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ن�شارك �لإمار�ت عيدها �لوطني من �أعماق قلوبنا 
احتدت لت�سكل قوة اقت�سادية وتنموية... �سمو رئي�س الوزراء: 

�ملنام���ة - بن���ا: ل���دى م�سارك���ة �سم���وه يف 
�الحتفال مبنا�سبة �ليوم �لوطني لدولة �الإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتحدة مبقر �ل�سف���ري �المار�تي، �أكد 
رئي����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري 
خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة �أن �أفر�ح �الإمار�ت 
هي �أف���ر�ح للبحرين ون�س���ارك �لدولة �ل�سقيقة 
�أفر�حه���ا بعيده���ا �لوطن���ي من �أعم���اق قلوبنا، 

فاالأف���ر�ح �لتي تع���م �الإمار�ت به���ذه �ملنا�سبة 
تع���م �لبحرين �أي�س���ا؛ الأننا �أ�سق���اء نت�سارك يف 

�ل�رص�ء و�ل�رص�ء وباالأفر�ح و�الأتر�ح. 
وق���ال �سم���وه �إن �الإم���ار�ت عندم���ا �حتدت 
�سكل���ت ق���وة �قت�سادي���ة و�سيا�سي���ة وتنموية 
�سبت يف �سالح �سعوب �الإمار�ت �ل�سبع ودعمت 
�لكي���ان �خلليجي وز�دته منع���ة وتاأثري� . وكان 

�ساح���ب �ل�سمو �مللكي رئي�س �ل���وزر�ء قد قام 
�أم�س بزيارة �إلى من���زل �سفري �الإمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة �ل�سقيق���ة ل���دى مملك���ة �لبحري���ن يف 
م�ساركة من �سموه للدولة �ل�سقيقة �حتفاالتها 
بالي���وم �لوطني، حي���ث كان يف ��ستقبال �سموه 

�لعربي���ة  �الإم���ار�ت  دول���ة  �سف���ري 
�لبحري���ن  مملك���ة  ل���دى  �ملتح���دة 

قرينة �لعاهـل: �لـدعـم �ملـلـكـي 
�أكبـر ن�شيـر لنه�شتنـا �لن�شائيــة

خالد بن عبد�هلل: يوم “�لبحرينية” ��شبح برنامج عمل 
ق�رص �لق�سيبية - مكتب نائب رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء: نياب���ة عن قرين���ة جاللة �ملل���ك رئي�سة 
�ملجل����س �الأعلى للم���ر�أة �ساحب���ة �ل�سمو �مللكي 
�الأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة، ح�رص نائب 
رئي�س جمل����س �ل���وزر�ء رئي�س �للجن���ة �الإ�رص�فية 
�لعلي���ا لي���وم �مل���ر�أة �لبحريني���ة 2017، �ل�سيخ 
خالد ب���ن عبد�هلل �آل خليفة، �حلفل �لر�سمي ليوم 
�مل���ر�أة �لبحرينية 2017 �ل���ذي يحتفي هذ� �لعام 

بعطاء�ت �ملر�أة �لبحرينية يف �ملجال �لهند�سي.

وخالل �حلفل ��س���اد �ل�سيخ خالد بتوجيهات 
�ساحب���ة �ل�سمو �مللك���ي رئي�سة �ملجل����س �الأعلى 
للم���ر�أة �ملرتكزة على جتاوز �الأط���ر �لتقليدية يف 
�الحتف���ال بيوم �مل���ر�أة �إلى �الرتق���اء به كربنامج 
عمل ون�ساط �سنوي يتم من خالله درا�سة وتقييم 
و�ق���ع م�ساركة �ملر�أة، ليثمر يوم �ملر�أة �لبحرينية 
مبا ه���و �أبعد من كونه منا�سب���ة �حتفال، نظر�ً ملا 

حتمل���ه �أهد�ف���ه م���ن تطلع���ات متجددة 
لالرتقاء مبكانة �ملر�أة يف جميع �ملجاالت.

�لرف���اع - �ملجل����س �الأعلى للم���ر�أة: توجهت 
قرين���ة �لعاه���ل رئي�سة �ملجل����س �الأعل���ى للمر�أة 
�ساحب���ة �ل�سم���و �مللك���ي �الأم���رية �سبيك���ة بن���ت 
�إبر�هيم �آل خليف���ة بخال�س تهانيها لن�ساء ورجال 
�لبحرين مبنا�سبة يوم �ملر�أة �لبحرينية �لذي حتل 
ذك���ر�ه �لعا�رصة هذ� �لعام، �إذ قال���ت �سموها “�إننا 
نحتفي باإ�سهامات و�إجناز�ت �ملهند�سة �لبحرينية 
�لت���ي ��ستطاع���ت كاأخو�ته���ا �أن ت�س���ع ب�سماتها 
�لعم���ل و�الإنت���اج كاف���ة؛  �لو��سح���ة يف جم���االت 
لتخلد م�سرية عطرة م���ن �لعطاء �ملخل�س و�لعمل 
�جلاد �ل���ذي يبعثنا على �ل���دو�م بالفخر و�العتز�ز 
و�الإميان �لتام بقدرة �مل���ر�أة �لبحرينية على حمل 

�أمان���ة وطنها ورعاي���ة �أبنائه. ج���اء ذلك يف ت�رصيح 
ل�سموها مبنا�سبة يوم �مل���ر�أة �لبحرينية، �إذ قالت 
�إن “�الأول م���ن دي�سمرب، وما يحمله من قيمة �أدبية 
ومعنوي���ة كب���رية جم�س���دة للمكانة �لكب���رية �لتي 
حتتلها �ملر�أة �لبحريني���ة ك�رصيك وم�ساهم ال غنى 
عنه يف م�سرية �لبناء و�لتطوير، هي منا�سبة وطنية 
خالدة ورديفة لذكرى �أعياد �لوطن �ملباركة، كما 
و�سفها قائد �مل�سرية �ساحب �جلاللة عاهل �لبالد 
�ل���ذي جند يف دعمه ورعايته مل�سرية تقدم �ملر�أة، 
بف�س���ل م���ن �هلل، خري ع���ون و�أكرب ن�س���ري لدو�م 

نه�ستن���ا �لن�سائي���ة �لتي بات���ت نرب��ساً 
4وعنو�ناً لرفعة ونهو�س وطن باأكمله”.
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          بدور املالكي من فندق اخلليج 

ك�س���ف رئي����س جمل����س �إد�رة �رصك���ة �لفنار 
لال�ستثمار �لقاب�سة م�سعل عبد�لنبي �ل�سعلة، عن 
�أن �رصكة �أ�سو�ق �خلليج �لدولية - �إحدى �رصكات 
جمموع���ة �لفن���ار - �ستكون �أول �رصك���ة بحرينية 
100 % تعم���ل مبملك���ة �لبحري���ن ودول �خلليج 
�لعربي، تعقد �رص�ك���ة مع موؤ�س�سة يابانية عريقة 
ومعروفة حول �لع���امل، وهي �رصكة “فوجي فيلم 
�لياباني���ة” �ملتخ�س�س���ة بالت�سوي���ر �لعام، من 
�لت�سوير �لعادي �إل���ى �لت�سوير �لطبي مبختلف 
تخ�س�ساته. و�أعل���ن �ل�سعلة يف ت�رصيحات خا�سة 
ل� “�لبالد” ع���ن �فتتاح �رصك���ة “�أ�سو�ق �خلليج” 

متخ�س����س  مرك���ز  كاأول  �ملا�س���ي،  �خلمي����س 
لت�سليح �ملناظري �لطبية و�الأدو�ت �لطبية �لتي 
ت�ستخدم يف عملي���ات �ملناظري �لطبية، و�نطالق 
�لعمل ب���ه �خلمي�س �ملا�سي؛ ليك���ون �أول مركز 

من نوعه بالبحرين ودول �خلليج متخ�س�س بهذ� 
�ملجال، م�سدد� على �أنها بادرة غري م�سبوقة من 

�رصكة وطنية بحرينية تاأخذ على عاتقها 
هذه �مل�سوؤولية �لكبرية.

�طالق �أول مركز ل�شيانة �ملناظري �لطبية بالبحرين 

• جانب من �الحتفال بعقد �ل�رص�كة بني �رصكة �أ�سو�ق �خلليج �لدولية و�رصكة “فوجي فيلم �ليابانية”   )ت�سوير: ر�سول 	

2017 يف  عقاري  مطور  فقيه” �أف�شل  “بن 

تعديالت قانونية متهد لفتح �لت�شالت �لأر�شية

�ملنام���ة - بن فقيه: فازت �رصكة “بن فقيه” 
لال�ستثمار �لعقاري بجائزة �ملطور �لعقاري لعام 

2017 من جملة “ميد”. 
ومت �ختي���ار �ل�رصك���ة من ب���ني 142 موؤ�س�سة 
تاأهل���ت للت�سفي���ات �لنهائية من خمتل���ف �أنحاء 
�ملنطق���ة يف 25 فئة خمتلفة م���ن �جلو�ئز، وذلك 
نظ���ري م�ساهماته���ا يف حتقي���ق �لنم���و و�لنج���اح 

ملنطقة �خلليج.
و��ستلم مدي���ر �لت�سويق لدى �رصكة بن فقيه 
لال�ستثمار �لعق���اري �أحمد خلفان، �جلائزة، وذلك 
خ���الل حف���ل �أقيم به���ذه �ملنا�سب���ة يف دبي. ومت 
�ختي���ار �لفائزي���ن عرب جلنة من �حل���كام و�خلرب�ء 

�ملخت�سني يف هذ� �ملجال بعد �لنظر �إلى 
عدة معايري ت�سعها “ميد”.

قال���ت م�س���ادر يف قط���اع �الت�س���االت 
�إن تعدي���الت قانوني���ة مرتقبة عل���ى قانون 
�الت�س���االت �ستمه���د لب���دء ف�س���ل �ل�سبكة 
�الأر�سي���ة ل���� “بتلكو” ع���ن �أن�سط���ة �ل�رصكة 

�الت�س���االت  �سبك���ة  فت���ح  ويع���د  �الأخ���رى. 
متتلكه���ا  و�لت���ي  �لبحري���ن  يف  �الأر�سي���ة 
���ا، ث���اين �أهم نقل���ة ي�سهدها  “بتلك���و” حاليًّ
قط���اع �الت�ساالت �ملحلي خالل عقدين، بعد 

ك�رص �حتكار �لنق���ال وفتح �لت�سغيل 
.”VIVA“ ل�رصكتي “زين” و
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11• �لرئي�س �ليمني �ل�سابق يدعو لفتح �سفحة جديدة مع دول �جلو�ر	

�سالح يدعو القوات امل�سلحة لرف�س تعليمات احلوثي... التحالف: 

ال�سعلة لـ “$”: 

�نتفا�شة �شعب �ليمن �شتخل�شه من �شر ميلي�شيات �إير�ن
عو��سم – وكاالت: �أعلن �لتحالف �لعربي لدعم �ل�رصعية 
يف �ليم���ن، �أن���ه يتابع كاف���ة �الأو�ساع �جلارية عل���ى �ل�ساحة 

�ليمنية، بح�سب ما �أوردت وكالة “و��س” �ل�سعودية.
وقال �لتحال���ف يف بيان، �أ�سدره �أم����س �ل�سبت تعليقاً 
على �حت���د�م �ملعارك يف �سنعاء بني ق���و�ت حزب �ملوؤمتر 
�ل�سعبي �لعام �ملو�يل للرئي�س �ليمني �ل�سابق علي عبد�هلل 
�سالح وميلي�سيات �حلوثي، “هذه �ملرحلة من تاريخ �ليمن 
تتطل���ب �لتفاف �ل�رصفاء من �أبن���اء �ليمن يف هذه �النتفا�سة 
�ملبارك���ة على �خت���الف �نتماء�تهم �حلزبي���ة و�لقبلية، مبن 
فيه���م �أبن���اء حزب �ملوؤمت���ر و�الأح���ز�ب �الأخ���رى وقياد�تها 

�ل�رصفاء للتخل�س من �مليلي�سيات �لتابعة الإير�ن”.
ودع���ا �لرئي����س �ليمني �ل�ساب���ق، علي عب���د�هلل �سالح 

�لق���و�ت �مل�سلح���ة لرف����س تعليم���ات ميلي�سي���ا 
14�حلوثي.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى م�ساركته يف �الحتفال باليوم �لوطني �الإمار�تي	

موؤ�سرات  “�ستاندرد”:  على  “املركزي” يرد 
االقت�ساد اإيجابية

�ساحب “املنارتني”... النه�سة ال�سناعية 
بالبحرين يف اأبهى �سورها

ا�سمــــه النجمــــة.. وحمــد يتحـده..       
وكـــاأ�س اآ�ســــيا �ســـــار
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ال���ب���ح���ري���ن وم���ل���ي���ك امل��م��ل��ك��ة اله����ان ����ش���الم اهلل ع���ل���ى 
مي��ي��ن��ي  وارف���������ع  ي���ال���ن�������ش���ام���ا  ع���ل���ي���ك���م  اهلل  و������ش�����الم 

ت���راح���ي���ب���ي اأق����دم����ه����ا خل��ل��ي��ف��ة ال���ف���خ���ر ب����ن ���ش��ل��م��ان
ال�����دواوي�����ن�����ي وال  ال�������ش���ع���ر  اأب������ي������ات  ل�����ه  ت�������ويف  وال 

ال�����ش��ان ال���ي���د وايف امل�����د ع�����ايل  ���ش��ل��ي��ل امل���ج���د ط���ل���ق 
وراع��������ي اجل�������ود وامل����ف����ن����ود رج�����ل ال�����ش��ع��ب��ة ي��ب��ي��ن��ي

االأوزان ارج���ح���ت  ي���وم  ال�����ش��ع��ر  ب��اأب��ي��ات��ي  ا���ش��م��ه  ذك����رت 
ال��ع��ن��اوي��ن��ي يف  ك��ت��ب��ت��ه  ا����ش���م���ه  دام  ال�����ش��ع��ر  وط������اب 

ي���ال���ع���رب���ان ب�������ش���ي���ف  والين  ام�������ارات�������ي  ام�������ارات�������ي 
ب��ح��ري��ن��ي ال�����ي�����وم  ه������ذا  يف  ب�������ش���وف���ت���ك���م  اين  اح���������س 

ت�����ه�����اين م����ن����ي وم����ن����ك����م ن���ق���دم���ه���ا ج�������دا االأوط����������ان 
م���ه���ن���ي���ن���ي يف  واف��������������رح  ب����ف����رح����ت����ن����ا  اه����ن����ي����ك����م 

ن��ب�����ش��ن��ا ودم����ن����ا واح�������د �������را يف ال���ق���ل���ب وال�������ري���ان
وه��������ذا احل������ق ي�����ا اأه��������ل احل������ق ت���ث���ب���ت���ه ال���راه���ي���ن���ي

ف���خ���رن���ا ب�������ش���ه���داك���م و����ش���ه���دان���ا م���ف���خ���رة ���ش��ج��ع��ان 
ع���ل���ى وع������د وع����ه����د ن���ب���ق���ى ون���ق�������ش���م ب���االأي���ام���ي���ن���ي

ال���ب���ح���ري���ن وم���ل���ي���ك امل��م��ل��ك��ة اله����ان ����ش���الم اهلل ع���ل���ى 
امي��ي��ن��ي وارف��������ع  ي���ال���ن�������ش���ام���ا  ع��ل��ي��ك��م  اهلل  و�����ش����الم 

الشاعر محمد علي الشحي 

“خليفة بن سلمان”

“قصيدة غالية من غالة عنوانها”، تم نظمها بمناسبة مشاركة رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 في االحتفال باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

�أفــر�ح �لإمــار�ت �أفر�حنــا ون�شـــــــــــــاركهـم عيدهـا �لوطني من �أعمــاق قلوبنــا
االحت��اد االإمارات����ي من���وذج ناج���ح وق����وي يف الوح���������������������������������دة والتما�ش��ك... �شم��و رئي���س الوزراء: 

املنامة - بنا: لدى م�شاركة �شموه يف االحتفال 
مبنا�شب����ة الي����وم الوطني لدولة االإم����ارات العربية 
املتحدة مبقر ال�شفري االماراتي، اأكد رئي�س الوزراء 
�شاح����ب ال�شمو امللك����ي االأمري خليف����ة بن �شلمان 
اآل خليف����ة اأن اأفراح االإمارات ه����ي اأفراح للبحرين 
ون�شارك الدولة ال�شقيقة اأفراحها بعيدها الوطني 
من اأعم����اق قلوبن����ا، فاالأفراح التي تع����م االإمارات 
به����ذه املنا�شبة تع����م البحرين اأي�ش����ا؛ الأننا اأ�شقاء 

نت�شارك يف ال�راء وال�راء وباالأفراح واالأتراح. 
واأ�شاد �شموه بدولة االإمارات العربية املتحدة 
التي قامت عل���ى اأ�ش�س متين���ة وقوية وا�شتمرت 
مزده���رة وتنع���م بالتق���دم واالزده���ار مل���ا حققه 
حكامه���ا و�شيوخها م���ن جهود حتت قي���ادة باين 
نه�شته���ا املغفور له ال�شيخ زاي���د بن �شلطان اآل 
نهيان ومن بع���ده رئي�س دولة االإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�شقيقة �شاحب ال�شم���و ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان واإخوانه حكام االإمارات.

وق���ال �شم���وه اإن االإم���ارات عندم���ا احت���دت 
�شكلت قوة اقت�شادية و�شيا�شية وتنموية �شبت 
يف �شالح �شع���وب االإمارات ال�شبع ودعمت الكيان 

اخلليجي وزادته منعة وتاأثري.
واأ�ش���اف �شم���وه “اإن ما يجمعن���ا باالأ�شقاء يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة كبري و�شتظل هذه 
الرواب���ط االأخوية تزداد وثوقا ور�شوخا، فنحن كل 

ال يتجزاأ”. 
ونوه �شموه مب���ا ي�شكله االحتاد االإماراتي من 
من���وذج ناجح وقوي يف الوح���دة والتما�شك القائم 
على مرتكزات قوي���ة �شكلت انطالقة قوية لدولة 
االإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيق���ة الأن تخطو 
خط���وات كبرية عل���ى درب التنمي���ة والرقي وبناء 

م�شتقبل مزدهر ل�شعبها ال�شقيق.
وكان �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
قد ق���ام اأم�س بزي���ارة اإلى منزل �شف���ري االإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�شقيقة لدى مملك���ة البحرين 

م�شاركة م���ن �شموه للدولة ال�شقيق���ة احتفاالتها 
بالي���وم الوطني، حي���ث كان يف ا�شتقب���ال �شموه 
�شفري دولة االإمارات العربية املتحدة لدى مملكة 

البحرين عبدالر�شا خوري.
واأ�شاد �شمو رئي����س الوزراء مبا ت�شهده دولة 
االإم���ارات العربي���ة املتحدة ال�شقيق���ة من نه�شة 
وتطور يف �شت���ى املجاالت يف ظ���ل قيادتها التي 
ا�شتطاعت بروؤيتها احلكيمة اأن تر�شخ اأ�ش�س دولة 

حديثة متكاملة االأركان.
وق���ال �شم���وه “اإن احتفال االإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�شقيق���ة بعيدها الوطني ه���و منا�شبة 
غالية وعزيزة عل���ى نفو�شنا جميًعا، تقديرا للدور 
ال���ذي تقوم به الدول���ة ال�شقيق���ة يف دعم م�شرية 
جمل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية ومنا�رتها 
لق�شايا االأمتني العربية واالإ�شالمية ووقوفها اإلى 

جانب اأ�شقائها يف خمتلف الظروف”.
وبهذه املنا�شبة، قدم �شاحب ال�شمو امللكي 
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مواق��ف اأبوظب��ي الداعم���ة للبحري�ن �شتظ�������������������������ل �شاه���دة عل��ى م��دى عم���ق العالق����ات بي����ن البلدي������ن 

رئي�س ال���وزراء خال�س الته���اين والتريكات اإلى 
رئي����س دول���ة االإم���ارات العربية �شاح���ب ال�شمو 
ال�شي���خ خليف���ة ب���ن زاي���د اآل نهيان، واإل���ى نائب 
رئي����س دول���ة االإم���ارات العربية املتح���دة رئي�س 
جمل����س الوزراء حاكم دبي �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، واإلى ويل عهد اأبوظبي 
نائ���ب القائ���د االأعلى للق���وات امل�شلح���ة �شاحب 
ال�شم���و ال�شي���خ حممد بن زاي���د اآل نهي���ان، واإلى 
اإخوان���ه اأ�شح���اب ال�شم���و اأع�شاء املجل����س االأعلى 
حكام االإمارات واأولياء العهود وال�شعب االإماراتي 
ال�شقيق بهذه املنا�شبة الوطنية، معربا �شموه عن 
متنيات���ه باأن تتج���دد هذه الذك���رى الوطنية على 
دول���ة االإمارات و�شعبه���ا ال�شقيق ب���دوام الرفعة 

واالزدهار.
واأكد �شموه اأن مكان���ة دولة االمارات العربية 
املتح���دة ال�شقيق���ة يف نفو�س البحري���ن واأبنائها 
كب���رية، واأن ه���ذه املكان���ة ترتك���ز عل���ى تاري���خ 

طوي���ل من االأخ���وة واملحبة و�شائ���ج القربى التي 
جتمع بني البلدي���ن وال�شعبني ال�شقيقني، والتي 
اأر�ش���ى قواعدها االأجداد واالآباء، واإننا على نهجهم 

�شائرون.
واأ�شاد �شموه مبواقف دولة االإمارات العربية 
املتح���دة ال�شقيق���ة الداعم���ة وامل�شان���دة ململكة 
البحري���ن يف �شتى الظروف، والتي �شتظل �شاهدة 
عل���ى مدى عم���ق عالق���ات االأخ���وة ب���ني البلدين 

وال�شعبني ال�شقيقني.
وا�شتذك���ر �شم���وه يف ه���ذه املنا�شب���ة الدور 
املله���م ل�شاحب ال�شم���و ال�شيخ زايد ب���ن نهيان 
اآل نهي���ان ومواقفه التي كان���ت تهدف اإلى وحدة 
ال�ش���ف اخلليج���ي والعربي، منوها �شم���وه اإلى اأن 
االأخ���وة قادة وحكام دولة االإم���ارات ي�شريون على 
ذات النه���ج احلكي���م الذي اأر�شاه ح���كام االإمارات 

املوؤ�ش�شني.
واأع���رب �شم���وه ع���ن ارتياح���ه مل���ا ت�شه���ده 

البلدي���ن  ب���ني  املتمي���زة  الثنائي���ة  العالق���ات 
ال�شقيق���ني من تطور ومن���اء يف خمتلف املجاالت 
مبا يعك�س احلر�س املتبادل من قيادتي و�شعبي 
البلدي���ن على بناء منوذج للتع���اون البناء واملثمر 

الذي يعر عن االأخوة بني البلدين.
م���ن جانب���ه، اأعرب خ���وري عن خال����س �شكره 
وتقدي���ره ل�شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
على هذه اللفتة الكرمية وم�شاركتهم يف االحتفال 
بالعيد الوطني لدول���ة االإمارات العربية املتحدة، 
االأمر الذي يج�شد مدى م���ا يكنه �شموه من م�شاعر 
امل���ودة والتقدير لدولة االإمارات و�شعبها، موؤكدا 
اأن �شم���وه حري�س دائما على دعم كل ما من �شاأنه 
تعزي���ز عالق���ات االأخوة والتع���اون ب���ني البلدين 

ال�شقيقني.
وق���ال “اإن ت�ري���ف �شموه ميث���ل و�شام فخر 
واعت���زاز، ف�شم���وه دائ���م االهتمام عل���ى االرتقاء 
بالعالق���ات البحريني���ة االإماراتي���ة وتطويرها مبا 

يعود بالنفع على البلدين وال�شعبني ال�شقيقني”، 
منوها مبا ت�شهده مملكة البحرين يف ظل قيادتها 
احلكيمة م���ن نه�ش���ة وازدهار، معربا ع���ن �شكره 
وتقدي���ره ملا اأبداه اأبناء البحرين على امل�شتويني 
الر�شم���ي وال�شعبي م���ن م�شاعر �شادق���ة وتهاين 
جت�ش���د خ�شو�شية عالق���ات االأخ���وة واملحبة بني 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني”.
وخ���الل االحتف���ال، األقي���ت ق�شي���دة �شعرية 
مبنا�شب���ة م�شاركة �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
الوزراء االحتف���ال مبنا�شبة الي���وم الوطني لدولة 
االإم���ارات العربي���ة املتح���دة ال�شقيق���ة، ت�شمنت 
االإ�ش���ادة ب���دور �شم���وه يف تنمية عالق���ات املحبة 
واالأخ���وة ب���ني البلدي���ن وال�شعب���ني ال�شقيق���ني 
وبروؤي���ة �شم���وه يف كل م���ا يعزز العم���ل اخلليجي 
امل�ش���رتك، كم���ا قدمت فرق���ة للفن���ون ال�شعبية 
االإماراتي���ة عر�شا فنًيا يحك���ي جوانب من الرتاث 

االإماراتي العريق.

مجلس الرئيس... 
تهنئة من القلب

الفرح����ة  اأن  يف  ي�ش����ك  اأح����د  ال 
فرح����ة،  ت�شاهيه����ا  ال  بالنج����اح 
فم����ا بال����ك اإذا كان النج����اح لني����ل 
�شه����ادة البكالوريو�����س م����ن اأعرق 
اجلامع����ات الريطاني����ة، بالتاأكي����د 
�شيكون لل�شع����ادة الغامرة مغزاها، 
تريره����ا  الطاغي����ة  ولالأمني����ات 
ومعناه����ا، فامل�شتقب����ل ال�شعي����د ال 
حتده اآف����اق، والتف����وق الدرا�شي ال 

ي�شاهى بكنوز االأر�س. 
احلفيد العزي����ز للرئي�س الوالد 
هو �شاحب هذه املنا�شبة املباركة، 
هو الذي تخّرج وح�شل على �شهادته 
امل�شتحق����ة عل����ى طري����ق امل�شاوير 
البعيدة، �شمو  الطويلة وامل�شامري 
ال�شي����خ عي�شى بن عل����ي بن خليفة 
ه����و �شاحب االإجناز ه����ذه املرة، هو 
الذي �شاف����ر، وجاهد و�شهر الليايل 
م����ن اأج����ل اأن يع����ود لوطن����ه باأثمن 
اإنه����ا  االأو�شم����ة،  واأغل����ى  الهداي����ا 
ني�شان االنته����اء من مرحلة درا�شية 
مهمة، واالنتقال اإلى مرحلة حياتية 
اأه����م، هي ب����كل تاأكيد حمط����ة اآهلة 
بالتحدي����ات لكنها مفعم����ة باالأمل، 
معب����دة باالأم����اين الطيب����ات لكنه����ا 
مزدحمة بال����روؤى والت�شحيات. رغم 
ذل����ك ال ميكنن����ي اأن اأخفي تفاوؤيل، 
ف�شم����و ال�شي����خ عي�ش����ى ب����ن عل����ي 
رجل ابن رجل، ترب����ى على ف�شائل 
جده ب����اين نه�شة البحري����ن و�شانع 
تاريخه����ا احلدي����ث، وفه����م اأ�شول 
االإج����ادة من والده �شمو ال�شيخ علي 
بن خليفة، لذا ف����اإن االأمل الكبري ال 
ينج����ب غري اخلري الوف����ري، واالأ�شل 
العري����ق ال ينبت غري اأزه����ار النجاح 

على جانبي الطريق. 
 مل اأخ�����س عل����ى خريجن����ا الغايل 
من مفاج����اآت احلياة، فاجلد احلكيم 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
ب����ن �شلمان حفظه اهلل ورعاه، يتقن 
فن����ون التن�شئة ال�شحيح����ة لالأجيال 
القادم����ة، و�شم����وه خا�����س التجربة 
من قب����ل م����ع اأبن����اء �شم����وه االأعزاء 
فخل����ق فيهم حب الوط����ن، وعزمية 
االإبداع والرتقي، ومن  بيت العائلة 
اخلليفية الكبري اإلى مدر�شة خليفة 
بن �شلمان يف التوجيه والتعلم، اإلى 
جمل�شه املهيب الذي يواظب �شمو 
ال�شيخ عي�شى بن علي على االلتحاق 
ب����ه عل����ى م����دار ال�شن����وات القريبة 
املا�شي����ة، كل ذلك �شاه����م ب�شكل 
ال يقبل اإال بذل����ك اليقني احلديدي 
يف تر�شيخ مفاهي����م وتقاليد خدمة 
املجتم����ع كاأ�شا�����س اإن�ش����اين ميكن 
البن����اء عليه، وبالفع����ل انخرط �سمو 
ال�شي����خ عي�ش����ى بن عل����ي يف العمل 
يف  موؤخ����ًرا  تكرمي����ه  ومت  اخل����ريي 
جامعة الدول العربي����ة كاأحد الرواد 
امل�شاهمني يف دعم م�شاريع اخلري، 
لي�����س يف مملكة البحري����ن فح�شب؛ 
اإمنا عل����ى امت����داد الوط����ن العربي 

الكبري اأي�ًشا. 
تهنئ����ة غالية م����ن القل����ب اإلى 
�شم����و رئي�س ال����وزراء عل����ى االإجناز 
العلم����ي لفلذة اأفالذ كب����ده حفيده 
االأغ����ر، والته����اين مو�شول����ة لنائب 
رئي�س جمل�س ال����وزراء �شمو ال�شيخ 
عل����ى تقدمي����ه  ب����ن خليف����ة  عل����ي 
الإ�شاف����ة جديدة بني خ����رية �شباب 
الوطن، وفقهم اهلل واإياكم ل�شالح 
�شعبنا وبالدنا، فامل�شتقبل ال يبنيه 
اإال الرج����ال، بكم يا �شناع احل�شارة، 

بكم يا م�شنع الرجال.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

دور ملهم ل�شمو 
ال�شيخ زايد بن نهيان 

يف وحدة ال�شف 
اخلليجي والعربي

ال�شفري خوري: 
�شموه دائم االهتمام 

لالرتقاء بالعالقات 
الثنائية وتطويرها



ق����ر الق�ضيبية-مكت���ب نائ���ب رئي����س 
جمل�س الوزراء : نياب���ة عن  قرينة ملك مملكة 
البحرين رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة �ضاحبة 
ال�ضمو امللك���ي الأمرية �ضبيكة بن���ت اإبراهيم 
اآل خليف���ة، ح�ر نائب رئي����س جمل�س الوزراء، 
رئي����س اللجن���ة الإ�رافية العليا لي���وم املراأة 
البحريني���ة 2017، ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل 
خليفة، احلفل الر�ضمي ليوم املراأة البحرينية 
2017 الذي يحتفي هذا العام بعطاءات املراأة 

البحرينية يف املجال الهند�ضي.
وبه���ذه املنا�ضب���ة، رف���ع  ال�ضي���خ خال���د 
بن عب���داهلل اآل خليف���ة اأ�ضمى اآي���ات التهاين 
والتربي���كات اإل���ى املق���ام ال�ضام���ي لعاه���ل 
الب���الد �ضاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�ضى 
اآل خليف���ة، ورئي����س ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة.
كم���ا رفع  تهانيه وتربيكات���ه اإلى �ضاحبة 
ال�ضم���و امللك���ي قرين���ة جاللة املل���ك رئي�ضة 
املجل����س الأعل���ى للم���راأة، معرب���اً ع���ن �ضكره 
وتقديره على تكليفه بح�ضور احلفل نيابة عن 

�ضموه���ا لتكرمي اأكرث من 80 من املهند�ضات 
العم���ل  جم���الت  خمتل���ف  يف  القيادي���ات 
الهند�ض���ي، واملهند�ضات اللواتي �ضاهمن يف 
تاأ�ضي�س واإدارة املكات���ب الهند�ضية، واأوائل 
اخلريجات من خمتلف التخ�ض�ضات الهند�ضية 

وال�ضتدامة يف مزاول���ة املهنة، بالإ�ضافة اإلى 
اأوائل اخلريجات م���ن التخ�ض�ضات الهند�ضية 
النوعية. كما توجه معاليه بالتهنئة اإلى رجال 
ون�ضاء البحرين مبنا�ضبة يوم املراأة البحرينية 
اً  ال���ذي حتل ذك���راه العا�رة هذا الع���ام، خا�ضَّ
بالتهنئة كل مهند�ض���ة بحرينية تعمل يف هذا 

املجال مبختلف تخ�ض�ضاته.
وخ���الل احلفل الذي اأقي���م يف �ضاحة مبنى 
اآركابيت���ا بخلي���ج البحري���ن وح����ره  رئي����س 
جمل����س الن���واب، اأحمد امل���ال، ورئي�س جمل�س 
ال�ضورى علي �ضال���ح ال�ضالح، وجمع من كبار 
امل�ضوؤول���ن واملدعوين، األق���ى ال�ضيخ خالد 
ب���ن عب���داهلل كلم���ة اأ�ض���اد فيه���ا بتوجيهات 
�ضاحبة ال�ضمو امللكي رئي�ضة املجل�س الأعلى 
للمراأة املرتكزة على جت���اوز الأطر التقليدية 
يف الحتف���ال بي���وم امل���راأة اإل���ى الرتق���اء به 
كربنامج عم���ل ون�ساط �سنوي يت���م من خالله 
درا�ض���ة وتقييم واقع م�ضاركة امل���راأة، ليثمر 
ي���وم امل���راأة البحرينية مبا هو اأبع���د من كونه 
منا�ضب���ة احتفال، نظراً ملا حتمل���ه اأهدافه من 
تطلعات متج���ددة لالرتقاء مبكان���ة املراأة يف 

جميع املجالت.
وقال: “لق���د حر�ض���ت اللجن���ة الإ�رافية 
العليا ليوم املراأة البحرينية – التي تف�ضلت 
�ضاحب���ة ال�ضم���و امللك���ي بت�ضكيله���ا – على 
اإ�راك جميع القطاعات والفئات ذات العالقة، 
ومن بينه���ا اجلهات التعليمي���ة والأكادميية، 
وبقيادة وا�ضحة للم���راأة املهند�ضة التي كان 
لطرحها اجل���اد وم�ضاركتها الفاعلة يف برنامج 
العمل الأثر الإيجابي والوا�ضح على املخرجات 
والتو�ضي���ات والت���ي ترك���ز عل���ى ا�ضتدام���ة 
م�ضاهماتها يف هذا القطاع املهم، ومبا يت�ضق 
م���ع �ضيا�ضات مملك���ة البحري���ن ال�ضّباقة على 
�ضعيد حتقيق اأوجه تكافوؤ الفر�س بن املراأة 

والرجل”.
م�ضيفاً اأنه كان لتنوع الربامج والن�ضاطات 
الت���ي اأ�رف���ت عل���ى اأعماله���ا اللجن���ة العليا، 
وقام���ت مبتابع���ة تنفيذها اللج���ان الفرعية، 
اأثر كبري ووا�ض���ح على مو�ضوعية التو�ضيات 
الت���ي مت ا�ضتخال�ضها، �ض���واء من خالل تنفيذ 
املوؤمت���رات واملنتدي���ات العلمية وجمموعات 
الرتكي���ز املتخ�ض�ضة التي �ض���ارك فيها عدد 
كب���ري م���ن الباحث���ن واأ�ضح���اب الخت�ضا�س 
واخل���رباء ملناق�ض���ة مو�ضوع���ات ذات عالق���ة 
مبا����رة مبا يهم املهند�ض���ة البحرينية، اأو من 
خ���الل تنفي���ذ الدرا�ض���ات العلمي���ة وحتديث 
قواعد البيان���ات والإح�ضائي���ات، التي كانت 

خ���ري اأداة لتحلي���ل وتقيي���م الواق���ع متهي���داً 
والإداري���ة  الت�ريعي���ة  املنظوم���ة  لتطوي���ر 

واخلدمية.
واأردف قائالً: “نتطلع لأْن ت�ضهم خمرجات 
برنام���ج عمل يوم امل���راأة البحرينية يف الإ�راع 
من وت���رية تقدم امل���راأة البحرينية يف املجال 
الهند�ض���ي بتخ�ض�ضاته الواع���دة، والنظر اإلى 
التط���ورات املت�ضارعة الت���ي ت�ضهدها املهنة 
والت���ي ت�ضتدع���ي اتخاذ العديد م���ن التدابري 
ال�ضتباقي���ة، للحف���اظ على اأعل���ى م�ضتويات 
يف  امل�ضاهم���ة  البحريني���ة  للي���د  التناف�ضي���ة 
القت�ض���اد الوطن���ي، وهذا اأم���ر جعلنا نحر�س 

عل���ى م�ضارك���ة ال�ضب���اب يف اأغل���ب ن�ضاط���ات 
هذه املنا�ضبة لال�ضتم���اع اإلى وجهات نظرهم 
وتفّه���م تطلعاتهم لتعزيز م�ضاركتهم يف هذا 

املجال الواعد”.
كما ج���رى خالل احلف���ل، تك���رمي الفريق 
الفائ���ز يف م�ضابق���ة “اأف�ض���ل ت�ضميم لن�ضب 
ت���ذكاري يج�ضد م�ض���رية عطاء وتق���دم املراأة 
البحريني���ة – فخ���ر” والتي اأطلقه���ا املجل�س 
مبنا�ضبة ي���وم املراأة البحرينية 2017 “املراأة 
يف املج���ال الهند�ض���ي” بالتع���اون م���ع هيئة 

البحرين للثقافة والآثار.
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الدعم امللكي خري عون واأكرب ن�سري لدوام نه�ستنا الن�سائية
امل�ضاندة غري امل�ضبوقة للرجل وراء تقدم البحرينية... قرينة العاهل: 

للم����راأة:  الأعل����ى  املجل�����س   - الرف����اع 
توجه����ت قرينة العاه����ل رئي�ض����ة املجل�س 
الأعلى للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية 
�ضبيك����ة بنت اإبراهي����م اآل خليف����ة بخال�س 
تهانيه����ا لن�ض����اء ورجال البحري����ن مبنا�ضبة 
ي����وم امل����راأة البحريني����ة الذي حت����ل ذكراه 
العا�����رة هذا العام، اإذ قال����ت �ضموها “اإننا 
نحتف����ي باإ�ضهامات واإجن����ازات املهند�ضة 
البحريني����ة الت����ي ا�ضتطاع����ت كاأخواتها اأن 
ت�ضع ب�ضماتها الوا�ضحة يف جمالت العمل 
والإنت����اج كاف����ة؛ لتخلد م�ض����رية عطرة من 
العطاء املخل�س والعمل اجلاد الذي يبعثنا 
عل����ى ال����دوام بالفخ����ر والعت����زاز والإميان 
الت����ام بقدرة امل����راأة البحريني����ة على حمل 
اأمانة وطنها ورعاي����ة اأبنائه، والذي ي�ضجل 

له����ا تاريخ����ه العري����ق، باأحرف من ن����ور، ما 
قدمته وتقدمه من اأعمال جليلة واإ�ضهامات 

رفيعة”. 
ج����اء ذلك يف ت�ري����ح ل�ضموها مبنا�ضبة 
ي����وم املراأة البحريني����ة، اإذ قالت اإن “الأول 
م����ن دي�ضمرب، وم����ا يحمله من قيم����ة اأدبية 
ومعنوية كبرية املج�ض����دة للمكانة الكبرية 
الت����ي حتتله����ا امل����راأة البحريني����ة ك�ريك 
وم�ضاه����م ل غن����ى عن����ه يف م�ض����رية البن����اء 
والتطوي����ر، ه����ي منا�ضب����ة وطني����ة خال����دة 
ورديف����ة لذكرى اأعي����اد الوط����ن املباركة، 
كما و�ضفها قائد امل�ضرية �ضاحب اجلاللة 
عاه����ل الب����الد الذي جند يف دعم����ه ورعايته 
مل�ض����رية تقدم املراأة، بف�ضل من اهلل، خري 
عون واأكرب ن�ضري لدوام نه�ضتنا الن�ضائية 

التي باتت نربا�ضاً وعنواناً لرفعة ونهو�س 
وطن باأكمله”.

