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االحتياجات امل�ستعجلة تنفذ من املوازنة احلالية
وجه للم�س�ركة يف الفع�لي�ت التي ترع�ه� احلكومة... �سمو رئي�س الوزراء ي�أمر:

ر�أ�س رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة �جلل�سة 
�العتيادي���ة �الأ�سبوعية ملجل����س �لوزر�ء وذلك 
بق�رص �لق�سيبي���ة �م�س، وعق���ب �جلل�سة �أدلى 
�الأم���ن �لع���ام ملجل����س �ل���وزر�ء يا����رص �لنا�رص 

بالت�رصيح �لتايل:
بعد ذل���ك �أثنى �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 

رئي����س �ل���وزر�ء عل���ى �لدور �ل���ذي ت�سطلع 
ب���ه �ال�ستثم���ار�ت �الأجنبي���ة يف دع���م جهود 
�حلكوم���ة لتعزيز م�س���رية �لتنمية �ل�س���املة 
يف �لقطاع���ات �ملختلفة، موجهاً �س���موه �إلى 
ت�س���جيع �ملوؤ�س�س���ات �ال�س���تثمارية باإب���د�ء 
كاف���ة �أوجه �لدع���م لها ومنها �مل�س���اركة يف 
�لفعالي���ات �لتي تقيمها وحتظ���ى باهتمام 

من �حلكومة ورعاية لها. 
بعدها وجه �س���احب �ل�سمو �مللكي رئي�س 
�ل���وزر�ء �إل���ى �إدر�ج �الحتياج���ات �لتطويري���ة 
�مل�س���تعجلة يف �لقرى و�ملدن و�ملناطق �لتي 
ز�رها وزر�ء �خلدمات وتنفيذها �سمن �ملو�زنة 

يت���م  و�أن  �جله���ات  له���ذه  �حلالي���ة 
�لتن�سيق مع وز�رة �ملالية بهذ� �ل�ساأن. 

د�ّسن “بوابة الإن�س�نية” مبن��سبة اليوم الع�ملي للمع�ق

خالد بن حمد يفتتح موؤمتر “تكنو ال اإعاقة” 

�ملنام���ة - بنا: �س���هد �لنائ���ب �الأول لرئي�س 
�ملجل����س �الأعل���ى لل�س���باب و�لريا�س���ة، �لرئي�س 
�لفخري لالحتاد �لبحريني لريا�س���ة ذوي �الإعاقة 
�سمو �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة �أم�س، �فتتاح 
موؤمتر ومعر�س “تكنو ال �إعاقة �لدويل” مبنا�سبة 

�ليوم �لعاملي للمعاق.
وبد�أ �حلفل �لذي �أقيم يف فندق �خلليج بعزف 
�ل�سالم �مللكي، بعدها متت تالوة �آيات من �لذكر 
�حلكي���م، ثم �ألق���ى عريف �حلف���ل �الإعالمي حممد 
�حلمري كلمة ترحيبية رحب خاللها ب�س���مو �ل�سيخ 
خال���د ب���ن حم���د �آل خليف���ة وباحل�س���ور. وحتدث 

�حلم���ري عن �أه���د�ف و�أبع���اد ه���ذ� �ملوؤمتر �لذي 
يعد �إحدى مبادر�ت �س���موه �لر�مية لرعاية ودعم 
ذوي �الإعاق���ة يف خمتل���ف �ملجاالت ال�س���يما على 
�ل�س���عيد �لعلمي و�الإن�ساين، وتطرق خالل �لكلمة 
�إلى برنامج �ملوؤمتر �لذي يحتوي على 4 جل�س���ات 
رئي�س���ة موزع���ة عل���ى يوم���ي �الإثن���ن و�لثالثاء، 
�س���يتم خاللهما تناول عدد من �ملو��سيع �ملهمة 
عل���ى �س���عيد تنمي���ة ق���در�ت ذوي �الإعاق���ة عرب 
�ال�ستفادة من �لو�سائل و�لتقنيات �لتكنولوجية 

�حلديثة لتكون م�س���اندة لهم يف حياتهم 
6وم�ساهمة يف تفعيل دورهم باملجتمع.

 

�س���نعاء � وكاالت: قال���ت م�س���ادر ميني���ة �إن 
�لرئي����س �ل�س���ابق عل���ي عب���د�هلل �س���الح �غتالته 
ميلي�س���يات �حلوث���ي �ملدعوم���ة من �إي���ر�ن، �أم�س 
�الإثنن، ب���� “دم بارد” بعدما ��س���تبكت مع موكبه 
و�أنزلته من �س���يارته وقتلته مع عدد من مر�فقيه. 
وم���ع مقت���ل �س���الح تفت���ح �س���فحة جدي���دة م���ن 
�س���الالت �لدم يف �ليمن. وقال قيادي بارز يف حزب 
�ملوؤمت���ر �ل�س���عبي �لعام، �ل���ذي يتزعم���ه �لرئي�س 
�ل�س���ابق �لقتيل، �إن �حلوثين �أعدمو� علي عبد�هلل 
�سالح، رمًيا بالر�س���ا�س، �إثر توقيف موكبه قرب 
�س���نعاء، حيث متت مطاردته من قبل 20 �س���يارة 
م�س���لحة تابعة للحوثين، وطالب �أن�ساره مبقاومة 
ميلي�سيات �حلوثي. و�أ�ساف �مل�سدر، �أن “�سالح، 

يدع���و �أبن���اء �ليم���ن، �إلى عدم ت�س���ديق 
�أكاذيب �لكهنة”، يف �إ�سارة للحوثين. 

ميلي�سيات احلوثي تغتال �سالح بـ “دم بارد”

• موكب �سالح قبل �لكمن �حلوثي  )�لعربية. نت(	
عدنان يو�سف ينال “جائزة احلرية” من لندن

الدين العام يقفز  لـ 10.6 مليار دينار 

�ملنامة - �لربكة: ح�سل ع�سو جمل�س �الإد�رة 
و�لرئي����س �لتنفيذي ملجموع���ة �لربكة �مل�رصفية 
عدنان �أحمد يو�سف عبد �مللك، على جائزة �حلرية 
�لفخرية من قبل مدينة لندن تكرميا مل�س���اهماته 
�لب���ارزة يف �خلدم���ات �مل�رصفية �لدولي���ة. و�أقيم 
حف���ل ر�س���مي يف لندن يف حمكمة ت�س���امربلن يف 
غيلدهول من قبل �ملوظف �لكتابي للمحكمة، �ذ 
تلقى عبد�مللك، �لتكرمي يف ح�س���ور عمدة لندن 
�ل�س���ابق، ديفيد ووتون وغريه من �ل�سخ�س���يات 

�لبارزة و�الأ�سدقاء و�لعائلة. 

و��س���ل �لدَّين �لعام �س���عوده لي�سجل يف 
نهاية �أكتوبر �ملا�سي )�أحدث بيانات( 10.61 
مليار دينار، لي�س���كل نحو 88.4 % من �لناجت 
�ملحلي �الإجم���ايل للمملكة و�ملق���در بنحو 12 

مليار دينار.

وز�د �لدَّين �لعام بن�س���بة 0.95 % مقارنة 
باملبلغ �مل�س���جل يف نهاية �س���بتمرب �ملا�س���ي 
و�لبال���غ 10.51 ملي���ار، �إال �أن���ه �رتفع بن�س���بة 
26.4 % قيا�س���ا ب�سهر �أكتوبر 2016. وبذلك 
يكون �لدين �رتفع نح���و 2.22 مليار دينار يف 

عام، فيما �س���عد نح���و 1.9 مليار منذ 
مطلع �لعام �جلاري، وبن�سبة 21.9 %.

