
عو��ش���م � وكاالت: �أ�ش���ار تقرير ����ري �أعده 
مر�قبو �لعقوبات باالأمم �ملتحدة �إلى �أن بقايا 4 
�شو�ريخ بالي�ش���تية �أطلقها �حلوثيون �ليمنيون 
عل���ى �ل�ش���عودية هذ� �لع���ام تبدو من ت�ش���ميم 

وت�شنيع �إير�ن.
�ملتح���دة  �الأم���م  مر�قب���ي  هيئ���ة  وقال���ت 
�مل�ش���تقلة يف تقري���ر موؤرخ بتاري���خ 24 نوفمرب 
و�طلعت عليه رويرتز �إنه “لي�س لديها حتى �الآن 
دليل يوؤكد هوية �لو�شيط �أو �ملورد” �لذي وفر 
�ل�ش���و�ريخ �ملرج���ح �أنها �أر�ش���لت للحوثيني يف 
�نتهاك حلظر م�ش���تهدف على �ل�ش���اح فر�ش���ته 

�ملنظمة �لدولية يف �أبريل 2015.
وكت���ب �ملر�قب���ون “خ�ش���ائ�س �لت�ش���ميم 
و�أبع���اد �ملكونات �لتي فح�ش���تها �لهيئة تتفق 
مع �خل�ش���ائ�س و�الأبع���اد �لت���ي مت �الإباغ عنها 
بالن�ش���بة لل�ش���اروخ قيام- 1 �الإير�ين �لت�شميم 

و�لت�شنيع”.
تفق���دو�  �ملر�قب���ني  �أن  بالتقري���ر  وج���اء 
قاعدتني ع�ش���كريتني �ش���عوديتني لروؤية بقايا 

�ل�شو�ريخ �لتي جمعتها �ل�شلطات بعد �لهجمات 
عل���ى �ململك���ة يف 19 ماي���و و22 يونيو 

و26 يوليو و�لر�بع من نوفمرب.

    

�لبكري: عازم على ت�ريع قانون يحمي ما تبقى من �لرقعة �خل�ر�ء 
لفر�س �ريب��ة �ل�ش��رر �لبيئ��ي على �مل�شتثمري���ن

ماك يتعمدون قتل �ملزروعات لي�شهل عليهم جرف �الأر��شي
�لتعويل على �أ�شجار م�شتقدمة �أقوى حتما من �الأ�شيلة

ال در��شات تقي�س �أثر �لتجريف على �لبيئة و�ل�شحة و�ملناخ
ط���ول ف�ش��ل �ل�شيف �أخ���ر مو�ش���م �الإثم���ار 
�إز�لة �لغطاء �لنباتي تعزز بروز ظاهرة “�جلزر �حلر�رية”

زيادة حر�رة �لبحرين درجة ك���������������������ل 10 �شنو�ت
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البحرين يف  تعمل  كربى  اأمريكية  �شركة   200
�سهد توقيع 5 اتفاقيات مع وا�سنطن... �سمو ويل العهد:

و��ش���نطن - بنا: �أكد ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء 
�شاحب �ل�ش���مو �مللكي �الأمري �شلمان بن حمد �آل 
خليفة خال ح�شور �ش���موه حفل �ال�شتقبال �لذي 
نظمه جمل����س �لتنمية �القت�ش���ادية بالتعاون مع 
غرفة �لتجارة �الأمريكية وجمل�س �الأعمال �لبحريني 
�الأمريكي �لذي �ش���هد تد�شني 5 �تفاقيات مهمة 
يف �ملجاالت �القت�ش���ادية و�لتجارية و�ل�ش���ناعية 
و�لنفط و�لطري�ن، �أن ما تتميز به مملكة �لبحرين 
م���ن خ�ش���ائ�س �النفتاح �حل�ش���اري �إ�ش���افة �إلى 
�ملوق���ع �جلغر�يف �ملتميز قد ع���زز من �إمكانياتها 
وقدرته���ا عل���ى �لتط���ور و�لتاأقلم م���ع متغري�ت 
�لع����ر وتعزي���ز بيئته���ا �جلاذبة لا�ش���تثمار�ت، 
منوهاً �شموه باأن وجود 200 �ركة �أمريكية ت�شم 
كربيات �الأ�شماء �لعاملية تعمل يف مملكة �لبحرين 
من �ملوؤ����ر�ت �ملهمة على ما تت�ش���م به �ململكة 
من مقومات �قت�ش���ادية ترتكز على �أ�ش����س قوية 
من �لرب�مج و�لتنظيمات �لد�عمة لها. و��ش���تذكر 
�ش���موه �تخ���اذ �ركة �أم���ازون خلدم���ات �النرتنت 

�لبحري���ن مق���ر�ً �إقليمياً لها يف �ش���بتمرب 
�ملا�شي كمثال قوي على ذلك.

 املوؤبد وغرامة ن�شف مليون دينار عقوبة متويل الإرهاب

بنوك الكويت “تتلقف” املدققني البحرينيني

“اأبو�شعفة” 60.2 دولر �شعر برميل 

“LMRA” بريوقراطي  “حتقيق الفري فيزا”: عمل 

�قرتحت جلنة �لتحقيق �لربملانية يف ظاهرة 
�لعمال���ة �ل�ش���ائبة )�لف���ري في���ز�( �أن ي�ش���تخدم 
�لن���و�ب �الأدو�ت �لت�ريعي���ة و�لرقابي���ة �ملقررة 
مبوجب د�شتور مملكة �لبحرين و�لائحة �لد�خلية 
ملجل�س �لنو�ب جتاه �أوجه �لق�ش���ور و�ملخالفات 

�لو�ردة يف تقريرها �لنهائي. 
ود�م���ت جلن���ة �لتحقي���ق يف ظاه���رة “�لفري 
فيز�” و�أ�شبابها و�مل�ش���كات �لناجمة قر�بة �ل� 3 
�ش���نو�ت. وتو�ش���لت �للجنة �إلى �أن هيئة تنظيم 
�ش���وق �لعم���ل “LMRA” تقع عليها م�ش���وؤولية 
ومتابع���ة  وتنظيمه���م  �لو�ف���دة  �لعمال���ة  ح����ر 

�ملخالفني منهم، و�لتفتي�س عليهم و�ش���بطهم، 
و�تخ���اذ �الإجر�ء�ت �لازمة ب�ش���اأن �إنهاء ت�ش���اريح 
عملهم و�لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية �الأخرى مثل 
وز�رة �لد�خلية ووز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

ب�شاأن ترحيلهم �إلى بادهم.
والحظ���ت �للجن���ة وجود ق�ش���ور م���ن جانب 
�لهيئة يف �أد�ء �ملهم���ات �ملنوطة بها و�ملتعلقة 
مبو�جه���ة ظاهرة �لعمالة �ل�ش���ائبة، و�أن �لعمل يف 
�لهيئ���ة مل ي�ش���ل �إلى درج���ة �لكف���اءة و�لفعالية 
�ملطلوبة ب�ش���اأن مو�جه���ة �لظاه���رة، و�أن طبيعة 
�لعمل ما ز�لت ت�ش���ري على نحو من �لبريوقر�طية 

وعدم �لتنظيم �الإد�ري غري �ملفرت�س يف 
هذه �لهيئة عند ممار�شة �خت�شا�شاتها.

ي�ش���تعر�س جمل�س �لنو�ب يف جل�شته �ملقبلة 
تقري���ر جلنة �ل�ش���وؤون �خلارجية و�لدف���اع و�الأمن 
�لوطني بخ�ش���و�س �ملر�ش���وم بقانون رقم )36( 
ل�ش���نة 2017 بتعدي���ل �ملادة )3( من �ملر�ش���وم 
ب�ش���اأن حظ���ر   2001 ل�ش���نة   )4( رق���م  بقان���ون 

ومكافحة غ�شل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب
ون�ش���ت �مل���ادة �الأول���ى من �ملر�ش���وم على 

��ش���تبد�ل ن�س �لفقرة )3-1( من �ملادة )3( من 
�ملر�ش���وم بقانون رقم )4( ل�ش���نة 2001 ب�ش���اأن 
حظ���ر ومكافحة غ�ش���ل �الأمو�ل ومتوي���ل �الإرهاب 
�لتي تعاقب بال�ش���جن �ملوؤبد �أو �ل�ش���جن �لذي ال 
يقل عن 10 �ش���نو�ت وبالغر�م���ة �لتي ال تقل عن 
100 �أل���ف دينار وال جت���اوز 500 �ألف دينار، كل 
م���ن جمع �أو �أعطى �أو خ�ش����س �أم���اكا �أو �أمو�ال �أو 

عائد�تها جلمعي���ة �أو جماعة �أو منظمة �أو 
هيئة �أو ع�شابة متار�س ن�شاطا �إرهابيا.

ت�ش���عى �لبن���وك �لكويتية �لتي تعم���ل وفًقا 
الأحكام �ل�ريعة �الإ�شامية �إلى ��شتقطاب مدققني 
�رعي���ني بحريني���ني من خ���ال �إغر�ئه���م برو�تب 
مرتفعة ل�ش���د �لنق�س يف هذ� �لتخ�ش����س لديها. 
ومن �ملعلوم �أن �لبحرين تزخر بالكو�در �مل�رفية 

�ملمي���زة و�خلب���رية ال �ش���يما يف جمال �ل�ش���ريفة 
�الإ�شامية، كون �ل�شوق �ملحلية �أول من ��شتقطب 
هذه �ل�ش���ناعة على م�ش���توى �ملنطق���ة، وقطعت 
�ش���وًطا كبرًي� فيها، ما وّلد �لكثري من �خلرب�ت يف 
�لقطاع.وعلى ما يبدو، باتت �مل�ش���ارف �لكويتية 

بحاجة ملحة لهذ� �لتخ�ش����س ال�شتكمال 
�لهيكل �لوظيفي �ملطلوب لديها.

�رتفع متو�شط �شعر برميل حقل �أبو�شعفة 
يف  دوالر   60.2 �إل���ى  �لعاملي���ة  �الأ�ش���و�ق  يف 
�الأ�شبوع �ملا�شي، بزيادة 0.4 دوالر، ما ن�شبته 
0.7 % قيا�ًش���ا مبتو�شط �ش���عره �الأ�شبوع قبل 
�ملا�ش���ي �لذي بل���غ في���ه 59.8 دوالر. ووفًقا 

الأحدث بيانات ح�ش���لت عليه���ا “�لباد”، فاإن 
متو�ش���ط �ش���عر برميل حقل �أبو�ش���عفة و��شل 
تخطي حاجز �خلم�ش���ني دوالًر� منذ 4 �ش���بتمرب 
�ملا�ش���ي. وبلغ متو�شط �شعر برميل �أبو�شعفة 
يف �لف���رتة م���ن 30 �أكتوب���ر �ملا�ش���ي �إل���ى 3 

نوفم���رب �جل���اري، 58 دوالًر�، بزي���ادة 
2.6 دوالر.
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بيئية  كارثة  اأعتاب  على  البحرين  العمراين” ي�شع  “التوح�ش 

•  �أر�شيفية ل�شاروخ قيام 1 �الإير�ين �ل�شبيه بال�شو�ريخ �حلوثية.	

تقرير اأممي �شري: �شواريخ احلوثيني “اإيرانية”

14

• �شمو ويل �لعهد لدى ح�شوره �الحتفال �لذي نظمه جمل�س �لتنمية �القت�شادية	

م�سفــاة  بتو�سعة  “�سام�سـوجن” تفوز 
دوالر  مليار   1.35 “بابكو” بـ 

الدو�سري: لرتكيب كامريات مراقبة يف �سفوف 
متالزمة داون و�سعوبات التعلم

�سدام م�سري �سعودي مبونديال رو�سيا... واملغرب 
يف جمموعة املوت وتون�س مع الكبار

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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ا�سم خلفان على �سندوق  “ال�سواري” يطلق 
لدعم التجارب امل�سرحية

مسافات البالد

23

ليلى مال اهلل

مازن الن�سور

اأمل احلامد

حمرر ال�سوؤون املحلية

�ل���وف���اة الأ����ش���ب���اب  ب���ي���ان  وال  �هلل”  ذم����ة  “يف  �ل���زر�ع���ي���ة  �الأر�������ش�����ي  ح��م��اي��ة  ق���ان���ون 
�ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة ل���ل���رق���ع���ة  ه����ك����ت����ار�  و357  م���ت���ب���ق���ي���ة  زر�ع���������ي  ه���ك���ت���ار   2200

69 �سيدعلي املحافظة



املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل البالد �ص����احب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل خليف����ة ورئي�س 
الوزراء �ص����احب ال�ص����مو امللكي الأم����ر خليفة بن 
�ص����لمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء �ص����احب 
ال�ص����مو امللكي الأمر �ص����لمان بن حم����د اآل خليفة 
بربقي����ات تهنئة اإلى اأخيهم رئي�����س دولة الإمارات 
العربية املتحدة ال�ص����قيقة �ص����احب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، وذلك مبنا�ص����بة الذكرى 
ال�صاد�صة والأربعني لليوم الوطني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، اأعرب����وا فيها عن اأطيب تهانيهم 
ومتنياتهم له مبوفور ال�ص����حة وال�ص����عادة ول�صعب 
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صقيق املزيد من 
التق����دم والزده����ار يف ظل قيادة �ص����موه احلكيمة. 

وا�ص����اد جالل����ة العاه����ل و�ص����احب ال�ص����مو امللكي 
رئي�س الوزراء و�ص����احب ال�صمو امللكي ويل العهد 
بعم����ق ومتان����ة العالقات الخوية املتمي����زة الطيبة 
التي تربط بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني وما 

ت�صهده من تطور ومنو.

كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
و�ص����احب ال�ص����مو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بربقيتي 
تهنئ����ة اإل����ى اأخيهما نائ����ب رئي�س دول����ة المارات 
العربية املتحدة رئي�س جمل�����س الوزراء حاكم دبي 

�صاحب ال�ص����مو ال�صيخ حممد بن را�ص����د اآل مكتوم 
واأخيهم����ا ويل عه����د اأبوظب����ي نائب القائ����د الأعلى 
للقوات امل�ص����لحة �صاحب ال�ص����مو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، �ص����مناهما �ص����موهما اطيب تهانيه 
مبنا�ص����بة ذكرى اليوم الوطني للدولة ال�ص����قيقة، 
متمنيان ل�صموهما وافر ال�صحة وال�صعادة ولل�صعب 

الماراتي ال�صقيق دوام التقدم والتطور. 
كم����ا بع����ث �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�����س 
الوزراء و�ص����احب ال�ص����مو امللكي ويل العهد نائب 
القائ����د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
بربقي����ات تهنئ����ة مماثلة اإل����ى اخوانهما ا�ص����حاب 
ال�ص����مو اع�ص����اء املجل�����س الأعل����ى ُح����كام المارات 
واأولياء العهود مهنئاً �ص����موه فيها بهذه املنا�صبة 

الوطنية.

2local@albiladpress.com بالدنا السبت 2 ديسمبر 2017 
14 ربيع األول 1439
العدد 3336

  للتوا�صل:  )ق�صم الأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

البحرين تهنئ الإمارات مبنا�سبة اليوم الوطني

دور مهم للبحرين وال�سعودية يف مواجهة التدخالت بال�ساأن الداخلي

منوذج جل�سات الأمم املتحدة �سيناق�ش روؤية ال�سباب يف التنمية امل�ستدامة

اأ�صادت بعمق العالقات الأخوية بني البلدين

نوه بجهود ويل العهد ال�صعودي القت�صادية... �صمو ويل العهد:

برعاية �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد... اجلودر:

وا�ص���نطن - بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب 
القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �صاحب ال�ص���مو امللكي الأمر �صلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة عل���ى م���ا يرب���ط مملكة 
البحرين ب�ص���قيقتها الكربى اململكة العربية 
ال�ص���عودية م���ن عالق���ات وحلم���ة وتقارب يف 
ظل رعاية عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك 
الوال���د حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة واأخ���وه 
عاهل اململكة العربية ال�ص���عودية ال�ص���قيقة 
خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك �ص���لمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �ص���عود، معرب���ا �ص���موه ل���دى 
لقائه مبقر اإقامته بوا�صنطن ب�صفر اململكة 
العربي���ة ال�ص���عودية لدى الولي���ات املتحدة 
الأمركية �ص���احب ال�صمو امللكي الأمر خالد 
ب���ن �ص���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �ص���عود، عن 
العت���زاز بالدور الذي تقوده اململكة العربية 
ال�ص���عودية ال�ص���قيقة يف تاأكيد قيم ال�ص���الم 

والعدالة واحلق. 
كما ن���وه �ص���موه باجلهود احلثيث���ة التي 
ي���وايل بذلها اخ���وه ويل العهد نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء وزير الدفاع �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمر حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 
يف تاأكي���د دور القت�ص���اد والتنمية من خالل 
تبني الروؤى واملب���ادرات الرامية الى حتقيق 

التطلعات املن�ص���ودة وتعزيز مكانة اململكة 
ال�صقيقة وريادتها. 

وخالل اللقاء ا�ص���تعر�س �ص���موه مع �صمو 
الأمر خالد بن �ص���لمان الدور الذي ت�ص���طلع 
به كل من البلدين ال�صقيقني وجهودهما نحو 
تعزي���ز ال���دور القليمي وال���دويل يف مواجهة 

الداخل���ي  ال�ص���اأن  التدخ���الت يف  الإره���اب و 
ومترير اأجندات الفو�ص���ى والدمار وا�صتثمار 
عالقاتهما يف دعم �ص���بل ال�صتقرار والتنمية 
بالتع���اون الوثيق مع الدول املحبة لل�ص���الم، 
كم���ا ج���رى خ���الل اللق���اء ا�ص���تعرا�س جممل 
الق�ص���ايا الراهن���ة عل���ى ال�ص���احتني العربية 

والدولية. 
م���ن جانبه اأع���رب �ص���مو الأم���ر خالد بن 
�ص���لمان بن عبد العزيز اآل �ص���عود عن �رصوره 
بلقاء �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء م�ص���يدا بالزي���ارة الناجح���ة ل�ص���موه 

�صاحية ال�ص���يف - وزارة �صوؤون ال�صباب 
والريا�ص���ة: تطل���ق وزارة �ص���وؤون ال�ص���باب 
والريا�ص���ة اليوم “ال�صبت” الن�ص���خة الثالثة 
ع�رصة من برنامج منوذج جل�صات المم املتحدة 
والتي �صتقام حتت رعاية ممثل جاللة امللك 
لالعم���ال اخلري���ة و�ص���وؤون ال�ص���باب رئي�س 
املجل�س العلى لل�ص���باب والريا�ص���ة رئي�س 
اللجنة الوملبية البحرينية �ص���مو ال�صيخ نا�رص 

بن حمد اآل خليفة. 
�ص���وؤون  وزي���ر  اأك���د  املنا�ص���بة  وبه���ذه 
ال�صباب والريا�صة ه�ص���ام اجلودر اأن برنامج 
من���وذج جل�ص���ات الم���م املتح���دة يع���د م���ن 
الب�رامج الرائدة على م�ص���توى ال�رصق الو�صط 
وميث���ل يف ذات الوق���ت خط���وة متمي����زة يف 
جمال العمل ال�ص���بابي، م�صرا الى اأن منوذج 
جل�ص���ات الم���م املتح���دة يف هذا الع���ام يعد 
موا�ص���لة لرحلة عمرها 12 عاما من النجاحات 
املتمي����زة الت�ي حققتها هذه اجلل�ص���ات عب�ر 
امل�ص���اركة الوا�ص���عة من ال�ص���باب البحرين�ي 
واقرانه���م من ال�ص���باب اخلليجي والعربي يف 

املح���اور املفي���دة للربنامج بالإ�ص���افة الى 
التفاع���ل املمي����ز لل�ص���باب وحر�ص���هم على 
طرح مقرتحاته���م ومرئياته���م فيما حتتويه 
اجلل�ص���ات من ق�ص���ايا مت�س حا�رص وم�صتقبل 

ال�صاب. 
اأن وزارة �ص���وؤون  ال���ى  واأ�ص���ار اجل���ودر 
ال�صباب والريا�صة اختارت املو�صوع الرئي�س 
للربنام���ج وهي اأه���داف التنمية امل�ص���تدامة 
والت���ي حددته���ا المم املتح���دة يف 17 هدفا 
ت�ص���عى جميع الدول للو�صول اليها يف العام 
2030 م�صرا الى اأن ال�صباب ميثلون عن�رصا 
مهم���ا م���ن العنا����رص املنفذة لاله���داف ومن 

املهم ال�صتماع الى اآرائهم واأفكارهم. 
ويعت���رب برنام���ج “منوذج جل�ص���ات المم 
املتحدة” مبثابة املحفل الذي يجمع ال�صباب 
م���ن خمتل���ف اجلامع���ات لاللتقاء ومناق�ص���ة 
التحدي���ات الت���ي يواجهه���ا الع���امل يف وقتنا 
احلا�رص على خمتلف الأ�ص���عدة بدًءا بق�ص���ايا 
التنمية القت�ص���ادية والجتماعية ومن خالل 
هذا اجل���و التفاعلي فاإن اله���دف من منوذج 

جل�ص���ات الأم���م املتحدة هو تر�ص���يخ فكر اأن 
احلوار البناء واملناق�صة امل�صتفي�صة من اأجل 
الو�صول الى حلول �صبابية ملختلف الق�صايا 

التي مير بها العامل. 
وحدد وزارة �ص���وؤون ال�ص���باب والريا�صة 

اأهدف التنمية امل�ص���تدامة كمو�ص���وع رئي�س 
�ص���يتم مناق�ص���ته من قب���ل ال�ص���باب لإيجاد 
قاعة اف���كار �ص���بابية لتنفيذ تل���ك الهداف 
والتي ت�صتمل على جمالت جديدة مثل تغر 
املناخ، والقت�ص���اد، والبتكار، وال�صتهالك 
امل�ص���تدام، وع���دد م���ن الق�ص���ايا التي تقع 

�صمن اأولويات اأخرى.
و�ص���تناق�س اجلمعي���ة العمومي���ة لالم���م 
املتحدة مو�ص���وعات من بينها دور ال�رصكات 
النا�ص���ئة، التكنولوجيا املالية ورواد الأعمال 
يف بناء القت�ص���اد واملدن الذكية وج�رص اأبعاد 
العم���راين، فيم���ا  والتخطي���ط  التكنولوجي���ا 
�صيناق�س املجل�س القت�ص���ادي والجتماعي 
تعزيز الدماج الجتماعي والقت�صادي ودور 
القطاع اخلا�س يف تعزيز التنمية امل�صتدامة، 
اأما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ف�صتناق�س 
اجل���دوى م���ن املفاع���الت النووي���ة البديل���ة 
وال�ص���مانات الدولي���ة لنزع ال�ص���الح النووي، 
فيما �صيناق�س جمل�س المن الو�صع يف ليبيا، 

الو�صع يف �صبه اجلزيرة الكورية.

• �صمو يل العهد لدى ا�صتقباله ال�صفر ال�صعودي بوا�صنطن	

• �صمو رئي�س الوزراء	 • •جاللة امللك	 •�صمو ويل العهد	 رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة	

العاهل يهنئ رئي�س “لو�س” باليوم الوطني
املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة بربقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي�س جمهورية لو����س الدميقراطية ال�ص���عبية بونهاجن فور اأت�ص���يث، وذلك 

مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وقد اعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته بهذه املنا�صبة الوطنية.

•  �صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد	

املنامة-بن���ا: حت���ت رعاي���ة قرين���ة عاهل 
البالد رئي�ص���ة املجل�س الأعلى للمراأة �ص���احبة 
ال�ص���مو امللكي الأمرة �صبيكة بنت اإبراهيم اآل 
خليفة، يقيم املجل�س الحتفال الر�ص���مي بيوم 
املراأة البحرينية لهذا العام حتت �ص���عار املراأة 
يف املج���ال الهند�ص���ي، وذلك يف �ص���احة مبنى 

اآركابيتا بخليج البحرين اليوم.
وي�ص���كل هذا الحتفال تتويجاً لعام كامل 
م���ن الفعاليات الت���ي نظمها املجل����س الأعلى 
للم���راأة بالتعاون مع ال����رصكاء وعمل من خاللها 
على ت�ص���ليط ال�صوء ملا و�صلت اإليه من تقدم 
ومناء واإبراز تاريخها املليء بالنماذج امل�رصفة 
يف خمتلف املجالت، اإ�صافة اإلى توثيق م�صرة 
عمل املراأة يف اململكة وما حققته من اإجنازات 
نوعية كبرة �صاهمت ب�صكل مبا�رص يف النه�صة 
التنموية التي ت�صهدها اململكة، والدفع قدماً 
بح�صورها وتقدمها يف جمال العمل الهند�صي.

البحريني���ة يف  وياأت���ي الحتف���اء بامل���راأة 
املجال الهند�ص���ي نظرا ملا قدمته من عطاءات 
مهم���ة يف هذا املجال على مدى قرابة الأربعني 
عام���اً املا�ص���ية والتي ب���داأت يف ال�ص���بعينات، 
وبالتحدي���د يف جم���ال الهند�ص���ة الكيميائي���ة 
واملدنية يف عام 1977، والهند�ص���ة املعمارية 
عام 1978، والهند�ص���ة الزراعية والكهربائية 

عام 1979.
ويعد ه���ذا الحتفال، العا�رص بي���وم املراأة 
البحريني���ة، بعد تراك���م التج���ارب والنجاحات 
عل���ى م���دى ال�ص���نوات الت�ص���ع املا�ص���ية منذ 
اعتماد يوم املراأة البحرينية كمنا�ص���بة وطنية 
يف الأول من دي�ص���مرب من كل عام، جرى خاللها 
حت���ى الآن الحتف���اء بامل���راأة يف جم���الت عدة 
بداأت بالتعليم، ثم ال�صحة، فالعمل التطوعي، 
ثم القت�صاد ، ثم الريا�صة، وبعده الإعالم، ثم 
املراأة الع�ص���كرية، ثم العمل امل�رصيف، واملجال 

القانوين والعديل.

ال�ص���حة  وزارة  تابع���ت  -بن���ا:  املنام���ة 
باهتمام بالغ ما تداولته بع�س و�ص���ائل الإعالم 
حول الو�ص���ع ال�ص���حي لل�صيد عي�ص���ى قا�صم، 
والت�رصيحات التي من �صاأنها اإدانة عدم ح�صوله 
على حقه يف الرعاية ال�صحية واخلدمات الطبية 
مبملكة البحرين، وتود وزارة ال�ص���حة التاأكيد 

على اطالعها على و�صعه ال�صحي ومتابعته.
اإط���ار  ويف  اأنه���ا،  ال�ص���حة  وزارة  وتب���ني 
ر�ص���التها املتمثلة يف تقدمي خدمات �ص���حية 
ورعاي���ة طبي���ة متقدم���ة لكاف���ة املواطن���ني 
واملقيم���ني، ف���اإن خمتلف مرافق ال���وزارة من 
مراك���ز وم�صت�ص���فيات تق���دم خدماته���ا وعلى 
اأعلى م�ص���توى يف كاف���ة مناط���ق البحرين، ول 
يوجد ما يعوق و�ص���ول ه���ذه اخلدمات اإلى كل 
مواطن ومقيم، اأو تعذر احل�ص���ول على اأي نوع 
من اخلدمة ال�ص���حية، حيث متتد �صبكة توزيع 
املراف���ق احلكومي���ة واخلا�ص���ة ال���ى خمتل���ف 
حمافظ���ات اململكة وتبا�رص املر�ص���ى وطالبي 
اخلدمات ال�صحية يف جميع الأوقات وعلى مدار 

ال�صاعة.
وت�ص���ر ال���وزارة الى اأن���ه يف م�ص���اء الأحد 
26 نوفم���رب 2017 وبن���اء على طل���ب من اأحد 
اأقارب عي�ص���ى قا�ص���م، ق���ام الطبيبان جا�ص���م 
ح�ص���ن الدرازي وحممد ح�ص���ن الدرازي بزيارته 
يف منزل���ه بقرية الدراز، وذل���ك بعد عمل كافة 
الرتتيبات لت�صهيل الو�صول اإلى املنزل، وهو 
م���ا مت يف فرتة وجي���زة ودون اأي معوقات على 

الإطالق، حيث قاما مبعاينته. 
ويف �صباح يوم الأربعاء 29 نوفمرب 2017 
مت ا�ص���تدعاء �ص���يارة اإ�ص���عاف وطاق���م طب���ي 
لنقل املذكور اإلى امل�صت�صفى للعالج، غر اأن 
ذويه رف�ص���وا ذلك وطلبوا الرتيث بدعوى اأن 
احلالة ل ت�ص���تدعي العالج بامل�صت�صفى. ف�صال 
عن اأن الطبيب حممد ال���درازي قام ظهر اأم�س 
بزيارت���ه مرة ثاني���ة يف منزله، بن���اء على طلب 
م���ن اأهله، وبع���د الك�ص���ف واملعاينة مت حترير 
و�ص���فة عالجي���ة. وختاما، توؤكد وزارة ال�ص���حة 
اأنها ل���ن تتاأخر عن تقدمي اخلدم���ة عند طلبها 
من قبل املري�س اأو ذويه واأنها تقدم خدماتها 
باأعلى م�صتوى من اجلودة والكفاءة وعلى مدار 
ال�صاعة جلميع املواطنني واملقيمني، ول تاألو 
جهدا يف �صبيل تقدمي الرعاية ال�صحية لكل من 
يطلبها اأو ي�ص���تحقها، حيث اإنها ت�ص���ع ن�صب 
اأعينها هذه الر�ص���الة النبيلة، م�ص���رة اإلى اأنه 
يتم تطبيقها بكل �ص���هولة وي�رص وتقدم ب�صكل 
مت�ص���او من دون متييز وتراعي بذلك اجلوانب 
الإن�ص���انية، ويت���م التاأكد من ح�ص���ول احلالت 
املر�ص���ية عل���ى الع���الج املنا�ص���ب ومراع���اة 

ح�صولهم على حقهم يف العالج والت�صايف.

“الأعلى للمراأة” 
يحتفل بيوم البحرينية

ال�صحة: ذوو قا�صم طلبوا 
الرتيث يف نقله للم�صت�صفى
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وجود 200 �رشكة اأمريكية كربى بالبحرين يعك�س املقومات االقت�صادية للمملكة
�سهد توقيع 5 اتفاقيات مع وا�سنطن �سملت خمتلف املجاالت... �سمو ويل العهد:

وا�س���نطن - بن���ا: رحب ويل العه���د نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �سلمان 
بن حمد اآل خليفة باالتفاقيات البالغة قيمتها 
10 مليار دوالر بني مملكة البحرين والواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة الت���ي مت توقيعه���ا خالل 
زيارة �س���موه اإلى وا�سنطن، معترباً اأنها جت�سد 
انط���الق مرحلة جديدة من التع���اون النوعي يف 
خمتل���ف القطاعات ب���ني البلدين �س���من اإطار 
العالقات التاريخية بني البلدين ال�س���ديقني 

املمتدة الأكرث من قرن من الزمان.
وق���ال �س���موه اإن مملكة البحرين و�س���من 
امل�سرية التنموية ال�ساملة التي يقودها عاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة حتر�س دوماً على خلق الفر�س النوعية 
للمزي���د من التق���دم والتطور مب���ا متتلكه من 
اإمكاني���ات، م�س���رياً �س���موه اإل���ى اأن اململك���ة 
حتر����س كذل���ك عل���ى اال�س���تثمار يف عالقتها 
القوية مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة لتدعيم 
البيئة اخل�س���بة الداعمة للنم���و مبا يلم�س اأثره 
املواط���ن يف خمتلف النواحي. واأ�س���ار �س���موه 
اإل���ى اأن العالقات البحريني���ة االأمريكية متتلك 
ر�س���يداً غني���اً م���ن التع���اون والتن�س���يق على 
ال�س���عد االقت�س���ادية التجارية عززته اتفاقية 
التجارة احلرة ب���ني البلدين التي مر عليها 10 
�س���نوات وحققت م���ردوداً كبرياً يف ت�س���اعف 
م�س���تويات التبادل التج���اري بني البلدين كما 
كان لها اأثر يف تعزيز املوقع التجاري للمملكة 
ودعم الن�ش���اط التجاري للوالي���ات املتحدة يف 

املنطقة.
وخالل ح�سور �سموه حفل اال�ستقبال الذي 
نظم���ه جمل����س التنمية االقت�س���ادية بالتعاون 
مع غرفة التج���ارة االأمريكية وجمل����س االأعمال 
ال���ذي �س���هد تد�س���ني  البحرين���ي االأمريك���ي 
اتفاقي���ات مهم���ة يف املج���االت االقت�س���ادية 
والتجارية وال�سناعية والنفط والطريان، اأ�سار 

�س���موه اإل���ى اأن م���ا تتمي���ز به مملك���ة البحرين 
من خ�س���ائ�س االنفتاح احل�س���اري اإ�سافة اإلى 
املوقع اجلغرايف املتميز قد عزز من اإمكانياتها 
وقدرته���ا على التطور والتاأقل���م مع متغريات 
الع����ر وتعزيز بيئتها اجلاذبة لال�س���تثمارات، 
منوهاً �س���موه ب���اأن وجود 200 �رك���ة اأمريكية 
ت�سم كربيات االأ�سماء العاملية تعمل يف مملكة 
البحرين من املوؤ�رات املهمة على ما تت�سم به 
اململكة م���ن مقومات اقت�س���ادية ترتكز على 
اأ�س����س قوية من الربامج والتنظيمات الداعمة 
له���ا. وا�س���تذكر �س���موه اتخ���اذ �رك���ة اأمازون 
خلدمات االنرتنت البحرين مقراً اإقليمياً لها يف 

�سبتمرب املا�سي كمثال قوي على ذلك.
وقال �س���موه اإن ما توا�سل مملكة البحرين 
القي���ام ب���ه م���ن جه���ود تنموي���ة وتطويري���ة 
ا�ستوعبت امل�ستجدات وتعاملت معها ب�سورة 
تخلق الفر�س ذات القيمة امل�سافة، ويف اإطار 
ذل���ك عملت عل���ى تعزيز دور القط���اع اخلا�س 
واإع���ادة ر�س���م دور القطاع الع���ام من املحرك 
الرئي�س���ي لالقت�س���اد اإل���ى املنظ���م وال�ريك 
للقطاع اخلا����س بالنمو، كما قام���ت بالرتكيز 

على عدد من القطاع���ات ذات املردود العايل 
وه���ي القط���اع امل���ايل والقط���اع اللوج�س���تي 
والقطاع ال�س���ناعي وري���ادة االأعم���ال وتقنية 
املعلوم���ات وال�س���ياحة، منوه���اً �س���موه ب���اأن 
االتفاقي���ات الت���ي مت توقيعه���ا الي���وم تاأتي 
لتت�س���ق مع توجه اململكة يف الرتكيز على رفد 

موقع هذه القطاعات احليوية.
و�س���هد �س���موه خالل حفل الفعالية توقيع 
5 اتفاقي���ات ت�س���منت اتفاقي���ة ب���ني �رك���ة 
نف���ط البحرين )بابكو( و�رك���ة تيكنيب اف ام 
�س���ي بقيمة للتع���اون يف برنامج تطوير ال�ركة 
وزيادة ال�سعة اال�س���تيعابية مل�سفاة البحرين 
مم���ا �س���يوؤدي اإلى زي���ادة االإي���رادات النفطية 
املنتج���ات  معاي���ري  تطوي���ر  اإل���ى  باالإ�س���افة 
النفطي���ة مب���ا يت�س���ق مع تل���ك املعم���ول بها 
دولي���اً. ووق���ع االتفاقية من اجلان���ب البحرين 
معايل ال�س���يخ حممد بن خليفة اآل خليفة وزير 
النف���ط والرئي�س التنفيذي ل�ركة تيكنيب اف 
ام �س���ي ال�س���يد دوغال�س فريدهريت. كما مت 
توقي���ع اتفاقية ب���ني �ركة اأملني���وم البحرين 
)األبا( وبيكتل لتطوير خط ال�س���هر ال�س���اد�س 

وبحث اإمكانية التعاون امل�سرتك مما ي�سع األبا 
�سمن م�ساف اأكرب م�سانع االألومنيوم يف العامل 
وي�سهم يف خلق فر�س عمل نوعية للبحرينيني 
ويف زيادة ا�سهام ال�ركة يف االقت�ساد الوطني. 
وق���ع االتفاقية ممثالً ع���ن �ركة األب���ا الرئي�س 
التنفيذي تيم م���وري مع رئي�س جمل�س االإدارة 
والرئي����س التنفي���ذي ل�رك���ة بيكت���ل ال�س���يد 

برنارد بيكتل.
ومت توقيع مذك���رة تفاهم بني األبا و�ركة 
ج���رال الكرتيك )جي اإي( �س���تقوم من خاللها 
�ركة جي اإي ببدء العمل على درا�س���ة اجلدوى 
الفني���ة والتجارية لتنفيذ راب���ع وحدة توربني 
غازي مبحطة الطاقة 5 مما �سي�س���هم يف زيادة 
الكف���اءة واالإنت���اج يف املحطة وبالت���ايل زيادة 
اإ�س���هام. وق���ع االتفاقي���ة ممثالً عن �رك���ة األبا 
الرئي����س التنفيذي تيم موري مع ال�س���يد تود 
�س���ميث نائ���ب الرئي����س الأنظم���ة طاق���ة الغاز 
والرئي����س التنفي���ذي امل���ايل ب�رك���ة ج���رال 

الكرتيك. 
كما وقع وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 
اتفاقية مع منظمة موؤ�س�سات االأعمال ال�سغرية 

ممثلة بال�س���يدة ليندا مكماه���ون املدير العام 
ملنظم���ة موؤ�س�س���ات االأعمال ال�س���غرية وذلك 
للتع���اون يف جم���ال تطوي���ر البيئ���ة الداعم���ة 
لنمو االأعمال ال�س���غرية �س���من اهتمام مملكة 
البحري���ن بالنهو����س بقط���اع ري���ادة االأعمال. 
كم���ا مت االحتف���اء باالتفاقي���ة املربم���ة ب���ني 
�رك���ة ط���ريان اخلليج و�ركة ج���رال الكرتيك 
يف وثيق���ة وقعه���ا وزي���ر ال�س���ناعة والتج���ارة 
وال�س���ياحة رئي����س جمل����س اإدارة �ركة طريان 
اخللي���ج و نائ���ب الرئي�س لل�س���وؤون احلكومية 
ب�ركة ج���رال الكرتيك كاران باتيا.  ومت خالل 
الفعالية االإعالن عن جائزة االتفاقية احلرة بني 
مملكة البحرين والوالي���ات املتحدة االأمريكية 
يف ن�س���ختها االأول���ى الت���ي قدمه���ا الرئي����س 
الفخري ملجل����س االأعم���ال البحريني االأمريكي 
خالد بن را�س���د الزياين ونائ���ب الرئي�س االأول 
ل�سوؤون ال�رق االأو�سط وتركيا يف غرفة التجارة 
االأمريكي���ة كو�س ت�سوك�س���ي حيث فاز بها كل 
من �رك���ة اأملنيوم البحرين )األب���ا( من اجلانب 
البحرين���ي و�ركة موندلي���ز االأمريكية.  واألقى 
رئي����س جمل����س التنمي���ة االقت�س���ادية خال���د 
الرميح���ي كلمة خالل الفعالي���ة اأعرب فيها عن 
�س���كره وتقديره ل�ساحب ال�س���مو امللكي ويل 
العهد نائب القائد االأعلى لدعم هذه الفاعلية، 
الت���ي توؤكد عل���ى حر�س البحري���ن على تعزيز 
ال����راكات الدولية يف القطاعات االقت�س���ادية 
والتجارية مم���ا يتوازى مع براجمها ملوا�س���لة 
تطوير ومتكني دور القطاع اخلا�س يف خمتلف 
املج���االت ك�ري���ك رئي����س للتنمي���ة والدف���ع 
قدم���اً بعملي���ة النم���و، مم���ا يخل���ق العديد من 
املقومات اجلاذبة لال�س���تثمارات ذات القيمة 
امل�س���افة. واأكد الرميحي عل���ى حر�س جمل�س 
التنمية االقت�س���ادية على موا�سلة جهودها يف 
التوا�سل مع ال�ركات العاملية ودعم عملها يف 
اململكة وتعريفها باملقومات التي تخدم ذلك 

من اإجراءات مطورة وت�ريعات م�سجعة للنمو.