واعتربت �ضموه����ا اأن ما ت�ضهده املراأة 
البحريني����ة من تقدم ورقي ما كان ليتحقق 
ل����ول امل�ضان����دة غ����ري امل�ضبوق����ة للرج����ل 
البحرين����ي الذي مل ي����رتدد اأبداً ع����ن اإتاحة 
كل الفر�����س اأمام �ريكته يف البناء والعطاء 
وب�ض����ورة م�رّف����ة توؤك����د حت�����ر املجتم����ع 
الرفيع����ة  بثقافت����ه  املع����روف  البحرين����ي 
وانفتاح����ه على كل ما م����ن �ضاأنه اأن يرتقي 
باإجنازاته الوطني����ة ويحافظ عليها. وتاأتي 
منا�ضب����ة يوم امل����راأة البحرينية خري فر�ضة 
لتجدي����د العتزاز بتل����ك املواق����ف النبيلة 

للمجتمع البحريني الفخور بن�ضائه. 
ويف خت����ام ت�ريحه����ا �ضك����رت رئي�ض����ة 

املجل�����س الأعلى للم����راأة جمي����ع موؤ�ض�ضات 
الدولة على جهودهم امل�ضكورة وامل�ضاندة 
وا�ضتم����رار  البحريني����ة  امل����راأة  لنهو�����س 
تقدمه����ا على الأ�ضع����دة كاف����ة، اإذ اأعربت 
�ضموها عن تقديره����ا اخلال�س ملا ت�ضهده 
اأعمال املجل�س من اهتمام من قبل �ركائه 
تتمثل يف جدية العمل امل�ضرتك والتن�ضيق 
الدائ����م والدع����م الكب����ري، وخ�ض����ت بالذكر 
احلكومة املوقرة وم����ا تتوله من م�ضوؤولية 
وا�ضح����ة جت����اه اإدم����اج احتياج����ات امل����راأة 
البحريني����ة يف العملي����ة التنموي����ة وحف����ظ 
م�ضاهماته����ا يف القت�ض����اد الوطن����ي، وم����ا 
تبذله كذلك ال�ضلطة الت�ريعية وموؤ�ض�ضات 
القطاع اخلا�س والعم����ل املدين من جهود 

لفتة يف هذا الإطار.  • �ضمو الأمرية �ضبيكة بنت اإبراهيم	

االحتفال بيوم املراأة البحرينية اأ�سبح ن�ساطا �سنويا لدرا�سة وتقييم واقع م�ساركتها
كرم 80 من املهند�ضات القياديات نيابة عن قرينة العاهل... خالد بن عبداهلل: 

• جانب من الحتفال بيوم املراأة البحرينية 2017	
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تعلن شركة نفط البحرین ش. م. ب. (مقفلة) عن طرح المناقصة العامة التالیة:  

موضوع المناقصة رقم المناقصة   
قیمة الضمان 
االبتدائي  
بالدینار 
البحریني  

 وثائق قیمة
المناقصة  

بالدینار البحریني  

الموعد النھائي لتقدیم 
العطاءات  

الوقت التاریخ الیوم  

سنوات لتزوید زجاجات  5عقد زمني لمدة 
 لعینات المختبر  

 
Q096508 (26) 

 
500/- 15/- 

 
الثالثاء  

2017 دیسمبر 26  
 ظھرا 3:00

 
الراغبین في الدخول في المناقصات أعاله ممن تتوافر فیھم الكفاءة ویحق لھم تقدیم  الموردینعلى 

 ،17755845 ،17752995الخدمات المذكورة، االتصال بدائرة المشتریات على األرقام 
 اً ظھر 2.30و اً ظھر 12.30وذلك بین الساعة  36027245او 17755438و  17757054

إلى یوم األربعاء   7201یسمبر  3ق المواف األحدمن یوم  اً للحصول على وثائق المناقصة اعتبار
بعد إیداع المبلغ المشار إلیھ في الجدول أعاله في حساب الشركة بأحد   7201 دیسمبر 20الموافق 

البنوك حیث أن مبلغ وثائق المناقصة غیر قابل للترجیع، على أن یرفق مع العطاء  مبلغ الضمان 
% من قیمة العطاء أیھما أقل .وذلك في صورة شیك مصدق أو ضمان 1االبتدائي المشار إلیھ أعاله أو 

ة تأمین من أحدى المؤسسات المالیة المحلیة، على أن یكون ھذا الضمان ساري المفعول بنكي أو بولیص
طوال مدة سریان العطاء المنصوص علیھ في وثائق المناقصة.  علماً بأن المؤسسات والشركات الراغبة 

في الحصول على المناقصات تزوید الشركة بالعنوان الكامل وأرقام االتصال واسم الشخص المسئول.  
 

للمصفاة.تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب األمن الكائن بالبوابة الشمالیة  •  
 

v بشأن تنظیم المناقصات  2002لعام  36تخضع ھذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم  
لعام  37والمزایدات والمشتریات والمبیعات الحكومیة والئحتھ التنفیذیة الصادرة بالمرسوم رقم 

2002 .  
v كما یجب مراعاة الشروط التالیة:   

 
أن ترفق نسخة من شھادة السجل التجاري ساریة المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة  .1

على نشاط موضوع المناقصة .  
 Bapcoأن تدون األسعار األجمالیة و أسعار الوحدات ( بحسب األحوال ) على األستمارة رقم  .2

3499/2 (5/99) .  
صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل .أن ترفق شھادة  .3  
ضرورة ختم جمیع المستندات األصلیة والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو  .4

الجھة المقدمة للعطاء .  
المقاولین الغیر مدرجین على قائمة المقاولیین المعتمدین سوف یخضعون للتاھیل المسبق قبل  .5

ترسیة المقاولة.  
v ھذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة. یعتبر   

 
 

 
 

اأول حتالف بحريني بني “فوجي فيلم” اليابانية “واأ�سواق اخلليج الدولية”
تنفيذا لتوجيهات �صمو رئي�س الوزراء بدعم القطاع ال�صحي وتطويره

بدور املالكي من فندق اخلليج 

 ك�ص���ف رئي�س جمل����س اإدارة �رشك���ة الفنار 
لال�صتثمار القاب�صة م�صع���ل عبدالنبي ال�صعلة، 
عن اأن �رشك���ة اأ�صواق اخللي���ج الدولية - اإحدى 
����رشكات جمموع���ة الفنار - �صتك���ون اأول �رشكة 
بحريني���ة 100 % تعمل مبملكة البحرين ودول 
اخللي���ج العرب���ي، تعق���د �رشاك���ة م���ع موؤ�ص�ص���ة 
يابانية عريقة ومعروفة حول العامل، وهي �رشكة 
“فوجي فيلم اليابانية” املتخ�ص�صة بالت�صوير 
الع���ام، م���ن الت�صوير الع���ادي اإل���ى الت�صوير 
الطب���ي مبختل���ف تخ�ص�صات���ه، م�ص���را اإلى اأن 
�رشكة فوج���ي فيلم هي من ال����رشكات اليابانية 
العمالقة املعروفة به���ذه التقنية والتخ�ص�س 
عل���ى م�صت���وى الع���امل من���ذ اأكرث م���ن 84 �صنة 
وحلد الآن، معلن���ا اأن هذا ياأتي تنفيذا وتاأكيدا 
لتوجيه���ات �صمو رئي�س ال���وزراء بدعم القطاع 

ال�صحي وتطويره. 

بادرة غير مسبوقة
واأعل���ن ال�صعل���ة يف ت�رشيح���ات خا�ص���ة ل���� 
“الب���الد” عن افتتاح �رشك���ة “اأ�صواق اخلليج” ، 
كاأول مركز متخ�ص�س لت�صليح املناظر الطبية 
والأدوات الطبي���ة الت���ي ت�صتخ���دم يف عمليات 
املناظ���ر الطبية، وانطالق العم���ل به اخلمي�س 
املا�صي؛ ليك���ون اأول مركز من نوعه بالبحرين 
ودول اخلليج متخ�ص�س به���ذا املجال، م�صددا 
عل���ى اأنها بادرة غر م�صبوق���ة من �رشكة وطنية 
بحريني���ة تاأخذ عل���ى عاتقها ه���ذه امل�صوؤولية 
الكب���رة؛ اإميانا منها بامل�صاركة بخدمة القطاع 
واملوؤ�ص�صات الطبية العاملة بالقطاع احلكومي 
واخلا����س على حد �صواء وامل�صاهمة بفعالية يف 
تطوير الرعاية ال�صحية بالبحرين؛ وذلك لعدم 
وجود ����رشكات وطنية حملي���ة متخ�ص�صة بهذه 
اخلدمة بالبحرين، مردفا: هناك �رشكات عاملية 
يف ال�ص���وق البحرينية ولكنه���ا ل متتلك القدرة 
على ت�صليح هذا النوع م���ن الأجهزة بالبحرين، 
ولكن يت���م اإر�صال املناظ���ر الطبية للت�صليح 

خارج البحرين. 

تصليح المناظير الطبية في يوم واحد
واأو�صح ال�صعل���ة اأن املركز �صيكون قادرا 
من خالل اخلرباء والك���وادر الفنية املتخ�ص�صة 
العامل���ة فيه التي ا�صتقطبته���ا ال�رشكة وباأعلى 
ت�صلي���ح  عل���ى  اجلان���ب،  به���ذا  امل�صتوي���ات 
املناظر الطبي���ة يف يوم واحد، موؤكدا اأنه اإجناز 
غ���ر م�صب���وق لعم���ل ال�رشك���ة بالبحري���ن، فيما 
�صيقوم املركز بتاأمني جه���از بديل للموؤ�ص�صة 

الطبية اأثناء ت�صليح املنظار.
وبني اأن هذا ياأتي من روؤية ال�رشكة يف عدم 
تعطيل العمل يف املوؤ�ص�صات واملراكز الطبية؛ 
حر�ص���ا على �صح���ة املر�صى الذي���ن يحتاجون 

اإلى خدم���ات هذه املناظر يف عمليات الفح�س 
والك�ص���ف املبكر ع���ن الأمرا����س، خ�صو�صا يف 
حالة الأورام وال�رشطانات، والتي قد يوؤدي تاأخر 
ت�صخي�صها اإل���ى نتائج �صلبية عل���ى املر�صى، 
وق���د ي���وؤدي تاأخره���ا يف بع�س احل���الت اإلى 
انتكا�صات مر�صي���ة اأو حتى الوفاة، ومن ناحية 
اأخ���رى، ت�صليح هذه الأجه���زة الطبية �صار يتم 
خ���الل يوم واحد، بينما كان ي�صتغرق يف ال�صابق 
من اأ�صبوعني اإلى �صهر يف بع�س الأحيان، وهذا 
له مردود اإيجاب���ي يف خدمة املوؤ�ص�صات الطبية 
وا�صتم���رار عمله���ا اليومي يف خدم���ة املر�صى، 

واإعطاء املواعيد وا�صتمرار الفحو�صات.
واأك���د م�صع���ل ال�صعل���ة اأن ال�رشك���ة تعتمد 
�صيا�ص���ة الت�صليح قبل البيع �صمن ا�صرتاتيجة 
عملها م���ع الزبائن، وتطلقها لأول مرة بال�صوق 
البحريني���ة، وهي بادرة غ���ر م�صبوقة باململكة 

واخلليج.
وع���ن ال�رشك���ة اليابانية “فوج���ي لالأفالم” 
ق���ال ال�صعلة اإنه���ا �رشكة عاملي���ة معروفة، لها 
مكات���ب اإقليمية يف دب���ي، وي�صم مكتبها 100 
كادر متخ�ص�س بهذا املجال، ولها اأي�صا مكتب 
يف ا�صطنب���ول وب���� 100 كادر اأي�ص���ا، موؤكدا اأن 
ال�رشكة قامت بدرا�صة معمقة للم�رشوع، وتابعت 
درا�ص���ات عاملية يف اأم���ركا واأورب���ا عن نف�س 
املو�ص���وع خل�ص���ت اإلى حاجة ال�ص���وق املحلية 
البحريني���ة اإلى مرك���ز متخ�ص�س يك���ون الأول 

من نوع���ه الذي يقدم هذه اخلدمة، وذلك لدعم 
امل�صاركة يف تطوير اخلدمات ال�صحية والرعاية 
العالجي���ة املقدمة م���ن املوؤ�ص�ص���ات واملراكز 
العالجي���ة، وتق���دمي خدم���ات متط���ورة تناف�س 
وت�صاه���ي مثيالتها بالدول العلمية واملتقدمة 

يف هذا اجلانب. 
 

مؤتمر صحافي 
ج���اء ذلك يف ت�رشيح���ات لل�صعلة ل� “البالد” 
عل���ى هام����س املوؤمت���ر ال�صحايف ال���ذي عقدته 
ال�رشكة مبنا�صبة انطالق عمل اأول مركز ت�صليح 
للمناظ���ر الطبي���ة لل�رشكة بالبحري���ن، بح�صور 
رئي�س جمل�س الإدارة م�صعل عبدالنبي ال�صعلة، 
والرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة اأ�صواق اخلليج الن 
عري�صة، وع���دد من كبار امل�صوؤول���ني واأع�صاء 
جمل����س الإدارة، ووفد م���ن ال�صف���ارة اليابانية 
بالبحري���ن، وع���دد م���ن اأ�صح���اب املوؤ�ص�ص���ات 
واملراك���ز الطبية وح�صد م���ن املهتمني يف هذا 

املجال وعدد من الأطباء واملخت�صني. 
 

خبرة لـ 40 سنة 
ب���دوره، اأ�ص���ار عري�ص���ة يف ت�رشيحات ل� 
“الب���الد” اإلى اأن �رشكة اأ�ص���واق اخلليج �رشكة 
رائدة متتل���ك خربة متتد لأكرث من 40 عاما، 

فق���د بداأت ه���ذه ال�رشك���ة اأعماله���ا بال�صوق 
اخلليجي منذ الع���ام 1977، مبينا اأن ال�رشكة 
كان���ت تعم���ل مبجال واح���د وب����3 اأ�صخا�س، 
ولكنه���ا الآن تعم���ل ب�109 موظف���ني، وب�6 
جمالت، وتعمل يف الدول اخلليجية كافة، من 
البحري���ن، والإمارات، وال�صعودي���ة و�صلطنة 

عمان.
وذكر اأن ال�رشك����ة تعمل يف املجال الطبي 
وم����ن خ����الل �����رشكات عاملية، لي�����س فقط يف 
توري����د الأجهزة وال�صيان����ة والرتكيب، واإمنا 
ن�صعى حاليا ومن خ����الل درا�صة نقوم بها مع 
�رشك����ة عاملي����ة متخ�ص�صة لتدري����ب وتاأهيل 
الك����وادر الطبية يف القطاع الطبي، من كوادر 
طبي����ة ومتري�صية وفني����ة، م�صيفا اأن ال�رشكة 
ت�صتعد يف امل�صتقبل القريب ملد ن�صاطها يف 

هذا املجال لدخول تقنية املعلومات.
وعن ن�صاط����ات ال�رشكة الأخرة بالبحرين، 
اأ�ص����ار عري�ص����ة اإل����ى اأن ال�رشك����ة عملت على 
ا�صتقطاب �رشكات عاملية للقدوم وال�صتثمار 
والعم����ل بالبحرين، ومنها �����رشكات بريطانية 
اتخذت فعليا البحرين مقرا لأعمالها يف جمال 
الكيمياويات، و�رشكات كندية يف جمال تقنية 
املعلوم����ات يف املج����ال ال�صناع����ي، و�رشكات 
تدريب وا�صت�صارات فنية متخ�ص�صة، موؤكدا 
اأن الدعم والت�صهيالت التي تقدمها احلكومة 
لل�رشكات التي ترغ����ب بال�صتثمار بالبحرين، 

واملناخ ال�صتثماري، و�صهولة الإجراءات. 
واأو�ص����ح اأن الي����وم ه����و ي����وم تاريخ����ي 
بالبحري����ن لنطالق مب����ادرة ال�رشاكة مع �رشكة 
فوج����ي يف افتتاح مرك����ز متخ�ص�س خلدمة ما 
بعد البيع، وعملية الت�صليح يف وقت قيا�صي، 
فمن متو�صط 70 يوم����ا �صابقا، اأ�صبحت الآن 
اأيام����ا معدودة، ل تتجاوز ال����� 7 اأيام بالن�صبة 
لالأجهزة الكبرة واملتخ�ص�ص����ة، اإ�صافة اإلى 
توف����ر جمي����ع امل�صتلزمات من قط����ع الغيار 
املطلوبة على م����دار ال�صاحة ومن خالل مظلة 

واحدة تقدم كل هذه اخلدمات للعميل. 

تدريب الكوادر البحرينية
من جانبه، اأ�صار رئي����س جمل�س اإدارة �رشكة 
الفنار لال�صتثم���ار القاب�صة م�صعل ال�صعلة اإلى 
اأن ال�رشكة اأخذت عل���ى عاتقها تدريب الكوادر 
البحريني���ة يف هذا املجال وبالفع���ل مت اإر�صال 
عدد منهم اإلى اليابان قب���ل الفتتاح، ليكونوا 
�صمن فريق العمل احل���ايل بال�رشكة، منوها اإلى 
اأن خط���ة التدريب م�صتم���رة ومتوا�صلة لتوفر 
كوادر بحرينية كافية لتغطية العمل م�صتقبال، 
م�صرا اإلى اأن �صمن خدمات البيع تقدم ال�رشكة 

خدمات التدريب وال�صت�صارات. 
واأعل���ن عن اإطالق ال�رشكة ملب���ادرة جديدة، 
وه���ي الك�ص���ف املبك���ر ع���ن الأورام ال�رشطانية 
املختلفة من خالل حملة وطنية تنظمها ال�رشكة. 
واأك���د ال�صعل���ة اأن انط���الق ال�رشاك���ة ب���ني 
�رشكتي اأ�صواق اخلليج وفوجي فيلم ولأول مرة 
بالبحرين هو لنقل خربة ه���ذه ال�رشكة العاملية 
و�صهرته���ا على م�صت���وى العامل اإل���ى البحرين 
ودول اخلليج، موؤك���دا اأن الهدف الأول لل�رشكة 
من هذا التحالف رعاي���ة �صحية وعالجية ت�صب 

يف حياة اأف�صل للجميع. 

ترحيب 
ورح���ب م�صعل ال�صعل���ة يف كلمت���ه بالوفد 
الياب���اين وباحل�ص���ور م���ن املخت�ص���ني، بينما 
ا�صتعر�س ممثل “فوجي فيلم” جون هيكوجي 
تاري���خ ال�رشكة ون�صاطه���ا، وال�صه���رة العاملية 
التي ا�صتحقتها خالل عملها حول العامل يف هذا 
املج���ال ك�رشكة عمالقة انطل���ق ا�صمها من جبل 

“فوجي” اأعلى قمة جبلية باليابان. 
ورحب هيكوجي بال�رشاكة والتحالف املثمر 
ب���ني �رشكة اأ�ص���واق اخلليج الدولي���ة، موؤكدا اأن 
ه���ذا التعاون �صيفتح جم���الت عمل واتفاقات 
ب���ني ����رشكات يابانية و����رشكات بحريني���ة، مبا 
ي�ص���ب يف تطوير القطاع التج���اري وال�صناعي 

وازدهاره، مبا يخدم البلدين يف هذا املجال. 

• م�صعل ال�صعلة متحدثا ل� “البالد”	

ال�صعل����ة ل� “$”: انط������الق العم����ل يف اأول م����رك����ز ل�صيان�����ة املناظي������ر الطبي������ة بالبحري�������ن 

ت�صوير: ر�صول احلجري

“اأمناء البيئة”... م�رشوع يقوده ن�سطاء بيئيون لن�رش التوعية

رئي�س اجلمارك: تن�سيق م�سرتك مع القطاعات كافة

اجلنبي���ة - بلدية املنطق���ة ال�صمالي���ة: د�صنت 
بلدي���ة املنطقة ال�صمالية م�رشوع “اأمناء البيئة” الذي 
يرتكز على ت�صكيل جمموعة من املواطنني الن�صطني 
يف املج���ال البيئي؛ للقيام بدور جمتمعي يهدف الى 
لع���ب دور حم���وري يف حماي���ة البيئة و ن����رش التوعية 
املجتمعي���ة.  ويرتكز امل�رشوع ال���ذي يعترب الأول من 
نوع���ه يف البحرين على عدة ركائ���ز اأهمها ن�رش الوعي 
الع���ام بني املواطن���ني وممار�ص���ة دور رقابي بيئي 
واحلفاظ على املمتلكات العامة احلدائق وال�صواحل، 
واملحافظة على النظافة العامة للقرى والتقليل من 

املخالفات البلدية. 
واأو�ص���ح رئي����س املجل����س البل���دي يف بلدي���ة 
املنطق���ة ال�صمالي���ة حمم���د خليفة بوحم���ود يف كلمة 

األقاه���ا يف نادي عايل الثق���ايف والريا�ص���ي اأم�س اأن 
“امن���اء البيئية هو م�رشوع جمتمعي يقوم على حتفيز 
املواطنني املهتم���ني باجلانب البيئي م���ن الناحية 

التطوعية واإ�رشاكهم يف العمل البلدي”. 
واأ�صاف بوحمود اأن “هذه اخلطوة تاأتي متناغمة 
م���ع روؤي���ة 2030 وبرنامج احلكومة يف اإمن���اء القطاع 

البيئي���ة والزراع���ي وتاأتي تفعيال لل���دور البلدي مبا 
ن����س عليه قان���ون البلديات والت�رشيع���ات املرتبطة 
ب���ه”، م�ص���را اإلى اأن م����رشوع اأمناء البيئ���ة هو م�رشوع 
جمتمع���ي يقوم عل���ى حتفيز املواطن���ني املهتمني 
باجلانب البيئي من الناحي���ة التطوعية واإ�رشاكهم يف 

العمل البلدي.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ا�صتقب���ل رئي����س 
اجلم���ارك ال�صيخ اأحم���د بن حمد اآل خليف���ة، الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشك���ة DHL ال����رشق الأو�ص���ط و�صمال 
اإفريقيا ن���ور �صليمان. وخالل اللق���اء، اأو�صح رئي�س 
اجلم���ارك اأن ال�رشك���ة اتخ���ذت من���ذ التاأ�صي����س م���ن 
مملك���ة البحرين مق���را اإقليمي���ا، وتو�صع���ت ال�صبكة 
عرب ال�صن���وات املا�صية يف ال����رشق الأو�صط من خالل 
مركزها الإقليمي، حيث لعبت دورا رئي�صا يف القطاع 
اللوج�صتي. واأ�صاف اأن �صوؤون اجلمارك ت�صعى دائماً 

للتع���اون والتن�صيق امل�صرتك مع جمي���ع القطاعات 
�ص���واء احلكومي���ة اأو اخلا�صة؛ به���دف تي�صر العمل 
واإنه���اء الإج���راءات ب�صهول���ة وي�رش، يف اإط���ار الرتقاء 

بالعم���ل و�رشعة الإجناز. من جهته، اأعرب نور �صليمان 
ع���ن تقديره للتعاون مع �صوؤون اجلمارك وامل�صاهمة 

يف دعم العمل امل�صرتك بني الطرفني. 
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المهندسة 
الصامدة الذكية

�ساأدي���ر مقطع���ا ب�سيط���ا ب�رشي���ط 
الذكري���ات. دخلت جامعة البحرين من 
عتبة كلي���ة الهند�سة. وامل�سهد الأول 
بال�ُسَعْب )ال�سكا�سن(: غالبية ن�سائية 

كا�سحة. 
تخ�س�ص  الكيميائي���ة  الهند�س���ة 
دون  يالزمن���ا  عل���م  وثقي���ل.  ممت���ع 
قب���ل  البال�ستي���ك  اأنت���َج  ن�سع���ر.  اأن 
109 اأع���وام، وابتك���َر مط���اط اإطارات 
ال�سيارات، وطّوَر علماوؤه )البن�سلني(، 
وَتدخ���ُل �سناعات���ه مب���الءات ال�رشي���ر 
واجلوارب. اأم���ا �ُسنع القنبل���ة الذرية 

فنقطة �سوداء بجبينه.
ك زميل درا�س���ة - وقتئذ -  �س���كَّ
بلياقة مهند�سات امل�ستقبل، العتمار 
خ���وذة ال�سالم���ة بامل�سف���اة، والعمل 
واإدارة  امل�سان���ع،  �سهاري���ج  و�س���ط 
مفاعالت وتفكي���ك معادالت ريا�سية 

معقدة.
واأجاب متي���ز الطالبات بالدرو�ص 
العملي���ة باملختربات عل���ى ت�ساوؤالت 
الثقة. كنَّ االأك���ر ن�ساطا وحيوية و... 

ذكاًء. 
بعد عام، وّدعُت رفق���اء الدرا�سة 
ممت  بفرع اجلامعة مبدينة عي�سى، وميَّ
االإع���الم  لدرا�س���ة  لل�سخ���ر؛  الوج���ه 
)اأ�سميت���ه: الهند�س���ة الإعالمية(. ومل 

األتق بهم اأو بهن اإال م�سادفة. 
ومنذ اأيام، تتدفق �سور احتفاالت 
ي���وم امل���راأة، لربيد ال�سحيف���ة، ومن 
لزمي���الت درا�س���ة، متو�سعن  بينه���ا 
بوظائف مرموق���ة. وب���دا اأن االأكرية 

�سمدن بالكلية واملهنة.
البحري���ن  لن�س���اء  التقدي���ر  كل 

عموما، ومهند�ساتها خ�سو�سا.
 

تيار
“ك���رة العمل ال تقتل، وما يقتل 

الت�ستت والقلق”.
ت�سارلز ايفانز هيوز

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

تر�سيخ قيم املواطنة يخلق جيال قادرا على حماية املكت�سبات
ن�رس البهجة وال�رسور فرحا باأ�سبوع الطفل البار... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املنام����ة - بنا: اأك����د حمافظ املحافظة 
اجلنوبي����ة �سمو ال�سيخ خليف����ة بن علي اآل 
خليفة اهتمام �سموه البالغ بغر�س وتعزيز 
قيم املواطنة لدى االأطفال والنا�سئة؛ ملا 
ت�سكله تل����ك الفئة من مرتك����ز مهم وبناء 
يف خل����ق جي����ل م�ستقبل قادر عل����ى حماية 
املكت�سب����ات واملنجزات ورفع راية الوطن 

بكل ثقة واقتدار.
واأ�س����ار �سم����وه اإلى اأن انط����الق اأ�سبوع 
الطف����ل البار للوط����ن يف الفرتة من 3 - 7 
دي�سم����رب ياأت����ي �سم����ن املب����ادرات التي 
حتر�����س على تنفيذها املحافظة اجلنوبية 
�سمن �سل�سلة من الفعاليات اال�ستثنائية 

التي تقيمها تزامنا مع احتفاالت املحافظة 
اجلنوبية بعيد جلو�س جاللة امللك والعيد 

الوطني املجيد.
كم����ا اأك����د �سم����و حماف����ظ املحافظ����ة 
اجلنوبي����ة اأن توقي����ت بدء انط����الق اأ�سبوع 
تقدي����را  ياأت����ي  بالوط����ن  الب����ار  الطف����ل 
واهتماما باالأطف����ال والنا�سئة عرب تنظيم 
ع����دد من الفعاليات املتنوعة، التي روعي 
فيها اإدخال البهجة وال�رسور عليهم وتاأكيد 
عن����وان الفرح يف جميع املبادرات املقدمة 
له����م �سم����ن اإط����ار الفرحة الكب����رة التي 
ت�سهده����ا احتف����االت املحافظ����ة اجلنوبية 

باأعياد مملكة البحرين.

وج����دد �سموه تاأكي����د اجلهوزية التامة 
للمحافظ����ة اجلنوبي����ة يف م�سارك����ة االأهايل 
احتفاالت عيد جلو�س جاللة امللك والعيد 
الوطني املجيد، والتي تندرج �سمن باقة 
متنوعة من الفعاليات اال�ستثنائية ت�سمل 
العر�سة املتنقل����ة يف مدن املحافظة على 
م����دى 3 اأي����ام وم�سابق����ة �سعري����ة لالأهايل 
ومعر�س لل�س����ور التاريخية النادرة، مبينا 
اأن جميع تلك املبادرات تاأتي �سمن �سياق 
النهج الذي ت�سر في����ه املحافظة لتعزيز 
الوالء واملواطنة ال�ساحلة واإحياء واحلفاظ 
على املوروثات وال�سواهد التاريخية التي 

•تزخر بها املحافظة اجلنوبية. �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

املنامة - وزارة الداخلية: يف اإطار 
الزيارة الر�سمي���ة التي يقوم بها ويل 
العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب 
االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأم���ر �سلم���ان بن 
حم���د اآل خليفة اإلى الواليات املتحدة 
االأمركية، اجتم���ع رئي�س االأمن العام 
اللواء طارق احل�س���ن مع وزير احلزانة 
االأمرك���ي �ستيفن منو�س���ني، وذلك 
بح�س���ور �سفر مملك���ة البحرين لدى 
الوالي���ات املتح���دة االأمركية ال�سيخ 
عب���داهلل بن را�س���د اآل خليفة، و�سفر 
الوالي���ات املتح���دة االأمركي���ة ل���دى 
مملك���ة البحري���ن جا�ست���ني هيك����س 

�سيبريل. 
ا�ستعر����س  االجتم���اع،  وخ���الل 
رئي����س االأم���ن العام، الو�س���ع االأمني 
الراه���ن يف مملكة البحري���ن واجلهود 
املبذولة ملكافح���ة االإرهاب ومكافحة 
متويل اجلماعات االإرهابية، كما بحث 
اجلانبان عددا م���ن املو�سوعات ذات 

االهتمام امل�سرتك.
ح�رس االجتماع مدير مكتب رئي�س 
االأمن العام و�ساب���ط االرتباط االأمني 

بال�سفارة البحرينية يف وا�سنطن.

احل�سن ي�ستعر�س 
مع منو�سني جهود 

مكافحة االإرهاب

�سمو رئي�س الوزراء يوجه لإقامة مركز لكبار ال�سن يف احلورة 

من�سة ملحاكاة الأدوار الدبلوما�سية احلقيقية والتعامل مع الق�سايا 

يوفر برامج الرعاية االجتماعية وال�سحية والتاأهيلية لهم 

مفتتحا منوذج جل�سات االأمم املتحدة نيابة عن نا�رس بن حمد... اجلودر: 

املنامة - بن���ا: وجه رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة اجلهات املعنية اإل���ى اإعادة تخ�سي�س 
318 يف  الكائن���ة مبجم���ع  الأر����ص  وت�سجي���ل 
منطقة احلورة؛ وذلك الإقامة مركز لكبار ال�سن 
م���ن ال�سي���دات يخ���دم ويلبي احتياج���ات هذه 

الفئة املهمة من املواطنني.
وياأت���ي توجي���ه �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي�س الوزراء تلبي���ة الحتياجات اأهايل احلورة 
والق�سيبي���ة واهتمام���اً م���ن �سم���وه بتق���دمي 
احلكوم���ة اأوجه الدعم والرعاي���ة لهذه ال�رسيحة 
املهمة م���ن املواطنني، وتوفر برامج الرعاية 
االجتماعي���ة وال�سحي���ة والتاأهيلي���ة له���م مبا 
يكفل لهم احلياة الكرمية؛ تقديرا لعطاءاتهن 

ا  الطويلة وجهوده���ن يف تنمية الوطن، وحر�سً
عل���ى توف���ر الظ���روف املالئمة لهم م���ن اأجل 

ا�ستمرار العطاء للوطن.
واأ�ساد وزي���ر العمل والتنمي���ة الجتماعية 
جمي���ل حمي���دان بالتوجيهات الكرمي���ة ل�سمو 
رئي����س ال���وزراء باإع���ادة تخ�سي����س وت�سجيل 
الأر�ص الكائنة مبجمع 318 يف منطقة احلورة؛ 
وذل���ك الإقامة مركز لكب���ار ال�سن من ال�سيدات 
مبا يخ���دم ويلبي احتياجات هذه الفئة املهمة 

من املجتمع. 
�سيك���ون  التوجيه���ات  ه���ذه  اأن  واأك���د 
االإيجابي���ة امل�ستدام���ة يف  االنعكا�س���ات  له���ا 
توفر اجل���و ال�سح���ي والنف�س���ي واالجتماعي 
والرتفيه���ي لكب���ار ال�س���ن، اإذ حقق���ت ه���ذه 

التوجيه���ات اأماين وتطلعات اأه���ايل منطقتي 
احل���ورة والق�سيبي���ة، م�سراً حمي���دان اإلى اأن 
وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية �سوف ت�رسع 

مبا�رسة يف اتخاذ االإجراءات االإدارية والتنفيذية 
للبدء يف اإن�ساء املركز.

واأك���د الوزير اأن ه���ذه التوجيهات لي�ست 
بغريب���ة عل���ى �سم���و رئي����س ال���وزراء، ف�سموه 
حري����س دوماً على تلبي���ة مطالب املواطنني، 
وقد �سبق اأن تف�سل �سموه بتخ�سي�س اأرا�ٍس 
وموازن���ات لبناء وت�سغي���ل العديد من املراكز 
االجتماعي���ة والتنموي���ة يف جمي���ع حمافظ���ات 
اململك���ة، م�س���راً اإل���ى اأن توجيه���ات �سم���وه 
املتوا�سلة اإلى امل�سوؤولني يف الدولة بالنزول 
اإلى مناطق وقرى البحرين وتلم�س احتياجاتهم، 
والعمل عل���ى تلبية هذه االحتياج���ات بال�رسعة 
املمكن���ة، لهي دلي���ل وا�سح وجل���ي على هذا 

احلر�س واالهتمام.

�ساحي���ة ال�سيف - وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�س���ة: نياب���ة ع���ن ممثل جالل���ة امللك 
لالأعم���ال اخلرية و�س���وؤون ال�سب���اب رئي�س 
املجل����س االأعلى لل�سب���اب والريا�سة رئي�س 
اللجن���ة االأوملبي���ة البحريني���ة �سم���و ال�سيخ 
نا�رس بن حم���د اآل خليفة، افتتح وزير �سوؤون 
ال�سب���اب والريا�سة ه�س���ام اجلودر فعاليات 
الن�سخ���ة الثالث���ة ع�رسة م���ن برنام���ج منوذج 
جل�س���ات االأمم املتح���دة، الت���ي تاأتي �سمن 
حزمة الربام���ج واالأن�سطة التي تنظمها وزارة 
�س���وؤون ال�سب���اب والريا�س���ة والرامي���ة اإلى 
مناق�س���ة التحديات الت���ي يواجهها العامل يف 

وقتنا احلا�رس على خمتلف االأ�سعدة. 
وبه���ذه املنا�سب���ة، اأعرب وزي���ر �سوؤون 
ال�سباب والريا�سة ع���ن �سكره وتقديره اإلى 
�سم���و ال�سيخ نا����رس بن حم���د اآل خليفة على 

رعايته الربنامج وم�سرا اإلى اأهميته.
 وق���ال: “يتمتع من���وذج جل�س���ات االأمم 
املتح���دة ه���ذا العام بتمي���ز خا����س، اإذ تعد 
ه���ذه الن�سخ���ة من�سة مهمة ملح���اكاة االأدوار 
الدبلوما�سي���ة احلقيقي���ة يف االأم���م املتحدة 
والتعامل مع الق�ساي���ا ال�سعبة واملعلومات 
املرتبط���ة بها يف تزويد لل�سباب امل�ساركني 
بفهم جدي���د حول طبيعة عمل االأمم املتحدة 
كمنظم���ة دولي���ة وكيفية انخ���راط الدول يف 
مثل ه���ذه النقا�س���ات، االأمر ميه���د الطريق 
اإلى بن���اء �سباب قادرين على ممار�سة العمل 
الدبلوما�س���ي واإي�س���ال اأفكاره���م ب�س���ورة 

مثالية”. 
وكان احلفل قد بداأ بعزف ال�سالم امللكي 
ث���م عر�س فيل���م يحكي ق�سة النج���اح الذي 
حققه الربنامج منذ انطالقته وفعاليات هذه 

الن�سخة.
 ثم األقت مدي���ر اإدارة االأن�سطة ال�سبابية 
ال�سيخ���ة منرة بن���ت حمم���د اآل خليفة كلمة 
قالت فيه���ا “انطالق من���وذج جل�سات االأمم 
املتح���دة للجامع���ات لل�سن���ة الثالث���ة ع����رسة 
عل���ى التوايل ميثل من�سة اأكادميية تفاعلية 
لل�سب���اب يحاك���ون من خالله���ا االأدوار ذاتها 
الت���ي ت�سطل���ع به���ا وف���ود االأم���م املتحدة 
نف�سه���ا  التحدي���ات  ويواجه���ون  الفعلي���ة، 
التي تعرت����س طريق الق���ادة العامليني يف 
جهودهم الرامية حلل اأبرز الق�سايا العاملية 

احلالية”.

وتابع���ت “يف ه���ذه الن�سخة م���ن منوذج 
جل�سات االأمم املتحدة للجامعات نعتقد اأنها 
�ستك���ون مغايرة بع�س ال�س���يء، فاإلى جانب 
مناق�س���ة البنود املدرجة على ج���دول اأعمال 
اجلمعي���ة العمومي���ة لالأم���م املتح���دة �سيتم 
التط���رق اإل���ى اأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة 
وكيفي���ة حتقيقها بنظرة �سبابية مبا تتمنها 
م���ن اأه���داف 17 تهدف اإل���ى الق�س���اء على 
الفقر ون�رس التعلي���م وحماية االأر�س واملناخ 
و�سم���ان اأن يعي����س جمي���ع النا����س يف اأم���ن 
واأم���ان وازده���ار، والبحث عن دع���م التنمية 

امل�ستدامة”.
كم���ا قدم اأمني ال�رسقاوي املمثل املقيم 

لربنامج االأمم املتح���دة االإمنائي ورقة عمل، 
مو�سح���ا بالتف�سي���ل اخلط���وات الت���ي اأدت 
اإلى اعتم���اد االأمم املتحدة الأه���داف التنمية 
امل�ستدامة وجدول اأعمال التنمية امل�ستدامة 
حت���ى الع���ام 2030 وتوقي���ع خط���ة التنمية 
امل�ستدامة واأهداف التنمية امل�ستدامة الذي 
ميثل امل���رة االأولى التي تتف���ق فيها جميع 
ال���دول االأع�ساء يف االأمم املتحدة على جدول 
اأعم���ال واحد، وهي جمموع���ة اأهداف تاريخية 
جتمع جميع اجلهات املعنية من اأجل التنمية، 

ان�سجاما مع روؤية مملكة البحرين 2030. 
وبعده���ا األق���ى االأم���ني الع���ام للجمعية 
العمومي���ة لنم���وذج جل�سات االأم���م املتحدة 

يعقوب حممدي كلمة افتتاح اأعمال اجلمعية 
العمومية. ويف نهاية احلفل كرم وزير �سوؤون 
ال�سب���اب والريا�س���ة املتحدثني يف الربنامج 
واجلامع���ات امل�ساركة وهي اجلامعة االأهلية، 
العل���وم  جامع���ة  الدولي���ة،   AMA جامع���ة 
معه���د  البحري���ن،  بوليتكن���ك  التطبيقي���ة، 
البحري���ن للدرا�س���ات املالي���ة وامل�رسفي���ة، 
معهد ارن�س���ت اند يون���غ للتدريب، اجلامعة 
اخلليجية، جامع���ة اململكة، الكلي���ة امللكية 
اإيرلن���دا - جامع���ة البحري���ن  للجراح���ني يف 
الطبية، اجلامعة امللكية للبنات، كلية طالل 
اأبو غزال���ة اجلامعية لالأعم���ال، كلية البحرين 

اجلامعية، وجامعة البحرين.

• جميل حميدان	



60 مرشحًا 

30 طالبا مكفوفاً يدر�سون بجامعة البحرين 
طابعة جديدة حتوي تقنية حتّول الن�سو�ص املكتوبة بالإجنليزي مل�سموعة 

 ال�سخري - جامعة البحرين: اأعلن ق�سم اللغة 
الإجنليزي���ة واآدابها يف جامع���ة البحرين عن طرح 
خدمة جدي���دة لطلب���ة ذوي الإعاق���ة الب�رصية، اإذ 
وفر املرك���ز موؤخرا طابعة جدي���دة حتوي ما�سحا 
�سوئيا، وتقني���ة تعمل على حتوي���ل الن�سو�ص 
ن�سو����ص  اإل���ى  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  املكتوب���ة 
م�سموع���ة، ت�ساع���د الطلبة املكفوف���ن التعرف 

على الن�سو�ص، وفهمها.

وق���ال الفن���ي الأول يف خمت���ر فيزيو برايل 
بق�س���م اللغ���ة الإجنليزي���ة ع�س���ام الأم���ري: “مت 
توفري ه���ذه اخلدمة بع���د اقتناء طابع���ة )برايل 
بوك�ص( اجلديدة لطلب���ة ذوي الإعاقة الب�رصية”، 
م�س���ريا اإلى اأن طابعة “براي���ل بوك�ص”، تعد من 
اأح���دث واأكر املطاب���ع الإلكرتوني���ة املخ�س�سة 
لطباعة برايل.  وعن ممي���زات الطابعة اجلديدة، 
ذكر اأنها متت���از بال�رصعة الفائقة، وحتوي ما�سحا 

�سوئيا، يقوم بعملية امل�سح “scanning” فور 
ا�ستالمه للورق، ويحولها اإلى ن�سو�ص م�سموعة، 
م���ن خالل ال�ستماع اإلى �س���وت اإلكرتوين �سادر 
منه؛ لك���ي يت�سنى للطلب���ة املكفوفن التعرف 
اإلى الن�سو�ص، واأهم ما يحتاجونه من معلومات، 
كما اأنها تعتمد عل���ى نظامن ت�سغيل ويندوز 7 
وويندوز 10. واأ�س���اف اأن الطابعة وفرت اجلهد 
والوق���ت، اإذ �سهل���ت عملية البحث ع���ن الكتب 

وامل���الزم الدرا�سية للطلب���ة املكفوفن مقارنة 
بالو�س���ع ال�ساب���ق، اإذ كان ي�سع���ب البح���ث عن 
الكتب واملراج���ع التي يحتاج اإليها هوؤلء الطلبة 

حال عدم توفرها يف املكتبة.
وتاأت���ي ه���ذه اخلدمة �سمن حر����ص اجلامعة 
على ج���ودة التعليم وتوف���ري الو�سائل املنا�سبة 
للطلب���ة. يذك���ر اأن 30 طالبا وطالب���ة مكفوفن 

يدر�سون يف جامعة البحرين حاليا. 