11

11• ت�ستغل �ملحالت هذه �لفرتة لطرح عرو�س على �أجهزة �لتدفئة و�سخانات �ملياه ال�ستقطاب �لزبائن	

البحرين ت�ستورد 7500 مدفئة بـ 111 األف دينار
��س���توردت �لبحري���ن نح���و 7500 جهاز 
تدفئة و�س���خان مياه بقيمة تبلغ نحو 111.3 
�أل���ف دينار م���ن 27 دول���ة يف �أكتوبر، وذلك 
وفقا الإح�س���اء�ت �س���وؤون �جلمارك. وجاء يف 
�لتفا�سيل �أن �ململكة ��ستوردت نحو 2896 
م�س���خنا فوري���ا للمي���اه وم�س���خنات حر�رية 
كهربائي���ة بقيم���ة 25.3 �أل���ف دين���ار، فيما 
��ستوردت نحو 4587 جهاز تدفئة كهربائي 

وغري كهربائي بقيمة 86 �ألف دينار. 
بح�س���ب  �ل���و�رد�ت  لت�س���نيف  ووفق���ا 
�لدول، فقد جاءت �ل�س���ن يف �ملركز �الأول 
ب���� 4739 جهاز�، ثم هولند� ب���� 650 جهاز�، 

تلتها جمهورية كوريا �جلنوبية بنحو 
60011 جهاز.

خف�س الكربيت اأ�س��س تو�سعة 
م�سف�ة “ ب�بكو” 

الدو�سري ي�س�رك يف الجتم�ع التح�سريي 
الـ 38 للمجل�س الأعلى ملجل�س التع�ون
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• �سمو �ل�سيخ خالد بن حمد مفتتحا موؤمتر ومعر�س “تكنو ال �إعاقة �لدويل”	
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اإحالة تقرير الرقابة اإلى اللجنة التن�سيقية للتحقق من املالحظات
اال�شتغناء التدريجي عن ال�شفوف املتنقلة وا�شتبدالها باأخرى مبنية... �شمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: راأ����س رئي����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
االعتيادي���ة  اجلل�ش���ة  خليف���ة  اآل  �ش���لمان 
االأ�ش���بوعية ملجل����س ال���وزراء وذل���ك بق�رص 
الق�شيبية ام�س، وعقب اجلل�شة اأدلى االأمني 
الع���ام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص بالت�رصيح 

التايل:
اأ�ش���اد جمل����س ال���وزراء بنتائ���ج الزيارة 
املوفقة والناجح���ة التي قام بها ويل العهد 
نائب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر 
�ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة اإل���ى الواليات 
املتح���دة االأمركي���ة ولق���اء �ش���موه رئي�س 
الواليات املتح���دة االأمركية دونالد ترامب 
وكب���ار امل�ش���وؤولني ومب���ا مت التوقيع عليه 
م���ن اتفاقي���ات خ���الل الزي���ارة يف املجاالت 
الع�ش���كرية واالقت�ش���ادية والتجاري���ة ذات 
القيم���ة العالية على �ش���عيد دع���م وتعزيز 
م�ش���يداً  االأمركي���ة،  البحريني���ة  الرواب���ط 
املجل����س �ش���من ه���ذا ال�ش���ياق بالعالقات 
الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن ومب���ا ت�ش���هده من 
نق���الت وحت���والت اإيجابي���ة بف�ش���ل الفهم 
امل�ش���رتك واالنفتاح مع االأ�شدقاء واحللفاء 

من قبل االإدارة االأمركية.
بعدها وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اإلى متابعة املالحظات التي اأوردها 
تقري���ر دي���وان الرقاب���ة املالي���ة واالإدارية 
واتخاذ االإجراءات لت�ش���حيحها مبا ت�شتوجبه 
�رصورة وواجب الرقابة الذي تعتمده احلكومة 
م���ع كافة اأجهزتها، موجهاً �ش���موه اإلى اإحالة 
تقرير ديوان الرقاب���ة املالية واالإدارية اإلى 
اللجنة التن�ش���يقية برئا�شة ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان 
بن حم���د اآل خليفة لالإ�رصاف على التحقق من 
املالحظ���ات اجلوهري���ة والتو�ش���يات التي 
اأورده���ا دي���وان الرقاب���ة املالي���ة واالإدارية 
وفق االآلية التي مت ا�شتحداثها اأثناء مراجعة 
التقارير ال�ش���ابقة لدي���وان الرقابة املالية 
واالإداري���ة ومتابع���ة ذلك من خالل �ش���عادة 

وزير �شوؤون جمل�س الوزراء.
بعد ذلك اأثنى �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي����س ال���وزراء عل���ى الدور الذي ت�ش���طلع 
ب���ه اال�ش���تثمارات االأجنبي���ة يف دع���م جهود 
احلكوم���ة لتعزيز م�ش���رة التنمية ال�ش���املة 
يف القطاع���ات املختلفة، موجهاً �ش���موه اإلى 
ت�ش���جيع املوؤ�ش�ش���ات اال�ش���تثمارية باإب���داء 
كاف���ة اأوج���ه الدعم لها ومنها امل�ش���اركة يف 
الفعالي���ات التي تقيمها وحتظ���ى باهتمام 

من احلكومة ورعاية لها. 
بعدها وا�ش���ل جمل����س ال���وزراء متابعة 
التقاري���ر التي بداأها يف اجلل�ش���ة املا�ش���ية 

للوق���وف على م���ا مت اإجن���ازه وحتقيقه بعد 
الزي���ارات الت���ي كلف بها �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي رئي�س الوزراء وزراء اخلدمات للمدن 
والق���رى من اأج���ل تلبية احتياج���ات االأهايل 
فيها ومتطلباتهم، وقد ا�ش���تمل التقريران 
اللذان ا�شتعر�شهما املجل�س ما مت حتقيقه 
ب�ش���اأن احتياج���ات االأه���ايل م���ن اخلدم���ات 
ال�ش���حية ومن خدمات ال�ش���باب والريا�ش���ة 
يف 19 قري���ة ومنطق���ة ومدينة وه���ي الدراز 
والبدي���ع وبني جم���رة والقرّية واأم احل�ش���م 
واحلورة والق�ش���يبية وقاليل و�شرتة والنبيه 
�ش���الح ومدين���ة عي�ش���ى واملالكي���ة وعراد 
والدير واحلد والنعي���م وراأ�س رمان والزالق 

وع�شكر.
فعل���ى �ش���عيد تلبي���ة االحتياج���ات من 
الق���رى واملناط���ق  ال�ش���حية يف  اخلدم���ات 
وامل���دن اأعاله فقد متثلت يف درا�ش���ة اإدراج 
ثالثة مراكز �ش���حية جدي���دة االأول يف الدراز 
والثاين يف �شرتة والثالث يف قاليل، وتو�شعة 
مركزي���ن �ش���حيني قائمني يف احل���د وراأ�س 
رمان، واإعادة بناء م�شت�شفى �شرتة للوالدة، 
لتدر�س �ش���من قائم���ة االأولويات يف برنامج 
عم���ل احلكوم���ة املقب���ل، وذلك عل���ى النحو 

الوارد يف مذكرة وزيرة ال�شحة. 

