 39 واأكد 
امل�ساركون اأن �سادية قيمة م�رصية وعربية كبرية 
لها حمبوها يف العامل العربي وقالت الفنانة ي�رصا، 
واأن م����رص فقدت قامة فنية ل���ن تتكرر قبل 100 
�سن���ة مقبلة. واأ�سارت ي�رصا خ���الل مداخلة هاتفية 
مع برنامج هن���ا العا�سمة، املذاع على ف�سائية “ 
cbc” اإل���ى اأن الفنانة الراحلة تتمتع بالعديد من 
ال�سف���ات اجلي���دة، ووقفت معها ب�س���كل عظيم 
عل���ى امل�ستوى االإن�ساين، والب���د من معرفة قيمة 
هذه ال�سي���دة. واأكدت ي����رصا اأن �سادي���ة ما زالت 
موجودة يف احلياة باأعمالها الفنية رغم اعتزالها، 
م�سرية اإل���ى اإهداء ال���دورة احلالية م���ن مهرجان 

القاهرة ال�سينمائي للفنانة �سادية.
وقالت الفنان���ة ليلى علوي عنه���ا اأنها  من 
اأهم املمثالت يف تاري���خ ال�سينما وقدمت اأدوارا 
خمتلف���ة، ومتنوع���ة، ومتمي���زة، هي مث���ل اأعلى 
لين���ا كلن���ا . وقال جن���م الكوميدي���ا احمد حلمي 
ع���ن رحيلها: “اأنا اأقل م���ن اأن اأتكلم عن �سادية، 

الفنانة الكبرية لها تاريخها كله يتكلم عنها .
واأنب���اأت الناق���دة ماج���دة وا�س���ف رئي����ض 
مهرج���ان القاه���رة ال�سينمائ���ي، اإنه���ا �ستدر�ض 
خ���الل ال�ساع���ات املقبل���ة تفا�سي���ل م���ا �سيتم 
تقدمي���ه ع���ن النجمة الكب���رية �سادي���ة يف حفل 
ختام ال���دورة احلالية مع القائم���ني على تنفيذ 
احلفل. واأ�ساف���ت: “بكل تاأكيد �ستكون �سادية 
حا����رصة يف اخلتام مثلما كانت معنا طوال الدورة 
التي حملت ا�سمه���ا، و�سهدت ت�سديد حتية لها 
مع كل فعالية اأقيم���ت يف املهرجان”. وتابعت: 
“اأوؤمن اأن الفنانني ال يرحلوا بل يظلون خالدين 
باأعماله���م اإلى االأب���د، و�سادية حتدي���دا �ستظل 
�ساكنة وحا�رصة يف وج���دان كل من اأحبها، رحمها 
اهلل واأ�سكنه���ا ف�سي���ح جنات���ه بقدر م���ا اأ�سعدت 

املاليني يف حياتها”
القاه���رة  مهرج���ان  اإدارة  اأعلن���ت  وق���د 

ال�سينمائ���ي الدويل اإهداء دورته احلالية للفنانة 
املعتزل���ة �سادية، ي�سار اإلى اأن الفنانة املعتزلة 
�سادي���ة اأ�سيب���ت بجلط���ة يف امل���خ ومت نقله���ا 
م���ن م�ست�سف���ي العا�سمة اإل���ى م�ست�سفي اجلالء 
الع�سك���ري لتلق���ي الع���الج ال���الزم قب���ل بداية 

املهرجان.
وتعد الراحلة �سادي���ة، التي كانت م�سهورة 
بلقب “دلوعة ال�سينما”، من اأبرز جنمات ال�سينما 
امل�رصية والفن العربي، يف ع�رصها الذهبي، خالل 
4 عق���ود، وله���ا �سجال حاف���ال باالأعم���ال الفنية 

اخلالدة يف وجدان اجلمه���ور العربي. ومن اأ�سهر 
اأعم���ال �سادية، اأفالم “املراأة املجهولة”، و“انت 
حبيب���ي”، و“الهارب���ة”، و“مرات���ي مدي���ر عام”، 
و“عفري���ت مرات���ي”، و“كرام���ة زوجت���ي” بينما 
قدم���ت م�رصحية واحدة هي “ري���ا و�سكينة”، من 

اإخراج الراحل ح�سني كمال، ومن اإنتاج 1986.
كما عرفت �سادي���ة، باأنها من اأملع مطربات 
الع���امل العربي، وم���ن اأ�سهر اأغانيه���ا “يا �سارق 
م���ن عيني الن���وم”، و “�سباكنا �ستاي���ره حرير”، 
باالإ�ساف���ة اإلى اأغنيات وطني���ة مثل “يا حبيبتي 