فتح باب طلبات التقدم لبعثات ويل العهد يف 4 مار�س 2018 
ا�صرتاط احل�صول على معدل تراكمي 97 % اأو اأكرث 

بداأ برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية 
املدار����ص  لطلب���ة  تعريفي���ة  حما����رصات  �سل�سل���ة 
احلكومي���ة واخلا�ص���ة امل�صتوفني ل����روط التقدمي 

لبعثات الرنامج.
وذك���ر فري���ق الرنام���ج خ���الل املحا����رصات اأن 
ا�ست���الم طلب���ات التق���دمي لبعث���ات الع���ام 2019 
www. سيك���ون اإلكرتوني���ا عر موق���ع الرنام���ج�
cpisp.bh يف الف���رتة م���ن 4 - 22 مار����ص 2018 ، 
و�سيخ�سع الطلبة املوؤهل���ون لالمتحانات التاأهيلية 
وامله���ارات  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  م�ست���وى  لتحدي���د 

والقدرات الذهنية.
واأ�ص���ار اإلى اأن �روط التق���دمي للبعثات هي اأن 
يكون املتقدم بحرين���ي اجلن�سية ويف ال�سف الثاين 
ثانوي ومن املقرر اأن يتخرج من املرحلة الثانوية يف 

الع���ام 2019 واأن يكون حا�س���ال على معدل تراكمي 
97 % اأو اأكرث يف ال�سف الأول ثانوي والف�سل الأول 

من ال�سف الثاين ثانوي.
كم���ا تطرق فريق الرنامج اإلى مراحل التدريب 
التي مير فيها املر�صحون والربامج التي يخ�صعون 

له���ا يف اإط���ار التاأه���ل لبعث���ات �سم���و ويل العه���د، 
واأو�سح اأنه اعتمادا على نتائج المتحانات التاأهيلية 
واملع���دل الرتاكمي �سيتم اختي���ار ما ل يقل عن 60 
مر�صحا، منهم 40 من طلبة املدار�ص احلكومية و20 

التعليممن طلبة املدار�ص اخلا�سة.
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•  اإنتاج زراعي متنوع من �صتالت خ�راوات تقوم 	
بزراعتها طالبات مدر�سة �سرتة الإعدادية للبنات

100 األف دينار 

تعلم الفرن�سية 
بـ 30 دينارا

 اأعلنت جائ���زة �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهي���ان لأف�س���ل معل���م خليجي ع���ن متديد 
فرتة قب���ول طلبات امل�سارك���ة يف اجلائزة اإلى 
31 دي�سم���ر 2017، ن���زول عن���د رغبة الكثري 
م���ن املعلمن اخلليجين، داعي���ة الراغبن يف 
امل�ساركة اإل���ى زيارة موقع اجلائزة الإلكرتوين 

.”www.mbzaward.ae“
ور�س���دت اجلائ���زة مكافاأة مالي���ة قدرها 
دين���ار  األ���ف   100( اإمارات���ي  دره���م  ملي���ون 
بحريني( لكل معلم من اأ�سحاب املراكز ال�ستة 
الأولى، كما �سيح�سل اأف�سل 30 معلما م�ساركا 
عل���ى دورات تدريبي���ة؛ لالط���الع عل���ى اأف�سل 
املمار�س���ات التعليمية العاملي���ة وال�ستفادة 
منه���ا. وت�سع���ى اجلائ���زة اإل���ى تعزي���ز مكان���ة 
املعل���م اخلليج���ي، ون����رص اأف�س���ل املمار�سات 
التعليمي���ة، وا�ست����رصاف العم���ل الرتبوي الذي 
رجات التعلي���م، و�صناعة  م���ن �صاأنه تعزي���ز مخُ
اأجيال قيادية واثقة ومعتدة بذاتها، ومت�سلحة 

باأف�سل واأحدث املعارف واملهارات والعلوم.

اأعل�ن����ت اإدارة التعليم امل�ستمر بوزارة 
الرتبي���ة والتعليم عن فتح ب���اب الت�سجيل 
للجمه���ور يف امل�ست���وى الأول م���ن برنام���ج 
اللغ���ة الفرن�سية، والذي يه���دف اإلى تعل�م 
اأ�سا�سات هذه اللغة حتدثا وقراءة وكتابة. 

وي�ستمل هذا الرنام���ج على 30 �ساعة 
تدريبي���ة، و�سينف���ذ مبقر مدر�س���ة املحرق 
الثانوية للبن���ن، كل اثنن واأربعاء من 25 
دي�سم���ر 2017 اإل���ى 14 فراير 2018، يف 
الفرتة 5 - 7 م�صاء، وتبلغ ر�صوم اال�صرتاك 
30 دين���ارا. علما اأن ب���اب الت�سجيل مفتوح 
لغاي���ة ي���وم الثن���ن 11 دي�سم���ر 2017، 
واملقاع���د املتوافرة حم���دودة، وللت�سجيل 
واحل�صول عل���ى مزيد من املعلومات ميكن 
الت�سال على الأرقام التالية )17897265، 

.)17897297 ،17878697

• جانب من املحا�رصات التعريفية للطلبة	

• ع�سام الأمري 	

انتهاء عقد العاملة وا�ستدعاء اأمهات لإدخال ذوات الإعاقة احلمام

بالتعليم الفني واملهني بـ “الثانوية” تعريف مر�سدي “الإعدادية” 

9 طالبات بينهن 3 مقعدات... ولية اأمر طالبة ب� “اإعدادية ال�سناب�ص” تنا�صد الوزير:

لي�ساعدوا الطلبة على اختيار امل�سارات املالئمة لقدراتهم وطموحاتهم

نا�ص����دت ولية اأم����ر طالبة م����ن ذوي االحتياجات اخلا�صة 
ب�س����ف الدمج مبدر�س����ة ال�سناب�����ص الإعدادي����ة للبنات وزير 
الرتبية والتعليم ماجد النعيمي التدخل لإ�سدار التوجيهات 
العاجلة لالإدارة املخت�س����ة بالوزارة؛ لتوفري عاملة مل�ساعدة 

الطالبات من ذوات الإعاقة احلركية لدخول دورة املياه.
وقال����ت ل����� “الب����الد” اإن املدر�سة ت�ستدعيه����ا للح�سور 
ملبنى املدر�سة يف حال رغبة دخول ابنتها دورة املياه، واإنها 
ت�سط����ر لالنتقال م����ن منزلها يف قرية جبل����ة حب�سي ملنطقة 

ال�سناب�ص مل�ساعدة ابنتها.
واأف����ادت ولي����ة الأمر اأن �س����ف الدمج ي�س����م 9 طالبات، 
بينها 3 مقعدات يحتج����ن العاملة مل�ساعدتهن لدخول دورة 

املياه.
واأ�ساف����ت اأن عقد العاملة انته����ى يف 31 اأكتوبر 2017 

وحتى اليوم مل توفر الوزارة بديال لها. 
وقال����ت اإن الطالب����ات مي�ص����ني الوق����ت م����ن 7 �سباحا 

حتى 11:30 ظهرا وطوال ه����ذه ال�ساعات يحرمن من دخول 
احلمامات لل�سبب ذاته مما يعر�سهن لالإحراج اأمام زميالتهن.
وذك����رت اأن ابنتها متغيبة عن املدر�سة 4 اأيام املا�سية 

لالإحراج الذي تتعر�ص عند حاجتها لدخول احلمام خ�سو�سا، 
واأنها ذات 16 عاما.

وقالت “خالل الأ�سب����وع املا�سي راجعت ق�سم ال�سكاوى 
بوزارة الرتبي����ة والتعليم، ومل اأخرج اإل ب����رد املوظفة البارد 

)خلها تقعد يف البيت(، وطلبت �سحبها من الدرا�سة”.
وتابعت ملا اعرت�ست عل����ى ردها ردت بالأق�سى “اإذا مل 

يعجبك الكالم ا�صتكي لدى الوزير”. 
وختم����ت الأم حديثها ل����� “البالد” ب����اأن طالبات الدمج ل 
مي�صني اإال �صاعات قليلة مقارنة بالطالبات االأخريات، ومن 
الظل����م حرمانهن من ه����ذه الفر�صة يف االخت����الط واكت�صاب 

القليل.
وذك����رت اأن طلبة الدمج تب����داأ عطلتهم م����ع بداية فرتة 
المتحان����ات وقب����ل الطلب����ة الأ�سح����اء، اأي اأنه����م ل يكلفون 

الكثري. 
ونا�ص����دت ولية االأم����ر وزير الرتبي����ة والتعلي����م اإن�صاف 
ابنتها والتعجيل بتوفري عاملة للطالبات واحلر�ص على هذه 

الفئة التي حتتاج الرعاية والهتمام ل الإهمال.

نظمت اإدارة التعلي���م الفني واملهني بوزارة الرتبية 
والتعليم لقاء تربويا للمر�صدين االجتماعيني باملدار�س 
االإعدادي���ة، وذل���ك مبعه���د ال�صي���خ خليف���ة ب���ن �صلمان 
للتكنولوجي���ا؛ به���دف تعريفه���م بنظ���ام التعليم الفني 
واملهني باملرحلة الثانوية؛ تعزيزا لقدراتهم يف ممار�سة 
االإر�صاد االأكادميي والتوجيه املهني للطلبة لت�صجيعهم 
على اللتحاق بالتخ�س�سات الفنية واملهنية املطلوبة يف 

�سوق العمل.
وق���دم ع���دد م���ن الخت�سا�سي���ن ب���الإدارة عر�س���ا 
تعريفي���ا بنظ���ام الدرا�س���ة يف مدار����ص التعلي���م الفني 
واملهن���ي، مت�صمنا معلوم���ات �صاملة ع���ن التخ�ص�صات 
الفني���ة واملهني���ة املتواف���رة، ث���م ق���ام امل�ساركون يف 
اللقاء بجول���ة يف اأركان املعر�ص امل�ساحب الذي ت�سمن 
ن����رصات ومطوي���ات حول نظ���ام التعليم الفن���ي واملهني 
وق�س����ص جناح خريجي ه���ذا النظام، كم���ا تخللت اللقاء 
زيارة لالأق�سام العملية مبعه���د ال�سيخ خليفة بن �سلمان 

للتكنولوجيا.
وت�سع���ى وزارة الرتبي���ة والتعليم ع���ر تنفيذ م�رصوع 
االإر�صاد املهني يف املرحلة االإعدادية اإلى م�صاعدة الطلبة 

عل���ى اختيار امل�س���ارات الدرا�سي���ة املالئم���ة لقدراتهم 
االأكادميي���ة وطموحاتهم املهنية، مبا يتوافق ومتطلبات 

�ص���وق العمل، وذلك �صمن جهود ال���وزارة لتطوير قطاع 
التعليم الفني واملهني يف اململكة.

• وزير الرتبية	

•  املعر�س امل�صاحب للقاء الرتبوي للمر�صدين	

 ليلى مال اهلل
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وإذا سئل المتقاعد 
بأي ذنب ُدِفن؟

�أيه���ا  غريًب���ا  �أم���ًر�  تالحظ���ون  �أال 
�ل�شادة، ف���كل ما كان هم�ٌس وملزٌ ب�شاأن 
�مل�شا�س باملكت�شب���ات �لوطنية، �شارع 
بالتج���ارب  باال�شت�شه���اد  �مل�شوؤول���ون 
�لغربي���ة، وفر�س �شيا�ش���ة �الأمر �لو�قع 
على �ملو�طنني، دون �أن يكون ملجل�س 
�لن���و�ب ر�أي �أو حت���ى �ش���وت م�شم���وع 

ي�شعرنا فعالً �أنهم ما ز�لو� �أحياء.
ولك���ن حينم���ا يتعلق �الأم���ر بزيادة 
هذه �ملكت�شبات و�لتمتع ببع�س �ملز�يا 
�ملوج���ودة يف �ل���دول �لغربي���ة و�لتي ال 
تتو�فر لدينا فاإنك ت�شمع ذ�ت �ملعزوفة 
�ململة و�لتي مفادها “�إن دولنا ما ز�لت 
فتي���ة و�أن���ه الب���د م���ن �نته���اج �شيا�شة 
�لتدرج لك���ي ن�شبح موؤهلني ونا�شجني 

ال�شتيعاب �ملرحلة �النتقالية”.
ومنا�شبة ه���ذه �لديباجة هو ما �رصّح 
به رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�شحة �ل�شيخ 
حممد بن عبد�هلل �آل خليفة �لذي نكّن له 
كل �ملحب���ة و�لتقدير؛ وه���و يحمل على 
عاتقه ه���ّم تطوير �لقطاع �ل�شحي، وهو 
عبء مق���ّدر ل�شخ�شه �لكرمي، حينما �أكد 
�رصورة رفع �شن �لتقاعد �إلى 65 ولغاية 

.67
�ل�شي���خ حممد بن عب���د�هلل �أدرى من 
غ���ره �أن �لبحريني تظه���ر عليه عالمات 
�ل�شيخوخة قب���ل �أقر�نه من دول �خلليج 
ف�شالً عن �شائر دول �لعامل نظًر� للحالة 
�القت�شادي���ة �لت���ي تعاين منه���ا بع�س 

�الأ�رص وتو��شع �الأجور.
كنت قبل ه���ذ� �لت�رصيح �أحتّدث مع 
�أحد معاريف �إن كان على در�ية باأن جورج 
بو����س �الأب - �لذي ثب���ت موؤخًر� تورطه 
رئي�ًش���ا  كان  عندم���ا  جن�ش���ي  بتحّر����س 
���ا ويربو على  الأم���ركا - �أن���ه م���از�ل حيًّ
�لت�شعني عاًما ومل يكن مقعًد� �إال موؤخًر�، 
�إال �أن���ه قب���ل ذل���ك كان ميار����س حياته 
طبيعيًّا وكاأنه �ب���ن �خلم�شني، وهو عمر 
ما �إن ي�ش���ل �إليه �لبحرين���ي يف �ملجمل 

�لعام حتى تخاله يف �ل�شبعني.
هذه �لنوعية من �لق���ر�ر�ت كارثية 
ومت����س مبكت�شباتنا �لوطنية وتلميحات 
بفر�شها مدعاة لتدخل جمل�س �ل�شعب، 
فم���ن غر �ملعق���ول �أن يخيط �لبحريني 
كفن���ه ويف �أي���ن؟ يف خم���دع عمل���ه �لذي 
�شي���و�رى �لرثى فيه! على طريقة �ملثل 

�ل�شعبي من “�لباب �إلى �ملحر�ب”.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

مناق�سة �ساحل الب�سيتني “وهم” والت�ساميم مل ت�سلم للمجل�س

هدفنا بث روح الإرادة لدى ذوي الإعاقة وكبار ال�سن

7 اآلف زائر يف اليوم رالأول افتتاح ل�سوق املزارعني 

�لري�س: “ن�شمع جعجعة وال نرى طحيًنا” ... مالية �ملحرق:

�فتتاح موؤمتر “#تكنو_ال_�إعاقة” �ليوم... خالد بن حمد: 

خليفة بن عي�شى: �شمو رئي�س �لوزر�ء �أكرب �لد�عمني للقطاع 

ق���ال رئي����س �للجن���ة �ملالي���ة و�لقانونية 
�إن �للجن���ة وقف���ت  مبجل����س بل���دي �ملح���رق 
باجتماعه���ا �الأخر عند ت�رصيح وزي���ر �الأ�شغال 
و�ش���وؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين ع�شام 
خلف ح���ول طرح مناق�ش���ة �شاح���ل �لب�شيتني 
خ���الل �الأ�شبوع �لق���ادم، معرًب� ع���ن ��شتغر�به 
م���ن �أن يتم �الإع���الن عن ه���ذه �ملناق�شة قبل 

��شتكمال �إجر�ء�تها ومتطلبات طرحها.
وب���نّي �أن �للجن���ة خ���الل �جلل�ش���ة �لقادمة 
�شرتف���ع بع����س �ملالحظ���ات ب�ش���اأن مناق�شة 
�شاح���ل �لب�شيت���ني ومنها �لت�رصي���ح عن طرح 

�ملناق�شة يف غ�شون �أ�شبوع.
و�أو�ش���ح �أن قانون �ملناق�ش���ات والئحته 
�لتنفيذي���ة ق���د ن����س عل���ى �أن تق���وم �جلهة 
�حلكومي���ة قب���ل �الإع���الن ع���ن ط���رح �مل�رصوع 
متطلب���ات  جمي���ع  برف���ع  عام���ة،  كمناق�ش���ة 
و�خلر�ئ���ط  كامل�شتن���د�ت  �ملناق�ش���ة 
ومو��شفاتها وغرها من �الأمور �ملتعلقة بهذ� 

�خل�شو�س �إلى جمل�س �ملناق�شات.
ولف���ت �إل���ى �أن �ملناق�ش���ة وبع���د جتهيز 
جميع �أور�قها �لر�شمي���ة ملجل�س �ملناق�شات، 
يتطل���ب لدر��شته���ا وحت�شره���ا و�لتاأكد من 
تو�فر �رصوطها بطبيعة �حلال �أكرث من �الأ�شبوع 
�لذي حدده �لوزير بتاريخ 19 نوفمرب �جلاري.

و�أك���د �أن ه���ذه �ملناق�شة �ش���وف تناق�س 
خ���الل �جلل�شة �لقادمة للوق���وف على حيثيات 
�أن مر��ش���الت وخماطب���ات  �مل����رصوع، خا�ش���ة 
�ل���وز�رة تخل���و من �جل���د�ول �لزمني���ة لدر��شة 
وتنفيذ �مل�رصوع �لت���ي طلبها ع�شو �لد�ئرة يف 
مطلع �لعام 2015م، مع �لعلم �أن برنامج عمل 

�حلكومة قد ت�شمن تنفيذ هذ� �مل�رصوع.

تقليص مساحة المشروع
وم���ن جهت���ه، �أب���دى ع�شو �للجن���ة �ملالية 
و�لقانونية باملجل�س �لبلدي وممثل �لب�شيتني 
يو�شف �لري�س ��شتغر�به من ت�رصيح �لوزير يف 
�ل�شحافة �ملحلية ب�شاأن تلك �ملناق�شة، وذلك 
عندما �أكد رفع���ه �لت�شاميم مل����رصوع �ل�شاحل 

�إلى �ملجل�س ال�شت�شفاف �لر�أي حياله.
وت�ش���اءل عن كيفية �الإعالن عن �ملناق�شة 
�لعام���ة ل�شاحل �لب�شيتني يف �ل�شحف �ملحلية، 
و�إيهام �لر�أي �لعام ب���اأن �لت�شاميم قد رفعت 
�إلى �ملجل�س، بينما �حلقيقة توؤكد خالف ذلك، 

حيث خال خطاب �لوزير من ت�شاميم �مل�رصوع.
وتابع: فكيف يا ت���رى يحّدد �ملجل�س ر�أيه 
دون �لوق���وف عند �لت�شامي���م �لنهاية مل�رصوع 
�شاح���ل �لب�شيت���ني �ل���ذي ك���رث �حلدي���ث عنه 
و�لتوجيه���ات ولك���ن ن�شم���ع جعجع���ة وال نرى 

طحًنا.
وقال �إن من �أه���م �ملالحظات �لتي رفعها 
للجن���ة �ملالية و�لقانونية كانت تلك �ملتعلقة 
بط���ول �ل�شاح���ل، حي���ث مت تقلي����س م�شاحة 
�مل����رصوع �إلى 2 كيلومرت بعد �أن كان يبلغ  2.8 

كيلومرت.
وطال���ب �ل���وز�رة بتو�شي���ح �أ�شب���اب هذ� 
�لتقلي����س، وه���ل �شتحف���ظ تل���ك �مل�شاح���ة 

�ملتبقية لتمديد �ل�شاحل م�شتقبالً �أو مل�شاريع 
ترفيهية قادمة �أم �إنها لن ت�شمل هذ� �مل�رصوع 

�أ�شالً.
و�أ�شاف �أن �لوز�رة ربطت �إلغاء �ملناق�شة 
�ل�شابق���ة وتاأجيل تنفيذ �مل����رصوع، بحجة قيام 
�إح���دى �ل�رصكات �ال�شت�شاري���ة �لفرن�شية بعمل 
در��شة تقنية لل�شاحل وبقية �شو�حل �ململكة.

ولفت �إلى �أن ذلك �أدى �إلى تعطل �مل�رصوع 
الأكرث من ث���الث �شنو�ت، بحج���ة �نتظار نتائج 
تل���ك �لد�ر�ش���ة، مت�شائال حول م���ا �إذ� �شدرت 
نتائ���ج هذه �لدر��ش���ة �أم ال ز�ل �لعم���ل جارًيا، 
ويف حال عدم �ش���دور نتائجها فلماذ� مت �إلغاء 

�ملناق�شة �ل�شابقة ب�شببها.

�لرفاع - �ملكت���ب �الإعالمي ل�شمو �ل�شيخ خالد 
بن حمد �آل خليفة: حتت رعاية �لنائب �الأول لرئي�س 
�ملجل�س �الأعلى لل�شباب و�لريا�شة �لرئي�س �لفخري 
لالحتاد �لبحريني لريا�شة ذوي �الإعاقة �شمو �ل�شيخ 
خالد بن حمد �آل خليفة، تفتتح م�شاء �ليوم “�الأحد” 
�أعم���ال وفعالي���ات موؤمت���ر ومعر����س “#تكنو_ال_
�إعاق���ة” بقاعة �ملوؤمت���ر�ت بفندق �خللي���ج، و�لذي 
ياأت���ي �شمن مب���ادر�ت �شموه �لعلمي���ة و�الإن�شانية، 
وي�شلط �ل�شوء على �أهمية �ال�شتفادة من �لو�شائل 
و�لتقنيات �حلديثة و�ملتطورة يف دعم ذوي �الإعاقة 

وكبار �ل�شن.
وق���ال �شموه “�شعينا من خالل �ملبادر�ت �لتي 
وجهن���ا الإقامتها تنفي���ذ روؤى وتوجيه���ات �لقيادة 
�لر�شي���دة ب����رصورة �الهتم���ام بفئ���ة ذوي �الإعاق���ة 
وتوف���ر �الأج���و�ء �ملالئم���ة �لتي متنحه���م �لفر�شة 
للم�شاركة و�إط���الق طاقاتهم و�لتعب���ر عن �آر�ئهم 
وطموحاته���م، مب���ا يحق���ق له���م �الندم���اج وتطوير 
�ل���ذ�ت و�الإمكانات و�كت�شاب �ملزي���د من �خلرب�ت 
�لتي ت�شاعده���م للم�شاركة يف �لعملية �لتنموية كل 
ح�شب تخ�ش�شه”، م�شر� �إل���ى �أن “توجيهنا الإقامة 
هذ� �ملوؤمتر �لعلمي ما هو �إال ��شتكمال للخطة �لتي 
ر�شمناه���ا بغي���ة �ال�شتف���ادة مما و�شل �إلي���ه �لعلم 
و�لتطور �لتكنولوجي من �أفكار وتطبيقات و�أدو�ت 
ت�شاعد فئ���ة ذوي �الإعاقة وكذلك كب���ار �ل�شن على 
�قتنائه���ا بال�شكل �لذي يحق���ق فر�شة تخطي حاجز 

�الإعاقة ومينحهم �لعي�س ب�شورة طبيعية”.

وق���ال �شم���وه “هدفن���ا �شناع���ة �الأم���ل ور�شم 
�البت�شامة وبث روح �الإر�دة لدى ذوي �الإعاقة وكبار 
�ل�شن. فطموحنا �أن تكون خمرجات هذ� �ملوؤمتر ذ�ت 

نوعية وجودة عالية تخدم تطلعات هاتني �لفئتني، 
تتو�فق مع روؤيتن���ا يف تولية كل �الهتمام و�لتقدير 
لهما، بالتناغم مع �لتوجه �حلكومي �لر�مي �إلى رفع 

�شاأنهم وتوف���ر �لبيئة �ملالئمة �لت���ي متكنهم من 
�لغ���دو �إلى حياة �أكرث رحاب���ة ت�شمو بهم نحو �ملزيد 

من �لرفعة و�لتقدم”. 

�ملنام���ة - بن���ا: �فتتحت �ش���وؤون �لزر�عة 
و�ل���رثوة �لبحري���ة ب���وز�رة �الأ�شغ���ال و�شوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين �أم�س �لن�شخة 
�ل�شاد�ش���ة م���ن فعالي���ات �ش���وق �ملز�رع���ني 
مب�شارك���ة 39 مز�رع���ا بحريني���ا وبح�ش���ور ما 
يق���رب م���ن 7 �آالف ز�ئ���ر م���ن خمتل���ف �أرجاء 

�ململكة.
و�أك���د وكي���ل �لزر�ع���ة و�ل���رثوة �لبحري���ة 
بال���وز�رة �ل�شيخ خليفة بن عي�ش���ى �آل خليفة 
�أن �ش���وؤون �لزر�ع���ة و�ل���رثوة �لبحري���ة ت�شع 
على عاتقها �لدع���م �لكامل للمز�رع �لبحريني 
وتوفر �أف�ش���ل �خلدمات �لتي حتقق له جناح 
م�رصوعاته ودعم �إنتاجي���ة �ملحا�شيل �لزر�عية 

وتوف���ر �أف�شل �الآلي���ات لت�شويقها وحتقيق 
م�شتوى من �الإنتاج �لثابت و�مل�شتقر.

و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �شوق �ملز�رع���ني بنجاحه 
�ملبه���ر ياأت���ي تاأكي���د� حلر�س قرين���ة عاهل 
�لب���الد �شاحبة �ل�شمو �مللك���ي �الأمرة �شبيكة 
بنت �إبر�هيم �آل خليفة على توفر جميع �أوجه 
�لدع���م للم���ز�رع �لبحريني، ف�شموه���ا �شاحبة 

فكرة �شوق �ملز�رعني. 
�شاح���ب  �ل���وزر�ء  رئي����س  �أن  و�أ�ش���اف 
�ل�شم���و �مللكي �الأم���ر خليفة ب���ن �شلمان �آل 
خليف���ة يحر�س على توف���ر جميع �ملتطلبات 
�الأ�شا�شية للبني���ة �لتحتية �لزر�عية، كما يويل 
�هتمام���ا كبر� بامل���ز�رع �لبحرين���ي من خالل 

توجيهات �شموه بتذليل كل �لعقبات وتوفر 
�أوجه �لدعم للمز�رعني.

و�أو�شح وكيل �لزر�عة �أن �شوق �ملز�رعني 
من �ملتوق���ع �أن يحقق جناحا يف���وق �لعامني 
�ملا�شي���ني يف ظ���ل �لتنوع �لكب���ر �لذي يتم 
طرحه م���ن �ملنتجات �لزر�عي���ة �ملحلية، �لتي 
ت�شهد �إقباال كبر� م���ن �ملو�طنني مما يحقق 
�لغر����س �ل���ذي مت �إن�ش���اوؤه م���ن �أجل���ه كدعم 
للم���ز�رع �لبحريني ورفع �لكف���اءة �لت�شويقية 
للمنتج���ات �لبحرينية عالي���ة �جلودة مبا يدعم 
قدرته���ا عل���ى �ملناف�ش���ة يف �ش���وق �لعر����س 
و�لطل���ب م���ع �ملنتج���ات �ل���و�ردة م���ن خارج 

�ململكة.

• �ملرباطي و�لري�س	 • خطاب �لوزير للمجل�س �لبلدي	

• �ل�شيخ خليفة بن عي�شى	

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د �لقائ���م باأعمال 
�الإذ�ع���ة  ل�ش���وؤون  �مل�شاع���د  �لوكي���ل 
و�لتلفزيون بوز�رة �ش���وؤون �الإعالم عبد�هلل 
�لدو����رصي، �أن ما يكنه �ل�شعب �لبحريني من 
مودة جتاه دول���ة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل�شقيق���ة قي���ادة وحكومة و�شعب���ا، يرتجم 
�لعالق���ات �الأخوية �لتاريخي���ة بني �لبلدين 
ت����رصب  و�لت���ي  �ل�شقيق���ني،  و�ل�شعب���ني 

بجذورها يف �أعماق �لتاريخ.
و�أ�ش���ار �لدو�رصي �إل���ى �أن وز�رة �شوؤون 
�الإع���الم ممثلة ب���اإد�رة �لتلفزي���ون و�الأخبار 
و�الإذ�ع���ة �أع���دت تغطي���ة وطني���ة �شامل���ة 
تعك����س م�شاعر �البته���اج �لتي عمت مملكة 
�لبحري���ن مبنا�شب���ة �لي���وم �لوطن���ي لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة؛ تعبر� 
ع���ن �ملحب���ة و�الإخ���اء و�مل�شارك���ة يف �أفر�ح 
دولة �الإمار�ت �ل�شقيقة من منطلق �مل�شر 
�لتي  �ال�شتثنائي���ة  و�لعالق���ات  �مل�ش���رتك 
تربط بني �لبلدي���ن و�ل�شعبني �ل�شقيقني.  
ومت تخ�شي����س بر�م���ج تلفزي���ون �لبحرين 
و�إذ�ع���ة �لبحرين ون����رص�ت �الأخبار لالحتفال 
قلوبن���ا  عل���ى  �لعزي���زة  �ملنا�شب���ة  به���ذه 
جميع���ا كبحرينيني، حتت �شع���ار “�لبحرين 
و�الإم���ار�ت عيدك���م عيدن���ا”، ع���رب تغطية 
تلفزيوني���ة متو��شلة �شمل���ت �أغاين وطنية 
وبر�مج متخ�ش�ش���ة وملفات �إخبارية ت�شلط 
�ل�شوء على ه���ذه �ملنا�شبة �لوطنية، وعمق 
�لعالق���ات �لتي تربط ب���ني مملكة �لبحرين 

ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�لتلفزيون يحتفل 
بيوم �الإمار�ت �لوطني

حمرر ال�سوؤون املحلية
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 “إذا أكرمت 
اللئيم تمردا”

فع���ًا... اإن اأكرم���ت اللئيم مت���ردا، مقولة 
تنطب���ق لي�س على اأحمد �سفيق مر�سح الرئا�سة 
امل�رصية ال���ذي مل يفز، والاجئ بدولة الإمارات 
ال�سقيق���ة بع���د اأن �ساق���ت ب���ه ب���اده فرحبت 
ب���ه الإم���ارات كعادته���ا يف الك���رم م���ع كل من 
يلوذ به���ا، فهي بل���د الكرم العرب���ي الأ�سيل، 
لك���ن امل�سكلة يف هوؤلء الذي���ن ات�سفوا باللوؤم 
م���ن الهارب���ن من دوله���م والاجئ���ن للدول 
اخلليجي���ة، مبج���رد اأن يتح���رروا م���ن قيودهم 
بف�سل دعم ال���دول اخلليجية لهم حتى يك�رصوا 
ق�رصته���م التي ت�س���ر عورتهم ويظه���ر لوؤمهم 
املج���رد م���ن كل امل�ساعر، امل�سكل���ة تكمن يف 
ع���دم قدرتنا عل���ى التمييز حن ن����رصع الأبواب 
لكل م���ن هب ودب، فك���م مرة �ُسدمن���ا باأدباء 
وكت���اب وفنان���ن و�سيا�سين ورج���ال اأعمال 
جلاأوا اأو هربوا وما كادوا الوقوف على اأقدامهم 
والنت�ساء بكرم ال�سيافة حتى ع�سوا اليد التي 
اأطعمته���م وك�ستهم بل �سنعت منهم جنوما يف 
حقولهم وجمالتهم، ول اأ�ستبعد اأن ياأتي الدور 
على عزم���ي ب�سارة ال���ذي اأطعمته قط���ر اليوم 
لأنه ينبح يف وج���ه دولنا اخلليجية لينقلب على 

الدوحة وي�سهر بها.
اأنور قرقا�س وزير الدولة بالإمارات  “قال 
ع���ر ح�ساب���ه الر�سم���ي عل���ى توي���ر، اإن باده 
تاأ�سف اأن ي���رد �سفيق اجلمي���ل بالنكران، بعد 
اأن جل���اأ اإلى الإمارات هاربا من م�رص، م�سيفاً اأن 
الإم���ارات قدمت له كل الت�سهي���ات وواجبات 
ال�سياف���ة الكرمية رغم حتفظه���ا ال�سديد على 

بع�س مواقفه”.
لي�س اأحم���د �سفيق وح���ده، هناك كثريون 
معروفون لدينا وبع�سهم جمهولون مل يتوانوا 
عن الت�سه���ري بنا ب���ل العمل �سدن���ا، ولنتذكر 
فق���ط ذلك ال���ذي ج���اء للبحرين قب���ل �سنوات 
واملدعو �س���اح البندر وكذل���ك املدعو وجدي 
غنيم، وهن���اك الذين يند�سون بيننا باعتبارهم 
اإما خراء اأو لجئن اأو فنانن، ورمبا من التجار 
وال�سيا�سي���ن، مبج���رد اأن ينتفخ���وا وي�سبعوا 
اأو تنته���ي مدته���م ليخرجوا م���ن احل�سار الذي 
ب�سبب���ه مت احت�سناهم حتى راح���وا ي�سهروا بنا 
وه���ذا لي����س غريبا عل���ى كل لئي���م يع�س اليد 

التي تطعمه.
ال�س���وؤال، مت���ى تتعلم دولن���ا و�سع ثقتها 

يف اأبنائه���ا؟ علمتنا التجارب حتى بع�س اأبنائنا 
الذين ول���دوا على اأر�سنا ور�سع���وا من حليب 
ه���ذه الأر����س مل يتوان���وا عن اخليان���ة واللجوء 
لأعدائن���ا يف طه���ران وغريه���ا م���ن العوا�س���م 
امل�سبوه���ة، ه���ذه املاح���م يف اخليان���ة واللوؤم 
لي�ست غريبة على كل فرد ول اأقول كل اإن�سان، 
لأن الإن�سان ل يقبل على نف�سه اخليانة ونكران 
اجلميل، لكن هوؤلء رغم معرفتنا بهم امل�سبقة 
ورغ���م بروز الو�ساعة فيهم من���ذ البداية اإل اأنه 
لاأ�سف ي�ستقبلون بحفاوة من قبل امل�سوؤولن 

عندنا حتى على ح�ساب اأهل البلد.
ما فعل���ه اأحم���د �سفيق مع ك���رم ال�سيافة 
بدول���ة الإمارات ه���و الل���وؤم بعين���ه، اأمتنى اأن 
ن�ستوعب الدرو�س لي�س من هذا فح�سب بل من 
كل الذي���ن ن�سلمهم اأعناقنا من كتاب وفنانن 
وخراء ل نعرف عنهم �سيئاً حتى ينفجر لوؤمهم 

يف وجوهنا.ِ  

تنويرة: 
ل���و اختلفت م���ع الع���امل كل���ه واتفقت مع 

نف�سك فاأنت الرابح.

سالم الكتبي

عادل عيسى  
المرزوق

نق���اط حموري���ة مهمة للغاي���ة طرحها 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر يف 
لقائه عددا من امل�سوؤولن واملواطنن يف 
جمل�سه العام���ر، ويف احلقيقة، لي�ست تلك 
النقاط �س���وى اأركان مهم���ة ثابتة اجلذور 
يف فك���ر �سمو الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان، 
كونها تعك�س قوة ن�سيج الوحدة الوطنية 

والتما�سك املجتمعي يف بادنا الغالية.
اإن النظ���ر بتاأمل اإلى ما ي�سهده العامل 
م���ن اأو�ساع مقلقة، وحت���ولت يغلب على 
الكثري منها طابع ال�سطراب، فاإن اجلبهة 
الداخلي���ة ل���كل بل���د متث���ل حائ���ط ال�سد 
الأقوى، ف���ا ميكن اأن تتاأث���ر املجتمعات 
مبوج���ات الأزم���ات مهم���ا كان���ت حدته���ا 
واأبعادها طاملا تتما�سك اجلبهة الداخلية 
ب�ساب���ة، وهلل احلم���د، فاإن ه���ذه من اأكر 
نعم اهلل علينا يف املجتمع البحريني، وهذا 
م���ا نوه اإلي���ه �سموه بدعوت���ه للحفاظ على 
قيم التق���ارب والتوا�سل املجتمعي فهي 

ميزة لأ�سالة وحت�رص �سعب البحرين.
اإن النظر اإلى حديث �سموه عن تفاين 
واإخا����س �سع���ب البحري���ن، يعط���ي اأمًدا 
اأعمق للفكرة، مي�س���ي يف حلقات مت�سلة 
مع بع�سها لريفد اجل���و العام يف جمتمعنا 
البحرين���ي بالقدرة عل���ى مواجهة خمتلف 
الظ���روف طامل���ا اأن كل الأي���دي ممدودة 
للبن���اء واحلف���اظ عل���ى ا�ستق���رار الوطن، 
وهن���ا اإ�س���ارة مهمة لفت له���ا �سمو الأمري 
بالتاأكي���د على اأن )كل اأم���ر قابل للتباين 
يف وجه���ات النظر اإل اأم���ن بادنا فا جمال 
لاخت���اف عليه(، و�سموه حفظه اهلل يفتح 
بهذا الكام الكرمي املج���ال لفهم طبيعة 
املجتم���ع البحريني يف ظ���ل اأحداث خطرية 
ميوج ب���ه العامل العرب���ي وحتديات حتدق 
بدول املنطقة مما يعرقل م�سرية التنمية 

يف البلدان التي ابتليت بها.
اإن اإ�س���ادة �سم���وه باإخا����س وتفاين 
�سع���ب البحري���ن من اأج���ل رق���ي الوطن، 
وب�سجل���ه احلاف���ل بالري���ادة والعط���اء يف 
�ست���ى امليادي���ن، تاأكيد عل���ى اأن اجلبهة 
الداخلي���ة البحريني���ة مع قوته���ا وقدرتها 
على ال�ستم���رار يف هذه امل�سرية املباركة 
وال�ستنارة بتوجيه���ات �سموه اإل اأن الأمر 
ل ينح����رص يف ح���دود مفه���وم الثوابت، بل 
ينتق���ل اإل���ى اآف���اق اأو�س���ع للركي���ز على 
الإجنازات وتعريف اأهل الوطن بها لتكون 
ديناميكي���ة  املحف���ز يف  العام���ل  مبثاب���ة 

النهو�س والتطوير يف كل مناحي احلياة.
يف كل مرة ي�سدد �سموه رعاه اهلل على 
متابع���ة احتياج���ات املواطن���ن وامل�سي 
يف تطوي���ر اخلدمات ليطمئ���ن على م�سار 
العم���ل، ويف نواح اأخرى تق���راأ يف م�سامن 
حديث���ه الكثري من التطلع���ات التي ل حد 
لها وكلها ت�س���ب يف حتقيق املزيد لهذه 
الب���اد التي و�سفها �سم���وه بالقول: “اإن 
مملك���ة البحرين �سغ���رية بحجمها ولكنها 

كبرية باإجنازاتها وعطاء �سعبها”.
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سوالف

احتفل���ت البحري���ن بتاري���خ 1 دي�سم���ر 
بيوم امل���راأة البحرينية حتت �سع���ار “املراأة 
يف املج���ال الهند�س���ي”، ولعل م���ن حما�سن 
ال�س���دف اأن يتزامن اختيار ه���ذا ال�سعار مع 
دخول ابنتي “فجر” كلي���ة الهند�سة بجامعة 
البحري���ن تخ�س�س “هند�س���ة مدنية”، حيث 
رغبتها وطموحها، وتري���د اأن ت�سهم اإ�سهاما 
فاع���ا يف خدمة وطنها وقيادتها بكل عزمية 
وثق���ة وتفان واإتق���ان، ويطيب لن���ا يف هذه 
املنا�سب���ة اأن نرف���ع اأ�سم���ى اآي���ات الته���اين 
والتري���كات ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 
�سبيك���ة بنت اإبراهي���م اآل خليفة حفظها اهلل 
ورعاه���ا قرينة عاهل الب���اد املفدى رئي�سة 

املجل����س الأعلى للم���راأة واهتمامه���ا الكبري 
بدع���م م�سرية امل���راأة البحريني���ة يف خمتلف 

املجالت. 
لقد اأثبتت املهند�سة البحرينية تفوقها 
يف جمي���ع مراتب امل�سوؤولية بف�سل ما لديها 
م���ن عق���ل تختزن في���ه املع���ارف والتجارب 
وت�ستزي���د م���ن جميع ف���روع العل���م، وعملت 
جاه���دة منذ فج���ر النه�سة عل���ى اأن تفر�س 
هيبتها وقوتها يف ه���ذا املجال والتخ�س�س 
العلم���ي ال�سعب املليء باأعنف قواعد العلم 
�رصام���ة واأعم���ق ميادين املعرف���ة تخ�س�سا، 
حتى اأ�سبح���ت لديها دقة كدقة احلوا�سيب، 
وبا اأدنى �سك القوة احلقيقية يف عامل اليوم 

ه���ي ق���وة العلم قبل ق���وة ال�س���اح، واملراأة 
البحريني���ة بف�س���ل اهلل ثم بف�س���ل القيادة 
ركيزة نافعة من ركائ���ز العمران يف املجتمع 
و�رصيك اأ�سا�سي مع الرجل يف البناء والتطوير، 
وحقق���ت اإجنازات تفوق الت�س���ورات يف كل 
الجتاه���ات وامل�س���ارات، وكان له���ا حج���م 
وفعالي���ة اإنتاجي���ة يف عملي���ة التقدم وخطط 

التنمية واأهدافها.
املج���ال  يف  بامل���راأة  احتفلن���ا  بالأم����س 
الع�سك���ري، وه���ذا الع���ام نحتف���ل بامل���راأة 
البحرينية يف املجال الهند�سي، والحتفالت 
�ست�سمل كل القطاع���ات فموكب علم املراأة 
البحريني���ة ل يتوقف وحركة تقدمها العلمي 

منت����رصة كال�س���وء يف كل م���كان ول نهاي���ة 
له���ا، وعندم���ا نتحدث ع���ن ازده���ار الثقافة 
واملعارف والفكر والعل���م قدميا وحديثا يف 
البحرين م���ن املوؤكد �سنطل���ق كلمة “املراأة 
البحرينية” �ساحب���ة التخ�س�سات العالية يف 
كل امليادي���ن، واأول من رفع م�سعل الثقافة 
املنطق���ة  دول  يف  نظرياته���ا  ب���ن  عالي���ا 
انطاقا نح���و اأداء ر�سالتها يف مدر�سة احلياة 
الوا�سع���ة، فمروك لكل بحرينية بهذا اليوم 
غري التقليدي وهذه املكانة التي ل تخطئها 
ع���ن. وتهنئ���ة خا�س���ة اإلى عمت���ي “ثاجبة” 

موطن احلب العظيم.