وفيم���ا يتعلق بتنفيذ احتياجات االأهايل 
م���ن قطاع ال�ش���باب والريا�ش���ة يف املناطق 
والق���رى واملدن اآنفة الذك���ر فقد مت تنفيذ 
بع����س الطلب���ات وج���اري متابع���ة تخطيط 
وال����رصوع يف البع����س االآخر منه���ا وذلك من 
خ���الل خطة عمل ال���وزارة ومن بينها اإن�ش���اء 
مبن���ى لن���ادي ق���اليل وتخ�ش���ي�س ملعب له 
واإن�ش���اء �ش���الة ريا�ش���ية جديدة يف �ش���رتة، 
وتخ�ش���ي�س اأرا�ش���ي الإقام���ة مالع���ب ك���رة 
ق���دم تخ���دم اأم احل�ش���م والقرّي���ة واحلورة 
والق�ش���يبية، باالإ�شافة اإلى ملعب كرة قدم 

يف احل���ورة والق�ش���يبية ومرك���ز �ش���بابي يف 
ال���زالق، وذلك على النحو ال���وارد يف مذكرة 

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة. 
بعدها وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء اإل���ى اإدراج االحتياج���ات التطويرية 
امل�ش���تعجلة يف الق���رى وامل���دن واملناط���ق 
التي زارها وزراء اخلدمات وتنفيذها �ش���من 
املوازن���ة احلالي���ة له���ذه اجله���ات واأن يتم 

التن�شيق مع وزارة املالية بهذا ال�شاأن. 
من جهة اأخرى فقد وجه �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء اإل���ى و�ش���ع خطة 
لال�شتغناء التدريجي عن ال�شفوف املتنقلة 
يف املدار�س وا�ش���تبدالها باأخرى مبنية وفق 
برنامج زمن���ي من خالل التو�ش���ع يف املباين 
الرتبي���ة  وزارة  �ش���موه  االإن�ش���ائية، وكل���ف 

والتعليم بذلك. 
بعده���ا نظ���ر املجل�س يف املو�ش���وعات 
واملذك���رات املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعماله 

واتخذ ب�شاأنها القرارات التالية: 
اأوالً: بحث جمل�س الوزراء تو�شية اللجنة 
التن�شيقية باإن�ش���اء مركزاً لالإ�شعاف الوطني 
يك���ون تابع���اً ل���وزارة الداخلي���ة يزي���د م���ن 
كفاءة خدمة االإ�ش���عاف يف اململكة وذلك من 
خالل املذك���رة املرفوعة له���ذا الغر�س من 

وزي���ر الداخلي���ة، وقد بح���ث املجل�س م�رصوع 
مر�ش���وم باإن�ش���اء وتنظي���م مركز االإ�ش���عاف 
الوطني واأحاله اإلى اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

القانونية. 
ثاني���اً: بح���ث جمل�س ال���وزراء بن���اء على 
تو�ش���ية اللجن���ة التن�ش���يقية تق���دمي خدمة 
الفح�س الفني للمركب���ات من خالل القطاع 
اخلا����س حتت اإ�رصاف ورقاب���ة االإدارة العامة 
للم���رور ب���وزارة الداخلي���ة بهدف التي�ش���ر 
عل���ى املراجعني والت�ش���هيل عليه���م وفقاً 
لال�شرتاطات التي �شتحددها االإدارة العامة 
للم���رور، وقرر املجل����س اإحالة م����رصوع قرار 
وزاري ب�ش���اأن اإ�ش���ناد خدمة الفح�س الفني 
للمركبات اإلى اأ�شخا�س اعتبارية اإلى اللجنة 
الوزارية لل�شوؤون القانونية، والذي ت�شمنته 
املذك���رة املرفوعة لهذا الغر����س من وزير 

الداخلية. 
ثالث���اً: بحث جمل����س الوزراء بن���اء على 
تو�ش���ية اللجنة التن�ش���يقية ومذك���رة وزير 
الداخلي���ة طرح لوحات خا�ش���ة لل�ش���يارات 
االأثرية )الكال�ش���يكية(، كما بحث �ش���وابط 
ت�ش���جيل املركبات امل�ش���تعملة امل�شتوردة 
من خارج البحرين، اإلى جانب و�ش���ع االأرقام 
املميزة و�شبه املميزة على �شيارات التاأجر 
اأو ال�ش���يارات اخلا�ش���ة بعقد تاأج���ر، وقرر 
املجل�س اإحالة م�رصوع���ي قرارين اإلى اللجنة 
الوزارية لل�ش���وؤون القانونية االأول بتعديل 
الق���رار ال���وزاري رقم )154( ل�ش���نة 2015 
باإ�ش���دار الالئحة التنفيذي���ة لقانون املرور 
ال�ش���ادر بالقانون رقم )23( ل�ش���نة 2014 
والثاين بتعديل الق���رار الوزاري رقم )96( 
ل�ش���نة 2017 ب�ش���اأن اعتماد دليل اإجراءات 
بيع اأرقام الت�شجيل املميزة و�شبه املميزة.

رابعاً: وافق املجل����س على 3 اقرتاحات 
برغب���ة مقدم���ة من جمل����س الن���واب تتعلق 
ال�ش���كنية،  املناط���ق  يف  مالع���ب  باإن�ش���اء 
وا�شتبدال ال�شفوف اخل�شبية، وبالرتاخي�س 
وال�شهادات التي ت�شدرها اإدارة املعلومات 

اجلنائية. 

اإدراج االحتي�اج��ات التطويري���ة امل�شتعجل���ة يف الق���رى وامل����دن وتنفيذه����ا �شمن املوازن���ة احلالي���ة

اإدراج 3 م������راك����ز �شحي��������ة ج�������دي�����دة يف الدراز و�شت��������رة وقالل�������ي 

تو�شعة مركزين �شحيني باحلد وراأ�س رمان واإعادة بناء “�شرتة للوالدة”

ت�����ش��ج��ي��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ب����اإب����داء اأوج������ه ال���دع���م لها 

تخ�شي�س مالعب كرة قدم تخدم اأم احل�شم والقرّية واحلورة والق�شيبية

• يا�رص النا�رص	

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شاً جل�شة جمل�س الوزراء 	
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انطالق اأ�ضبوع “الطفل البار” يف مدار�س ورو�ضات “اجلنوبية”

اإنتاج مليوين وردة لزراعتها يف جميع املحافظات 

“العا�ضمة” تطلق حملة تنظيف املناطق ال�ضياحية 

احلايكي ت�ضاأل “الإ�ضكان” عن طلبات منطقة عايل 

�شمن املبادرات اال�شتثنائية ل�شمو ال�شيخ خليفة بن علي

تنفيذا لتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء بزيادة الرقعة اخل�رضاء... “البلديات”: 

بدًءا من باب البحرين

ت�رضيح احلمر “اأدخل ال�رضور يف نفو�س االأهايل”

املنام���ة - بنا: تنفي���ذا لتوجيهات حمافظ 
اجلنوبي���ة �ش���مو ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي اآل 
خليف���ة وانطالق���ا ل�شل�ش���لة فعالي���ات الطفل 
الب���ار بالوط���ن ال���ذي اأطلقه���ا �ش���موه تزامنا 
املحافظ���ة  تنظمه���ا  الت���ي  االحتف���االت  م���ع 
اجلنوبية مبنا�ش���بة عي���د جلو�س جالل���ة امللك 
والعي���د الوطني املجيد، قام���ت اإدارة الربامج 
االجتماعية و�شوؤون املجتمع باملحافظة بزيارة 
اإل���ى ع���دد م���ن املدار����س وريا����س االأطفال، 
حي���ث اأقام موظف���و االإدارة فعالي���ات متنوعة 
من �ش���اأنها تعزي���ز احل�س الوطن���ي واملواطنة 