• �سمو ويل العهد لدى ح�سوره االحتفال الذي نظمه جمل�س التنمية االقت�سادية	

االتفاقيات املعلن عنها �صتدعم التعاون االقت�صادي البحريني االأمريكي
اململكة حري�س���ة على تعزيز النمو... �سمو ويل العهد:

وا�س���نطن - بنا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة اأن 
التعاون احليوي مع ال�ركات واملوؤ�س�سات االأمريكية 
امل�س���تثمرة يف مملك���ة البحري���ن والت���ي تعم���ل مع 
نظرياته���ا يف اململكة �س���من �راكات ا�س���رتاتيجية 
تكت�س���ب اأهمية خا�سة من اخل�س���ائ�س التي تتميز 
به���ا العالق���ات البحرينية االأمريكي���ة املمتدة والتي 

ت�سمل نطاقاً وا�سعاً من القطاعات املهمة.
ول���دى لقاء �س���موه يف غرفة التج���ارة االأمريكية 
�س���من اإط���ار حف���ل اال�س���تقبال الذي نظم���ه جمل�س 
التنمي���ة االقت�س���ادية م���ع رئي����س جمل����س االإدارة 
والرئي����س التنفي���ذي ل�رك���ة بيكتل برن���ارد بيكتل 

واملدير العام ملنظمة موؤ�س�س���ات االأعمال ال�سغرية 
لين���دا مكماهون ونائب الرئي����س الأنظمة طاقة الغاز 
تود �سميث والرئي�س التنفيذي املايل ل�ركة جرال 
الكرتيك والرئي����س التنفيذي ل�ركة تيكنيب اف ام 
�س���ي دوغال�س فريدهريت ونائب الرئي�س لل�سوؤون 
احلكومية ب�ركة جرال الكرتيك كاران باتيا والنائب 
التنفيذي للرئي�س ب�ركة موندليز دانيل مايرز، اأكد 
�سموه اأن مملكة البحرين و�سمن حر�سها على تعزيز 
البيئ���ة الداعم���ة للنم���و توفر كاف���ة املقومات التي 
حتتاجها اال�س���تثمارات وال����راكات النوعية للتطور 
واالزدهار، وتوا�س���ل حتديثها مبا يواكب احتياجات 
ومتغ���ريات البيئة االقت�س���ادية وذلك �س���من اإطار 
املبادئ الثالث لروؤية البحرين االقت�سادية -2030 

وهي اال�ستدامة والتناف�سية والعدالة.
وق���ال �س���موه اإن م���ا مت اإعالن���ه م���ن اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم خالل الفعالية املقامة بالتعاون مع 
غرف���ة التجارة االأمريكية وجمل����س االأعمال البحريني 
االأمريك���ي ت�س���كل اإ�س���افة نوعية مل�س���ار العالقات 
االقت�سادية والتجارية بني البلدين مبا ي�ستفيد من 
القطاع اخلا�س فيهما وي�سهم يف حتقيق املزيد من 

امل�سالح امل�سرتكة للبلدين و�سعبيهما. 
ال����ركات  م�س���وؤولو  اأع���رب  جانبه���م،  م���ن 
واملوؤ�س�س���ات الت���ي التقاه���م �س���موه عن �س���كرهم 
وتقديره���م للقاء �س���موه ودعم���ه لتعزي���ز التعاون 
االقت�س���ادي البحرين���ي االأمريك���ي يف اط���ار متي���ز 

العالقات بني البلدين ال�سديقني.

• �سمو ويل العهد ملتقيا مبمثلي عدد من ال�ركات االأمريكية	

االإعالن عن جائزة االتفاقية احلرة بني البحرين والواليات املتحدةاإعادة ر�سم دور القطاع العام من املحرك الرئي�س لالقت�ساد اإلى املنظم



ضحايا

لرتكيب كامريات مراقبة يف �صفوف متالزمة داون و�صعوبات التعلم
حل��م��اي��ة ال��ط��ل��ب��ة وط���م���اأن���ة اأول����ي����اء الأم���������ور... ال��ن��ائ��ب ال���دو����ري:

تق���دم النائب حمد الدو����ري باقرتاح 
برغب���ة ب�ش���اأن قي���ام احلكوم���ة بتنظي���م 
ا�ش���تخدام كامريات مراقبة يف ال�ش���فوف 
داون  متالزم���ة  طلب���ة  لفئ���ة  اخلا�ش���ة 
و�شعوبات التعلم باملوؤ�ش�شات واملعاهد 

العامة واخلا�شة.
وق���ال: يه���دف الق���رتاح اإل���ى حماية 
الطلب���ة م���ن اأي تبع���ات ق���د حت���دث لهم 
وتوؤثر ب�ش���كل �ش���لبي عليهم، ف�ش���اًل عن 
طماأن���ة اأولي���اء الأمور من وج���ود كامريات 

اأمني���ة ملراقب���ة اأطفالهم، بال�ش���افة اإلى 
العمل على حت�ش���ن قدراته���م عن طريق 
املراقبة وت�ش���جيل كافة املالحظات التي 
ميك���ن ال�ش���تفادة منها لتط���ور حالتهم 
ال�ش���حية والرتبوية وال�شلوكية ولالرتقاء 

مب�شتوياتهم التعليمية.
اهتماًم���ا  ت���ويل  احلكوم���ة  اأن  وذك���ر 
بالتعلي���م والعم���ل على تطوي���ر خمرجاته 
الرتبوي���ة ب�ش���كل م�ش���تمر، واأن النتائ���ج 
الإيجابي���ة التي حققته���ا مدار�س مملكتنا 

الغالي���ة هي موؤ�ر على التط���ور الكبري يف 
التعلي���م واجله���ود الكبرية الت���ي تبذلها 

وزارة الرتبية والتعليم يف هذا اجلانب.
واأو�ش���ح الدو����ري اأن���ه م���ن منطل���ق 
مواكبة كافة الأ�ش���اليب احلديثة فقد بات 
من ال����روري تثبيت كام���ريات للمراقبة 
لال�ش���تفادة م���ن التغذية الراجع���ة لكافة 
املراحل التي مير بها الطالب منذ التحاقه 
باملدر�شة واملعهد والتعديالت احلا�شلة 
يف ال�ش���لوك من ناحية، وم�ش���توى التقدم 

الذي ح�ش���ل ع���ن طريق مراقب���ة ما يجري 
بالغرفة ال�ش���فية، على اأن يتم التن�ش���يق 
الرتبي���ة  ووزارة  الداخلي���ة  وزارة  ب���ن 
والتعليم باإيجاد الآليات املنا�شبة لتنفيذ 
هذا املقرتح، لرتكيب كامريات مراقبة يف 
املوؤ�ش�ش���ات التعليمية العامة واخلا�ش���ة، 
وذلك يف �ش���وء اأحكام قرار وزارة الداخلية 
ب�شاأن تنظيم وا�شتخدام كامريات املراقبة 
الأمني���ة، والذي ي�ش���تند على املادة )12( 

من قانون الدفاع املدين.

حتليل اجلينات وزرع الأجنة ال�صليمة بالرحمجامعة اخلليج مبتكرة وتتبنى التطورات اجلديدة 
�شيفيد مر�شى ال�شكلر والبيتا ثال�شيميااكت�شفت جن “اإ�راء” القابع بالطحال

ق���ال مدي���ر ع���ام مرك���ز الأم���رية 
اجلوه���رة البراهي���م مع���ز بخي���ت اإن 
املركز م�ش���تمر يف م�ش���ريته من خالل 
تبني اأحدث العل���وم الطبية يف العامل، 
�ش���من روؤي���ة جامع���ة اخللي���ج العربي 
يف اأن تك���ون جامع���ة مبتك���رة تتبن���ى 

التطورات اجلديدة يف العامل. 
واأ�ش���اف يتبن���ى مرك���ز الأم���رية 
اجلوه���رة رك���ب التط���ورات العلمي���ة 
 2000 ع���ام  تل���ت  الت���ي  الكب���رية 
اخلارط���ة  اكت�ش���اف  يف  واملتمثل���ة 
اجليني���ة الب�رية اأو ما يع���رف مب�روع 
اجلين���وم الب�ري، ال���ذي اأ�ش���بح علًما 
���ا جديًدا يع���رف بالطب اجلزيئي،  طبيًّ
حي���ث يعت���ر الطبي اجلزيئ���ي اأحدث 
الفروع الطبية والقادر على ا�شتخدام 
الو�شائل احلديثة يف الطب للم�شاعدة 

والوقاي���ة  والع���الج  الت�ش���خي�س  يف 
م���ن الأمرا�س عن طري���ق التعامل مع 
اجلزيئ���ات الت���ي تتحك���م يف اجلينات 

واخلاليا الب�رية.
الأم���رية  مرك���ز  اأن  اإل���ى  ولف���ت 

اإن�ش���ائه  من���ذ  ا�ش���تطاع  اجلوه���رة 
ت�ش���كيل عالمات متميزة على �ش���عيد 
والأبح���اث  العلمي���ة  الكت�ش���افات 
العديدة التي تو�شل اإليها والتي يعد 
من اأبرزها اكت�شاف جن “اإ�راء” الذي 
يرب���ط لأول م���رة جه���از املناعة بجن 

حمفز قابع يف الطحال.
املرك���ز  ا�ش���تطاع  ووا�ش���ل: 
تخريج العديد م���ن الطلبة من برنامج 
الدكت���وراه يف الط���ب اجلزيئ���ي، وبداأ 
بتدري����س الدفع���ة الأول���ى م���ن طلبة 
ماج�شتري الطب ال�شخ�شي الذي يعتر 
م���ن اأحدث توجه���ات العل���وم الطبية. 
كما يوا�شل املركز جهوده يف معاجلة 
الأمرا����س الوراثية من خالل خمتراته 
املتع���ددة وال���ذي يعد مرك���ز حتليل 

جينات الأجنة جزًءا من منظومتها. 

قالت رئي�ش���ة مرك���ز حتليل جينات 
الأجن���ة قبل احلمل مرمي ف���دا اإن املركز 
يحت���وي عل���ى عي���ادة للفح����س اجليني 
تعم���ل على معرف���ة اإذا م���ا كان الأبوان 

م�شابن بطفرة وراثية. 
ا  واأو�ش���حت اأن املرك���ز يقوم ح�ريًّ
بتحلي���ل التفا�ش���يل الدقيق���ة للحم�س 
النووي والتعرف على الطفرات اجلينية 
املختلفة، وبناًء على ذلك يتم ا�ش���تبعاد 
الأجن���ة التي ورثت الطف���رة من الأبوين 

واختيار الأجنة ال�شليمة. 
وتابع���ت: يف خط���وة لحق���ة يتوّجه 
الزوجان لق�ش���م التلقيح ال�شناعي لزرع 
الأجنة ال�ش���ليمة يف رح���م الأم مما يوؤدي 
اإن �ش���اء اهلل لولدة طفل �شليم خال من 

الأمرا�س الوراثية.
وبين���ت اأن فح����س جين���ات الأجنة 

قبل احلمل يعتر ح���اًل جيًدا اإذا كان كال 
الأبوي���ن حاملن ملر�س وراثي �ش���فته 
متنحي���ة كال�ش���كلر اأو البيتا ثال�ش���يميا 
على �ش���بيل املثال، مما يعني اأن هناك 
ن�ش���بة ت�ش���ل اإل���ى 25 % باأن ي�ش���اب 

اجلنن باملر�س، ولذلك ين�شح الأبوان 
بعم���ل حتليل جينات الأجن���ة قبل احلمل 
وذل���ك لختيار الأجنة ال�ش���ليمة، وزرعها 
يف رح���م الأم لتقلي���ل ن�ش���بة الإ�ش���ابة 

بالأمرا�س الوراثية.

لوا �صن الإلزام ل�صتيعاب مواليد الربع الأخري من العام عدِّ
حتى ل يتخلفوا عن مواليد 2012... اأولياء اأمور للرملانين عر “$”:

طالب اأولياء اأمور مواليد اأ�شهر الربع 
الأخري من العام 2012 اأع�ش���اء جمل�ش���ي 
ال�شورى والنواب بتقدمي اقرتاح بقانون 
لتعديل �ش���ن الإلزام بقانون التعليم مبا 
يتيح ا�شتيعاب فلذات اأكبادهم لاللتحاق 
مبقاعد الدرا�ش���ة ب�ش���كل وجوب���ي ولي�س 

ا، وحتى ل يتخلفوا عن اأقرانهم. جوازيًّ
وق���ال اأولي���اء اأم���ور ل���� “الب���الد” اإن 
م�ش���كلة مواليد اأ�ش���هر اأكتوب���ر ونوفمر 
اأن  ب�ش���بب  ا،  �ش���نويًّ تتج���دد  ودي�ش���مر 
قانون التعليم ين����س يف اأحد مواده على 
اأن التعليم الأ�شا�شي حٌق لالأطفال الذين 

يبلغ���ون ال�شاد�ش���ة من عمره���م يف بداية 
العام الدرا�شي، وتلتزم اململكة بتوفريه 
لهم، اأي للمواليد لغاية 31 اأغ�ش���ط�س من 

كل عام كحد اأق�شى.
ولفت���وا اإل���ى اأن ذات امل���ادة بقانون 
التعلي���م تن����س عل���ى �ش���الحية جوازي���ة 
ل���وزارة الرتبية لإمكانية ت�ش���جيل مواليد 
الأ�ش���هر بع���د 31 اأغ�ش���ط�س، وقد قبلت 
ا، ويقع  ال���وزارة جمموعات طالبي���ة جوازيًّ

البقية �شحية عدم ا�شتيعابهم.
وكان مدير الإع���الم والعالقات العامة 
بالوزارة ف���واز ال�روقي ق���د �رح بوقت 
�ش���ابق اأن���ه كلم���ا كان���ت هناك �ش���واغر 
مل تتاأخ���ر ال���وزارة يف ت�ش���جيل م���ن تقل 
اأعماره���م ع���ن ال�ش���ن القانونية بب�ش���عة 
اأ�ش���هر، مع عدم الإخ���الل بطاقة املدار�س 

ال�شتيعابية.

ليلى مال اهلل

• فواز ال�روقي	

• حمد الدو�ري	

التعليم
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• جانب من معر�س “البحرين تتحاور مع العامل” 	
مبدر�شة ال�شتقالل الثانوية للبنات

افتتح رئي����س املجل�س الأعلى لل�ش���حة 
الفريق طبيب ال�ش���يخ حممد ب���ن عبداهلل اآل 
خليف���ة فعالي���ات املوؤمت���ر الإقليم���ي الأول 
لفح����س جين���ات الأجن���ة قبل احلم���ل، الذي 
ينظم���ه مرك���ز الأم���رية اجلوه���رة البراهيم 
التابع جلامعة اخلليج العربي يف الفرتة من 1 
لغاية 2 دي�شمر 2017 يف مقر مركز الأمرية 
اجلوهرة البراهيم يف املنامة، بح�شور وزيرة 
ا  ال�شحة فائقة ال�شالح، وم�شاركة 17 خمت�شًّ
م���ن اململك���ة املتح���دة، اململك���ة العربي���ة 
ال�ش���عودية، ومملك���ة البحري���ن، والإم���ارات 
العربي���ة املتحدة، ودولة الكويت و�ش���لطنة 

عمان.
وق���ال رئي����س املجل�س الأعلى لل�ش���حة 
اإن افتت���اح موؤمتر حتلي���ل جينات الأجنة قبل 
احلم���ل، وافتتاح مركز حتلي���ل جينات الأجنة 
قب���ل احلمل يف مركز الأم���رية اجلوهرة التابع 
جلامعة اخلليج العربي، والذي يعد الأول من 
نوعه يف مملكة البحرين، ياأتي يف �شياق دعم 

املجل����س الأعلى لل�ش���حة، للعلوم ال�ش���حية 
املبتكرة القائمة على العالج اجلذري للعديد 
م���ن الأمرا�س الوراثية الت���ي تواجه جمتمعنا 

البحريني.

وتاب���ع: يعتز املجل����س الأعلى لل�ش���حة 
بوج���ود مق���ر جامع���ة اخللي���ج العرب���ي على 
اأر����س مملك���ة البحري���ن التي تعت���ر رائدة 
يف جم���ال الطب اجلزيئي وعل���وم املورثات، 

واأه���م املنابع الإقليمية التي ي�ش���تفيد منها 
القط���اع ال�ش���حي يف اململك���ة ع���ر تغذيته 
ا،  بع����رات الأطب���اء حديث���ي التخ���رج �ش���نويًّ
كم���ا تتبنى اجلامع���ة تدري�س التخ�ش�ش���ات 

ال�ش���حية الت���ي تعد م���ن اأح���دث البتكارات 
الط���ب  كتخ�ش�ش���ي  الع���امل  يف  الطبي���ة 
اجلزيئي، والطب ال�شخ�ش���ي، هذا اإلى جانب 
الكت�شافات والأبحاث العلمية النوعية التي 
تقدمها اجلامعة على �ش���عيد علوم اجلينات 
والأمرا����س الوراثي���ة، اإ�ش���افة اإل���ى مراك���ز 
الفح����س والتحليل الوراث���ي املتقدمة التي 
يع���د مركز حتليل جين���ات الأجنة قبل احلمل 
ال���ذي نحتف���ل بافتتاح���ه الي���وم واح���ًدا من 

اأبرزها.
وخت���م رئي����س املجل�س الأعلى لل�ش���حة 
كلمته اآمالً اأن يج�ّش���د موؤمت���ر حتليل جينات 
الأجن���ة قب���ل احلم���ل وافتتاح مرك���ز حتليل 
جين���ات الأجن���ة قبل احلمل يف مرك���ز الأمرية 
اجلوه���رة منطلًق���ا لتطور العالج���ات الطبية 
ا  القائم���ة على العلوم الوراثية مبا ي�ش���ع حدًّ
للعديد من الأمرا�س الوراثية امل�شتع�ش���ية، 
وي�ش���اهم يف ولدة جي���ل خال م���ن الأمرا�س 
الوراثي���ة يف مملكة البحري���ن، ودول اخلليج 

ا خالًيا من الأمرا�ض الوراثية تطور العالجات �صيولد جيال بحرينيًّ
رئي�س “جمل�س ال�شحة” مفتتًحا موؤمتر ومركز حتليل اجلينات قبل احلمل:

• افتتح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة فعاليات املوؤمتر الإقليمي الأول لفح�س جينات الأجنة قبل احلمل	

• •معز بخيت	 ا بتحليل التفا�شيل الدقيقة للحم�س النووي	 فدا: املركز يقوم ح�ريًّ
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عمل “LMRA” بريوقراطي وغري منظم اإداريا 
بعد 3 �شنوات من ت�شكيلها... “حتقيق الفري فيزا”:

اقرتح���ت جلن���ة التحقيق الربملاني���ة يف ظاهرة 
العمالة ال�ش���ائبة )الفري فيزا( اأن ي�ش���تخدم النواب 
مبوج���ب  املق���ررة  والرقابي���ة  الت�رشيعي���ة  الأدوات 
د�ش���تور مملكة البحرين والالئح���ة الداخلية ملجل�س 
الن���واب جتاه اأوجه الق�ش���ور واملخالفات الواردة يف 

تقريرها النهائي. 
ودام���ت جلنة التحقي���ق يف ظاهرة الف���ري فيزا 

واأ�شبابها وامل�شكالت الناجمة قرابة ال� 3 �شنوات.
وتو�ش���لت اللجن���ة اإل���ى اأن هيئة تنظيم �ش���وق 
العمل “LMRA” تقع عليها م�شوؤولية ح�رش العمالة 
الواف���دة وتنظيمه���م ومتابع���ة املخالف���ن منه���م، 
والتفتي����س عليه���م و�ش���بطهم، واتخ���اذ الإجراءات 
الالزمة ب�ش���اأن اإنهاء ت�ش���اريح عملهم والتن�شيق مع 
اجلهات املعنية الأخ���رى مثل وزارة الداخلية ووزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة ب�ش���اأن ترحيلهم اإلى 

بالدهم.
ولحظت اللجنة وجود ق�ش���ور من جانب الهيئة 
يف اأداء امله���ام املنوط���ة به���ا واملتعلق���ة مبواجهة 
ظاه���رة العمال���ة ال�ش���ائبة، واأن العم���ل يف الهيئ���ة 

مل ي�ش���ل اإلى درج���ة الكف���اءة والفعالي���ة املطلوبة 
ب�ش���اأن مواجهة الظاه���رة، واأن طبيعة العمل ما زالت 
ت�ش���ري على نحو م���ن البريوقراطية وع���دم التنظيم 
الإداري غري املفرت�س يف هذه الهيئة عند ممار�ش���ة 

اخت�شا�شاتها.
وا�ش���تنتجت اللجن���ة اأن جميع اجله���ات املعنية 
ذات العالقة بالظاهرة حمل التحقيق ق�رشت ب�ش���كل 
وا�ش���ح يف الإج���راءات الواجب عليها اتخاذها ب�ش���اأن 
معاجلة ظاهرة العمالة ال�ش���ائبة واحلد من انت�شارها، 
مم���ا اأدى اإل���ى تفاقم هذه امل�ش���كلة، على الرغم من 
ع���دم وجود تق�ش���ري ت�رشيع���ي يف تناول امل�ش���كالت 
املرتبط���ة بظاه���رة العمال���ة ال�ش���ائبة اأو الق���رارات 
املنظم���ة  القوان���ن  ب�ش���اأن  ال�ش���ادرة  التنفيذي���ة 
ملج���الت تنظيم �ش���وق العم���ل اأو العم���ل الأهلي اأو 
ت�رشيعات الأجانب، اإل اأن امل�شكلة تكمن ب�شكل كبري 
يف عدم تفعيل الن�شو�س الرقابية والعقابية ب�شكل 

�شارم وحا�شم يف مواجهة اأ�شحاب العمل والعمال.
وراأت اللجن���ة م���ن خ���الل م���ا تو�ش���لت اإليه من 
مالحظ���ات اأن ظاهرة العمالة ال�ش���ائبة �ش���وف توؤدي 
اإل���ى م�ش���كالت عدي���دة اأك���رب واأخط���ر واأ�ش���د �رشرا 
للمجتم���ع البحريني يف حال مل يتم البدء يف الق�ش���اء 

عليها ب�شكل جاد و�رشيع من جميع الأطراف املعنية
  

توصيات اللجنة
اأع�ش���ائها  جمي���ع  وبتواف���ق  اللجن���ة  واأو�ش���ت 

احلا�رشين بالآتي:

1. تفعي���ل الأنظم���ة القانوني���ة البديل���ة الت���ي 
انتهت اإليها احلكومة مثل نظام “التاأ�ش���رية املرنة” 
بعد �رشع���ة تقييمه والوقوف على م���دى جناحه؛ حتى 

ميكن الأخذ به اأو تعجيل تداركه بنظام اآخر بديل.
2. اإنف���اذ بنود اخلطة الوطني���ة ملعاجلة العمالة 
ال�ش���ائبة ومعاجل���ة م�ش���كالت امل�ش���اكن امل�ش���رتكة 

للعم���ال ب�ش���اأن زي���ادة توعي���ة املواطن���ن اإعالمي���ا 
بعدم التعامل مع العمالة ال�ش���ائبة، وتدريب العمالة 
البحريني���ة عل���ى االنخ���راط يف بع����ض امله���ن، وعدم 
تركها لالأجانب وال�ش���تفادة م���ن الأجانب باأقل عدد 
وتكلفة ممكنة، واإيجاد فر�س العمل وت�شجيع العمالة 

البحرينية على �شغل الوظائف التي يعزفون عنها.
3. ع���دم الت�ش���دد يف تطبي���ق ن�ش���بة البحرنة يف 
القطاع���ات الت���ي ل تقب���ل عليها العمال���ة البحرينية 
يف  خ�شو�ش���ا  البحريني���ة  للعمال���ة  جم���الت  وفت���ح 
ال����رشكات والهيئ���ات اململوك���ة للحكوم���ة اأو الت���ي 

ت�شاهم يف راأ�شمالها.
4. الأخ���ذ بنظام احلد الأق�ش���ى جلل���ب العمالة 
الواف���دة وتفعيل���ه واملتابعة الدوري���ة حلالت طلب 
هذه العمالة يف ال�شوق البحرينية؛ لتزويدها بالعمالة 
املطلوبة بح�شب حاجة كل قطاع، ومراعاة جلب عمالة 

مدربة يف بلدانها على وظائف حمددة.
5. تهيئة مدد دورية منا�ش���بة لتعديل اأو�ش���اع 
العمالة ال�ش���ائبة كنظام بديل ملعاجلة م�شكلتها، مع 
و�شع �شوابط موحدة لت�شهيل هذه الإجراءات ب�شكل 
قانوين و�ش���ليم، بحيث ل ي�شمح بتجاوزها اأو الإفالت 

منها.

• عمل جلنة التحقيق الربملانية يف ظاهرة “الفري فيزا” ا�شتغرق 3 �شنوات	

ليلى مال اهلل

ي�ش���تعر�س جمل�س النواب يف جل�ش���ته املقبلة 
تقرير جلن���ة ال�ش���وؤون اخلارجي���ة والدف���اع والأمن 
الوطني بخ�ش���و�س املر�ش���وم بقان���ون رقم )36( 
ل�ش���نة 2017 بتعدي���ل امل���ادة )3( من املر�ش���وم 
بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حظر ومكافحة 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب
ون�ش���ت امل���ادة الأول���ى م���ن املر�ش���وم على 

ا�ش���تبدال ن�س الفقرة )3-1( م���ن املادة )3( من 
املر�ش���وم بقان���ون رقم )4( ل�ش���نة 2001 ب�ش���اأن 
حظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب التي 
تعاقب بال�ش���جن املوؤبد اأو ال�شجن الذي ل يقل عن 
10 �ش���نوات وبالغرامة الت���ي ل تقل عن 100 األف 
دين���ار ول جت���اوز 500 األ���ف دين���ار، كل م���ن جمع 
اأو اأعطى اأو خ�ش����س اأم���الكا اأو اأم���وال اأو عائداتها 
جلمعي���ة اأو جماع���ة اأو منظم���ة اأو هيئ���ة اأو ع�ش���ابة 
متار�س ن�شاطا اإرهابيا، يكون مقرها داخل البالد اأو 

خارجها، اأو لأحد املنتمن اإليها، اأو قام مل�شلحتها 
باأية عملية، اأو قدم لها دعما اأو متويال باأية و�شيلة، 

وكان يعلم مبمار�شتها لن�شاط اإرهابي.
 كما ت�شمن الن�س تقرير ذات العقوبة لكل من 
جمع اأو اأعطى اأو خ�ش�س اأمالكا اأو اأموال اأو عائداتها 
لفرد اأو جمموعة من الأفراد داخل البالد اأو خارجها، 
ميار�شون ن�شاطا اإرهابيا، اأو قام مل�شلحة اأي منهم 
باأي���ة عملية، اأو قدم لأي منه���م دعما اأو متويال باأية 

و�شيلة، وكان يعلم مبمار�شتهم لن�شاط اإرهابي.

 كما يعاقب بذات العقوبة كل من ت�شلم مبا�رشة 
اأو بالوا�ش���طة باأية طريقة كانت اأمالكا اأو اأموال اأيا 
كان نوعها من اأي من هوؤلء الأفراد اأو تلك اجلهات 
للمحافظة عليها اأو ا�ش���تغاللها مل�شلحة اأي منهم، 
ويعاقب على ال�رشوع يف اأي من اجلرائم املن�شو�س 
عليها يف الفقرات ال�ش���ابقة بذات العقوبة املقررة 

للجرمية التامة.
وياأت���ي القان���ون ملواكب���ة اجله���ود العاملي���ة 
والإقليمي���ة واملحلي���ة يف جمال اجلرمي���ة املنظمة 

وغ�ش���ل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو 
اإجراء �رشوري تقت�شيه موافقة الت�رشيعات الداخلية 
مع التفاقات الدولية ب�شاأن الت�شدي جلرائم غ�شل 
الأم���وال ومتوي���ل ومكافحة الإرهاب وتعزيز �ش���بل 

هذه املكافحة. 
واتفق���ت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل 
وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف ووزارة املالية ممثلة 
يف م�رشف البحرين املركزي مع ما جاء يف املر�ش���وم 

بقانون وواأهدافه ومربرات اإ�شداره.

املوؤبد وغرامة ن�صف مليون دينار عقوبة متويل الإرهاب
ت�رشيع للت�شدي جلرائم غ�شل الأموال 

ليلى مال اهلل

الحتاد الن�صائي يحتفل خارج القاعات املغلقة
قّدم عمال فنيا مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة العنف �شد املراأة

البحرين���ي  الن�ش���ائي  الحت���اد  احتف���ل 
وبالتع���اون م���ع مركز الأم���م املتح���دة لالإعالم 
لبل���دان اخلليج وبح�ش���ور وت�ش���جيع م���ن مدير 
املركز �ش���مري الدرابيع باليوم الدويل للق�شاء 

على العنف �شد املراأة.
جاء احتفال هذا العام مفارقا ومفالفا لكل 
الحتف���الت ال�ش���ابقة، اإذ اأقيم خ���ارج القاعات 
املغلقة، متوجها لعم���وم النا�س، فكان احتفال 

مب�شاركة يغلب عليها العن�رش ال�شبابي.
ومت الحتف���ال مبجمع���ي الرمل���ي والعايل. 
و�ش���مل فقرات متنوعة منه���ا “الفال�س موب”، 
ويعن���ي جتمع���ا مفاجئ���ا لأداء عم���ل مع���ن اأو 

تقدمي ر�ش���الة حم���ددة، م���ن اأداء هديل كمال 
الدي���ن، وكميل علي اأبواإدري�س والطفلة رميان 

الكواري.
العمل الفن كان �ش���ادما ملرتادي املجمع، 

فه���و يتناول ق�ش���ية من ق�ش���ايا العنف �ش���د 
املراأة، لفت هذا العمل جمهور املوجودين ومت 

 ”unmultimedia.org“ عر�ش���ه على موقع
بالأمم املتحدة يف نيويورك.

حمرر ال�صوؤون املحلية

تخفيف عقوبة مدان بال�رسقة بالإكراه لـ 3 �صنوات تاأييد �صجن �صاب 3 �صنوات اأحرق واأتلف �صيارتني
ق�ش���ت حمكمة ال�ش���تئناف العلي���ا اجلنائية 
ال�شاد�ش���ة، برف�س معار�ش���ة ا�ش���تئنافية ل�شاب 
)17 عام���ا( م���دان بالت�ش���بب يف اح���رتاق واإتالف 
مركبتن واإحلاق تلفيات فيهما، واأيدت معاقبته 
باحلب����س مل���دة 3 �ش���نوات واإلزام���ه بدف���ع قيمة 

اإ�شالح التلفيات.
وكان���ت حمكمة اأول درجة قد حكمت يف وقت 
�شابق باحلب�س ملدة 3 �شنوات للم�شتاأنف واآخر - 
مت تاأييد عقوبته يف وقت �ش���ابق - نظرا ل�ش���غر 
�ش���نهما كونهم���ا مل يتج���اوزا ال�17 م���ن عمرهما، 
وب�ش���جن متهم ثال���ث )18 عاما - مل ي�ش���تاأنف( 
مل���دة 5 �ش���نن، وكذل���ك باإلزامه���م بدف���ع مبلغ 
وق���دره 519 دينارا قيمة اإ�ش���الح مركبة مملوكة 
ل�رشك���ة ت�ش���ببوا باإتالفها؛ وذلك خ���الل اعتدائهم 
على اأف���راد ال�رشط���ة املتمركزين مبنطق���ة راأ�س 

الرمان بالعبوات امل�شتعلة “املولوتوف”.
وتتمثل تفا�شيل الق�ش���ية يف اأن امل�شتاأنف 
واملداَن���ن الآخَري���ن واآخري���ن جمهول���ن يق���در 

عدده���م بحوايل 20 �شخ�ش���ا، جتمهروا يف منطقة 
راأ����س الرم���ان، واعتدوا، بع���د حرقه���م لإطارات 
عل���ى ال�ش���ارع الع���ام واإغالقه بها، عل���ى دوريات 
ال�رشط���ة املتمرك���زة باملنطق���ة بوا�ش���طة عبوات 

“املولوتوف” احلارقة.
وت�ش���بب فعلهم هذا يف ا�ش���تعال النريان يف 
جوانب عدة من �ش���يارة مملوكة ل�ش���يدة فلبينية 
اجلن�شية، والتي مل تتقدم للمحكمة باأية تفا�شيل 
حول كلفة اإ�شالح �ش���يارتها املت�رشرة بن�شبة 15 
%، كما اأ�شفر رمي تلك “املولوتوفات” يف اأ�رشار 
ب�ش���يارة اأخرى مملوكة لإحدى ال�رشكات التجارية، 
كانت متوقفة بالقرب من موقع التجمهر، ف�ش���ال 
ع���ن تعطيلهم حلركة �ش���ري املركبات يف الطريق 

العام.
واأ�شار مالزم اأول اإلى اأن حترياته التي اأجراها 
بال�شتعانة مب�شادره ال�رشية، اأ�شفرت عن حتديد 
هوي���ة املدانن، اإذ اعرتف امل�ش���تاأنف املعاِر�س 
با�ش���رتاكه يف الواقع���ة رفق���ة باملدان���ن الثاين 

والثالث.
وثب���ت من خالل م�ش���تند تقدمت ب���ه ال�رشكة 

مالك���ة ال�ش���يارة الثانية اأن كلفة اإ�ش���الح الأ�رشار 
تقدر مببلغ 519 دينارا.

واأدانت حمكمة اأول درج���ة املتهمن الثالثة 
اأنه���م يف ليلة 17 دي�ش���مرب 2015، اأول: اأ�ش���علوا 
واآخ���رون جمهول���ون عم���دا حريق���ا يف ال�ش���يارة 
اململوك���ة للمجن���ي عليها “الفلبيني���ة”، كان من 
�ش���اأنه تعري����س حياة النا����س واأمواله���م للخطر، 
ثانيا: عر�ش���وا عم���دا واآخرون جمهولون �ش���المة 
و�ش���ائل النقل اخلا�ش���ة للخط���ر بع���د اأن اأ�رشموا 
الن���ار يف املنق���ولت بعد و�ش���عها عل���ى الطريق 
العام وذلك بغر�س اإحداث ربكة يف حركة ال�شرية 
ومن���ع العامة من امل���رور، ثالثا: اأتلف���وا واآخرون 
جمهولون عمدا ال�شيارة اململوكة لل�رشكة املجني 
عليه���ا، رابع���ا: ا�ش���رتكوا واآخ���رون جمهولون يف 
جتمه���ر موؤلف م���ن اأكرث من 5 اأ�ش���خا�س الغر�س 
من���ه الإخالل بالأم���ن الع���ام م�ش���تخدمن العنف 
لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اأجلها، خام�ش���ا: 
حازوا واأحرزوا عبوات حارقة “مولوتوف” بق�ش���د 
ا�شتعمالها يف تعري�س حياة واأموال النا�س العامة 

واخلا�شة للخطر.

عدلت حمكمة ال�ش���تئناف العلي���ا اجلنائية 
الأولى عقوبة �ش���اب )17 عاما( مدان واآخر ب�رشقة 
اأم���وال حم���ل عباءات ن�ش���ائية بالإك���راه بعد خنق 
�شخ�س وتهديده ب�شكن و�رشبه ب� “لوح خ�شبي”، 
واكتفت مبعاقبة امل�ش���تاأنف الأول باحلب�س ملدة 
3 �ش���نوات، فيم���ا اأيدت عقوبة الآخ���ر )20 عاما( 

املحكوم عليه بها وهي ال�شجن 5 �شنوات.
كم���ا اأي���دت املحكم���ة اإلزامهم���ا يف الدعوى 
املدني���ة اأن يوؤدي���ا للمدعي باحل���ق املدين مبلغ 
400 دين���ار على �ش���بيل التعوي����س املوؤقت مع 
اإلزامهم���ا مب�ش���اريفها ومبلغ 20 دين���ارا مقابل 

اأتعاب املحاماة.
وتع���ود التفا�ش���يل اإل���ى اأن امل�ش���تاأنفن 
و3 اأ�ش���خا�س اآخرين جمهولن كان���وا قد داهموا 
بحوايل ال�ش���اعة 1:30 فجرا م�ش���كن املجني عليه 
الأول بع���د طرق بابه، اإذ فتح له���م املجني عليه 
الباب فاقتحمه املتهمان، فيما وقف اآخر جمهول 

قرب الباب.
وخ���الل ذلك طوق امل�ش���تاأنف الث���اين رقبة 

املجن���ي عليه بذراعيه حتى خنق���ه، و�رشبه الثاين 
بلوٍح خ�ش���بي عل���ى كتفه وظه���ره، و�رشقا حافظة 
نق���وده، والت���ي حت���وي بطاق���ة هويت���ه وبطاقة 
ائتمانية وملكية �شيارته ورخ�شة قيادته وبطاقة 
�شقيقه، ومبلغ مايل خا�س مبحل عباءات ن�شائية، 
وكذلك هاتفن نقال���ن، وحال فرارهما اأب�رشهم 
ج���ار املجني عليه املتهمن يف���رون من املكان، 
والذي تعرف على �شورة امل�شتاأنف الثاين، ف�شال 
عن التعرف عليهما يف طابور تعريفي، والذي اأكد 

حمل اأحدهما �شكينا حينها.
وثبت للمحكم���ة اأن امل�ش���تاأنفن بتاريخ 4 
يناي���ر 2015، �رشقا واآخرون جمهولون املنقولت 
اململوك���ة للمجن���ي عليه وحمل للعب���اءات وذلك 
بالإك���راه الواق���ع عليه ب���اأن اعتدوا على �ش���المة 
ج�ش���مه ب�رشبه بكتف���ه الأمين وظه���ره فاأحدثا به 
اإ�ش���ابتيه املو�ش���وفتن بتقري���ره الطبيب فبثا 
الرعب يف نف�ش���ه ومتكنا بهذه الو�ش���يلة الق�رشية 
من �شل مقاومته وال�شتيالء على هذه امل�رشوقات 

والفرار بها.