المهندسة البحرينية... مكانة 
رفيعة ال تخطئها عين

 راأين���ا رو�سي���ا تتم���دد اأي�س���اً يف منطقة ال�رصق 
الأو�سط من خ���ال ا�ستقبال الرئي�س ال�سوداين عمر 
الب�سري، يف اأول زيارة له اإلى رو�سيا، وتركز النقا�س 
حول جمالت كثرية لفت النتباه منها توقيع عقود 
مع ����رصكات رو�سي���ة للتنقيب عن الذه���ب والنفط 
مبربعات جدي���دة يف ال�س���ودان. ال�سيا�سة اخلارجية 
الرو�سي���ة اإذا تتح���رك وتوظ���ف اأوراق جناحه���ا يف 
التمدد واكت�س���اب مزيد من النفوذ والثقة م�ستغلة 
انح�سار ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، ول يكف وزير 
خارجيته���ا الداهية �سريجي لفروف عن بث ر�سائل 
ب�ساأن روؤي���ة باده يف العاقات الدولية، حيث يوؤكد 
دوم���ا اأن رو�سيا حترم التزاماتها الدولية، وحترم 

حري���ة ال�سع���وب ول تتدخ���ل يف ال�س���وؤون الداخلية 
لل���دول الأخ���رى، وتعت���ر ذل���ك مب���داأ اأ�سا�سي���ا يف 

�سيا�ستها اخلارجية.
باعراف  حظيت  �سوريا  يف  رو�سيا  جن��اح��ات 
مي�ستورا  دي  ال���دويل  امل��ب��ع��وث  ج��ان��ب  م��ن  مهم 
الرو�سي  الدفاع  وزير  مع  له  لقاء  عقب  قال  الذي 
لإر�ساء  كبرية  جهودا  بذلت  بادكم  اأن  “اأعرف 
رو�سيا  �سوريا”،  يف  ال�سيا�سية  للعملية  الأ�سا�س 
ت�سابق الزمن وباتت تتحدث ب�سكل يعك�س الهيمنة 
فرو�سيا  �سوريا،  اإعمار  اإعادة  مرحلة  على  الرو�سية 
ما  مرحلة  يف  للم�ساركة  ال��دول  اأهلية  حتدد  باتت 
بعد ال�رصاع، وا�ستبعدت دول اأوروبا من ذلك �سمناً 

ال�سهر املا�سي، رغم اأنه خال اجلمعية العامة لاأمم 
14 دولة  نحو  املا�سي، قالت  املتحدة يف �سبتمر 
اإنها  معظمها من الدول الغربية املعار�سة لاأ�سد، 
اإجراء  يتم  حتى  �سوريا  اإعمار  اإع��ادة  يف  ت�سارك  لن 
من  الأ�سد  خروج  على  تنطوي  �سيا�سية”  “عملية 
اأي�ساً، حيث  ذاته  الأمريكي  املوقف  وهو  ال�سلطة، 
ماكما�سر  الأمريكي  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  قال 
ذهاب  عدم  ن�سمن  اأن  “يجب  اإنه  اأكتوبر   19 يوم 
اأي �سيء حتت �سيطرة  اإعادة بناء  دولر واحد على 

هذا النظام الوح�سي”.
اإعادة  اأن عقود  ال�سواهد  توؤكد  يف �سوء ذلك، 
الإعمار �ستذهب اإلى حد كبري اإلى ال�رصكات املرتبطة 

برو�سيا واإيران اللتن تدعمان الأ�سد، الذي تعهد 
من جانبه يف نوفمر 2016، باإعطاء مو�سكو الأولوية 
يف العقود، وهناك �رصكات اإيرانية مرتبطة باحلر�س 
الثوري وقعت بالفعل عقوداً لبناء �سبكات الهاتف 
طهران  اإن  اإيرانيون  م�سوؤولون  وق��ال  والتعدين! 
عن  ناهيك  ���س��وري��ا!  يف  للنفط  م�سفاة  �ستبني 
تقا�سم  لعبة  �سمن  املحتملة  الع�سكرية  القواعد 

املكا�سب والغنائم!!
ت�ستطيعان  ل  واإي��ران  رو�سيا  اأن  اخل��راء  يرى 
حيث  مبفردهما،  �سوريا  اإعادة  متويل  اأعباء  حتمل 
رو�سيا  اأن  والأرج��ح  دولر،  مليار  مئتي  بنحو  تقدر 
اإلى  للنفاذ  امل��رور  “بوابة”  دور  �ستلعب  حتديداً 

النقاط املهمة  اإحدى  ما بعد احلرب، ولكن  �سوريا 
يف  حتقق  ما  �سينعك�س  كيف  املو�سوع:  ه��ذا  يف 
الأو�سط،  ال�رصق  يف  الرو�سي  النفوذ  على  �سوريا 
وكيف  وع�سكرياً،  و�سيا�سياً  وا�سراتيجياً  اأمنياً 
توظف مو�سكو ذلك يف ك�سب مزيد من الأوراق يف 
لعبة ال�رصاع القطبية الدائرة مع الوليات املتحدة؟ 
اإيران وتركيا؟ وماذا  وما هو م�ستقبل عاقاتها مع 
اإيراين �   � عما يثار ب�ساأن ت�سكل حلف جديد رو�سي 
اإقليمية؟  اأخرى  العراق ورمبا دول  تركي مب�ساركة 
وما موقف الوليات املتحدة وحلفائها الإقليمين 

اإزاء ذلك؟. “اإياف”.

روسيا ونفوذها الجديد في الشرق األوسط )2(

نقطة أول السطر
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املنتدى  بفعاليات  �سيفة  كنت 
اأقيم  ال��ذي  ال�سام،  ل�سناعة  ال�سبابي 
موؤخرا حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ 
من  وتنظيم  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  ن��ا���رص 
وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة وح�سور 
املنتدى  و���س��ي��وف  ال�����وزراء  م��ن  نخبة 
املعمورة،  اأنحاء  جميع  من  امل�ساركن 
ال�سباب.  م��ن  كبري  ك��م  اإل��ى  بالإ�سافة 
ما  للحوار  وا�سعة  م�ساحة  املنتدى  اأفرد 
�سلط  وكذلك  وال�سيوف  ال�سباب  بن 
لل�سام،  املجتمعات  حاجة  على  ال�سوء 
التي  احلقائق  بع�س  عر�س  خ��ال  م��ن 
اأن التكلفة القت�سادية لاإرهاب  اأكدت 
الإطاق يف  اأعلى م�ستوياتها على  بلغت 
مليار   52.9 و�سلت  حيث   2015 ع��ام 

دولر اأمريكي.
�سببا  ك��ان  الإره��اب��ي  الن�ساط  ه��ذا 
كما  الاجئن،  اأعداد  ازدياد  يف  رئي�سيا 
اأن البلدان الأكرث ت�سديرا لاجئن كانت 
الوفيات  ع��دد  حيث  م��ن  ع���ددا  الأك���ر 
املدنين  اإن  حيث  الٍره�����اب،  ب�سبب 
الأكرث ا�ستهدافا من الهجمات الإرهابية، 
فيما ياأتي العاملون يف املجال الع�سكري 
الأرقام  الثانية. وب�سبب هذه  يف املرتبة 
ال�سوء  لي�سلط  املنتدى  جاء  واحلقائق 
الأك��رث  امل�ستقبل  عماد  ال�سباب  على 
ال��ت��ط��ّرف وتعزيز  ع��ل��ى حم��ارب��ة  ق���درة 
وهم  املجتمعات،  يف  واحل����وار  ال�سلم 
وحدهم قادرون على ا�ستئناف احل�سارة 
امل�ستقبلية  لا�سراتيجيات  والتخطيط 

و�سناعة ال�سام.
هذا  خ��ال  حقيقة  ن��ظ��ري  لفت  م��ا 
التي  املتكاملة  العمل  ف��رق  امل��وؤمت��ر 
وزارة  دينامو  وه��م  حولنا  من  تواجدت 
بتوجيهات  والريا�سة،  ال�سباب  �سوؤون 
من الوزير ه�سام اجلودر، وتواجد اإميان 
جناحي الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون ال�سباب 
التي مل�ست فيها �سفات القائد املهتم 
توجيها  منهم  وال��ق��ري��ب  عمله  بفريق 

وروحا وفعا.

“بحرين السالم”

سمر 
األبيوكي

 من جديد 



“VIVA” �لبحرين تعتمد �أول 
من�صة ذكية لتوجيه �لبيانات 

 VIVA حقق���ت  �لبحري���ن:   VIVA  - �ملنام���ة 
ا �آخ���ر يف �صعيها لتطوير �صبكتها،  �لبحري���ن �إجناًز� عامليًّ
حيث قامت باعتماد �أول من�ص���ة ذكية لتوجيه �لبيانات 
)Intelligent Routing Platform IRP( من �رشكة 
نوك�صن، �ل�رشك���ة �لدولية �لر�ئدة يف جمال بر�مج وحلول 
�لتوجيه لل�صبكات. ويهدف هذ� �حلل لتعزيز جتربة عمالء 
VIVA عن���د ��صتخد�م �النرتنت من خ���الل �إجر�ء م�صح 
فوري الآالف �لوجهات �لتي ميكن لرزم �لبيانات �لو�ردة 
و�ل�ص���ادرة �صلوكها عرب �ل�صبكة وحتدي���د �أف�صلها بناء 

على عدة معايري تتعلق باأد�ء وجودة �مل�صار�ت.

�إدر�ج “�خلليجي �لتجاري” ب� “دبي �ملالية” 19 �جلاري 
�ملنامة - �خلليجي �لتجاري: حدد �مل�رشف �خلليجي �لتجاري يوم 19 دي�صمرب �ملقبل موعد لالإدر�ج 
�لر�صمي الأ�صهمه يف �صوق دبي �ملالية، وذلك بعد ح�صوله على �ملو�فقات �ملطلوبة من �جلهات �لرقابية 
يف �لبحري���ن و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �مل�رشف �أحمد �ملطوع “ت�صطلع �صوق 
دب���ي �ملالية ع���رب تاريخها بدور فاعل يف �إتاح���ة �لفر�صة لل�رشكات و�مل�ص���ارف لال�صتفادة من مقومات 
�صوق �ملال �صو�ء جلمع �لر�صاميل �ملطلوبة لتنفيذ ��صرت�تيجية �لنمو �أو �إلى تقييم �أ�صولها �صمن بيئة 
ت���د�ول عادلة و�صفاف���ة، �إلى جانب �ال�صتفادة من �حل�صور يف �ل�صوق �مل���ايل؛ لتعزيز �صالتها باملجتمع 
�ال�صتثم���اري من �مل�صتثمرين �حلاليني �أو �ملحتملني وعلى �مل�صتويني �ملحلي و�لعامل. و�صي�صاهم هذ� 
�الإدر�ج بال �صك يف زيادة �لقيمة �ل�صوقية للم�رشف وحت�صن �صيولة �الأ�صهم وجذب �ملزيد من �مل�صاهمني، 
وه���و �الأمر �لذي يتما�صى م���ع توجهات �مل�رشف نحو تو�صيع قاعدة �مل�صاهم���ني”.  و�أ�صار بيان �مل�رشف 
�ل�ص���ادر به���ذ� �خل�صو�س �إلى �أنه يتوجب وفق �الإجر�ء�ت �ملتبعة م���ن قبل �صوق دبي �ملالية على حملة 

�الأ�صهم �لر�غبني يف �لتد�ول بال�صوق �حل�صول على �لرقم �خلا�س بامل�صتثمر.
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اقتصاد
وف���������رة وت������ن������وع �ل���������ص����ل����ع �ل����رئ����ي���������ص����ة ت���ب���ق���ي �الأ�������ص������ع������ار ع����ل����ى ح���ال���ه���ا 

واردات الب�سل امل�رصي واليمني تطيح بالأ�سعار 30 %
�لرو�تب و�إجازة �ملولد �لنبوي �ل�رشيف ينع�س �الأ�صو�ق

و�لفو�ك���ه  �أ�صع���ار �خل�ص���ار  ��صتق���رت 
و�الأ�صماك و�للحوم خ���الل �الأ�صبوع �ملا�صي 
رغ���م �رتف���اع �لطل���ب؛ كونه �ص���ادف �إجازة 
�ملول���د �لنب���وي �ل�رشيف. و�أرج���ع عاملون يف 
�ل�ص���وق �ملرك���زي باملنامة ذل���ك �إلى وفرة 
�ملنتج���ات من جميع �الأ�صن���اف ومن خمتلف 

�لبلد�ن �لتي ت�صتورد منها �لبحرين.

الخضار والفواكه
�أك���د �صاحب �رشك���ة �لب�صت���اين للخ�صار 
و�لفو�كه �لطازجة ر�صا �لب�صتاين، �أن �أ�صعار 
�لب�صل تر�جعت بن�صبة 30 % للم�صتورد من 
م�رش و�ليمن، كم���ا �أن �لكميات ز�دت بن�صبة 
ت�صل �إل���ى 40 %، مبيًنا �أن خ���الل �ليومني 
�ملا�صيني كانت ن�صبة �النتعا�س يف �ل�صوق 

مرتفعة بو�قع 25 % تقريبا.
وق���ال �إن �لكمي���ات �لت���ي مت طرحه���ا 
�خلمي�س �ملا�صي ت�صل �إلى 960 طنا حمملة 
عل���ى 40 �صاحن���ة تقريبا غط���ت �حتياجات 
�ل�ص���وق يف �إج���ازة �ملولد �لنب���وي، فيما مت 
طرح 600 طن يومي �جلمعة و�ل�صبت حمملة 
عل���ى ح���و�يل 25 �صاحن���ة مقبلة م���ن �الأردن 
ولبنان وتركي���ا و�لهند وباك�صت���ان و�ليمن 
و�صلطن���ة  و�ل�صعودي���ة  و�الإم���ار�ت  وم����رش 
عم���ان ومعظم �لبل���د�ن �الإفريقية و�ملغرب 

و�ل�صني و�إ�صبانيا.
وعن �الأ�صعار، �أو�صح �أنها م�صتقرة ماعد� 
�لب�ص���ل �لهندي �لذي ال ز�ل مرتفعا؛ ب�صبب 
قانون نظ���ام �ل�رشيبة �لت���ي �أقرته �حلكومة 
�لهندية، لذ� ف���اإن ��صتري�ده �صعب يف هذه 
�لف���رتة، �أم���ا بقي���ة �ملحا�صي���ل فاأ�صعارها 
م�صتقرة، كم���ا �أن مو�صم �خل�ص���ار �خلليجي 
و�ملحل���ي ب���د�أ، ل���ذ� ف���اإن جمي���ع �لكمي���ات 

و�الأنو�ع متو�فرة و�لو�صع حتت �ل�صيطرة.
�ل�صن���دوق  )�صع���ر  �الأ�صع���ار  وبلغ���ت 

باجلملة( يوم �أم�س كالت���ايل: �لطماطم 2.5 
دين���ار، �لكو�صا 3 دنان���ري، �لفلفل دينار�ن، 
3.5 دين���ار،  1.5 دين���ار، �خل����س  �لليم���ون 
�لبطاط���ا دين���ار و�ح���د، �جل���زر �ل�صع���ودي 
دينار�ن و2.5 دينار، و�الأ�صرت�يل 3.5 دينار.

وم���ن جانب �أ�صع���ار �لفو�ك���ه )باجلملة( 
فق���د بلغ �صعر �صندوق �لتفاح �ل�صغري 1.5 
دين���ار فيما و�صل���ت بع�س �الأن���و�ع �الأخرى 
لديناري���ن و3 دنان���ري، �لربتق���ال �للبن���اين 
دينار و�حد و�ل�صك���ري بدينارين و�الإفريقي 
5.5 دين���ار، �مل���وز 5.5 دين���ار، �ل�صنط���ر 2 

و2.5 دينار، و�لعنب 2.5 دينار.
ي�ص���ار �إل���ى �أن �الأ�صع���ار �ل�صابقة كانت 
لكمي���ات �جلملة، كم���ا �أنها تختل���ف باأحجام 

�ل�صناديق وبلد �ملن�صاأ.
كما وجه �لب�صتاين مالحظة للم�صتهلكني 
بعدم ت�صديق �الأخب���ار �لتي تن�رش يف و�صائل 
�لتو��ص���ل �الجتماع���ي دون ذك���ر �مل�صدر، 
موؤكد� �أن �ملنتجات �مل�رشية تدخل �لبحرين 
بعد �لك�ص���ف عليها من قب���ل وز�رة �لزر�عة 
ووج���ود �صه���ادة حتلي���ل خمتربي م���ن م�رش 
توؤك���د �أن �ملنتج���ات �مل�رشي���ة خالية من �أي 

مو�د �صامة.

األسماك واللحوم والدواجن
�ص���وق  يف  �جل���ز�ف  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
�ملنام���ة �ملرك���زي علي �صلم���ان، �إن �لطلب 
على �الأ�صم���اك �رتفع بن�صب���ة 70 % �لفرتة 
�ملا�صي���ة؛ ب�صب���ب �إج���ازة �ملول���د �لنب���وي 
�ل�رشي���ف �لت���ي تز�من���ت مع ط���رح �لرو�تب، 

موؤكد� �أن �الأ�صعار م�صتقرة.
و�أو�ص���ح �أن �الأ�صعار �مل�صتقرة �صاعدت 
عل���ى زي���ادة �لطلب. وي���رت�وح �صع���ر كيلو 
�صم���ك �ل�صايف ب���ني 1.5 دين���ار ودينارين، 
�ل�صع���ري 3 دنانري، �لهام���ور بني 5.5 و6.5 
دين���ار بح�ص���ب �حلج���م، �لكنع���د �لو�صط 3 
دنانري و�لكب���ري 3.5 دينار، �جلنم �صيد جزر 

حو�ر 3 دنان���ري و�ملناطق �الأخرى بدينارين، 
�لف�صكر �ملتوفر حجمه �صغري فقط ويرت�وح 
بني 1.2 دينار و1.5 دين���ار للكيلو �لو�حد، 
�مليد 3 دنان���ري، �لروبيان يرت�وح بني 1.5 

دينار و3 دنانري.
ب���دوره، قال �لق�ص���اب يف �صوق �ملنامة 
�ملرك���زي �صي���د نا����رش �حلليب���ي �إن �الإجازة 
و�لرو�تب �أنع�صت �ل�ص���وق بن�صبة ت�صل �إلى 
60 % خالل �الأيام �لثالثة �ملا�صية، مبيًنا �أن 
�رشف �لرو�ت���ب د�ئما ينع�س �ل�صوق �أول 10 
�أيام كما �أن �ملنا�صبات عادة ما تزيد �حلركة 

و�لطلب يف �ل�صوق.
وع���ن �لكمي���ات �ملطروح���ة �أك���د �أنه ال 
يوجد �إح�صاء، فهن���اك حو�يل 5 �أو 6 �رشكات 
للح���وم �لغن���م �أو �الأبقار يف �ل�ص���وق �ملحلية 
و�ملناف�صة قوية بينها و�الأ�صعار تعتمد على 
�جلودة ونوعية �للحم، )...( فهي غري ثابتة.

و�أو�صح �أن �مل�صتهلك �لبحريني يف�صل 
�للح���وم �مل�صتوردة م���ن �ل���دول �الإ�صالمية 
مثل حلم �لغنم �ل�صود�ين �لذي يرت�وح �صعر 
�لكيلو بني 2.6 و2.7 دين���ار، �أما حلم �لبقر 
فهو يف�ص���ل �لباك�صتاين ويبلغ �صعر �لكيلو 

2.2 دينار.
وم���ن جانب �لدو�جن، ق���ال تاجر �لدجاج 
و�لبي����س �صادق �صلم���ان �إن �لكميات �لتي 
تطرحه���ا �رشك���ة دملون للدو�ج���ن يف �لفرتة 

�الأخرية ب�صيطة جد� وال تغطي �لطلب.
و�أو�ص���ح �أنه ت�صل���م �خلمي����س �ملا�صي 
50 حب���ة دج���اج ذ�ت وزن 1000 غر�م و60 
حب���ة ذ�ت وزن 800 غر�م، مبيًنا �أن �ل�صعر ال 
ز�ل م�صتق���ر� عند 1.2 دينار، كما �أن �لدجاج 
�ل�صع���ودي “�لتنمي���ة” و “�لي���وم” بنف����س 

�ل�صعر )1.2 دينار للكيلو(.
وعن �لبي����س �أكد �أن �ملنت���ج �لبحريني 
ماز�ل �صعره مرتفع���ا، �إذ ي�صل �صعر �لطبق 
)�ل�صيتة( ل� 1.8 دينار، �لكويتي و�ل�صعودي 
1.1 دين���ار،  1.3 دين���ار للطب���ق، �لرتك���ي 

و�لهولندي دينار و�حد. 

“دار القرار”: ور�سة حول 
الفائز بـ “البحرين لريادة الأعمال”: العمل ال�ساق يوؤتي ثمارهالتحكيم باملنازعات البحرية

دعا رو�د �الأعمال لال�صتعانة ب� “متكني”

�ملنام���ة - جائزة �لبحري���ن لريادة �الأعمال: 
دعا موؤ�ص����س �رشكة بدر مودل���ز �ملتخ�ص�صة يف 
�صناع���ة من���اذج �لطائر�ت بدر م���ر�د، �لر�غبني 
ببدء م����رشوع جتاري �أن يقوم���و� بدر��صة �صاملة 
عن���ه و�أن ي�صتعين���و� ب���� “متك���ني” �لت���ي تعد 
مبادرة ناجحة جد�ً وغري متوفرة بالدول �الأخرى؛ 
كونه���ا متتلك ك���و�در ب�رشية يتمتع���ون باإملام 
كام���ل ومعرفة �صامل���ة ب�صاأن جمي���ع �خلطو�ت 
�لت���ي يج���ب �تباعها للدخ���ول يف جم���ال ريادة 
�الأعم���ال مما يوؤهله���م لتق���دمي �لتوجيه �لالزم 

جلميع �ملهتمني بهذ� �لقطاع.
موؤ�ص�صت���ه  ف���وز  عق���ب  م���ر�د،  و�أ�ص���اف 
بجائزة �لبحرين لري���ادة �الأعمال عن فئة جائزة 
�ملوؤ�ص�ص���ات �لوطنية ذ�ت �لطاب���ع �لدويل “�إن 
�جلائ���زة وت�صلمها من ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�الأعل���ى رئي����س جمل����س �لتنمي���ة �القت�صادية 
�صاح���ب �ل�صمو �مللكي �الأم���ري �صلمان بن حمد 
�آل خليف���ة، تقدير عال حظي���ت به وحمل �عتز�ز 
وفخر، و�صورة جميل���ة وق�صة �أ�رشدها الأثبت �أن 
�لعم���ل �ل�ص���اق ُيوؤتي ثم���اره يف نهاية �ملطاف. 
ولعب���ت )متكني( دور�ً مهم���اً يف دعمنا حل�صور 
�ملعار����س �لدولي���ة و����رش�ء �أجه���زة حديثة من 
�صاأنها �أن ت�صهل من عملية ت�صنيع �ملج�صمات”. 
يهوى م���ر�د منذ نعومة �أظف���اره عامل �لطري�ن، 
�إذ كان ير�ق���ب �لطائر�ت �ملحلق���ة من �ملطار 
�لكائ���ن بالقرب من منزل طفولت���ه، و�أدى هذ� 
�ل�صغ���ف �لى حت�صيل���ه �صه���ادة �لبكالوريو�س 
يف عل���وم �إد�رة �لف�ص���اء و�لط���ري�ن م���ن معهد 

فلوري���د� لتكنولوجي���ا �لط���ري�ن وح�صوله على 
�صه���ادة �ملاج�صت���ري م���ن جامعة �م���ربي ريدل 

للطري�ن. 
و��صتم���ر منذ ذلك �حل���ني يف جمع وت�صنيع 
�ملج�صم���ات حت���ى متك���ن يف �لع���ام 2000 من 
دخ���ول مو�صوع���ة غيني����س لالأرق���ام �لقيا�صية 
ك�صاحب �أك���رب ت�صكيلة متنوع���ة من جم�صمات 
�لطائ���ر�ت يف �لع���امل �لت���ي تتمي���ز بفخامته���ا 
وروعته���ا و�أناقتها. ويتطلع �إل���ى �إن�صاء متحف 
تعليمي، على هيئة مقهى يروي تاريخ �لطري�ن 

منذ بد�يته. 
وتاأ�ص�ص���ت �رشكة بدر مودل���ز �لعام 1998، 
�إذ مت �فتتاح ور�صة �صغ���رية ت�صم 6 �أ�صخا�س 
�صخ�ص���اً.   20 لت�صم���ل  تو�صع���ت  ث���م  فق���ط، 
ومنذ تد�صينه���ا، ��صتهرت بني رج���ال �الأعمال 

و�مل�صاه���ري ح���ول �لع���امل ب�صناعته���ا من���اذج 
�لطائر�ت بجميع �الأ�صكال و�الأحجام باليد وعلى 

ح�صب �لطلب. 
بعد ذلك، �أ�صافت �ل�رشكة منتجا جديد� من 
جم�صم���ات �ليخ���وت و�مل�صاري���ع �ملعمارية مما 
�صاه���م يف دع���م ��صرت�تيجية �ل�رشك���ة للتو�صعة 

و�بتكار خطط جديدة للم�صتقبل. 
يذك���ر �أن �ل�رشك���ة ُتلق���ب “برول���ز روي�س” 
�ملج�صم���ات؛ كونها ُتعد �ل�رشك���ة �لوحيدة �لتي 
ت�صن���ع �أنو�ع���ا متع���ددة م���ن �ملج�صمات حتت 

�صقف و�حد مما يجعلها �الأولى يف هذ� �ملجال.
وت�صعى جائزة �لبحرين لريادة �الأعمال �إلى 
خلق بيئة حا�صنة تط���ور وت�صجع ريادة �الأعمال 
يف �ململكة من خالل �الرتقاء مب�صتوى �لفائزين 
وتطوي���ر مهار�تهم عرب منحهم جل�صات تدريب 
متو��صلة من قبل �أبرز رو�د �الأعمال �لناجحني. 

ومتنح �جلائ���زة للفائزين م���و�رد وو�صائل 
�لدع���م �لتي ت�صاعدهم على �إجن���اح م�صاريعهم 
وتنميته���ا من خالل لقاء �خل���رب�ء و�الطالع على 
�أفكارهم �مللهم���ة. وتهدف كذلك �إلى �الإحتفاء 
بال���روح �لريادي���ة وحتفيز �البت���كار يف خمتلف 
قطاع���ات �الأعم���ال؛ من �أج���ل حتقي���ق �لتنمية 
�القت�صادي���ة يف �إط���ار روؤي���ة �ململك���ة للع���ام 
2030؛ لرتوي���ج ريادة �الأعمال عالوة على دعم 
منو هذ� �لقطاع وتنمية �ملوؤ�ص�صات �ملتو�صطة 
و�ل�صغ���رية، �إلى جان���ب بناء �رش�ك���ة قوية بني 
�لقطاع���ني �حلكومي و�خلا����س؛ بهدف تطوير 

مهار�ت ريادة �الأعمال لدى �الأفر�د. 

ي�صتع���د  �لق���ر�ر:  د�ر   - �ملنام���ة 
مركز �لتحكيم �لتج���اري لدول جمل�س 
�لتعاون ل���دول �خللي���ج �لعربية “د�ر 
تدريبي���ة  ور�ص���ة  لتنظي���م  �لق���ر�ر” 
يف  “�لتحكي���م  بعن���و�ن  تخ�ص�صي���ة 
�ملنازعات �لبحرية و�لتاأمني �لبحري”، 
وذل���ك يومي 22 و23 دي�صمرب �جلاري 

باملنامة بدعم من “متكني”.
و�صت�صهد �لور�ص���ة عر�س لبع�س 
�ملنازع���ات �لنا�صئ���ة ج���ر�ء �حل���و�دث 
و�أن���و�ع  �لب�صائ���ع  وتل���ف  �لبحري���ة 
�ملخاط���ر �لبحرية يف �لتاأم���ني �لبحري 
وما يتعلق به من تعوي�صات وتاأثريها 
عل���ى عق���ود �لتج���ارة �لبحري���ة، كم���ا 
�صيت���م ��صتعر�����س �لتحكي���م �لبحري 
�لدويل وم���دى فعاليته وتطبيقه على 
�ملنازعات �لبحري���ة يف منطقة �خلليج 
�لعربي، فيما �صتتناول حماور �لور�صة 
عقود �لنقل و�لنز�ع �لنا�صئ يف �لعقود 
�لبحري���ة و�التفاقيات �لدولية �لبحرية 

�حلديثة وتاأثريها على �لنقل �لبحري.
و�صيحا����رش يف �لور�ص���ة �مل�صت�صار 
باالأمم �ملتح���دة و�ملحكمة �لربيطانية 
�لقبط���ان �لدكت���ور عبد�الأم���ري �لفرج، 
�ل���ذي ميتل���ك خ���ربة طويل���ة ويحمل 

�لعديد من �ل�صهاد�ت.

�لعامل���ني  �لور�ص���ة  وت�صته���دف 
ب���اإد�ر�ت �لعقود و�الأق�ص���ام �لقانونية 
مبوؤ�ص�صات �جلمارك، �رشكات �لتاأمني، 
����رشكات نق���ل �لب�صائ���ع، موؤ�ص�ص���ات 
�ملو�ن���ئ و�لنق���ل �لبح���ري، �ملحامون 
�ملهتمني  �لقانونيني،  و�مل�صت�صارين 

بالتحكيم �لتجاري.
وق���ال �الأمني �لع���ام للمركز �أحمد 
جنم �إن “�لتحكيم يف �ملنازعات �لبحرية 
�أ�صبح �رشورة ع�رشية وم�صاحب لق�صاء 
�لدول���ة، وه���ذ� �الزده���ار �ل���ذي حلق 
بنظام �لتحكي���م مرجع���ه �ملز�يا �لتي 
يقدمها ه���ذ� �لق�ص���اء �خلا�س يف حل 
منازع���ات �لتج���ارة �لدولي���ة، لذ� فقد 
بات لز�ًما علينا �أن نوفر خربة عربية يف 
جمال �لتحكي���م ب�صفة عامة و�لتحكيم 
�لبحري ب�صفة خا�صة، وهو �الأمر �لذي 
���ا �أمام تع���دد �أمناط  يع���د و�جًب���ا مهنيًّ

�لتحكيم ونظمه وموؤ�ص�صاته”.
و�أ�ص���اف “وجد �لتب���ادل �لتجاري 
و�صيلت���ه �ملف�صلة يف �لنق���ل �لبحري، 
�إذ رغ���م �الأهمي���ة �ملتز�ي���دة لو�صائل 
�لنقل �لربي و�جلوي يف هذ� �لع�رش، �إال 
�أن و�صيلة �لنقل �لبحري ماز�لت حتتل 
�ملرتب���ة �الأولى �صم���ن و�صائل �لنقل 

�ملختلفة لقلة تكاليفها”.
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“�ســتــانــدرد” تــرفــع نـظـرتهــا �لـمـ�سـتـقـبـلـيــة القـتـ�ســـاد �لـبـحــريــن �إلى “مـ�سـتــقــرة”

“املـركـزي”: موؤ�صـرات اإيجابـيـة لالقتـ�صـاد الوطـنـي
منا بن�سبة 3.2 % بالن�سف �الأول من 2017

�ملنامة - بنـــا: �أكد م�ـــرف �لبحرين �ملركزي 
��ستمـــر�ر �اللتـــز�م ب�سعـــر �ل�رف �لثابـــت للدينار 
�لبحرينـــي مقابل �لـــدوالر، �إذ ميثـــل �سعر �ل�رف 
�لثابـــت مرتكز� �أ�سا�سا لل�سيا�ســـة �لنقدية؛ بهدف 
�حلفاظ على عملة م�ستقرة لدعم �القت�ساد وتوفري 
بيئـــة �قت�سادية منا�سبة، و�ساعـــد �الحتفاظ بهذه 
�ل�سيا�ســـة �لنقدية يف تطـــور �الأو�ساع �القت�سادية 

خالل �لعقود �ملا�سية. 
و�سبـــق ل�سنـــدوق �لنقـــد �لـــدويل �أن �أكـــد يف 
تقييمه �ل�سنـــوي للمملكة �لبحريـــن �أن �تباع نظام 
�سعـــر �ل�ـــرف �ملرتبـــط بالـــدوالر �الأمريكـــي هـــو 

�الأن�سب.
و�أو�سح �مل�ـــرف �أن �الأد�ء �الإيجابي القت�ساد 
�ململكة ظهر من خالل �رتفاعه خالل �لن�سف �الأول 
من �لعـــام 2017 بن�سبة 3.4 % مقارنة بن�سبة 3.2 

% يف �لعـــام 2016.  كما حقق �لقطاع غري �لنفطي 
منـــو� ملحوظا يف �لن�ســـف �الأول من �لعـــام 2017 
بن�سبة 4.7 % مقارنة بن�سبة 4 % يف �لعام 2016. 
وياأتـــي هـــذ� �لنمـــو مـــع ��ستمـــر�ر �نخفا�ـــض 
�أ�سعـــار �لنفط و�لعجز يف �مليز�نيـــة، ولكنه يعك�ض 
�ملبـــادر�ت �لتـــي �تخذتهـــا �حلكومـــة يف خف�ـــض 
�لنفطيـــة  غـــري  �الإيـــر�د�ت  وزيـــادة  �مل�روفـــات 
�إ�سافـــة �إلى �الإجـــر�ء�ت �الأخـــرى �ملنظمة لتح�سني 
�لبيئـــة �لقانونيـــة و�الأنظمة �خلا�ســـة بالن�ساطات 
�القت�ساديـــة �ملختلفة �لتـــي �ساهمت يف حت�سني 
بيئة �الأعمال �ملحلية وجاذبية �لبحرين لال�ستثمار، 
�إذ و�سلـــت قيمـــة  ��ستمـــرت يف معدلهـــا،  �لتـــي 
�ال�ستثمار �الأجنبـــي �ملبا�ر ملا يقارب 695 مليون 
دوالر لغايـــة �سهر �أكتوبر مـــن �لعام 2017 مقارنة 
مـــع 280 مليون دوالر خالل �لعام 2016.  وبح�سب 

رويـــرز، خّف�ســـت وكالـــة “�ستانـــدر �آنـــد بـــورز” 
�لت�سنيـــف �الئتماين للديـــون �ل�سيادية �لبحرينية 
طويلـــة �الأجـــل بالعملتـــني �ملحليـــة و�الأجنبية �إلى 
BB-، بدال مـــن B+، مع رفع �لنظـــرة �مل�ستقبلية 

من �سلبية �إلى م�ستقرة.
وقال �مل�رف “على �سوء �لتقرير �الأخري �لذي 
�أ�سدرته �لوكالة، من �ملهم �الإ�سارة �إلى �أنه بالرغم 
مـــن تر�جع م�ساهمـــة �لنفط يف �القت�ســـاد �إلى 20 
% �إال �أن �إيـــر�د�ت �لنفـــط ماز�لت ت�سكل �مل�سدر 
�لرئي�ـــض يف �مليز�نية �لعامة، وهو �الأمر �لذي يوفر 
لالقت�ســـاد دخـــال م�ستمـــر� مـــن �لعمـــالت �الأجنبية 
�لتي ت�ساعد على تلبيـــة �الحتياجات من �لو�رد�ت 
�ل�سلعيـــة و�لتحويـــالت �ملاليـــة  �ل�سلعيـــة وغـــري 

�ملختلفة �إلى �خلارج. 
و�أ�سار “لعل من �ملهم �الإ�سارة �أي�ساً �إلى �أن ما 

مييز �لبحرين هو وجـــود قطاع مايل متطور يخ�سع 
لبيئـــة ت�ريعيـــة ورقابيـــة تطبق �أحـــدث �ملعايري 
�لدوليـــة، �إذ تبلـــغ ن�سبـــة م�ساهمة �لقطـــاع �ملايل 
17.5 % مـــن �لنـــاجت �ملحلـــي �الإجمـــايل يف �لربع 
�لثـــاين من �لعام 2017 كما بلـــغ عدد �ملوؤ�س�سات 

�ملالية 393 يف �أكتوبر من �لعام 2017. 
كمـــا بلغت قيمة �لود�ئع لـــدى م�سارف قطاع 
�لتجزئة 45.1 مليار دوالر يف �أكتوبر 2017 و�لتي 
�سكلـــت �رتفاعـــا بن�سبـــة 4.5 % مقارنـــة بنف�ـــض 

�لفرة من �لعام 2016. 
وتتمتع �لبنـــوك بقاعدة مالية وم�ستوى ربحية 
ممتازة كما ت�سري نتائج �لف�سل �لثالث لهذ� �لعام، 
�إذ بلغت ن�سبة كفايـــة ر�أ�ض �ملال للقطاع �مل�ريف 

19.8 % يف �سبتمرب من �لعام 2017. 
وهـــذه موؤ�ـــر�ت تـــدل علـــى مكانـــة �لقطـــاع 

�مل�ريف ومتتعه ب�سيولـــة عالية لتحقيق متطلبات 
جميع �لعمالء من �أفر�د و�ركات.

و�أكـــد �مل�ـــرف �أن هـــذه �ملوؤ�ـــر�ت �الإيجابية 
�لتي حققها �القت�ساد �لوطني بالرغم من ��ستمر�ر 
�نخفا�ـــض �أ�سعـــار �لنفـــط تعك�ض جهـــود �حلكومة 
يف �تخـــاذ �الإجـــر�ء�ت �ملنا�سبـــة ال�ستمـــر�ر �لنمـــو 
�القت�سادي وبالتو�زي مع �الإجر�ء�ت خلف�ض �لعجز 
يف �مليز�نية، وهي �سيا�سة �ست�ستمر فيها �حلكومة 
من �أجـــل حتقيق �أف�ســـل �لنتائـــج �القت�سادية يف 
ظل �ملتغري�ت �القت�سادية و�ل�سيا�سية �الإقليمية 
�لت�سنيـــف  مـــن تخفي�ـــض  و�لدوليـــة.  وبالرغـــم 
�الئتمـــاين، فاإن هـــذه �ملوؤ�ـــر�ت �الإيجابيـــة توؤكد 
�سالمة �الأو�ســـاع �القت�سادية يف �لبـــالد و��ستقر�ر 
�ملعامـــالت �ملاليـــة و�مل�رفية وتوؤ�س�ـــض لقاعدة 

�قت�سادية يف مو�جهة كل تلك �لتحديات. 

اأمل احلامد من �صاحية ال�صيف

�أبــــدى �لرئي�ــــض �لتنفيــــذي لبنــــك �لبحريــــن 
و�لكويــــت ريا�ــــض �ساتــــر تفاوؤلــــه بــــاأد�ء �لقطاع 
�مل�ــــريف باململكــــة. وقال �إن �لبحريــــن و�لكويت 
حقــــق منو� يف �الأرباح هذ� �لعــــام حتى نهاية �لربع 
�لثالــــث بن�سبــــة 5.6 %، مو�سحــــا �أنــــه ي�سري على 
�لطريــــق �ل�سحيــــح. وتوقــــع �ساتــــر يف ت�ريحات 
لـــــ “�لبــــالد” �أن يحقق �لبنــــك نتائــــج مر�سية يف 
2017، وهــــو ما ين�سحب على �لبنــــوك �الأخرى �إذ 
حققــــت نتائج مالية جيدة حتى �الآن. وكان �ملدير 
�لتنفيــــذي للرقابة �مل�رفيــــة يف م�رف �لبحرين 
�ملركــــزي خالد حمد توقــــع يف ت�ريحات �سحافية 
�الأ�سبوع �ملا�سي �أن يحقــــق �لقطاع �مل�ريف �أد�ًء 

�أف�سل وزيادة يف �الأرباح.
و�أكد متانة وقوة �لقطــــاع �مل�ريف بالبحرين 
على مر �ل�سنني، )...( مر �لقطاع �مل�ريف باأزمات 
كثــــرية عاملًيــــا، �إال �أن �لبنــــوك باململكــــة �سلبة، 

و�ستحقق نتائج �أف�سل بنهاية �لعام.

�أقــــوى  ثانيــــة  �لتجاريــــة  �لبنــــوك  وكانــــت 
�لقطاعــــات �لتي حققت تقدًما بن�سبة 10 % على 
�أ�سا�ــــض �سنوي منذ بد�ية �لربع �الأول وحتى نهاية 
�لربــــع �لثالث مــــن �لعام �جلــــاري قيا�ًســــا بالعام 
2016، وفًقا الآخر �الإح�ساء�ت و�الأرقام �ملن�سورة 
يف �لتقريــــر �القت�ســــادي �لف�سلــــي �ل�ســــادر عن 

جمل�ض �لتنمية �القت�سادية.
ي�سار �إلى �أن جمعية م�سارف �لبحرين �أعلنت 
�أن �أربــــاح �لبنــــوك �لتجاريــــة )�لتجزئــــة( �ملحلية 
�ل�سبعــــة �ملدرجــــة يف �لبور�ســــة لالأ�سهــــر �لت�سعة 
�الأولى من �لعام 2017 بلغت 793 مليون دوالر، 
وذلــــك مقارنة بـ 735 مليــــون دوالر خالل �لفرة 
نف�سهــــا من �لعام 2016، وبتح�سن ملحوظ ن�سبته 
8 %.  وفيمــــا يتعلــــق بتوجــــه �لبحريــــن لتطبيق 
�ريبة �لقيمــــة �مل�سافة وتاأثريهــــا على �لبنوك، 
�أو�سح �ساتــــر �أن “�لبحرين مل تعلن موعد تطبيق 
�ل�ريبــــة، و�لبنــــك يدر�ــــض حالًيــــا �الأ�سيــــاء �لتي 
�سيكــــون عليهــــا تاأثــــري وتغيــــري بع�ــــض �الأنظمة 
�لد�خليــــة مبا فيها �أنظمــــة �لكمبيوتر؛ من �أجل �أن 

نكــــون م�ستعدين للتطبيــــق، ويعمــــل ��ست�ساري 
حالًيــــا على هذ� �الأمر”، م�سرًي� �إلى �لنتائج �الأولية 

للدر��سة �ست�سدر قبل نهاية �لعام �جلاري.
يف  باال�ستثمــــار  �لبنــــك  خلطــــة  وبالن�سبــــة 
�ملجمعات �ملالية، بني �أن �لبنك لديه 7 جممعات 

ماليــــة تغطــــي جميع مناطــــق �لبحريــــن، وال توجد 
م�ساريع جديدة لفتح جممعات مالية �أخرى، م�سرًي� 

�إلى �أن �خلطة حلالية لفتح فروع فقط.
و�أ�ســــاف �أن �لبنــــك لديــــه خطــــة يف �لفــــرة 
�ملقبلــــة الإعــــادة در��سة بع�ض �لفــــروع، �إذ �سيتم 

�إعادة فتح فرعــــني جديدين �أحدهما �إعادة متركز 
فرع، و�مل�رع �الآخر لفتح فرع جديد �لعام �ملقبل.