ال�شاحلة عرب جمموعة اأن�شطة تفاعلية. 
وتخلل الفعالي���ات توزيع اأعالم واأو�ش���حة 
حتمل �ش���عار مملك���ة البحرين للطلب���ة؛ بهدف 
اإدخ���ال الفرح وال����رضور عليهم �ش���من الفرحة 
الكب���رة التي حتتفل به���ا املحافظة اجلنوبية 

مبنا�شبة االأعياد الوطنية.
و�شارك عدد من االأ�شاتذة والكادر االإداري 
املدر�ش���ي يف االإ����رضاف عل���ى تقدمي االأن�ش���طة 
ال�ش���فية الت���ي ح���وت فق���رات وطني���ة قيمة 
ومفيدة لها ات�ش���ال مبا�رض يف اإ����رضاك االأطفال 
باالأج���واء التي م���ن �ش���اأنها تنمي���ة روح الوالء 
واالنتم���اء. وعربرّ ال���كادر االإداري والتعليمي يف 
املدار����س وريا�س االأطف���ال عن بالغ ال�ش���كر 
والتقدي���ر ل�ش���مو حمافظ املحافظ���ة اجلنوبية 
ملا حوته مبادرة �ش���موه من اإ�رضاك وزرع م�شاعر 
الفرحة وال�رضور لدى الطلبة يف هذه املنا�شبات 
الوطنية، موؤكدين االأثر البالغ الذي ترتكز عليه 
تلك املبادرات يف اإظهار تعابر الوالء واالنتماء 

لدى االأطفال والنا�شئة.
وتاأتي الزيارة �ش���من �شل�ش���ة من الربامج 
والفعالي���ات الت���ي اأطلقها حماف���ظ اجلنوبية 

�ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة حتت 
�ش���عار “الطف���ل الب���ار بالوطن” خ���الل الفرتة 
من 3 - 7 دي�ش���مرب �ش���من باقة من االأن�ش���طة 

الت���ي تقيمه���ا املحافظة اجلنوبي���ة؛ تزامنا مع 
احتف���االت مملكة البحري���ن باالأعي���اد الوطنية 

خالل �شهر دي�شمرب.

و�ش���وؤون  االأ�ش���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات: انطالق���ا م���ن توجيه���ات وحر�س 
رئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليف���ة املتعلقة بزيادة 
الرقعة اخل�رضاء والواجهات اجلمالية لل�ش���وارع 
الرئي�ش���ة وامليادي���ن واحلدائق، ب���داأت وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ش���وؤون  االأ�ش���غال 
العمراين بتوزيع الزهور على البلديات االأربع؛ 
م���ن اأجل جتميل الطرق وامليادين واالأر�ش���فة 
واحلدائق مبختل���ف املحافظات مبدنها باأجمل 
اأنواع �شتالت الزهور من البتونيا وفقا ملعاير 

اال�شتدامة.
وك�ش���ف وكي���ل �ش���وؤون البلدي���ات نبيل 
اأبوالفتح عن اأن م�ش���تل البلدية ينتج قرابة 3 
ماليني �شتلة زهور للف�شلني ال�شيف وال�شتاء 

�شنويا، وهذا العام مت اإنتاج مليوينيَ �شتلة نوع 
بتونيا ملو�ش���م ال�ش���تاء، موزعة على البلديات 
االأرب���ع، اإذ ت�ش���عى البلدي���ة دائما اإل���ى اإيجاد 
بيئ���ة عمل حمف���زة لالإبداع واالبت���كار يف جمال 
التخ�شر والب�ش���تنة، وتطبيق هذه االإبداعات 

على اأر�س الواقع.
واأكد اأبوالفتح اأنه يتم ا�شتخدام ت�شاميم 
مبتك���رة حتاكي التطور احل�ش���اري احلا�ش���ل 
يف اململك���ة، حيث ينتج م�ش���تل البلدية قرابة 
مليوينيَ �ش���تلة بتونيا ملو�شم ال�ش���تاء �شنويا، 
يتم حتديدها وتوزيعه���ا واإنتاجها وفق خطط 
وبرامج االحتياجات الذي يعد �ش���نويا ب�ش���كل 
م�ش���بق؛ به���دف حتقي���ق التنمي���ة املتوازن���ة 
وامل�ش���تدامة التي تراع���ي املتطلبات البيئية 

وتعمل على زيادة الرقعة اخل�رضاء.

املنام���ة - حمافظ���ة العا�ش���مة: اأطلقت حمافظة 
العا�شمة اأولى فعاليات وبرامج حملة تنظيف املناطق 
ال�ش���ياحية يف العا�ش���مة وذل���ك بالتع���اون م���ع هيئة 
الثقافة واالآثار واأمانة العا�شمة.  وقام امل�شاركون يف 
احلمل���ة بتنظيف منطقة باب البحرين و�ش���وق املنامة 
القدمي���ة، يتقدمه���م نائب حمافظ العا�ش���مة ح�ش���ن 
املدين، وجهات تطوعية و�شبابية ولفيف من االأهايل.
واأك���د املدين اأن حر�س املحافظة على اإقامة هذه 
احلمل���ة ياأتي لالهتمام بزي���ادة نظافة البيئة واملكان 
يف املناطق ال�شياحية، اإلى جانب زيادة م�شتوى الوعي 

الع���ام نحو حتقيق عن�رض اجلمالي���ة يف اململكة عموما، 
والعا�ش���مة خ�شو�ش���ا، وذل���ك اإمياناً من امل�ش���وؤولية 
املجتمعية الت���ي توليها املحافظة؛ لن�رض م�ش���امينها 
ب���ني االأه���ايل و�ش���يوف البحري���ن. واأو�ش���ح نائ���ب 
املحافظ اأن حمافظة العا�ش���مة ب���داأت اأولى حمطات 
احلمل���ة بتنظيف منطقة باب البحرين و�ش���وق املنامة 
القدمي���ة كواحدة من اأه���م املبادرات الت���ي تطلقها 
هذا العام؛ بهدف تر�ش���يخ االهتم���ام بنظافة وجمالية 
العا�شمة، منوهاً اإلى اأهميتها كمق�شد �شياحي مثايل 

جلميع اأفراد املجتمع وال�شياح.