   اإعداد: عبا�س اإبراهيم



اختالل امليزان البيئي

اإن للغطاء النباتي دورا مهما ال بديل عنه يف 
حتقيق التوازن البيئي، واملحافظة على التنوع 
احلي���وي على وجه االأر�ض، فم���ا االأ�رضار البيئية 
الت���ي اأحدثها تدهور الغط���اء النباتي يف مملكة 

البحرين؟
االأرق���ام الر�سمية تتحدث ع���ن تراجع كبري 
�سهدته الرقع���ة الزراعية يف اململكة يف غ�سون 
ال�سن���وات ال�سب���ع املا�سي���ة، اإذ ن����رضت وكال���ة 
الزراع���ة وال���روة البحرية يف الع���ام 2010 اآخر 

اإح�ساء لها عن واقع الغطاء النباتي يف البحرين.
واأثن���اء ال�سعي للح�س���ول عل���ى اإح�ساءات 
ر�سمية نر�س���د من خاللها م�س���ار تراجع الرقعة 
اخل�رضاء خالل هذه ال�سنوات، بدا اأن اآلة احل�ساب 
البحريني���ة توقف���ت عند ذل���ك الع���ام، اأو العام 
الذي يليه عند اآلة احل�ساب اخلليجية، اإذ �سجلت 
اإح�ساءات االأمانة العام���ة لدول جمل�ض التعاون 
م�ساحة االأرا�سي الزراعية يف 2011 بنحو 3750 

هكتارا.
ويف الوق���ت ال���ذي يعول فيه عل���ى الزراعة 
البدائ���ل التعوي�سي���ة ع���ن  التجميلي���ة كاأح���د 

امل�ساح���ات الزراعية املجروف���ة، تظهر االأرقام 
الر�سمية ال�سادرة عن الهيئ���ات البلدية االأربع 
اأن اإجمايل م�ساحة هذا النوع من الزراعة ال يتجاوز 
357 هكتارا، مقابل نح���و 1500 هكتار زراعي 
مت جرفه خالل 7 �سنوات فقط، كما اأ�سارت اإليه 
اآخر ت�رضيح���ات م�سوؤويل وكالة �س���وؤون الزراعة 

والروة البحرية.
 

الأ�ضرار البيئية

وفيم���ا يتعل���ق باالأ����رضار البيئي���ة، تاأك���د 
لل�سحيفة انع���دام وجود درا�سات وطنية علمية 
تر�س���د االآث���ار البيئي���ة وغريه���ا املرتتبة على 

تراجع الغطاء النباتي يف اململكة.
وجرى التوا�سل مع املجل�ض االأعلى للبيئة؛ 
لالط���الع على درا�ساتهم ب�س���اأن تاأثريات تراجع 
الرقعة اخل����رضاء على معدالت التلوث، واملناخ، 
واملبادرات التي يعمل���ون على اإطالقها يف هذا 
ال�س���دد، واملخاط���ر املحتملة يف ح���ال ا�ستمرار 
وت���رية الرتاجع، اإال اأن موظف���ي اإدارة العالقات 
العام���ة باملجل����ض اأكدوا يف ات�س���ال هاتفي مع 

ال�سحيفة عدم اخت�سا�سهم بهذا ال�ساأن.
كم���ا مل ي�ستج���ب املجل����ض اأي�س���ا لطل���ب 
احل�سول عل���ى اإح�ساء مقارن جل���ودة الهواء يف 

مملكة البحرين.
ومن جان���ب الفالحني، اأك���دوا اأن املناخ يف 
البحري���ن مل يع���د كما هو يف ال�ساب���ق، واأن ذلك 

انعك�ض على موا�سم اإثمار املزروعات.
اإذ اأ�س���ار الف���الح ف���ردان القي���دوم اإلى اأن 
مو�س���م اإثمار املزروعات اأخذ يتاأخر عن ال�سابق، 
ف���كان يبداأ املو�سم بحلول �سهر �سبتمرب، اإال اأن 
طول ف�س���ل ال�سيف يف الوق���ت احلا�رض اأ�سبح 
يوؤخ���ر من���و املزروع���ات اإل���ى منت�س���ف اأكتوبر 

واأحيانا اإلى �سهر نوفمرب.
وهو االأم���ر ذاته ال���ذي اأكده الف���الح احلاج 
عبا�ض ح���ني قال “قب���ل كنا نواج���ه �سعوبة يف 
�سه���ر ثماني���ة ب����ض، وما يج���ي �سه���ر ت�سعة اإال 
طلع ال���زرع واعتدل اجلو، ب�ض احلني يجي �سهر 

احدع�ض وتوه يعتدل اجلو ويطلع الزرع”.
 

اجلزر احلرارية

ويف هذا ال�سياق يقول الباحث علي التاجر: 
اإن تده���ور الغط���اء النباتي يعن���ي اإحداث خلل 
يف دورة الكرب���ون، ودورة النيرتوج���ني، ودورة 

املاء.

واأ�س���ار اإل���ى اأن اأحد الباحث���ني البحرينيني 
در�ض ظاهرة “اجلزر احل�رضية احلارة” يف مملكة 
البحرين، والتي يعد اأحد اأبرز م�سبباتها ا�ستبدال 
الغطاء الطبيعي من نب���ات اأو ماء اأو تربة بغطاء 
اآخ���ر ا�سمنتي، مبا يوؤدي اإلى جعلها مبثابة البوؤر 

التي تنفث احلرارة يف حميطها.
وذك���ر اأن هذه الدرا�سة التي اأجراها الباحث 
على جزيرتي اأم���واج وديار املحرق، ك�سفت عن 
ارتف���اع درجات احلرارة يف تل���ك اجلزيرتني عن 

ال�سابق.
واأ�س���اف: اأنا وخ���الل درا�ست���ي لنيل درجة 

املاج�ستري بني العامني 2007 و2012، خل�ست 
اإل���ى اأن املحرق ه���ي اأكر جزر مملك���ة البحرين 
حرارة، وهذا ما يوؤك���د اأثر التمدد العمراين على 

رفع درجات احلرارة وت�سكل البوؤر احلرارية.
وتاب���ع: يف بحثي عن ج���ودة الهواء، الحظت 
اأن العالق���ة بني احل���رارة والرطوب���ة يف املحرق 
خمتل���ة، ففي اأي م���كان جتد اأن عالق���ة احلرارة 

بالرطوبة عك�سية.
اإلى ذلك، نب���ه الباحث حميد عبدالغفار اإلى 
عدم وج���ود درا�سات تقي�ض االأث���ر البيئي على 

نف�سية االإن�سان، و�سحته.

وق���ال: اإن مملك���ة البحري���ن كان���ت تتمتع 
مبناط���ق ذات تن���وع حي���وي كم���ا ه���و يف خليج 
توبلي، حيث جتد يف املرت املربع الواحد خمتلف 
اأن���واع الكائن���ات احلي���ة، وهي تعي����ض دورتها 
الطبيعي���ة، ه���ذا ال���ذي نتحدث عن���ه دفن ومت 
بيع���ه، يف الوقت الذي كان يرفد فيه هذا املرت 

البحر الآالف ال�سنني باالأ�سماك.
واأما الباح���ث البيئي �سرب الوداعي فيقول: 
�سابقا، كان النا����ض يكفيهم اأن ي�ستلقوا حتت 
ظل �سجرة بكل راحة؛ الأنه مل يكن هناك ملوثات 
توؤذي املناخ، ولكن اإزالة الغطاء النباتي وذهاب 
املياه وزيادة ال�سغط ال�سكاين اأدت اإلى اندثار 
العديد م���ن الكائنات، وارتفاع معدالت التلوث 
يف اجل���و، واالإ����رضار ب�سحة االإن�س���ان، اإذ بذهاب 
الغط���اء النباتي مل يعد هناك ما يلطف اجلو وما 

يرعى التنوع احليوي.
وعمل���ت ال�سحيفة على ر�س���د 3 متغريات 
مناخي���ة جدي���رة بالدرا�س���ة، مت احل�سول عليها 
م���ن اإدارة االأر�ساد اجلوية، اأ�س���ارت اإلى ارتفاع 
متو�س���ط درجات احل���رارة وانخفا����ض متو�سط 
الرطوبة ال�سنوية، اإلى جانب تذبذب م�ستويات 
هطول االأمطار خالل ال�سنوات من 2000 وحتى 

.2017
وعن هذه االإح�ساءات، علق اأ�ستاذ الفيزياء 
التطبيقية ورئي����ض اجلمعية الفلكية البحرينية 
وهي���ب النا����رض باأن االأرق���ام بين���ت اأن م�ستوى 
هط���ول االأمطار )ولي����ض تكراره���ا( من 2013 
وحتى 2016 كانت اأكر منها يف االأعوام 2008 
و2010 و2001، بينم���ا كان الع���ام 2008 ه���و 
االأق���ل هط���وال لالأمط���ار، يف ح���ني كان متو�سط 
درجة حرارته اأقل من االأعوام 2013 اإلى 2016 

مبقدار درجة.
ولف���ت اإل���ى اأن ه���ذا االأمر ي�سع���ب حتليله 
وتف�س���ريه، ويتطلب عمل منذجة ريا�سية تربط 
ذل���ك مع عوام���ل جوية اأخ���رى، وظواهر طبيعية 
رئي�شة مثبت���ة، من دورة النانو والنينا والن�شاط 
ال�سم�س���ي ودورة البق���ع ال�سم�سي���ة؛ ملا لها من 

تاأثري على منظومة الطق�ض.
وراأى اأن امللف���ت لالنتب���اه م���ن خ���الل هذه 
االأرق���ام ه���و االنخفا����ض امللح���وظ يف الرطوبة 
الن�سبية، اإذ كان متو�سطها يف الفرتة من 2000 
اإلى 2007 ح���وايل 61 %، اأعقبه انخفا�ض كبري 
ومت�سل�س���ل م���ن 2009 اإل���ى 2012، ثم الثبات 
�سنتني تقريبا، ثم االرتفاع يف 2015 ولكن اإلى 

م�ست���وى 58 % من الرطوب���ة بعد اأن 
و�سل متو�س���ط الرطوبة حدا اأدنى يف 

العام 2012 مبقدار 50 %.
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“�لتوح�ش �لعمر�ين” ي�ضـــــــع �لبحرين على �أعتاب كارثة بيئية

خريطة مت التقاطها عرب الأقمار ال�شناعية، ن�شرها موقع “غوغل”، تظهر فيها 	•

التغريات التي طراأت على خارطة مملكة البحرين بني العامني 1984 و2016

بالدنابالدنا6

�����س����ن����وات  10 ك�������ل  درج�����������ة  ال�����ب�����ح�����ري�����ن  ح�������������رارة  زي�������������ادة 
اإزالة الغطاء النباتي تعزز بروز ظاهرة “اجلزر احلرارية”ط�����ول ف�����س��ل ال�����س��ي��ف اأخ������ر م���و����س���م االإث����م����ار

التجميلي���ة للرقع���ة  هكت���ارا  و357  متبقي���ة  زراع���ي  هكت���ار   2200

�ضيدعلي �ملحافظة

ت�ص����ر عقارب ال�صاعة اإىل احلادي����ة ع�صرة �صباحا من يوم الأربعاء 

املواف����ق 8 نوفم����ر 2017، ول �ص����يء �صوى �صوت اجلراف����ة ميلأ املكان، 

ت����روح وجتيء، ت�صوي الأر�ض التي كان����ت يف يوم من الأيام تعج باأ�صراب 

الطيور، التي يبعث نغمها يف النف�ض البهجة وال�صكينة.

هناك، عل����ى اجلانب الآخر، غرفة اإ�صمنتية �صغرة، يجل�ض اأمامها 

رجل خم�صيني على كر�صي اأ�صود اللون، مديرا بظهره للجرافة، يقتن�ض 

اللحظ����ة؛ ليناجي فيه����ا النخيل والأ�صجار التي مل يح����ن وقت اقتلعها 

بعد.

احل����اج جعفر ن�صيف، ال����ذي يعمل يف اإحدى م����زارع قرية املق�صع، 

و�صى ملندوب “البلد” مبا هو اأق�صى من ذلك امل�صهد، حني قال ب�صوته 

املتح�ص����رج ولهجته القروية: “هذي اجلرافات ما بتوقف، بتقلع املزرعة 

كامل، هذا اللي قاله لينا راعي املزرعة”.

واأ�ص����اف “م����و ب�����ض هاملزرعة، حت����ى امل����زارع اللي �صوبن����ا خروا 

املزارعني فيها اإنهم راح يقلعونها”.

ول����دى �صوؤاله عن خطط����ه املقبلة، قال “بقع����د يف البيت، بعد وي�ض 

اأ�صوي”.

اإن ه����ذا امل�صهد يبدو للوهلة الأوىل لكثر من النا�ض م�صهدا عابرًا، 

ل ي�صتحق التوقف عنده؛ ملا اعتادوه من م�صاهد اقتلع املزارع والغطاء 

الأخ�ص����ر الذي كان مي����لأ يوما ما م�صاحات وا�صعة م����ن مناطقهم، فيا 

ترى هل هناك داع للتوج�ض خيفة من اأعمال التجريف هذه؟

يوؤك����د الباحث البيئ����ي �صر الوداعي اأن ا�صتم����رار اأعمال التجريف 

للرقع����ة الزراعية بذات الوترة، �صيوؤدي يف املدى املنظور اإىل “ح�صول 

تدهور كارثي اإن �صح التعبر”.

واأم����ا الباحث يف جمال القت�صاد البيئ����ي حميد عبدالغفار فاأجاب 

ع����ن هذا ال�صوؤال بطريقته اخلا�صة قائًل “اأن����ا اأعتقد اأنه �صتعلق لوحة 

يكت����ب عليها اأن����ه كان هنا ذات يوم بل����د ا�صمها البحري����ن”، وم�صيفا: 

�صت�صب����ح بل �صك منطق����ة خطرة ل ميكنه����ا اأن تكون مكان����ًا منا�صبًا 

لل�صكنى.

فيما اأ�صار الباحث البيئي علي التاجر اإىل اأن اأحد النماذج املحاكية 

الت����ي �صمنها يف ر�صال����ة املاج�صتر، توق����ع اأن تزيد درج����ة احلرارة يف 

البحري����ن درج����ة واحدة كل 10 �صنوات، يف ح����ال ا�صتمر تراجع الغطاء 

النباتي على ما هو عليه، مبينا اأن هذا املقدار من الزيادة خطر جدا.
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حماية املزارع بالقانون

بات من الوا�سح اأن اأحد اأبرز اأ�سباب ا�ستمرار 
اأعم���ال التجري���ف للرقع���ة الزراعية، ه���و غياب 

الت�رشيع الذي يحمي هذه الرقعة من التجريف.
وتوجه���ت ال�سحيف���ة بال�س���وؤال اإلى ع�سو 
جلنة املراف���ق العامة والبيئ���ة مبجل�س النواب 
حم�س���ن البكري حول االهتم���ام الت�رشيعي الذي 
حتظ���ى ب���ه الق�ساي���ا ذات العالق���ة بالرقع���ة 
الزراعية وال�س���اأن البيئي لدى املجل�س، اإذ اأكد 
اأن ع���دد الت�رشيع���ات املقدم���ة يف ه���ذا ال�ساأن 

حمدود جدا.
واأعل���ن عن عزم���ه التق���دم بت�رشي���ع نيابي 
يحف���ظ ب���ه م���ا تبق���ى م���ن االأرا�س���ي الزراعية 
يف مملك���ة البحري���ن، ومين���ع تغي���ر ت�سنيفها 

ملمار�سة اأن�سطة اأخرى عليها.
واأو�س���ح ب�ساأن م�رشوع قانون البيئة املحال 
من احلكومة اإلى املجل�س، اأن اللجنة انتهت من 
درا�سته واأحالته اإلى هيئة املكتب؛ لطرحه على 
جدول اأعمال املجل����س منذ مايو 2016، ولي�س 
معلوما حتى االآن متى تعتزم الهيئة طرحه على 

جدول اأعمال املجل�س.
واأما رئي����س جلنة املرافق العام���ة والبيئة 
مبجل�س ال�سورى حممد عل���ي ح�سن، فاأ�سار اإلى 
اأن الت�رشيع���ات ال�سادرة يف م���ا يتعلق بال�ساأن 
الزراع���ي، �س���در بع�سه���ا على �س���كل قوانني 
من���ذ مدة طويلة، وبع�سه���ا م�ستمد من قوانني 
جمل����س التعاون اخلليجي، كقان���ون املبيدات، 
واحلجر الزراعي، فيما �سدر بع�سها على هيئة 

قرارات وزارية.
ولفت اإل���ى اأن اللجنة حاليا لي�س لديها اأي 

ت�رشيعات تتعلق يف هذا ال�ساأن.
وعرب عن اأمله يف اأن يتم تطوير الت�رشيعات 
املقرة حالي���ا، واأن ت�سن قوانني جديدة مالئمة 
للحفاظ عل���ى الرقعة الزراعية يف البحرين، واأن 
تتكامل م���ع ه���ذه الت�رشيع���ات، ا�سرتاتيجيات 
للتنمي���ة الزراعي���ة وح�س���ن ا�ستغ���الل لل���روة 

املائية يف مملكة البحرين.
 

دعم املزارعني

وم���ن جانب املزارعني، اأك���د الفالح فردان 
القيدوم ملندوب ال�سحيفة اأن اأبرز ما يدفعهم 
كمزارعني لال�ستم���رار يف هذه املهنة هو اإيجاد 
الت�رشيع���ات التي حتمي االأرا�س���ي الزراعية من 
حتولها اإلى ن�ساطات اأخ���رى، اإ�سافة اإلى اإيجاد 

دعم خا�س للمزارعني.
وكذل���ك اأثن���ى علي���ه الفالح احل���اج خليل، 
ال���ذي قال اإن اأكر ما يدفعهم لال�ستمرارية هو 
�سمان االأرا�سي الت���ي يعملون فيها، من خالل 
اإبقائها عل���ى ت�سنيفها الزراع���ي، اإ�سافة اإلى 
دعم الدولة لهم بتوفر امل�ستلزمات واالأدوات 

الزراعية والبذور باأ�سعار منا�سبة.
ويف ه���ذا االإطار اأك���د الباحث �سرب الوداعي 
اأن البحري���ن بحاج���ة اإلى ت�رشي���ع قانون حموري 
للبيئ���ة، واأن تعق���د ور����س عم���ل تخ�س�سي���ة 
ي�سرتك فيه���ا جميع اجلهات ذات العالقة بهذا 
ال�ساأن البيئ���ي، يعاجلون م���ن خاللها امل�سائل 

القانونية للخروج بت�رشيع بيئي متطور.
وعن���د احلدي���ث ع���ن الت�رشيعات، جن���د اأن 
د�ست���ور مملكة البحرين ج���اء يف مادته التا�سعة 
الفق���رة )ز( “تتخ���ذ الدول���ة التداب���ر الالزمة؛ 
م���ن اأجل حتقي���ق ا�ستغالل االأرا�س���ي ال�ساحلة 
للزراعة ب�سورة مثمرة، وتعمل على رفع م�ستوى 
الفالح، ويحدد القانون و�سائل م�ساعدة �سغار 

املزارعني ومتليكهم االأرا�سي”.
وتن����س اأي�س���ا امل���ادة 11 من���ه عل���ى اأن 
“ال���روات الطبيعية جميعه���ا ومواردها كافة 
مل���ك للدول���ة، تق���وم عل���ى حفظه���ا وح�س���ن 

ا�ستثماره���ا، مبراع���اة مقت�سيات اأم���ن الدولة 
واقت�سادها الوطني”.

ويبقى ال�س���وؤال مفتوحا ع���ن اأ�سباب وفاة 
“قان���ون حماية االأرا�س���ي الزراعية”، منذ اأعلن 
عنه الوكيل امل�ساعد لوزارة البلديات والزراعة 

)�سابقا( �سلمان اخلزاعي قبل نحو 8 اأعوام.
 

فر�ض ال�ضريبة البيئية

اإن ت�رشي���ع القان���ون �سي�ساه���م ب���ال �سك يف 
حماي���ة ما تبقى م���ن االأرا�سي الزراعي���ة، اأو على 
االأقل �سينظم من عملية التجريف غر املدرو�س 
للغط���اء النبات���ي، بال�س���كل الذي يحف���ظ للبيئة 
توازنها وتنوعها احليوي، ويحقق للمملكة �سيئا 

من االكتفاء الذاتي يف اأحد اأنواع الغذاء.
ولكن احلاجة تبقى ملحة لبحث �سبل معاجلة 
االأ�رشار التي حلقت بالرقعة الزراعية يف اململكة 

وانعك�ست بدورها على الواقع البيئي.
طرحن���ا ه���ذا ال�س���وؤال عل���ى الباح���ث حميد 
عبدالغفار، الذي اأك���د اأهمية حتقيق الوعي لدى 
جميع االأطراف املرتبطة بالقرار البيئي يف املقام 
االأول، اإل���ى جانب اال�ستفادة من جتارب االآخرين 

الناجحة، ورعاية املبادرات الفردية الرائدة.
وتابع: هناك اأ�سجار م�ستقدمة مالئمة للبيئة 
املحلي���ة كالني���م واملورينغ���ا، وهن���اك اأ�سج���ار 
اأ�سيل���ة مل ت�ستطع حتمل الو�س���ع البيئي احلرج 
فمات���ت، وعليه فاإن اإع���ادة قولب���ة االأمور خللق 
بيئة جي���دة، يتم من خالل اختي���ار االأ�سجار التي 

ت�ستطيع التعاي�س مع البيئة.
وقال: اإ�سافة اإلى ذلك، ينبغي فر�س �رشيبة 
بيئي���ة عل���ى امل�ستثمري���ن الذي���ن ي�ساهمون يف 
االإ�رشار بالبيئة بفعل م�ساريعهم ال�سناعية، وهو 
ما مت احلديث عنه يف قمة االأر�س بالعام 1975.

واأم���ا الباح���ث علي التاج���ر فراأى اأن���ه اإذا مل 
يك���ن باالإم���كان فر�س ه���ذا النوع م���ن ال�رشائب 
عل���ى امل�سان���ع وامل�ستثمرين، فال اأق���ل اأن يتم 
اإ�رشاك القطاع اخلا����س يف عملية التخ�سر، على 
غ���رار اإ�رشاكهم يف بن���اء امل�ست�سفي���ات واملراكز 

االجتماعية وغرها.
فيم���ا راأى الباحث �س���رب الوداعي اأن احللول 
االإ�سرتاتيجية بحاجة اإلى درا�سة جدوى، من خالل 
ت�سكيل فري���ق علمي اأهلي يقوم بدرا�سة الواقع 
البيئي، وبالتايل ي�س���ع احللول ويتم تبنيها من 

الدولة.
 

احلق البيئي

ويظه���ر مما �سبق حجم ال���دور ال�سلبي الذي 
لعب���ه التو�سع العم���راين يف البحري���ن، والذي مت 
دون درا�س���ة م�سبق���ة اأو الحق���ة لالآث���ار البيئي���ة 
املرتتبة علي���ه، ب�سكل حّول اأح���د روافد التنمية 
اإل���ى وح�س كا�رش يقتلع بال رحمة اأحد اأبرز املوارد 

الطبيعية للمملكة.
فكم���ا اأن م���ن ح���ق اإن�س���ان ه���ذه االأر�س اأن 
يوف���ر ل���ه م�سك���ن، كذل���ك م���ن حق���ه اأن يحظى 
بالبيئ���ة النظيفة التي حتفظ له �سحته النف�سية 
واجل�سدية واأمنه الغذائ���ي، وال يقت�رش ذلك على 
االإن�سان فقط، بل اإن هذه البيئة ت�سكل يف بع�س 
االأحيان كل ما لدى بع����س اأنواع الكائنات احلية 

االأخرى.
وعلي���ه اأ�سبح م���ن ال����رشورة مب���كان اإيجاد 
الت�رشيع���ات التي تنظم عملي���ة التو�سع العمراين 
على ح�ساب الرقع���ة الزراعية يف اململكة، ب�سكل 
يحفظ للبيئ���ة توازنها وتنوعها احليوي، ويحقق 
له���ا �سيئا من اأمنه���ا الغذائي، قب���ل اأن “يفوت 

الفوت” كما يف املثل ال�سعبي.

ال درا����س���ات ت��ق��ي�����س اأث����ر ال��ت��ج��ري��ف ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ح��ة وامل��ن��اخ
االأرا����س���ي ج���رف  عليهم  لي�سهل  امل���زروع���ات  ق��ت��ل  ي��ت��ع��م��دون  م���الك 

قان���ون حماي���ة االأرا�س���ي الزراعي���ة “يف ذم���ة اهلل” وال بيان الأ�سب���اب الوفاة

اخلط ال�ضاحلي لقرية باربار العام 1992 والذي حتول ملنطقة �ضكنية	•

�ضورة جوية ملنطقة قلعة البحرين	•

خمطط �ضاحل جنو�ضان بعد اإزالة الغطاء النباتي	•

خمطط �ضاحل كرانة بعد اإزالة الغطاء النباتي	•

• �ضرب الوداعي: باحث بيئي حائز على دكتوراه يف القانون البيئي، ميتلك خربة عملية متتد ل�ضنوات عديدة يف 	

التخطيط اال�ضرتاتيجي البيئي، كاتب �ضحايف، وحمكم لعدد من اجلوائز العلمية، وموؤ�ض�ض لعدد من اجلمعيات البيئية

• علي التاجر: باحث بيئي حائز على ماج�ضتري يف العلوم البيئية والتنمية امل�ضتدامة، 	

ميتلك خربة عملية متتد لع�ضر �ضنوات يف حقل البيئة

• حميد عبدالغفار: باحث اقت�ضادي حائز على ماج�ضتري يف اقت�ضاديات املياه 	

ولديه اأبحاث يف ال�ضاأن الزراعي والبيئي

طريق البحر بقرية كرانة )�ضابقا(	•

مدخل قرية العكر يف الثمانينات	•

• ... غابات النخيل بالقرب من عني عذاري	

عني كوكب ال�ضيخ بالنبيه �ضالح	•

امل�ستثمرينبالصورة ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�����رشر  ���رشي��ب��ة  ل��ف��ر���س 

اإحدى 	•

اأرا�ضي احلزام 

االأخ�ضر 

)�ضابقا( 

معرو�ضة 

للبيع

خمطط 	•

احلزام 

االأخ�ضر 

بح�ضب القرار 

الوزاري

خمطط 	•

احلزام 

االأخ�ضر بعد 

حتوله ملناطق 

تعمريية 

خ�ضراء

وراأى اأن���ه ال ميك���ن اأي�سا غ�س 
الط���رف عن تغر الرقع���ة االأر�سية 
للبحري���ن، حيث مت دفن الكثر من 

البحر الإقامة م�ساريع خدمية وتنموية.
واأم���ا ا�ست�ساري االأورام علي ح�سن فاأ�سار 
اإل���ى اإمكاني���ة وج���ود عالقة غ���ر مبا�رشة بني 
اأورام واأمرا�س اجلهاز التنف�سي واإزالة الغطاء 
النبات���ي؛ على اعتبار اأن الغطاء النباتي ميثل 
م�سف���اة طبيعي���ة تنقي اجلو م���ن امللوثات، 
اجله���از  اأورام  بتك���ون  تت�سب���ب  ق���د  الت���ي 

التنف�سي.
واأك���د على ع���دم وجود درا�س���ات حملية 
در�س���ت العالقة بني تراجع الغطاء النباتي يف 

البحرين وت�سكل هذا النوع من االأورام.
 

حّمى التنمية العمرانية

اإن اإدراك حج���م االأخط���ار املرتتب���ة عل���ى 
انح�س���ار الرقعة اخل����رشاء، يجرنا اإل���ى الرجوع 
للبح���ث ح���ول االأ�سب���اب التي دفع���ت املالك 

للتخلي عن اأرا�سيهم الزراعية.
عدنا للحاج جعفر ن�سيف، اإذ اأكد اأن العائد 
امل���ادي ال�سعي���ف ملهن���ة الزراعة ه���و الذي 
يدفع م���الك املزارع اإل���ى ا�ستب���دال ن�ساطها 

بن�ساطات اأخرى ذات عائد مادي كبر.
ولي�س احلاج جعف���ر وحده، فالفالح احلاج 
عبا����س ال���ذي حل من���دوب ال�سحيف���ة �سيفا 
عل���ى مزرعت���ه يف كران���ة، راأى اأن الزي���ادة يف 
عدد ال�سكان وازدي���اد الطلب على امل�ساريع 
العقاري���ة اأدى اإل���ى جل���وء العدي���د من مالك 
املزارع لتحويل ن�ساطها اإلى م�ساريع عقارية؛ 
للن�ش���اط  ال�شعي���ف  امل���ادي  للعائ���د  نظ���را 

الزراعي.
واأما احلاج خليل الذي يعاون اأخاه يف رعاية 
مزرعته يف قري���ة الديه، ذكر اأن مالك املزرعة 
كان���وا قد عزموا قبل �سنوات ع���دة على اإلغاء 
م�رشوع املزرعة، وا�ستبداله مب�رشوع عقاري، اإال 
اأن ه���ذا امل�رشوع األغي، منوها يف الوقت نف�سه 
اإل���ى اأن اأبرز اأ�سب���اب تراجع الرقع���ة الزراعية 
يف البحري���ن هو حتول االأن�سط���ة الزراعية اإلى 

اأن�سطة عقارية.
ف���ردان  احل���اج  الف���الح  ق���ال  وكذل���ك 
القي���دوم، الذي يرعى اإح���دى املزارع يف قرية 
بارب���ار: اإن ال�سب���ب الرئي����س لتقل����س اأعداد 
املزارع وجتريف الرقع���ة اخل�رشاء يف البحرين 
لي����س مرتبطا بالظ���روف البيئي���ة، بقدر دور 
الزحف العمراين عل���ى املزارع التي ال ميلكها 

مزارعوها.
ويف ه���ذا االإط���ار، اأ�س���ار 

الباحث حمي���د عبدالغفار 
اإلى اأن غياب ال�سيا�سات 

االإ�سكاني���ة كان له دور ب���ارز يف اإحداث طفرة 
عمراني���ة، اجتاحت م�ساح���ات وا�سعة من تلك 

الرقعة اخل�رشاء.
واأم���ا الباح���ث �س���رب الوداع���ي فذك���ر اأن 
الطفرة النفطي���ة، وُحّمى التنمي���ة العمرانية، 
لعبت���ا دورا رئي�س���ا يف تراجع ه���ذه الرقعة، اإذ 
دف���ع ذل���ك اأ�سحاب امل���زارع اإل���ى تعمد قتل 
املزروعات لتغي���ر ا�ستخدامات االأرا�سي، يف 

م�ساريع ا�ستثمارية اأكر ربحية.
وت�س���ر االأرق���ام الت���ي ح�سل���ت عليه���ا 
ال�سحيف���ة م���ن هيئ���ة البحري���ن للمعلومات 
اململك���ة  اأن  اإل���ى  االإلكرتوني���ة  واحلكوم���ة 
�سهدت قفزة عمراني���ة كبرة بني العامني 
2001 و2017 مبع���دل 8.6 األ���ف مبنى 

جديد �سنويا.

اخل�ضراء ال�ضامت” للرقعة  “القتل 
اإن حتويل الن�شاط الزراعي اإلى ن�شاط اآخر 
لي�س خا�سعا لرغب���ة مالك االأر�س فقط، واإمنا 
تدخل يف تقرير ذل���ك جهات عدة منها الهيئة 
العام���ة للتخطيط العم���راين، ووكال���ة �سوؤون 
الزراع���ة والروة البحرية، اإ�سافة اإلى املجل�س 

البلدي، وذلك عرب اآلية “تغير الت�سنيف”.
فتغي���ر الت�سني���ف ب���ات مبثاب���ة القاتل 
ال�سامت للرقعة اخل�رشاء يف اململكة، خ�سو�سا 
يف ظل ع���دم وج���ود قوانني حتم���ي االأرا�سي 
الزراعي���ة من تغير ت�سنيفه���ا، �سوى منطقة 
احل���زام االأخ�رش، والتي بدورها مل ت�سمد كثرا 

الوح�س  زح���ف  اأمام 
العم���راين، حت���ى 

طالته���ا اأني���اب التغير موؤخ���را، وحولتها اإلى 
منطقة عمرانية خ�رشاء.

 

املحرق والعا�ضمة

فف���ي حمافظة املحرق، ق���ال رئي�س اللجنة 
املالي���ة والقانوني���ة باملجل����س البل���دي غازي 
املرباطي اإن املواقع التي كانت حتمل ت�سنيفا 

زراعيا يف املحرق هي 4 مواقع.
واأ�س���اف اأن اأوله���ا يف ع���راد، وحت���ول اإلى 
ت�سني���ف �سكني، والثاين يف ق���اليل، وهو موقع 
زراع���ي ن�سط مت حتويله اإل���ى ت�سنيف م�ساريع 
ذات طبيعة خا�سة، واآخر يف �سماهيج حتول اإلى 

ت�سنيف �سكني، والرابع يف منطق الدير.
وذك���ر اأن ه���ذا املخطط املتبق���ي يف الدير 

يتك���ون م���ن 6 عق���ارات، اأحدها م�ست���ل الدانة 
التاب���ع لبلدي���ة املح���رق، اإذ ورد ملجل�س بلدي 
املحرق طل���ب لتغير ت�سنيف عقارين من هذا 
املخط���ط، اأحدهما م�ستل الدان���ة، واالآخر مزرعة 

يراد حتويلها اإلى ت�سنيف عقاري.
ولف���ت اإل���ى اأن ه���ذه العق���ارات اخلم�س���ة 
املتبقية هي مزارع ذات ملكية خا�سة ون�سطة.

واأم���ا حمافظ���ة العا�سم���ة، فاأك���د رئي����س 
اللجن���ة الفني���ة مبجل�س االأمانة جم���دي الن�سيط 
اأن املحافظ���ة فق���دت نحو 80 % م���ن غطائها 

النباتي خالل االأعوام الثالثني املا�سية.
وذك���ر اأن الرقع���ة الزراعي���ة يف املحافظ���ة 
كانت ترتكز يف عدد من املناطق، وهي توبلي، 
الك���ورة، �سند، جدعلي، هورة �سند، النويدرات، 
العكر، �س���رتة، النبي���ه �سالح، كرباب���اد، خليج 
توبل���ي، ع���ذاري، الب���الد الق���دمي، الربهام���ة، 
ال�ساحلية، جدحف�س، وال�سهلة اجلنوبية، حيث 
كانت ت�س���كل وفقا لتقديرات���ه نحو 40 % من 

املناطق الزراعية يف اململكة.
واأ�س���ار اإل���ى تعم���د بع����س امل���الك قت���ل 
مزروعاتهم من خالل تركها دون ري، مما ي�سمح 
لهم بعد ذلك بتجريفه���ا وتغير ن�ساطها دون 

اأي م�سكلة.
وتوق���ع اأن ي�ستمر التجريف مل���ا تبقى من 
رقع���ة زراعية وحتول جميع حمافظ���ة العا�سمة 
اإلى مناطق تعمرية، خ�سو�سا بعد اأن اأ�سبحت 
تلك املزارع )الدواليب( �سببا مل�سايقة االأهايل 

املحيطني بها بالروائح ال�سادرة عنها.
 

ال�ضمالية واجلنوبية

ويف املحافظ���ة ال�سمالية الت���ي ت�سم اأكرب 
ع���دد وم�ساحة من االأرا�س���ي الزراعية يف مملكة 
البحرين، ق���ال رئي�س اللجن���ة الفنية باملجل�س 
البل���دي عل���ي ال�سوي���خ اإن م�ساح���ة االأرا�س���ي 
الزراعي���ة التي وردت للمجل����س طلبات بتغير 
ت�سنيفه���ا خ���الل الدورين الث���اين والثالث من 
الف�س���ل الت�رشيع���ي احل���ايل بلغ���ت نح���و 259 

هكتارا مكونة من 108 عقارات.
ولف���ت اإلى اأن ه���ذه الت�سنيف���ات توزعت 
على عدد من املناطق، وهي: جنو�سان، الهملة، 
ب���وري، باربار، ك���رزكان، اجل�رشة، �س���ار، مقابة، 

البديع، جد احلاج، كرانة.
واأما املحافظة اجلنوبية فهي اأقل املحافظات 
ن�سيب���ا م���ن امل�ساح���ات اخل�رشاء، حي���ث تتميز 
بطبيعته���ا ال�سحراوية، ما ع���دا بع�س املناطق 
القليل���ة ج���دا عند مناط���ق دار كلي���ب والزالق 

وعوايل.

• وهيب النا�رش	
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“جرنال موتورز” ت�ستدعي 
مليون �سيارة من ال�سني

بكني - روي���رز: تخطط �رشكة “ج���رنال موتورز” 
ال�ستدعاء نحو مليون �سيارة من ال�سني نتيجة م�ساكل 
بخزان الوقود، حيث �س���هدت ال�سني يف العام اجلاري 
عملي���ات ا�س���تدعاء عدي���دة لل�س���يارات. وقالت هيئة 
مراقب���ة اجل���ودة يف ال�س���ني، اأم����س اجلمع���ة، اإن �رشكة 
ال�س���يارات االأمريكية تخطط ال�س���تدعاء 938.68 األف 
�س���يارة، من بينها منوذجان ل�سيارات “باوجوان”، نقالً 
عن وكالة “رويرز”. ويف �سبتمرب املا�سي ذكرت هيئة 
مراقب���ة اجلودة اأن �رشكة “جرنال موتورز” �ست�س���تدعي 

2.5 مليون �سيارة نتيجة م�ساكل الو�سائد الهوائية.