وبخ�سو�ض نظــــام بازل 3 و��ستعــــد�د �لبنك 
لتطبيقه، �أو�سح �ساتر �أن “�لبنك در�ض �ملو�سوع 
منــــذ �إ�سد�ر ورقــــة ��ست�سارية عــــن �لنظام قبل 4 
�أو 5 �سنــــو�ت، و��ستعد لهــــذ� للتطبيق، �إذ قام يف 
�أبريل 2016 باإ�سد�ر ر�أ�ض مال 100 مليون وكان 
�لطلــــب عليه ممتــــاز�، وهذ� �أدى �إلــــى �أن �لقاعدة 
�لر�أ�ض مالية للبنــــك تكفينا للخطة �ال�سر�تيجية 
على �ملدى ملتو�سط”، م�سرًي� �إلى �أن �لبنك لي�ض 
لديه �أي خطة الإ�سد�ر ر�أ�ض �ملال، الأن ر�أ�ض �ملال 

�حلايل يتما�سى مع متطلبات بازل 3.
�أ�ســــدر  2016 قــــد  �أبريــــل  �لبنــــك يف  وكان 
�سنــــد�ت ر�أ�ض �ملــــال �مل�ستدمية مــــن �لفئة )1( 

�لقابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دينار.
وفيمــــا يتعلــــق بوجــــود توجــــه لــــدى �لبنــــك 
باالندمــــاج مع بنوك �أخــــرى �أو �ال�ستحــــو�ذ عليها، 
�أو�ســــح �ساتر �أن �لبنك لي�ــــض لديه خطة حالية يف 

هذ� �الأمر.

درا�سة ال�ستقطاب خطوط مالحية عاملية للبحرين
“بن فقيه” اأف�سل مطور عقاري يف 2017

بح�سب جو�ئز جملة “ميد”

�ملنامـــة - بـــن فقيـــه: فـــازت �ركة بـــن فقيه 
لال�ستثمـــار �لعقـــاري بجائزة �ملطـــور �لعقاري لعام 

2017 من جملة “ميد”. 
ومت �ختيار �ل�ركة من بني 142 موؤ�س�سة تاأهلت 
للت�سفيـــات �لنهائية من خمتلف �أنحـــاء �ملنطقة يف 
25 فئة خمتلفة من �جلو�ئز، وذلك نظري م�ساهماتها 

يف حتقيق �لنمو و�لنجاح ملنطقة �خلليج.
وت�سلـــم مديـــر �لت�سويق لـــدى �ركة بـــن فقيه 
لال�ستثمـــار �لعقاري �أحمـــد خلفان، �جلائـــزة، وذلك 
خالل حفل �أقيـــم بهذه �ملنا�سبة يف دبي. ومت �ختيار 
�لفائزين عرب جلنة من �حلـــكام و�خلرب�ء �ملخت�سني 
يف هـــذ� �ملجـــال بعد �لنظر �إلى عـــدة معايري ت�سعها 

“ميد”.
وقـــال رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ل�ركة في�سل فقيه، 
� بفوزنا بهذه �جلائزة �لتي توؤكد  “�إننا فخورون جـــدًّ
متيزنـــا كمطـــور عقاري ر�ئـــد على م�ستـــوى منطقة 
�خلليج باأ�رها. وهذه لي�ست �ملرة �الأولى �لتي نحقق 

فيها �إجناًز� مبثل هذ� �حلجم”. 
و�أ�ســـاف فقيـــه “توؤكد هـــذه �جلائـــزة جهودنا 
�لكبرية �لتي بذلناها وحر�سنـــا على �لنجاح و�لتميز 
يف عـــدة نو�حي. فمنذ �نطـــالق �ل�ركة يف عام 2008، 
كان هدفنـــا حتقيـــق �لريـــادة على م�ستـــوى منطقة 

�ل�ـــرق �الأو�ســـط. وتركـــز �ل�ركـــة حاليًّا علـــى ر�سم 
م�ستقبـــل م�ـــرق للقطـــاع �لعقـــاري يف �لبحرين عرب 

�إطالق م�ساريع عقارية غري م�سبوقة”.
ومتتلـــك �ركـــة بن فقيـــه حمفظـــة متنوعة من 

�مل�ساريـــع �لعقاريـــة �لتـــي توفـــر نطـــاق و��سع من 
�خليـــار�ت لتنا�سب خمتلـــف �الحتياجـــات و�لرغبات 
باالإ�سافـــة �إلـــى �جلودة �لعاليـــة �لتي يتطلـــع �إليها 
�مل�ستثمر. وقامت “ميد” باإطالق هذه �جلو�ئز بهدف 
تقديـــر م�ساهمة �ل�ركات يف ق�سة �لنمو �ملده�سة يف 
�ملنطقة ولالحتفال بهذ� �الجناز �ملذهل، حيث قامت 

باختيار وتقييم �آالف �ل�ركات و�أ�سحاب �مل�سلحة.
وبينـــت “ميـــد” �أن �لنمو غري �مل�سبـــوق لقطاع 
�لبنية �لتحتية يف خمتلف �أنحاء دول �خلليج على مدى 
�لعقـــود �ل�ستة �ملا�سيـــة �سكل �أحد �أبـــرز �الإجناز�ت 
�لتـــي �سهدتها �ملنطقـــة يف �لع�ـــر �حلديث، وذلك 
بف�ســـل توجيهـــات �لـــروؤى �لوطنيـــة �لطموحة �لتي 
و�سعتهـــا قيادة كل دولة من هـــذه �لدول، �إذ �سهد 
�لعـــامل حتوالً يف �ملنطقة من بد�يـــات متو��سعة �إلى 
�ســـوق وع�رية وتقدمية ناب�ســـة باحلياة، فقد منت 
�ملدن �لرئي�سة لت�سبح حماور عاملية مهمة يف جمال 

�الأعمال و�لتجارة”.
وقامـــت جلنـــة �لتحكيم بتقييـــم م�ساهمات كل 
�ركـــة يف هـــذ� �لنجاح من خـــالل �إجناز�تهـــا يف جمال 
�الأعمـــال، وبر�مج �ال�ستد�مـــة �لبيئية، وثقافة �لقوى 
�لعاملـــة، و�ملمار�سات �ملبتكرة، وخدمـــة �لعمالء يف 

برنامج �مل�ساريع �لطموحة يف �ملنطقة.

• �أحمد خلفان يت�سلم �جلائزة	

• وزير �ملو��سالت �أثناء م�ساركته باالجتماع	

و�الت�ســـاالت:  �ملو��ســـالت   - �ملنامـــة 
بحـــث وزير �ملو��ســـالت و�الت�ســـاالت كمال 
�أحمد مـــع �ملديـــر �لتنفيذي ل�ركـــة در�وري 
تيـــم باور �إمكان �ال�ستفـــادة من خربة �ل�ركة 
يف �إعـــد�د در��سة؛ للنظر يف �إمكان ��ستقطاب 
املزي���د من اخلط���وط املالحي���ة العاملية الى 
�لبحريـــن وزيادة حجم عمليـــات �مل�سافنة يف 
مينـــاء خليفة بـــن �سلمان، �إ�سافـــة �إلى و�سع 
��سر�تيجيـــة وخطـــة عامـــة ت�سهـــم يف زيادة 
�ملينائيـــة  و�خلدمـــات  �لعمليـــات  فعاليـــة 

�ملختلفة �ملقدمة يف �مليناء.
وجاء �للقاء علـــى هام�ض م�ساركة �لوزير 
علـــى ر�أ�ـــض وفد بحرينـــي يف �جتمـــاع �لدورة 
�لعادية �لثالثـــني للجمعية �لعامـــة للمنظمة 
�لبحرية �لدولية �لـــذي عقد مبقر �ملنظمة يف 
لنـــدن.  وح�ـــر �الجتماع �أكرث مـــن 170 دولة 
ع�ســـو� يف �ملنظمـــة ومنها 21 دولـــة عربية، 
�إ�سافـــة �إلـــى �أكـــرث مـــن 80 منظمـــة وهيئة 
وموؤ�س�ســـة معنيـــة ب�ســـوؤون �ملالحـــة �لبحرية 
وقطـــاع �لنقل �لبحـــري. ومت خـــالل �الجتماع 
�عتماد �لعديد من �لقر�ر�ت �ملهمة و�ملوؤثرة 
علـــى �سناعة �لنقل �لبحـــري و�سوؤون �ملالحة 
�لبحرية، كما متت مر�جعـــة ومناق�سة �لعديد 
من تقارير �للجـــان �لرئي�سة و�للجان �لفرعية 

�لعاملـــة يف �ملنظمة �لبحرية �لدولية و�عتماد 
�الهد�ف �ال�سر�تيجية للمنظمة وخطة �لعمل 

و�الأولويات للعامني �ملقبلني.
كمـــا مت خالل �الجتمـــاع �نتخـــاب �أع�ساء 
�ملقبلـــني،  للعامـــني  �ملنظمـــة  جمل�ـــض 
و�طلـــع �ملجل�ـــض على تقريـــر �إد�رة �لتدقيق 
�الإلز�مـــي �لـــذي جتريه �ملنظمة علـــى �لدول 
�الأع�ســـاء؛ للتاأكد من �لتز�مها بتنفيذ �ملهام 
و�مل�سوؤوليـــات �ملناطة بها وفقاً للمعاهد�ت 
و�ملدونـــات �ل�ســـادرة عن �ملنظمـــة �لبحرية 

�لدولية و�لتي �ن�سمت لها هذه �لدول. 

قالـــت م�سادر يف قطاع �الت�ساالت �إن تعديالت 
قانونيـــة مرتقبـــة على قانـــون �الت�ســـاالت �ستمهد 
لبدء ف�سل �ل�سبكة �الأر�سيـــة لـ “بتلكو” عن �أن�سطة 

�ل�ركة �الأخرى.
وبح�ســـب �مل�سادر، فـــاإن �لتعديـــالت �جلديدة 
�ستنظـــم عـــدًد� من �الأمـــور كعالقة �ل�ركـــة �جلديدة 
�لتـــي �ستن�ساأ من تق�سيـــم عمليات بتلكـــو �حلالية، 
مع خمتلف �الأطـــر�ف يف �سناعة �الت�ساالت، و�لتي ال 

يتطرق لها �لقانون �حلايل بالتف�سيل.
ويعـــد فتـــح �سبكـــة �الت�ســـاالت �الأر�سيـــة يف 
ـــا، ثاين �أهم  �لبحريـــن و�لتـــي متتلكها “بتلكو” حاليًّ
نقلـــة ي�سهدهـــا قطـــاع �الت�ســـاالت �ملحلـــي خـــالل 
عقديـــن، بعـــد ك�ر �حتـــكار �لنقال وفتـــح �لت�سغيل 

.”VIVA“ ل�ركتي “زين” و
وقالـــت �مل�سادر �إن قانـــون �الت�ساالت �حلايل 
و�لـــذي �سدر يف �لعام 2002، يحتـــاج الإعادة �لنظر، 
ـــا طرح مو�سوع ف�سل �خلدمـــة عن �ل�سبكة،  خ�سو�سً
وذلـــك حلماية �ملناف�سني �ملتوقع لهـــم �أن ي�سغلو� 

�خلدمات �الأر�سية با�ستخد�م �سبكة “بتلكو”.
�لتـــي  �ل�ركـــة  فـــاإن  �لت�ســـور�ت،  وبح�ســـب 
�ل�سبكـــة  بتوفـــري  “بتلكـــو” �ستقـــوم  �ستوؤ�س�سهـــا 
�الأر�سيـــة جلميـــع �ملرخ�ـــض لهـــم بطريقـــة عادلـــة 
وبر�ســـوم موحدة، دون �أن تكون ل�ركة “بتلكو” �الأم 

لل�ركة �جلديدة �أي �أف�سلية �أو �متياز�ت جتارية.
وقـــال م�ســـدر �إن �ل�ركـــة �لتـــي �ستوؤ�س�سهـــا 
“بتلكو” قـــد ت�ساهم فيها �ـــركات �أخرى الحًقا بعد 
عدة �سنو�ت، لكن �ل�ركة �ستظل مقدمة خدمة جلميع 
�ركات �الت�ساالت وفق ر�ســـوم موحدة. وتاأتي هذه 

�لتحـــركات يف �إطار خطـــة �لبحريـــن يف توفري �سبكة 
�ألياف ب�ريـــة جلميع �أنحاء �لبحرين باأ�سعار تناف�سية 
مـــن �أجل دعم �لقطاع �القت�ســـادي �لذي بات يعتمد 

على �الت�ساالت ب�سورة كبرية.
وبح�ســـب �خلطـــة �لوطنيـــة لالت�ســـاالت فـــاإن 
�لبحريـــن �سيكون لديها �سبكـــة �ألياف ب�رية تغطي 
�لبحريـــن بحلـــول �لعـــام 2019، �إال �أن ت�سييد �سبكة 
جديدة قـــد يتطلب ��ستثمـــار�ت �سخمة تفوق 150 
مليـــون دينـــار بح�ســـب �لتقديـــر�ت، لتكـــون �سبكة 
“بتلكـــو” �لتـــي �سيدتها طو�ل �ل�سنـــو�ت �ملا�سية 

�حلل �الأقـــرب و�الأقل كلفـــة، لكن �الأخـــرية �سيكون 
من حقها ��ســـرد�د �لكلفة �لتي تكبدتها يف ت�سييد 

�لبنية �لتحتية �الأر�سية.
لالإنرنـــت،  �لبحريـــن  بد�لـــة  �ركـــة  وكانـــت 
و�ململوكـــة للحكومة، �سعـــت لتاأ�سي�ض �سبكة �ألياف 
ب�رية تربط �لبالد، وقد قدرت كلفة �مل�روع حينها 
بنحـــو 12 مليون دينار، وذلـــك باالعتماد على �أنفاق 
�سبكـــة �لكهرباء يف متديد كابـــالت �الألياف �لب�رية، 
�إال �أن هـــذه �مل�ساعـــي مل تف�ـــض �إلـــى تاأ�سي�ض هذه 

�ل�سبكة.

تعـديـالت يف قانـون االت�ســاالت متهيـًدا لتق�سـيـم “بتـلـكـو”
�ركة جديدة تدير �ل�سبكة �الأر�سية �لعام �ملقبل

• �ساتر متحدًثا لـ “�لبالد” )ت�سوير: ر�سول �حلجريي(	

علي الفردان

�ساتر لـ “$”: اأداء القطاع امل�رصيف يدعو للتفا�ؤل 
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

�شفيق يغادر االإمارات عائداً اإلى القاهرة
دبي - العربية.نت:

اأف���اد م�ش���در اإماراتي م�شوؤول باأن الفريق اأحمد �شفيق، املر�ش���ح الرئا�شي يف انتخابات 2012 
ورئي�س الوزراء امل�رصي االأ�شبق، غادر اأم�س دولة االإمارات العربية املتحدة عائدا اإلى القاهرة، وفق 
م���ا نقل���ت وكالة االأنباء االإماراتية )وام(. وقال امل�شدر امل�ش���وؤول يف بيان، اأم�س ال�شبت، اإن “عائلة 

الفريق اأحمد �شفيق مازالت موجودة يف الدولة بالرعاية الكرمية لدولة االإمارات العربية”.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة امل����رصي، �شامح �شك���ري، اأكد، اجلمع���ة، اأن من ح���ق اأي �شخ�س الرت�شح 
لالنتخاب���ات الرئا�شية املقبلة يف م�ر، �ريطة توافر ال����روط القانونية فيه، م�شرياً اإلى اأن القانون 
امل����رصي ال مينع اأح���داً من الرت�شح. جاء ذل���ك يف رد �شكري على �شوؤال: هل تعتق���د اأن الفريق اأحم 
�شفي���ق ميكنه اأن ي�شارك يف االنتخابات الرئا�شية املقبل���ة؟ والذي طرحه اأحد مديري منتدى احلوار 

املتو�شطي الذي ت�شت�شيفه العا�شمة الإيطالية روما، وي�شارك فيه الوزير امل�ري.
واأج���اب �شكري يف اللق���اء الذي بثته و�شائل اإعالم حملية م�رصي���ة، اأن “القانون ال مينع اأحداً من 

الرت�شح، ولكن اأعلم اأنه )اأي �شفيق( لديه بع�ض الق�شايا، ول اأعرف هل حلت اأم ل؟”.
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 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

بحث الرئي����س امل�رصي، عب���د الفتاح 
ال�شي�ش���ي، اأم�س ال�شبت، م���ع وزير الدفاع 
االأمريك���ي، جيم����س ماتي����س، يف القاهرة، 
مكافح���ة الإره���اب واأم���ن منطق���ة ال����رق 
االأو�ش���ط، بح�ش���ب م���ا اأف���ادت الرئا�ش���ة 

امل�رصية.
الرئا�ش���ة  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
امل�رصية، ب�ش���ام را�شي، اإن ال�شي�شي بحث 
اأثناء الجتم���اع، الذي ح����ره وزير الدفاع 
امل����رصي الفري���ق اأول �شدق���ي �شبح���ي 
وعدد من كب���ار امل�شوؤول���ني الع�شكريني 
االأمريكي���ني، “تعزيز اأوج���ه التعاون بني 
اجلانبني خا�شة عل���ى ال�شعيد الع�شكري، 
مبا ي�شاهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة 
للبلدي���ن وعل���ى راأ�شها مكافح���ة االإرهاب 
وا�شتع���ادة الأم���ن وال�شتق���رار يف منطقة 

ال�رصق االأو�شط”.
وبح�ش���ب املتحدث امل�رصي، فقد اأكد 
ماتي����ض اأثناء الجتماع “دع���م بالده مل�رص 
ووقوفها بجانبها يف حربها �شد االإرهاب”.

 رام اهلل )الضفة الغربية( – رويترز:

االإ�شالمية  طالبت حركة املقاومة 
احلكوم���ة  ال�شب���ت  اأم����س  )حما����س( 
الفل�شطيني���ة برئا�ش���ة رام���ي احلم���د 
اهلل برفع العقوب���ات عن قطاع غزة اأو 

اال�شتقالة.
وقال���ت احلرك���ة يف بي���ان “اإنن���ا 
نطال���ب حكوم���ة احلم���د اهلل القي���ام 
بواجباته���ا وم�شوؤولياته���ا كاملة ويف 
مقدمتها رف���ع العقوبات الظاملة عن 
�شعبن���ا يف غزة اأو تق���دمي ا�شتقالتها 

وت�شكيل حكومة اإنقاذ وطني”.
وقال يو�ش���ف املحمود املتحدث 
الر�شمي با�شم احلكومة “اإن ت�رصيحات 
حما�س لالأ�ش���ف ال�شديد تعترب تراجعا 
وا�شح���ا عن امل�شاحلة الوطنية، وتعد 
ن�شفا لكافة اجلهود املبذولة من اأجل 
اإنه���اء االنق�شام االأ�ش���ود للتمكن من 
اإنه���اء معان���اة اأبناء �شعبن���ا البطل يف 

قطاع غزة”..

عمان – أ ف ب:

ا�شتقبل العاهل االأردين اأم�س ال�شبت 
روؤ�ش���اء اأفارقة ووزي���ري الدفاع االأمريكي 
اململك���ة  ي���زورون  الذي���ن  والربازيل���ي 
للم�شاركة يف اجتماعات حول �شبل مكافحة 
االإره���اب تعق���د م���دى يوم���ني يف مدينة 
العقبة ال�شاحلية )جنوب(، بح�شب ما اأفاد 

بيان �شادر عن الديوان امللكي.
وق���ال البي���ان ال���ذي تلق���ت وكال���ة 
فران����س بر����س ن�شخ���ة من���ه اإن امللك عبد 
اهلل الث���اين عقد ال�شبت لق���اءات مع وزير 
الدف���اع االأمريك���ي جيم����س ماتي�س ووزير 
الدفاع الربازيلي راوؤول جونغمان وروؤ�شاء 
نيجرييا حممد بخ���اري وغينيا األفا كوندي 
والنيج���ر حمم���د اي�شوف���و وم���ايل اإبراهيم 
بوبك���ر كيتا. واأو�شح البي���ان اأن اللقاءات 
تاأت���ي يف اإطار “االجتماع���ات املنعقدة يف 
مدين���ة العقبة )ال�شاحلية 328 كلم جنوب 
عمان( عل���ى مدى يوم���ني، لبحث اجلهود 
والفك���ر  االإره���اب  حمارب���ة  يف  الدولي���ة 

املتطرف، خ�شو�شا يف غرب اإفريقيا”.

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

اأقر جمل����س ال�شي���وخ االأمريكي، ليل 
اجلمعة ال�شبت، م����رصوع قانون مايل �شخم 
ين�ض على تخفي�شات �ريبية، يف انت�شار 

هام للرئي�س دونالد ترامب.
ويتحت���م االآن التوفي���ق ب���ني الن�س 
الذي اأقر ب�51 �شوتا مقابل 46 وال�شيغة 
التي تبناها جمل�س النواب يف 16 نوفمرب.

و�شيك���ون ه���ذا اأول اإ�ش���الح كبري يف 
عه���د الرئي�س االأمريكي ال����45 بعد ف�شله 
خ���الل اخلري���ف يف اإلغ���اء قان���ون ال�شمان 
ال�شح���ي الذي اأق���ره �شلفه ب���اراك اأوباما، 

تنفيذا لوعد انتخابي قطعه.
واأعل���ن ال�شنات���ور اجلمه���وري ج���ون 
كورن���ني “اإنه���ا حلظ���ة هام���ة للعائ���الت 
الت���ي  ال�شغ���رى  وال����رصكات  االأمريكي���ة 
تنتظر لطي �شفحة النتعا�ض القت�شادي 

البطيء يف عهد اأوباما.”

بحث التعاون الع�شكري 
بني القاهرة ووا�شنطن

حما�س: رفع العقوبات عن 
غزة اأو ا�شتقالة احلكومة

 العاهل االأردين يلتقي 
وزير الدفاع االأمريكي 

جمل�س ال�شيوخ يقر 
قانون ترامب ال�ريبي

التحالف: انتفا�شة �شعب اليمن �شتخل�شه من �رش ميلي�شيات اإيران
    �شالح: اأدعو القوات امل�شلحة لرف�ض تعليمات احلوثي

واأ�ش���اف اأن “اأ�شقاءهم يف حتالف دعم ال�رصعية 
عل���ى ثقة تام���ة ب���اأن ا�شتعادته���م زم���ام املبادرة 
وانحيازه���م ل�شعبهم اليمن���ي وانتفا�شته املباركة 
�شتخل����س اليمن من ����رصور امليلي�شي���ات االإيرانية 
الطائفية الإرهابية، وعودة مين احلكمة اإلى حميطه 

الطبيعي العربي اخلال�ض”.
و�شهدت الأي���ام الثالثة املن�رم���ة ا�شتباكات 
ب���ني اأن�شار الرئي����ض اليمني ال�شاب���ق علي عبداهلل 
�شالح وميلي�شيات احلوثي، اإل اأن املعارك احتدمت 
فجر ال�شبت بني الطرفني، ما اأدى اإلى �شقوط اأكرث 

من 80 قتيالً.
و�شيطرت قوات ح���زب املوؤمتر ال�شعبي العام 
عل���ى مبن���ى وزارة الدف���اع واجلم���ارك واملالي���ة يف 
العا�شمة اليمنية، كما �شيطرت بدعم من جمموعات 

قبلية على مطار �شنعاء.
ودع���ا الرئي�ض اليمن���ي ال�شاب���ق، علي عبداهلل 
�شالح الق���وات امل�شلحة لرف�ض تعليمات ميلي�شيا 

احلوثي. وقال يف كلمة له، اإن ال�شعب اليمني حترك 
وقام بانتفا�شة �شد الع���دوان ال�شافر من احلوثي، 
واأ�ش���اف “اليمني���ون االآن يختارون قي���ادة جديدة 

بعي���دا ع���ن امليلي�شي���ات”. واأ�شاف “اأدع���و جميع 
ال�شعب اليمن���ي يف كل املحافظ���ات وكل مكان اأن 
يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن اليمن �شد العنا�رص 

احلوثية التي تعبث باليمن منذ 3 �شنوات لالنتقام 
ممن حقق���وا وحدة اليم���ن وثورة �شبتم���ر”. وقال 
“انتف�شوا لوحدتكم ومن اأجل دولتكم”. وا�شتعلت 
�شنعاء منذ �شاعات الفج���ر االأولى يوم ال�شبت بني 
�ريك���ي النق���الب، ميلي�شي���ات احلوث���ي، وق���وات 
ح���زب املوؤمت���ر ال�شعب���ي الع���ام امل���وايل للرئي�س 
اليمن���ي ال�شاب���ق علي عب���د اهلل �شال���ح. و�شيطرت 
ق���وات “املوؤمتر”، مدعوم���ة بف�شائ���ل قبلية على 
مط���ار العا�شم���ة اليمنية، ف�شالً عن مب���اٍن حكومية 
عدة كانت �شقط���ت يف يد ميلي�شيات احلوثي بعيد 
انقالبها على ال�رصعي���ة، كاجلمارك واملالية، والبنك 
املرك���زي، بالإ�شاف���ة اإل���ى وكال���ة �شب���اأ احلوثي���ة، 
ومبن���ى التلفزيون. كما �شيطرت عل���ى مبنى وزارة 
الدفاع ومع�شك���ر النقل يف �شنعاء. اإلى ذلك، متكن 
م�شلح���ون قبلي���ون من ط���رد ميلي�شي���ا احلوثي من 
مدينة املحويت ، كما اأفي���د عن قيام قوات موالية 

للموؤمتر بال�شيطرة على مدينة اإب .

• �شورة من �ريط فيديو التقطه م�شورو “ فران�س بر�س” اأم�ض ويظهر فيها مقاتلون حوثيون على �شيارة ع�شكرية يرفعون راية ان�شار اهلل يف �شنعاء )اأ ف ب(	

عواصم – وكاالت:

اأعلن التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن، اأنه يتابع كافة الأو�ساع اجلارية على ال�ساحة 

اليمنية، بح�سب ما اأوردت وكالة “وا�س” ال�سعودية. واأكد يف بيان وقوف التحالف بكل قدراته يف 

كافة املجالت مع م�سالح ال�سعب اليمني للحفاظ على اأر�سه وهويته ووحدته ون�سيجه الجتماعي 

تعليقاً  ال�سبت  اأم�س  اأ�سدره  بيان،  التحالف يف  وال��دويل. وقال  والإقليمي  العربي  الأم��ن  اإط��ار  يف 

على احتدام املعارك يف �سنعاء بني قوات حزب املوؤمتر ال�سعبي العام املوايل للرئي�س اليمني ال�سابق 

علي عبداهلل �سالح وميلي�سيات احلوثي، “هذه املرحلة من تاريخ اليمن تتطلب التفاف ال�سرفاء 

من اأبناء اليمن يف هذه النتفا�سة املباركة على اختالف انتماءاتهم احلزبية والقبلية، مبن فيهم 

اأبناء حزب املوؤمتر والأحزاب الأخرى وقياداتها ال�سرفاء للتخل�س من امليلي�سيات التابعة لإيران”.

�شبط اأجهزة ات�شالت قطرية بحوزة ميلي�شيات اإيران ب�شنعاء
اأبوظب����ي - �ش����كاي نيوز عربي����ة: اأوردت 
و�شائ����ل اإع����الم حملي����ة يف �شنع����اء اأن قوات 
حزب املوؤمتر ال�شعبي الع����ام �شبطت اأجهزة 
ات�ش����االت ا�شتخباراتي����ة بح����وزة عنا�����رص من 
ميلي�شي����ات احلوثي الإيراني����ة، للتوا�شل مع 

�شباط خمابرات يف الدوحة.
وقال����ت امل�ش����ادر اإن����ه اأثناء عملي����ة اأ�ر 
ع�����رصات امل�شلح����ني املنتم����ني مليلي�شي����ات 
احلوث����ي الإيرانية، �شبطت الق����وات “اأجهزة 

ات�شالت قطرية”، ي�شتخدمها عنا�ر احلوثي 
للتوا�شل مع �شباط خمابرات يف الدوحة.

وكان الرئي�����س اليمني ال�شابق، علي عبد 
اهلل �شال����ح، قد رف�����ض و�شاط����ة قطرية من 
حاكم قطر متيم بن حمد، كانت تهدف لإنقاذ 
ميلي�شي����ات احلوث����ي الإيراني����ة. ول����دى قطر 
عالقات قوي����ة مبيلي�شيات احلوثي الإيرانية، 
الت����ي انقلبت عل����ى ال�رصعي����ة وا�شتولت على 

ال�شلطة يف اليمن قبل 3 اأعوام.

باريس - أ ف ب:

ق���ال الرئي�س الفرن�ش���ي، اإميانويل ماكرون، 
اأم����س ال�شب���ت، اإنه يج���ب اإنه���اء امليلي�شيات يف 

العراق ومن �شمنهم احل�شد ال�شعبي”.
واأ�ش���اف يف املوؤمت���ر ال�شحايف ال���ذي جمعه 
م���ع رئي�س حكوم���ة اإقليم كرد�شت���ان، نيجريفان 
ب���ارزاين ونائبه كوب���اد طالباين، اأن���ه تتطرق اإلى 
احلرب �ش���د االإرهاب وحمارب���ة “داع�س”، و�شدد 

على �رصورة اأن يبقى العراق موحدا.
واأك���د اأن���ه �شيتح���دث م���ع رئي����س ال���وزراء 
العراق���ي، حي���در العب���ادي، بعد انته���اء االجتماع 
مع ب���ارزاين، م�شيفا “اأثق مبق���درة العبادي على 
حل امل�شاكل �شمن ع���راق موحد”، م�شريا اإلى اأن 
“فرن�شا تدعم احل���وار الوطني العراقي، وينبغي 
احلف���اظ عل���ى حق���وق الكرد، وق���د اأعلن���ا �شابقا 
احرتامن���ا لق���رارات املحكمة االحتادي���ة، وفرن�شا 

تدعم تطبيق القرار 140”.
وقال الرئي�س الفرن�ش���ي “اإن باري�س ت�شعى 
الإيج���اد اآلية م���ن اأجل اإط���الق احلوار ب���ني اأربيل 

وبغ���داد”، مبينا “ا�شتقبلنا رئي����س حكومة اإقليم 
كرد�شت���ان نيجريف���ان بارزاين كرئي����س حلكومة 
�رصعي���ة”. واأ�ش���اف اأن “احرتام االإقلي���م لقرارات 
االحتادي���ة يعني اجت���اه امل�شاكل نح���و احللحلة”، 

موؤك���دا اأن “ق�شي���ة ال�شتفتاء منتهي���ة، ونحرتم 
قرارات املحكمة االحتادي���ة، وجندد حر�شنا على 

ال�شداقة الفرن�شية الكردية”.
م���ن جانب���ه، اأك���د رئي����س حكوم���ة االإقلي���م، 

نيجريف���ان ب���ارزاين، اأنه باإمكان فرن�ش���ا اأداء دور 
فع���ال يف ح���ل م�ش���اكل االإقلي���م مع بغ���داد وفق 
الد�شتور، مبينا بالقول “اأعلنا �شابقا ونعلن االآن 
احرتامنا لق���رارات املحكمة االحتادية، وال م�شكلة 
لدينا يف اإ����راف ال�شلطة الحتادي���ة على املعر، 

وما زلنا نعمل على احلوار مع بغداد”.
والتقى ب���ارزاين، ماكرون يف ق����رص االإليزيه، 
الي���وم، وبحثا حل االإ�شكاالت ب���ني بغداد واأربيل 
عرب احلوار بني احلكومت���ني، والعالقات الثنائية 
ب���ني االإقلي���م وبغ���داد من جه���ة، وب���ني االإقليم 

وفرن�شا من جهة اأخرى.
وقد و�شل رئي�س حكوم���ة اإقليم كرد�شتان، 
العا�شم���ة  اإيل  اجلمع���ة،  ب���ارزاين،  نيجريف���ان 
الفرن�شي���ة باري�س، بدع���وة ر�شمية م���ن الرئي�س 

الفرن�شي اإميانويل ماكرون.
وكان ب���ارزاين والوف���د املراف���ق ل���ه، دخلوا 
االأرا�ش���ي الرتكية برا من مع���رب خابور احلدودي، 
وا�شتقل���وا طائرة خا�شة من مط���ار “�رصف الدين 
اأجلي” ب�رن���اق اإلى اإ�شطنب���ول، ليتوجهوا بعدها 

اإلى باري�س.

ماكرون: يجب إنهاء كافة ميليشيات العراق ومن ضمنها الحشد
الرئيس الفرنسي دعا إلى حوار بين بغداد واألكراد

• ماكرون خالل موؤمتر �شحايف مع رئي�س وزراء كرد�شتان العراق نيجرفان بارزاين ونائبه قباد طالباين يف االإليزيه اأم�س )اأ ف ب(	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

أحبب نفسك أوال..
كيف لن���ا اأن ُنحب االآخرين ونحن ال 
نحب اأنف�سن���ا، هل راأيت وع���اء م�رشوخا 

يحتفظ مبا فيه!؟
كيف لك اأن تعطي �سيئا ال متلكه؟ 
اأو ت�سع���ر بالطماأنين���ة مع ج�س���د وروح 

ل�ست معها على ِوفاق؟
كيف لك اأن ُت���ب خالقك واأنت ال 

ُتب نف�سك؟
نعم فبحب���ك نف�سك �ستحب خالقك 
وكاأن حب���ك لنف�سك هو طريق الو�سول 

للعبادة احلقيقية.
اأن ت���ب نف�س���ك لي����س اأن تغ���ر 
بها وتتك���ر، ال، فمن يفعل ذلك يخدع 

نف�سه وهو ال يحبها اأ�سالً.
م���ا  اأن تفع���ل  اأن ت���ب نف�س���ك، 
ينفعها واإن كان ممالً وال ت�ستهيه، واأن 
تبع���د عنها ما ي�رشه���ا واإن كانت تتوق 

له.
اأن تب نف�س���ك، باطمئنانك حني 
اجللو����س لوح���دك دون اأن تبح���ث عن 

�سيء يلهيك عن �سجيجها!
اأن تب نف�سك، حني يعريك حزن 
اأو تع���ب مفاجئ تعرف �سببه. وال تقول 

ال اأعلم ما بي!
ب�سب���ب ان�سغالك الدائ���م حتى عن 
نف�س���ك اأ�سبحت جتهل م�ساعرك وتعب 

ج�سدك وما �سببه!
اأن تب نف�س���ك، ال تمل يف قلبك 
�سغين���ة وال ح�س���دا اأو حقدا عل���ى اأحد، 
كون���ك مكتفي���ا بنف�سك، غني���ا بها عن 

مراقبة االآخرين.
اأن ت���ب نف�س���ك، ت�سع���ر باحل���ب 
جت���اه اجلميع، ت�سع���ر بالف���رح والغنى 
املظاه���ر  تخدع���ك  ال  والطماأنين���ة. 
واملادي���ات، فاأنت تعلم اأن ال�سعادة يف 

قلبك، فاأنت مطمئن وقنوع.
اأن تب نف�سك، تك���ون حكيماً فال 

تت�سبب بحماقة ت�رشك واالآخرين.
اأن ت���ب نف�سك، تكون واقفاً على 
درب احلقيق���ة ما�سياً يف رحلتها متاأمالً 
نف�سك واحلياة، موقن���اًً موؤمناً بربك ثم 
بنف�سك، حمباً متاأمالً متذوقاً للجمال يف 

كل �سيء..
عندما ت���ب نف�سك تطيب احلياة، 

تعي�س ب�سالم، تعبد اهلل حقاً..
اأن  تاأك���د  نف�س���ي؟!  اأح���ب  كي���ف 
املفت���اح يف يدي���ك واالأجاب���ات كله���ا 
عن���دك، فق���ط اأع���ط نف�س���ك الفر�سة 
واختل بنف�سك.. متاأمالً جاًدا عازًما على 

اإيجاد احلقيقة و�ست�سل.

فاطمة الجمعة

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

“أم العريف”

 المشكلة:
�أخت��ي تك��رين ب�سع �سن��ن، ولكن ما ي�ؤملني �سغ��ر عقلها وقل��ة تفكريها، فهي م�سيط��رة �إىل درجة 

ف�سيع��ة، وم�سابة بجن���ن �لعظمة، �سيطرتها جعلت جمي��ع �أخ��تي يبتعدن ع��ن بع�سهم �لبع�ض، حتى 

و�لدتي ال ت�ستطيع �لرد على ما تفعل.

عندم��ا تزوج��ت قلت �إنها �ستتغري، لكن زو�جها جعلها �أكرث �سيط��رة، وحتى عندما �أجنبت فاإن ذلك 

مل يزدها �إال حب �الفتعال وخلق �لكثري من �مل�ساكل، وعندما حتدث لها م�سكلة مع زوجها فالبد للجميع 

�أن يعرف ذلك، فهي �لتي يجب �أال يقال لها كلمة “ال”.

ه��ي د�ئم��ا �أم �لعري��ف وكل در��س��ات �لعامل قد در�س��تها ود�ئما تت�ه��م �ملر�ض، وكل م��ن يق�ل �إنه 

مري�ض ب�س��يء فهي �أي�س��ا ي�س��يبها �ملر�ض نف�س��ه، وهي دكت�رة وطباخة ولديها خرة يف �الإ�س��عافات... 

�إل��خ. كما �أنها جتعل من يتحدث معها ي�س��ك يف �س��حة معل�ماته حتى و�إن كان و�ثق��ا منها، وحتى عندما 

جنتمع كلنا ومنرح معا وتك�ن جل�س��تنا �أن�س��ا و�س��حا فالبد �أن تقلبها نكد� وم�س��اكل. �أرج� �أال تق�ل يل 

كلم��ي زوجه��ا، فهي تغار عليه حتى من ظله، ولكن عندما يعاتبها يف �س��يء يك�ن جمرما يف حقها وترتك 

�لبيت، وعندها حتاول و�لدتي �مل�سكينة �إر�ساءها وعمل �مل�ستحيل من �أجلها، مع ذلك هي ال تعرف قدر� 

حتى ل��لدتي وتتكلم عنها من ور�ئها، وبعد فرتة نفاجاأ باأننا �لذين �أخطاأنا يف حق �ل��لدة.

باهلل عليك يا دكت�ر، �أريد حال لهذه �الأخت �مل�سيطرة و�حلاقدة و�لناقمة حتى على نعمة ربها.

 الحل:
االأخ����ت )ز.ز(، لق����د ب����داأت ب�سي����ل من 
العت����اب على اأخت����ك الك����رى، وال اأعلم اإن 
كانت ت�ستحق كل ذلك اأم اأنك بالغت بع�س 
ال�سيء بتوجي����ه اتهامات عدي����دة تكونت 
ح�س����ب املواق����ف الت����ي �سادفت����ك معها، 
وكاأن����ك ت�رشدي����ن الوجه ال�سلب����ي فقط من 
ق�سة حياتها، فماذا عن اجلانب االإيجابي؟ 
اأال يوج����د لديه����ا �س����يء م����ن االإيجابية يف 
حياته����ا؟! يب����دو اأنك كتبت ه����ذه الر�سالة 
يف حلظة غ�س����ب وانفع����ال �سديدين وقد 
تكون نتيجة تراكمات ازدادت ثم تفاقمت 
يف �سكل تذمر و�سك����وى ومل تتحملي حتى 

فا�س �سرك!
اأخت����ي العزي����زة، لقد اتبع����ت اخلطوة 
االأول����ى الت����ي كان ينبغ����ي اأن تقومي بها، 

اأال وهي الكتابة املعرة عن تلك امل�ساعر. 
اأم����ا فيما يتعلق مب�سكلة اأختك، فاإن كانت 
تع����اين م����ن كل تل����ك ال�سلبي����ات ب�سورة 
وا�سحة، فاأعتقد اأنه����ا بحاجة اإلى م�ساعدة 
اإر�سادية، وحبذا ل����و طلبت تلك امل�ساعدة 
باإرادتها ال�سخ�سي����ة دون تدخل اأو فر�س 
م����ن اأحد، فاإن اأمكن����ك اإقناعها بذلك لكان 
االأمر يف غاية ال�سهولة، ولكن يبدو اأن االأمر 
�سع����ب وخا�سة اأن����ك ط����رف يف املو�سوع 
وقد تتح�س�س من ذلك كثريا وت�سبح اأكرث 

�رشامة يف �سلوكياتها.
هن����اك بع�����س االأ�سالي����ب التي ميكن 
اتباعه����ا يف مث����ل هذه احل����االت، من بينها 
اأ�سل����وب التفاعل والتع����اون معها بطريق 
االأخذ والعط����اء بعيدا ع����ن التجريح، وهذا 
االأ�سلوب متبع يف بع�س احلاالت املغلوب 

عل����ى اأمرها والت����ي تتاج اإل����ى الر�سية 
واملجامل����ة املحنكة لكي تتنازل عن بع�س 

ال�سلوكيات غري املرغوب فيها.
غ����ري  �سلوكه����ا  يف  مت����ادت  اإذا  اأم����ا 
املقبول بعد اتب����اع هذا االأ�سلوب فعليكم 
اأن تتجاهل����وا ت�رشفاته����ا، وجتنبوه����ا قدر 
االإم����كان لكي تتلم�����س اأخطاءه����ا بنف�سها 
وت�سع����ر بنبذ االآخرين لها ولو لفرة زمنية 

معينة.
اأخت����ى العزيزة.. قد يك����ون اأحد هذين 
االأ�سلوبني مفيدا م����ع اأختك مع اأنني اأميل 
اأن تتبع����ي  االأول، واآم����ل  االأ�سل����وب  اإل����ى 
�لأ�سلوب �لأمثل معها ب�رشط �أن يخلو من �أي 
�سفة عدائية اأو نزع����ة عك�سية قد تقودك 
اإل����ى الهدم بدال من البناء، مع متنياتي لك 

بالتوفيق. ز.ز - المنامة

الحياة جميلة... ولكن!