يا م�رص”. 
اأعلن���ت  كان���ت  �سادي���ة 

اعتزالها الف���ن يف 1986، عقب 
م�ساركته���ا يف “الليلة املحمدية”، 

وغنائه���ا لالأغني���ة الدينية “خ���د بايدي”. 
ورحلت النجمة الكبرية �سادية م�ساء الثالثاء عن 
عمر ناهز 86 عاما، بعد �رصاع مع املر�ض، وغنت 
اأجم���ل اأغاين احلب، واأغنيتها يا حبيبتي يا م�رص 
لها يف نفو�سنا كعرب اأثر كبري، فم�رص هوليود 

ال�رصق فناً وح�سارة.

• •اأحمد حلمي 	 •ليلى علوي	 ي�رصا	

• �سادية 	

• من اأفالمها 	

القاه���رة - خا����ض: اقيم���ت ن���دوة تك���رمي الفنانة 
التون�سية هند �سربي، �سمن فعاليات مهرجان القاهرة 
ال�سينمائ���ي الدويل يف دورته ال����39، املقامة يف امل�رصح 
املك�س���وف بدار االأوب���را امل�رصية، واداره���ا الناقد اأحمد 

�سوقى.
وحر����ض عل���ى ح�س���ور الن���دوة رئي����ض املهرج���ان 
دكت���ورة ماجدة وا�سف واملخرج ي�رصى ن�رص اهلل واملخرج 

�رصيف البنداري.
وقال���ت هند اإنها حتر�ض على ح�س���ور املهرجانات 
ال�سينمائي���ة الت���ي تق���ام يف الوط���ن العرب���ي لتكت�سب 
خ���ربات فنية اأكرث، م�سرية اإلى اأن والدها كان ي�ساعدها 
على تنمي���ة قدراتها ال�سينمائية، حيث اإنه كان يوجهها 
اإل���ى م�ساه���دة بع�ض االأف���الم املهمة، اإ�ساف���ة اإلى اأنها 
حتر����ض على معرفة كل ما يدور وراء الكامريا بداية من 

مدير الت�سوير ومهند�سي الديكور.
وتط���رق احلدي���ث ع���ن دور الفنان���ني يف مناق�س���ة 
ق�ساي���ا االأوط���ان، حيث قال���ت ان الفنانني مقيدين يف 
تق���دمي بع�ض االأعمال الفنية، خا�سة الق�سايا املتعلقة 

باالأوط���ان، الفت���ة اأن هن���اك رقاب���ة يف الوط���ن العربي، 
متنعهم من مناق�سة هذه الق�سايا.

و�رصحت هند ب���اأن يف الفرتة االأخ���رية �سهدت جناح 
عدد م���ن املخرجني ال�سب���اب، الذين تاألق���وا يف تقدمي 
اأف���الم حقق���ت اأرقام���ا قيا�سية. كم���ا اأ�سارت اإل���ى اأنها 
تتمن���ى تقدمي �سخ�سيات ن�سائية م���ن حلم ودم، بدون 
تقييمه���ا اأو ح�رصه���ا باإط���ار تقليدي، وقال���ت اأن هناك 
من���اذج ن�سائي���ة بال�س���ارع، “خ�س���ارة” اأن ال نراهم على 

ال�سا�سة يف عمل فني.
و�رصحت هن���د باأنها قدمت تنازالت ببع�ض اأعمالها، 
م�س���رية اإل���ى اأن وعيها الفني تكون بع���د خو�سها لعدة 
جت���ارب م���ع خمرجني، مم���ا كان ل���ه بال���غ االأث���ر فيها، 
وو�سح���ت اأن هناك ق�سايا يتم تناولها باالأفالم، واأخرى 

ي�سعب تناولها مع وجود الرقابة.
ح����رص الندوة املخرج الكبري ي�رصي ن�رص اهلل، وانت�سال 
التميمي مدير مهرجان اجلونة، املخرج �رصيف البندراي، 

وعدد من ال�سحفيني وال�سينمائيني.