“اأوبك” متدد ر�سميًّا اتفاق خف�س اإنتاج النفط لنهاية 2018
فيينا - مبا�رش: اتفقت الدول االأع�ساء يف اأوبك وغري االأع�ساء بقيادة رو�سيا على متديد 
اتفاقي���ة خف�س اإنت���اج النفط حتى نهاية عام 2018. وقالت املنظم���ة، اخلمي�س، اإن االتفاق 
اجلدي���د ح���ول خف�س اإنتاج النفط �س���يتم تنفيذه خالل الفرة من يناي���ر املقبل حتى نهاية 
دي�سمرب من العام املقبل. ومن املقّرر اأن يقوم منتجو النفط مبراجعة االتفاق اجلديد ب�ساأن 
تقلي�س اإنتاج اخلام خالل اجتماع املنظمة القادم يف يونيو 2018. وكان اتفاق خف�س االإنتاج 
ل����1.8 مليون برميل يوميًّا، قد دخل حيز التنفيذ يف يناير املا�س���ي على اأن تنتهي فعاليته 
يف مار����س املقبل بعد اأن مت متديده منت�س���ف العام اجلاري ملدة 9 اأ�س���هر. كما وافقت كالً 
من ليبيا ونيجرييا، وهما من اأع�س���اء اأوبك الذين ي�س���تثنيهم قرار املنظمة، على عدم زيادة 
اإنتاجهم���ا م���ن النفط عن م�س���تويات 2017. وقال وزي���ر الطاقة ال�س���عودي، خالد الفالح يف 

موؤمتر �سحفي يف فيينا، اإن قرار تقلي�س اإنتاج النفط مت التوافق عليه باالإجماع.
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اقتصاد
بنوك الكويت “تتلقف” املدققني ال�رشعيني البحرينيني

رواتب “فلكية” وامتيازات مغرية 

ت�سعى البنوك الكويتية التي تعمل وفًقا الأحكام 
ال�رشيعة االإ�س���المية اإلى ا�ستقطاب مدققني �رشعيني 
بحريني���ني من خ���الل اإغرائهم برواتب مرتفعة ل�س���د 

النق�س يف هذا التخ�س�س لديها.
بالك���وادر  تزخ���ر  البحري���ن  اأن  املعل���وم  وم���ن 
امل�رشفية املميزة واخلبرية ال �سيما يف جمال ال�سريفة 
االإ�س���المية؛ كون ال�س���وق املحلية اأول من ا�ستقطب 
هذه ال�سناعة على م�ستوى املنطقة، وقطعت �سوًطا 

كبرًيا فيها، ما وّلد الكثري من اخلربات يف القطاع.
وعلى ما يبدو، باتت امل�س���ارف الكويتية بحاجة 
ملحة لهذا التخ�س����س ال�س���تكمال الهيكل الوظيفي 
لديه���ا واملطل���وب �س���من تعليمات ملزم���ة حلوكمة 
الرقابة ال�رشعية ال�سادرة عن بنك الكويت املركزي، 

والتي يبداأ تطبيقها مطلع يناير املقبل.
وقال مدقق �رشعي بحريني يعمل لدى بنك كبري 
���ا مغرًيا من قبل  يف البحري���ن اإن���ه تلقى وزميله عر�سً

ا بالعمل لديهم. م�رشف كويتي وهو يفكر جديًّ
واأك���د املدق���ق الذي ف�ّس���ل ع���دم ذكر ا�س���مه 
حل�سا�س���ية املوق���ف، اأن���ه وزميل���ه لي�س���ا الوحيدين 
اللذي���ن تلقي���ا العرو�س، م�س���رًيا اإل���ى اأن كثرًيا من 
املدققني ال�رشعيني يف البحرين تلقوا نف�س الطلب.

وتابع “ال�سوق الكويتية تفتقر لهذا التخ�س�س، 
ا، على عك�س  واإن وج���د من يعمل به فه���م قليلون جدًّ

البحرين التي تعترب رائدة يف هذا املجال”.
واأو�س���ح اأن “الرات���ب ال���ذي عر����س عليه كبري 
ا قيا�ًس���ا مبا يتقا�س���اه يف البحري���ن، )...( ب�رشاحة  جدًّ
امل�س���األة قابل���ة للنظر، فم���ن املمك���ن حتقيق دخل 
�س���نوي ي�س���اوي ما قد اأح�س���ل عليه يف البحرين ب� 5 

�سنوات على اأقل تقدير”.
وينطبق ه���ذا الطلب الكبري اأي�ًس���ا على مكاتب 

التدقيق اخلارجي وعلى اأع�ساء الهيئات ال�رشعية.
واأ�س���ار تقرير ن�رشته جري���دة “القب�س” الكويتية 
اإل���ى ارتف���اع الطلب على ه���ذه التخ�س�س���ات، حيث 
جلاأت بع�س البنوك ال�س���تكمال �س���واغرها الوظيفية 

الواردة يف تعليمات احلوكمة من خالل تقدمي عرو�س 
مغري���ة ملوظف���ي البنوك االأخ���رى، مما ا�س���طر تلك 

البنوك لزيادة رواتب موظفيها لالحتفاظ بهم.
ونقلت عن م�س���ادر م�رشفية مل ت�سمها قولها اإن 

روات���ب املدققني ال�رشعيني يف البن���وك الكويتية، ال 
�س���يما ممن يتمتع���ون بخربة كب���رية، حققت قفزات 

كبرية قيا�ًسا برواتبهم ال�سابقة.
وقد ي�سل راتب املدقق ال�رشعي �ساحب اخلربة 

هن���اك ح���وايل 1500 دين���ار كويت���ي )1878 ديناًرا 
���ا اإذا م���ا علمنا اأن  ���ا(، وه���و عر�س مغ���ر جديًّ بحرينيًّ
رواتبهم ال تتجاوز ال� 1200 دينار بحريني يف اململكة 

باأح�سن االأحوال.
واأ�ساف املدقق ال�رشعي “ملا ال، فالكويت قريبة 
وباإم���كاين الع���ودة اإلى البحري���ن كل نهاية اأ�س���بوع، 
فتذك���رة الطائ���رة 50 دين���اًرا فق���ط، )...( باإم���كاين 
العودة ب�س���يارتي، حيث اأكون يف املنامة بغ�س���ون 4 

�ساعات”.
ون���ّوه تقرير “القب�س” اإل���ى اأن مكاتب التدقيق 
ال�رشع���ي اخلارجي باتت هي االأخ���رى تعاين من نق�س 
الك���وادر، مم���ا ا�س���طرها اإل���ى اال�س���تعانة بخدم���ات 
مدقق���ني يعمل���ون يف مكاتب اأخ���رى، اأو اال�س���تعانة 
ببع����س موظفي البن���وك، وهو ما قد يخلق م�س���اكل 

مهنية وت�سارب م�سالح خالل الفرة املقبلة.
واأكد اأن عدد احلا�س���لني على �سهادات تدقيق 
�رشعي يف الكويت من قبل هيئة املحا�س���بة واملراجعة 

ال يتجاوز اأ�سابع اليدين.

• بنوك الكويت “تتلقف” املدققني ال�رشعيني البحرينيني	

مازن الن�سور

متى اقتحمت المجال االقتصادي؟ 

من���ذ املرحل���ة االعدادي���ة، حي���ث كن���ت اأحب 
ت�س���فح ال�س���حف واملجالت االقت�سادية ثم تطور 
اهتمامي بها باملرحلة اجلامعية، حيث كنت �سغوفا 
بالقراءة يف اأ�س���باب االأزمات االقت�س���ادية واالأمور 
املالية ومن ثم عندما عملت يف بع�س املوؤ�س�سات 
املالية العاملية الى اأن �رشت حما�رشا يف اجلامعات 
من���ذ  والعاملي���ة واهتمام���ي  واملعاه���د املحلي���ة 
ال�س���غر باملنظم���ات واملوؤ�س�س���ات الت���ي تهت���م 
باالقت�س���اد ك���وكاالت الت�س���نيف االئتم���اين مثل 
موديز وS&P وفيت�س واأي�سا بالكثري من الربامج 
االعالمية والتحليالت التي يطلقها �سندوق النقد 
ال���دويل والبنك ال���دويل ومتابعة االأزم���ات املالية 
واالقت�سادية من خالل توم�سون رويرز وبلومربج 
عند حدوثها واأي�س���ا البور�س���ات العاملية وال�سلع 
املوجودة يف البور�سات واأ�سعار املعادن كالذهب.

هل استطاعت جمعية االقتصاديين 
البحرينية الدفع نحو تحقيق التنمية؟

جلمعي���ة  كان  املا�س���ية  العق���ود  خ���الل 
االقت�س���اديني البحريني���ة خط���وات خجول���ة نح���و 
التاأثري يف كل القطاعات وكل امل�ستويات )االأفراد 
واملوؤ�س�س���ات يف القطاعني العام واخلا�س( وذلك 
ح�س���ب امل�س���احة املتاح���ة له���ا وناأم���ل اأن يتطور 
ه���ذا ال���دور وبوترية اأ����رشع يف ظل تط���ور االأحداث 
االقت�سادية على م�ستوى الدولة، وحتتاج اجلمعية 
حالي���ا لت�س���ويق روؤاها والتي تت�س���من الكثري من 

احللول واالفكار الرائعة. 

كيف تصف وضع االقتصاد الوطني؟

م���ع وجود الدع���م املايل من الدول ال�س���قيقة 
�س���تكون االأم���ور طيب���ة ولك���ن م���ع توق���ف الدعم 
�س���نكون على منعط���ف لي����س بجيد مع ا�س���تمرار 

هبـــوط �ســـعر النفـــط دون الــــ60 دوالر، فل���ك اأن 
تت�س���ور اأن م�س���توى الدي���ن العام بل���غ 70 % من 
الدخل العام اأي مبثال وا�س���ح اذا كنت ت�رشف 10 
دنان���ري على اأبنائ���ك ف� 7 دنانري ه���ي دين عليك 
واي���رادك 3 دنانري فقط، فنحت���اج لتنوع يف الدخل 
وال نن�س���ى انن���ا نحت���اج 93 دوالر �س���عرا لربمي���ل 
النفط المكانية اال�س���تمرار على نف�س الو�س���ع مع 
دفع الديون. فت�س���ور اأن لديك حمال جتاريا وتبيع 
فيه فقط منتجا واحدا فتكون ن�س���بة املخاطر عليه 
كبرية جدا لو حدث اأي �سيء يف هذا املنتج، وكذلك 
هو الدخل الع���ام ململكتنا الغالي���ة ولكن مع دعم 
الدول ال�س���قيقة لنا �س���تكون االأمور بخري اإن �ساء 
اهلل. ومع الر�سد للمخالفات يف املال العام والتي 
فاقت التوقعات كما �ساهدنا يف اآخر تقرير لديوان 
الرقاب���ة املالية وناأمل اأن يرتفع النفط اإلى �س���عر 

93 دوالر عاجال.

أي القطاعات االقتصادية أكثر انعاشا 
للبحرين؟ 

القط���اع امل�رشيف متمث���ال يف البن���وك، وقطاع 
اخلدمات متمثال يف ال�سياحة.

كيف يمكن النهوض باالقتصاد 
الوطني؟

م���ن خالل تنويع م�س���ادر الدخل با�س���تقطاب 
املوؤ�س�سات العاملية واالهتمام بالقطاعات االخرى 
كقط���اع اخلدمات وقطاع البنوك ومتكني املواطن 
م���ن امل�س���اريع احلقيقي���ة وبحرن���ة القط���اع العام 
وا�س���تحداث منتجات حملية بج���ودة عاملية يعتمد 
عليها القطاع العام واخلا�س ورفع ن�س���بة البحرنة 

يف القطاع العام.

منذ مطلع 2017 احتلت بورصة 
البحرين ثاني أفضل أداء خليجيا، 

ما انعكاس ذلك على االقتصاد 
البحريني؟ 

بور�سة البحرين تعترب من اأف�سل البور�سات 
يف املنطق���ة م���ن خ���الل دع���م امل�س���تثمرين فنيا 
ولوج�س���تيا ولكن مازال انعكا�س هذا التطور على 
االقت�س���اد �س���عيف ج���دا وذلك حلج���م التعامالت 
القليل مقارنة مع الدول ال�س���قيقة واأي�سا ل�سعف 
التعامالت اليومية و�س���عف توزيع االأرباح من قبل 

ال�رشكات املدرجة مقارنة باأرباحها ال�سنوية.

ما مدى إسهام مؤسسات األعمال 
الصغيرة والمتوسطة في تعزيز 

التنمية؟

اأ�سبحت رقما �س���عبا لدينا يف البحرين وذلك 
منذ اهتم���ام جمل�س التنمية االقت�س���ادية وم�رشوع 
“متك���ني” للنهو����س باالقت�س���اد الوطني ولكن 
مازال���ت النتائ���ج �س���ئيلة مقارن���ة بالت�س���هيالت 

املمنوحة لهم خ�سو�سا من قبل “متكني”.

ما التحديات التي تقف في وجه 
االقتصاد الوطني؟

موا�س���لة االعتماد على ال�سلعة الوحيدة وهي 
النف���ط م���ع بع����س اخلط���وات اخلجول���ة يف تنويع 
م�سادر الدخل، وعدم القدرة على بحرنة الوظائف، 
وعدم وجود ا�س���راتيجية وا�سحة مل�رشوع خمرجات 
التعليم واحتياجات �سوق العمال، وعدم وقف هدر 
املال العام وذلك من خالل املخالفات التي تزداد 

�سنويا يف تقرير الرقابة املالية.

ما اإلجراءات الواجب اتباعها لتنويع 
مصادر الدخل؟

اأوال االط���الع عل���ى جت���ارب االآخري���ن وعل���ى 
جتارب ال���دول النا�س���ئة واملتقدمة ك�س���نغافورة 

وال�س���ني واأملانيا، وثاني���ا اإعادة تقييم م�س���ادر 
الدولة الطبيعية واجلغرافية والبحث عما ينا�سبها 
من م�س���اريع، وثالث���ا االهتمام بال�س���ياحة العائلية 
وفت���ح مزيد م���ن الت�س���هيالت، ورابع���ا البحث يف 
املج���ال التكنولوجي عما ينا�س���ب اإمكانات الدولة 
وم�سادرها، وخام�سا اال�ستثمار يف العامل واخلريج 

البحريني وهو من اأف�سل اأنواع اال�ستثمارات.

كيف يمكن تطوير االستثمار العقاري 
وتنميته؟

م���ع الفقاعات الت���ي حدثت يف �س���وق العقار 
خالل ال�15 �س���نة املا�س���ية البد من و�س���ع و�س���ن 
قوانني لال�ستثمار العقاري، فهناك بع�س املناطق 
اال�ستثمارية التي ت�رشرت من خالل ع�سوائية البناء 
واأي�سا فتح مناطق جديدة وتخ�سي�سها لال�ستثمار 

العقاري.

ما دور االقتصاد المعرفي في تعزيز 
نمو االقتصادي؟

اقت�س���اد املعرفة اأو االبتكار ي�س���اهم ب�سكل 
كب���ري يف القط���اع اخلا����س والقطاع الع���ام بدرجة 
كبرية من خالل خلق وظائف جديدة وتقليل معدل 
البطالة وتطوير البنى التحتية يف التعليم والتعليم 
العايل مث���ال وتطوير البنى التقني���ة واملعلوماتية 
وايجاد جيل قادر على اإدارة اال�س���تثمارات ب�سكل 
�س���حيح والدخول يف اأ�س���واق عاملية باأيدي عاملة 
حملية.. طبعا تخفي�س النفقات يف جممل امل�ساريع 

العمالقة.

ما مدى قدرة التشريعات القانونية 
الخاصة باالقتصاد على جذب 

االستثمارات؟

مازالت خجولة مقارنة بالدول التي ا�ستطاعت 

ا�ستقطاب اال�ستثمارات واالأمثلة وا�سحة يف ذلك.. 
ولذل���ك ن���رى املزيد من ه���ذه الت�رشيع���ات والتي 

مازالت يف قيد التطوير. 

كيف يمكن معالجة التراجع الحاد 
لقطاع العقار التجاري؟ 

يف الدول امل�س���ابهة القت�س���ادنا يعتمد ذلك 
عل���ى روؤو�س امل���ال واال�س���تثمار االأجنبي من خالل 
ت�س���جيع االأجان���ب على اال�س���تثمار وهو �س���الح ذو 
حدي���ن كما �س���اهدنا ومازال هذا القطاع يف �س���وء 

اإعادة الت�سحيح بعد “الفقاعات” التي �ساحبته.

ما مدى إسهام قطاع اإلنشاءات في 
الدعم االقتصادي؟

جيد ج���دا مع م���ا يحمله من حتريك وتن�س���يط 
م���وارد الدولة من خالل تن�س���يط ال�س���وق املحلية 
وعملية اال�سترياد والتي تدر دخال ا�سافيا للدولة 

كلما ُن�ِسط هذا القطاع.

كيف يمكن إنهاء حالة الركود التي 
يعاني منها قطاع اإلنشاءات؟

فت���ح الدول���ة ملزيد م���ن العطاءات م���ن اأجل 
ان�س���اء مدن وم�ساريع �سكنية للمواطنني وم�ساريع 
بنى حتتي���ة يعتمد فيها على ال����رشكات البحرينية 
وحتدي���ث االأنظم���ة والت�رشيع���ات وتفعي���ل قانون 

اال�ستثمار العقاري.

هل يمكن تحقيق نمو اقتصادي 
مستدام دون استغالل األيدي العاملة 

الوطنية؟

نع���م، ولكن لفرة موؤقتة ج���دا للغاية لذلك ال 
نن�سح باالعتماد كليا على االأيدي العاملة االجنبية 
باأي ح���ال اأيا كان ن�س���بة الدخل القوم���ي واإن كان 
بالفائ����س اأو بالعجز فاالأيدي العاملة الوطنية هي 

راأ�س مال الدول.

عارف خليفة: تنويع الدخل بتطوير “اخلدمات والبنوك” وا�ستقطاب اال�ستثمارات
موؤ�س�ساتنا لالأعمال ال�سغرية واملتو�سطة رقم �سعب 

• عارف خليفة	

حاورته: زهراء غريب 

يواج��ه االقت�س��اد البحرين��ي مطبات قا�س��ية نتجت عنها ق��رارات من بينها خف���ض النفقات ورفع الدع��م عن اللح��وم والبنزين، وما 

تعانيه البحرين من تراجع اقت�س��ادي لي�ض مبعزل عما متر به دول جمل�ض التعاون اخلليجي والعامل جراء االأزمة االقت�س��ادية اخلطرية 

املرتبطة بانخفا�ض اأ�سعار النفط يف االأ�سواق العاملية. ويف خ�سم ذلك يعترب حتقيق التنمية البحرينية االقت�سادية ال�ساملة عرب تعزيز 

واال�س��تثمار يف خمتلف القطاعات االقت�س��ادية عالجا فاعال وحاجة ملحة حلماية االقت�س��اد من الهزات املحيطة به. ويف هذا ال�س��دد، 

ومن اأجل التاأكيد على هذه الثوابت التي من �س��اأنها تنويع م�س��ادر الدخل وبالتايل انعا�ض االقت�س��اد الوطني كان لنا هذا لقاء مع اخلبري 

االقت�سادي عارف خليفة، الذي عمل يف بع�ض املوؤ�س�سات املالية العاملية، وحا�سر يف اجلامعات واملعاهد املحلية والدولية، فاإىل ن�ض احلوار.

خ����ط����وات خ���ج���ول���ة جل��م��ع��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ني ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ن���ح���و ال����ت����اأث����ري ال��ت��ن��م��وي
�س���غفي باملج���ال االقت�س���ادي ب���داأ مبك���را من���ذ االإعدادية
مع وجود الدعم املايل من الدول ال�سقيقة �ستكون االأمور طيبة 

مثال ب�سيط 
للدين العام: اإذا 
كنت ت�رشف 10 

دنانري الأبنائك.. 7 
منها دين عليك
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�سعــــــر برميــــل “�أبو�سعفــــة” يبلـــغ  60.2 دوالر
موا�شالً تخطي حاجز اخلم�شني دوالًرا لل�شهر الثالث

ارتفع متو�ش���ط �ش���عر برمي���ل حقل اأبو�ش���عفة 
يف االأ�ش���واق العاملي���ة اإلى 60.2 دوالر يف االأ�ش���بوع 
املا�شي، بزيادة 0.4 دوالر، ما ن�شبته 0.7 % قيا�ًشا 
مبتو�شط �شعره االأ�شبوع قبل املا�شي الذي بلغ فيه 
59.8 دوالر. ووفًق���ا الأحدث بيانات ح�ش���لت عليها 
“البالد”، فاإن متو�شط �ش���عر برميل حقل اأبو�شعفة 
وا�ش���ل تخطي حاجز اخلم�شني دوالًرا منذ 4 �شبتمرب 

املا�شي.
وبلغ متو�ش���ط �شعر برميل اأبو�شعفة يف )الفرتة 
من 30 اأكتوبر املا�ش���ي اإلى 3 نوفمرب اجلاري(، 58 
دوالًرا، بزيادة 2.6 دوالر، ما ن�ش���بته 4.7 %، قيا�ًشا 
ب�شعره يف )الفرتة من 23 اإلى 27 اأكتوبر املا�شي(، 

حيث بلغ 55.4 دوالر.
وحاف���ظ متو�ش���ط �ش���عر الربميل للحق���ل على 
ارتفاع���ه يف )الف���رتة من 6 اإل���ى 10 نوفمرب(، ليبلغ 
60.9 دوالر، بزي���ادة 2.9 دوالر، م���ا ن�ش���بته 5 %، 
قيا�ًش���ا ب�ش���عره يف )الفرتة من 30 اأكتوبر املا�ش���ي 

اإلى 3 نوفمرب اجلاري(.
���ا يف  يف ح���ني �ش���هد متو�ش���ط �ش���عره انخفا�شً
)الفرتة من 13 اإلى 17 نوفمرب اجلاري( ليبلغ 59.8 
دوالر للربمي���ل ، مبق���دار 1.1 دوالر، ما ن�ش���بته 1.8 
%، قيا�ًشا مبتو�شط �شعره يف )الفرتة من 6 اإلى 10 
نوفم���رب(، اإال اأن ذل���ك مل يوؤثر عليه ووا�ش���ل تخطي 
حاجز اخلم�ش���ني دوالًرا. ويف االأ�ش���بوع املا�شي اأثناء 
الف���رتة م���ن 20 اإل���ى 24 نوفم���رب، ارتفع متو�ش���ط 
�ش���عر الربميل بن�شبة 0.7 % قيا�ًشا مبتو�شط �شعره 
االأ�ش���بوع قبل املا�شي اأي يف لفرتة )ما بني  13 اإلى 
17 نوفم���رب(. وكان وزي���ر النفط ال�ش���يخ حممد بن 

خليفة اآل خليفة اأو�ش���ح االأ�ش���بوع املا�شي اأن �شعر 
���ا 60 دوالًرا يف االأ�ش���واق  برمي���ل النف���ط جتاوز حاليًّ
العاملية، اإال اأن هنالك تذبذًبا يف االأ�شعار، م�شرًيا اإلى 
اأن اأ�ش���عار النفط من ال�ش���عب التنب���وؤ بها يف الفرتة 

املقبلة.
وقدرت امليزانية اجلديدة �ش���عر برميل النفط 

عن���د 55 دوالًرا يف ح���ني حتت���اج البحرين للو�ش���ول 
اإل���ى الت���وازن 119 دوالًرا يف 2017 و114 دوالًرا يف 
2018. وتوق���ع م�رشوع امليزانية عج���ز العام 2017 
بح���وايل 1.3 مليار دين���ار، وهو ما ي�ش���كل 10.9 % 
من الناجت املحلي االإجم���ايل، ويف العام 2018 قرابة 
ال�1.2 مليار دين���ار بواقع 9.9 % من الناجت املحلي 

االإجمايل.
وبلغ متو�ش���ط االإنتاج النفط���ي يف البحرين منذ 
بداي���ة العام وحت���ى نهاية الربع الثال���ث 204.332 
األف برميل يف اليوم، قيا�ًشا مبتو�شط 202.063 األف 
برميل يف اليوم  2016، و�شهد اإنتاج حقل اأبو�شعفة 
زيادة بن�ش���بة 4 % تقريًبا يف االأ�شهر الت�شعة االأولى 

2017 قيا�ًش���ا بالعام 2016، يف حني انخف�ض اإنتاج 
حقل البحرين بن�ش���بة 8.1 %، وفًقا الآخر االإح�شاءات 
واالأرقام املن�شورة يف التقرير االقت�شادي الف�شلي 

ال�شادر عن جمل�ض التنمية االقت�شادية.
ووفًق���ا لتقدي���رات امليزاني���ة للعامني 2017 
- 2018 الت���ي مررها جمل�ض الن���واب يف 11 يوليو 
2017، فاإن اإنتاج حقل البحرين ي�ش���ل اإلى 47 األف 
برمي���ل يوميًّا يف 2017 ونح���و 45.6 األف يف 2018، 
فيما يبلغ اإنتاج حقل اأبو�شعفة امل�شرتك مع اململكة 
العربية ال�ش���عودية نحو 150 األف برميل يوميًّا خالل 
العامني. ي�ش���ار اإلى اأن البحرين ت�شتورد من اململكة 
العربي���ة ال�ش���عودية 270 األ���ف برمي���ل م���ن النفط 
اخلام، ويبلغ اإنتاج البحرين من حقل اأبو�ش���عفة 150 
األ���ف برميل يوميًّا، و45 األف برمي���ل يوميًّا من حقل 
البحرين. وو�ش���لت ح�ش���ة البحرين من النفط اخلام 
املنت���ج من حقل اأبو �ش���عفة يف العام 2016 نحو 56 
مليون برميل، فيما و�ش���ل االإنتاج من حقل البحرين 

اإلى 16.3 مليون برميل.
البيان���ات  اأظه���رت  مت�ش���ل،  �ش���عيد  وعل���ى 
املن�ش���ورة اأن متو�ش���ط �ش���عر برمي���ل دب���ي بلغ 61 
دوالًرا يف االأ�ش���بوع املا�ش���ي، بزي���ادة قدره���ا 0.4 
دوالر، ما ن�شبته 0.66 %، قيا�ًشا ب�شعره يف االأ�شبوع 

قبل املا�شي، والذي بلغ 60.6 دوالر.
كما بلغ متو�شط �شعر اخلام االأمريكي القيا�شي 
املعروف بخام غرب تك�شا�ض 56.9 دوالر يف االأ�شبوع 
املا�شي، بزيادة ن�ش���بتها 1.79 %، مقارنة ب� 55.9 

دوالر يف االأ�شبوع قبل املا�شي.
وكذلك بلغ متو�شط �شعر خام برنت 62.5 دوالر 
يف االأ�ش���بوع املا�شي، بارتفاع 1.3 % قيا�ًشا ب�شعره 

االأ�شبوع قبل املا�شي الذي بلغ فيه 61.7 دوالر.

�أمل �حلامد

توقع خب���ري نفطي اأن يك���ون الطلب العاملي 
عل���ى النف���ط يف امل�ش���تقبل “متوا�ش���ًعا” ب�ش���بب 
مكا�شب الرت�شيد يف الطاقة والنفط يف اأغلب دول 
العامل ال�ش���يما يف ظل التط���ور التقني امللحوظ يف 

ا�شتثمارات الطاقة املتجددة.
وق���ال املحاف���ظ ال�ش���ابق يف منظم���ة البلدان 
امل�ش���درة للبرتول )اأوبك( ماج���د املنيف يف كلمة 
له خالل ندوة “م�ش���تقبل البل���دان النفطية” التي 
نظمها قطاع االأبحاث بجامعة الكويت اإن 40 % من 
طاق���ة توليد الكهرباء التي �شت�ش���اف خالل ال�20 

عاًما املقبلة �شتولد من الطاقة املتجددة.
واأ�ش���اف املنيف الذي ي�ش���غل من�شب االأمني 
العام للمجل�ض االقت�ش���ادي االأعلى يف ال�ش���عودية 
اأن التطورات التقنية التي ت�ش���هدها ا�ش���تثمارات 

اإنتاجه���ا  الطاق���ة املتج���ددة وانخفا����ض تكلف���ة 
�ش���تكون حافًزا لزيادة ح�شة الطاقة املتجددة من 
ال�شم�ض والرياح يف اإجمايل مزيج ا�شتهالك الطاقة 
���ا  العاملية. واأو�ش���ح اأن ال���دول النامية وخ�شو�شً
ال�شني �شت�شتحوذ على احل�شة االأعلى من الطاقة 
املتج���ددة، الفًت���ا اإل���ى اأن زيادتها �ش���تكون على 

ح�شاب الفحم والنفط.
الطل���ب  اأطروح���ة ق���رب و�ش���ول  وا�ش���تبعد 
العامل���ي عل���ى النفط اإلى ال���ذروة خالل الن�ش���ف 
االأول من القرن ال�21، ومن ثم انخفا�ش���ه قبل عام 
2040. وتوق���ع اأن يغط���ي اإنتاج النفط ال�ش���خري 
االنخفا�ض يف اإنتاج النفط���ي التقليدي من الدول 
خ���ارج )اأوبك( ب�ش���بب تقادم احلق���ول واأن تغطي 
منطقة ال�رشق االأو�ش���ط اأكرث من 70 % من الزيادة 

يف اإنتاج النفط التقليدي عامليًّا.
واأو�شح اأن الفرتة املقبل �شت�شهد “تغرًيا يف 

جانب���ي العر����ض والطلب وتغ���رًيا يف اجتاه احلركة 
التجارية و�ش���يكون للواليات املتح���دة االأمريكية 
ورو�شيا اأدوار يف جتارة النفط كم�شدرين للبرتول 
م���ا �ش���يوؤثر عل���ى حتالف���ات االأعم���ال والعالقات 
اجليو�شيا�ش���ية”. ولفت اإلى اأن دورة �شوق النفط 
واأ�ش���عارها احلالي���ة قد ت�ش���تمر لف���رتات طويلة، 
موؤكًدا ����رشورة قيام دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
باإعادة النظر يف منوذج التنمية الذي �ش���ارت عليه 
خ���الل العق���ود املا�ش���ية واالعتماد عل���ى القطاع 
اخلا�ض باأدوار تنموية ب�ش���كل اأكرب مما ي�شاهم يف 

تنويع م�شادر االقت�شاد والدخل.
م���ن جهته، قال مدير جامعة الكويت، ح�ش���ني 
االأن�شاري اإن انخفا�ض اأ�شعار النفط احلالية والذي 
ب���داأ منذ نحو ثالث �ش���نوات اأ�ش����ض ملرحلة جديدة 
ت�ش���تدعي القل���ق على امل�ش���تقبل، م�ش���تدرًكا اأن 
هن���اك الكثري من احللول والب���وادر االإيجابية التي 

تدعو اإلى التفاوؤل خالل ال�ش���نوات املقبلة ال�شيما 
مع الب���دء يف بع����ض امل�ش���اريع اال�ش���رتاتيجية يف 
منطقة اخلليج، وعلى �ش���بيل املثال م�رشوع تطوير 

وا�ش���تغالل اجل���زر وم����رشوع مدينة احلري���ر وميناء 
مبارك الكبري والعديد من امل�شاريع ال�شبابية التي 
يدعمها �شندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة.
واأك���د اأن االقت�ش���اد الكويت���ي وبقي���ة دول 
جمل�ض التع���اون اخلليجي يحتاج اإل���ى بذل الكثري 
لتعزي���ز  الدخ���ل  لتنوي���ع م�ش���ادر  اجله���ود  م���ن 
تناف�ش���يتها و�شمان ا�ش���تقرارها ومنوها من خالل 
التنمية ال�ش���ناعية واملالية وتعزي���ز ال�رشاكة بني 
القطاعني العام واخلا�ض ف�ش���اًل عن اال�شتثمار يف 

قطاعات ال�شياحة والرتفيه.
وناق�ش���ت ندوة “م�ش���تقبل البلدان النفطية” 
الت���ي نظمه���ا قط���اع االأبح���اث بجامع���ة الكوي���ت 
بالتعاون م���ع وحدة الطاقة والبيئ���ة مبركز التميز 
بكلية العلوم االإدارية م�ش���تقبل البلدان املعتمدة 

يف دخلها على مورد رئي�شي نا�شب م�شتقبالً.

توقعات بتو��سع �لطلب على �لنفط ب�سبب �لطاقة �ملتجددة
الفرتة املقبلة �شت�شهد تغرًيا يف جانبي العر�ض والطلب

• ماجد املنيف 	

�ملحرر �القت�سادي

�الأمم �ملتحدة تطلب 22.5 مليار دوالر م�ساعد�ت
“�سام�سوجن” تفوز بتو�سعة م�سفاة بابكو بـ 1.35 مليار دوالر 

�أو�سك على �النتهاء حملل: ع�رص “�لكا�ش” 

�شمن “كون�شورتيوم” بقيادة “تكنيب اإف.اإم.�شي” 

�ش���ول - رويرتز: قالت م�شادر مطلعة لرويرتز 
اأم����ض اجلمع���ة اإن �رشكة نفط البحري���ن )بابكو( التي 
تديرها الدولة اأر�ش���ت عقدا لتو�شعة م�شفاة النفط 
الوحي���دة يف البحري���ن على “كون�ش���ورتيوم” تقوده 

“تكنيب اإف.اإم.�شي” ومقرها اململكة املتحدة.
وتخط���ط البحري���ن منذ وق���ت طويل لتو�ش���عة 
امل�ش���فاة، وقال���ت م�ش���ادر يف القط���اع لرويرتز يف 
اأغ�شط�ض اإن “بابكو” اأجرت مزيدا من املحادثات مع 

“الكون�شورتيوم” الذي قدم اأقل عر�ض.
وي�ش���م الكون�ش���ورتيوم تكنيكا�ض ريونيدا�ض 

االإ�شبانية و�شام�شوجن للهند�شة الكورية اجلنوبية.
ومل ت���رد بابكو وتكنيب اإف.اإم.�ش���ي على طلب 

للتعقيب. واأكد متحدث با�ش���م �شام�شوجن للهند�شة 
النب���اأ لرويرتز، وقال اإن كلفة املناق�ش���ة لتو�ش���عة 

م�ش���فاة بابك���و تبل���غ 1.35 ملي���ار دوالر. وامتنعت 
تكنيكا�ض ريونيدا�ض عن التعليق. 

كونفران����ض  “�ش���ون  موؤ�ش�ش���ة  قال���ت 
فاوندي�ش���ن”؛ وه���ي منظمة خريية جلم���ع االأموال 
خلدمة البحوث الطبية، اإن العامل بدون مدفوعات 

ورقية “يقرتب ب�رشعة”.
واأ�ش���اف “اإيفان �ش���ون” املوؤ�ش�ض امل�شارك 
باملنظمة، يف ت�رشيحات ملحطة “�شي.اإن.بي.�شي” 
االأمريكية، اأم�ض اجلمعة، اأن الدفع مقابل االأ�ش���ياء 

با�ش���تخدام االأموال البنكية التقليدية “يت�ش���اءل 
ب�ش���كل متزاي���د، م���ع زي���ادة التعام���ل الرقمي اأو 
العم���الت الرقمي���ة”. ووفًقا لتقري���ر املدفوعات 
العاملية لعام 2017، ارتفع���ت اأحجام املعامالت 
غري النقدية العاملية بن�ش���بة 11.2 % بني عامي 

2014 و2015 لت�شل اإلى 433.1 مليار دوالر.
واأو�شح “�شون” اأنه غري متاأكد ب�شاأن البديل 

الرئي�ش���ي للعم���الت االإلكرتوني���ة “هل �ش���تكون 
العمالت الرقمية اأم ما�ش���رت كارد االأمريكية اأو اأي 
�ش���يء اآخر”، لكنه اأكد اأن اخلطوة القادمة �شتكون 

االنتقال بعيًدا عن العمالت الورقية.
ويف يوني���و املا�ش���ي �ش���جل حج���م تعام���الت 
اململك���ة املتح���دة عرب بطاق���ات االئتم���ان اأعلى 

ارتفاع منذ 9 �شنوات عرب 1.21 مليار عملية.

االم���م  وجه���ت  ب:  اأف   - نيوي���ورك 
املتح���دة اجلمعة نداء جلمع مبلغ قيا�ش���ي من 
امل�ش���اعدات بقيمة 22.5 مليار دوالر )18،9 
ملي���ار ي���ورو( لعملياته���ا يف 2018 الغاث���ة 
االعداد الكبرية من اال�شخا�ض الذين يرزحون 
حتت وط���اأة النزاع���ات والك���وارث يف العامل.

والن���داء العاملي ال���ذي اطلقته وكاالت االمم 
املتح���دة وغريها م���ن املنظمات االن�ش���انية 
يهدف جلمع االموال مل�شاعدة نحو 91 مليون 
�ش���خ�ض االكرث عر�ش���ة للخطر بني نحو 136 
مليون �شخ�شا يتوقع اأن يحتاجون للم�شاعدة 
يف 26 دولة العام املقبل. ويرتفع بذلك عدد 
اال�شخا�ض الذين �شيحتاجون مل�شاعدة دولية 
يف الع���امل باأكرث من 5 % عن تقديرات العام 

املا�شي.
وقال م�شاعد االمني العام لالمم املتحدة 
لل�ش���وؤون االن�ش���انية مارك لوكوك يف البيان 
ال���ذي وجه النداء “مزيد من اال�ش���خا�ض اأكرث 

من اأي وقت م�شى �شيحتاجون مل�شاعدتنا”.
ويتوقع اأن ت�ش���تمر الك���وارث الطبيعية 
املناخية مثل اجلفاف والفي�شانات، يف زيادة 

االحتياجات االن�شانية.
“النزاع���ات،  اأن  اأك���د  لوك���وك  لك���ن 
وخ�شو�ش���ا االزم���ات امل�ش���تمرة من���ذ وقت 
طويل، �ش���تبقى املحرك الرئي�شي لالغاثة يف 

.”2018

ويت�ش���در احد النزاعات ب�ش���كل وا�ش���ح 
االزم���ات االخرى فيم���ا يتعل���ق باالحتياجات 

االن�شانية.
ويطالب النداء ب7،66 مليار دوالر للرد 
على االحتياجات املتزايدة الناجمة عن النزاع 
ال�ش���وري الدام���ي -- اأكرث من ثل���ث املبالغ 
املطلوبة للعام املقبل. وينا�ش���د احل�ش���ول 
عل���ى 3.5 ملي���ار دوالر لتق���دمي امل�ش���اعدة 
االن�ش���انية داخل الدولة التي متزقها احلرب، 
وحيث قتل اكرث من 340 األف �ش���خ�ض ونزح 

املاليني من ديارهم منذ مار�ض 2011.
وتطلب االمم املتحدة اي�ش���ا 4.6 مليار 
دوالر لال�ش���تجابة الى االحتياجات املتزايدة 
حلوايل 5.3 مليون الجئ �ش���وري م�شجلني يف 
دول اجل���وار، وللمجتمع���ات التي ترزح حتت 

وطاأة ا�شتقبالهم.
وياأتي اليمن الذي متزقه احلرب ويواجه 
ا�ش���واأ اأزم���ة ان�ش���انية يف الع���امل، يف املرتب���ة 
التالي���ة، اإذ يحث نداء االم���م املتحدة اجلمعة 
املانح���ني عل���ى التربع ب����2.5 ملي���ار دوالر 
لتقدمي امل�شاعدة امللحة الأكرث النا�ض �شعفا 

يف البالد.
وذل���ك املبل���غ يغط���ي فق���ط احتياجات 
10.8 مليون �شخ�ض -- اأقل من ن�شف عدد 
اال�ش���خا�ض املحتاجني للم�ش���اعدة وعددهم 
22.2 مليون �شخ�ض، بح�شب االمم املتحدة. 
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الكويت ت�شلم دعوات قمة جمل�س التعاون اخلليجي للقادة
الكويت ـ كونا: اأعلنت الكويت، اأم�س اجلمعة، ت�شليم دعوات جلميع قادة جمل�س التعاون 
لقمة الكويت املقررة يف 5 و6 دي�شـــمرب. واخلمي�س، وجهت الكويت دعوة اإلى قطر حل�شـــور 
قمـــة جمل�س التعـــاون اخلليجي. وت�شـــلمت الدوحة الدعوة الكويتية، بح�شـــب وكالـــة االأنباء 
الكويتية الر�شمية. وقالت الوكالة اإن اأمري قطر ت�شلم ر�شالة خطية من اأمري الكويت، تت�شمن 

دعوة للم�شاركة يف الدورة 38 للمجل�س االأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
واأ�شافت اأن الر�شالة �شلمها �شفري دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي خالل ا�شتقبال 
اأمري قطر له. ويف 21 نوفمرب، اأفادت وكالة االأنباء الكويتية اأن اأمري الكويت ال�شـــيخ �شـــباح 

االأحمد اجلابر ال�شباح تلقى ر�شالة �شفهية من اأمري قطر، نقلها �شقيقه.
واأ�شـــارت اإلى اأن ال�شـــيخ جا�شـــم بن حمد اآل ثاين، املمثل ال�شخ�شي الأمري قطر، وال�شيخ 
جوعان بن حمد اآل ثاين و�شـــال اإلى الكويت. واأ�شـــافت اأن جا�شم بن حمد اآل ثاين حمل ر�شالة 

�شفوية من اأمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين اإلى ال�شيخ �شباح.
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 القاهرة ـ وكاالت:

 قررت جلنة التحفظ واإدارة اأموال 
جماعة االإخـــوان يف م�رص، ام�س اجلمعة، 
جتميد ممتلكات واأموال 14 �شخ�شـــاً 
مـــن عنا�رص جماعة االإخـــوان و19 �رصكة 

تابعة للجماعة.
التحفـــظ علـــى  اللجنـــة  وقـــررت 
اأموال عائلة القيادي باجلماعة ع�شام 
العريـــان، و13 قياديـــا اخريـــن مـــن 
اجلماعة. وي�شـــمل قرار التحفظ املنع 
مـــن الت�ـــرصف يف كافـــة ممتلكاتهـــم 
العقارية واملنقولة واأموالهم ال�شائلة 
�شـــواء كانـــت مملوكـــة لهـــم ملكيـــة 
مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، وكذا منعهم من 
الت�رصف يف كافة ح�شاباتهم امل�رصفية 
اأو الودائع اأو اخلزائن اأو ال�شـــندات اأو 
االأوراق املالية. وقامت اللجنة بتنفيذ 
التحفظ على 19 �رصكة مملوكة جلماعة 

االإخوان باملحافظات.