هل تحقق لي “التربية” حلم الطفولة؟
جاءت حاملة ملفها املليء باالإجناز.. 
حلمها منذ اأن كانت طفلة عندما اأخرها 
والداه���ا ومعلماته���ا باأنه���ا موهوب���ة يف 
الر�س���م. ومن هنا ينطل���ق احللم الريء 
الذي مل يجد اإلى اليوم مكانه على اأر�س 

الواقع.  
ب���اب  الطموح���ة  ال�ساب���ة  طرق���ت 
“الب���الد” اآمل���ة اأن ت���رى حلم���ا واقع���ا، 
وباب���اً مفتوحا لتحقي���ق طموحها بعد اأن 
اأو�س���دت يف وجهها اأبواب وزارة الربية 

والتعليم.
فن���ون  بكالوريو����س  خريج���ة  ه���ي 
تربوي���ة بجامع���ة البحري���ن دفع���ة العام 
2007، فنان���ة ولها فعالي���ات واأن�سطة 
عدي���دة على ال�سعيد الفن���ي والوطني، 
فح���وى �سكواه���ا اأنها بع���د 10 �سنوات 
من تخرجها مل تنل الوظيفة التي �سعت 

بكل جد من اأجل احل�سول عليها.
تق���ول، ب�سوت ه���ادئ “لق���د كان 
حلم���ي من���ذ الطفول���ة، وال���دي مدر�س 
وكان مث���اال للمدر����س املتفاين يف عمله 
واملعطاء لوطن���ه، وكان قدوتي ومثلي 
االأعلى.. كم كنت فخورة به، ومتنيت اأن 
اأكون مثله، اأوجه عر ما اأملك من طاقات 
وق���درات واإبداع ر�سال���ة �سامية وموؤثرة 

الأبناء وطني”.
 2007 الع���ام  “تخرج���ت  وت�سي���ف 
مبع���دل 3.14، وكن���ت اأ�سع���ى جاه���دة 
الأط���ور موهبت���ي ط���ول ف���رة الدرا�سة 
وكنت مثاب���رة يف درا�ست���ي مهما كانت 
الظ���روف واملعوق���ات، وا�سع���ة حلم���ي 

ن�سب عيني لكي اأ�سب���ح مدر�سة الفن، 
وبعد التخرج يف كل �سنة اأتقدم المتحان 
ال���وزارة واملقابل���ة ثم اأج���د نف�سي على 
الئح���ة االنتظار، وهك���ذا ظل احلال ملدة 

10 �سنوات”.
وعما تفعل���ه طوال ف���رة االنتظار، 
تق���ول اإنه���ا قدم���ت الأح���دى املدار�س 
اخلا�سة املتوا�سعة يف البحرين يف العام 
2014، وكان لها م�ساركات فنية وطنية 
عدة، وت�سيف “حقق���ت فوزا لطالبنا يف 
م�سابق���ات الوزارة الوطنية مثل م�سابقة 
ت�سمي���م اأجم���ل يافطة مبنا�سب���ة العيد 

الوطن���ي  الوطن���ي وم�سابق���ة امليث���اق 
وم�ساركة يف م�سابقة )لوحة من وطني(”.

وتق���ول “قم���ت بزي���ارات طالبي���ة 
وعم���ل  وم�سارك���ة  الوطن���ي  لل����رشح 
به���دف  م�سابق���ات داخلي���ة وخارجي���ة؛ 
تعزيز االنتم���اء وحب الوط���ن، كما اأنني 
افتتح���ت 3 معار����س مدر�سي���ة طالبية 

خالل ال�سنوات الثالث املا�سية”.
وبنرة يحدوها االأمل، وجهت ال�سابة 
ر�سالة اإلى وزير الربية والتعليم، تقول 
فيه���ا: �سع���ادة الوزير ماج���د النعيمي، 
بع���د التحي���ة والتقدي���ر، اإنن���ي �سعيدة 

باإجن���ازي وعطائي الفني، كما كان االأمل 
ي���زداد م���ع كل حلظ���ة ع�سته���ا يف تعب 
الدرا�س���ة باأن األق���ى الوظيفة الالئقة يف 
جم���ال تخ�س�س���ي، لكن احلل���م ا�سطدم 
مبعوقات مل تخطر ببايل. وبداأت م�ساعر 
الياأ����س تت����رشب اإلى نف�س���ي. ال اأريد اأن 
اأفق���د االأمل كل���ه. لذلك اأ�س���ع ر�سالتي 
هذه بيدكم وكلي اأمل ب���اأن تلقى منكم 

التجاوب. مع خال�س التحايا.

البيانات لدى المحرر

أين نفيسة؟!    
اأنا ام���راأة بحرينية اأعمل بدوام كلي نه���ارا، ولدّي مركز 
جتمي���ل مبنطقة �سند تدي���ره بناتي وبع����س االأقارب، وقد 
ا�ستقدمت عل���ى كفالتي عاملة متخ�س�س���ة يف نق�س احلناء 
واأعم���ال التجمي���ل، وقمن���ا با�ستيف���اء جمي���ع اال�سراطات 

القانونية لت�سغيلها.
ولك���ن �رشعان م���ا ب���داأت العامل���ة، وتدع���ى نفي�سة، يف 
التغيب ع���ن العمل ل�ساعات كث���رية والتعلل باملر�س رغم 
اأن الك�س���ف الطبي املوق���ع عليها يوؤكد اأنها ال تعاين من اأي 
مر����س، ومع ذلك كنا نعاملها ب���كل لطف واعترناها واحدة 

منا. 
ظل���ت نفي�س���ة على ه���ذا احل���ال حتى فوجئ���ت يف يوم 
باملرك���ز  العام���الت  م���ن  بات�س���ال  نوفم���ر   15 االأربع���اء 
يخرونن���ي باأن ن�س���اء جمهوالت يدعني اأنه���ن موظفات يف 
�سف���ارة الدولة التي تمل نفي�سة جن�سيتها اقتحمن املركز 
وفت�س���ن يف ملحقاته وحققن م���ع العامالت االأجنبيات وقمن 
بتخويفه���ن وال�رشاخ اأم���ام الزبائن وبث الرع���ب يف املكان 

والت�سهري باملركز زعما باأنه يتاجر بالب�رش!
ويف نهاي���ة هذا الهج���وم املفاجئ اأخ���ذن معهن نفي�سة 
ورحلن. وبعد حماوالت عدة ملعرفة مكان نفي�سة واالت�سال 
بال�سفارة مرارا واإر�سال فاك�س واإمييل، مل اأ�سل اإلى نتيجة، 
ت���ارة يقولون يل اإنهم حجزوا لها غرفة يف فندق خم�س جنوم 
وتارة يقولون اإنها مري�سة بامل�ست�سفى، واأخريا قالوا اإنهم 
ال يعلم���ون ع���ن نفي�سة اأي �س���يء ومع هذا يطالب���ون بجواز 

�سفرها!
ك���وين مواطنة بحرينية اأطالب اجله���ات املعنية باتخاذ 
اإج���راء يرد يل اعتباري عل���ى موقف ال�سفارة م���ن االقتحام، 
واتهامن���ا باملتجارة بالب����رش، وتهريب العامل���ة دون اإذن اأو 
�سابق اإنذار اأو اأمر قانوين من النيابة العامة اأو مركز ال�رشطة.

البيانات لدى المحرر



البالد سبورت

مل يكن مس��اء الخمي��س املايض عاديا 
بالنسبة ملنتس��بي نادي النجمة، فقد 
ش��هد تتويج الفري��ق األول لكرة اليد 
ب��كأس البطول��ة اآلس��يوية لألندية يف 
نس��ختها العرشي��ن الت��ي أقيمت يف 

حيدر آباد الهندية. 
ليل��ة اكت��ى لونها ب��األزرق واألبيض 
فق��ط؛ فالفريق بقميص��ه “الرهيب” 
قدم مس��توى كبريا للغاي��ة يف النهايئ 
واس��تحق  القط��ري،  الدحي��ل  أم��ام 
الخروج منترصا عطفا عىل األداء الذي 
قدمه عىل م��دار الش��وطني خصوصا 
يف الدقائق األخرية الت��ي تعامل معها 
بعنرَصي الهدوء والروح العالية، ومتكن 
من بس��ط إيقاعه عىل اللقاء وتوسيع 
ف��ارق األهداف الذي أط��اح بخصمه 

بجدارة واستحقاق.
بطول��ة غالي��ة، اعت��ىل ع��ىل إثره��ا 

بط��ا،  التتوي��ج  منص��ة  “الرهي��ب” 
يف س��ابقة تاريخي��ة للعبة ك��رة اليد 
البحرينية. ودون أدىن ش��ك، ُيحس��ب 

هذا اإلنجاز الفريد - الذي جعله يصل 
للعاملي��ة ع��ر تأهله لبطولة “س��وبر 
جل��وب” - إىل مجل��س إدارة الن��ادي 

وعىل رأس��هم الرئيس الذهبي “صانع 
واألب  القط��ان  عي��ى  البط��والت” 
الروح��ي للعبة كرة الي��د “النجاموية 

ورئيس  طال��ب  محم��د  البحريني��ة” 
جهاز اللعبة صاح الرفاعي والجهازين 
اإلداري والفن��ي وكتيبة الاعبني الذين 

بفضل س��واعدهم تحق��ق ذلك، وهم 
كابنت الفريق حس��ن محمود، حس��ني 
الصي��اد، عيل عيد، عيل مريزا، حس��ني 

اسمــــه النجمــــة.. ومحــد يتحـده..       وكـــأس آســــيا صـــــار بــيــــده
العالمي” “ال��ره��ي��ب  ف��رح��ة  ي��رص��د  س��ب��ورت”  “ال��ب��اد 
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سيكون فريق النجمة عىل موعد يوم غٍد )االثنني( 
ملعاودة الظهور يف الساحة املحلية عر اللقاء املؤجل 

األول من الجولة الخامسة ملنافسات دوري أندية 
الدرجة األوىل لكرة اليد، إذ سياقي فيه فريق 

التضامن، عىل أن يخوض يوم الخميس املقبل لقاءه 
الثاين املؤجل لحساب الجولة السادسة، الذي سيكون 
أمام باربار يف لقاء منتظر ومرتقب لجامهري الفريقني 

وعشاق لعبة كرة اليد.
فالنجمة ُقبيل مغادرته للمشاركة يف البطولة اآلسيوية لألندية بحيدر 

آباد، متكن من حصد 12 نقطة من 4 انتصارات، كانت 

عىل حساب االتفاق، سامهيج، الدير والبحرين.

ودون شك أن “الرهيب” ينظر للمباراتني املقبلتني 

بأهمية كبرية؛ كونه يريد استعادة مركز الصدارة 

الذي فقده خال فرتة غيابه، وضامن وصوله للنقطة 

18 قبل فرتة التوقف الطويلة للمنافسات؛ بسبب 

تحضريات منتخبنا الوطني ملشاركته يف التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة ملونديال العامل واملقرر انطاقتها يف شهر يناير العام املقبل.

ـــور مـــحـــلـــيـــًا غــــدًا ـــه ـــظ ــــعــــاود ال ــــب” ي ــــرهــــي “ال
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إنجاز “الجيل الذهبي”

للوالدة العزيزة

طبقنا تعليمات المدرب

الروح القتالية أدت للفوز

النجمة بمن حضر

صعبة ونهايتها سعيدة

الرجال في وقت الشدائد

القطان هو “قبطان منصات التتويج” 

تابعت اللقاء بجنون

العزيمة قادتنا للكأس
رفع مدير فريق النجمة خالد 

فامرزي خالص التهاين والتريكات 
إىل القيادة الرشيدة مبناسبة اإلنجاز 

غري املسبوق كأول ناٍد بحريني 
يحقق بطولة آسيا يف جميع 

األلعاب وكأول ناٍد يصل إىل بطولة 
“سوبر غلوب” ألندية العامل.

وقال فامرزي ل� “الباد سبورت”: 
أهنئ “شيخ الشباب” ممثل جالة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والنائب األول لرئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 

لنادي النجمة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ووزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر، وأشيد بدعمهم ورعايتهم للشباب والرياضة 
يف مملكتنا ومتابعتهام امليدانية لجميع األندية واملنتخبات الوطنية يف 

مختلف مشاركاتهم. 
وبني فامرزي ل� “الباد سبورت” أن ما حققه فريق النجمة من إنجاز 

مرشف ورائع للعبة كرة اليد البحرينية مل يأت من فراغ، وإمنا من تخطيط 
واسرتاتيجية وعمل من ِقبل مجلس إدارة النادي برئاسة عيى القطان 

“مهندس اإلنجاز”، والحمد لله حلم تحقيق اآلسيوية طال انتظاره وتحقق 
بتكاتف الجميع وسواعد األبطال من العبني وإداريني ومدربني، والتاريخ 
سيتذكر هذا الجيل الذهبي لكرة اليد النجاموية الذي فاز بالبطولة دون 

أي هزمية.

أهدى العب النجمة حسني بابور لقب الكأس اآلسيوية إىل والدته 
العزيزة التي كانت دامئا متابعة له وألخبار مبارياته يف البطولة وتدعو 

له بالتوفيق والنجاح والحمد لله كانت دعواتها مجابة.
وقال بابور ل� “الباد سبورت” إن املشوار ملنصة التتويج مل يكن 
سها بل كان صعبا للغاية يف ظل قوة املباريات التي لعبوها يف 

دور املجموعات واملرحلة التي تلتها، وإن فريقه كان ينظر ملباريات 
البطولة بنفس القدر من األهمية ويعطي كل مباراة حجمها من 

التفكري والعطاء، حتى متكنوا من الوصول للمباراة النهائية التي توجوا 
فيها جهودهم بتحقيق املركز األول بجدارة واستحقاق.

وأشاد بابور مبا قدمه زماؤه الاعبون ومن خلفهم الجهازان الفني 
واإلداري طيلة أيام البطولة، إذ تحملوا ضغط املباريات البدين والنفيس 

حتى توجوا جهودهم باملركز األول الذي يليق بهم، كام أنه مل ينس 
دور إدارة النادي برئاسة عيى القطان ورئيس جهاز اللعبة صاح 

الرفاعي يف دعمهم ومساندتهم الفريق منذ بداية املوسم.

عزا العب النجمة حسني محمد أسباب 
الفوز باللقب اآلسيوي إىل تطبيق 

تعليامت مدرب الفريق زهري بن مسعود 
بحذافريها واللعب بشكل جامعي منظم.

وقال محمد ل� “الباد سبورت”: فضا 
عن الجدية واالنضباط يف التدريبات 
التي سبقت وأثناء مباريات البطولة، 

فإن الاعبني كانوا يف قمة الرتكيز الذهني 
لخوض املباريات مبستوى واحد دون 

التقليل والرتاخي بأي مواجهة، وهذا ما 
جعل الفريق يكسب املباريات الواحدة 

تلو األخرى بصورة مثالية، مضيفا: كام 
أن الاعبني كانوا ينفذون ويطبقون تعليامت املدرب أثناء املباريات 

بحذافريها يف الشقني الدفاعي والجامعي مع التحرك السليم واللعب 
بشكل جامعي يسوده الهدوء والثقة بالنفس، وكانت هذه من أهم 

العوامل التي جعلت الفريق يتوج بالكأس.

أشار حارس النجمة هشام عبداألمري 
إىل أن الروح القتالية التي ظهر عليها 

العبو فريقه يف املباراة النهائية هي 
التي أدت لتحقيق الفوز واالنتصار 

بالبطولة الغالية.
وقال عبداألمري ل� “الباد سبورت”: يف 

بادئ األمر أشكر الاعبني عىل عطائهم 
بأرضية امليدان طيلة مباريات البطولة 

التي قدموا فيها مستويات رائعة 
ونتائج ملفتة، تصدروا من خالها دور 

املجموعات بكل استحقاق واجتازوا 
دور نصف النهايئ ثم النهايئ، وهذا يعود إلخاصهم وتكاتفهم معا منذ 

بداية املوسم وعزميتهم يف الظهور الائق وتحقيق البطوالت كام حدث يف 
البطولتني السابقتني )السوبر البحريني والسوبر البحريني اإلمارايت(.

وبني عبداألمري أن هذا اإلنجاز ُيحسب لسواعد الاعبني، فابد اإلشادة 
بالجهازين الفني واإلداري للفريق وأيضا ملجلس اإلدارة برئاسة عيى 

القطان.

أكد الاعب “الغائب” عن فريقه يف منافسات البطولة اآلسيوية 
لألندية بال بشام أن النجمة ال يتأثر وال يتوقف عىل العب معني؛ 

كونه فريقا بطا ويلعب مبن حرض وهذا ما حدث متاما حينام تقلدوا 
امليداليات الذهبية وكأس البطولة وتأهلهم لبطولة العامل.

وقال بشام ل� “الباد سبورت” إنه كان يتمنى الحضور مع الفريق يف 
البطولة ومشاركة زمائه يف هذا املحفل الكبري إال أن الظروف حالت 

دون ذلك، ولكن الحمد لله الاعبون أثبتوا أنهم رجال وأهل لذلك 
يف تحقيق االنتصارات الواحد تلو اآلخر وبلوغ املباراة النهائية التي 
لعبوها بغياب بال وإصابة عيل مريزا ومتكنوا من تحقيق الهدف 
املنشود وهو كأس البطولة. مشيدا يف الوقت ذاته بجهود إخوانه 

الاعبني عىل روحهم القتالية طوال أيام البطولة ولألدوار املهمة 
للجهازين الفني واإلداري.

وأهدى بشام اإلنجاز إىل القيادة الرشيدة وإىل مجلس إدارة النادي 
برئاسة عيى القطان عىل دعمهم الامحدود للفريق والذي كان له 

أثر كبري يف تحقيقه، إضافة للجمهور البحريني والنجاموي. 

أشار العب النجمة حسني عيل 
“جنيك” إىل أن أجواء البطولة اآلسيوية 

تعتر صعبة بدءا من املباراة األوىل 
يف دور املجموعات حتى وصولهم 
للمباراة النهائية؛ باعتبار أن هناك 

فرقا هي األخرى تسعى لنفس الهدف 
الذي ينشده فريقه، والحمد لله كانت 

النهاية سعيدة لهم.
وقال “جنيك” ل� “الباد سبورت” إنه 

بفضل التكاتف والتعاون والعزمية 
واإلرادة التي تحىل بها الاعبون 

والتحضري الذهني والنفيس االحرتايف من ِقبل الجهازين الفني واإلداري 
واالسرتاتيجية الصحيحة التي انتهجها الفريق بإعطاء كل مباراة 

أهميتها وحساسيتها متكن الفريق من أن يسري بشكل سليم ويحقق 
اللقب الغايل، مضيفا: تعب أفراد الفريق كافة من خال التدريبات 
واملباريات كثريا من أجل الظفر بهذا اإلنجاز الذي سيخلده التاريخ 

عىل مر السنني عر فوز النجمة بالبطولة دون أن يتعرض ألي هزمية.

أكد كابنت النجمة حسن محمود 
أن فوز فريقه باملباراة النهائية عىل 

الفريق القطري دليل عىل األداء 
الكبري الذي قام به جميع الاعبني.

وقال محمود ل� “الباد سبورت”: كام 
يقول املثل “الرجال ال تظهر إال وقت 

الشدائد”، أثبت زمايئ جميعا أنهم 
أهل لذلك؛ كونهم لعبوا أدوارا كبرية 

يف مباريات البطولة، أمثرت عن الفوز والظفر بلقب كبري، رفعنا من 
خاله راية مملكة البحرين عاليا يف جمهورية الهند، ودوّنا يف تاريخ 

البطولة اسم النجمة كأول فريق يحرز البطولة الغالية، مضيفا أن 
املباراة النهائية كانت صعبة للغاية يف ظل قوة املنافس والبداية غري 

الجيدة لفريقه والتي تأخر فيها عىل صعيد النتيجة، ولكن هذا اليشء 
مل يحبط من عزمية رجال فريقه يف العودة ألجواء اللقاء بأدائهم الجاد 

والروح القتالية التي تسلحوا بها حتى النهاية. 

أكد عضو مجلس إدارة 
ورئيس جهاز كرة اليد بنادي 

النجمة صاح الرفاعي أن 
اللقب اآلسيوي الذي تحقق 
من خال الفريق األول لكرة 
اليد، يعود فضله لله سبحانه 
وتعاىل أوال ثم لرئيس النادي 

عيى القطان الذي يعتر 
هو صاحب اإلنجاز الحقيقي 
بدعمه واهتاممه ومساندته 

الكبرية للعبة عموما وللفريق 
خصوصا.

وقال الرفاعي يف ترصيح خص 
به “الباد سبورت”: لألمانة، إن 
التتويج بكأس اآلسيوية لألندية 

لهو مبعث فخر واعتزاز 
لجميع منتسبي وأنصار هذا 

الكيان الكبري، وداللة كبرية 
عىل أن نادي النجمة الزال 

حارضا يف خارطة اللعبة، 
وهذا بكل تأكيد تكمن وراءه 

أسباب وركائز عدة أهمها 
اسرتاتيجية مجلس اإلدارة 

برئاسة عيى القطان للعبة 
كرة اليد، التي تهدف إىل مزيٍد 

من التألق والنجاح وهذا ما 
يرتجم الطموحات والتطلعات 
املنشودة لدى أبناء “الرهيب”.

وأضاف أن القطان له دور 
بارز يف االرتقاء مبسرية النادي 
خال فرتة ترؤسه هذا الكيان 

العظيم، وهو يعمل بكل حب 
وإخاص وبنظرة مستقبلية 

تنم عن حجم االهتامم 
والرعاية التي يوليه للنادي؛ 

وذلك من أجل املحافظة عىل 
املكاسب التي حققها ومواصلة 

الريادة والتميز التي تجعل 

اسم النجمة ساطعا بني األندية 
األخرى.

وأثنى الرفاعي عىل دور 
الجهازين اإلداري والفني 

للفريق عىل تأدية دورهام 
عىل أكمل وجه، وكانا عىل قدر 
املسؤولية املاقاة عىل عاتقهم، 

وأشاد بسواعد الاعبني دون 
استثناء عىل ما قدموه من 

جهود وتضحيات وروح عالية 
أظهروا من خالها معدنهم 

األصيل وأبهروا الجميع 
باملستويات الافتة والنتائج 

الطموحة املرضية.
وختم الرفاعي ترصيحه 

بتوجيه شكره الجزيل لجميع 
أعضاء مجلس اإلدارة برئاسة 

عيى القطان واألمني املايل 
عباس أحمدي عىل دعمهم 

ومتابعتهم الحثيثة للعبة كرة 
اليد وتذليل مختلف الصعاب 

التي تواجههم، متمنيا أن 
يوفق الجميع يف عمله ويعلو 
هذا الكيان العريق برجاالته 
ومنتسبيه ألرقى املستويات 

والنتائج املرجوة.

 أوضح العب النجمة عيل مريزا، الذي 
غاب عن مشاركة زمائه يف اليوم 
الختامي بداعي اإلصابة، أنه تابع 

املباراة من عىل دكة االحتياط وهو يف 
حالة جنون تامة.

وقال مريزا ل� “الباد سبورت” إن 
إصابة التمزق منعته من خوض 
مباراة الحلم ولكنه أرص عىل أال 

يكون بعيدا عن زمائه يف مثل هذا 
التوقيت، ونزل ألرضية امللعب وجلس 
مع الاعبني عىل دكة االحتياط، كنوع 

من الدعم املعنوي ومؤازرة منه وهذا أقل يشء يستطيع فعله من 
أجل الفريق وهو بهذه الحالة، مضيفا أنه مع انطاق املباراة وميض 
الوقت مل يتاملك نفسه كونه مل ير نفسه يوما من األيام جليس دكة 

االحتياط يف مثل هذه املباريات، وقام بترصفات غريبة ال إرادية طيلة 
املباراة، ولله الحمد كانت النهاية سعيدة للجميع.

وأشار مريزا إىل أنه كان يثق بإمكانات زمائه الرجال وبقدرتهم عىل 
الفوز وتحقيق اللقب، وفعا أثبتوا ذلك أمام مرأى الجميع، وهو يثني 

عىل ما قدموه يف املباراة النهائية خصوصا وباقي منافسات البطولة، 
مؤكدا أن فوز فريقه بالنهايئ اآلسيوي ألول مرة قد يكون فأل خري عىل 

صعيد املنتخب والفرق األخرى؛ إذ دامئا ما يكون النهايئ نحسا عىل 
اللعبة البحرينية يف البطوالت السابقة.

بني العب النجمة عيل عيد أن تحقيق 
الكأس مل يتحقق إال بالعزمية التي تحىل 
بها الفريق قبل شد رحاله إىل جمهورية 

الهند للمشاركة يف البطولة اآلسيوية.
وقال عيد ل� “الباد سبورت”: بكل 

رصاحة نية الظفر باللقب مل تأت عن 
طريق الصدفة، بل لتخطيط مجلس 

اإلدارة والجهاز الفني ونية الاعبني الذين 
تعاهدوا منذ وجودهم يف البحرين بأن 

يذهبوا لحيدر آباد بهدف واحد وهو 

الفوز بالبطولة وال سواها، وهذا نابع من 
الثقة بأنفسهم وبإمكاناتهم، والحمد لله 

وفقوا يف ذلك عن جدارة واستحقاق.
وأضاف أن هذا اإلنجاز تحقق بعد تعب 

وجهد كبري كون البطولة كانت صعبة 
ومبارياتها قوية، والاعبون تعاملوا مع 

جميع املباريات عىل محمل الجد وخطوة 
بخطوة حتى وصلوا للمباراة النهائية 

وواجهوا أصعب الفرق املشاركة ومتكنوا 
من اإلطاحة بها.

وأشار عيد إىل أن أن كل الفرق كانت 
مستعدة بعدد من املحرتفني وعىل أعىل 

مستوى فني بخاف فريقه الذي كان 
فيه محرتف واحد، ولكن كان “حموصة” 

نجام من نجوم الفريق وقدم كل ما 
يف جعبته وساهم فيام وصل إليه 

الفريق، مهديا اإلنجاز إىل زوجته وأبنائه 
ووالديه وإىل الجامهري البحرينية عموما 
والنجاموية خصوصا وإىل مجلس إدارة 

النادي برئاسة عيى القطان.

لم تأت من فراغ

للقيادة والشعب البحريني

اآلسيوية تؤكد جدارتنا 

بنينَّ العب النجمة مهدي 
سعد أن “البطولة مل تأت 
فراغ، بل هي مثرة عمل 

وجهد وتعب من ِقبل 
املدرب والاعبني الذين كانوا 

يتدربون ويعملون بقدر 
ما يستطيعون منذ بداية 
املوسم؛ من أجل تحقيق 

يشء طيب يف هذا املوسم، 
ووفقوا يف ذلك عر البطولة األوىل “السوبر البحريني”، ثم “السوبر 

البحريني اإلمارايت” الذي جعلنا نستهدف البطولة الثالثة وهي األهم 
والحمد لله تم تحقيقها”.

وقال سعد ل� “الباد سبورت” إن املباراة النهائية كانت صعبة للغاية كام 
هي املباريات التي سبقتها، والفريق القطري عنيد وصاحب بطوالت 
عدة وعنده خرة وميتلك يف صفوفه العبني بارزين، ولكن فريقه كان 

عىل قدر املسؤولية وعزميتهم وإرصارهم كانتا ساحهم يف اإلطاحة 
بالخصم والظفر باللقب الذي طال انتظاره كثريا ململكة البحرين ولنادي 

النجمة الذي سبق وأن وصل ملنصة التتويج فيها ولكن باملركز الثاين. 
وأكد سعد أن تحقيق كأس آسيا لألندية يعني اليشء الكثري بالنسبة 

ملشواره الريايض، وبكل تأكيد سيكون دافعا قويا للمرحلة املقبلة التي 
يتطلب فيها إثبات الذات والوجود يف الساحة املحلية وتحقيق األلقاب.

عزا العب النجمة حسن 
شهاب أسباب فوز فريقه 

التاريخي بلقب كأس آسيا 
لألندية للمرة األوىل إىل 

املجهود الكبري الذي بذله 
الاعبون خال اإلعداد 

والتحضري للبطولة برمتها.
وقال شهاب ل� “الباد 

سبورت” إن البطولة جاءت 
نتيجة الجهود املبذولة خال 

فرتة اإلعداد واالنضباط الكبري 
لاعبني يف التدريبات والرغبة 

التي أبدوها طيلة املباريات عموما واملباراة النهائية خصوصا؛ من أجل 
ادخال اللقب الغايل إىل خزينة النادي ألول مرة، األمر الذي أعطاهم 

الدافع للمحاربة يف ذلك، ولله الحمد نالوا ما سعوا إليه.
وأضاف شهاب أن الفريق كان متفائا بالفوز باملباراة النهائية؛ وذلك 

نظري املعنويات العالية والثقة والرتكيز من جميع الاعبني خال 
التدريبات التي سبقت موقعة الفريق القطري، إضافة إىل جانب 

االهتامم الكبري من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة عيى القطان 
الذي كان متابعا ومساندا وداعام للفريق أوال بأول. 

أعرب العب النجمة محمد مريزا 
عن سعادته بهذا اإلنجاز الرائع 
الذي جاء نتاجا منطقيا للجهود 

الكبرية التي بذلها الجميع يف 
النادي خال املوسم الجاري، 

والذي شهد فيه الفريق تحقيق 
3 ألقاب حتى اآلن.

وقال مريزا ل� “الباد سبورت” 
إن الفوز باللقب وتخطي فريق 

كبري بحجم الدحيل القطري 
له مذاق خاص، وإنه يفتخر 

بتحقيق هذا اإلنجاز الذي يعد األول يف مشواره مع النجمة، متمنّيا أن 
يكون هذا الفوز دافعا نحو إحراز العديد من البطوالت واأللقاب خال 

املرحلة املقبلة.
وبني مريزا أن زماءه الاعبني والجهازين اإلداري والفني قدموا عطاء 

كبريا، والفضل يعود لهم جميعا يف إحراز هذا االنتصار التاريخي، مشريا 
إىل أن الثقة بالنفس والتحيل بالروح القتالية والعزمية واإلرصار كانت 

من أهم عوامل الفوز مجمل املباريات التي لعبوها حتى النهايئ، إذ كان 
ختامها مسك. مؤكدا يف الوقت ذاته أن اسم النجمة اآلن بات رقام صعبا 

عىل الصعيد اآلسيوي وُيحسب له ألف حساب من الجميع، متمنيا أن 
يستمر الفريق يف هذا العطاء الجبار وتحقيق املزيد من اإلنجازات.

مهدي سعد

خالد فالمرزي

علي ميرزا

حسين بابور

حسين محمد

بالل بشام

حسن محمود

علي عيد

صالح الرفاعي

البالد سبورت

عر محرتف النجمة املرصي 
أبوالفتوح أحمد “حامصة” 

عن سعادته الغامرة ملساهمته 
مع الفريق النجاموي بتحقيق 

اللقب ململكة البحرين والنادي 
عىل صعيد لعبة كرة اليد 

اآلسيوية.
وقال حامصة ل� “الباد 

سبورت”: رشف كبري بالنسبة 

يل أن أكون عنرصا مساهام 
ومساعدا لفريق النجمة يف 

تحقيق البطولة األوىل، وهذا 
مل يتحقق مبجهود شخيص، بل 

مبجهود جميع أفراد الفريق 
من جهاز فني وإداري والاعبني 

الذين قدموا أداء رائعا طيلة 
مباريات البطولة، مضيفا: 
كانت املباريات واملنافسة 

صعبة للغاية وما زادها 
صعوبة امتاك الفرق األخرى 
4 محرتفني يف صفوفها بخاف 
النجمة الذي مل يكن لديه إال 
واحد، ولكن الحمد لله قدم 
الفريق كل ما لديه وحقق 

الكأس بجدارة.
وبني حامصة أنه تأقلم مع 
أفراد الفريق برسعة كبرية 

وغري متوقعة؛ وذلك ملعرفته 
ودرايته بهم مسبقا خصوصا 

أنهم ميثلون منتخب البحرين، 
وكان قد واجههم دوليا يف 

الفرتة األخرية، وأن هذا األمر 
سهل عليه األمر يف تأدية أدواره 

بأرضية امليدان وتقديم نفسه 
بالصورة املطلوبة.

وأكد حامصة، الذي غادر 

مملكة البحرين يوم أمس يف 
ختام ترصيحه، أن فريق النجمة 

ميتلك خامات وقدرات فنية 
عالية من املستوى الفني ولها 
خرة كبرية يف لعبة كرة اليد، 
وهذا ما يجعلها دامئا ضمن 
املرشحني لتحقيق األلقاب، 

متمنيا لهم كل التوفيق واملزيد 
من حصد البطوالت.

أتشـــرف باللقـــب األول للبحريــن والنجمــة

باب��ور، مه��دي س��عد، محم��د مريزا، 
الحارس��ان محم��د  الون��ة،  محم��ود 
عبدالحس��ني وهشام عبداألمري، حسني 

“جنيك”، حسني محمد، حسن شهاب، 
س��لامن س��لطان، عيل فري��د، إضافة 
لدع��م جامهريه القليل��ة التي ذهبت 

للهند وآزرتهم.
األف��راح  عاش��ت  س��بورت”  “الب��اد 
النجاموي��ة ورص��دت أصحابه��ا م��ن 

إداري��ني والعبني، وكل من س��اهم يف 
ه��ذه الفرحة التي طغ��ت عىل محيا 

منتسبي “الرهيب”.

محمد ميرزا

حسين علي

هشام عبداألمير

حسن شهاب

حماصة مع الزميل علي مجيد
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احتفلت اململكة يوم الجمعة املايض 
بيوم املرأة البحرينية الذي يصادف 

1 ديسمرب من كل عام، والذي أصبح 
حدثا وطنياً تحتفل به البالد مببادرة 

كرمية أطلقتها قرينة عاهل البالد 
رئيسة املجلس األعىل للمرأة صاحبة 

السمو املليك األمرية سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قبل 10 سنوات؛ 

ليستمر االحتفال بهذا اليوم عاما بعد 
عام، بتكريم املرأة يف مجاالت عدة، 
وخصص هذا العام 2017 إلسهامات 

املرأة يف املجال الهنديس.
إن الدعم واالهتامم الذي أولته سمو 

األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
للمرأة البحرينية مبختلف مفاصل 
الدولة ومؤسساتها نقل املرأة من 

مرحلة التمكني لتكون رشيكا أساسا 
يف تحقيق التنمية مبختلف املجاالت. 

وبطبيعة الحال فإن املرأة حققت متيزا 
الفتاً عىل املستوى الريايض كالعبة 
ومدربة وإدارية وحكمة وإعالمية 

وقيادية، ونجحت يف تحقيق إنجازات 
رياضية الفتة نذكر منها أهم إنجازين 
وهي ذهبية العداءة روث جيبيت يف 
أوملبياد ريو 2016 وذهبية العبة ذوي 
اإلعاقة فاطمة صفر يف دورة األلعاب 

الباراملبية بريو 2016 يف دفع الجلة.
 ويعود الفضل يف تلك النجاحات 
واإلنجازات إىل دور سمو األمرية 

سبيكة بنت إبراهيم يف تعزيز مكانة 
املرأة وتطويرها وتقوية دورها من 

خالل املجلس األعىل للمرأة وبالتعاون 
مع مختلف الوزارات والهيئات 

الحكومية واألهلية كل يف اختصاصه، 
وكان للمرأة نصيب وافر من االهتامم 

والدعم من قبل املجلس األعىل 
للشباب والرياضة واللجنة األوملبية 

ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
والشاهد كذلك عىل دعم سموها 

للقطاع الريايض تخصيص يوم املرأة 
البحرينية بالعام 2012 لالحتفال 

بإنجازات املرأة يف املجال الريايض، 
الذي شكل فرصة مثالية لتسليط 

الضوء عىل متيز املرأة وقصص 
نجاحاتها املتعددة يف القطاع الريايض.

ونظراً ملا تحظى به املرأة البحرينية 
من دعم ال محدود من لدن سمو 

األمرية سبيكة بنت إبراهيم فإننا نقرتح 
تنظيم دورة رياضية نسائية سنوية 
تحمل اسم سموها الكريم “بطولة 

األمرية سبيكة بنت إبراهيم لأللعاب 
الرياضية للسيدات”، تقام يف ألعاب 

رياضية عدة شهر نوفمرب من كل عام، 
عىل أن تختتم يف الحادي من ديسمرب 

الذي يصادف يوم املرأة البحرينية، 
عىل أن يتم تنظيم تلك الدورة 

بالتعاون والرشاكة بني املجلس األعىل 
للمرأة واللجنة األوملبية البحرينية 

وتشكيل لجنة خاصة بالحدث متثل 
الطرفني كام حصل يف الدورة املصغرة 

التي أقيمت العام 2012 ولقيت 
نجاحا كبريا.

نضع هذا املقرتح عىل طاولة املجلس 
األعىل للمرأة آملني أن يجد االهتامم؛ 

ملا لهذه الدورة من أهمية كبرية 
يف إتاحة الفرصة أمام فتياتنا إلبراز 

قدراتهن ومهاراتهن يف مختلف 
األلعاب الرياضية مبا يسهم يف اكتشاف 

املزيد من املواهب لرفد املنتخبات 
الوطنية.

بطولة األميرة سبيكة

حسن علي

بروح 
رياضية
brnsport

@gmail.com

@hassanaltaliani

تفتتح اليوم مباريات الجولة التاس��عة 
واألخرية من القس��م األول لدوري بنك 
البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل 

لكرة القدم.
وتق��ام الي��وم مواجهت��ان: النجمة مع 
االتحاد عن��د 5:20 مس��اء، والحد مع 
الش��باب عند 7:35 مس��اء، وذلك عىل 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتس��تكمل مواجهة الجولة غدا اإلثنني 
بإقام��ة 3 لقاءات: الرف��اع مع املالكية 
عىل اس��تاد األهيل، الرفاع الرشقي مع 
املحرق عىل االس��تاد الوطني، واألهيل 

مع املنامة عىل االستاد الوطني.
وترغ��ب الف��رق يف الظهور مبس��توى 
إيجايب خالل الجولة األخرية قبل توقف 
الدوري بني القس��مني، والتي س��تمتد 

لحوايل شهر.

النجمة واالتحاد

لق��اء يجمع فريقني بظ��روف مختلفة 
متام��ا، فالنجم��ة ضمن ف��رق املقدمة 
ويحتل مركز الوصافة ويرغب بال ش��ك 
يف مواصلة سلس��لة النتائ��ج اإليجابية 

التي يحققها هذا املوسم.
أما االتحاد، فهو يتذي��ل الرتتيب بفوز 
وتعادل و5 حاالت خس��ارة، ويس��عى 

للهروب من املركز األخري.
يق��ود الطرفني مدرب��ان وطنيان: عيل 
عاشور يف النجمة، وإس��امعيل كرامي 

يف االتحاد.
يعول عاش��ور ع��ىل مجموع��ة مميزة 
م��ن الالعب��ني املحليني وه��م الحارس 
الدويل س��يد شرب علوي، س��يد مهدي 
باق��ر، أحمد عبدالله، محمد س��هوان، 
عيل مدن وعبدالله جناحي، إضافة إىل 
املحرتفني: سيلفا، أوتيش ومحمد فارس.
أما كرامي فيعتمد عىل املهاجم الدويل 
البارز مهدي عبدالجبار، وأسامء محلية 
أخ��رى كمحم��د عبدالوه��اب، أحمد 
مريزا، سيد حس��ني ريض ومحمد جواد 
وأحم��د عاب��د، عالوة ع��ىل املحرتفني: 
لويس، فورتش��ن وتوري��ه، فيام يتوقع 
غياب الحارس األس��ايس الدويل س��يد 
محسن عيل؛ بسبب اإلصابة التي عاىن 

منها خ��الل لقاء الجول��ة املاضية أمام 
فريق األهيل.

لق��اء بال ش��ك ل��ن يكون س��هال عىل 
الطرف��ني، خصوصا م��ع األهمية التي 

تكتسيها النقاط.
ورغ��م ف��ارق النق��اط واملراك��ز ب��ني 
الجانب��ني، إال أن مباريات الدوري هذا 
املوس��م عودتنا عىل صعوب��ة التكهن 

بالنتائج.
ومباريات الطرف��ني تكتيس بخصوصية 
ممي��زة، خصوصا قبل موس��مني حينام 
كان الفريقان يف الدرجة الثانية، ودامئا 
ما تحظى بتنافس قوي، فلمن ستكون 

الغلبة؟

الحد والشباب

اللقاء الثاين اليوم ال يقل شأنا وأهمية 

ع��ن األول، إذ إن الفريق��ني خ��را 
لقاءيهام يف الجولة املاضية.

الحد خر أمام الرفاع الرشقي )2-1(، 
والشباب خر من النجمة )1-0(.

وتحقيق  للتعويض،  الطرفان  ويسعى 
الفوز، خصوصا الحد صاحب الرتتيب 
الثالث يف دوري املوسم املايض يرغب 
يف مح��و الص��ورة الس��يئة التي ظهر 
عليه��ا حتى اآلن يف ال��دوري وحصد 
مزيد م��ن النقاط للتق��دم إىل األمام 

عىل سلم الرتتيب.
أما الشباب الذي تعرث بالخسارة للمرة 
األوىل الجولة املاضية فيطمح للعودة 

مجددا إىل طريق النتائج اإليجابية.
يق��ود الحد امل��درب الوطن��ي خالد 
تاج، والش��باب املدرب السوري هيثم 

جطل.