الق�ش���يبية - جمل�س النواب: �رضحت ع�ش���و 
جمل����س الن���واب النائ���ب روؤى احلايك���ي باأنه���ا 
تقدم���ت ب�ش���وؤال لوزير االإ�ش���كان با�ش���م احلمر 
ا�ش���تناداً اإلى املادة )133( من الالئحة الداخلية 
للمجل�س، هذا ن�ش���ه: “كم يبل���غ جمموع الطلبات 
االإ�ش���كانية ب���كل اأنواعه���ا للدائرة ال�شاد�ش���ة يف 
املحافظة ال�ش���مالية )منطقة ع���ايل( حتى تاريخ 
اليوم واملقيدة لدى وزارة االإ�ش���كان؟ وما خطط 
ال�ش���تيعاب  االإ�ش���كانية  وم�ش���اريعها  ال���وزارة 
ه���ذا املجم���وع؟ وكم هو جمم���وع الطلبات الكلي 

الذي مت توزيع �ش���هادات ا�ش���تحقاق الأ�شحابها 
للوحدات االإ�ش���كانية مع تو�ش���يح �ش���نة الطلب 
)كل �ش���نة طلب وجمموع االأع���داد الذي ميثلها( 
يف الع���ام 2015 والعام 2016 والعام 2017 كل 
�ش���نة على حدة؟ وكم هو جمموع الطلبات الكلي 
ال���ذي مت التوزيع الفعلي لوحداتهم االإ�ش���كانية 
مع تو�شيح �شنة الطلب )كل �شنة طلب وجمموع 
االأع���داد الذي ميثله���ا( يف الع���ام 2015 والعام 
2016 والعام 2017 كل �شنة على حدة؟ وكم هو 
العدد الكلي الذي �شيتم توزيعه يف العام 2018 

من �ش���هادات اال�ش���تحقاق وكذلك من الوحدات 
االإ�ش���كانية الفعلية مع تو�ش���يح �شنوات تقدمي 
الطلب وحتديد ا�ش���م امل�رضوع الذي �شيتم توزيع 

�شهادات ا�شتحقاق اأو وحدات اإ�شكانية فيه؟”.
ونوهت احلايكي باأن ت�رضيح الوزير االأخر يف 
ال�شحف املحلية حول توزيع 2132 وحدة �شكنية 
قريب���ا على املواطن���ني اأدخل ال����رضور يف نفو�س 
اأه���ايل املنطقة وزادهم اأمال يف �رضعة ح�ش���ولهم 
عل���ى الوح���دات االإ�ش���كانية الت���ي ينتظرونه���ا 

ل�شنوات. 

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة ورئي����س الوزراء �ش���احب 
ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمر 
�ش���لمان بن حم���د اآل خليف���ة برقيات 
تهنئ���ة اإل���ى ملك مملك���ة تايلند ماها 
فاجر الوجنك���ورن؛ وذلك مبنا�ش���بة 
ذك���رى اليوم الوطني لب���الده، اأعربوا 
فيها ع���ن اأطيب تهانيهم ومتنياتهم 
جلاللت���ه موف���ور ال�ش���حة وال�ش���عادة 

بهذه املنا�شبة الوطنية.
كما بعث �ش���احب ال�شمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء برقي���ة تهنئة مماثلة 
اإلى رئي�س الوزراء التايلندي اجلرنال 

برايوت ت�شان اأوت�شا.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة برقية �ش���كر جوابية 
م���ن رئي����س جمهوري���ة م����رض العربي���ة 
عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي، وذل���ك رًدا على 
برقية �شموه املعزية يف �شحايا الهجوم 
ا�ش���تهدف  ال���ذي  امل�ش���لح  االإرهاب���ي 
م�شجًدا يف حمافظة �شمال �شيناء، اأعرب 
الرئي�س امل�رضي فيها عن خال�س �شكره 
وتقدي���ره ل�ش���مو رئي����س ال���وزراء على 
م�شاعره االأخوية النبيلة، متمنيا ل�شموه 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ق���ام وف���د 
برمل���اين م���ن جمل����س الدوم���ا بجمهورية 
النائ���ب  برئا�ش���ة  االحتادي���ة  رو�ش���يا 
ر�ش���ول بوري�ش���وفيت�س بوتا�شيف، اأم�س، 
يرافقه���م النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س 
النواب علي الع���رادي بزيارة اإلى املتحف 
الع�ش���كري لقوة دفاع البحرين، حيث كان 
يف اال�ش���تقبال مدي���ر االإع���الم والتوجي���ه 
املعنوي العميد حممد قطامي الكبي�شي. 

وخ���الل الزي���ارة اطل���ع الوف���د عل���ى 
خمتل���ف قاعات واأق�ش���ام املتح���ف، التي 
ت�ش���م ت�ش���كيلة من املقتنيات التاريخية 
واللوح���ات الفني���ة الع�ش���كرية والنماذج 
الت���ي تع���د اإر�ش���يفا توثيقي���ا للتاري���خ 
الع�ش���كري البحرين���ي يف الع����رض احلديث 

واملعا�رض، وقدم �رضح مف�شل عنها.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العه���د 
نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأمر �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة برقية 
�ش���كر جوابية من عاهل اململك���ة العربية 
ال�رضيف���ني  احلرم���ني  خ���ادم  ال�ش���عودية 
امللك �ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �ش���عود، 
وذل���ك ردا على برقية �ش���موه املعزية يف 
وفاة املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى نائب 
اأمر منطقة ع�ش���ر �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمر من�ش���ور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل 
�ش���عود.واأعرب خادم احلرم���ني ال�رضيفني 
يف برقيت���ه عن خال����س �ش���كره وتقديره 
مل�ش���اعر �ش���مو ويل العهد الطيبة، متمنيا 

ل�شموه موفور ال�شحة وال�شعادة. 
كما تلقى �ش���موه برقية �شكر جوابية 
مماثلة من ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزير الدف���اع باململك���ة العربية 
ال�شعودية ال�شمو امللكي االأمر حممد بن 
�ش���لمان بن عبدالعزيز اآل �ش���عود، وذلك 
ردا عل���ى برقية �ش���موه املعزي���ة يف وفاة 
املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعال���ى نائب اأمر 
منطق���ة ع�ش���ر �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأمر من�ش���ور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل 
�شعود. و�شمن �شمو ويل العهد ال�شعودي 
برقيته خال�س �ش���كره وتقديره مل�ش���اعر 
�ش���مو ويل العهد الطيبة، متمنيا ل�ش���موه 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

البحرين تهنئ تايلند 
بذكرى اليوم الوطني

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى 
�شكر الرئي�س امل�رضي

وفد الدوما الرو�شي 
يزور املتحف الع�شكري

ويل العهد يتلقى �شكر 
خادم احلرمني وويل عهده

• روؤى احلايكي	
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 جثث شاحبة 
في الشوارع

ال اأفه���م حتى اللحظة، ال�س���بب الكامن 
اتخ���اذ  يف  املخت�س���ة  االأجه���زة  تاأخ���ر  وراء 
االإج���راءات القانونية الرادعة جتاه ال�س���واذ 
الذين بتنا نراهم بكرثة، وهم “يتمخطرون” 
علن���ا يف املجمعات، وال�س���وارع، واملقاهي، 

وغريها.
هذه الفئ���ة املقززة، التي يغلب عليها 
لون اآ�س���يوي بعينه، باتت جتهر ب�س���ذوذها 
علنا اأمام مراأى وم�س���مع العامة، و�س���ط قلة 
حيلة من املواطنني بدولة القانون واحلزم.