 واشنطن ـ رويترز:

 يدر�س الرئي�ـــس االأمريكي دونالد 
عا�شـــمة  بالقد�ـــس  االعـــرتاف  ترامـــب 
�شيا�شـــة  تنهـــي  خطـــوة  يف  الإ�رصائيـــل 
اأمريكية ا�شتمرت عقودا وتهدد بزيادة 
التوتـــرات يف ال�رصق االأو�شـــط، لكنه من 
املتوقـــع اأن يوؤجـــل تنفيذ وعـــده بنقل 

ال�شفارة االأمريكية اإلى هناك.
وبعد �شهور من املداوالت املكثفة 
يف البيت االأبي�س، من املرجح اأن ي�شدر 
ترامـــب اإعالنا االأ�شـــبوع املقبل ي�شـــعى 
بـــه اإلى اإحـــداث تـــوازن بـــن املطالب 
وال�ض���غوط  الداخ���ل  يف  ال�ضيا�ض���ية 
املتعلقة بق�شـــية تاأتي يف قلب ال�رصاع 
االإ�رصائيلـــي الفل�شـــطيني وهـــي و�شـــع 
القد�ـــس. وقـــال م�شـــوؤولون اإن ترامب 
يدر�س خطـــة يعلـــن مبوجبهـــا القد�س 
عا�شـــمة الإ�رصائيل، لي�شـــلك بذلك نهجا 
خمالفا ملا التزم به اأ�شالفه الذين طاملا 
اأ�رصوا على �رصورة حتديد هذه امل�شـــاألة 

عرب مفاو�شات ال�شالم.

طوكيو ـ اف ب: 

قال رئي�ـــس وزراء اليابان �شـــينزو 
اآربي، اأم�ـــس اجلمعة، اإن اإمرباطور البالد 
اأكيهيتو �شـــيتنحى عـــن العر�س يف 30 
تاريـــخ  يف  �شـــابقة  يف   ،2019 اأبريـــل 

اليابان منذ 200 �شنة.
واتخذ القرار يف ختام اجتماع خا�س 
للمجل�ـــس االأمرباطـــوري، نظـــم الختيار 

موعد تنازله عن العر�س.
اآبـــي اأن “احلكومة �شـــتبذل  واأكـــد 
كل اجلهـــود املمكنة، ليتمكن ال�شـــعب 
الياباين من االحتفال بتنازل االمربطور 

عن العر�س وانتقاله اإلى ويل العهد”.
و�شـــيعتلي االبن االأكرب لالإمرباطور 
االأمـــري ناروهيتو )57 عامـــا( العر�س يف 
اليوم التايل. وكان االإمرباطور اكيهيتو 
)83 عامـــا( �شـــدم اليابانيـــن باعالنه 
العـــام املا�شـــي انـــه ينوي االن�شـــحاب 
بعد حكـــم دام ثالثة عقـــود، مربرا ذلك 

بتقدمه يف ال�شن وم�شاكل �شحية.

 بيشاور ـ رويترز: 

قتل 9 اأ�شخا�س على االأقل واأ�شيب 
ع�ـــرصات اآخـــرون بجـــروح، عندمـــا اقتحم 
م�شـــلحون مـــن حركـــة طالبان مدر�شـــة 
باك�شـــتان  غـــرب  ب�شـــمال  بي�شـــاور  يف 
اأم�ـــس اجلمعة. وقال املكتب ال�شـــحفي 
باجلي�ـــس اإن قـــوات ال�رصطـــة واجلي�ـــس 
التي مت ا�شـــتدعاءها للموقع قتلت كل 
املهاجمـــن، يف كليـــة الزراعة يف مدينة 
بي�شـــاور ب�شـــمال غرب باك�شـــتان، بعد 

�شاعتن تقريبا من بدء الهجوم.
واأعلنت حركة طالبان الباك�شـــتانية 
م�شـــوؤوليتها عـــن الهجـــوم، وقالـــت يف 
ر�شـــالة على ل�شـــان املتحدث با�شـــمها 
حممد خرا�شـــاين اإن احلركة ا�شـــتهدفت 

بوؤرة جلهاز املخابرات التابع للجي�س.
ونقلت رويرتز عن طاهر خان قائد 
ال�رصطة يف مدينة بي�شـــاور اإن امل�شلحن 
و�شلوا اإلى الكلية وهم يرتدون النقاب، 
م�شـــيفا اأنهم اأطلقـــوا النار، واأ�شـــابوا 

حار�شا ثم دخلوا الكلية.

م�رص جتمد اأموال 14 
اإخوانيا و19 �رصكة للجماعة

ترامب يبحث االعرتاف 
بالقد�س عا�شمة الإ�رصائيل

 االإمرباطور يتنحى يف 
�شابقة بتاريخ اليابان

قتلى بهجوم مل�شلحن 
على جامعة باك�شتانية

الإمارات ترف�س اأي تدخل خارجي مي�س اأمنها اأو اأمن الأ�شقاء

تقرير اأممي �رسي: �شواريخ احلوثيني تبدو “اإيرانية”

�شددت على �رصورة و�شع تدابري ملحا�شبة ممويل وداعمي االإرهاب

ال�شعودية تعلن �شبط اآالف اال�شلحة على احلدود اليمنية منذ 2016

أبوظبي ـ وام: 

جدد رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، اأم�س اجلمعة، 
رف�س بالده اأي تدخل خارجي مي�س اأمنها واأمن 
الدول العربية ال�شـــقيقة، م�شددا على �رصورة 
و�شع تدابري ملحا�شبة ممويل وداعمي االإرهاب 
وردعهـــم. ويف كلمـــة وجههـــا مبنا�شـــبة العيد 
الوطني ال�شـــاد�س واالأربعن لدولة االإمارات، 
“وام”،  الر�شـــمية  االأنبـــاء  وكالـــة  ون�رصتهـــا 
اأ�شـــاد ال�شـــيخ خليفة بن زايد بنهج ال�شيا�شة 
اخلارجية للدولة والذي اأثبتت التجربة �شالمته 
ومتيـــزه وح�شـــوره القـــوي علـــى ال�شـــاحتن 
االإقليمية والدولية. وجـــدد الرئي�س االإماراتي 

يف كلمته “رف�س بالده اأي تدخل خارجي مي�س 
اأمنهـــا اأو اأمن وا�شـــتقرار االأ�شـــقاء يف اململكة 
العربيـــة ال�شـــعودية ومملكـــة البحريـــن اأو اأي 
دولة �شـــقيقة اأو �شـــديقة.” وقال اأي�شا “اإننا 
يف دولة االإمارات م�شـــاركون ومبادرون يف كل 
اجلهود الهادفة اإلى اإعادة االأمن واال�شـــتقرار 
اإلى اليمن ال�شقيق والعودة مب�رص اإلى مكانتها 
ودورها العربي القائد واإعادة االأمن اإلى �شوريا 
واالطمئنان اإلى ليبيا واال�شـــتقرار اإلى العراق 

ولبنان وال�ضومال واأفغان�ضتان وغريها”.
واأكـــد اأن التطرف واالإرهـــاب الذي تعانيه 
املنطقة تغذيه �ضيا�ض���ات مدفوعة بطموحات 
الهيمن���ة ومغام���رات النف���وذ م���ن دول تدعم 

اجلماعات االإرهابية واملتطرفة ومتولها.
و�شـــدد ال�شـــيخ خليفـــة بن زايد علـــى اأنه 
“ال خمـــرج من هذا النفـــق املظلم دون اتفاق 
جماعي بعدم ال�شـــماح الأي طـــرف - مهما كان 
- بعرقلة اجلهود الدولية واالإقليمية لتحقيق 
اال�شـــتقرار والتـــزام مواقـــف قويـــة ترف�ـــس 
االإرهاب واتخاذ تدابري م�شرتكة حتا�شب رعاته 

ومموليه وداعميه”.
كما جـــدد الرئي�س االإماراتـــي الدعوة اإلى 
اإيـــران للجلو�ـــس اإلـــى طاولة احلـــوار اأو قبول 
التحكيم الدويل حلل ق�شـــية اجلـــزر االإماراتية 
الثالث املحتلة مبا ير�شخ االأمن واال�شتقرار يف 

منطقة اخلليج العربي.

“خ�شـــائ�س  املراقبـــون  وكتـــب 
التـــي  املكونـــات  واأبعـــاد  الت�شـــميم 
فح�شـــتها الهيئة تتفق مع اخل�شـــائ�س 
واالأبعـــاد التـــي مت االإبالغ عنها بالن�شـــبة 
لل�شـــاروخ قيـــام- 1 االإيراين الت�شـــميم 

والت�شنيع”.
وجاء بالتقريـــر اأن املراقبن تفقدوا 
لروؤية  قاعدتن ع�شكريتن �شعوديتن 
بقايا ال�شواريخ التي جمعتها ال�شلطات 
بعـــد الهجمات على اململكـــة يف 19 مايو 
مـــن  والرابـــع  يوليـــو  و26  يونيـــو  و22 

نوفمرب.
“نق���اط   4 املراقبـــون  تفقـــد  كمـــا 
ارتطـــام” خلفها هجوم الرابع من نوفمرب 
ومت ر�شـــد بقايا اأخرى لل�شواريخ فيها. 
ويبلغ مدى ال�شـــاروخ قيام- 1 نحو 500 
ميـــل وميكنه حمل راأ�س حربي زنة 1400 
رطل وفقا ملنظمة )جلوبال �شكيوريتي.

اأورغ(
الى ذلك، اأعلنت ال�شلطات ال�شعودية 
اأم�س اجلمعة انها �شـــبطت اآالف اال�شلحة 
واعتقلت مئات املهربن الذين يعربون 
ب�شـــكل غري قانوين من اليمن يف ال�شـــنة 

املا�شـــية، م�شـــيفة ان “عمـــالء اأجانب” 
اململكـــة.  يف  هجمـــات  ل�شـــن  ي�شـــعون 
واأ�شـــارت ارقام حر�س احلـــدود لفرتة ما 
بن اكتوبر 2016 و�شبتمرب 2017 والتي 
ن�رصتهـــا وزارة الداخلية اإلى �شـــبط اأكرث 
من 3500 قطعة �شـــالح وذخائر. وجاء يف 
بيان الوزارة ان “معظم اال�شلحة �شبطت 

على احلدود ال�شعودية اليمنية”، م�شيفا 
ان عمليات ال�شـــبط “تاأتـــي فيما يحاول 
عمالء اأجانـــب تدبري هجمـــات ارهابية يف 
اململكـــة”. وياأتي البيان غـــداة اعرتا�س 
الدفاعـــات اجلوية ال�شـــعودية �شـــاروخا 
اطلقـــه املتمردون احلوثيـــون من اليمن 

على االرا�شي ال�شعودية. 

•  اأر�شيفية ل�شاروخ قيام 1 االإيراين ال�شبيه بال�شواريخ احلوثية.	

عواصم ـ وكاالت:

بالي�ستية  4 �سواريخ  بقايا  �أن  �إىل  �ملتحدة  ب��الأمم  �لعقوبات  �أع��ده مر�قبو  �أ�سار تقرير �سري   

�أطلقها �حلوثيون �ليمنيون على �ل�سعودية هذ� �لعام تبدو من ت�سميم وت�سنيع �إير�ن.

وقالت هيئة مر�قبي �لأمم �ملتحدة �مل�ستقلة يف تقرير موؤرخ بتاريخ 24 نوفمرب و�طلعت عليه 

رويرتز �إنه “لي�س لديها حتى �لآن دليل يوؤكد هوية �لو�سيط �أو �ملورد” �لذي وفر �ل�سو�ريخ �ملرجح 

�أنها �أر�سلت للحوثيني يف �نتهاك حلظر م�ستهدف على �ل�سالح فر�سته �ملنظمة �لدولية يف �أبريل 

.2015

التحالف يعلن ت�ضغيل 
مطار الغيظة اليمني

الرياض ـ واس: 

اأعلن م�شــــدر ر�شــــمي يف قيادة قوات 
حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن بدء ت�ض����غيل 
مط����ار الغيظة يف حمافظ����ة املهرة باليمن، 
ال�شتقبال الطائرات التي حتمل م�شاعدات 
اإغاثيــــة واإن�شــــانية، وذلــــك بالتن�شــــيق مع 

احلكومة ال�رصعية.
 واأو�شــــح امل�شــــدر اأن اأولــــى طائرات 
القوات اجلوية امللكية ال�شعودية، و�شلت 
اإلــــى املطار اخلمي�س، حمملة بخم�شــــة اآالف 
�شلة غذائية مقدمة من مركز امللك �شلمان 

لالإغاثة واالأعمال االإن�شانية.
واأكد اأن قوات التحالف قامت بت�شخري 
اإي�شــــال  يف  لالإ�شــــهام  كافــــة  االإمكانــــات 
امل�شــــاعدات االإن�شــــانية واملــــواد االإغاثية 
اإلى م�شــــتحقيها بالداخــــل اليمني، وفق ما 

ذكرت وكالة وكالة االأنباء ال�شعودية.

عوا�شـــم ـ وكاالت: قـــال ب�شـــار اجلعفـــري، 
رئي�س وفد النظام ال�شـــوري يف مفاو�شات جنيف 
8 اإنـــه مت بحـــث ورقـــة املبـــادئ املتعلقة باحلل 
ال�شيا�شـــي، م�شـــرياً اإلى اأنه ال ميكن عقد اأي حوار 

مبا�رص مع املعار�شة ال�شورية.
وقال اجلعفـــري خالل موؤمتر �شـــحايف، اأم�س 
اجلمعـــة، يف جنيف “�ض���نغادر جنيف غدا ال�ض���بت 
وتلقينا دعوة جلولة جديدة”. واأ�شاف رئي�س وفد 
نظام االأ�شد اأنه ال ميكن اأن من�شي باأي حوار مبا�رص 

مع املعار�شة ال�شورية.
وتابـــع اجلعفـــري “عودتنا اإلـــى جنيف رهن 
بقرار دم�شـــق”، الفتاً اإلى اأن م�شار جنيف ال يدور 

يف حلقة مفرغة.
ك�شـــف  اخلمي�ـــس،  ال�شـــحايف،  موؤمتـــره  ويف 
دي  �شـــتيفان  �شـــوريا  اإلـــى  االأممـــي  املبعـــوث 
مي�شـــتورا اأنه قدم ورقة من 12 بنداً ملناق�شـــتها 
�شـــمن حمادثات جنيف 8 التي انطلقت الثالثاء، 

و�شتمتد اإلى 15 دي�شمرب، بعد “وقت م�شتقطع” 
خالل نهاية االأ�شـــبوع علـــى اأن ت�شـــتاأنف الثالثاء 
القـــادم. ويف حن اأكد املبعوث االأممي على جدية 

النقا�شـــات التي �شـــهدها اليومان املا�شيان، مل 
يك�شـــف عما حتتويه تلك الوثيقة �شـــوى ما اأعلنه 
�رصاحة. اإذ قال يف ما يتعلق مب�شمون املباحثات، 

اإن البحث تناول ورقة من 12 بنداً �شبق اأن قدمها 
للوفديـــن يف جـــوالت �شـــابقة حول مبـــادئ عامة 

تتعلق بالروؤية مل�شتقبل �شوريا.
واأ�شـــاف اأن اجلولة احلالية تركز على اآليات 
�شـــياغة د�شـــتور جديد واإجراء انتخابـــات باإ�رصاف 
االأمـــم املتحـــدة، مـــع “التاأكيـــد على عـــدم وجود 
�رشوط م�ض���بقة”، ولن تتطرق اإلى م�شري الرئا�شة 
ال�شورية. من جانب اآخر، اأ�شقطت ف�شائل �شورية 
معار�شـــة، اأم�س اجلمعـــة، مروحية تابعـــة لقوات 
النظام ال�شوري يف منطقة ت�شهد معارك م�شتمرة 
يف جنوب غرب البالد بالقرب من ه�شـــبة اجلوالن 
املحتلة، وفق ما اأفاد املر�شـــد ال�شـــوري حلقوق 
االإن�شـــان. وقال مدير املر�شـــد رامي عبد الرحمن 
اإن “ف�شـــائل مقاتلـــة اأ�شـــقطت ب�شـــاروخ موجه 
مروحيـــة لقـــوات النظـــام بالقرب مـــن بلدة بيت 
جن” يف جنوب غرب البـــالد، والقريبة من احلدود 
اللبنانية وه�شبة اجلوالن املحتلة على حد �شواء.

دمشق: ال يمكن عقد أي حوار مباشر مع المعارضة 
 إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري قرب الجوالن

• مفاو�س احلكومة ال�شورية يهدد باالن�شحاب من حمادثات جنيف )رويرتز(	

• ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.	



السبت 2 ديسمبر 2017 
14 ربيع األول 1439

العدد 3336 15 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة

نعلم اأن لدينا اإقرارا يعرف برباءة 
الذمة املالية، يطلب من خالله من كل 
م�س�ؤول يف الدولة اأو نائب يف الربملان 
اأو ع�س���� بل���دي تقدمي م���ا ميلكه ه� 
وزوجت���ه واأبناوؤه من اأم�ال مبا يف ذلك 
يف  واحل�س����ص  وال�س���ندات  الأ�س���هم 
ال�رشكات واحل�سابات البنكية والأحجار 
الكرمي���ة وغريه���ا، والأه���م م���ن ذلك 
م�س���ادر الدخ���ل وقيمة ه���ذا الدخل، 
اإ�س���افة اإلى ما عليه���م من دي�ن قبل 
واأثن���اء وبع���د ت�ليهم تل���ك ال�ظائف 

واملنا�سب.
نح���ن الآن يف وارد احلدي���ث ع���ن 
امل�س���در الرئي�ص للرثوة التي ك�نها 
ع���دد لي����ص قليال م���ن الن����اب خالل 
وج�ده���م باملجل����ص، وكي���ف كان����ا 
وكيف اأ�س���بح�ا من اأ�سحاب الرثوات، 
العم���ارات  ميلك����ن  بات����ا  حي���ث 
والأر�س���دة  واحل�س���ابات  والأرا�س���ي 
البنكية ال�س���خمة وال�سجالت التجارية 
الت���ي من ال�س���عب ج���دا اأن يح�س���ل 

عليها امل�اطن.
نع���رف مت���ام املعرف���ة اأن اأولئك 
الن����اب قب���ل دخ�له���م املجل����ص ل 
ميلك�ن “اإل فل�س���هم” حالهم حال اأي 
بحريني ب�س���يط “ومنتف” لي�ص لديه 
اإل “هالفل�س���ن الل���ي اأد�ص عليه كل 

�سهر”. 
هدفن���ا من ط���رح هذا امل��س����ع 
امل����ؤمل اإيج���اد ج����اب عل���ى ال�س����ؤال 
الكبري الذي يهم كل م�اطن، وه� اأين 
دور هيئة فح�ص اإق���رار الذمة املالية 
وما ت�سمنه مر�س�م الالئحة التنفيذية 
له���ا يف حتقيق الهدف الذي اأن�س���ئت 

من اأجله؟!. وع�ساكم عالق�ة.

قبل المجلس
“ما عندهم إال ...”

بثينة خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com

زبدة القول

املمث����ل اللبن����اين ال����ذي مت جتني����ده من 
خ����الل اإح����دى فتي����ات امل��س����اد الإ�رشائيل����ي 
ليتج�س�����ص على بل����ده وي�رش م�س����احلها، اأراد 
خ����الل التحقيق����ات التي جرت مع����ه اأن يقدم 
نف�س����ه ك�س����حية واأن����ه مت ت�ريط����ه يف كل ما 
ج����رى ع����ن طريق عالق����ة جن�س����ية م����ع عميلة 
امل��س����اد، وكاأنه من الطبيعي بالن�سبة له اأن 
يتورط يف عالقات جن�سية مع �مر�أة ال يعرفها، 
املمثل ال����ذي خان بلده اأو�س����ح اأن����ه مل يكن 
يري����د التع����اون مع امل��س����اد ولك����ن عالقته 
اجلن�س����ية م����ع العميل����ة التي قام ه� بنف�س����ه 
بت�س�����يرها عل����ى الإنرتنت هي الت����ي جعلته 

لعب����ة يف اأيديه����م، فه����ل هذا اأم����ر مقب�ل من 
اإن�س����ان متعلم مثقف؟ يق�م بت�س�����ير نف�سه 
بكامل اإرادته على ال�س����بكة وت�س����بح �س�����ره 
ملكا للغري، �س�����اء اأجهزة خماب����رات اأو اأفرادا 
عادين، ث����م بعد ذلك يق�ل اإنه �س����حية ومل 
يتقا�ص اأم�ال مقابل القيام بالتج�س�����ص على 

بلده!
اأمل ي�س����مع ه����ذا املمث����ل ع����ن عملي����ات 
البت����زاز العادية التي متار�س����ها فتيات على 
الإنرتنت، حيث ي�ستدرجن املغفلن بالإغراء 
ثم يقمن بحفظ املحادثات وال�س�ر اجلن�سية 
لتهديدهم بها واحل�س�����ل على اأم�ال مقابل 

ع����دم ن�رشها؟ م�س����يبة األ يتعلم الإن�س����ان من 
جت����ارب وماآ�س����ي غ����ريه، فعملي����ات البتزاز 
بال�س�����ر واملحادثات اجلن�سية تكررت كثريا 
م����ع �س����باب ورج����ال ع����رب، ومع ذل����ك يع�د 
�لف����خ ويت����م  كث����رون لل�س����قوط يف نف�����س 
ا�ستدراجهم كما ي�ستدرج ال�سمك اإلى الطعم.
تب����ادر اإلى ذهني �س�����ؤال مهم واأن����ا اأقراأ 
خيبة هذا اللبناين وه�: كم  من ال�سباب اأو كم 
من اأ�سحاب ال�ظائف املرم�قة مت اإ�سقاطهم 
يف ه����ذا الفخ وجت�س�س�����ا عل����ى بالدهم خ�فا 
م����ن الف�س����يحة، ومل تكت�س����ف خيانتهم حتى 
الآن؟ وال�س�����ؤال الأه����م الذي ن�س����جله هنا: كم 

من الرجال ميكن اأن ي�س����بح �سحية لالإنرتنت 
ب�س����بب اغراء اجلن�ص بعد هذا الذي �س����معناه. 
يجب اأن يعي �س����بابنا اأن اجلن�ص والن�ساء اأهم 
اأدوات رج����ال العمليات القذرة يف امل��س����اد 
الإ�رشائيلي، واأن عميلة امل��س����اد ت�س����ل اإلى 
قم����ة النجاح بقدرته����ا على الإيق����اع بالرجال 
العرب وت�س����خريهم لتحقي����ق اأهدافها، ولكم 
اأن ت�س����األ�ا عن تاري����خ ت�س����يبي ليفني التي 
اأ�س����بحت رئي�س����ة وزراء ب�س����بب براعته����ا يف 
الإيقاع بالرجال الع����رب، هذا املمثل اللبناين 
ل ع����ذر له ول تربي����ر جلرميت����ه، ول عذر ملن 

يخيب�ن نف�ص خيبته يف امل�ستقبل.

احذروا فتيات الموساد

روسيا ونفوذها الجديد في الشرق األوسط )1(
م���ن يتاب���ع ما ين����رش يف كث���ري م���ن التقارير 
الغربي���ة، يدرك اأن هناك حتلي���الت عدة تتحدث 
ع���ن �س���عي الرئي�ص الرو�س���ي فالدمي���ري ب�تن 
لإ�س���عاف الزعام���ة الأمريكي���ة للع���امل، ويق����ل 
بع�ص املحلل���ن الأمريكي���ن، اإن جه�د ب�تن 
ح�س���لت على دعم غري مق�س����د من ال�سيا�سات 
الأمريكية ب�سكل غري م�سب�ق، وي�سريون يف ذلك 
اإلى ان�س���حاب وا�س���نطن م���ن اتفاقي���ة “ال�رشاكة 
عرب املحيط اله���ادئ”، واجتاه ال�ليات املتحدة 
لالن�س���حاب ر�سمياً من اتفاق باري�ص ح�ل التغري 
املناخ���ي، مب���ا ي�ف���ر لل�س���ن فر�س���ة تاريخية 
لقي���ادة الع���امل يف جم���ال البيئة رغم ما ي�س����ب 

ملفه���ا من انتق���ادات ومالحظات دولية، ف�س���اًل 
عن ثغ���رات اأخرى عدي���دة على �س���عيد القيادة 
الأمريكية للعامل، ول�س���يما م�سهد حتديد م�سري 
�س����ريا يف “�س�ت�س���ي” مبع���زل ع���ن ال�لي���ات 

املتحدة.
يف �س����ريا حتديداً، تتجلى القيادة الرو�سية 
يف جناحاتها ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية، حيث قاد 
الرئي�ص ب�تن الأ�سابيع الأخرية حتركات دولية 
مكثفة بحثاً عن ت�س�ية �سيا�سية لالأزمة ال�س�رية 
بعد اإعالنه هزمية الإرهاب يف هذا البلد ع�سكرياً، 
وتطه���ري نح� 98 % من الأرا�س���ي ال�س����رية من 
تنظيم “داع�ص”، ويف هذا ال�س���ياق حترك ب�تن 

م���ن خ���الل اإجراء ات�س���الت مع قادة ك���رث، منهم 
الرئي����ص الأمريك���ي، دونال���د ترام���ب، واملل���ك 
�س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���ع�د، والرئي����ص 
عبدالفتاح ال�سي�سي، ورئي�ص ال�زراء الإ�رشائيلي 
بنيام���ن نتنياه����، تناول���ت جميعها الق�س���ية 
ال�س�رية، فيما التقى يف �س�ت�سي ب�سار الأ�سد يف 
ا�ستقبال كا�سف لنت�س���ار التحالف بينهما �سد 
“داع����ص” وتنظيمات الإره���اب، واتفق اجلانبان 
على ما ي�سبه املبادئ الأ�سا�سية لتنظيم العملية 

ال�سيا�سية للت�س�ية يف �س�ريا.
واأكد الأ�سد خالل هذا اللقاء ا�ستعداد دم�سق 
للح����ار م���ع كل املهتم���ن باحلل ال�سيا�س���ي يف 

البالد، وه� تط�ر لفت بالنظر اإلى م�اقف دم�سق 
ال�سابقة جتاه املعار�سة، ويظهر التاأثري الرو�سي 
يف البحث عن حل�ل ت�افقية لالأزمة، وتاأكيداً على 
ذلك اأورد بيان ر�سمي رو�سي اأن ب�تن اأبلغ الأ�سد 
اأنه بات من ال�رشوري الآن الت��س���ل اإلى ت�س����ية 
�سيا�سية يف �س�ريا، م�سريا اإلى اأن الأ�سد م�ستعد 
للعم���ل مع كل من يريد ال�س���الم، وال�س���تقرار يف 
�س�ريا، كما كان لفتاً رعاية الرئي�ص ب�تن لقاء 
غري ع���ادي يف �س�ت�س���ي جمع الرئي�ص ال�س����ري، 
مع قيادة وزارة الدف���اع والأركان العامة للق�ات 
امل�س���لحة الرو�س���ية، “لتعريفه بكبار اجلرنالت 
و�ل�س���باط �لذي���ن �س���اهمو� يف �إنقاذ �س���وريا من 

براث���ن الإرهاب”. اأما الرئي����ص الأمريكي فتحدث 
عن مهاتفة “رائعة” مع نظريه الرو�سي وو�سفها 
باأنها مهم���ة جداً، وقال الرئي�ص الأمريكي اإن هذا 
الت�س���ال الهاتفي “ا�ستمر تقريبا �ساعة ون�سف 
ال�س���اعة”، م�سريا اإلى اأنهما “بحثا ب�سكل جاد جدا 
اإحالل ال�س���الم يف �س����ريا”. وكان اللقاء الأهم يف 
�سل�س���لة التحركات الرو�سية ب�ساأن �س�ريا، القمة 
التي عقدت بن روؤ�س���اء رو�س���يا وتركيا واإيران، 
وهي القم���ة التي قال عنها اأردوغان “م�س���ريية 
مل�ستقبل البلد )�س����ريا( واملنطقة”، فيما بالغ 
البع�ص يف و�س���فها م�س���بهاً اإياها بقمة “يالطا”. 

“اإيالف”.

سالم الكتبي

فالح هادي الجنابي 

عملي���ات النهب املنظم���ة لأم�ال 
قطاع���ات كبرية من ال�س���عب الإيراين 
على ي���د م�ؤ�س�س���ات حك�مي���ة والتي 
اأثارت عا�س���فة غ�سب واحتجاج ق�ية 
الآن،  بق����ة حل���د  م�س���تمرة  ت���زال  ل 
والزل���زال املدم���ر الأخري قدم���ا دليال 
دامغ���ا اآخ���ر عل���ى التق�س���ري املتعمد 
له���ذا النظ���ام يف تق���دمي اخلدم���ات 
املختلفة لل�سعب الإيراين وك�نه يربع 
 فقط يف قمع ال�س���عب و�س���لبه ونهبه.
نظام املاليل ومن دون اأي خجل يعرتف 
ب�س����رة وا�س���حة جدا باأنه “تزعزعت 
ثقة ال�س���عب بامل�ؤ�س�س���ات الر�سمية 
لالإغاثة واجلمعيات اخلريية احلك�مية 
والقط���اع العام، ول فك���رة يف ال�قت 
احلا����رش ل���دى ال�سيا�س���ين ومتخذي 
امل�ؤ�س�س���ات  حت���ى  ول  الق���رارات 
يف  املت�رشري���ن  مل�س���اعدة  ال�س���عبية 
زلزال كرمان�ساه”، كما جاء على ل�سان 
امل�س����ؤول ال�س���ابق لغرفة التجارة يف 
طه���ران ال���ذي ح���ذر يف �س���ياق كالمه 
اأي�س���ا من اأن “الزلزال م�سيبة كربى؛ 
ولكنن���ي ل اأع���رف م�س���يبة اأك���رب من 
الفقر والبطالة ما بعد الزلزال”، وكما 
ق���ام هذا النظام من خالل م�ؤ�س�س���اته 
احلك�مية ب�رشقة ونهب اأم�ال ال�سعب 
الإي���راين، فاإن���ه مل يتقاع�ص فقط عن 
اإغاث���ة منك�ب���ي الزلزال، ب���ل مب�جب 
التقارير ال�اردة فاإن اأكرثية ال�سحايا 
الت���ي  ال�س���كنية  العم���ارات  ب�س���بب 
�سيدتها �رشكات تابعة للحر�ص الث�ري 
للم�ا�سفات املطل�بة  وكانت تفتقر 
 ل�قايته���ا من الزلزل للحد املطل�ب.
�رشقة ال�س���عب وعدم تقدمي اخلدمات 
اأ�سا�س���يتان  �س���فتان  املطل�ب���ة 
باتت���ا معروفت���ن عن نظ���ام املاليل، 
اأو�س���لتا ال�س���خط والغ�س���ب ال�سعبي 
اإل���ى اأعل���ى مراحل���ه، خ�س��س���ا بع���د 
اأن انك�س���ف وافت�س���ح مدى تق�س���ري 
ه���ذا النظ���ام وع���دم امتالكه اأب�س���ط 
ال��س���ائل واملق�م���ات الت���ي يغي���ث 
بها ال�س���عب عند الك�ارث الطبيعية، 
ومب�ج���ب معل�م���ات يف تقارير واردة 
م���ن الداخ���ل، ف���اإن النظام ق���ام حتى 
ب�س���لب الإغاث���ات القادمة م���ن خارج 
اإي���ران وت�زي���ع مقادير �س���حيحة على 
 اأنه���ا م�س���اعدات عاجل���ة م���ن النظام!
هذا النظام الذي فقد �س���الحيته منذ 
اأمد بعيد و�سار عالة لي�ص على اإيران 
فق���ط، اإمن���ا عل���ى املنطق���ة والعامل، 
ا�ستمراره كما �رشحت زعيمة املقاومة 
الإيرانية م���رمي رج�ي، ي�س���كل خطرا 
على الأم���ن وال�س���تقرار يف املنطقة، 
واإ�س���قاطه يخ���دم م�س���لحة اجلمي���ع، 
وم���ن هن���ا، فاإنه لب���د اأن تعمل بلدان 
املنطق���ة والع���امل جنبا ال���ى جنب مع 
املقاوم���ة الإيراني���ة م���ن اأج���ل ت�فري 
ومتهيد �الأر�س���ية �ملنا�س���بة الإ�سقاط 
نظام املاليل وتخلي�ص العامل من �رشه. 

“احل�ار”.

نهب األموال والزلزال 
عريا الماللي من 

ورقة التوت

عبدعلي الغسرة

ي����م املراأة البحرينية ي����م وطني جميد، 
حتتف���ل ب���ه اململك���ة يف الأول من دي�س���مرب 
م���ن كل ع���ام، ويتزام���ن مع احتف���الت البالد 
بعيده���ا ال�طن���ي وعي���د اجلل�����ص املجي���د، 
في����م امل���راأة البحرينية ُيج�س���د اإميان قيادة 
امُل�ق���رة  واحلك�م���ة  الر�س���يدة  اململك���ة 
وال�س���عب البحرين���ي باأهمية امل���راأة ودورها 
يف جه����د التنمية ونه�س���ة الب���الد، وتقديًرا 
لن�س���اء البحرين وتكرمًيا ملا قدمنه من اأعمال 
�سيا�س���ية واقت�س���ادية واجتماعي���ة ومهني���ة 
وترب�ي���ة وحق�قية داخ���ل البحرين وخارجها، 
وياأتي الحتفال بي�م املراأة يف 2017م حتت 
�سعار “املراأة يف املجال الهند�سي”، من اأجل 
اإبراز دور املراأة فيما بذلته من اإجنازات ن�عية 
كبرية وُمتمي���زة يف خمتلف العل�م واملجالت 
الهند�س���ية من كيميائي���ة ومعمارية وزراعية 
وكهربائي���ة وغريها، ودفعها للتقدم اأكرث يف 

النه�سة التنم�ية التي ت�سهدها البالد.
وبت�جيه ر�س���يد من القيادة ال�سيا�س���ية 
واحلك�م���ة امُل�قرة ودوٍر ك���رمٍي من املجل�ص 

الأعلى للمراأة برئا�س���ة �ساحبة ال�سم� امللكي 
الأمرية �س���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 
عاه���ل البالد رئي�س���ة املجل�ص الأعل���ى للمراأة 
وبالتع���اون م���ع م�ؤ�س�س���ات الدول���ة حقق���ت 
امل���راأة البحرينية اإجن���ازات عديدة يف جمالها 
الن�س����ي واملجتمعي وال�طني ُمتحديًة بذلك 
كل التحدي���ات املجتمعي���ة وباذل���ًة اأق�س���ى 
اجله�د من اأجل التم�س���ك بكل الفر�ص يف كل 
قطاع���ات العمل من اإنتاجي���ة وخدمية وفنية، 
م�ؤكدة ح�س����رها املجتمعي وال�طني لتك�ن 
�رشي���ًكا فع���اًل مع الرج���ل، ه���ذه ال�رشاكة التي 
اأزالت جميع امُلع�قات التي وقفت حائالً اأمام 

تقدمها وعطائها والعرتاف بحق�قها.
للقي���ادة  احلكيم���ة  الروؤي���ة  و�س���اهمت 
الر�سيدة ومنهج الإ�س���الح ال�طني يف تعزيز 
دور امل���راأة البحريني���ة ودعمها يف الكثري من 
املجالت التعليمية وال�س���حية والع�س���كرية 
والإعالمي���ة وامل�رشفية والقان�نية، ويف جمال 
والريا�س���ة  والقت�س���اد  التط�ع���ي  العم���ل 
و�س����لً اإلى الكثري م���ن الربام���ج الطم�حة، 

حي���ث اأثبتت ومازال���ت تثبت ي�ًم���ا بعد اآخر 
كفاءته���ا ومتيزها يف املهم���ات التي ت�لتها 
واأكدت فيها احل�س�ر الق�ي والعطاء الفاعل 
وال���دور النبي���ل وامُلتمي���ز يف خدم���ة بالدها 

و�سعبها.
ل ميك���ن لأي جمتم���ع اأن ي�س���تغني ع���ن 
دور امل���راأة، بل اإن املجتمع���ات تتط�ر بقدر 
ما ت�س���ع امل���راأة يف املكان الالئ���ق بها ومبا 
يتنا�س���ب مع ما متلك من قدرات وم�ؤهالت، 
وبقدر ما ت�س���ن م���ن الق�ان���ن والت�رشيعات 
الت���ي تعمل على تط�ير اإمكاناتها ول َت�س���د 
تقدمها ول حَتد ِمن عطائها، لأجل ذلك �ساهم 
املجل����ص الأعلى للم���راأة يف تنفيذ الكثري من 
برامج ال�ستعداد والتمكن للمراأة البحرينية 

يف اإطار ا�سرتاتيجيات العمل ال�طني. 
للم���راأة البحريني���ة كل التحي���ة وال�س���كر 
لقيادتن���ا  اخلال�س���ة  والثن���اء، والتهنئ���ة 
ال�سيا�سية واملجل�ص الأعلى للمراأة ورئي�سته 
وكل ن�س���اء البحري���ن ون�س���اء اأمتن���ا العربية 

مبنا�سبة ي�م املراأة البحرينية املجيد.