ويع��ول الحد عىل مجموع��ة محلية 
جي��دة يتقدمه��م الح��ارس عب��اس 
أحمد، والالعبني أمثال أحمد بوغامر، 
عبدالوه��اب  الرميح��ي،  محم��د 
ع��يل، باق��ر العصفور وعيل س��عيد، 
لينيك��ر  ن��اري،  واملحرتفني:م��وىس 

ومحمد أبو زريق.
أم��ا م��اروين الش��باب فيعتم��د عىل 
تواجد العبني محليني وضعوا بصمتهم 
مع الفريق كس��يد مجتبى املحافظة، 
محمود مختار، أمين عبداألمري، حسن 
مدن، والخبري حس��ني ع��يل “بيليه”، 
إضافة إىل املحرتفني: عزيز وعبدالعزيز 

ومايكل.
لقاء س��يظفر فيه الفائز بثالث نقاط 
مهمة نح��و تعزي��ز املركز بالنس��بة 
للش��باب، أو تعديل الوضع بالنس��بة 

للح��د الس��اعي ملصالح��ة جامهريه 
بتحقيق الفوز بعد عدد من التعرثات، 
يف حني لن يكون التعادل سيئا بدرجة 
كبرية للفريق املاروين عىل أقل تقدير.

ترتيب الفرق

1. املحرق 22 نقطة
2. النجمة 19 نقطة
3. املالكية 14 نقطة
4. الشباب 13 نقطة

5. الرفاع 10 نقاط
6. الرفاع الرشقي 9 نقاط

7. املنامة 8 نقاط
8. الحد 6 نقاط

9. األهيل 5 نقاط
10. االتحاد 4 نقاط

افتتاح الجولة 9 لدوري “NBB” الكروي

النجمة يالقي االتحاد... والحد أمام الشباب
أحمد مهدي

 ضاحية السيف         اللجنة اإلعالمية

فريق النجمة

فريق الحد

فريق االتحاد

فريق الشباب

 تختت��م الي��وم مس��ابقة كأس املراك��ز 
الش��بابية لك��رة القدم بلق��اء التحدي 
بني مركز ش��باب الهملة ومركز ش��باب 
س��لامباد يف املش��هد األخري عىل س��تاد 
الن��ادي األه��يل برعاي��ة وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر وذلك 

عند الساعة 7 مساء.
 وتأه��ل الهمل��ة إىل املب��اراة النهائي��ة 
بفوزه عىل مركز ش��باب أبوقوة بهدف 
دون مقابل س��جله السيد كاظم حميد 
يف نص��ف النهايئ، فيام تأهل س��لامباد 
بتغلبه عىل مركز شباب أبوصيبع بهدف 

دون مقابل سجله حسني القصاب.
 واس��تفاد الفريق��ان يف الف��رتة املاضية 
يف ع��الج الالعبني املصابني بع��د انتهاء 
مبارايت ال��دور نصف النه��ايئ يف الرابع 

والعرشين من شهر نوفمرب املايض.
وكان سلامباد قد أنهى الدوري يف املركز 
الثاين خل��ف البطل أبوق��وة، فيام حل 

الهمل��ة ثالث��اً، ويف خت��ام مبارياتهام يف 
الدوري التقيا مع بعضهام وفاز سلامباد 
بهدف��ني مقاب��ل ه��دف واح��د، فلمن 
س��تكون الغلبة الي��وم والتتويج بكأس 

املراكز الشبابية األول لكرة القدم؟
 يق��ود الهملة الع��ب املاليكة الس��ابق 
املدرب الس��يد حس��ن حميد ويستند 
عىل فريق متكام��ل يف جميع الخطوط 
ابتداء من الحارس أحمد ش��اكر صاحب 
امله��امت الكب��رية بتميزه بص��د ركالت 
الجزاء ومقدرته عىل حامية مرماه حتى 
عن��د انفراد املهاجمني، وي��ربز يف قلبي 
الدفاع الس��يد ش��رب ميك وصالح حميد 
ويجيدان املراقب��ة وقطع الكرات بدقة، 
في��ام ميت��از الهملة بقوة خط الوس��ط 
ووج��ود عنارص تصنع الف��ارق مبهارات 
االحتف��اظ بالكرة واالخ��رتاق والتمرير 
أولهم حس��ني الهدار صاح��ب املجهود 
الواف��ر واللياقة العالية إىل جانب زميله 

هشام س��عيد واألش��قاء الثالثة محمد 
صال��ح، هاين صالح ع��يل صالح، ويجيد 
األول التحكم يف س��ري اللعب والرضبات 
الثابت��ة، ويربز منه ع��يل نارص يف خط 
الدفاع لكنه يساند الهجوم منذ الدقائق 
األوىل م��ن اللعب رغم اش��رتاكه ظهريا 

أمين.
 ويرتكز مدرب الهملة عىل شقيقه السيد 
كاظم حميد يف الهجوم لتمتعه بالهدوء 
طوال املب��اراة وإجادته التس��جيل من 
الك��رات الثابتة، ويش��كل منها خطورة 

عالية.
 فريق س��لامباد يقوده املدرب الس��يد 
مجيد ش��رب وهو اآلخر ميتلك فريقاً قوياً 
خصوصاً يف خط املقدمة بوجود هداف 
الدوري حسن عبدالرضا وخلفه عبدالله 
حميدان، والثاين يرتاجع كثرياً الستخالص 
الكرة عندما يتعرّض الفريق إىل الضغط 

من منافسه.

 ويتأل��ق كالع��ادة يف االرت��كاز حس��ني 
أحمد وإبراهيم القصاب وسعيد حسن، 
وينتهج فريق س��لامباد األداء الجامعي 
يف جميع املباري��ات بوجود قائده عيل 
أحم��د يف املنتص��ف والنش��ط حس��ني 
القصاب، واألخري نقل فريقه إىل النهايئ 
بهدفه يف مرم��ى حارس أبوصيبع أحمد 

عندم��ا  األربع��ة  دور  عبدالرس��ول يف 
الحظه متقدماً عن مرماه.

 وميت��از س��لامباد مبقدرته ع��ىل تنفيذ 
خطط اللعب حس��ب الفريق املنافس 
له، وأهمها الهج��امت املرتدة بخطورة، 
وهذا ما نّفذه يف لقائه ضد مركز شباب 
ش��باب أبوصيبع وحافظ عىل مرماه من 
جهة ومل يس��تقبل ه��دف التعادل من 
جهة أخرى، إذ مل يستسلم لضغط العبي 
أبوصيب��ع، وذلك بفضل مق��درة العبيه 
عىل االرت��داد الريع م��ن الهجوم إىل 
الدف��اع مع عدم إغف��ال إرهاق خصمه 
وإضعاف خطت��ه يف الوصول إىل مرمى 

الحارس السلامبادي منصور عيل.
 ويستعني مدرب س��لامباد السيد مجيد 
شرب ببدالء متميزين ويأيت يف مقدمتهم 
ثاين هدايف الفريق كاظم حسن وحسني 
زوي��د، وهام من العن��ارص القادرة عىل 

تحسني أداء فريقهام عند إرشاكهام.

يقام اليوم بين الهملة وسلماباد

الجودر يرعى نهائي كأس المراكز الشبابية الكروي

هشام الجودر

تواصلت منافسات دوري 

الشباب لكرة الطاولة عىل صالة 

االتحاد، وأسفرت النتائج عن 

فوز الفتيات عىل االتفاق )3/1(، 

والبحرين عىل توبيل )3/1(، 

وسار عىل عايل )3/2(، فيام غاب 

فريق باربار عن مواجهته ضد 

سامهيج بحضور العبني واملدرب 

فقط.

وجاء فوز الفتيات عىل االتفاق 

)3/1(، بفوز الالعبة أمرويت عىل 

حسني محمد بثالثة أشواط 

مقابل شوطني بواقع )11/4 

و11/9 و11/3(، فيام فازت مريم 

عبدالله عىل محمود حبيب 

بثالثة أشواط نظيفة بنتيجة 

واحدة )11/3(، وفازت الالعبة 

مريم عبدالله عىل حسني محمد 

بثالثة أشواط نظيفة بواقع 

)11/7 و11/2 و12/10(.

ومتكن البحرين من الفوز عىل 

توبيل )3/1(، إذ فاز محمد 

شوقي عىل ريض عيل بثالثة 

أشواط مقابل شوطني بواقع 

)12/10 و11/3 و11/4(، وفاز 

سامل عبدالله عىل محمد جاسم 

بثالثة أشواط نظيفة بواقع 

)11/3 و12/10 و11/9(، وتفوق 

محمد شوقي عىل فاضل عباس 

بثالثة أشواط مقابل شوطني 

بواقع )11/7 و11صفر و11/4(.

ويف مباراة مثرية، فاز سار عىل 

عايل )3/2(، إذ تفوق حسني 

محمود عىل أحمد حسن بثالثة 

أشواط نظيفة بواقع )11/9 

و11/3 و11/2(، وفاز عبدالله 

حبيب عىل مؤمل منصور بثالثة 

أشواط نظيفة بواقع )11/6 

و11/9 و11/3(، وفاز محمود 

محمد عىل أحمد حسن بثالثة 

أشواط مقابل شوط بواقع 

)11/3 و11/4 و11/5(.

تواصل منافسات دوري الشباب لكرة الطاولة
الرفاع       اتحاد الطاولة



تحت رعاية عضو املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة عض��و مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية رئيسة لجنة رياضة املرأة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، نظمت 
اللجنة األوملبي��ة البحرينية بالتعاون مع 
رشك��ة “out of the box” ي��وم الجمعة 
امل��ايض املهرجان الري��ايض للمرأة، الذي 
أقيم عىل صاالت أم الحصم يف لعبتي كرة 
القدم داخل الصاالت )الفوتس��ال( وكرة 
الس��لة 3×3 مبناسبة يوم املرأة البحرينية 

الذي يصادف 1 ديسمرب من كل عام.
ويف مس��ابقة كرة الق��دم داخل الصاالت 
توجت الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
فريق “سوبر سوكر A” للسيدات باملركز 
األول بع��د فوزه يف املب��اراة النهائية عىل 
فري��ق “تيك��رز” بثالثة أه��داف مقابل 
هدفني، إذ حصل الفريق البطل عىل كأس 
البطول��ة وامليدالي��ات الذهبية، فيام قام 
عضو مجل��س إدارة اللجنة األوملبية بدر 
ن��ارص بتتويج أصحاب األلق��اب الفردية 
وه��م هداف��ة البطولة هاج��ر األنصاري 
وأفضل حارس��ة دانة النور وأفضل العبة 
س��ام أمجد، بين��ام قام املدي��ر التنفيذي 
للشؤون الرياضية عبدالجليل أسد بتتويج 
فري��ق “تيك��رز” صاح��ب املرك��ز الثاين 

بامليداليات الفضية.
ويف مس��ابقة كرة الس��لة 3×3 فاز فريق 
وزارة شؤون الشباب والرياضة )أ( باملركز 
األول، وحقق فريق وزارة شؤون الشباب 
والرياضة )ب( املركز الثاين، وأحرز فريق 
رشكة ألبا املركز الثالث، وقامت الش��يخة 
حياة بن��ت عبدالعزيز آل خليفة بتتويج 
الفريق البطل، وتوج بدر نارص الوصيف 

وعبدالجليل أسد صاحب املركز الثالث.
وشهد املهرجان حضور عدد من مسؤويل 

اللجن��ة األوملبي��ة، ومدير دائ��رة اإلعالم 
والعالقات العامة والتسويق محمد لوري، 
ومدي��ر األكادميي��ة األوملبي��ة نبيل طه، 
ومدير دائرة العالق��ات العربية والدولية 
فجر جاسم، ومدير دائرة املشاريع مادن 

الوناس.
وأقي��م املهرجان منذ الس��اعة التاس��عة 
صباحاً ولغاية الس��اعة الس��ابعة مس��اء 
وش��هد حضوراً كبريا من الجالية اآلسيوية 
املقيم��ة يف اململكة، كام ت��م عرض عدد 

م��ن املنتجات األثرية إضافة إىل العروض 
الفنية واملوسيقية والعديد من الفعاليات 

األخرى املصاحبة.
وبهذه املناسبة، رفعت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل القيادة الرش��يدة وقرينة 
عاهل البالد رئيسة املجلس األعىل للمرأة 
صاحبة الس��مو املليك األمرية سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة، وإىل ممث��ل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 

رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة 
ي��وم امل��رأة البحرينية، ال��ذي تحتفل به 

اململكة يف الحادي من ديسمرب كل عام.
وأشادت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة مب��ا تحقق للم��رأة البحرينية 
من إنجازات ومكاسب يف شتى املجاالت، 
مؤك��دة أن “امل��رأة البحريني��ة حققت 
إنجازات عظيمة بفض��ل الرعاية والدعم 

واالهت��امم ال��ذي تحظ��ى به م��ن قبل 
القيادة تحت راية سيدي صاحب الجاللة 
امللك، إذ تجس��د ذل��ك يف تلبية حقوقها 
وتحقي��ق طموحاته��ا وتقوي��ة دوره��ا 
بوصفه��ا نصف املجتم��ع واعتبار دورها 
رضوري��اً يف الرشاكة لبن��اء وتقدم ورقي 

بحريننا الغالية”.
 كام أش��ادت بدعم صاحبة السمو املليك 
األمرية س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
يف تعزي��ز مكان��ة امل��رأة البحرينية التي 

تخطت مرحل��ة التمك��ني لتصبح رشيكا 
أساس��اً يف التنمية بفضل اهتامم سموها 

لتقوية دور املرأة يف مختلف املجاالت.
كام أشادت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة بالدور البارز واملش��هود لسمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة يف دعم 
رياض��ة امل��رأة م��ن مختل��ف النواحي؛ 
لتصبح رشيكا أساسا يف صناعة اإلنجازات 
الرياضية عىل جميع املس��تويات، منوهة 
مب��ا يقدمه س��موه من دع��م ال محدود 
للم��رأة يف املج��ال الري��ايض حتى باتت 

منوذجا يحتذى به يف املنطقة.
وأعرب��ت عن اعتزازه��ا الكبري مبا حققته 
امل��رأة البحريني��ة يف مي��دان الرياض��ة، 
وال��ذي يحفل بقص��ص النج��اح املبهرة 
والتي عززت مكانة البحرين عىل خارطة 
الرياض��ة العاملية، لتصبح امل��رأة رشيكاً 
فاع��ال يف تحقي��ق اإلنج��ازات املتمي��زة 
للرياضة البحرينية، كام تقدمت الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بالتهنئة 
إىل كل ام��راة بحريني��ة ع��ىل ما وصلت 
إلي��ه من مكانة مرموق��ة وما حققته من 
إنج��ازات وبالدور الفاع��ل الذي تضطلع 
به وتق��وم به لرفد املجتم��ع يف مختلف 

املجاالت.
 وعربت الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليفة ع��ن س��عادتها البالغة بنجاح 
املهرجان الريايض للم��رأة والذي نظمته 
اللجنة األوملبي��ة البحرينية بالتعاون مع 
رشك��ة “out of the box”، مش��يدة مبا 
أظهرته الالعب��ات من مهارات وإمكانات 
متميزة عكس��ت م��ا تتمتع ب��ه الالعبة 
البحريني��ة من إمكان��ات وقدرات بارزة، 
متمني��ة للرياض��ة النس��ائية يف اململكة 

املزيد من التقدم والنجاح.

“سوبر سوكر A” بطال لكرة الصاالت... ووزارة الشباب بطال للسلة
في المهرجان الرياضي للمرأة

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

بدر ناصر يكرم أصحاب األلقاب الفردية إهداء لوحة تذكارية للشيخة حياة بنت عبدالعزيز

Out of Box تكريم الشيخة حياة مع شركة
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ال داعي لنكث جراحات مل تندمل حتى اآلن 
يف واقعنا العريب املأزوم بشكل مخيف مبرض 

الرثثرة والنميمة وإطالق األحكام امُلترسعة 
عىل اآلخرين.

فالرياضة التي تجمعنا يف املقاهي 
والديوانيات ملتابعة املباريات كافية 

لكشف أمراضنا ونحن نوّجه االتهامات 
ونشّوه سمعة الالعبني واملدربني والحكام 

واملسؤولني، وبعد ذلك كله ُنطالب الجميع 
باالستقالة والرحيل!

 إنها خاصية عربية بامتياز يف الوطن 
املتشظي، توغل يف التعصب األعمى 

وتستخدم نظرية املؤامرة بشكل ُمطلق عىل 
كل األشياء. حتى أبسطها. 

 وتبقى بعض العقول العربية بعد كل هذا 
“التدعيش” يف خلق الله مرتاحة ومسرتخية. 

خاملة عن التفكري ولو لربهة واحدة يف 
املنطق والحقيقة، فهي تعودت عىل توجيه 

إصبعها للقيام بعملية “ريتويت” لكل 

األفكار امُلشابهة ألفكارها، وهكذا ببساطة 
شديدة ميكن انتشار أي فكرة خاطئة يف 

مجتمعاتنا، حتى وإن كانت مغلوطة. 
 ومن ضمن هذه األفكار، ما ُيرّوج له اآلن 
يف بعض وسائل اإلعالم الخليجية من عدم 
حيادية رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة، بعد 
صدور قرار املكتب التنفيذي بإبقاء نظام 

مباريات بطولة دوري أبطال آسيا عىل حالها 
يف النسخة املقبلة وعدم قبول طلب نقل 
مباريات بعض الدول إىل مالعب محايدة 

دون وجود استثناء مقبول.
 وألن امُلطالبني ب� “املالعب املحايدة” مل 

يعجبهم القرار اآلسيوي، أصبح الشيخ سلامن 
بن إبراهيم البحريني غري محايد يف نظرهم، 
وراحوا يلومونه ألنه خليجي ومل يراع مطلب 

دولة خليجية، واألكيد أنه لو تخىل عن 
الحياد ومال إىل صفهم ألصبح أكرب املحايدين 

عىل الكرة األرضية!

 فنحن يف زمن أصبح “املكروه ُمستحبًّا” 
وبات التخيل عن الحياد مطلًبا من رجل مل 
يجد نفسه يف مأزق أكرب من مأزقه الحايل، 

مع تفاقم الخالفات السياسية الخليجية-
الخليجية والخليجية-اإليرانية، وليس خافًيا 

عىل أحد أن بلده البحرين تعترب األكرث ترضرًا 
من هذه الخالفات، لكنه يف الجهة املقابلة 
فّضل القيام بواجبه كشخص مسؤول عىل 

هرم أكرب منظمة آسيوية تعنى برياضة كرة 
القدم والتزم بواجبه األخالقي بالوقوف عىل 

مسافة واحدة مع 46 دولة يف أكرب قارات 
العامل.

 واألسوأ من ذلك، استفحال الجهل يف حملة 
املطالبني ب� “املالعب املحايدة” ووضعهم 
رئيس االتحاد اآلسيوي يف مصاف الربوبية 
بامتالكه القدرة املطلقة يف خلق القرارات 
الصادرة عن املنظمة القارية، ويف الوقت 
ذاته ميعنون الرشك بوجود أعضاء مكتب 

تنفيذي من بقية دول القارة املرتامية 

األطراف، والتي ال يعنيها ما يدور يف الخليج 
العريب من مشاكل واضطرابات سياسية، وإن 

كان رئيس االتحاد بحرينيًّا. 
 فإن كان الهدف من وراء هذه الجعجعة 

اإلعالمية اإلطاحة بالشيخ سلامن ألنه ينأى 
بنفسه عن الخالفات التي ال عالقة لها 

مبوقعه القاري، فإن ذلك هو الجرم الذي 
يتوجب أن ُيحاسب عليه من يحرك هذه 

األبواق اإلعالمية، ذلك أن “النريان الصديقة” 
مُيكن أن ُتلحق بنا “خسارة كبرية” كخليجيني 

وعرب بفقدان شخصية بحرينية عادلة 
واستبدالها باملجهول، الذي سيكون غري عريب 

عىل األرجح، وبالتايل ال يتشابه معنا ال يف 
الثقافة وال يف اللغة وال يف الدين وال حتى 

يف املصري.
 ويف هذه الحالة، نرتكب نحن العرب 

الخطأ ذاته يف حق أنفسنا مرة أخرى، عندما 
رضبت عصا الفرقة صفنا يف االنتخابات عىل 

رئاسة االتحاد الدويل لكرة القدم األخرية، 

وأفسحنا الطريق إىل أصحاب “العيون 

الزرق” للرئاسة مجدًدا، ونحن من كنا نلعن 

اإلجحاف الذي مارسه علينا “الخواجات” 

عقوًدا من الزمن.

 وبطريقة ساذجة فّوتنا عىل أنفسنا آنذاك، 

فرصة ذهبية لرئاسة الفيفا، فرصة ال يبدو 

أنها ستتكرر يف املدى املنظور، فهي مل تأت 

بهذه الكيفية املثالية يف االنتخابات األخرية، 

إال بعد ُميض أكرث من قرن عىل تأسيس 

االتحاد الدويل الذي يرسح فيه سويرسي ابن 

جلدة سويرسي.

 لذلك، يا أشقايئ العرب، علينا أن نتعامل مع 

بعض األحداث واملواقف برصانة، ذلك أن 

طريقة الديوانيات واملقاهي الشعبية ليست 

املثىل يف التعامل مع هذه املسألة الحرجة، 

فال يصح خلط السياسة بالرياضة وُمحاسبة 

اآلخرين اللتزامهم بالقانون الدويل الذي 

يحكم الجميع.

أحمد كريم

لقطة
ahmed.kareem

@albiladpress.com

ثرثرة المقاهي والمالعب المحايدة

البحريني للس��باحة  أعلن االتحاد 
عن تنظيم النس��خة الس��ابعة من 
الدولية  الوطن��ي  العي��د  بطول��ة 
للس��باحة تح��ت رعاي��ة رئي��س 
مجلس إدارة االتحاد الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل خليفة، وذلك يومي 
15 و16 من شهر ديسمرب الجاري، 
مبس��بح مدين��ة خليف��ة الرياضية 
مبدين��ة عي��ى؛ وذل��ك تزامنا مع 
احتفاالت اململك��ة بالعيد الوطني 
املجيد وعيد جل��وس عاهل البالد 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن 

عيى آل خليفة.
وأش��اد رئي��س االتح��اد البحريني 
للس��باحة بجه��ود اللجنة املنظمة 

للبطولة، مؤكدا أن العمل املستمر 
وااللت��زام س��يقود يف النهاي��ة إىل 
نج��اح البطول��ة عىل املس��تويات 
كافة، مبينا أن هذه املس��ابقة لها 
مكان��ة كونه��ا تتزامن م��ع هاتني 
املناس��بتني الغاليت��ني ع��ىل قلوب 
إىل  مش��ريا  البحريني��ني،  جمي��ع 
ح��رص القامئ��ني عىل االتح��اد إىل 
ض��امن تنظي��م البط��والت الت��ي 
تق��ام ع��ىل أرض اململك��ة ع��ىل 
أعىل مستوى، والس��يام أنها فرصة 
الواعدي��ن الكتس��اب  للس��باحني 
الخربة واالحتكاك مع س��باحني من 

مستويات مختلفة.
وأعلنت اللجنة املنظمة عن برنامج 

البطولة التي ستشمل عىل 5 فئات 
عمرية، ابتداء من سن ما دون 10 
أع��وام، وفئة 11 لغاي��ة 12 عاما، 
و13 لغاية 14 عاما، و15 لغاية 17 
عاما، إضافة لفئ��ة العموم من 18 

عاما فام فوق.
يف حني أش��ار عض��و مجلس إدارة 
اللجنة األوملبي��ة البحرينية ومدير 
البطولة عمر املاليك إىل اس��تعداد 
االتح��اد الت��ام لتنظي��م النس��خة 
الس��ابعة من بطولة العيد الوطني 
املنظم��ة  اللجن��ة  وأن  الدولي��ة، 
وجه��ت الدع��وة وخاطبت الفرق 
الخليجي��ة  ال��دول  يف  الخاص��ة 
امل��دارس  جان��ب  إىل  الش��قيقة، 

الخاص��ة يف مملك��ة البحرين؛ من 
أجل املشاركة يف البطولة، مبينا أن 
مفتوحة  كذلك  س��تكون  املشاركة 
أمام الجميع من مواطنني ومقيمني 

يف البالد.
ودعا املاليك الراغبني يف املش��اركة 
يف بطول��ة العيد الوطن��ي الدولية 
للس��باحة املب��اردة للتواص��ل مع 
املعني��ني يف االتح��اد؛ م��ن أج��ل 
يف  بالراغب��ني  مرحب��ا  التس��جيل، 
املنافسة واملشاركة، متابعا: “بطولة 
العيد الوطني عىل مدى السنوات 
املاضية كانت رافدا مهام الكتشاف 
املواه��ب وتقديم وج��وه جديدة 
للمنتخب��ات الوطني��ة، وهذا أحد 

أهم أسباب استمرار تنظيمها”.
كام أشار مدير البطولة عمر املاليك 
إىل أن اللجن��ة الفني��ة اعتم��دت 
باملس��ابقة،  الخاص��ة  الربنام��ج 
الذي س��يقام عىل فرتتني صباحية 
ومسائية، ويضم مسابقات مختلفة 
منها 100 و200 مرت حرة و50 مرتا 
ظه��ر وص��در، وغريها م��ن فئات 
يف رياض��ة الس��باحة، وعىل مدى 
األع��وام املاضي��ة س��جلت بطولة 
العي��د الوطني الدولية للس��باحة 
نجاح��ا متواصال، تزام��ن مع تزايد 
أعداد املش��اركني فيها، والذي فاق 
350 مشاركا يف النسخة األخرية يف 

مختلف الفئات.

اتحاد السباحة ينظم بطولة العيد الوطني الدولية السابعة
اتحاد السباحة        المركز اإلعالمي

عمر المالكي



هنأ ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة، رئيس املجموعة اإلقليمية 
الس��ابعة عضو املجلس التنفيذي 
باالتح��اد ال��دويل الش��يخ خالد 
ب��ن عبدالله آل خليفة؛ مبناس��بة 
اختي��اره باالجامع ملنصب النائب 
ال��دويل  االتح��اد  لرئي��س  األول 
للفروس��ية، وذل��ك يف اجتامعات 
لالتح��اد  العمومي��ة  الجمعي��ة 
الدويل للفروسية التي أقيمت يف 

عاصمة االوروغواي مونتفيديو.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة أن فوز الشيخ خالد بن 
عبدالله آل خليف��ة إنجاز إداري 

متميز لرياضة الفروسية يف مملكة 
املكانة  ع��ىل  ودلي��ل  البحري��ن 
املتقدمة للش��خصيات البحرينية 
الفروس��ية  رياض��ة  أوس��اط  يف 
العاملية، مش��ريا إىل أن الفوز يعرب 
عن م��دى الكفاءة الت��ي يتحىل 
بها الش��يخ خالد بن عبدالله آل 
خليفة يف مجال رياضة الفروسية 

يف املنطقة والعامل.
وأعرب سمو الشيخ نارص بن حمد 
ال خليفة عن متنياته للشيخ خالد 
بن عبدالل��ه آل خليفة بالتوفيق 
والنجاح يف منصبه الدويل الجديد 
يف العمل اإلداري باالتحاد الدويل 
للفروسية واملساهمة يف منو ورقي 
لعب��ة الفروس��ية عىل املس��توى 

العاملي مبا يعود بالنفع والفائدة 
عىل مس��رية رياضة الفروسية يف 
العامل ومملكة البحرين خصوصا، 
إذ حقق��ت إنج��ازات كب��رية يف 
الس��نوات املاضية بفض��ل رعاية 

واهتامم القيادة. 
وأبدى س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة ثقت��ه التامة 
بقدرة الشيخ خالد بن عبدالله 
آل خليفة عىل استثامر وجوده 
القي��ادي لالتح��اد  يف املرك��ز 
ال��دويل للفروس��ية لتحقي��ق 
العدي��د م��ن املكاس��ب التي 
تصب يف صالح االرتقاء برياضة 

الفروسية يف اململكة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ خالد بن عبداهلل 
بعد اختياره نائبا أول لرئيس االتحاد الدولي للفروسية

الشيخ خالد بن عبداهلل

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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خطف نجم رياضة قفز الحواجز الفارس 
ع��ي عيىس لق��ب “املس��ابقة الكربى” 
وهي الخامس��ة لفئة املتقدمني املستوى 
الثالث ضم��ن البطولة الثاني��ة لالتحاد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة لقفز 
الحواج��ز تح��ت رعاية رئي��س االتحاد 
نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة س��مو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، وذلك 
ي��وم أم��س األول الجمعة ع��ىل ميدان 

االتحاد الريايض العسكري بالرفه.
وتألق فارس اس��طبل ح��وار عي عيىس 
خ��الل املس��ابقة يف جولتيها عىل صهوة 
جواده فيفيكا منهيا املسلك الذي بلغت 
ارتفاع��ات حواجزه من 125 وحتى 135 
س��نتيمرتا بأرسع زمن بل��غ 53.93 ثانية 
دون أي خط��أ، مفاجئ��ا جميع الحضور 
ومنافس��يه باملس��توى التناف��ي الكبري 
ال��ذي قدمه يف املي��دان والتناغم الرائع 
بينه وبني فرسه خالل املسابقة، ومؤكدا 
بذلك رس��الة ش��ديدة اللهج��ة وجهها 
لجمي��ع منافس��يه عندما ق��ال فيها إن 

الجيل الجديد قادم بقوة.
وكان الف��ارس ع��ي عيىس ه��و الفارس 
الوحي��د الذي متكن من إنهاء املس��ابقة 
دون أي خطأ، ونال عيىس إعجاب جميع 
الحض��ور الذين صفقوا له ب��كل حرارة 
مش��عال بذلك ح��امس الجمه��ور الذي 
حياه بحامس عندما مر من عىل الحاجز 

األخري.
ثم جاء خلفه يف املركز الثاين فارس فريق 
االتحاد الريايض العسكري أحمد منصور 

عىل صه��وة الجواد ص��الح الدين بزمن 
بل��غ 47.47 ثانية وب��� 4 أخطاء جاءت 
يف الجول��ة األوىل؛ لينه��ي الجولة الثانية 
بس��الم دون إسقاط أي من الحواجز وال 

أخطاء يف الزمن.
وجاءت ع��ودة منصور للميدان بقوة يف 
ه��ذه البطولة بعد تعافي��ه من إصابته 
السابقة التي تسببت له يف تأخر نتائجه؛ 
ليؤك��د وجوده هو اآلخر يف مس��ابقات 

قفز الحواجز للموسم الجديد.
ويف املرك��ز الثال��ث ومن اس��طبل حوار 
الف��ارس أحمد أكرب عىل صه��وة الجواد 
ألي��ي بزمن بل��غ 53.45 ثاني��ة وب� 8 
أخط��اء، واملركز الراب��ع كان من نصيب 
الف��ارس باس��ل ال��دورسي ع��ىل صهوة 
الجواد سيزم ون الفاتح من اسطبل حوار 
والذي أنهى املس��ابقة بزمن بلغ 54.49 

ثانية وب� 8 أخط��اء، ويف املركز الخامس 
ظهر من جديد ع��ي عيىس عىل صهوة 
الجواد أل��كارو فان بابينقلو ب� 12 خطأ، 
ويف املركز السادس جاء الفارس معيوف 
الرميحي من اس��طبل عوايل عىل صهوة 
الج��واد ألفريا بزمن بلغ 53.59 ثانية وب� 
12 خطأ مزاحام بالنتيجة هذه الفرسان 
الكب��ار عىل منص��ات التتوي��ج ومؤكدا 
قدرته عىل املنافس��ة بناء عىل ما يتمتع 

به من موهبة مميزة يف امليدان.
 

إياد بطل المسابقة الرابعة 
“على مرحلتين”

يف املسابقة الرابعة للمتقدمني )مسابقة 
جمع النقاط مع حاجز الجوكر( ونوعها 
مس��ابقة الرسعة ض��د الزم��ن وارتفاع 

حواجزها: 110 - 120 سم، رسعة املسلك 
350 مرتا/ دقيقة أعلن اسطبل حوار عن 
مفاجأت��ه التي وعد به��ا الجميع والتي 
أملح لها الفارس واملدرب عي عيىس بعد 
نهاية بطولة افتتاح املوسم قبل أسبوعني 
وهي فوز فارس اسطبل حوار إياد أحمد 
عىل صهوة الج��واد الجديد والعائد من 
االصابة س��يدورا س��نت، إذ فاز باملركز 
األول يف هذه املس��ابقة بأفضل زمن بلغ 
42.55 ثانية ومبجموع النقاط 44 نقطة 
كاملة، تاركا املركز الثاين لفارس اس��طبل 
مها نضال عبدالنب��ي عىل صهوة الجواد 
آي تراس��ت يو بزمن بل��غ 43.13 ثانية 

ومبجموع 44 نقطة.
واملرك��ز الثالث جاء في��ه الفارس أحمد 
عي��ىس من اس��طبل حوار ع��ىل صهوة 
الج��واد ت��رويف بزمن بل��غ 48.55 ثانية 

ومبجم��وع 44 نقط��ة، ويف املركز الرابع 
الفارس إياد مرة أخرى وكان عىل صهوة 
الج��واد باريلو منهيا املس��لك بزمن بلغ 
50.12 ثاني��ة ومبجم��وع 44 نقطة، ويف 
املركز الخامس من اسطبل حوار الفارس 
جالل جعفري عىل صهوة الجواد الفينو 
بزمن بل��غ 53.80 ثاني��ة ومبجموع 44 
نقطة، ويف املركز الس��ادس ومن اسطبل 
ح��وار أيضا الفارس فاض��ل الحداد عىل 
صهوة الجواد إيسرتيال بزمن بلغ 47.47 

ومبجموع 40 نقطة.

فاضل الحداد بطل المسابقة 
الثالثة “على مرحلتين”

ويف املسابقة الثالثة لفئة املبتدئني 
من العموم املس��توى األول، وهي 

وارتفاع  مرحلتني”  “مس��ابقة عىل 
حواجزها: 90 - 100 س��م ورسعة 
املس��لك 350 م��رتا/ دقيق��ة، فقد 
كان��ت الكلمة الس��طبل حوار مع 
الفارس فاض��ل الحداد عىل صهوة 
جواده اس��ترييال ال��ذي حقق عىل 
متن��ه املرك��ز األول ولق��ب هذه 
املس��ابقة بع��د أن أنهى املس��لك 
بأفض��ل زم��ن وبل��غ 29.89 ثانية 

ودون أي خطأ.
ويف املركز الثاين جاء الفارس الناشئ 
والصاع��د معي��وف الرميح��ي من 
اس��طبل عوايل عىل صه��وة الجواد 
آيري��ش بزم��ن بل��غ 30.38 ثانية 
ودون أي خطأ، يف املركز الثالث من 
اس��طبل حوار الفارس عامر محمد 
عىل صهوة الجواد كولني بزمن بلغ 
30.46 ثاني��ة ودون أي خط��أ، يف 
املركز الرابع من اسطبل حوار أيضا 
الفارس خال��د جناحي عىل صهوة 
الجواد إف إيليمي الس��بوك بزمن 
بل��غ 31.72 ثاني��ة ودون أي خطأ، 
يف املرك��ز الخامس الفارس معيوف 
الرميحي عىل صه��وة الجواد كويك 
بزم��ن بل��غ 31.88 ثانية ودون أي 
خط��أ، ويف املركز الثال��ث الفارس 
س��لامن فرج من اس��طبل صحارى 
عىل صهوة الجواد ماي بريس��يوس 
ثينق تو دو بزمن بلغ 32.18 ثانية 

ودون أي خطأ.

علي عيسى يكسب المسابقة الكبرى في ثاني جوالت قفز الحواجز
تحت رعاية فيصل بن راشد.. وبمنافسات عالية المستوى

تغطية        اللجنة اإلعالمية

من التتويج

انطلق��ت أمس الس��بت بطولة “فاليت 
فاي��رتز 2017” للطريان الح��ر الداخي 
بجرافيتي إندور س��كاي دايفينغ، وتبدأ 
منافس��ات املجموع��ات األوىل لفئ��ات 

البطولة كاآليت:
يف ختام جوالت اليوم األول يتصدر بطل 
العامل فريق “هايا بوس��ا” يف التشكيالت 
املركب��ة املكون��ة م��ن 4 العب��ني - فئة 

املحرتفني )way AAA - 4( عىل خصمه 
فريق “وميبي” بنقطتني.

وفري��ق البحرين 1 يتصدر التش��كيالت 
املركب��ة املكون��ة م��ن 4 العب��ني - فئة 
املتمرسني )way AA - 4( ب� 26 نقطة.

أما فئة التشكيالت املركبة املكونة من 4 
 way - 4( العبني - التشكيلة الديناميكية
VFS( فيقودها فري��ق “اس دي كور”، 

وأما فئة التش��كيالت املركبة املكونة من 
 way - 4( العَبني - التش��كيلة الرأس��ية
Dynamic( يقودها فريق “ويند دور”.

ويتص��در فري��ق “فاي��ر ف��الي” فئ��ة 
التش��كيالت املركبة املكونة من العَبني - 
way Dy- - 2 )للتش��كيلة الديناميكية 

namic(. وكعادتها “ك��ريا بوه” تتصدر 
 )Solo Speed( فئ��ة الرسع��ة الفردي��ة

 Free( وفئ��ة الح��ركات الحرة الفردي��ة
.)Style

أج��واء البطول��ة يف الي��وم األول كانت 
ممتعة، مليئ��ة بروح امل��رح والتنافس. 
واس��تمتع الحض��ور مبش��اهدة جوالت 
البطول��ة، وكل املش��اركني وري��ق عمل 
جرافيتي بانتظار الجميع غدا؛ لالستمتاع 

من منافسات البطولةبنهائيات البطولة.

انطالق بطولة فاليت فايترز للطيران الحر الداخلي
البالد سبورت
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وي�ش���ر اخلم���ري االبن اإل���ى اأنه واج���ه مقاومة 
م���ن والده )رحم���ه اهلل(، حني بداأ يف تغي���ر اأ�شلوب 
عمل ال�رشكة، �شواء من خ���ال حتويل امل�شنع للعمل 
ب�شكل اآيل بالكامل عرب �رشاء معدات جديدة، اأو البدء 

باالقرتا�ض من البنوك لزيادة وترة النمو.
القل���ق ي�شاور اخلمري يف احلف���اظ على ال�رشكة 
القدمية التي اأ�ش�شها والده، ونقلها للجيل اجلديد، 
لكن���ه ال يخف���ي طموح���ه يف اأن يحوله���ا اإل���ى �رشك���ة 
م�شاهم���ة عام���ة؛ لت�شتطي���ع البق���اء واال�شتم���رار مع 

تعاقب االأجيال.
فيما يلي ن����ض لقاء “الباد” م���ع املدير العام 
ل�رشك���ة املنارت���ني، الت���ي تع���د م���ن اأق���دم �رشكات 

الطابوق ومواد البناء يف البحرين، مي�شان اخلمري:

 كيف بدأ الوالد )رحمه اهلل( 
هذه الشركة؟

يف �شغ���ره كان وال���دي عام���ا ل���دى جت���ار حي 
العو�شي���ة باملنامة وهو يف ال�شابعة من عمره، وحني 
بلغ العا�رشة تقريبا، التحق بوظيفة Water boy يف 
“بابكو”، اإذ كانت مهمته تزويد عمال معمل التكرير 

باملاء وال�شاي، اإلى اأن ترقى مل�رشف عام.
اأخ���ربه م�شوؤول���ه االإجنلي���زي اأن���ه ل���ن ي�شتطيع 
الرتق���ي اأكرث من خ���ال “بابكو” ون�شحه ب���اأن ياأخذ 
حقوق نهاية خدمة العمل يف �رشكة “بابكو” ويوؤ�ش�ض 
م�رشوع���ه اخلا�ض، وكانت حقوق���ه حينها نحو 4 اآالف 
“روبي���ة”، اأي ما يع���ادل 400 دين���ار. والدي حينها 
مل يك���ن يتقن الكتاب���ة والقراءة باللغ���ة االإجنليزية، 
و�شاع���ده م�شوؤول���ه االإجنلي���زي يف كتاب���ة الر�شائ���ل 
وخماطبة �رشكة اإيطالية لتزويده مباكينتني مل�شنع 
الطابوق، و�رشكة اإجنليزية تقوم ب�شناعة الك�شارات. 
يف حينه���ا كان الوال���د ق���د افتت���ح مدر�ش���ة تدريب 
�شياقة ال�شي���ارات، بالتعاون م���ع اإخوانه واأ�شدقائه 
مطلع اخلم�شينات، ا�شمها املدر�شة الوطنية لتعليم 
ال�شياق���ة، وكان موقعه���ا خل���ف “حوط���ة اأبل” وهي 
االأول���ى من نوعه���ا تقريبا. وكان ل���دى الوالد حينها 
�شي���ارة واحدة يف ه���ذه املدر�شة، فكان���ت تعمل يف 

النهار، ويتم تاأجرها يف الليل.

بعض الناس يعرف شركة 
المنارتين بشركة علي الشعب، 

لم هذه التسمية؟
يف ف���رتة اخلم�شين���ات، كان���ت هن���اك التيارات 
القومية العربية، وكان الن�شاط العمايل قويا، وُعرف 
وال���دي حينها بن�شاطه يف احلركات العمالية املوؤيدة 
للقومي���ة العربية وجلمال عبدالنا����رش، وكان يخطب 
با�شتمرار، وينقل خطابات عبدالنا�رش التي ت�شتخدم 

كلمة ال�شعب بكرثة، فناداه النا�ض بعلي ال�شعب.
ورغم اأن اأول �شجل اأو قيد جتاري لل�رشكة بالعام 
1959 ه���و ا�ش���م املنارت���ني، وذلك تيمن���ا مب�شجد 

اخلمي�ض الذي كان م�شنع الطابوق 
يقع قريبا منه يف 

تل���ك الف���رتة، اإال اأن النا����ض اعتادت عل���ى ت�شميته 
ب�رشكة “علي ال�شعب”، وكان هو ا�شم ال�شهرة، لدرجة 

اأن هذا اال�شم ا�شتخدم يف بع�ض الوثائق.