وتخطى اإجهارهم بال�س���ذوذ من و�س���ع 
املكي���اج الن�س���ائي اله���ادئ، اإل���ى املكياج 
الد�س���م، وارت���داء الكعب الن�س���ائي العايل، 
الن�س���ائية، و”الب�سب�س���ة”  وحمل احلقائب 
له���ذا ال�س���اب وذاك، وبوقاح���ة معلنة. فما 

الذي يجري؟
وذك���ر يل اأح���د االأ�س���دقاء، اأن���ه واأثناء 
جلو�س���ه م���ع اأف���راد عائلت���ه باأح���د مقاهي 
املجمع���ات الكبرية، ت�س���ادف م���رور اإحدى 
منه���م،  بالق���رب  املق���ززة  اجلث���ث  ه���ذه 
فت�ساءلت ابنته ال�س���غرية بحرية: بابا �سنو 

ذي؟ فانلجم ل�سانه �سامتا.
هذه ق�س���ية �س���ائكة وخطرية، ومتثل 
ووج���وده،  وقيم���ه،  للمجتم���ع،  تهدي���دا 
وا�س���تقراره، والدول���ة مدعوة الأن ت�س���عها 
على جدول اأعمالها اأ�سوة مبكافحة االإرهاب؛ 

الأنه ال يقل عنها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“ذخر البحرين” ت�ستعد لإقامة “قدها وقدود” اجلمعة
برعاية �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي

املنام���ة - جمعية ذخر البحرين: اأكد نائب 
رئي�س جمعية ذخر البحرين حم�سن الغريري اأن 
ا�ستعدادات اللجنة املنظمة باجلمعية النطالق 
املهرج���ان الريا�س���ي اخلريي الث���اين “قدها 
وقدود” يف 8 دي�س���مرب، برعاية �س���مو ال�س���يخ 
عي�س���ى بن عل���ي بن خليف���ة اآل خليفة ت�س���ري 
على قدم و�ساق الإبرازه بامل�ستوى اجلماهريي 
الوا�س���ع، بالتزامن م���ع الي���وم العاملي لذوي 

االإعاقة.
واأ�ساف اأن اللجنة املنظمة، اعتمدت عدداً 
من الفعاليات امل�ساحبة للمهرجان؛ لالحتفاء 

باأ�س���حاب االإجنازات من ذوي االإعاقة، وتعزيز 
مكانتهم يف املجتمع، وم���ن بينها تكرمي عدد 
من الرم���وز الت���ي حقق���ت للمملك���ة اإجنازات 
رفعت من رايتها عالي���اً يف املحافل االإقليمية 
والدولية. ولفت الغريري اإلى م�ساركة وا�سعة 
لع���دد م���ن ال�سخ�س���يات املوؤث���رة يف املجتمع 
والفنانني الالمعني وامل�س���اهري يف املباريات 
الودية التي �ستقام �سمن فعاليات املهرجان؛ 
لتعزيز واإب���راز طاقات ذوي االإعاقة ومكانتهم 

يف املجتمع.
واأ�سار الغريري اإلى اأن رعاية �سمو ال�سيخ 

عي�س���ى بن علي بن خليفة اآل خليفة وتقدميه 
الت�س���هيالت املمكنة كافة الإقام���ة املهرجان 
كانت مبثاب���ة دفعة اإيجابية نح���و جناح ومتيز 
املهرج���ان يف ن�س���خته الثاني���ة، حي���ث يحظى 
بح�س���ور عدد من ال�رشكات وموؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س، والتي تقدم دعماً وا�س���عاً يف �س���بيل 
اإجناحه وحتقيق ر�سالته واأهدافه املرجوة منه.

ون���ّوه اإل���ى اأن املهرج���ان �س���ينطلق يف 8 
دي�س���مرب على �س���الة االحتاد البحريني لذوي 
االإعاقة D مبدينة عي�سى الريا�سية يف الرابعة 

م�ساًء.

العم���ل  مدين���ة عي�س���ى - وزارة 
التق���ى وزير  والتنمي���ة االجتماعي���ة: 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة رئي�س 
جمل����س اإدارة هيئ���ة تنظي���م �س���وق 
العم���ل جمي���ل حميدان ع�س���و جمل�س 
النواب النائب خليف���ة الغامن، وذلك 
يف مكتب���ه بال���وزارة، حي���ث بحث معه 
فر����س تعزي���ز التع���اون القائم بني 
والت�رشيعية،  التنفيذي���ة  ال�س���لطتني 
و�س���بل تطويره مب���ا يلب���ي تطلعات 

وطموحات املواطنني.
م���ن  ع���دد  اإل���ى  التط���رق  ومت 
امل�س���ائل ذات االهتم���ام امل�س���رك، 
وزارة  جه���ود  ا�س���تعرا�س  مت  اإذ 
العمل والتنمي���ة االجتماعية يف جمال 
وم�س���اندتها  االجتماعي���ة،  الرعاي���ة 
امل�س���تمرة للربامج واملبادرات كافة 
الت���ي تكف���ل العي�س الك���رمي جلميع 
املواطنني، ف�س���ال ع���ن توفري برامج 
التاأهيل والتوظيف الرامية اإلى اإدماج 

الكفاءات الوطنية يف �سوق العمل.
وبهذه املنا�س���بة، ثم���ن حميدان 
دور جمل�س النواب يف دعم الت�رشيعات 
باملقرح���ات  م�س���يدا  ال�س���لة،  ذات 
اجلوان���ب  تع���زز  الت���ي  واملب���ادرات 
التنموي���ة والعمالية، موؤكدا اأن مملكة 
البحري���ن وف���ق توجيه���ات القي���ادة 
تعم���ل عل���ى اإجناح ه���ذه امل�س���اريع 

والربامج التنموية.

املنامة - وزارة االأ�س���غال و�سوؤون 
اأعلنت  البلديات والتخطي���ط العمراين: 
البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�س���غال  وزارة 
والتخطي���ط العم���راين وبالتن�س���يق مع 
االإدارة العامة للم���رور بوزارة الداخلية، 
ب���اأن اأعمال متديدات خط���وط الكهرباء 
ال�س���خري  مبنطق���ة   96 �س���ارع  عل���ى 
ت�س���تدعي غلق م�س���ار واحد على مراحل 
بالقرب من �رشكة البحرين الدولية لرذاذ 
املعادن وتوفري م�سار يف كال االجتاهني 
للحركة املرورية. و�سيتم البدء بالعمل 
يف املوق���ع املذك���ور ابتداًء م���ن اليوم 
الثالثاء املوافق 05/12/2017 وملدة 
3 اأي���ام، ودع���ت املواطنني واملقيمني 
االلتزام بالقواعد املرورية؛ حفاظاً على 

�سالمة اجلميع.

اإدماج الكفاءات 
الوطنية يف �سوق العمل

غلق م�سار واحد على 
�سارع 96 بال�سخري 

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	

املراأة عن�رص متميز يف جمال العمل احلكومي 

اجلودر: املراأة �رصيك حقيقي يف م�سرية البناء

الدو�رصي ي�سـارك يف 
الجتمـاع التح�سـيـري

يف احتفالية خا�سة مبنا�سبة يوم البحرينية... “اخلارجية”: 

نّوه بعطاء موظفات الوزارة

للدورة ال� 38 للمجل�س االأعلى ملجل�س التعاون اخلليجي 

املنامة - بن����ا: اأقامت وزارة اخلارجية يف قاعة 
املنا�س����بات مبقر ال����وزارة اأم�س، احتفالية خا�س����ة 
مبنا�سبة يوم املراأة البحرينية بح�سور وكيل وزارة 
اخلارجي����ة ال�س����يخة رنا بنت عي�س����ى ب����ن دعيج اآل 
خليفة، وعدد من امل�س����وؤولني وموظفي وموظفات 

وزارة اخلارجية.
وابت����داأ احلف����ل بكلم����ة ترحيبي����ة، ث����م كلم����ة 
يف  موؤخ����را  تعيينه����ن  مت  اللوات����ي  للمدي����رات 
ال����وزارة األقتها نياب����ة عنهن مدير اإدارة ال�س����وؤون 
االإفرواآ�س����يوية بالوزارة منى ر�س����ي، واأكدت فيها 
الدع����م الكب����ري التي حظيت ب����ه امل����راأة البحرينية، 
موؤك����دة اأن هذا الدعم واالهتمام الكبري من القيادة 
جع����ل من امل����راأة عن�����رشا متمي����زا يف جم����ال العمل 
احلكوم����ي خ�سو�س����ا، وفتحت كل ال�س����بل واالآفاق 
لها، اإميانا بقدراتها وما ت�ستطيع اأن تنجزه لوطنها 