يوم المرأة 
البحرينية



اتحاد الكرة                المركز اإلعالمي

حرص وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الج��ودر ع��ى اس��تقبال فريق 
نادي النجمة لك��رة اليد لدى عوته من 
الهند بعد تحقيقه للقب بطولة االندية 
االس��يوية لكرة اليد وتأهل��ه اىل بطولة 
الع��امل، إذ لقي النادي البطل اس��تقباالً 
حافاًل يف مط��ار البحرين الدويل وكللت 
ال��ورود أعن��اق العبي الفري��ق وأفراد 
الجهازين اإلداري والفني ابتهاجاً بالفوز 

الرائع.
وخ��الل حفل اس��تقبال الالعب��ن نقل 
هش��ام الج��ودر لالعبي الفري��ق تهاين 
ممث��ل جاللة املل��ك لالع��ال الخريية 
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة واش��ادة س��موه بحرص كافة 
منظومة النادي من أجل الفوز بالبطولة 
والحضور القوي يف املحفل العاملي املهم 
بعد أن ق��دم الفريق مس��تويات كبرية 

أكدت تطور كرة اليد البحرينية.
واش��ار وزير شؤون الش��باب والرياضة 
اىل أن س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة وج��ه مبضاعفة مكاف��آت الفوز 
لفريق نادي النجمة تقديرا من س��موه 
لالنج��از الباه��ر الذي حقق��ه الفريق 
بتس��يده ي��د االندية االس��يوية وتأهله 
أن  اىل  مش��ريا  العاملي��ة  البطول��ة  اىل 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة بدأت 
بأخذ االجراءات الالزمة وس��يتم رصف 

املكافآت بصورة رسيعة.
وأوضح وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
ان العبي الفريق وأف��راد الجهاز الفني 
كانوا عند حس��ن الظن بهم وعكس��وا 
الوج��ه الحضاري لكرة الي��د البحرينية 
واس��تحقوا الف��وز باللق��ب األمر الذي 
يفتح الطريق واس��عاً النطالقة جديدة 
نحو مس��تقبل م��رق م��ن االنجازات 
ان الفري��ق الح��ايل يتمتع  وخصوص��اً 
بوج��ود عن��ارص ش��ابة تفيض حاس��ا 

باالضافة اىل عنارص الخربة. 
وتحدث وزير شؤون الشباب والرياضة 
م��ع العبي فري��ق ن��ادي النجمة وقال 
“لق��د كنت��م خ��ري س��فراء للمملكة يف 
املحف��ل االس��يوي الكب��ري وإن تحقيق 
الفري��ق للمرك��ز االول يع��د مث��رة من 
مثار الدع��م والرعاية الت��ي تحظى بها 
الرياض��ة البحريني��ة من ل��دن القيادة 
الرش��يدة املهتمة متاما بتهيئ��ة األجواء 
الكفيلة بنمو وتط��ور الحركة الرياضية 
يف اململكة مبا يس��هم يف تحقيق األندية 
الوطنية للمزيد من اإلنجازات الرياضة 
املرف��ة ع��ى مختلف األصع��دة، لقد 
قدمتهم مستويات فنية رائع وتخطيتم 

العديد من الفرق االسيوية القوية وكان 
مش��واركم يف الوصول اىل البطولة ميلء 
بالتحديات الت��ي تجاوزمتوها بكل ثقة 
وقوة يف س��بيل رفع أسم وعلم البحرين 

عاليا”. 
ودعا وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
مجلس ادارة ن��ادي النجمة اىل رضورة 
وضع برنامج العداد فريق كرة اليد من 
أجل الظهور املرف يف البطولة العاملية 
خاص��ة وإن الفريق ومب��ا يتمتع به من 
عزمية قوية قادر عى الظهور املرف يف 
البطولة وتحقيق النتائج االيجابية التي 
تربه��ن مدى تطور الرياض��ة البحرينية 

عموما ورياضة كرة اليد خصوصا.

القطان: دعم القيادة دافع اإلنجاز

م��ن جهته ق��دم رئيس ن��ادي النجمة 
عي��ى القط��ان التهنئ��ة والتربيك إىل 
القي��ادة الرش��يدة ع��ى ه��ذا االنجاز 
االس��يوي التاريخي للفريق مش��ريا اىل 
أن هذا االنج��از نتيجة لدع��م القيادة 
ووقوفها اىل جان��ب االندية الوطنية يف 
مهاته��ا الخارجية وص��وال اىل تحقيق 
النتائ��ج املرفة التي ترفع اس��م وعلم 
البحرين عاليا.  واش��اد القطان مبتابعة 
اهتام سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة باالندية الوطنية يف مش��اركاتها 
الخارجية ومتهيد الطريق أمامها لتحقيق 
االنج��ازات الت��ي تؤكد تط��ور الرياضة 

البحرينية عموما مش��ريا إىل أن االسيوي 
جاء مثرة السرتاتيجية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة والرامية اىل االرتقاء 
مبنظومة الرياضية البحرينية والتي من 
بينها االندي��ة الوطنية مش��يدا مببادرة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

مبضاعفة مكافآت الفوز.
واع��رب رئيس نادي النجمة عن تقديره 
لوزير ش��ؤون الش��باب والرياضة عى 
متابع��ة مش��اركة الفري��ق يف البطولة 
االس��يوية وحرص��ه عى تس��هيل كافة 
االجراءات االدارية أم��ام الفريق والتي 
كان لها األثر االيج��ايب يف اعداد الفريق 
بالص��ورة الصحيحة وص��وال اىل االنجاز 

االسيوي الهام.

وأش��اد القطام باملستويات الكبرية التي 
قدمها العب��وا الفريق والذين كانوا عند 
حس��ن ظن االرسة الرياضية يف اململكة 
بصورة عامة وارسة نادي النجمة وجميع 
منتس��بي النادي وصوال اىل تحقيق هذا 
االنجاز التاريخي والذي مل يكن الوصول 
اليه س��هال ب��ل كان م��يلء بالتحديات 
التي متكن الفري��ق من تجاوزها بفضل 
التكاتف ب��ن الجهازين الفني واالداري 

وتفاين واخالص وتضحيات الالعبن.
وأكد القطان ان الفوز بالبطولة االسيوية 
يش��كل دفعة قوية نح��و تطوير اللعبة 
والتطلع بتفاؤل كبري ملس��تقبل كرة اليد 
البحرينية من خالل املشاركات املقبلة، 
كا انه يعطي الن��ادي املزيد من الثقة 
لالرتقاء باملستوى العام للعبة ومواجهة 
االستحقاقات املقبلة خاصة بطولة العامل 
والتي س��يتم اعداد الفري��ق لها بصورة 
جيد للظه��ور املتميز وتريف الرياضة 

البحرينية.

الصياد: بطولة صعبة واالنجاز متميز

وأه��دى نج��م فري��ق النجم��ة لك��رة 
اليد حس��ن الصياد الف��وز إىل القيادة 
الرشيدة التي تحرص دامئا عى الوقوف 
اىل جانب منتس��بي القطاعن الش��بايب 

والري��ايض وخاصة االندية الوطنية التي 
باتت تحقق االنجاز تلو االنجاز ومتكنت 

من رفع اسم وعلم البحرين عاليا. 
وأوض��ح الصياد ان ال��روح العالية التي 
متت��ع به��ا رجال فري��ق ن��ادي النجمة 
لك��رة الي��د ش��كلت العام��ل األبرز يف 
صياغة مفردات االنجاز وتخطي جميع 
التحدي��ات الت��ي كان تعرتض مس��رية 
الفريق وتحوي��ل جميع تلك التحديات 
اىل نق��اط انطالق��ة نح��و الوص��ول اىل 
اللق��ب االس��يوي الكبري، مش��رياً إىل أن 
منافس��ات البطولة كانت صعبة للغاية 
بس��بب جدول املباريات املضغوط لكن 
ذل��ك مل يؤثر عى عزمي��ة وقوة الفريق 
خاص��ة وأنه يض��م نخبة م��ن الالعبن 
املتمزين القادرين عى التعامل مع مثل 

هذه املباريات.
وش��دد الصياد ع��ى ان الفوز يش��كل 
مثرة طيب��ة لجهود وطني��ة صادقة من 
قبل كافة منظوم��ة الحركة الرياضية يف 
اململكة باالضاف��ة اىل حرص ادارة نادي 
النجم��ة عى تهيئ��ة الظ��روف املثالية 
أم��ام الفريق للفوز باللقب، مش��ريا اىل 
أن العب��ي الفريق عاق��دون العزم عى 
الظه��ور امل��رف يف البطول��ة العاملية 

وتحقيق نتيجة ايجابية. 

الجودر: ناصر بن حمد وجه بمضاعفة مكافآت اإلنجاز اآلسيوي
أكد أن اإلنجاز جعل كرة اليد البحرينية تتسيد أندية آسيا 

لقطات من استقبال أبطال آسيا
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كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الحكم الدويل عيل الساهيجي، والحكم املساعد الدويل محمد 

جعفر؛ للمشاركة يف إدارة مباريات بطولة CTFA International Tournamen 2017، التي بدأت 

أمس )الجمعة( يف الصن تايبيه.

وجاء التكليف اآلسيوي من قبل االتحاد القاري للعبة للحكمن الساهيجي وجعفر للمشاركة يف 

البطولة الدولية الودية التي تشهد مشاركة 4 منتخبات، وهي: الصن تايبيه )املستضيف(، الوس، 

الفلبن وتيمور الرقية. وتستمر منافسات البطولة حتى 5 ديسمرب الجاري.

ويعترب الحكان عيل الساهيجي ومحمد جعفر من الحكام املعروفن عى مستوى القارة اآلسيوية، 

خصوصا أنها ضمن قامئة النخبة يف العام 2017، ومرشحان لقامئة النخبة للعام املقبل 2018 أيضا.

السماهيجي وجعفر يشاركان في بطولة دولية بتايبيه

  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(

أس��فرت نتائ��ج الجولة 7 م��ن دوري 
الدرجة الثانية عن تعادل مدينة عيى 
مع البس��يتن بهدف ل��كل طرف، فوز 
الحالة عى البديع بهدفن دون مقابل، 
فوز قاليل عى االتفاق بخمسة أهداف 
مقابل اثنن، تعادل البحرين والتضامن 
بهدف للجانبن. وأقيمت املباريات يوم 

أمس عى 4 مالعب.
يف اللقاء األول عى استاد مدينة خليفة 
الرياضية، ورغم تق��دم املدينة بهدف 
لالع��ب أحمد صالح يف الدقيقة 73، إال 
أن البس��يتن رسعان ما ع��ادل النتيجة 
عن طريق الالعب املحرتف كرستيان يف 

الدقيقة 74.
أدار اللق��اء الحك��م عبدالل��ه قاس��م، 
وعاون��ه يارس تلفت وص��الح جناحي، 

والحكم الرابع أسامة إدريس.
والتع��ر ه��و األول ملدين��ة عي��ى يف 
ال��دوري، إذ أن��ه حق��ق الف��وز يف 5 
مباريات م��ن أصل 5 مباري��ات لعبها 

قبل هذه الجولة.
يف اللقاء الثاين عى استاد األهيل، يدين 
الحاالويون بهذا الفوز الثمن للمحرتف 

فوفانا الذي سجل هديف الفوز.

أدار اللقاء الحكم س��يد عدنان محمد، 
وعاون��ه إبراهي��م س��بت وعبدالرزاق 

األحمد، والحكم الرابع عار محفوظ.
وعى ملع��ب النجمة، ف��از قاليل عى 

االتفاق وحقق أول 3 نقاط له.
 3( لقاليل:عبدالرحمن س��عد  وس��جل 
أهداف(، مبارك عبدالله ومبارك أحمد، 
فيا سجل لالتفاق:مجتبى عيل وراشد 

محمد.
أدار اللقاء الحكم خليل فارس، وعاونه 

س��يد جالل محفوظ وص��الح بوعالي، 
والحكم الرابع وليد محمود.

وع��ى ملع��ب مدين��ة حمد، تقاس��م 
البحرين والتضامن نقطة التعادل.

إيف��ان،  املح��رتف  للبحري��ن:  س��جل 
وللتضامن عيل محمد.

أدار اللق��اء الحك��م أحم��د محم��د، 
وعاونه نواف شاهن وعبدالله يعقوب، 

والحكم الرابع جميل جمعة.
ويشري ترتيب الدوري حاليا إىل صدارة 

فري��ق مدينة عيى والحالة برصيد 16 
نقطة من  6 مباريات، ثم البديع برصيد 
13 نقطة من 6 مباريات، البسيتن 11 
نقطة من 6 مباري��ات، التضامن 8 من 
7 مباريات، البحرين 7 من 7 مباريات، 
س��رتة 5 من 6 مباريات، قاليل 3 نقاط 
م��ن 6 مباريات، واالتف��اق دون نقاط 

من 6 مباريات.
وجول��ة أمس هي األخ��رية قبل توقف 
دوري أندي��ة الدرج��ة الثاني��ة خالل 
الفرتة الش��تائية، إذ سيستأنف الدوري 

من جديد يوم 6 يناير املقبل.
وتس��عى الف��رق لتحقي��ق مزي��د من 
النق��اط، خصوص��ا يف رصاع التناف��س 
عى البطاقات الث��الث املؤهلة لدوري 
الدرج��ة األوىل، مع اس��تحداث اتحاد 
الكرة لنظام جدي��د للصعود والهبوط 

هذا املوسم.
ويقيض نظ��ام الصع��ود والهبوط هذا 
املوسم بصعود فريقن وهبوط مثلها 
مبارشة، فيا س��يلعب ثام��ن الدرجة 
األوىل م��ع ثالث الدرج��ة الثانية لقاء 
فاصل م��ن ذه��اب وإي��اب؛ لتحديد 

الصاعد والهابط.

فوز أول لقاللي بدوري الدرجة الثانية

مدينة عيسى يتعثر للمرة األولى... والحالة يشاركه في الصدارة
أحمد مهدي

)تصوير: خليل إبراهيم( من لقاء البسيتين ومدينة عيسى   )تصوير: خليل إبراهيم( من لقاء الحالة والبديع 

من لقاء قاللي واالتفاق            )تصوير: سيد حسين العلوي(

الغانم يهنئ القيادة باإلنجاز التاريخي

 اليوم ختام بطولة البحرين لسيدات التنس

الحيدان: تحقيق اللقب ثمرة دعم القيادة 

 أم الحصم – االتحاد البحريني لرفع 
األثقال: رفع النائب األول لرئيس اتحاد 

دول غرب آسيا لرفع األثقال نائب رئيس 
االتحاد البحريني لرفع األثقال مساعد 

رئيس االتحاد العريب لرفع األثقال سلطان 
الغانم باسمه وباسم جميع أعضاء مجلس 

االدارة ومنتسبي االتحاد أحر التهاين 
والتربيكات ملقام القيادة وممثل جاللة 

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

آل خليفة وذلك مبناسبة تحقيق فريق كرة اليد بنادي النجمة لقب 
بطولة األندية اآلسيوية التي أقيمت مبدينة حيدر آباد بالهند.

وهنأ الغانم رئيس نادي النجمة عيى القطان ورئيس االتحاد 
البحريني لكرة اليد عيى اسحاقي بهذه النتيجة املرفة وهذا االنجاز 
التاريخي ألبطال البحرين ليصبح بذلك أول فريق بحريني يحصد أول 

لقب آسيوي ويتأهل لبطولة العامل لألندية.
وأكد الغانم أن هذا االنجاز الريايض التاريخي جاء بعد جهود كبرية 

من قبل الالعبن والنادي ومتيز كرة اليد البحرينية واضح كل الوضوح 
يف القطاع الريايض البحريني والدويل والقاري العاملي، وتسجيل 

النجمة هذا االنجاز الغري مسبوق بحروف من ذهب عى مستوى 
األندية إمنا دافع وحافز لبذل املزيد من العطاء من أجل تحقيق 

املزيد ورفع علم اململكة عالياً خفاقاً يف مختلف املحافل الرياضية.
وأكد الغانم أن الرعاية السامية من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيى آل خليفة للرياضة البحرينية وأبنائه الرياضين 
إمنا هي السبب األكرب واألبرز يف تحقق العديد من االنجازات املرفة.

رفع النائب األول لرئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد خالد الحيدان خالص التهاين 

والتربيكات اىل القيادة الحكيمة مبناسبة 
فوز فريق النجمة بلقب البطولة اآلسيوية 

العرين والتي أقيمت يف مدينة حيدر 
آباد الهندية، وقال إن املركز األول عى آسيا 
يعكس الدعم الذي تناله الرياضة البحرينية 
تحت مظلة القيادة الرشيدة وما تقدمه من 

اهتام للشباب البحريني يف مختلف القطاعات.
ورفع الحيدان خالص تهانيه اىل ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 

مؤكداً عى دعم سموه واهتامه الكبري للرياضة البحرينية وجهوده 
البارزة يف تأكيد املكانة الكبرية التي وصلت اليها الرياضة البحرينية، 

وقال إن سمو الشيخ نارص بن حمد هو الداعم األكرب للقطاع الريايض 
معترباً أن ما تحقق اليوم من إنجازات هو مثرة املتابعة املتواصلة 
من سموه وتوجيهاته الكرمية يف سبيل تحقيق املزيد من النتائج 

واإلنتصارات عى خارطة الرياضة القارية والدولية.
كا هنأ النائب األول لرئيس االتحاد مجلس إدارة نادي النجمة 

باإلنجاز اآلسيوي، وقال إن الجهود التي بذلها مجلس اإلدارة وبفضل 
التخطيط السليم كان له األثر األكرب يف الفوز ببطولة آسيا وتحقيق 
املركز األول، مشيداً بعطاء الالعبن وإرصارهم الواضح عى إعتالء 

منصة التتويج بكل جدارة واستحقاق وقال أن فريق النجمة استحق 
البطولة عطفاً عى املستويات القوية التي قدمها طوال مشواره وهو 

ما يؤكد عى املرحلة املتقدمة التي وصلت لها كرة اليد البحرينية 
وعى قدرتها يف مواصلة اإلنجازات واملحافظة عى ما تحقق من 

مكاسب يف السنوات املقبلة.

سلطان الغانم

خالد الحيدان 

حياة بنت عبدالعزيز 

علي السماهيجي

ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية

رفع األمن العام املساعد للمجلس 
األعى للشباب والرياضة، األمن 
العام للجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر أسمى آيات 

التهاين والتربيكات إىل القيادة 
الرشيدة مبناسبة تحقيق فريق 
نادي النجمة لكرة اليد لبطولة 

اسيا لألندية ابطال الدوري 
وتأهله اىل بطولة العامل لألندية 

)سوبرجلوب(.
وأكد عسكر أن إنجاز نادي النجمة 

يعترب مثرة لدعم القيادة الرشيدة 
واهتامها بالحركة الرياضية 
وحرصها املتواصل عى تهيئة 

أفضل الظروف املثالية للرياضين، 
وهو نتيجة منطقية ملا يقدمه 

ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس 

األعى للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
من دعم ومساندة ورعاية دامئة 
للقطاع الريايض الذي شهد نقلة 

نوعية يف عهد سموه بعدما 
حققت اململكة قفزات نوعية عى 
صعيد اإلنجازات الرياضية املرفة.

وهنأ عسكر مجلس إدارة نادي 

النجمة برئاسة عيى القطان 
مشيداً مبا وفره النادي من دعم 

واهتام كان له أبلغ األثر يف 
تحقيق هذا اإلنجاز اآلسيوي 
املرف والذي يعترب امتداداً 

لإلنجازات املتميزة التي حققتها 
كرة اليد البحرينية عى مستوى 

األندية واملنتخبات.
وأشاد عسكر باملستوى املتميز 

الذي قدمه نادي النجمة عى 
امتداد البطولة اآلسيوية ليحصد 

اللقب عن جدارة واستحقاق 
بفضل الروح القتالية واإلرصار 

الذي تسلح به الالعبون وبفضل 
مستوياتهم الالفتة وجهود 

الجهازين الفني واإلداري متمنياً 
للفريق املزيد من التوفيق والنجاح 

يف االستحقاقات القادمة.

ع���س���ك���ر: ال���ن���ج���م���ة س���ط���ر م��ل��ح��م��ة وط���ن���ي���ة رائ���ع���ة

هنأ رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة س��مو الشيخ 
عيى بن ع��يل آل خليفة 
رئيس ن��ادي النجمة عيى 
القطان مبناسبة فوز الفريق 
ببطولة  الي��د  لك��رة  األول 
آسيا لألندية العرين التي 
األول يف  أم��س  اختتم��ت 
مدينة حي��در اباد الهندية، 
ه��ذا  أن  س��موه  مؤك��دا 

اإلنج��از الرفي��ع يدل عى 
االهتام الكبري الذي تحظى 
به الرياض��ة البحرينية من 

القيادة الحكيمة.
االتح��اد  رئي��س  ون��وه 
البحريني لكرة السلة سمو 
الش��يخ عيى ب��ن عيل آل 
الحثيثة  بالجه��ود  خليف��ة 
يبذله��ا  الت��ي  واملضني��ة 
ممثل جاللة امللك لألعال 

الخريية وش��ؤون الش��باب 
األع��ى  املجل��س  رئي��س 
للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، الفتا س��موه أن 
ه��ذا اإلنج��از الجديد لهو 
مث��رة العمل الكب��ري إلدارة 
ن��ادي النجم��ة، خصوص��ا 
الت��ي  األوىل  امل��رة  وأنه��ا 

يحقق فيه��ا النادي بطولة 
قارية.

الش��يخ  س��مو  أش��اد  كا 
عيى بن ع��يل آل خليفة 
باملس��توى الرفي��ع واملميز 
ال��ذي ظه��ر علي��ه العبو 
فريق النجمة خالل املباراة 
النهائي��ة للبطول��ة والت��ي 
س��اهمت يف تحقيق هذه 

البطولة القارية. عيسى القطان سمو الشيخ عيسى بن علي

س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي يهنئ النجمة بإنجاز آس��يوية اليد
أم الحصم                    اتحاد السلة

عبدالرحمن عسكر

رف��ع  األمن الع��ام للمجل��س األعى 
للش��باب والرياضة الش��يخ سلان بن 
ابراهي��م آل خليف��ة خال��ص الته��اين 
والتربي��كات إىل عاه��ل البالد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيى آل خليفة 
ورئيس الوزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري خليفة بن سلان آل خليفة وويل 
العهد األمن نائب القائد األعى النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلان بن حمد آل 
خليفة مبناسبة فوز فريق نادي النجمة 

ببطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد التي 
أقيمت منافساتها يف الهند،باإلضافة اىل 

تأهله اىل بطولة العامل لألندية.
واعترب الش��يخ س��لان بن ابراهيم آل 
خليفة اإلنجاز الري��ايض الكبري لفريق 
نادي النجمة تجسيداً حقيقيا ملا يحظى 
به القطاع الريايض من رعاية واهتام 
لتوجيهاتها  وترجمًة  الرش��يدة  القيادة 
الس��امية بتوفري كاف��ة اإلمكانات التي 
تع��زز مكان��ة البحرين عى الس��احة 

الرياضية إقليمياً وقارياً وعاملياً.

كا هنأ الش��يخ س��لان ب��ن ابراهيم 
آل خليفة ممث��ل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
االوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة ع��ى هذا اإلنجاز 
الكب��ري مش��يداً بدعم س��موه الواضح 
الوطنية وتحفيزه  للمنتخبات واألندية 
الدائ��م لها من أجل بلوغ أعى مراتب 
التظاه��رات  مختل��ف  يف  اإلنج��از 

الرياضية.

وأش��ار الش��يخ س��لان ب��ن ابراهيم 
آل خليف��ة أن فوز النجم��ة بالبطولة 
اآلسيوية يعزز املكاس��ب الكبرية التي 
حققتها كرة اليد البحرينية يف السنوات 
األخرية مبيناً أن اإلنجاز يرس��خ مكانة 
البحرين الرائدة عى س��احة كرة اليد 
اآلس��يوية  ويؤك��د أن البحري��ن غنية 
بالطاقات القادرة عى التميز والتفوق 
ورف��ع عل��م اململك��ة عالي��اً خفاقاً يف 

مختلف املحافل الرياضية.
وأش��اد األمن الع��ام للمجلس األعى 

للش��باب والرياضة بجهود إدارة نادي 
النجمة برئاسة عيى القطان يف إعداد 
الفري��ق بالص��ورة املثالي��ة م��ن أجل 
املنافس��ة الجادة عى لق��ب البطولة 
منوهاً بالعطاء الكبري الذي بذله العبو 
الفريق عى امت��داد مباريات البطولة 
ومشيداً بدور الجهازين الفني واإلداري 
يف زرع روح االنتص��ار بنفوس الالعبن 
متمنيا للفريق كل التوفيق والنجاح يف 
متثيل اململكة بصورة مرفة يف بطولة 

سلمان بن إبراهيم العامل لألندية. 

سلمان بن إبراهيم يهنئ القيادة بفوز النجمة ببطولة األندية اآلسيوية 
اعتبر اإلنجاز تكريًسا لنجاحات اليد البحرينية على الساحة القارية

المنامة                  االمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

مدينة عيى – اتح��اد التنس: تحت 
رعاي��ة عض��و مجل��س ادارة اللجنة 
االوملبية البحرينية رئيسة لجنة املرأة 
باللجن��ة األوملبية البحرينية رئيس��ة 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة الطاول��ة 
الش��يخة حياة بنت عب��د العزيز آل 
خليف��ة وبدعم من مرصف الس��الم، 
تختت��م فعالي��ات بطول��ة البحري��ن 
املفتوحة السادس��ة للتنس للسيدات 
التي نظمها االتحاد البحريني للتنس 
يف الف��رتة م��ن 29 نوفم��رب امل��ايض 

واس��تمرت حت��ى الث��اين من ش��هر 
ديس��مرب الجاري عى مالعب االتحاد 
بوليتكنيك  بجامع��ة  للتنس  البحرين 
البحري��ن مبدينة عيى مبش��اركة 55 

العبة بحرينية ومن جنسيات أخرى.
وم��ن املق��رر أن تنطل��ق املباريات 
النهائية للبطولة يف نسختها السادسة 
عند متام الس��اعة الرابعة مساء اليوم 
الس��بت املواف��ق 2 ديس��مرب، حيث 
تشهد مالعب االتحاد البحريني للتنس 
إقامة مباري��ات نهايئ فردي املبتدئن 

واملستوى املتوسط واملستوى املتقدم، 
ييل ذل��ك مباراة الزوجي يف الس��اعة 

السادسة عى امللعب الرئييس. 
وكانت لجنة النشاط النسايئ واللجنة 
الفني��ة باالتح��اد ق��د انهيت��ا جميع 
الرتتيبات الالزمة لحفل الختام، ويدير 
املباري��ات طاق��م ح��كام ومراقب��ن 
بحرين��ي، ووجهت اللجنة النس��ائية 
دعوته��ا ملحب��ي ومحبات وعش��اق 
لعبة التنس والجمهور الكريم ملتابعة 
الختام  املباريات وحف��ل  منافس��ات 

حي��ث س��يتم الس��حب ع��ى هدايا 
وجوائ��ز قيمة، وس��يتبع ذل��ك ختام 

البطولة حفل عشاء لجميع الحضور.
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واصل الفارس الناش��ئ املتميز معيوف 
عبدالعزي��ز الرميحي تألقه يف املوس��م 
الحواج��ز  قف��ز  ملس��ابقات  الجدي��د 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة يف ثاين البط��والت التي أقيمت 
أمس الجمعة األول من ديس��مرب عىل 
العس��كري  الريايض  االتح��اد  مي��دان 
بالرفه وذلك تحت رعاية رئيس االتحاد 
نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 
الش��يخ فيصل ب��ن راش��د آل خليفة، 
عندم��ا متكن من فرض س��يطرته عىل 
منافسات مس��ابقتي الناشئني املسابقة 
األوىل لفئ��ة الناش��ئني املس��توى األول 
)مس��ابقة مع جولة متايز( واملس��ابقة 
الثانية لفئة الناش��ئني املس��توى الثاين 
)مسابقة عىل مرحلتني( مؤكداً حضوره 
القوي واستعداده الكبري ليصعد منصة 
التتويج باملركز األول دون السامح ألي 
فارس بأخذ الصدارة منه رغم املنافسة 

الش��ديدة من قبل الفرسان والفارسات 
وم��ا أظه��روه م��ن مس��توى رائع يف 

امليدان.

نتائج مسابقة مع جولة تمايز

وكان الفارس الصاعد معيوف الرميحي 
ع��ىل م��ن الج��واد ما ش��اء الل��ه من 
اس��طبالت ع��وايل ق��د خط��ف املركز 
األول يف املس��ابقة االوىل لفئة الناشئني 
املس��توى األول )مس��ابقة م��ع جولة 
متاي��ز( متعدي��اً جمي��ع الحواجز دون 
أخطاء بأفضل زم��ن قيايس بلغ 27.92 
ثانية تاركاً املركز الثاين ملنافس��ه حسني 
أصغر عىل من الجواد فولت ثينقس تو 
دو من اس��طبالت صحارى الذي انهى 
املس��ابقة بأفضل زمن له وبلغ 29.43 
ثاني��ة، أم��ا يف املركز الثال��ث فقد جاء 
الفارس أحمد عيىس ع��ىل من الجواد 
هوب من اس��طبالت ح��وار بزمن بلغ 

30.47 ثانية.  

نتائج مسابقة على مرحلتين

ويف املس��ابقة الثانية مسابقة املستوى 

الث��اين لفئة الناش��ئني )مس��ابقة عىل 
مرحلت��ني( كان��ت الكلم��ة األخرية يف 
الصاع��د معي��وف  للف��ارس  املي��دان 
عبدالعزي��ز الرميح��ي ال��ذي احتك��ر 

املراك��ز األوىل انطالق��ًا من املس��ابقة 
األوىل، ليعت��ي منصة التتويج يف املركز 
األول ع��ىل من جواده بريس��فال من 
اس��طبالت عوايل منهياً املسلك بأفضل 

زمن من بني جميع الفرسان والفارسات 
وبل��غ 29.84 ثاني��ة دون اس��قاط أي 
حاجز، مؤكداً بذلك تفوقه ومتيزه وأنه 
يشارك يف هذا املوسم من أجل تحقيق 
لق��ب البطوالت جميعه��ا، أما صاحبة 
املرك��ز الث��اين فل��م تكن بعي��دة عن 
معي��وف الرميحي، حي��ث كان الفارق 
بني الفارس��ة جميلة هاس��يد عىل من 
جوادها ماندور من اسطبالت سار ثالث 
ثوان و32 جزء من الثانية، ومتكنت من 
تحقيق املركز الث��اين بزمن بلغ 32.52 
ثاني��ة، أما املرك��ز الثال��ث فقد حققه 
الفارس أحمد عيىس ع��ىل من الجواد 
أالس��كا من اس��طبالت ح��وار وبفارق 
بسيط عن الفارسة جميلة حيث متكن 
من تحقيق زمن بلغ 32.80 ثانية وكان 
الفارق بينه وب��ني صاحبة املركز الثاين 

28 جزءاً من الثانية فقط.

الرميح��ي يواصل تألقه ويكس��ب لقبي مس��ابقتي الناش��ئين
ف��ي ثان��ي بط��والت موس��م مس��ابقات قف��ز الحواج��ز

جانب من التتويج 

تغطية                اللجنة االعالمية

إن��دور  “جرافيت��ي  افتتح��ت 
س��كاي دايفين��غ” )جرافيتي( 
مس��اء أم��س بطول��ة “فاليت 
الحر  2017”للط��ريان  فاي��رز 
الداخ��ي، والتي س��تقام بنفق 
جرافيت��ي اله��وايئ الزجاج��ي 
وذلك من 1 إىل 3 ديسمرب من 
العام الجاري، مبشاركة اكرث من 
60 العباً والعبة من جميع دول 
العامل. فبطول��ة “فاليت فايرز 
2017” العاملية ستهيئ مملكة 
البحرين وجرافيتي إلس��تضافة 
كأس العامل الثالث للطريان الحر 
الداخي  يف 2018 من الناحية 

الفنية والتقنية والتنظيمية.
وبهذه املناسبة رحبت األستاذة 
خول��ة الح��امدي، املدير العام 
بضي��وف  جرافيت��ي  لرشك��ة 
اململك��ة الك��رام، متمنية لهم 
أطي��ب اإلقام��ة والتوفي��ق يف 

املنافس��ات، معرب��ة عن ثقتها 
بنج��اح البطول��ة خاص��ة وانه 
يش��ارك فيها العب��ني والعبات 
محرف��ني، ه��ذا باإلضاف��ة إىل 

الفنية  اللج��ان  كفاءة وخ��ربة 
والتنظيمي��ة والتحكيمية لهذه 

البطولة.
الس��ادة  الح��امدي  ودع��ت 

الجمه��ور العام وخاصة محبي 
لحضور  الجوي��ة  الرياضي��ات 
البطولة واالسمتاع بها حيث ان 

الدعوة مفتوحة للجميع.

افتت���اح بط�ول���ة “فالي�ت فايت���رز 2017”
البالد سبورت

لقطات من االفتتاح

رصح رئيس لجن��ة رفع األثقال 
باالتحاد البحريني لرفع األثقال 
خالد الج��ودر أنه م��ن املؤكد 
أن بطولة رفع االثقال ستش��هد 
منافس��ة قوية لفئت��ي الرجال 
والس��يدات للوص��ول إىل لقب 

بطل البحرين للعام 2017.
التس��جيل  أن  الج��ودر  وأك��د 
مس��تمر حتى تاري��خ البطولة 
اليوم السبت املوافق 2 ديسمرب، 
حيث التس��جيل سيتم يف نفس 
موقع البطولة والتي ستقام عىل 
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باملنطقة الصناعية بالحد.
تنطل��ق  أن  املق��رر  وم��ن 

منافس��ات السيدات يف الساعة 
11:30 صباحاً باليوم نفسه بعد 
عملية الوزن وتوزيع املشاركات 
ع��ىل فئاته��م الوزني��ة وبع��د 
ذلك س��تبدأ عملية وزن فئات 
الالعب��ني )الرجال( يف الس��اعة 

3:30 مساًء.
وس��يتم اختيار أك��رب عدد من 
املش��اركني م��ن كال الجنس��ني 
وم��ن مختلف األع��امر لتمثيل 
املنتخ��ب الوطن��ي يف املحافل 
الدولي��ة القادم��ة للعام املقبل 
تخصي��ص  ت��م  وق��د   ،2018
أك��رب عدد من الفئ��ات الوزنية 
الفرص��ة  إلتاح��ة  والعمري��ة 

للمش��اركني لالنخراط يف أجواء 

البطوالت واملنافس��ات املحلية 

والدولي��ة لتطوير مس��توياتهم 
الفنية.

وعق��دت لجن��ة رف��ع االثقال 
مؤخ��راً االجتامع الفني وتوزيع 
الذين  الدوليني  للح��كام  املهام 

تم اختيارهم لهذه البطولة.
وبذلت اللجن��ة املنظمة العليا 
للبطولة برئاس��ة سلطان حسني 
الغانم قصارى جهدها للوقوف 
عىل آخر االستعدادات إلنطالقة 
الري��ايض  البحري��ن  مهرج��ان 
والذي يقام تزامناً مع احتفاالت 
اململك��ة بعيدها الوطني وعيد 

جلوس جاللة امللك.

الجودر يؤكد أن بطولة رفع األثقال ستشهد منافسات قوية
أم الحصم                   االتحاد البحريني لرفع األثقال

خالد الجودر

انطالق فعاليات مهرجان 
البحرين الرياضي اليوم

شكراهلل يختتم مشاركته 
بورشة حكام مونديال 2018

أم الحصم – االتحاد البحريني لرفع 
األثقال: تنطلق صباح اليوم السبت 
املوافق 2 من شهر ديسمرب الجاري 

فعاليات مهرجان البحريني الريايض 
بأوىل البطوالت بطولة رفع األثقال 

والتي ستقام منافساتها بصالة أنلمتد 
كروس فت الواقعة باملنطقة الصناعية 
بالحد. وتفتتح فعاليات اليوم بعملية 

الوزن لفئات السيدات عند الساعة 
11 صباحاً، وتشمل فئات السيدات تحت 17 سنة، 48 كيلوغرام، 

58 كيلوغرام، 63 كيلوغرام، 69 كيلوغرام وفوق 69 كيلوغرام، 
وستكون أول بطولة محلية يتم استخدام الربنامج االلكروين فيها، 

وسيدير البطولة 9 حكام دوليني، وتم تسجيل 26 العبة يف مختلف 
الفئات الوزنية حتى اآلن، أما فئات الرجال فئة تحت 13 سنة، 56 

كيلوغرام، 62 كيلوغرام، 69 كيلوغرام، 77 كيلوغرام، 85 كيلوغرام، 94 
كيلوغرام وألول مرة يتم ادراج فئة املاسرز للعمر 35 سنة فام فوق، 
وستقام مراسم الوزن الساعة 3 ونصف عرصاً وبعدها مبارشة تنطلق 

املنافسات كام تم تخصيص جوائز مالية ألصحاب املراكز الثالث األوىل.
وينتظر أن تشهد بطولة رفع األثقال منافسات قوية بني الالعبات 

يف مختلف الفئات واملسابقات، خصوصاً ملا تشهده رياضة رفع 
األثقال من تطور كبري وتحقيق املنتخبات الوطنية للعديد من املراكز 

واالنجازات الخارجية.
ويشمل مهرجان البحرين الريايض اقامة 4 بطوالت رياضية وهي: 

بطولة رفع األثقال وتقام 2 ديسمرب بصالة انلمتد كروس فت باملنطقة 
الصناعية بالحد، بطولة الكاليستنكس وتقام 7 ديسمرب وتقام بصالة 

بيغ آب سبورتس، 8 بطولة اللياقة البدنية وتقام منافساتها بصالة 
انلمتد كروس فت بالحد ويف 8 و 9 ديسمرب بطولة بناء األجسام 

وستقام منافساتها بالصالة الثقافية.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: اختتمت ورشة عمل الحكام املرشحني 
للمشاركة يف إدارة مباريات كأس العامل 2018 التي ستقام يف روسيا.

وأقيمت الورشة يف العاصمة اإلماراتية )أبوظبي(، وذلك خالل الفرة 
25 وحتى 29 نوفمرب الجاري، مبشاركة حكمنا الدويل نواف شكرالله 

املرشح ملونديال روسيا 2018.
واشتملت ورشة العمل عىل جوانب مختلفة، منها: التدريبات العملية، 

باإلضافة إىل استخدام تقنية الفيديو، وتطبيقات عملية أخرى.
كام اشتملت أيضا عىل التطبيقات النظرية، واستخدام تقنية الفيديو 

نظريا بالتمثيل، عالوة عىل اختبارات نظرية وتحليل نظري.
وتأيت مشاركة شكرالله ضمن 6 حكام مدعوين من قارة آسيا وهم 
إىل جانبه: األوزبيك رافشان إيرماتوف، اإليراين عي رضا، السعودي 

فهد املردايس، اإلمارايت محمد البلويش والياباين ساتو، يف حني بلغ 
العدد اإلجاميل للحكام املشاركني 36 حكام للساحة. ومن املؤمل أن 

يتم اإلعالن عن الحكام املشاركني يف املونديال عىل هامش ختام كأس 
العامل لألندية التي ستقام الشهر الجاري يف اإلمارات.