كيف تطور المصنع منذ أن بدأ 
في الخمسينات؟

يف ف���رتة ال�شبعين���ات �شه���دت البحرين طفرة 
عقاري���ة وعمرانية، فقام الوالد )رحمه اهلل( بتو�شعة 
اأعم���ال امل�شن���ع، اإذ قام ب����رشاء االأر����ض احلالية له، 
ليتحول من موقعه بقرب م�شجد اخلمي�ض اإلى املوقع 
احلايل يف ط�شان. ومت جتهيز املوقع يف العام 1960 

لكن االإنتاج يف ط�شان بداأ يف العام 1962.

 متى بدأت العمل بالمصنع 
إلى جانب والدك؟

ب���داأُت العم���ل يف ال�رشك���ة بدوام عم���ل كامل يف 
الع���ام 1980، ولكن قبل ذلك كنت اأعمل يف فرتات 
االإج���ازة املدر�شية، وعملي يرتكز عل���ى اإنهاء بع�ض 
االأوراق واملعام���ات وا�شت���ام امل�شتحقات املالية 

لل�رشكة وغرها من االأمور االإدارية.

هل بدأت أول عمل كامل لك 
مسؤوال أو مديرا؟

ال، كانت وظيفتي اإدارية وفنية خ�شو�شا.

وهل كان الوالد يعاملك في 
الشركة كموظف أم كابن؟

يف  م�شج���ل  اأنن���ي  حت���ى  كموظ���ف،  يعاملن���ي 

التاأمين���ات االجتماعية منذ بداية عمل���ي، واأتذكر اأن 
م�شوؤويل حينها م�رشي اجلن�شية وهو حما�شب يف بنك 

لكنه يعمل يف ال�رشكة م�شاًء.

إذن لم تحصل على معاملة 
خاصة في بداية عملك؟

لنكن واقعيني، مهما يكن، �رشعة ترقي املوظف 
من العائلة يف ذات ال�رشكة العائلية اأ�رشع من املوظف 

العادي، ولكن عليه اأن يثبت كفاءته.
هل تذكر أول راتب حصلت عليه؟

نعم، كان 300 دينار، ووقتها كان مبلغا جيدا. 

ومتى تسلمت مهام اإلدارة 
بشكل كلي من الوالد؟

الوال���د كان دائما موجودا، حتى بعد اأن ت�شلمت 
االإدارة، واأ�شتطي���ع الق���ول اإن الوالد ترك االإدارة يل 
ب�ش���كل كامل يف الع���ام 2000، حينه���ا كنت املدير 

العام، فيما كان الوالد رئي�شا ملجل�ض االإدارة.

ما التغييرات التي أدخلتها في 
المصنع أو الشركة منذ أن بدأت 

إدارته؟
اأه����م خط����وة بداأته����ا واأدخل����ت عل����ى امل�شنع 
ه����ي ا�شتبدال االأعم����ال اليدوية القدمي����ة باالآليات 
االأوتوماتيكي����ة، وذل����ك بعد نحو عام����ني فقط من 

ان�شمامي لل�رشكة اأي يف العام 1982.
واأتذك����ر اأن معدات امل�شن����ع اجلديد كانت من 
الدمن����ارك، وا�شتبدلت تدريجي����ا املعدات اليدوية 
ب����االآالت، االأم����ر ال����ذي اأدى اإلى زي����ادة الفاعلية 

واالإنتاجية. 

كواحد من الجيل الجديد الذي 
عمل بالشركة وبدأت التغيير 
فيها، ألم تواجه مقاومة أو 

رفضا من الجيل القديم الذي كان 
يمثله والدك؟

نعم يف كث���ر من االأحي���ان اأواج���ه �شعوبة 
يف اإقن���اع الوال���د، فقد كان���ت �شخ�شيته قوية 
ج���دا، وح���ني رغبت يف جل���ب امل�شن���ع االآيل اأو 
االأوتوماتيك���ي م���ن الدمنارك واجه���ت مقاومة 
�رش�ش���ة من الوالد )رحم���ه اهلل(، بل يف كثر من 
االأمور االأخرى. فعادة مل���ا تاأتي وتريد التغير 
وهن���اك جي���ل تع���ود العمل عن طري���ق اخلربة 
واملمار�شة ولي�ض باملعرفة، �شتجد �شعوبة يف 

اإقناعهم بهذا التغير.

شعرت إذن بفرق بين شخصيتك 
الشابة والوالد في اإلدارة؟

الوال���د كان���ت �شخ�شيت���ه تقليدي���ة وحماف���ظ 
لدرجة كبرة وال يح���ب املغامرة، ومل يكن يحب اأخذ 
القرو�ض من البن���وك، وعندما و�شلت لاإدارة اأخذنا 

اأول قر�ض لل�رشكة. 
و�شاعدتنا القرو�ض يف زيادة �رشعة منو ال�رشكة، 
وعدم انتظار الوق���ت لتطوير االأعمال. فمنذ انطاق 

ال�رشك���ة تط���ور العمل لي�شم���ل اخلر�شانة 
اجلاه���زة  واالأ�شق���ف  اجلاه���زة 

م���ن  اأن  واأعتق���د  وغره���ا. 
الطبيعي اأن يكون هناك �رشاع 
اأجي���ال بين���ي والوالد، ولكي 
تتنقل االإدارة اإيل من الوالد، 

ا�شتغرق ذلك نحو 20 عاما.

ما نصيحتك للشباب ممن يتسلمون 
زمام المبادرة بالشركات العائلية؟

اأعمالهم  يبداأوا  اأن  يجب  لل�شباب  اأق��ول  اأوالً، 
ممار�شة  جتربة  يعي�شوا  واأن  مبفردهم،  اخلا�شة 

العمل باأنف�شهم بعيدا عن �رشكات عائاتهم.
اأوالدي، عمل���وا معي ملدة 9 اأ�شهر فقط، لكنهم 
رغبوا يف ترك العم���ل، ومل اأعار�ض ذلك، لقد د�شنوا 
اأعماله���م اخلا�ش���ة، واأعتقد اأنها اخلط���وة ال�شحيحة 
لك���ي يكت�شبوا اخل���ربة، حتى لو عم���ل موظفا يف اأي 
�رشك���ة اأخرى للح�ش���ول على املعرف���ة الازمة الإدارة 

ال�رشكات العائلية الحقا.

هل تقر بأن الشركات العائلية 
تواجه معضلة في البقاء بعد 

مرور جيلين أو ثالثة؟
نعم، فنظام الورثة لدينا يف االإ�شام، يعمل على 
تق�شي���م االإرث كما هو معروف، وه���ذا يجعل ال�رشكة 

العائلية تتفتت وتتفكك مع مرور الزمن. 
واأتفق متاماً اأنه ي�شعب على ال�رشكات العائلية 
اأن ت�شتمر عرب االأجيال، خ�شو�شا يف بادنا االإ�شامية.

هل أنت قلق بذلك؟
هناك خماوف تعرتيني بخ�شو�ض انتقال ال�رشكة 
اإل���ى اجليل القادم، لذلك طموحي هو حتويل ال�رشكة 
اإل���ى �رشكة م�شاهمة عامة مدرجة يف البور�شة. وبذلك 
اإذا ج���اء جي���ل جديد ال يريد اال�شتم���رار بال�رشكة فاإن 

باإمكانهم بيع االأ�شهم دون اللجوء اإلى تفكيكها.

نعود للحديث عن طفولتك، أين 
عشتها؟

ع�ش���ت طفولتي يف فري���ج الفا�ش���ل باملنامة، 
لكننا انتقلنا بعدها اإلى العدلية يف ال�شتينات.

هل تحتفظ بذكريات عن فريج 
الفاضل؟

الزالت اأتذك���ر بع�ض امل�شاه���د خ�شو�شا فيما 
يتعلق باملنا�شبات الدينية حينها اأو ن�شاط احلركات 

القومية يف تلك احلقبة الن�شطة.

هل كوّنت صداقات مع رجال 
أعمال معروفين حاليا؟

ول���دت بالع���ام 1957، والغالبي���ة مم���ن هم يف 
جيل���ي كانوا مهنيني وب���رزوا يف مهنهم مثل االأطباء 
واملهند�شني وغرهم، اأما اجليل الذي قبلنا فعرفوا 
باأنهم رجال االأعمال اأو اأ�شحاب امل�رشوعات، اأنا كنت 

من جيل املهنيني.

ما التخصص الذي انخرطت فيه 
بعد المدرسة؟

در�ش���ت مبدر�شة الق�شيبي���ة ومدر�شة املنامة، 
وبعدها در�شت هند�شة املباين يف جامعة نيوكا�شيل 

يف بريطانيا واأكملت الدرا�شة يف 1980. 
ويف العام 1990 قدمت ل�شهادة املاج�شتر يف 

اإدارة االأعمال باململكة املتحدة.

لماذا درست الهندسة؟
اأوالً، الأين ح�شل���ت عل���ى بعثة م���ن احلكومة، 
ويف الوقت نف�شه التخ�ش�ض يتنا�شب مع خلفية 

عمل العائلة يف جمال البناء.

• اخلمري  متحدًثا ل� “الباد”	

علي الفردان من ط�شان

من وظيفة ب�ش��يطة يف �ش��ركة “بابكو”، بداأ علي اخلمريي �شق طريقه نحو النجاح، وهو مل يتجاوز العا�شرة 

م��ن عم��ره، وحينه��ا مل تكن مهمت��ه اأكرث من توزيع املاء وال�ش��اي، على عم��ال “بابكو”، قب��ل اأن يقرتح عليه 

م�شوؤوله الإجنليزي البدء بتاأ�شي�ص عمله اخلا�ص.

يف نهاية اخلم�ش��ينات ا�ش��تثمر علي اخلمريي، اأو “علي ال�ش��عب” كما ا�ش��تهر بني النا�ص حينها، ما جمعه من 

عمله يف “بابكو” وهو عبارة عن مبلغ 4 اآلف روبية )400 دينار( لي�ش��رتي ماكينة ك�ش��ارة لطحن احلجارة، 

وماكين��ة ل�ش��ناعة الطاب��وق، ليبداأ معها ق�ش��ة جناح م�ش��نع املنارت��ني، قبل اأن يت�ش��لم ابنه الأكرب مي�ش��ان 

اخلم��ريي امله��ام نيابة عنه. يقول مي�ش��ان اخلم��ريي اإنه حني بداأ العم��ل، كان والده يعامل��ه معاملة املوظف 

ولي�ص معاملة البن، اإذ كانت ال�ش��ركة تعطيه راتبا �ش��هريا حاله كاأي موظف، وكان اأول راتب تقا�شاه مطلع 

الثمانينات مبلغ 300 دينار، ويعترب يف ذلك الوقت راتبا كبريا بالن�شبة اإىل �شاب يف بداية حياته العملية.

أسعى لتحويل الشركة إلى “مساهمة عامة” ألجل بقائها

مدرسة تدريب للسياقة بسيارة واحدة تعمل نهارا وتستأجر ليال 

لهذا السبب لقب 
 الناس والدي 

بـ “علي الشعب” 

رغبتي في التغيير 
بالشركة واجهت 

مقاومة من الوالد

“المنارتيــن” بــدأ فــي الخمســينات بـــ 400 دينار مــن المدخرات

صاحب “المنارتين”... 
النهضة الصناعية بالبحرين 

في أبهى صورها 

والده موظف بسيط في “بابكو” شيد أقدم مصنع للطابوق

ت�شوير: ر�شول احلجري
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يناف�س الفيل���م ال�صعودي الق�صري “300 كم” للمخرج 
حمم���د الهليل مب�صابقة الإفالم الق�صرية يف الدورة العا�رشة 
م���ن مهرجان طنجة ال���دويل للفيلم املقام���ة حاليًّا وت�صتمر 
حت���ى الثاين من دي�صمرب. يتن���اول الفيلم رحلة “300 كم” 

يف طريق �صفر يجمع بني رجل وامراأة ور�صيعها ل تربطهما 
عالق���ة يف ظل ظ���روف جمتمعهم���ا املحاف���ظ. كان العر�س 
العامل���ي الأول للفيلم يف مهرج���ان دبي ال�صينمائي الدويل 
2016، ونال جائزة جلنة التحكيم يف م�صابقة املهر اخلليجي 
الق�ص���ري.. الفيل���م بطول���ة خال���د ال�صق���ر وزارا البلو�ص���ي 

وابراهيم احلجاج، �صيناريو واإنتاج واإخراج حممد الهليل. 

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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1101
املن�صور  ع��ل��ي  اأب����و 
يتولى اخلالفة ويتخذ 
ل��ق��ب الآم����ر ب��اأح��ك��ام 
ب��ذل��ك  ل��ي��ك��ون  اهلل، 
اخل��ل��ي��ف��ة ال��ف��اط��م��ي 

العا�رش.

1586
وامل�صتك�صف  البحار   
الإجن���ل���ي���زي ال�����ص��ري 
ت���وم���ا����س ه���ريي���وت 
ي���ك���ت�������ص���ف ن���ب���ات 
ال�����ب�����ط�����اط�����������س يف 
ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��اأم��ريك��ا 

اجلنوبية.

1621
الإيطايل  الفلك  عامل 
ج��ال��ي��ل��ي��و ج��ال��ي��ل��ي 
التل�صكوب  ي��خ��رتع 

اخلا�س به.

1882
ب���دء حم��اك��م��ة زع��م��اء 
ال��ث��ورة ال��ع��راب��ي��ة يف 

م�رش.

1922
فيلم  ع���رو����س  ب����دء 
البحر”  “ق�صة 
ق���اع���ات  اإح�������دى  يف 
ال�صينمائي  العر�س 
وه��و  ن���ي���وي���ورك،  يف 
�صينمائي  فيلم  اأول 

بالألوان.

مسافات

يونس سلمان يدشن 
ديوانه “حروف الحب” غًدا..

يتحدث عن الخيل البحرينية األصيلة وسيعرض في ديسمبر

عيسى بن خليفة ينتهي من برنامج “أصايل أهل البحرين”
برعاية ودعم قرينة جاللة الملك وبمبادرة “فن البحرين عبر الحدود” 

20 فنانا بحرينيا يعرضون أعمالهم في مومباي

يد�ص����ن ال�صاع����ر الغنائ����ي القدي����ر 
يون�س �صلمان ديوان����ه اجلديد “حروف 
ال�صابع����ة  ال�صاع����ة  مت����ام  يف  احل����ب” 
والن�ص����ف م����ن م�ص����اء يوم غ����د الإثنني 
م����ول،  امل����ودا  جمم����ع  يف  دي�صم����رب   4
و�صيق����ام حفل التد�ص����ني برعاية وزير 
�ص����وؤون الإع����الم علي الرميح����ي وبدعم 
رئي�صي من �رشكة حامد الكاف التجارية 
للفعالي����ات  اإجن����از  �رشك����ة  وبتنظي����م 
والعالق����ات العامة. والديوان عبارة عن 
جمموع����ة كاملة م����ن الق�صائد الوطنية 

التي كتب كلماتها يف منا�صبات وطنية 
خمتلفة، وتغنى بها كبار جنوم الفن يف 

البحرين واخلليج.
املعروف اأن ال�صاعر يون�س �صلمان 
م����ن اأه����م �صع����راء الأغني����ة يف البحرين 
وكت����ب الكث����ري م����ن الأغ����اين الوطنية 
والعاطفي����ة و�صاحب كلم����ة لها نوعية 
وم����ذاق خا�س عند املتلق����ي ومهارات 
اإبداعية جت����اوزت احلدود. �صاعر يعرف 
كي����ف يتغلغ����ل ويغو�����س داخ����ل قلب 

وفكر املتلقي بكلماته ون�صو�صه. 

�صه���د م�رشح البحري���ن الوطني م�صاء 
ي���وم اجلمعة املوافق 1 دي�صمرب 2017م 
الوطني���ة  الأعي���اد  فعالي���ات  انط���الق 
الت���ي تنظمه���ا هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار عل���ى مدار �صه���ر دي�صمرب، حيث 
كان اجلمه���ور عل���ى موع���د م���ع احلف���ل 

ال�صتعرا�صي العاملي “فويغو”. 
وق���ّدم احلف���ل عر�صاً ممي���زاً مفعماً 
برق�ص���ات الفالمينك���و، الت���ي اأبدعته���ا 
�رشك���ة اأنطونيو غادي����س. وقامت ال�رشكة 
باإعادة اإنتاج عر�س باليه مانويل دي فال 
“�صحر احلب”، وقدمت���ه بطريقة جديدة 
للجمهور بعنوان “فويغ���و”. وجاء بفكرة 
الرق�ص���ات وت�صمي���م الإ�ص���اءة الراح���ل 
اأنطوني���و غادي����س والكات���ب وامل�ص���ور 

واملخرج الإ�صباين كارلو�س �صورا.
للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  وتق���ّدم 
والآثار �صبعة ع����رش فعالية خالل دي�صمرب 
مبنا�صب���ة العيد الوطن���ي املجيد وذكرى 
ت���ويّل �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليف���ة عاهل الب���الد املفدى 
حفظ���ه اهلل ورعاه مقالي���د احلكم، تتنوع 
م���ا ب���ني الثقاف���ة، الفن���ون، املو�صيقى 
الأدب وافتت���اح م�صاري���ع البنية التحتية 

الثقافية.

هيئ���ة  تنتق���ل  دي�صم���رب   5 في���وم 
الثقاف���ة بفعالياته���ا اإل���ى مدينة �صانت 
بطر�ص���ربغ الرو�صية وتفتت���ح معر�صاً يف 
متح���ف الأرميت���اج بعن���وان “عل���ى اأر�س 
دمل���ون، حيث ال�صم�س ت�رشق”. ومبنا�صبة 
اختي���ار املنام���ة عا�صمة امل���راأة العربية 
لع���ام 2017م وتزامن���اً م���ع ي���وم املراأة 
البحريني���ة، ي�صت�صيف مركز الفنون يوم 
6 دي�صم���رب يف مت���ام ال�صاعة 6:00 م�صاًء 

معر�صاً فنياً وعر�صاً لالأزياء. 
وم���ن مدين���ة املنام���ة اإل���ى مدين���ة 
املح���ّرق، تق���ّدم هيئة البحري���ن للثقافة 
البحريني���ة  الأغني���ة  جلمه���ور  والآث���ار 
التقليدية حفالت لف���ن الفجري يومي 9 
و23 دي�صم���رب ال�صاعة 8:00 م�صاء يف دار 

املحّرق.
اأما ث���اين املعار����س الت���ي تقّدمها 
هيئ���ة الثقافة خ���الل احتف���الت الأعياد 
الوطني���ة، ف�صيفتتح بالق���رب من موقع 
قلعة البحرين ي���وم 14 دي�صمرب يف متام 
ال�صاع���ة 4:00 م�ص���اء بعن���وان “ق�صيدة 

احلياة”. 
و�صم���ن فعاليات الأعي���اد الوطنية 
لهيئ���ة الثقاف���ة وبالتزامن م���ع الذكرى 
التا�صع���ة والع�رشي���ن لتاأ�صي����س متح���ف 

البحرين الوطني، تقام الفعالية ال�صنوية 
“ما نام���ت املنامة، بالتعاون مع متكني، 
والت���ي تب���داأ يف ال�صاع���ة 7:00 م�صاًء من 
ي���وم 15 دي�صم���رب، وتنته���ي يف ال�صاعة 
7:00 م���ن �صباح الي���وم التايل املوافق 

16 دي�صمرب. 
ويوم 16 دي�صمرب ي�صت�صيف متحف 
البحري���ن الوطني حما�رشة للدكتور زاهي 
حوا�س يف متام ال�صاعة 4:30 م�صاًء، ومن 
ث���م تختتم هيئة الثقاف���ة برنامج “اآثارنا 
اإن حك���ت” لع���ام 2017م ع���رب تد�صني 
م�رشوع ال�صوت وال�صوء يف قلعة البحرين 
ال�صاع���ة 6:00 م�صاء. ويف خت���ام يوم 16 
دي�صم���رب �صيك���ون اجلمهور عل���ى موعد 
مع حفل “اأحلان بحريني���ة اأورك�صرتالية” 
يف م�رشح البحري���ن الوطني ال�صاعة 8:00 

م�صاء.
 17 املواف���ق  ال�صهي���د  ي���وم  ويف 
دي�صم���رب، ي�صت�صي���ف متح���ف البحري���ن 
الوطني ومقهى دار�صني يف متام ال�صاعة 
عم���ل تفاعلي���ة  ور����س  10:00 �صباح���اً 
لالأطف���ال من تق���دمي الفنان���ة هال حممد 
اخلليفة وال�صيف ب�ص���ام العلوي، اإ�صافة 

اإلى ن�شاط زراعة زهور الرازجي. 

محمد راشد بوعلي عن فيلمه “كومبارس”

ح لجائزة “وزارة الداخلية للسينما” في مهرجان دبي  بحريني يرشَّ

ك�ص���ف مهرج���ان دب���ي ال�صينمائ���ي الدويل 
عن املر�صحني جلائ���زة وزارة الداخلية لل�صينما 
والت���ي �صم���ت املخ���رج البحريني حمم���د را�صد 
بوعلي عن م�رشوع فيلمه الروائي الطويل اجلديد 
“كومبار�س”، وهي ثاين جائزة ير�صح لها الفيلم 
هذا العام، بعد اأن مت الإعالن م�صبًقا عن تر�صيحه 
جلائ���زة “اآي دبليو �ص���ي �صافه���اوزن”، ل�صناع 

الأفالم اخلليجيني ممثال ململكة البحرين.
وكان مهرجان دب���ي ال�صينمائي الدويل قد 
اأعلن عن جتدي���د �رشاكته م���ع وزارة الداخلية يف 
دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة للع���ام الرابع 
عل���ى التوايل، حيث �صتقدم الوزارة جائزة وزارة 
الداخلي���ة لل�صينما لأف�ص���ل �صيناريو مب�صامني 
جمتمعّية. و�صيعلن عن الفائز خالل حفل توزيع 
جوائ���ز املهر  املرموق يوم 13 دي�صمرب املقبل، 
واجلائ���زة عبارة ع���ن مكافاأة مالي���ة بقيمة 100 

األف دولر اأمريكي. 
وعرّب املخرج البحرين���ي حممد را�صد بوعلي 
ع���ن �صعادته بالرت�صيح جلائ���زة وزارة الداخلية 
لل�صينم���ا الت���ي تقّدمه���ا وزارة داخلي���ة دول���ة 
الإم���ارات يف مهرجان دب���ي ال�صينمائي الدويل، 
وق���ال: “اإن اخلط���وات التي ت�ص���ري عليها دولة 
المارات يف ت�صجيع �صناعة ال�صينما يف املنطقة 
من خالل مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل ووزارة 
الداخلي���ة يوؤك���د اأنه���م يدرك���ون اأن ال�صينما يف 

اخلليج ذات م�صوؤولية م�صرتكة لتقدمي ثقافتنا 
للع���امل مم���ا يجعلنا ناأم���ل مب�صتقب���ل �صينمائي 

ا بهذا الرت�صيح”. اأف�صل، اإين فخور جدًّ
جلائ���زة  املر�صح���ني  املخرج���ني  وي�صم���ل 
وزارة الداخلي���ة لل�صينم���ا يف ه���ذا العام كل من 
حمم���د را�صد بوعلي “كومبار����س”، نايلة اخلاجة 
“حي���وان”، راوي���ة عب���داهلل “خط متا����س”، اأمل 
العقروب���ي “اخل���ادم املدّم���ر”، وائ���ل املن�صور 
“وثماني���ة  حمم���د هلي���ل  املاله���ي”،  “مدين���ة 

اآخرون”، مزنة امل�صافر “تاج الزيتون”.
الفن���ي  املدي���ر  عّل���ق  املنا�صب���ة،  وبه���ذه 
ملهرجان دبي ال�صينمائي م�صعود اأمراهلل اآل علي 
قائ���اًل: “�ُصممت جائ���زة وزارة الداخلية لل�صينما 
لرتع���ى اجليل الق���ادم من الكّت���اب واملبدعني 
الإماراتيني والعرب، عرب توفري من�صة يدفعون 
م���ن خاللها ع���ن اأنف�صه���م واأعمالهم اإل���ى اأعلى 
القمم. ون�صتطيع اأن نالح���ظ اأهمية هذه اجلائزة 
يف منو ال�صينما العربية، وناأمل يف اأن نتمكن من 
موا�صلة دعمنا ملبدعي امل�صتقبل، وم�صاعدتهم 
اإل���ى اأق�ص���ى اإمكاناته���م وحتقي���ق  للو�ص���ول 

اأحالمهم”. 
م���ن جهت���ه، اأّكد نائ���ب رئي�س جلن���ة جوائز 
وزارة الداخلي���ة لل�صينم���ا الرائ���د عبداملطل���ب 
احلم���ادي، حر����س وزارة الداخلي���ة على جتديد 
�رشاكتها م���ع  مهرج���ان دبي ال�صينمائ���ي للعام 

الرابع على التوايل، لإمي���ان الوزارة باأهمية هذا 
الف���ن الراقي وم���دى تاأث���ريه يف تعزي���ز الوعي 
املجتمع���ي، اإلى جانب حر����س الوزارة على دعم 
فر����س متك���ني املبدعني الإماراتي���ني والعرب 
لتحوي���ل اإبداعاته���م اإلى اأعم���ال فنية ت�صهم يف 
تو�صي���ع الثقاف���ة اجل���ادة الهادفة الت���ي ُترثي 
م�ص���رية التوعي���ة والرتقاء بالثقاف���ة املعرفية 

لدى اجلمهور”. 
واأ�ص���ار اإلى �رشورة ال�صتم���رار يف دعم الفن 
الراقي امللتزم بق�صايا املجتمع، والذي ي�صارك 
يف عملية اإبراز التنمية احل�صارية، وم�صرية البناء 
يف الدولة واإثراء احلرك���ة الثقافية”، مو�صًحا اأن 

“ال���وزارة وعرب هذه اجلائ���زة حتر�س على دعم 
احلرك���ة ال�صينمائية اجل���ادة، واملواهب ال�صابة 
لي�صهم���وا يف ن�رش ثقافة توعوي���ة جمتمعية تبلغ 

ر�صائلها اإلى كافة �رشائح املجتمع”. 
“كومبار����س”؛ وهو م�رشوع فيل���م كوميدي 
يحكي عن ق�صة بدر وه���و اأربعيني اأرمل، يعمل 
مرا�صالً يف اإح���دى ال���وزارات احلكومية ويق�صي 
اأوق���ات فراغه بالتمثي���ل ككومبار�س، يرث بدر 
���ا لبيع املالب�س الن�صائي���ة الداخلية،  حمالً جتاريًّ
ويجد نف�صه اأمام مهل���ة �صهر واحد ليعقد قرانه 
على اأنث���ى واإل �صيخ�رش موقع���ه يف قائمة انتظار 
ا�صتم���رت 15 عاًما ل�رشاء من���زل حكومي. الفيلم 

من تاألي���ف واإخراج حممد را�ص���د بوعلي يف ثاين 
م�صاريعه الروائية الطويل���ة بعد فيلم “ال�صجرة 
النائم���ة” وال���ذي حق���ق جائ���زة جلن���ة التحكيم 
اخلا�ص���ة يف مهرج���ان القاهرة ال���دويل لأف�صل 
فيلم عربي، واجلائزة الثانية يف مهرجان جمل�س 
التع���اون ال�صينمائي واإ�ص���ادات نقدية وا�صعة، 
حيث و�صف���ه الناق���د الراحل ب�ص���ار اإبراهيم يف 
جريدة احلي���اة “مرحلة جديدة م���ن عمر ال�صينما 
البحريني���ة اأولً، واخلليجي���ة تالًي���ا”، بينم���ا قال 
الناق���د زياد عبداهلل يف مدون���ة دبي ال�صينمائي 
ال���دويل “مغ���ر متاًم���ا بتو�صيف���ه باأه���م جتربة 

خليجية”. 
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ال�صيخ  والإعالمي  ال�صاعر  انتهى 
عي�صى بن خليفة اآل خليفة من اإعداد 
برنامج ثقايف جديد بعنوان “اأ�صايل 
اأه���ل البحري���ن” وال���ذي يتحدث عن 
اخلي���ل البحريني���ة الأ�صيل���ة، والدور 
الإ�صطب���الت  لعبت���ه  ال���ذي  الكب���ري 
ه���ذه  عل���ى  احلف���اظ  يف  امللكي���ة 
ال�ص���اللت النقية م���ن جنائب اخليل 
التي تعد اإرًث���ا تاريخيًّا كبرًيا متميًزا 
تناقلت���ه الأجي���ال وورث���ه الأبناء عن 
الأجداد، والدعم والت�صجيع والهتمام 
ال���ال حم���دود م���ن جاللة املل���ك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة عاه���ل البالد 
املف���دى لأجنال���ه يف املحافظ���ة على 

هذه ال�صاللت.
ل�”الب���الد”  خا����س  حدي���ث  ويف 
ق���ال ال�صيخ عي�صى ب���ن خليفة: “من 
وقراءت���ي  ومتابعت���ي  بحث���ي  خ���الل 
عن ه���ذه ال�صاللت وج���دت اأن �صمو 
ال�صيخ عي�صى بن �صلم���ان اآل خليفة 
جنل �صم���و ويل العهد، يبدى اهتماًما 
ورعاية لهذه ال�صاللت وي�رشف بنف�صه 

على الإنت���اج و�صاحب نظرة ثاقبة يف 
املحافظة على تاريخ الأجداد”. 

فري���ق  ق���ام  كم���ا   ... واأ�ص���اف 
الربنامج بزيارة اإلى بريطانيا واأجرى 
خالله���ا عدة لق���اءات م���ع املهتمني 
ا  ب�ص���وؤون اخلي���ل العربي���ة وخ�صو�صً
خيل اأه���ل البحري���ن، واأي�ًص���ا وجدنا 
الهتمام نف�ص���ه عند زيارتنا لبولندا، 
وعلى امل�صت���وى الداخلي قام فريق 
ا�صطب���الت  اإل���ى  بزي���ارة  الربنام���ج 
املغف���ور ل���ه �صمو ال�صي���خ حممد بن 
�صلمان اآل خليف���ة الذي يحتوي على 
اأنقى ال�ص���اللت، واأجرينا لقاءات مع 
�صمو ال�صيخ �صلطان الدين بن حممد 
ب���ن �صلمان اآل خليف���ة و�صمو ال�صيخ 
خليفة بن �صلمان بن حممد اآل خليفة، 
وكذلك قمن���ا بزيارة ا�صطبالت وزارة 
الداخلية ووجدنا الهتم���ام والرعاية 

باخليل البحرينية واملتابعة.
برنامج “اأ�صاي���ل اأهل البحرين” 
دي�صم���رب  �صه���ر  خ���الل  �صيعر����س 
اجل���اري، بواقع 8 حلق���ات ومدة كل 
حلقة 30 دقيقة، واأعده واأ�رشف عليه 
ال�صاع���ر والإعالم���ي ال�صي���خ عي�ص���ى 

ب���ن خليف���ة اآل خليفة واأخرج���ه اأحمد 
العم���ريي والتعليق للفن���ان عبداهلل 
يو�ص���ف وال�صاعر والإعالم���ي القدير 

ح�صن كمال.
يج���در بالذك���ر اأن لعي�ص���ى ب���ن 
خليفة العديد من الربامج الوثائقية 
التي اأغنت واأثرت مكتبة التلفزيون، 
���ا للرتاث البحريني  وتعد مرجًعا مهمًّ
الأ�صي���ل منها “خيل اأه���ل البحرين” 
“تاليد اأهل البحرين” “مقنا�س اأهل 
البحري���ن” “حال البحرين” واأي�ًصا اأعد 
برناجًما ع���ن م�صرية �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليفة رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه، بعنوان “�صع���اع املجد” 
يف ع���دة اأج���زاء، وبرناجًم���ا اآخ���ر ع���ن 
العالقات الأول���ى وال�صاربة يف جذور 
التاري���خ بني العائلت���ني الكرميتني 
“اآل �صع���ود واآل خليف���ة” م���ن اأر�س 
الأفالج يف جن���د بعنوان “لعبد العزيز 
�ص���اأن عظي���م” وغريها م���ن الربامج 
املهم���ة  والوثائقي���ة  التاريخي���ة 
واملتمي���زة على نط���اق دول اخلليج 

والعامل العربي اأي�ًصا.

�ص���ارك اأكرث م���ن 20 فناًنا بحرينيًّا يف 
معر�س ف���ن البحري���ن عرب احل���دود )اأرت 
باب( ال���ذي اأقي���م يف مومب���اي بجمهورية 
الهن���د، بح�ص���ور اوداف ثاك���رياي؛ رئي�س 
حزب �صي���ف �صينا، وجنله اديتيا ثاكرياي؛ 
موؤ�ص�س جتمع يوف���ا �صينا، وعدد كبري من 

امل�صوؤولني واملهتمني. 
وبه���ذه املنا�صب���ة، قدم���ت مدير عام 
مكت���ب قرينة ملك مملكة البحرين ال�صيخة 
ال�صك���ر  اآل خليف���ة،  بن���ت عي�ص���ى  م���رام 
والتقدي���ر لقرين���ة عاه���ل الب���الد املفدى 
�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليفة، على دعمها املتوا�صل 
يف  ي�صه���م  مب���ا  البحريني���ني،  للفنان���ني 
تن�صي���ط واإثراء احلركة الفني���ة الت�صكيلية 
يف مملك���ة البحرين.  واأك���دت ال�صيخة مرام 
اأن امل�صاركة يف مثل هذه املعار�س الفنية 
م���ن �صاأنها اأن تفت���ح العديد من املجالت 
والفر�س املتج���ددة اأمام الأعم���ال الفنية 
الوطنية للتفاعل مع مثيالتها حول العامل، 
ولتمك���ني احلرك���ة الفني���ة م���ن التعريف 
بالوجه احل�صاري ململك���ة البحرين كمركز 
لالإ�صع���اع والتنوي���ر الثق���ايف، كما اعتربت 
رعاية ودع���م قرينة عاهل الب���الد املفدى 
ملبادرة فن البحرين عرب احلدود، الفر�صة 
املثالي���ة لتتج���اوز املب���ادرة الفنية حدود 
اإقام���ة معر����س �صن���وي دويل يف مملك���ة 
البحرين، والتنقل بني عدة عوا�صم ومدن 
عاملي���ة، الأم���ر ال���ذي ي�صاه���م يف الرتويج 
والتعري���ف بالفن البحريني مب���ا يعزز من 

مكانة اململكة ال�صياحية والثقافية.
واأو�صح���ت ال�صيخ���ة م���رام اأن اإقام���ة 

ه���ذا املعر����س يف الهن���د ياأت���ي يف اإط���ار 
مذك���رة التفاه���م املوقع���ة ب���ني مكت���ب 
�صاحبة ال�صمو و�صندوق العمل “متكني”، 
به���دف اإتاح���ة كاف���ة الت�صهي���الت الالزمة 
لدعم ورعاية املواه���ب والكفاءات الفنية 
وت�صجيعه���م عل���ى اإب���راز وتروي���ج الإنتاج 
الفني الت�صكيلي للخ���ربات البحرينية من 
خالل تنظيم املعار�س الفنية املتخ�ص�صة 

�صواء داخل اأو خارج البالد.  
وج���اء اختيار جمهوري���ة الهند كوجهة 
لإقام���ة املعر�س ياأتي بالنظ���ر اإلى عراقة 
احلرك���ة الفنية املتمي���زة بتعدد مدار�صها 
الت���ي تراع���ي الذائق���ة الفني���ة وتتق���دم 

ال�صفوف الأمامية للم�صهد الفني العاملي، 
م�صي���دًة مبا قدم���ه الفنان���ون البحرينيون 
م���ن اأعمال بل���غ عددها 40 لوح���ة تناولت 
مو�صوع���ات متفرقة، اأو�صحت ب�صكل جلي 
اإمكانياته يف جماراة مدار�س الفن العاملية 
م���ن خالل اأعم���ال حتاكي الواق���ع باأ�صلوب 
متف���رد يعك�س ما و�صلت اإليه البحرين من 

تقدم وازدهار يف جميع املجالت. 
ه���ذا، وتعت���زم مبادرة “ف���ن البحرين 
عرب احل���دود” اإقامة اأ�صبوع الفن البحريني 
يف العا�صمة الربيطانية لندن يف دي�صمرب، 
ومعر����س يف العا�صم���ة الرو�صي���ة مو�صكو 

منت�صف العام املقبل. 

اأ�سامة املاجد
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    قوا أبناءكم “البارانويا”
“مملكة البحرين عربية اإ�شالمية م�شتقلة ذات �شيادة تامة، �شعبها جزء من الأمة العربية، 
واإقليمه���ا جزء من الوط���ن العربي الكبري”.. هكذا تن�ص املادة الأول���ى )اأ( من الباب الأول 

للد�شتور، وعلى هذا املبداأ الأ�شا�ص تتمحور مادة املواطنة يف مناهج التعليم باململكة.
“املدر�ش���ة املعززة للمواطنة وحق���وق الإن�شان”، تعد، ب�شه���ادة منظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة “اليون�شكو”، جتربة رائدة على م�شتوى العامل.
التقيي���م املبدئ���ي لهذا امل�رشوع اأظهر نتائ���ج اإيجابية على م�شت���وى �شلوكيات الطلبة 
داخ���ل املدر�شة وكذلك على �شعيد اإب���داع الطالب يف تنفيذ الأن�شطة املدر�شية وامل�شاريع 

املعززة للمواطنة وحقوق الإن�شان.
القائمون على امل�رشوع يوؤكدون اأنه يعمل على التحول برتبية املواطنة وحقوق الإن�شان 
م���ن جمرد مادة درا�شية يقدمها معل���م املواد الجتماعية داخل قاع���ة الدرا�شة، اإلى ر�شالة 
�شامل���ة ونه���ج تعاي�ص يومي بني جميع اأع�ش���اء املجتمع املدر�شي. لكن م���اذا عن املجتمع 

ككل؟ 
ق���د يختل���ف الرتبويون يف تقدي���ر ن�شبة اإ�شهام كل م���ن املدر�شة والبي���ت يف ت�شكيل 
�شخ�شية الطالب، لكن ل يختلف اثنان على اأنهما مكمالن اأحدهما لالآخر، فاإذا كانت الر�شالة 
الت���ي يتلقاها الطالب م���ن املدر�شة متناق�شة مع ما يتعلمه من اأبويه واأقاربه ويكت�شبه من 
حميط���ه الجتماع���ي، ت�شبح اأفكاره م�شو�ش���ة وثقته بنف�شه والآخري���ن مهتزة وقد يعاين يف 

امل�شتقبل من “البارانويا”.
م���ن اأجل اأن ينجح هذا امل����رشوع الطموح يف حتقيق اأهدافه عل���ى املدى البعيد لبد من 
اإ�رشاك اأولياء الأمور فيه؛ فهم من ي�شكلون احللقة الأهم يف تكوين �شخ�شية الطالب. وحتى 
ل ت�شب���ح كل املفاهيم التي يتعلمها الطالب عرب هذا امل�رشوع حربا على ورق يجب تو�شيع 
دائرة الأن�شطة والفعاليات املدر�شية لت�شمل لي�ص فقط الأ�رشة، بل جميع مكونات املجتمع 

وعلى راأ�شها الإعالم.
اأركان جن���اح امل�رشوع ل���ن تكتمل اإل با�شرتعاء حر����ص الآباء على تربي���ة اأبنائهم تربية 
�شليم���ة وحمايته���م من الأمرا����ص اجل�شدية والنف�شي���ة كافة وجتنيبه���م التعر�ص لأي �رشخ 
نف�ش���ي اأو اجتماع���ي يف امل�شتقبل. فتن�شئة اأجيال �شاحلة عقد يحت���اج اإلى توقيع املدر�شة 

والبيت عليه حتى ي�شبح نافذا.
 احلكمة تقول: العلم يف ال�شغر كالنق�ص على احلجر، واملنطق يقول: اإن مل يحافظ طرفا 
العق���د معا على �شالمة النق����ص وات�شاقه �شي�شبح احلجر م�شوها. ولك���ي يطمئن الآباء على 
�شحة اأبنائهم النف�شية عليهم اأن يجعلوا الأبناء مطمئنني ل�شحة ما يتعلمونه يف املدر�شة.
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الرحالة الأ�صرتالية مرمي لن�صوود، موؤلفة كتاب “املراأة يف الربية”، تقوم بال�صيد يف غابات بافاريا الأملانية. وجتول مرمي وزوجها بيرت غابات العامل يف رحلة 
)الأوبزرفر( الطعام  اإعداد  زوجها  ويتولى  بال�صيد  هي  تتكفل  اإذ  �صنوات،  بداأت منذ 7 
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ت�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رش

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

الفجــر: 04:48
الظهـر: 11:28 
العصــر: 02:26
المغرب: 04:46
العشاء: 06:16

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�شواحل ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�ص البحر. درجة 

احلرارة العظمى 23، وال�شغرى 16 درجة مئوية.

الطق�ص غائم جزئيا وت�شاعد التربة يف بع�ص 
املناطق ، مع فر�شة ب�شيطة لت�شاقط امطار 

خفيفة على املناطق اجلنوبية يف البداية.

الرياح �شمالية غربية من 12 
اإلى 17 عقدة وت�شل من 22 

اإلى 27 عقدة احيانا.

مل�شريف  “وات�شاب” يتيح 
املجموعات اإ�شكات باقي الأع�شاء

يطل���ق تطبيق التوا�شل الفوري ال�شه���ري “وات�شاب” ميزة 
جديدة متنح م�رشيف املجموعات القدرة على اإ�شكات امل�شاركني 

.”Mute“ فيها عند اللزوم عرب خا�شية

وح�شبم���ا اأوردت �شحيف���ة “اإندبندن���ت” الربيطاني���ة، فاإن 
م����رشف املجموعة �شيتمكن من بعث الر�شائل لأع�شائها دون اأن 
يكون الآخرون قادرين على ذلك و�شيكونون قادرين فقط على 

قراءة الر�شائل. وقالت ال�شحيفة اإن امليزة التي يجري اختبارها 
حاليا قب���ل اإطالقها ر�شميا �شتتوفر فق���ط مل�رشيف املجموعات، 

ل�شتخدامها عند حدوث م�شاكل اأو �شجالت خالل املحادثات.
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