وملليكها.
ونوه����ت ر�س����ي اإل����ى اأن “امل����راأة البحريني����ة 
حمظوظة بوجود قرينة عاهل البالد رئي�سة املجل�س 
االأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة، اإذ قطعت املراأة البحرينية 
اأ�سواطا كبرية؛ بف�س����ل العناية الدائمة واالهتمام 
الالحم����دود من �س����موها للم����راأة البحريني����ة، التي 
متكنت بف�س����ل اهلل ثم بهذا الدع����م واالهتمام من 
القيادة م����ن اإبراز طاقاتها الكب����رية يف كل حمفل، 

لتنال اأعلى التقدير من قيادتنا”.
وعلى �سعيد العمل الدبلوما�سي، قالت مديرة 
اإدارة ال�س����وؤون االإفرواآ�س����يوية اإن املراأة العاملة يف 
ال�س����لك الدبلوما�س����ي حظيت بدعم واهتمام كبري 
م����ن وزير اخلارجية ونتج عن ذلك تبوءها منا�س����ب 
قيادي����ة يف ال����وزارة ومكنتها من االرتق����اء بالعمل 
الدبلوما�سي جبنا اإلى جنب مع الرجل الدبلوما�سي، 
اإذ اأ�س����بحت امل����راأة البحريني����ة العاملة يف ال�س����لك 
الدبلوما�سي جزءا ال يتجزاأ من الريادة التي حققتها 
الدبلوما�س����ية البحرينية، والتي و�س����لت اإلى اأعلى 

امل�ستويات يف املحافل االإقليمية والدولية.

املنامة - وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة: 
كّرم وزير �س���وؤون ال�س���باب والريا�س���ة ه�سام 
اجل���ودر املوظف���ات يف ال���وزارة، وذل���ك خالل 
احلفل الذي اأقيم يف فندق الدبلومات مبنا�سبة 
احتف���االت اململك���ة بي���وم امل���راأة البحريني���ة 

بح�سور مدراء االإدارات. 
ورفع ه�س���ام اجل���ودر الته���اين اإلى قرينة 
عاهل الب���الد رئي�س���ة املجل�س االأعل���ى للمراأة 
�س���احبة ال�س���مو امللكي االأمرية �س���بيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة بي���وم امل���راأة البحرينية، 
م�س���رًيا اإلى اأن ي���وم امل���راأة البحريني���ة ياأتي 
عرفاًن���ا باملكان���ة الكب���رية للم���راأة البحرينية 
وتقدي���ًرا لدورها الري���ادي ك�رشيك حقيقي يف 
م�س���رية البناء والتط���ور، موؤك���ًدا حر�س وزارة 
�س���وؤون ال�س���باب والريا�س���ة على تقدمي كل 
اأ�س���كال الدعم له���ا وتوفري االأج���واء االإيجابية 
وتعزيز دورها وم�س���اركتها يف حتقيق االرتقاء 

لكافة جماالت التنمية يف اململكة.
ب���داأ بكلم���ة للوكي���ل  وكان احلف���ل ق���د 
امل�س���اعد لتخطي���ط والرويج وف���اء العمادي 

اأ�س���ارت اإل���ى اأن احلفل يعك�س حر����س وزارة 
�س���وؤون ال�سباب والريا�سة على التفاعل البناء 
مع ي���وم املراأة البحريني���ة وتكرمي املوظفات 
يف ال���وزارة، م�س���رية اإل���ى العم���ل املتوا�س���ل 
والدوؤوب من قبل موظفات الوزارة االأمر الذي 
�ساهم يف حتقيق الوزارة جائزة �ساحبة ال�سمو 
امللكي االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 
لتمكني املراأة البحرينية يف دورتها اخلام�س���ة 
كثالث اأف�سل موؤ�س�س���ة ر�سمية يف جمال دعم 
ومتك���ني امل���راأة البحرينية من ب���ني 46 جهة 

ر�سمية م�ساركة يف اجلائزة.
وا�ستذكرت العمادي جهود املوظفات يف 
تر�سيخ خطط وبرامج الوزارة على مدى �سنوات 
حافلة بالبذل والعطاء، كما حّيت اإ�س���هاماتهن 
ال�س���بابية  احلركت���ني  خدم���ة  يف  العدي���دة 
���ا واأن املراأة  والريا�س���ية يف اململكة، خ�سو�سً
جنحت يف تبوء العديد من املنا�س���ب القيادية 
داخل وزارة �س���وؤون ال�س���باب والريا�سة، االأمر 
ال���ذي عك�س بو�س���وح قدرة امل���راأة البحرينية 

على التميز واالإبداع يف خمتلف مواقع العمل.

الكويت - بنا: نيابة عن وزير اخلارجية ال�سيخ 
خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، �س���ارك م�س���اعد 
وزي���ر اخلارجية عب���داهلل الدو�رشي يف اجتم���اع وزراء 
خارجية دول جمل����س التعاون لدول اخلليج العربية 
التح�س���ريي لل���دورة 38 للمجل�س االأعل���ى ملجل�س 
التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة الذي عق���د اأم�س 

بدولة الكويت ال�سقيقة.
وق���د مت خ���الل االجتماع التح�س���ريي درا�س���ة 
م�س���اريع الق���رارات التي �س���رفع اإلى ق���ادة دول 
املجل����س، والبي���ان اخلتام���ي ال���ذي �سي�س���در عن 
اجتم���اع املجل����س االأعل���ى يف دورته ال���� 38 املقرر 
عقده يف دولة الكويت يومي 5 و6 دي�سمرب اجلاري.



التربية

جائزة األمل

• دانة احلقان الفائرة بجائزة الأمل للأطفال 	
امل�شابني بالت�شنج الطفلي للعام 2017

احلقــان تفـوز بجائـــزة الأمـــل للأطفـــال امل�شابيــــن بالت�شنــــج  
لتميزها يف الت�شخي�ص وتقدمي الدعم وامل�شاندة

جامع���ة اخلليج العربي: ف���ازت خّريجة 
جامعة اخلليج العربي دانة احلقان بجائزة 
بالت�ش���نج  امل�ش���ابني  للأطف���ال  الأم���ل 
تقدمه���ا  الت���ي   2017 للع���ام  الطفل���ي 
امل�ؤ�ش�ش���ة الأمريكية لطب املخ واأع�شاب 
ا لفئة الأطب���اء املتميزين  الأطفال �ش���ن�يًّ
يف ت�ش���خي�ص حالت الأطفال امل�ش���ابني 
بالت�ش���نج الطفل���ي على م�ش���ت�ى العامل، 
اأمر يدع� للفخر والعتزاز، وذلك ل�شع�بة 

ت�شخي�ص تلك احلالت ب�شكل دقيق.