شكراهلل في صورة جماعية مع الحكام بالورشة



بحضور نائب رئيس الهيئة العليا لنادي 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل سمو 
الشيخ عيىس بن س��لامن بن حمد آل 
خليف��ة نظم نادي راش��د للفروس��ية 
وس��باق الخيل ع��ر أمس الس��باق 
الخامس لهذا املوس��م والذي اقيم عىل 
كؤوس رشكة نف��ط البحرين “ بابكو “ 
وكأس رشك��ة كريدي مكس وذلك عىل 
مض��امر س��باق النادي مبنطق��ة الرفة 

بالصخري.
وش��هد الس��باق توهج جياد إس��طبل 
عبدالل��ه فوزي ناس والتي أس��تعادت 
نغم��ة األنتصارات القوي��ة التي غابت 
عنها يف الس��باقات املاضية هذا املوسم 
عرب الف��وز الق��وي للحص��ان الجديد 
“ماس��ر بيفر” بكأس الشوط السادس، 
“زي��ن  للحص��ان  القوي��ة  واملفاج��أة 
أمربور” الذي قل��ب التوقعات بتفوقه 
عىل الجياد القوية واملرش��حة وخطف 
كأس الش��وط الس��ابع وذل��ك بقيادة 
الف��ارس البحريني حس��ن ميك الذي 

تألق أمس.
لس��باق  اقي��م  االول  الش��وط  وكان 
الت��وازن “نتاج محيل” ملس��افة 1600 
مر والجائ��زة 1500 دينار، واس��تطاع 
الحصان املرش��ح “األغ��ر” ملك فراس 
ع��ون مب��ارك وبقي��ادة ريتش��ارد من 
تتويج تألقه يف مش��اركاته هذا املوسم 
وتحقي��ق أوىل انتصارات��ه بعدم��ا جاء 
ثانيا يف مشاركتيه السابقتن حيث جاء 
الفوز بجدارة وتفوق وبفارق 3 أطوال 
عن الحصان “ميس��ور” السطبل املالح 

وبقيادة كرين فوكس.
واقيم الش��وط الث��اين لجي��اد الدرجة 
الثالثة والرابعة واملبتدئات “مس��تورد” 
مس��افة 1000 مر مس��تقيم والجائزة 
1500 دينار، واستطاع الحصان املرشح 
“النغافات” السطبل املحمدية وبقيادة 
بالرشيحات  جدارته  ايليوتتاكيد  أندرو 
بتحقي��ق ف��وزه الثاين ع��ىل التوايل يف 
مش��اركته الثانية بعدما ف��رض تفوقه 
عىل مجريات الش��وط خصوصا يف اخر 
400 مر التي انفرد فيها باملقدمة عىل 
رغم محاوالت الحصان “س��ري فيكتور” 
السطبل الهرمي وبقيادة حسن الصفار 
وال��ذي ظهر بصورة جي��دة وحل ثانيا 

بفارق طولن عن “النغافات”.
واقيم الش��وط الثالث لجي��اد الدرجة 
الثالثة والرابعة و املبتدئات من الجياد 
العربية ملس��افة 1400 م��ر والجائزة 
1500 دينار، واستطاع الحصان املرشح 
“الج��اليب 1544” ملك حم��د املرييس 
وبقيادة عبدالله فيص��ل تحقيق فوزه 
االول يف مش��اركته الثانية هذا املوسم 

وال��ذي ج��اء بع��د خط��ة موفقة من 
املضم��ر يوس��ف طاه��ر ال��ذي وضع 
جواده االخ��ر “الج��اليب 1611” ورقة 
تكتيكية لصالح الحصان املرش��ح الذي 
ج��اءت بدايت��ه هادئة لتف��ادي التأثر 
بعامل الوزن واحتفظ بقوته لالنطالق 
يف اخر 600 م��ر عندما انطلق برسعة 
وكف��اءة من الف��ارس عبدالل��ه فيصل 
ليحق��ق الف��وز بف��ارق ع��ن الحصان 
السطباللوس��مية   ”1649 “ملولش��ان 
وبقيادة كارلوس متفوقا عىل الحصانن 
 ”1656 “الج��اليب  اآلخرين  املرش��حن 
العادي��ات 1623” واللذين  و”كحيالن 
تراجع��ا يف االمت��ار االخ��رية للمركزين 

الثالث والرابع.

“بروق” تبرق بالكأس

واقيم الش��وط الراب��ع عىل كأس رشكة 
بابكولجياد جميع الدرجات واملبتدئات 
“نتاج محيل” مسافة 1200 مر مستقيم 
والجائزة 1500 دينار، وشهد فوزاً الفتاً 
للفرس “بروق” التي أهدت أسطبالت 
الجسمي الفوز األول يف املوسم الجاري 
بعدم��ا خطفت األضواء يف مش��اركتها 

ع��ن  وأعلن��ت  املوس��م  ه��ذا  األوىل 
مس��تواها الطيب وقدومها يف سباقات 
النت��اج املح��يل م��ن خ��الل ظهورها 
القوي والذي أهلها لفرض تفوقها عىل 
مجري��ات الش��وط م��ن البداية حتى 
النهاية وحلقت نحو الفوز دون مافسة 
وبفارق كبري بل��غ 6 أطوال عن الفرس 
املرش��حة “بلوز غيتار” إلسطبالت أتش 

اند آر وبقيادة أندرو إيليوت.
واقيم الشوط الخامس عىل كأس رشكة 
بابكولجياد جميع الدرجات واملبتدئات 
“نت��اج مح��يل “ مس��افة 2000 م��ر 
والجائ��زة 1500 دينار، وجاءت النتائج 
متامشية مع التوقعات عندما سيطرت 
الجياد املرشحة والتي شارك بها املضمر 
ألن س��ميث عىل املراكز الثالثة األوىل 
حيث جاء الحصان “برايت سايد أوف 
اليف” إلس��طبل فيكتوريوس وبقيادة 
الف��ارس املتم��رن ص��ادق حمي��د يف 
املركز األول عندم��ا أنطلق يف املقدمة 
منذ البداي��ة وحافظ عىل تقدمه حتى 
النهاي��ة بكفاءة من الف��ارس عىل رغم 
فارق ال��وزن الذي مل يك��ن يف صالحه 
وأنهى الش��وط لصالحه بفارق طولن 
عن الحصان اآلخر “غود نيوز” بقيادة 

ريتش��ارد ثم “س��نيك إيغل” يف املركز 
الثالث.

توهج جياد “ناس”

واقي��م الش��وط الس��ادس ع��ىل كأس 
رشك��ة بابك��و لجياد جمي��ع الدرجات 
واملبتدئات “نتاج محيل” مسافة 1800 
مر والجائزة 1500، وأستطاع الحصان 
الجديد “ماس��ر بيفر” مل��ك عبدالله 
فوزي ناس وبقي��ادة الفارس البحريني 
حسن ميك أن يعلن عن قدومه القوي 
يف الس��باقات البحريني��ة م��ن ظهوره 
األول ويثبت الس��معة الت��ي جاء بها 
مبس��تواه وأنتصارات��ه من الس��باقات 
الربيطانية بتحقيق أنتصاراً قوياً متفوقاً 
ع��ىل عدد م��ن الجياد القوي��ة عندما 
ق��ام بأنطالق��ة قوية يف آخ��ر 400 مر 
ش��ق خاللها طريق��ه اىل الفوز بجدارة 
عىل رغم املنافس��ة الت��ي واجهها من 
منافس��يه “س��يلفر س��ميث” ألسطبل 
املالح وبقي��ادة كرين فوكس الذي جاء 
ثانياً فيام تراجع الحصان املرش��ح الثاين 
الشيخ  س��مو  “الرجيكرياكش��ن”ملك 
سلطان الدين بن محمد بن سلامن آل 

خليفة وبقيادة عبدالرحيم جاسم ثالثاً 
بعدما كان متقدما يف البداية فيام فاجأ 
الحصان املرشح األول “مضامر”الجميع 

بغيابه عن املنافسة وحل خامساً.
وكانت األنظار متجهة صوب الش��وط 
الس��ابع واألخري ال��ذي أقيم عىل كأس 
رشكة كريدي ماكس واملخصص لسباق 
التوازن “مستورد” مس��افة 1400 مر 
والجائزة 2000 دينار، وش��هد مفاجأة 
قوية بطلها الحصان “زين أمربور” ملك 
فوزي عبدالله ناس وبقيادة حسن ميك 
وال��ذي قل��ب التوقع��ات بتفوقه عىل 
الجياد املرشحة وخطف فوزاً مثرياً هو 
األول للحصان يف مش��اركته الرابعة يف 
موس��مه األول يف املض��امر البحريني، 
حيث متكن الفارس املتألق حسن ميك 
من قيادة الحصان بكفاءة وإقتدار من 
املراكز املتأخرة وش��ق طريقه تدريجياً 
وقطع املس��افات حتى أخت��ار الوقت 
املناس��ب ملباغتة الجميع عرب أنطالقة 
قوي��ة نح��و املقدمة يف آخ��ر 400 مر 
ليخطف صدارة الس��باق ويحلق بقوة 
وإرصار نحو الفوز الذي حققه بجدارة 
وبف��ارق 3 أطوال عن الحص��ان الثاين 
املرش��ح األول “دون مرياج” ملك سمو 

الش��يخ هاش��م بن محمد بن سلامن 
آل خليف��ة وبقي��ادة أن��درو إيلي��وت 
والذي ج��اء تقدمه متأخ��راً فيام ظهر 
الحصان “ش��ورى كونس��يل” إلسطبل 
الهرم��ي بصورة جيدة وح��ل ثالثاً فيام 
جاء الحصان املرشح الثاين “فنسنغ” يف 

املركز الرابع.
وتم تتويج الفائزين بكؤوس الس��باق 
حيث قام نواف حس��ن سلطان الغانم 
مدي��ر األتصال املؤس��يس برشكة نفط 
البحرين “بابك��و” بتقديم كأس بابكو 
للش��وط الرابع اىل املضمر الفائز نادر 
الجسمي، وكأس بابكو للشوط الخامس 
اىل س��مو الش��يخ س��لامن بن محمد 
بن عي��ىس آل خليفة، وكأس الش��وط 
الفائ��ز عبدالله  الس��ادس اىل املال��ك 
فوزي ناس، فيام قام يوسف عيل مريزا 
الرئيس التنفيذي لرشكة كريدي مكس 
بتقديم كأس الرشك��ة اىل املالك الفائز 
عبدالله فوزي ناس، كام قام عيل جعفر 
املدحوب بتقديم جائزة أجمل جواد يف 
الشوط السابع من الس��باق واملقدمة 
من مؤسس��ة الحصان العريب لخدمات 
الفروسية والتي فاز بها الحصان “دون 

مرياج”.

جياد “ناس” تتوهج بكؤوس “بابكو” و”كريدي مكس” وتألق الفارس مكي
مفاجأة قوية في السباق الخامس للخيل بحضور عيسى بن سلمان

لقطات من التتويج

الصخير                نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان يتابع منافسات السباق
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نهائي��ات  قرع��ة  أس��فرت  )وكاالت(: 
مونديال روس��يا 2018، والتي أجريت 
أم��س الجمعة، ع��ن وق��وع منتخبي 
تونس، واملغرب يف مجموعتني ناريتني، 
فيام وقع منتخبا مرص، والس��عودية يف 

مجموعة واحدة.
املنتخ��ب املرصي والس��عودية،  وجاء 
يف املجموع��ة األوىل، مع روس��يا البلد 
املنظم، وأوروجواي، بينام جاء منتخب 
)مجموعة  الثانية  باملجموع��ة  املغرب 
املوت(، إىل جانب الربتغال، وإس��بانيا، 

وإيران.
كام جاء املنتخب التونيس، يف مجموعة 
ناري��ة، وه��ي الس��ابعة، إىل جان��ب 

بلجيكا، وإنجلرتا، وبنام.
ووقع املنتخب األمل��اين، حامل اللقب، 
يف مجموع��ة متوازنة )السادس��ة(، إىل 
جان��ب املكس��يك، والس��ويد، وكوريا 
الجنوبي��ة، بين��ام ج��اءت األرجنت��ني 
باملجموعة  الربازي��ل  مونديال  وصيف 

الرابعة مع أيسلندا، وكرواتيا، نيجرييا.
وج��اءت القرعة متوازنة أيًضا لفرنس��ا 
وأس��رتاليا،  بالدمنارك،  تصط��دم  حيث 

وب��ريو يف املجموع��ة الثالث��ة، وكذلك 
للربازي��ل الت��ي تلع��ب يف املجموع��ة 
الخامس��ة مع سويرسا، وكوس��تاريكا، 

ورصبيا.
بينام ضم��ت املجموعة الثامنة بولندا، 

والسنغال، وكولومبيا، واليابان.
وقس��مت املنتخبات إىل 4 مستويات، 
حس��ب تصنيف االتحاد ال��دويل لكرة 
الق��دم، عل��ام ب��أن املنتخ��ب الرويس 
املضيف حل تلقائيا يف املس��توى األول 

بصفته مستضيفا للبطولة.
وتوزعت املنتخبات ع��ى النحو التايل: 
املستوى األول: روسيا، أملانيا، الربازيل، 
بولندا،  بلجي��كا،  األرجنتني،  الربتغ��ال، 
فرنس��ا. املستوى الثاين: إس��بانيا، بريو، 
إنجلرتا، كولومبيا، املكسيك،  س��ويرسا، 
أوروجواي، كرواتيا.  املس��توى الثالث: 
الدمنارك، أيسلندا، كوستاريكا، السويد، 
تونس، مرص، السنغال، إيران. املستوى 
أس��رتاليا،  نيجريي��ا،  رصبي��ا،  الراب��ع: 
اليابان، املغ��رب، بنام، كوريا الجنوبية، 

نتائج قرعة مونديال روسياالسعودية.

)وكاالت(: رغ��م أن جوزي��ه موريني��و، 
م��درب مانشس��رت يونايت��د، م��ن أكرث 
املعجبني مبسعود أوزيل العب أرسنال، 
إال أن��ه يأم��ل يف تراجع مس��توى أداء 
الالعب األمل��اين، عندما يلتقي الفريقان 
الي��وم  اللن��دين،  اإلم��ارات  اس��تاد  يف 
الس��بت، يف ال��دوري اإلنجليزي املمتاز 
لكرة القدم. واملب��اراة يف غاية األهمية 
لكل م��ن طرفيها، وبالتأكيد سيس��عى 
كل منه��ام للف��وز بين��ام يقات��ل كل 
منهام للحاق مبانشس��رت سيتي، املنفرد 

بالصدارة بفارق 8 نقاط.
وحق��ق أرس��نال الذي يق��وده املدرب 
الفرنيس أرس��ني فينجر، 12 فوزا متتاليا 
عى أرضه يف الدوري، كان آخرها الفوز 
الكاس��ح 5-0 ع��ى هيدرس��فيلد تاون 
األربعاء، حيث هز أليكس��يس سانشيز 

وأوزيل شباك املنافسني.
وس��يكون دافع أوزيل، ال��ذي كثريا ما 

أصاب جامهري أرسنال باالحباط، للتألق 
ح��ارضا يف ظ��ل انتهاء عق��ده يف نهاية 
املوس��م الح��ايل، بينام يهت��م مورينيو 

بالحصول عى خدماته.
وكان أوزي��ل وموريني��و مع��ا يف ريال 
مدريد، قبل أن ينتقل أوزيل إىل ارسنال 

ومورينيو إىل تشيليس.
وكال فينجر املدي��ح الوزيل عى أدائه 
يف مباراة هيدرس��فيلد الت��ي كان فيها 

األفضل.
وقال املدرب الفرن��يس: الجميع يعرف 
أنه الع��ب عظيم كام أظهر أيضا قدرته 
عى القتال دامئا، أعتقد أنه دامئا يغطي 
املسافة رمبا بس��بب عمره الحايل.. إنه 
ناضج مبا يكفي إلدراك ما هو مهم وما 
ه��و أقل أهمي��ة، تقييم األم��ور يكون 
صعبا يف بعض األحيان يف مجالنا هذا”.

ورغم فوز مانشس��رت يونايت��د، الثالثاء 
امل��ايض، 4-2، عى واتف��ورد، واحتالله 

املركز الثاين، إال أنه ال يزال يبتعد بفارق 
8 نقاط عن املتصدر سيتي.

ومتي��ل كف��ة املواجهات الس��ابقة بني 
مورينيو وفينجر لصالح املدرب الربتغايل، 
لكن يونايتد خ��رس آخر مباراتني خارج 
أرض��ه يف الدوري يف مواجهة أرس��نال، 

وحت��ى دون أن يس��جل أي أه��داف. 
وميل��ك يونايت��د القوة الكافي��ة لتغيري 
ه��ذا، إال أن الهدفني اللذين س��جلهام 
واتفورد وق��ت أن كان يونايتد متقدما 

3-0، سيكونان مصدرا للقلق.
وس��يخوض أرس��نال، الذي تفصله 12 
نقطة عن س��يتي املتص��در، املباراة يف 
غي��اب مهاجم��ه الفرن��يس ألكس��ندر 
الكازيتي، صاح��ب أغى صفقة  انتقال 
يف تاريخ النادي، بعد تعرضه إلصابة يف 

الفخذ يف مباراة هيدرسفيلد.
وال يش��عر مانشس��رت س��يتي، ال��ذي 
حقق رقام قياس��يا خاصا ب��ه بالفوز يف 
12 مب��اراة متتالي��ة يف ال��دوري، بكثري 
من القلق، وهو يس��تعد مل��ا يبدو أنها 
مواجهة س��هلة يوم األحد املقبل، أمام 
وست هام يونايتد، املتعرث والذي تلقى 
هزمية ثقيلة أم��س األربعاء 4-0، أمام 

إيفرتون.

)وكاالت(: يرتب��ع نادي برش��لونة، عى 
األويل  الدرج��ة  دوري  ترتي��ب  قم��ة 
اإلس��باين، بالف��وز يف 11 من 13 مباراة، 
ورغم هذا يس��ود ش��عور، بأن الفريق 
الكتالوين يحت��اج لقطع خطوة إضافية، 

تحت قيادة املدرب إرنستو فالفريدي.
ويح��ل س��يلتا فيج��و، اليوم الس��بت، 
ضيفا عى برشلونة، الذي سبق أن قدم 
يف مواجه��ة ضيف��ه، بعضا م��ن أفضل 
عروض��ه يف العامني املاضي��ني، وهو ما 
يحت��اج فالفريدي إىل تك��راره، لتحقيق 

فوز مستحق عى ملعب الكامب نو.
وإذا كان ليوني��ل مي��يس ه��و هداف 

الدوري اإلسباين برصيد 12 هدفا، إال أن 
لويس س��واريز ظهر بصورة سيئة تقل 
عن مس��تواه املعروف، ك��ام أنه يكافح 
من أجل استعادة لياقته، عقب الترسع 
يف العودة للمالعب، بعد جراحة الركبة 

التي أجراها يف سبتمرب املايض.
وق��ال إيفان راكيتيت��ش، يف ترصيحات 
صحفي��ة “بش��كل ع��ام امتلكن��ا زمام 
جميع املباريات التي خضناها. ولكن يف 
السابق، ومع وجود نيامر، كان تحركاتنا 
مفاجئ��ة للمنافس، كن��ا معتادين عى 

تقديم أداء أفضل”.
وتاب��ع “قمنا بتغي��ري كل يشء مع تغري 

الطريقة التي نلع��ب بها، أصبحنا أكرث 
توازنا واتحادا، لكننا نحتاج أن نحس��م 
النتائج مبكرا”. ولعب برشلونة بطريقة 
4-3-3 تح��ت قي��ادة لوي��س إنرييك، 
يفضله��ا  الت��ي   2-4-4 إىل  وتغ��ريت 
فالف��ريدي. ويتصدر برش��لونة الرتتيب 
بفارق 4 نقاط عن فالنس��يا الوصيف، 
بعد تع��ادل الفريق��ني 1-1 يوم األحد 
املايض. وواجه فالفريدي، عدة تساؤالت 
بشأن املس��توى الذي ظهر به برشلونة 
مبا يف ذلك اتهامات بتقديم أداء باهت 
ومم��ل، لكن الع��ب الوس��ط دينيس 

سواريز سخر من هذه االتهامات.

وقال “إذا كان برشلونة وهو يحتل قمة 
الدوري اإلس��باين ويتصدر دوري أبطال 
أوروبا ويس��جل أهداف��ا كثرية وال تهتز 
ش��باكه إال قليال، ورغ��م كل هذا يقدم 
أداء باهت��ا ومم��ال، فأن��ا ال أع��رف بم 

أجيب؟”.

باي��ر  يع��زز  أن  يتوق��ع  )وكاالت(: 
ليفركوزن، مسريته الخالية من الهزائم، 
والتي اس��تمرت عى م��دار 8 مباريات 
متتالي��ة يف دوري الدرجة األوىل األملاين 
لك��رة الق��دم، عندما يس��تضيف اليوم 
الس��بت، بوروس��يا دورمتون��د، البعيد 
عن مس��تواه، والذي يرج��ح أن يخرس 
مدربه بيرت بوس، وظيفته إذا ما تعرض 

لخسارة جديدة.
ويف آخر 8 مباري��ات، تعادل ليفركوزن 
4 مرات، وفاز يف مثلها، ما دفع الفريق 
للتقدم بثبات للمركز الس��ادس برصيد 

20 نقطة، وبف��ارق نقطة واحدة فقط 
خلف دورمتوند املرتاجع.

واكتسب ليفركوزن، الذي يدربه هايكو 
هرليش، العب دورمتوند الس��ابق، ثقة 
متزاي��دة يف النف��س بعد بداي��ة ثقيلة 
الخطى يف الدوري هذا املوسم، يف ضوء 
تأل��ق املهاجم كيف��ن فوالند، الذي هز 
الشباك يف جميع املباريات الثالث التي 
ش��ارك فيها هذا الش��هر، لريفع رصيده 

من األهداف يف الدوري إىل 8.
وال يحت��اج املهاج��م ال��دويل األمل��اين، 
الذي س��جل يف الدوري املوسم املايض 

6 أه��داف فق��ط، إىل دواف��ع إضافية 
لتقديم أفضل أداء، ألنه يبذل كل جهد 
لضامن م��كان له يف تش��كيلة منتخب 
أملانيا، املش��اركة يف نهائيات كأس العامل 

يف روسيا 2018.
وقال فوالند “لقد أظهرنا هذا املوس��م 

أنن��ا إذا احتفظن��ا برتكيزن��ا ط��وال 90 
دقيق��ة، وواصلنا املحاول��ة دون توقف 
س��يكون بوس��عنا حينه��ا هزمي��ة أي 
منافس، ولكن علينا مواصلة العمل عى 
الحفاظ عى ثبات واس��تقرار مس��توى 

األداء”.

مسعود اوزيل

ارنيستو فالفيردي

أرسنال يتربص بمانشستر يونايتد

برشلونة يبحث عن اإلقناع 

دورتموند في خطر 
جديد ريال 

)وكاالت(: قالت تقارير صحفية، أمس الجمعة، إن ريال مدريد متخوف من 
التعاقد مع نجم املنتخب األملاين، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.  وذكر 

موقع “سبورت1” األملاين، أن املهاجم الدويل يف صفوف اليبزيج، تيمو فرينر، ضمن 
قامئة اهتاممات ريال مدريد، لكن مرضه الغامض بالدورة الدموية، يجعل النادي 

املليك مرتدًدا، بشأن التعاقد معه. وأضاف املوقع أن مسؤويل الريال، ال يبدون 
مقتنعني بالتعاقد مع فرينر، بسبب مشكلته الصحية األخرية.  وأشار املوقع إىل 
أنه تم استبدال فرينر، خالل مواجهة اليبزيج وبشكتاش، يف تركيا، نهاية سبتمرب/

أيلول املايض، بسبب عدم قدرته عى تحمل صخب الجامهري، كام غاب عن عدة 
مباريات، بعد هذه الواقعة.  ويعاين فرينر من انسداد يف عضالت العمود الفقري 

العنقي، واملفصل الصدغي الفيك، وميكن للضوضاء أن تزيد من متاعبه.

تشيلسي- نيوكاسل

ليستر- بيرنلي

بايرن- هانوفر

ليفركوزن- دورتموند

برشلونة- سلتا

تورينو- اتاالنتا

ستراسبورغ- باريس
ليل- تولوز
موناكو- انجيه

برايتون- ليفربول

ستوك- سوانسي

هوفنهايم- اليبزغ

ماينز- اوغسبورغ

اتلتيكو- سوسيداد

نيس- ميتز

ايفرتون- هدرسفيلد

واتفورد- توتنهام
وست بروم- ك باالس
ارسنال- م يونايتد

بريمن- شتوتغارت

شالكه- كولن

اشبيليه- ديبورتيفو
بلباو- ر مدريد

15:30

18:00

17:30

17:30

15:00

22:45

19:00
22:00
22:00

18:00

18:00

17:30

17:30

18:15

22:00

18:00

18:00
18:00
20:30

17:30

20:30

20:30
22:45

السبت 2 ديسمبر

الدوري االنجليزي

الدوري االلماني

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

الدوري الفرنسي

الجولة  15

الجولة  14

الجولة  15

الجولة  15

الجولة  16
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مهندسات “جيبك” يُشاركن في منتدى االتحاد الخليجي للبتروكيماويات بدبي

جواهري: لدينا نخبة من أفضل المهندسات في قطاع البتروكيماويات
بح�ش����ور رئي�����س جمل�����س اإدارة �رشكة 
اخلليج ل�ش����ناعة البرتوكيماوي����ات اأحمد 
ال�رشي����ان، ونائ����ب رئي�س جمل�����س االدارة 
املهند�س يو�شف الزامل، ورئي�س ال�رشكة 
عبدالرحمن جواهري، �شاركت جمموعة من 
مهند�ش����ات ال�رشكة يف املنتدى ال�ش����نّوي 
احلادي ع�����رش الذي اأقامه االحتاد اخلليجي 
)جيبكا(  والكيماويات  للبرتوكيماوي����ات 
يف مدينة دبي باالإمارات العربّية املتحدة 
وذلك خالل الف����رتة املمتدة بني 27 الى 

29 نوفمرب اجلاري.
املنا�ش����بة  به����ذه  ل����ه  ت�رشي����ح  ويف 
ق����ال جواه����ري بتوجيه من جمل�����س اإدارة 
ال�رشك����ة �ش����اركت هذا الع����ام جمموعة من 
مهند�ش����ات ال�رشكة يف منتدى جبيكا الذي 
ُيعت����رب التجمع االأب����رز على اأجن����دة قطاع 
الذي  االأمر  االإقليم����ي،  البرتوكيماوي����ات 
يعك�����س دون �ش����ك حر�����س املجل�س على 

دعم مهند�ش����ات ال�رشكة وامل�ش����ي قدماً 

يف �شيا�ش����ات املجل�س وخطط����ه الداعمة 

لتمك����ني املراأة البحريني����ة العاملة وذلك 

منذ تاأ�شي�شها وحتى يومنا احلا�رش.

واأ�شار اإلى مت�ّشك ال�رشكة باإ�شرتاتيجية 

تطوي����ر وتدريب جمي����ع العاملني يف هذا 

ال�رشح ال�ش����ناّعي العمالق دون ا�ش����تثناء 
م����ع الرتكيز ب�ش����فة خا�ش����ة عل����ى املراأة 
العامل����ة بال�رشكة تعزي����زاً لربنامج متكني 
املراأة الذي تتبناه اململكة. وم�شى يقول 
“ مل يع����د دعم املراأة ومتكينها خياراً بل 
اأ�شبح واجباً على اأ�شحاب القرار يف �شتى 
املواقع، ولن����ا يف قيادتنا الر�ش����يدة خري 
مث����ال وق����دوة يف ذلك، كم����ا اأن مثل هذا 
الدع����م ياأتي متواكباً م����ع اخلطة الوطنية 
لنهو�س باملراأة البحرينية والتي تقودها 
�ش����احّبة الروؤّية الثاقّبة، �ش����احبة ال�ش����مو 
امللك����ي االأم����رية �ش����بيكة بن����ت ابراهيم 
اآل خليف����ة، قرينة جالل����ة امللك املفدى، 

حفّظها اهلل ورعاها.”
واأ�ش����اد عبدالرحمن جواهري باالأدوار 
املهم����ة التي تقوم بها �ش����احبة ال�ش����مو 
امللك����ي االأم����رية �ش����بيكة بن����ت اإبراهيم 
اآل خليف����ة قرين����ة عاه����ل البالد، رئي�ش����ة 

املجل�����س االأعل����ى للم����راأة على م�ش����توى 
الوطن، وخارجه، لدع����م املراأة البحرينّية، 
ومتكينه����ا، وتاأكي����د قدرته����ا على خدمة 
وطنه����ا، �ش����واء من خ����الل تخ�ش�ش����اتها 
االأكادميّي����ة، اأو م����ن خالل دوره����ا االأ�رشي 
ال�ش����كر  وق����ّدم  الكب����ري.  واالجتماع����ي 
ل�شموها على تف�ّشلها باإختيار املهند�شة 
البحرينّي����ة لتقديره����ا يف احتف����ال ي����وم 
امل����راأة البحرينية لهذا الع����ام قائالً “هذا 
االختيار ُيرتجم من جديد، تقدير القياّدة 
الر�ش����يدة ل����دور املهند�ش����ات اللوات����ي 
نفخ����ر بهن جميعاً، وخا�ش����ة نحن يف �رشكة 
اخللي����ج ل�ش����ناعة البرتوكيماويات حيث 
حر�ش����نا منذ تاأ�شي�ش����ها على ا�شتقطاب 
املتخ�ش�شات  البحرينيات  املهند�ش����ات 
يف جمال الهند�شة الكيميائية، ومنحناهن 
كامل الثّقة التي كّن جديرات بها بحق”.

مطعم “ريزينج كينز” يفتتح ثاني فروعه في األفنيوز

 “فيرست موتورز” ترعى حفاًل غنائًيا لعاطف أسلم في المدرسة الباكستانية 

اأعلن���ت �شل�ش���لة مطاع���م “ريزين���ج 
كين���ز” ع���ن افتت���اح فرعه���ا الثاين يف 
البحري���ن، وذلك يف االأفنيوز - البحرين، 
مما يتيح لع�شاق هذا املطعم اال�شتمتاع 
بتناول اأ�شابع الدجاج ال�شهية واللذيذة.
 وياأت���ي ه���ذا االفتتاح بع���د النجاح 
الكب���ري ال���ذي حققه املطعم يف �ش���يتي 
�ش���نرت البحري���ن م���ع اإطالق���ه يف �ش���هر 

�شبتمرب من العام املا�شي. 
وت�ش���تهر عالم���ة “ريزين���ج كين���ز” 
الدج���اج  فيلي���ه  لوجب���ات  بتقدميه���ا 
ذات اجل���ودة العالية واملذاق ال�ش���هي، 
وقد تاأ�ش����س املطعم على ي���د الرئي�س 
التنفي���ذي ت���ود جريفز يف ع���ام 1996 
مبدين���ة بات���ون روج يف والي���ة لويزيانا 
االأمريكي���ة. ويع���رف “ريزين���ج كين���ز” 
باأنه اأح���د اأ�رشع العالم���ات التجارية منواً 
اأطب���اق  تق���دمي  يف  �ش���عبية  واأكرثه���ا 
الدجاج يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
وتو�شعت ال�شل�شلة لي�شبح عددها اأكرث 
من 300 مطعماً يف جميع اأنحاء الواليات 
املتح���دة االأمريكية و7 مطاعم يف ال�رشق 

االأو�شط.
وتعليقاً عل���ى االفتت���اح، قال معن 
ق���ويل املدير التج���اري لعالمة “ريزينج 
كينز”: “نحر�س يف “ريزينج كينز” على 
حت�ش���ري قطع الدجاج املتبل���ة والطرية 

بطريق���ة ممي���زة لتعط���ي نكه���ًة رائعًة 
وطعماً �شهياً.

افتت���اح  الي���وم  وي�رشن���ا  واأ�ش���اف 
فرعن���ا اجلدي���د يف البحري���ن، م���ا يتيح 
لزبائنا اال�ش���تمتاع باملزيد من نكهتهم 
املتوا�ش���ل  التزامن���ا  م���ع  املف�ش���لة 
ب�ش���عارنا )ONE LOVE الذي يج�شد 
حر�ش���نا على تقدمي فيليه الدجاج ذات 

اجلودة العالية واملذاق ال�شهي”.

اأعلنت �رشكة فري�شت موتورز، الوكيل 
وامل���وزع احل����رشي ل�ش���يارات هيون���داي 
يف مملك���ة البحرين، ع���ن رعايتها للحفل 
الغنائي احل���ي للمطرب ال�ش���هري عاطف 
اأ�شلم يف مملكة البحرين، الذي اأُقيم موؤخراً 

يف املدر�شة الباك�شتانية مبدينة عي�شى.
اأقيم احلفل الغنائي يف ال�شاعة 7:30 
من م�شاء يوم اجلمعة املوافق 24 نوفمرب 
2017، يف �ش���احة املدر�شة الباك�شتانية، 
حي���ث جم���ع حمب���ي املو�ش���يقى وعل���ى 
اخل�ش���و�س ع�ش���اق اأف���الم بولي���وود من 

جميع اأنحاء اململكة.
 وق���د اأحي���ا احلفل الفن���ان واملطرب 
العاملي الباك�شتاين عاطف اأ�شلم، املغني 
الرئي�س للعديد من االأغاين االأكرث �شعبية 
يف بوليوود حالًيا، و�شارك معه على خ�شبة 
امل�رشح نخبة من املو�شيقيني ال�شهريين 
يف عامل اأفالم بوليوود، حيث اأمتع اجلمهور 

ب�شوته ال�شجي.
وكانت �رشكة فري�شت موتورز الراعي 
الرئي����س لهذا احلدث، ال���ذي حقق جناًحا 
 7٫000 اأك���رث م���ن  كب���رًيا با�ش���تقطاب 
�شخ�س. وت�ش���تعر�س هذه الرعاية �شعي 
ال�رشك���ة نحو التوا�ش���ل مع كاف���ة اأطياف 
ويوؤك���د  البحري���ن،  مملك���ة  يف  املجتم���ع 
رغبته���ا بتقدمي ال�ش���كر والتقدير جلميع 

العم���الء عل���ى ثقته���م الرا�ش���خة بال�رشكة 
طوال االأعوام املا�شية. وبهذه املنا�شبة، 
����رشح ال�ش���يد اإح�ش���ان �شي�ش���تي، املدير 
الع���ام ل�رشك���ة فري�ش���ت موت���ورز قائ���ال: 
“بالنيابة عن �رشكة فري�ش���ت موتورز، اإنه 
مل���ن دواعي �رشورنا اأن نق���وم برعاية هذا 

احلف���ل االإ�ش���تثنائي ال���ذي حقق �ش���دًى 
وا�شًعا ونال اإعجاب وا�شتح�شان اجلميع. 

واأردن���ا ع���رب ه���ذه الرعاي���ة اأن نع���رب 
عن امتنانن���ا الكبري للعم���الء الكرام على 
اهتمامهم وثقتهم ب�ش���ياراتنا، وحر�ش���نا 

على تزيني �شوارع اململكة بها”.

 “VIVA” البحرين تتقدم تتبرع بحافلة لدار البر لرعاية الوالدين 

“السيارات األوروبية” تطلق حملة مبتكرة لخدمات ما بعد البيع

اأك���دت VIVA البحري���ن حر�ش���ها على 
دع���م املجتمع املحل���ي ورعاية امل�ش���نني يف 
البحرين، حيث قامت موؤخ���را بالتربع بحافلة 
ل���دار ال���رب لرعاي���ة الوالدين التاب���ع جلمعية 
الن���ور لل���رب يف اإط���ار برناجمها للم�ش���وؤولية 
االجتماعي���ة، VIVA ج�ش���ور. ويه���دف ه���ذا 
الت���ربع اخل���ريي لدع���م االأن�ش���طة والرحالت 

الرتفيهية ملنت�شبي املركز. 
 ويف هذا ال�ش���دد، قال ال�ش���يخ زياد بن 
في�ش���ل اآل خليفة، رئي�س ال�شوؤون احلكومية 
يف VIVA البحري���ن: “اإن لكبار ال�ش���ن دورا 
اأ�شا�ش���يا يف جمتمعنا وي�ش���عدنا اإيجاد فر�شة 
كه���ذه ت�ش���ب يف خدمتهم. نتمن���ى لدار الرب 
لرعاية الوالدين اال�ش���تفادة م���ن هذا التربع 
خدماته���م  لتعزي���ز  وا�ش���تخدامها  اخل���ريي 

ال�شاملة لرعايتهم”. 
ويرحب دار ال���رب لرعاية الوالدين التابع 
جلمعية النور للرب اأكرث من 90 م�شنا بحرينيا 

يف مركزه الواقع يف الرفاع.
 ويت���م فيه تنظيم العديد من االأن�ش���طة 
والفعاليات لكبار ال�ش���ن مبا يف ذلك الفنون 
واالأ�شغال اليدوية، وتالوة القراآن، والتجويد، 
وور�ش���ات العم���ل التثقيفي���ة ع���ن الرعاي���ة 
ال�ش���حية.  وباالإ�ش���افة اإلى ذلك، يتم تنظيم 
رحالت ترفيهية اإلى اأماكن تاريخية وثقافية 
يف البحرين والتي �ش���تتم ع���ن طريق احلافلة 

.VIVA التي قدمتها
اآل  في�ش���ل  ب���ن  زي���اد  ال�ش���يخ  واأك���د 
خليفة اأهمي���ة خدمة املجتم���ع املحلي قائال: 
“ن���ويل اأهمية كب���رية للم�ش���اركة املجتمعية 
وتطوي���ر عالق���ات قوية بني خمتل���ف �رشائح 
املجتمع وفئاتها العمرية. وتعد امل�ش���وؤولية 
االجتماعي���ة اإحدى قيمنا االأ�شا�ش���ية والدافع 
الرئي�ش���ي لنجاحن���ا، ل���ذا ن�ش���عى با�ش���تمرار 
الإيجاد طرق جدي���دة خلدمة وتطوير ومتكني 

املجتمع البحريني”.