• هند �سربي خالل الندوة 	

ضمن “القاهرة السينمائي”

النجمة هند صبري: نعاني من رقابة مقيدة 



�سنة 2018 �ستحفل بالهجمات الإلكرتونية
اأك���دت �رشكة “م���اكايف” لأمن املعلوماتية يف تقري���ر ن�رشته اأم�س الأربعاء اأن العام 2018 �س���يكون 

حافال باجلرائم الإلكرتونية مع تطوير اأدوات اأكرث فتكا من جانب قرا�سنة املعلوماتية.
و�س���هد العامل يف الآونة الأخرية هجمات اإلكرتونية وا�س���عة النطاق بينها خ�سو�س���ا “باد رابيت” و 
“نوب���ت بيتيا” و “وانا كراي” وهي 3 برجميات ت�س���ببت ب�س���ل عمل مئ���ات اآلف اأجهزة الكمبيوتر حول 
العامل ودرت اأموال طائلة لقرا�سنة املعلوماتية. فقد درت الربجمية اخلبيثة “واناكراي” التي طاولت 
يف مايو خدمات ال�سحة الربيطانية وم�سانع �رشكة “رينو” الفرن�سية لل�سيارات و�سكك احلديد يف اأملانيا 
واحلكومة الإ�س���بانية، 140 مليون دولر على القرا�س���نة املعلوماتيني. غ���ري اأن هذه الهجمات مل تكن 
�س���وى مقدمة لعمليات اأكرب بح�س���ب تقرير “ماكايف” ال�س���نوي عن املخاطر يف هذا املجال لأن جمرمي 
املعلوماتية يطورون ا�سرتاتيجيات جديدة و “مناذج اقت�سادية” للحفاظ على موقع متقدم يف مواجهة 
الأدوات الدفاعية. و�س���يتمكن قرا�سنة املعلوماتية تاليا من اإحلاق ال�رشر اأو التدمري الكامل لأهدافهم 
ب���دل تعطي���ل حركتها. اأما ال�س���حايا اجلدد فق���د يكونون من ال�سخ�س���يات الرثية التي قد ين�س���بون 
اأفخاخ لها عرب اأك�س�س���وارات مت�س���لة بالنرتنت اأقل ح�سانة يف مواجهة هذه الهجمات مقارنة مع اأجهزة 

الكمبيوتر اأو الهواتف الذكية.

الإيدز يف اإيران.. اأرقام �سادمة و�سط �سعف التوعية

دار ن�سر اأملانية ت�سرتي حقوق ماج�ستري ممر�سة بحرينية 
ا�س���رتت دار ن�رش اأملاني���ة معروفة على م�س���توى 
الع���امل، ويف �س���ابقة غري معه���ودة، حق���وق ن�رش وطبع 
وبيع ر�سالة ماج�س���تري ممر�سة تعمل يف جمال ال�سحة 
املدر�س���ية، وهي فاتن ح�س���اين. وتعمل ح�ساين حالّيا 
من�س���قة بني ق�سم ال�سحة املدر�س���ية وق�سم التعليم 
اخلا�س بوزارة والتعليم، وتعد حالّيا لر�سالة دكتوراه 
يف نف����س املج���ال.  وقال���ت ح�س���اين ل� “الب���الد” اإنها 
ح�س���لت على درجة املاج�ستري من اجلامعة الأيرلندية 

- البحرين، يف تخ�س����س ال�س���حة املدر�سية، وتدر�س 
حالّي���ا �س���نة ثالث���ة دكت���وراه يف تخ�س����س ال�س���حة 
املدر�س���ية يف اجلامعة الأيرلندية - دبلن. واأ�سافت، 
“مت ن����رش مقال عن كتابي املطب���وع بعد اإمتامي بحث 
 International( املاج�س���تري يف جملة طبية معروفة
 )Journal of Health and Life-Sciences
ولف���ت بح���ث املاج�س���تري املن�س���ور انتب���اه دار الن�رش 
 LAMBERT Academic( الأملانية التي ت�س���مى
Publishing(، والت���ي اعتربته من اأف�س���ل الأبحاث 
املن�سورة يف هذا التخ�س����س يف منطقة اخلليج و�رشق 

الأو�سط، واخلا�س باملمر�سات املتخ�س�سات بال�سحة 
املدر�سية يف هذه املنطقة التي ل يعرفون عن طبيعة 
عملهن �س���يئا كث���ريا، وقاموا بالتوا�س���ل معي، حيث 
لأخ���ذ   KristineVasaraudze املح���ررة  ات�س���لت 
حقوق الطبع والن�رش على م�س���توى العامل وعر�سه على 
�س���كل كت���اب ودون تكلفة مني، على اأن تباع ن�س���خة 
الكتاب الواحدة ب� 32.90 يورو لأهميتها. واأو�س���حت 
املمر�س���ة املتخ�س�س���ة فات���ن ح�س���اين، اأن الكت���اب 
عبارة عن بحث ملدة �س���نة عن دور ممر�س���ات ال�سحة 
املدر�س���ية يف املدار�س الثانوية وبح���ث العواقب اإن 

وج���دت يف جمال عملهن، مو�س���حة اأن الكتاب يتحدث 
عن جتربة البحري���ن الفريدة بالتع���اون بني وزارتني 
هما “ال�س���حة” و “الرتبية والتعلي���م” للتعاون البناء 
لإن�س���اء برنامج ال�سحة املدر�س���ية يف مملكة البحرين 
يف املدار�س احلكومية، موؤكدة اأن دعم وزارة ال�س���حة 
وتعاونها يف تاأ�س���ي�س نظام ال�س���حة املدر�سية، جعل 
التجرب���ة البحريني���ة جتربة غ���ري م�س���بوقة باملنطقة، 
مثمنة دور الوزارة يف دعم ممر�س���يها على التح�سيل 
العلم���ي، وتقدمي الفر�س���ة له���م لإكمال درا�س���اتهم 

العليا.

الزواج يقي
من اخلرف

ك�س���فت درا�س���ة حديثة ع���ن اأن الزواج 
يقلل من ن�س���بة اخلرف مع تقدم ال�سن، كما 
اأظه���رت اأن الأ�س���خا�س الع���زاب اأو الأرامل، 

لديهم ن�سبة اأكرب للتعر�س للخرف.
ق���ام  “تيلغ���راف”،  ل�س���حيفة  ووفق���ا 
باحث���ون بتحلي���ل 15 درا�س���ة �س���ابقة ع���ن 
اخلرف، ت�س���منت اأكرث من 800 األف �سخ�س 
ح���ول الع���امل. وك�س���فت الدرا�س���ة ع���ن اأن 
الذين ق�س���وا معظم حياتهم من دون زواج، 
معر�س���ون للخ���رف بن�س���بة 42 %، اأكرث من 
املتزوج���ني. اأم���ا الأرام���ل، فهن معر�س���ات 
للخرف بن�س���بة 20 % اأك���رث من املتزوجات، 
وقد ي�س���اهم بذلك القل���ق واحلزن الذي قد 

ي�سيبهن بعد وفاة �رشيك حياتهن.

اأفاقت من الغيبوبة 
ون�سيت عائلتها

فق���دت �س���ابة بريطاني���ة ذاكرته���ا ومل 
تتعرف على عائلتها بعد اإفاقتها من الغيبوبة 
ال�س���طناعية التي اأدخله���ا فيها الأطباء خالل 

و�سعها مولودها الثاين.
وتفي���د ديل���ي مريور ب���اأن ه���ذه احلادثة 
ويل���ز  يف  امللك���ي  امل�ست�س���فى  يف  وقع���ت 
اجلنوبي���ة، حي���ث ا�س���تمرت غيبوب���ة ال�س���ابة 
�س���ينون اإيفرييت )22 �س���نة( مدة اأ�سبوعني، 
وعن���د عودته���ا اإلى وعيه���ا اأك���دت اأن عمرها 
13 �س���نة فقط. وخالل عملية املخا�س توقف 
قلب املراأة عن العمل، مما ا�س���طر الأطباء اإلى 
اإدخاله���ا يف غيبوبة؛ لتجنب وفاته���ا. وبعدما 
اأفاقت، مل ت�سدق باأنها متزوجة ولها طفالن.

ال�سي�سان تودع 
اخلطف” “زواج 

����رشح اأمني ديوان املظ���امل الإقليمي يف 
جمهورية ال�سي�س���ان نوردي نوخاجييف، باأن 
ال�س���لطات ا�س���تطاعت الق�س���اء على عادة 
خطف العرو�س، ومتكنت اأي�س���ا من الق�ساء 

على ظاهرة الزواج املبكر يف البالد.
وقال اأمني دي���وان املظامل “لن يتم اأي 
زواج مبكر يف اجلمهورية بعد اليوم، وانتهت 
اأي�س���ا عادة خطف العرو�س واحل�س���ول على 
الفتيات بالقوة، فهذه العادات ل تتالءم مع 
التقاليد والثقافة ال�سي�سانية. فقد ا�ستطاع 
الرئي�س رم�س���ان قدي���روف، بالتع���اون مع 
املجتم���ع ال�سي�س���اين، التخل����س م���ن ه���ذه 