االأوروبي���ة،  ال�ش���يارات  �رشك���ة  اأعلن���ت 
امل�شتورد واملوزع احل�رشي ل�شيارات جاكوار 
و الند روفر يف مملك���ة البحرين، عن اإطالقها 
حمل���ة جدي���دة خلدمات م���ا بعد البي���ع والتي 

ت�شتمر حتى تاريخ 31 دي�شمرب 2017.
تق���دم حمل���ة خدمات م���ا بع���د البيع من 
�رشكة ال�ش���يارات االأوروبية جاكوار الند روفر، 
تخفي�ش���ات مذهل���ة وخدم���ات جمانية ملالك 
�ش���يارات رجن روفر و رجن روفر �ش���بورت من 
موديل 2013 حتى 2017. وي�ش���مل العر�س 
فح�شا متكامال ل�ش���المة ال�شيارة وفح�س اآخر 
للمكاب���ح جماًنا، حيث �شيح�ش���ل العمالء على 
خ�ش���م �ش���خي بن�ش���بة 45 % ي�ش���مل كل من 
تكالي���ف قط���ع الغيار امل�ش���تخدمة الإ�ش���الح 

االأ����رشار املكت�ش���فة باملكابح واأج���رة االأيدي 
العاملة مل���دة 45 يوما. وبا�ش���تطاعة العمالء 
اال�ش���تفادة من عرو�س احلملة املمتدة طوال 
45 يوما، واحل�شول على خ�شم بن�شبة 25 % 
على قطع الغيار امل�شتخدمة الإ�شالح االأ�رشار 
املكت�ش���فة يف الفح�س وخ�شم بن�شبة 10 % 
على اأجرة االأيدي العاملة. ومع حر�ش���ها على 
من���ح العمالء الك���رام اأرقى اخلدم���ات، تقدم 
�رشكة ال�ش���يارات االأوروبية جاكوار الند روفر 
خدمة ا�ش���تالم �ش���يارات العم���الء من املدخل 
وركنها، وخدمة تو�ش���يل العم���الء لوجهاتهم 
جماًن���ا، ف�ش���اًل ع���ن عر�ش���ها جمموع���ة م���ن 
املنتجات التي حتمل �ش���عاري عالمة جاكوار 

و الند روفر باأ�شعار خا�شة جًدا.
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�أطل���ق �لفنان �للبناين عالء زلزيل �أغنيته “قلبها بي�ساع 
�ل���كل”، وب���ن زل���زيل �أن �لأغني���ة �لت���ي حّلنه���ا بنف�سه من 
كلم���ات جهاد �أيوب وتوزيع نز�ز زلزيل. لفًتا �إلى �أن �سورية 
�سهدت �نطالقته �لفنية ومل يغب عنها �أبًد�. وعن غيابه عن 

�ل�ساح���ة �لفنية قال زل���زيل: �إن �لفنانن يريدون �ملحافظة 
على مكانتهم وح�سد �إعج���اب �جلمهور عرب �إطالق �لأغنيات 
ب�س���ورة م�ستمرة، لكني �أ�سعى للحفاظ على مكانتي بقلوب 
�جلمهور عرب تقدمي �أعمال حتقق م�ستًوى عالًيا من �لنجاح.
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2 ديسمبر

1595
قلع���ة  �سق���وط 
بي���د  �إ�سرتك���ون 
�أن  بع���د  �لأمل���ان 
كانت حت���ت �سيطرة 
 52 �لعثمانين ملدة 

عاًما.

 1942
مفاعل  �أول  ت�سغي���ل 
�لع���امل  يف  ن���ووي 
�سيكاغ���و  مبدين���ة 
باإ����ر�ف  �لأمريكي���ة 
�لإيط���ايل  �لع���امل 

�إنريكو فريمي.

  1943
�أعم���ال موؤمتر  �نتهاء 
�لرئي�س  بن  طهر�ن 
�لأمريك���ي فر�نكلن 
و�لرئي����س  روزفل���ت 
جوزيف  �ل�سوفيت���ي 
ورئي����س  �ستال���ن 
�ململك���ة  وزر�ء 
ون�ست���ون  �ملتح���دة 

ت�ر�سل. 

 1947
وق���وع مع���ارك ب���ن 
و�ليه���ود  �لع���رب 
عق���ب  �لقد����س  يف 
�سدور ق���ر�ر تق�سيم 

فل�سطن.

 1954
�لوكال���ة  تاأ�سي����س 
للطاق���ة  �لدولي���ة 

�لذرية.

مسافات

البحرينية حنان رضا تشارك في حفل “ما نسيناك يا بوخالد”
حتت �سعار “ما ن�سيناك يا بوخالد”، يحيي مركز 
�ل�سيخ جابر �لأحمد �لثقايف بالكويت م�سرية �ل�سوت 
�جلريح، �لفن���ان �لقدير عبد�لك���رمي عبد�لقادر، من 
خ���الل عمل �سخم مبوؤث���ر�ت ب�رية حديث���ة وم�ساهد 
ق رحلة ه���ذ� �لفنان �لكويتي  تعبريي���ة ر�ق�سة، ليوثِّ
�ملخ����رم، �لذي �أط���رب �جلماه���ري و�أث���رى �ملكتبة 
�لغنائي���ة �لكويتية على م���دى 60 عاًما، جنح خاللها 
يف �أد�ء �أن���و�ع خمتلفة م���ن �لفن���ون �لتقليدية، مثل 
�ل�سام���ري و�خلماري و�لليوة و�لطمب���ورة، �إلى جانب 

متيزه يف �لأغنية �حلديثة.
يحيي �أم�سيات �لحتف���اء �لتي �ستقام من �لر�بع 
م���ن دي�سمرب �إل���ى �ل�ساد�س منه عل���ى خ�سبة �مل�رح 
�لوطن���ي، عادل �ملا�س وطارق �سليمان وحنان ر�سا، 
وتق���دم م���ن خاللها �ثنتا ع����رة لوح���ة ��ستعر��سية، 
باأحدث �لتقنيات و�ملوؤث���ر�ت �لب�رية، لأجمل �أغاين 

عبد�لكرمي عبد�لقادر.

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي 14 ديسمبر

تتو��س���ل �لتح�س���ري�ت ل�ستقب���ال �ل���دورة �لثالث���ة م���ن 
مهرج���ان �ل�سارقة للم�رح �ل�سحر�وي �ل���ذي ينظم خالل �لفرتة 
م���ن 14 �إلى 17 دي�سمرب يف منطق���ة �لكهيف، مب�ساركة عرو�س 
م���ن �لإمار�ت وبع�س �ل���دول �لعربية، وحتفل �ل���دورة �جلديدة 
م���ن �لتظاهرة �لت���ي تنظمه���ا �إد�رة �مل�رح بد�ئ���رة �لثقافة يف 
�ل�سارقة، بالعديد من �لأن�سطة �مل�ساحبة ومن �أبرزها  �مل�سامرة 
�لفكري���ة  �لتي جتيء هذه �ل�سنة حتت عنو�ن “م�سامن �مل�رح 
�ل�سح���ر�وي و�أ�ساليب���ه: �لكائ���ن و�ملمك���ن” مب�سارك���ة ثلة من 

�لباحثن �مل�رحين.
�مل����رح  �إد�رة  مدي���ر  ق���ال 
�أحمد  بالد�ئ���رة ومدي���ر �ملهرج���ان 
بورحيم���ة: �إن مد�خ���الت �مل�سام���رة 
�لفكري���ة ت�سعى �إلى ق���ر�ءة ما �أجنز 
من عرو�س يف �لدورتن �ل�سابقتن 
م���ن �لناحيت���ن �لفني���ة و�لدللية، 
�أن ت�ست����رف م���ا ميك���ن  وحت���اول 

تقدمي���ه من مو�سوع���ات، وما يف و�س���ع �سناع �مل����رح �بتكاره 
م���ن �أ�ساليب تنا�سب هذ� �لل���ون �مل�رحي وتزي���د من جاذبيته 
وتاأث���ره يف امل�ستقب���ل، ولفت بورحيمة اإل���ى دور ذلك الن�ساط 
الفك���ري يف تطوير م�سرة املهرجان قائ���ًا: يجيء هذا الن�ساط 
�لفكري ليدون �لتاري���خ �خلا�س بهذ� �ملهرجان ويعمق مكانته 
ويزي���ده ر�سوًخا و�متد�ًد�، وه���و ي�ستكمل �جلهود �لنظرية �لتي 
رافقت التظاهرة من���ذ انطاقتها. و�سي�سارك يف تلك امل�سامرة 
�لت���ي �ستعقد يف ف�س���اء �ملهرجان كل من عب���د �لكرمي بر�سيد 
)�ملغ���رب(، وعبيدو با�س���ا )لبنان(، ونا�ر كرم���اين )�لكويت(، 

و�أحمد خمي�س )م�ر(، ونو�ف يون�س )�سوريا(. 
كما �سينظم �ملهرجان �سل�سلة من �لندو�ت �لنقدية تعقب 
تقدمي �لعرو�س، �إ�سافة �إلى ملتقى تعريفي ملخرجي �لعرو�س 
�مل�سارك���ة وهي م���ن �لإم���ار�ت وموريتانيا و�ملغ���رب و�سلطنة 

عمان. 
ويحتف���ي مهرجان �ل�سارقة للم�رح �ل�سحر�وي، �لذي ميزج 
بن �لفن���ي و�لجتماع���ي و�لفولكل���وري، بغنى وث���ر�ء �لثقافة 
�ل�سحر�وي���ة، وه���و مبثاب���ة دع���وة جلمي���ع �مل�رحي���ن �لعرب 
ل�ستك�س���اف و��ستله���ام ه���ذ� �لف�س���اء �لثق���ايف و�لجتماع���ي، 
و�ختباره كتابة وتوليفاً و�رجتالً و�أد�ء 

متثيليًّا و�إخر�جيًّا.
وترتك���ز فك���رة �ملهرج���ان عل���ى 
اإبراز تلك الثقافة ال�سحراوية احليوية 
�لتي لطامل���ا �ألهمت �أ�سف���ار �لرحالة، 
وق�س�س �ل���رو�ة، و�أل���و�ن �لر�سامن، 
و�متد�د�ته���ا  �لو��س���ع،  بف�سائه���ا 
�لالحم���دودة، برماله���ا وكثبانه���ا ووديانها وعمارته���ا ونا�سها 
وعاد�ته���م وتقاليده���م يف �ست���ى �أحو�له���م ب���ن �ل�ستق���ر�ر 

و�لنتقال.
وتعتمد عرو�س �ملهرجان يف بنيتها �مل�رحية على �حلكاية 
و�ل�سع���ر و�لأد�ء، وعلى �أ�ساليب متعددة م���ن �لتعبري�ت �لفنية 
التي تختزنها الذاكرة اجلمالية لل�سحراء، وت�سعى تلك العرو�ض 
�مل�سارك���ة �إلى �أن تعك�س �ملالمح �ملتنوعة للثقافة �ل�سحر�وية 
ا يف �مل����رق و�ملغرب من جغر�فية �لوطن  �ملمت���دة طولً وعر�سً

�لعربي.  

جائزة الهرم الفضي لفيلم “قتل عيسى”

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور النجم نيكوالس كيج
ك���ّرم مهرج���ان �لقاه���رة �ل�سينمائ���ي �لدويل، 
خ���الل حفل ختام���ه، جنم هولي���وود نيكول�س كيج 
�ل���ذي �ألقى �لتحية على ح�س���ور �ملهرجان، باللغة 

�لعربية، قائال: �ل�سالم عليكم.
وتاب���ع: �أري���د �أن �أعل���ن ت�سامن���ي معك���م ومع 
�ل�سينما �لعربية، و�أن���ا �سعيد بالفعل لوجودي هنا 
�ليوم، م�سيًفا: لق���د جئت من ل�س فيجا�س، وهي 
مدينة مرت بظروف �سعبة منذ عدة �أ�سابيع، لكني 
�أود �أن �أق���ول لالإرهابين “لن تخيفوين”، وح�رت 
اأي�ًسا املتاألقة هياري �سوانك والأمركي العاملي 

�أدريان برودي.
وعر�س �لقائم���ون على �إد�رة 
�ل�سينمائ���ي،  �لقاه���رة  مهرج���ان 
�س���ورة �لفنان���ة �لر�حل���ة �سادية، 
28 نوفم���رب  ي���وم  �لت���ي توف���ت 
�جلاري، عق���ب �ر�ع م���ع �ملر�س 
ع���ن عم���ر ناه���ز 86 عاًم���ا. وعقب 
عر����س �س���ورة �لنجم���ة �لر�حل���ة، 
وقفت �لقاع���ة عن كاملها �حرت�ًما 
وتقديًر� لروحها وتاريخها �لفني، 
�إل���ى جان���ب حال���ة م���ن �لت�سفيق 
�حل���ار، وب���كاء بع����س �لفنان���ن، 
�أبرزهم �ل�سيناري�ست تامر حبيب، 
كان  �ساه���ن.  �إله���ام  و�لفنان���ة 
�ملهرج���ان �أهدى �لن�سخ���ة �ل�39 �إل���ى روح �لفنانة 
�سادي���ة قب���ل وفاته���ا، بعدم���ا تده���ورت حالتها 
�ل�سحية موؤخًر�، �إل �أنها رحلت عن عاملنا قبل ختام 

�ملهرجان.
وق���ام �لنج���م �لكب���ري ح�س���ن فهم���ي باإعالن 
جو�ئز �مل�سابق���ة �لدولية �سم���ن فعاليات �لدورة 
�ل���� 39 من مهرج���ان �لقاه���رة �ل�سينمائي �لدويل، 
حيث ذهب���ت جائزة �له���رم �لف�س���ي لفيلم “قتل 
عي�سي” �إخر�ج  لور� م���ور� و�لفيلم �إنتاج كولومبيا 
و�لأرجنت���ن، بينما ذهبت جائ���زة �لهرم �لربونزى 
لفيلم “نينا” �إخر�ج ي���ور�ج ليهوت�سكي وهو �إنتاج 

جمهورية �سلوفاكيا وجمهورية الت�سيك.
ح�سد جائزة �أح�سن ممثلة يف �مل�سابقة �لدولية 
مبهرج���ان �لقاه���رة �ل�سينمائي �لفنان���ة �للبنانية 
ديامون���د بوعبود عن دورها فى فيلم “يف �سوريا” 
�إخ���ر�ج فيليب فان ليو وهو �إنتاج بلجيكي فرن�سي 

لبناين.
وف���از بجائزة �أف�س���ل ممثل �لفن���ان �لتون�سي 
روؤوف ب���ن عم���ار م���ن تون����س مبهرج���ان �لقاه���رة 
�ل�سينمائ���ى �لدولى ف���ى دورته �ل����39، عن دوره 
يف فيل���م تون����س �للي���ل. ح�سد فيل���م “�مُلت�سلل” 
جائ���زة �لهرم �لذهب���ي �سمن فعالي���ات �لدورة �ل� 
39 من مهرجان �لقاه���رة �ل�سينمائي �لدويل، وهو 
م���ن �إخر�ج   ليوناردو دي كو�ستانزو و�لفيلم �إنتاج 
�إيط���ايل �سوي����ري فرن�سي. و�أعلن���ت جلنة حتكيم 
�لدورة �لر�بعة مل�سابقة نادي���ن �سم�س لل�سيناريو 
�لق�س���ري و�ملكونة م���ن، �ملخرج د. عل���ي بدرخان  
رئي�ًسا، وع�سوية كل من �ل�سيناري�ست ن�سوى ز�يد، 
�ملونترية و�ملنتجة دينا فاروق، �لناقدة د. �سهام 
عب���د �ل�س���الم، جو�ئزها لع���ام 2017 يف حفل ختام 

مهرجان �لقاهرة �ل�سينمائي �لدويل.
وقالت �للجنة �إنه بعد فح�س �لأعمال �ملقدمة 
163 �سيناري���و تنوع���ت يف  و�لت���ي بل���غ عدده���ا 
مو�سوعاته���ا و�أ�ساليبها، وج���اءت من 15 حمافظة 
م�ري���ة وم���ن 8 دول عربي���ة هى �جلز�ئ���ر و�سوريا 
و�لع���ر�ق و�ل�س���ود�ن وتون����س وفل�سط���ن وليبيا 
و�ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة، متن���ح �ملوؤ�س�سة 
جو�ئزها حيث ذهب���ت �جلائزة �لثالثة وقيمتها 10 
�آلف جنيه �إلى �سيناريو “هروب �لكوماند� �ملهم” 
تاألي���ف “عمر �سالح مرعى”، وه���و �سيناريو حمكم 
و�ري���ع �لإيقاع جنح يف خلق عامل فانتزي له منطقة 
�خلا�س �ل���ذي يحكمه و�لذي تعي�س���ه �ل�سخ�سيات 
باعتيادية تده�س �جلمهور ول تده�س �ل�سخ�سيات.
كم���ا ذهبت �جلائزة �لثاني���ة وقيمتها 20 �ألف 
جنيه �إلى �سيناري���و “�ر�س �لعقل” تاأليف “�سيف 
�لدي���ن قن�س���وة”، وه���ي فك���رة جديدة ق���د تبدو 
مت�سائم���ة ملا ق���د يحدث م�ستقب���اًل، ولكن �ملوؤلف 
جن���ح يف �لتعبري عنه���ا بطريقة كوميدي���ة مبتكرة 

مل ت�ستخ���ف بالفك���رة بل عمقته���ا. وح�سد �جلائزة 
�لأولى وقيمتها 30 �ألف جنيه �سيناريو “�لعا�سق” 
تاألي���ف “حمم���ود خلي���ل ح�س���ن”، وه���و �سيناريو 
جيد ومتما�سك ا�ستط���اع اأن يقدم ملحة عن الرائد 
�مل�رحي “عزيز عيد” ك�سخ�سية در�مية لها �آمالها 

و�إحباطاتها دون �لوقوع يف فخ �لتوثيق.
و�أعل���ن �لناق���د حممد عاط���ف جو�ئ���ز م�سابقة 
�سينما �لغد ملهرجان �لقاه���رة �ل�سينمائي لأح�سن 
فيلم ق�سري بال���دورة، حيث ح�س���د جائزة يو�سف 
�ساه���ن فيلم “بال �سقف” �إخر�ج �سينا �سليمي من 
��ستونيا وت�سلمها منت���ج �لفيلم. كما ح�سد جائزة 
جلن���ة �لتحكيم �خلا�سة لفيلم كارجو للمخرج كرمي 

رحباين من لبن���ان وتبلغ مدته 20 
دقيقة.

وقام �لناقد ر�مي عبد�لر�زق؛ 
�لنق���اد  �أ�سب���وع  م�سابق���ة  مدي���ر 
عل���ى هام����س فعالي���ات  �ملق���ام 
�ل�سينمائ���ي،  �لقاه���رة  مهرج���ان 
�أح�س���ن م�ساهمة  بت�سلي���م جائ���زة 
فنية لفيلم “جنوم �لقرية” �إخر�ج 
رمي���ا د��س م���ن �لهن���د، وت�سلمها 
�ملمث���ل �لهن���دي �آريف لمب���ا. كما 
ذهبت جائ���زة �س���ادي عبد�ل�سالم 
لأح�سن فيل���م �إيل “�لبجعة” �إخر�ج 
�آ�س���ا هيلغ���ا هيورليف�سدوتري من 

�أي�سلند�. كما قام �لناقد �أحمد �سوقي مدير م�سابقة 
�آف���اق �ل�سينم���ا �لعربية �سم���ن فعالي���ات �لدورة 
�ل� 39 م���ن مهرجان �لقاه���رة �ل�سينمائ���ي �لدويل 
بت�سليم جائزة �سالح �أبو �سي���ف “�أح�سن فيلم �إلى 
فيلم “ن�ر” �إخ���ر�ج بديع م�سعد و�أنطو�ن و�أكد من 
لبن���ان. كما ذهبت ح�سد جائزة �سع���د �لدين وهبه 
“جلنة �لتحكيم �خلا�سة” لفيلم “��سطياد �أ�سباح” 
�إخر�ج ر�ئد �ن�سونى وهو �إنتاج فرن�سي فل�سطيني 
�سوي�ري. وفاز فيلم “قتل عي�سى” �إخر�ج لور� مور� 
بجائزة فيرب�سى �سمن فعاليات �لدورة �ل� 39 من 
مهرجان �لقاهرة �ل�سينمائي �لدويل، و�لفيلم �إنتاج  

كولومبي �أرجنتيني.

    BUZZ      
أحداث

� بعد �لذي قّدمته لتطوير  نتائج �إيجابية جدًّ
منهج عملك

ت�ستمتع باأوقات���ك اجلميلة مع بع�ض الأهل 
وت�ستغلها للرتفيه 

حاول �لنهو����س باكًر� وقم ب�ساعة م�سي مع 
�لأ�سدقاء 

حم���اولت متتالي���ة للح���د م���ن اندفاعك يف 
جمالك املهني

اأو ذراعي���ك،  ب���اأمل يف عنق���ك  اإذا �سع���رت 
فاق�سد طبيبك

علي���ك مبتابع���ة اأح���د الربام���ج الريا�سية، 
فاأنت حتتاج اإلى ذلك

قّدم خدمة اإلى من يطلبها منك ول تتهرب

خفف بع�س �ل�سيء من �ساعات �جللو�س 
�لطويلة

من �لأف�س���ل �أن تبحث عن �لأن�سب لتفادي 
�خلطاأ

تنتظ���ر رمبا جواًب���ا فياأتيك ول���ن ت�سطدم 
مبعاك�سة و�حتجاج 

ل حتاول �لحتكاك بالأ�سدقاء هذه �لأيام 

تن���وب مب���لء اإرادت���ك ع���ن زمي���ل لتحّمل 
م�سوؤوليات كبرية 
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استوديو عارف عامر مشغول بأغاني العيد الوطني

“الصواري” يطلق اسم خلفان على صندوق لدعم التجارب المسرحية

المهندس يحيي حفل رأس السنة في دبي

يتو�ج���د �لفنان و�ملوزع ع���ارف عامر هذه �ليام 
ب�سكل مكث���ف يف �ل�ستوديو �خلا����س به مع �لعديد 
من الفنان���ن وذلك لت�سجيل اعمال وطنية مبنا�سبة 
�ملجي���د يف  �لوطن���ي  بالعي���د  �ململك���ة  �حتف���الت 
دي�سم���رب �لقادم ، حي���ث �نتهى موؤخ���ر� من ت�سجيل 
عم���ل وطن���ي مبعي���ة �مللحن ط���ارق �جل���ار و�لفنان 

حمم���د التميمي وكذلك الفنان ع���ادل حممود وجابر 
الرتك���ي وغرهم. واملعروف ان ع���ارف عامر ميتلك 
��ستودي���و “ �ر �ف “ و�ل���ذي يعترب �أك���رب �أ�ستوديو 
يف �لبحري���ن لت�سجيل �لوتري���ات ويت�سع ل�ستيعاب 
عدد فرق���ة كاملة يف غرفة �لت�سجي���ل، و�أي�ساً هناك 
ق�س���م خا�س لت�سوير ومونت���اج �لفيديو ،وقد �ختار 

عارف الهند لتجهيز الأ�ستودي���و وذلك بح�سب راأيه 
اأن  تعترب من اأكرث الدول تطورا يف جمال املو�سيقى 
و�لأفالم �ل�سينمائية و�ملو�سيقى �لت�سويرية و�أي�ساً 
من ناحية �لتقنيات وهند�سة �ل�سوت. ويتو�فد على 
�لأ�ستودي���و �لكثري م���ن �لنجوم من د�خ���ل �لبحرين 

وخارجها وهو مبثابة قلعة فنية متميزة .

يف ب���ادرة فني���ة ر�ئعة حت�س���ب للقائم���ن على م�رح 
�ل�س���و�ري �أعل���ن �مل�رح عن���ه تاأ�سي�س �سن���دوق �إبر�هيم 
خلفان لدعم �لتجارب �مل�رحي���ة ، وهو عبارة عن �سندوق 
م���ايل يتبنى فكرته و�د�رته م�رح �ل�سو�ري بهدف ت�سجيع 
�لتجارب �جلديدة من �ع�ساء و��سدقاء �مل�رح، حيث ميول 
�ملهرجان �نتاج �لعرو�س �لتي يتم �ختيارها من قبل جلنة 
�ملتابعة للم�ساركة يف �ملهرجان وفق لئحة تنظيمية تبن 

�آليات �لدع���م، وياأتي تا�سي�س �ل�سن���دوق تكرمياً للفنان 
و�ملخ���رج �لقدي���ر �بر�هي���م خلفان �أح���د موؤ�س�س���ي م�رح 
�ل�س���و�ري ورو�د �مل����رح �لتجريب���ي يف �لبحري���ن، ويزخر 
تاريخ���ه بالكثري من �لعم���ال �سو�ء �لدر�مي���ة �و �مل�رحية 
منه���ا  على �سبي���ل �ملثال ل �حل����ر...” �ملتفائ���ل” �سنة 
وم�رحي���ة “ �ملعق���ول” ع���ام 2000 وم�رحي���ة “ �ل�ساهد” 
وم�رحية “ �لق���ادم” وم�رحية “ �سارع رقم 7” وم�رحية “ 
حنظل���ة” وم�رحية “ �لزمن لي�س هن���ا” وم�رحية “ فجاأة مل 

يهطل �ملطر 2001.

�س���ارك �لفنان ماجد �ملهند�س، جمهوره باملل�سق 
�لدعائ���ي حلفل ر�أ�س �ل�سنة باإمارة دبي، و�لذي يجمعه 
بالفنان���ة �إلي�سا و�سريين، عرب �سفحته �ل�سخ�سية على 

موقع تبادل �ل�سور »�ن�ستغر�م«.
وعلق �ملهند�س قائ���اًل : »�سيتم �لإعالن قريًبا عن 

موعد بدء بيع تذ�كر حفل ر�أ�س �ل�سنة 2018 يف دبي«.
وكان »�ملهند�س« قد ط���رح موؤخر� »ديو غنائياً« 
جمع���ه بالنجمة �مل�رية �آمال ماه���ر بعنو�ن »�أعرتف«، 
جرى ت�سويره على طريقة �لفيديو كليب وحقق جناحا 

باهر�.

ندوة عن “طاغور” 
بأسرة األدباء 

�سمن فعالي���ات �أ�رة �لأدباء و�لكتاب ل�سه���ري �سبتمرب ودي�سمرب 
تق���ام يف متام �ل�ساعة �لثامنة من م�ساء ي���وم �لحد �ملو�فق 3 دي�سمرب 
ندوة بعنو�ن “ طاغور وت�سكله �لإبد�عي” يتحدث فيها �أنور عبد�لرحمن 
ويديره���ا �لأديب مبارك جنم ، و�ملع���روف �أن �ل�ستاذ �نور عبد�لرحمن 

مطلع على �لكثري من ثقافات �لعامل. 
ر�بندر�ن���اث طاغ���ور �ساعر وفيل�س���وف هندي. ولد ع���ام 1857 يف 
�لق�س���م �لبنغايل من مدينة كالكتا وتلق���ى تعليمه يف منزل �لأ�رة على 
يد �أبي���ه ديبندر�نات و�أ�سقاوؤه ومدر�س يدعى دفيجندر�نات �لذي كان 

عاملاً وكاتباً م�رسحياً و�ساعراً وكذلك در�ض ريا�سة اجلودو. 
در����س طاغ���ور �للغ���ة �ل�سن�سكريتي���ة لغت���ه �لأم و�آد�به���ا و�للغ���ة 
�لإجنليزي���ة ون���ال جائ���زة نوب���ل يف �لآد�ب ع���ام 1913 و�أن�س���اأ مدر�سة 
فل�سفي���ة معروفة با�س���م في�سفا بهار�تي �أو �جلامع���ة �لهندية للتعليم 
�لع���ايل يف ع���ام 1918 يف �قليم �سانت���ي نيكتان بغ���رب �لبنغال و�هم 

�أفكاره.  
نب���ذه لفك���رة �لتع�س���ب و�لت���ي �سادت ب���ن كثري م���ن �لطو�ئف 
والأديان يف الهند املق�سمة وجتلى ذلك يف روايته )جورا( التي ف�سحت 
التع�سب الهندو�سي فت�سبب ذلك ا�ستياء اأهله ،ف�سافر اإلى اإجنلرتا عام 

1909 لي�سيب �سهرة بعد ترجمة �لعديد من �أعماله للغة �لإجنليزية.

• �إبر�هيم خلفان	

• ماجد �ملهند�س 	

حمرر م�سافات

• •عارف عامر مع جمموعة من الفنانن	 ... ويف �ل�ستديو	

• من عرو�س 	
�مل�رح �ل�سحر�وي

• عبد�لكرمي عبد�لقادر	 • حنان ر�سا	
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كالب ت�سرح ومترح يف �سوق واقف 

التقطت عد�ضة “البالد” �ضورة ملجموعة من الكالب ال�ضالة وهي حتيط بعامل باملنطقة 
للحام  حمل  اأم��ام  جال�ضا  العامل  ال�ضورة  يف  وب��دا  غربا.  واق��ف  ل�ضوق  املجاورة  ال�ضناعية 

واحلدادة، والكالب ت�رسح ومترح حوله.
وتكت���ظ هذه املنطقة مبجموعات متفرقة من الكالب جتوب االأزقة و�رسادق ال�ض���وق، وال 

يخرق هدوء املنطقة بفرتة امل�ضاء اإال �ضوت النباح، وما يخلفه من فزع.

خطر يهدد 17 موقعًا تراثيًا يف العامل العربي

غا�سبة واليوني�سيف  �ساعة..  كل  بالإيدز  ي�سابون  طفاًل   18
للطفول���ة  املتح���دة  االأم���م  منظم���ة  اأعلن���ت 
)يوني�ض���يف(، اأم����س اجلمع���ة، اأن 18 طف���اًل كان���وا 
ي�ض���ابون بفريو�س “اإت����س اآي يف” كل �ض���اعة خالل 
العام املا�ضي، وهو ما ي�ضري اإلى �ضعف التقدم على 
�ض���عيد حماية اأطفال العامل من الفريو�س امل�ض���بب 

ملر�س االإيدز الفتاك.
وت�ض���ري توقع���ات اليوني�ض���يف وفق���ا الأح���دث 
اإح�ض���اءاتها لع���ام 2017 والت���ي اأعلنتها مبنا�ض���بة 

الي���وم العاملي ملكافح���ة االإيدز اإلى اأنه اإذا ا�ض���تمر 
املع���دل احلايل ف�ض���تكون هن���اك 3.5 ملي���ون حالة 
اإ�ضابة جديدة بالفريو�س بني فئة املراهقني بحلول 

عام 2030.
ووفقا لليوني�ض���يف، كان هناك نحو 37 مليون 
�ضخ�س م�ضابون بفريو�س نق�س املناعة املكت�ضب 

)اإت�س.اآي.يف( يف اأنحاء العامل العام املا�ضي.
�ض���ن  ملي���ون يف   2.1 امل�ض���ابني  ب���ني  وم���ن 

املراهقة بزيادة بن�ض���بة 30 يف %عن عام 2005، يف 
حني تويف 120 األف طفل تقل اأعمارهم عن 14 عاما 

الأ�ضباب مرتبطة باالإيدز.
ويواجه االأطفال امل�ضابون الذين تقل اأعمارهم 
عن 4 �ضنوات اخلطر االأكرب مقارنة بالفئات العمرية 
االأخرى. ويف هذا ال�ض���ياق، قالت الدكتورة ت�ض���و لو 
رئي�ض���ة قطاع االإيدز يف اليوني�ض���يف يف بيان تزامن 
م���ع التقرير، اإن “عدوى االإيدز مل تنته، ال تزال متثل 

خطرا على حياة االأطفال وال�ضغار”.
واأ�ضافت “لي�س مقبوالً اأن نظل نرى هذا العدد 
الكبري م���ن االأطف���ال ميوت ج���راء االإي���دز، واأال نرى 

تقدما يذكر حلماية املراهقني من العدوى”.
وقال���ت اليوني�ض���يف اإن ح���االت الوفيات بني 
املراهقني حدث���ت كلها تقريبا يف منطق���ة اإفريقيا 
جنوبي ال�ضحراء، م�ض���رية اإلى اأن اأعداد االإ�ضابة بني 

الفتيات اأكرب منها بني الذكور.

باغت�ساب  �سويدي  اإدانة 
اأطفال عرب الإنرتنت

اأ�ض���درت حمكمة �ضويدية حكما بال�ضجن 10 
�ضنوات على رجل بعد اإدانته بتهمة اغت�ضاب 27 
طفال اأو االعتداء عليهم جن�ضيا من خالل اإرغامهم 
على القيام باأعمال جن�ض���ية على اأنف�ض���هم اأو مع 
اآخري���ن ع���رب االإنرتنت. وه���ي امل���رة االأولى التي 
تدي���ن فيه���ا حمكمة يف ال�ض���ويد �ضخ�ض���ا بتهمة 
االغت�ضاب بعدما اأرغم اآخرين على القيام باأفعال 
جن�ضية على �ضخ�س اآخر. ويف حكمها غري امل�ضبوق 
ال���ذي قد يعي���د التعريف القانوين لالغت�ض���اب، 
اأدان���ت حمكم���ة، اب�ض���اال، الرجل البال���غ 41 عاما، 
بتهمة االغت�ض���اب اأو االعتداء اجلن�ضي يف حق 27 
طف���ال يقل عمر غالبيتهم ع���ن 15 عاما، وهم من 

كندا والواليات املتحدة وا�ضكتلندا.

طفل ميوت متجمدا من 
الربد اأمام منزله

لقي طفل يف ال�ض���ابعة م���ن عمره حتفه 
بعد جتمد ج�ض���مه م���ن جراء الربد ال�ض���ديد، 
وذلك اأمام بيت عائلت���ه يف برمنغهام. وعرث 
على “حكيم ح�ضني” ميتاً يف ال�ضاعة ال�ضابعة 

والن�ضف من �ضباح يوم االأحد املا�ضي.
وبح�ض���ب التقارير، ف���اإن التلميذ الذي 
يدر�س باأكادميية ني�ض���لز، ق�ض���ى فرتة من 
الوقت قبل اأن يتم العثور على جثته، ورمبا 
عانى �ض���كتة قلبية هي ال�ض���بب وراء وفاته 

على االأرجح.
واعتقلت والدة الطفل )35 عاما( وخاله 
البال���غ من العم���ر )56 عام���ا(، بتهمة اإهمال 

الطفل عن ق�ضد واإ�ضاءة معاملته عمداً.

امراأة بريطانية تتزوج 
من نف�سها وتخونها

ك�ضفت الربيطانية �ضويف تانر لو�ضائل 
االإع���الم الربيطاني���ة، خيانتها نف�ض���ها، بعد 
زواج �ض���عيد دام �ض���نتني عاهدت فيه على 
االإخال����س واأال يفرق بينها وبني نف�ض���ها اإال 

املوت.
ووفقاً ل�ضحيفة االندبندنت الربيطانية، 
فق���د تزوجت �ض���ويف تان���ر نف�ض���ها يف عام 
2015، ولكن بع���د مرور عامني اعرتفت يف 
اأ�ض���ف اأنها قد خانت نف�ضها يف خيانة زوجية 
م���ع “روري باري���ت”، يف عالقة ا�ض���تمرت 5 

اأ�ضهر.
وكر�س “باريت” هو االآخر نف�ض���ه لنف�س 
الق�ضية، وقام بتزويج نف�ضه “زواجا ذاتيا”.
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عطل بخدمة “وات�ساب” يف معظم دول العامل
اأعلن موقع الرتا�ضل االأو�ضع انت�ضارا “وات�ضاب”، م�ضاء اخلمي�س، اأن م�ضتخدميه يف خمتلف 

اأنحاء العامل عجزوا عن ا�ضتخدامه ب�ضبب عطل، م�ضريا اإلى اأنه يعمل على اإ�ضالح امل�ضكلة.
وقال موقع “داون ديتكتور دوت كوم” اإن اأ�ض���د املناطق تاأثرا بالعطل كانت يف �ض���مال 

اأوروبا والربازيل.
وذكر امل�ضدر ذاته اأن اخلدمة عادت اإلى طبيعتها بعد فرتة توقف ق�ضرية.

ويعترب املوقع الذي يقع مقره يف كاليفورنيا وا�ض���رتته في�ض���بوك عام 2014 مقابل 19 
مليار دوالر هو من بني اأكرث خدمات الرتا�ضل الفوري �ضعبية يف العامل.

قالت رئي�ضة وكالة االأمم املتحدة للثقافة اأن 17 من بني 82 موقعا تراثيا يف املنطقة العربية 
تعد على قائمة “اخلطر” ب�ضبب ال�رساعات.

وتولت اأودري اأزوالي من�ضب مديرة منظمة الرتبية والعلوم والثقافية )يون�ضكو( هذا ال�ضهر. 
وقالت اإن اكرث من 100 موقع يف العراق تعر�ضت الأ�رسار.

وكان���ت اأزوالي تتح���دث يف اجتماع ملجل�س االأم���ن يوم اخلمي�س حول تدم���ري وتهريب الرتاث 
الثق���ايف م���ن قبل االإرهابي���ني واأثناء ال�رساع���ات. وقال���ت اإن كل مواقع الرتاث العاملي ال�ض���تة يف 
�ض���وريا “تاأثرت ب�ض���ورة �ض���يئة” مبا فيها تدمر وحلب، وهما من اأقدم املدن يف العامل. واأ�ض���ادت 
اأزوالي بتبن���ي املجل�س لقرار يدين التدمري غري القانوين لل���رتاث الثقايف ويحذر داع�س والقاعدة 

والتنظيمات االأخرى من اأن مثل تلك الهجمات قد متثل جرائم حرب.

 Social
media

مدر�سة اأمريكية تطرد 5 
من تالميذها ب�سبب “ليك”

اأوقفت مدر�ضة اأمريكية 5 من طالبها كعقوبة لهم لتعبريهم عن اإعجابهم بر�ضم عن�رسي 
ن����رسه اأحد طلبة املدر�ض���ة ذاتها يف ح�ض���ابه على “اإن�ض���تغرام”، حيث اأبدى التالميذ اخلم�ض���ة 

اإعجابهم بالر�ضم العن�رسي عرب اإ�ضارة “اليك”.
واأي���دت حمكمة فدرالية اأمريكي���ة االإجراء التي اتخذته املدر�ض���ة بحق الطلبة ورف�ض���ت 

ادعاءهم اأن ما فعلوه يندرج �ضمن حقهم يف التعبري عن اآرائهم.
ونقلت و�ضائل اإعالم اأمريكية عن القا�ضي، جيم�س دوناتو، قوله اإن الطلبة اخلم�ضة الذين 
عوقبوا بالطرد من مدر�ض���تهم �ضاركوا يف ا�ض���طراب حدث داخل مدر�ضة “األباين” الثانوية يف 
مدينة �ضان فران�ضي�ضكو بوالية كاليفورنيا، وذلك من خالل املن�ضور الذي و�ضعه اأحدهم على 

“اإن�ضتغرام” والذي اأيده االآخرون.

العبة التن�س الرو�ضية ماريا �ضارابوفا تتاألق يف معر�س لو�س اأجنلو�س لل�ضيارات يف والية 
كاليفورنيا )رويرتز(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س غائم جزئيا 
احيانا وت�ضاعد االأتربة 

يف بع�س املناطق.

 الرياح �ضمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة وت�ضل من 20 اإلى 25 عقدة 

احيانا. 

ارتف���اع املوج م���ن ق���دم اإلى 3 اق���دام قرب 
ال�ض���واحل وم���ن 3 اإل���ى 6 اقدام يف عر����س البحر. 

درجة احلرارة العظمى 25 وال�ضغرى 19 مئوية

اأطفال مغاربة يتجهون اإلى اجلامع الكبري للم�صاركة يف �صالة اال�صت�صقاء بالقرب من العا�صمة الرباط )اف ب(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�ضدر عن دار البالد لل�ضحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�ضل مع ق�ضم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ض�ضة االأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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