الظاهرة تقريبا يف جمهورية ال�سي�سان”. 
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

بريطانيا ت�سمح ببيع الفياغرا دون و�سفة طبية
اأف���ادت “رويرتز” باأن �رشكة فايزر، منتجة الفياغرا، تلقت ال�س���وء الأخ�رش لبيع منتجها، الذي 

يعالج �سعف النت�ساب عند الرجال، يف بريطانيا دون احلاجة اإلى و�سفة طبية.
وقال���ت ال�رشك���ة الأمريكية اإنها تع���د خططا لل�رشوع يف طرح ن�س���خة من ذل���ك العقار ل حتتاج 
لو�س���فة طبية وتعرف با�س���م “فياغرا كونيكت” يف بريطانيا يف الربيع املقبل. و�س���يتاح العقار 
يف ال�س���يدليات وحدها، و�س���يعتمد �رشفه على تقييم ال�س���يادلة ملدى مالءمت���ه لكل فرد. وتعد 
الفياغ���را من اأك���رث العقاقري جناحا منذ ب���دء اإنتاجه الع���ام 1998، بعد اأن اكت�س���ف باحثون اآثاره 

اخلا�سة بعالج �سعف النت�ساب م�سادفة عندما كانوا يجرون درا�سات باعتباره دواء للقلب.

ت�س���جل اإيران ع���ددا متزايدا من امل�س���ابني بع���دوى فريو�س نق�س املناعة املكت�س���بة 
“الإيدز”، الناجمة عن املمار�سة اجلن�سية، خ�سو�سا يف �سفوف ال�سباب، وهو ما اأجرب ال�سلطات 

على مواجهة املحرمات املحيطة مبناق�سة اجلن�س. 
وبح�س���ب الإح�س���اءات احلكومية، فاإن 66 األف �سخ�س من �سكان اإيران البالغ عددهم 80 

مليونا م�سابون بفريو�س نق�س املناعة “الإيدز”. 
ول يعرف ن�سف امل�سابني تقريبا باأمر اإ�سابتهم بالعدوى، وتقول ال�سلطات اإن اأكرث من 

50 % من امل�سابني بالإيدز ترتاوح اأعمارهم بني 21 و35 عاما. 

 Social
media

ناقة عمرها 12 األف �سنة 
يف ال�سعودية

توثق لوحات �س���خرية كثرية يف ال�س���عودية “الإبل” عرب ر�س���وم ونقو�س ي�سل 
تاريخها اإلى 12 األف �س���نة لهذا احليوان، الذي ميثل اأ�س���هر و�س���يلة نقل مهمة يف 
تاري���خ اجلزي���رة العربية والعامل، قدمي���ا، اإذ كانت اجلمال هي و�س���يلة النقل الربي 
يف ال�س���حراء، و�س���اعدت العرب يف جتارتهم عرب طرق البخور الت���ي تخرتق اجلزيرة 
العربية، مثلما ا�س���تهر ال�س���ينيون با�س���تخدام املراكب يف جتارته���م، اعتمادا على 

املوانئ يف اخلليج العربي، والبحر الأحمر.
ون�رش الرحالة حممد ال�س���اوي - موثق للر�س���ومات ال�سخرية - عرب ح�ساباته على 
“تويرت” و “اإن�ستغرام” �س���ورتني التقطهما جلمال مر�سومة على ال�سخور بحجمها 
الطبيع���ي، اإحداهما يف جنران بالقرب من اآبار حمى، والأخرى يف ال�س���مال الغربي من 

ال�سعودية، ويف�سل بينهما 1400 كيلومرت.

ال�سيدة الأمريكية الأولى ميالنيا ترامب بف�ستان اأبي�س من “ديور” وحذاء ذهبي خالل حفل 
جتهيز يف البيت الأبي�س لحتفالت عيد امليالد املقبل.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 �ضيعت اأم�س الأربعاء، جنازة النجمة الراحلة �ضادية من م�ضجد ال�ضيدة نفي�ضة يف القاهرة، بح�ضور جمموعة كبرية من الفنانني واملئات من حمبيها
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل 
ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 26، وال�سغرى 19 درجة مئوية.

الطق�س املتوقع لهذا 
اليوم �سيكون معتدلً مع 

بع�س ال�سحب احيانا.

الرياح �سمالية غربية من 8 اإلى 
13 عقدة وت�سل من 13 اإلى 

18 عقدة احيانا.

بدور املالكي
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