من جانبه، قالت الدكت�رة دانة احلقان، 
اخت�شا�شية الأطفال بامل�شت�شفى الأمريي 
يف دولة الك�يت ال�شقيقة اإن هذه اجلائزة 
جاءت نتيجة جله�د حثيثة بذلت للت��شل 
لت�ش���خي�ص �ش���حيح للأطفال امل�ش���ابني 
بالت�ش���نج الطفلي، اإذ يعد ه���ذا الن�ع من 
الأمرا�ص التي ي�شعب ت�شخي�شها، وذلك 
لت�ش���ابه اأعرا�ش���ها م���ع اأعرا����ص اأمرا�ص 

اأخرى.
واأ�شاف: “هذه اجلائزة تقدم من قبل 

امل�ؤ�ش�ش���ة الأمريكية لطب املخ واأع�شاب 
الأطف���ال يف م�ؤمت���ر اجلمعي���ة الأمريكي���ة 
لطب الأع�شاب املنعقد يف �شهر دي�شمرب 
م���ن كل عام، ومتن���ح للأطب���اء املتميزين 
املر�شحني للجمعية من قبل اأهايل مر�شى 
الت�ش���نج الطفلي الذين يق�م�ن برت�شيح 
فح����ص  يف  �ش���اعدوهم  الذي���ن  الأطب���اء 
وت�ش���خي�ص حال���ة اأطفاله���م وقدم�ا لهم 
الدعم وامل�ش���اندة وبين�ا كيفية التعامل 
م���ع احلال���ة وتابع����ا تط�راته���ا باهتمام، 

ومن ثّم تختار اجلائزة الفائزين من ق�ائم 
جميع الأطباء املر�شحني ح�ل العامل”.

ي�ش���ار اإل���ى اأن احلق���ان؛ ه���ي خريجة 
جامعة اخلليج العربي دفعة العام 2003، 
وتعمل اخت�شا�شية الأطفال بامل�شت�شفى 
ال�ش���قيقة،  الك�ي���ت  دول���ة  يف  الأم���ريي 
وحا�ش���لة على الزمالة امللكية الربيطانية 
لطب الأطفال، وهي ع�ش� يف فريق حماية 
الطفل بالك�ي���ت، وبح�ش����لها على هذه 
اجلائ���زة تك����ن اأول طبيبة حا�ش���لة على 

جائ���زة امل�ؤ�ش�ش���ة الأمريكي���ة لطب املخ 
والأع�ش���اب للأطفال على م�ش���ت�ى ال�رشق 
الأو�ش���ط، وه���ي جائ���زة عاملي���ة �ش���ن�ية 
متنح للأطباء الذين يتميزن يف ت�ش���خي�ص 
احلالت النادرة ملر�ص الت�ش���نج الطفلي، 
وقد كرمها حديثا وزير ال�ش���حة الك�يتي 
الدكت����ر جم���ال احلربي م���ع جمم�عة من 
الأطب���اء املتميزي���ن الذين ح�ش���ل�ا على 
ج�ائز عاملية نظري اإجنازاتهم املتميزة يف 

القطاع ال�شحي.

جتاوًب���ا مع م���ا ن�رشت���ه “الب���لد” ح����ل خمالفة 
اإح���دى املدار�ص اخلا�ش���ة بفت���ح ب�ابة على �ش���ارع 
رئي�شي مبنطقة عايل، قالت وزارة �ش�ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين اإن جلنة املدار�ص والتي ت�ش���م 
ع���دًدا م���ن اجلهات منه���ا �ش����ؤون الط���رق بال�زارة 
والإدارة العام���ة للم���رور ووزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
ب�ش���دد زيارة املدر�ش���ة لتخاذ ما يلزم ب�ش���اأن رفع 
م�ش���ت�ى ال�ش���لمة املرورية عليه، وحثهم على عدم 
ا�شتخدام هذه الب�ابة وا�شتخدام الب�ابات الأخرى اإن 

كانت جاهزة. 
ن����رش  م���ا  اإل���ى  اإ�ش���ارة  ال����زارة  رد  يف  وج���اء   
ب�ش���حيفتكم الغراء )البلد(، ي�م اخلمي�ص امل�افق 
روؤى  النائ���ب  ت�رشي���ح  ب�ش���اأن   ،30/11/2017
احلايكي ح�ل طلب اتخاذ الإجراءات اللزمة للحفاظ 
على �ش���لمة احلركة املرورية على �ش���ارع رئي�ش���ي 

مبنطق���ة ع���ايل، حيث مت فتح باب مدر�ش���ة خا�ش���ة 
على ال�شارع املذك�ر. بداية، نتقدم بال�شكر اجلزيل 
لنائ���ب روؤى احلاكي على ما اأبدته م���ن حر�ص لرفع 
م�شت�ى ال�ش���لمة املرورية على �شبكة الطرق، ون�د 
الإفادة باأن مدر�شة الفلح هي اإحدى املدار�ص التي 
مت ت�شيدها –قبل اأكرث من )5( �شن�ات- يف منطقة 
عايل، حيث مت تخ�ش���ي�ص بع�ص الأرا�ش���ي لإن�ش���اء 
ع���دد من املدار�ص منها مدر�ش���ة الفلح، املدر�ش���ة 
الفلبينية، املدر�ش���ة البنغالية اجلامعات الأخرى يف 

املنطقة ذاتها. 
ون�د الإ�شارة اإلى اإنه مت تنفيذ اإن�شاء املدر�شة 
على مراحل، ومت اإعطاء ترخي�ص للمدر�شة املذك�رة 
لفتح )5( ب�ابات على مراحل، علًما باأن الب�ابة التي 
تقع على جهة اجلن�ب هي خم�ش�شة للط�ارئ فقط، 
ولي�ص ل�ش���تقبال الطلبات. ونظًرا لك�ن املدر�ش���ة 

ت�شهد اأعمالً اإن�شائية، فقد مت ا�شتخدام هذه الب�ابة 
ب�ش�رة م�ؤقتة حلني النتهاء من الأعمال املذك�رة، 
حي���ث �ش���يتم حينه���ا ا�ش���تخدام الب�اب���ة ال�رشقي���ة 

والب�ابات ال�شمالية ل�شتقبال الطلبات. 
كم���ا نن�ه ب���اأن ال����زارة قامت باإن�ش���اء عدد من 
مرتفع���ات لتخفيف ال�رشعة على الطري���ق املار اأمام 
املدر�ش���ة املذك����رة، وذل���ك للم�ش���اهمة يف رف���ع 

م�شت�ى ال�شلمة املرورية عليه. 
للمزي���د م���ن ال�شتف�ش���ار واملراجع���ة ميكنكم 
الت�ا�شل مع جمم�عة خدمة املجتمع باإدارة الت�شال 
اأو عل���ى الربي���د  عل���ى هات���ف رق���م 17545544، 
الإلك���رتوين complain@works.gov.bh. كم���ا 
ميكنكم الت�ش���ال خ���ارج اأوق���ات الدوام الر�ش���مي 
“مبرك���ز الت�ش���ال ال�طن���ي” على اخلط ال�ش���اخن: 

80008001

جلنة تزور املدر�شة اخلا�شة لرفع م�شتوى ال�شلمة املرورية 
تفاعلً مع ما ن�رشته “$”  ... “الأ�شغال”:
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تعلن إدارة الموارد البشرية والمالية عن طرح المزايدة العامة الدولية التالية: 

• على الراغبين في المشاركة في هذه المزايدة وممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، شراء وثائق المزايدة عن طريق خدمة المناقصات 
االلكترونية بموقع مجلس المناقصات https://etendering.tenderboard.gov.bh ابتداًء من يوم الثالثاء 5/12/2017.

• لطلب المساعدة او التسجيل في خدمة المناقصات االلكترونية، يرجى االتصال بمجلس المناقصات على هاتف رقم: 17566617 أو البريد 
.helpdesk@tenderboard.gov.bh االلكتروني

• لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بوحدة العقود والمناقصات في وزارة شؤون االعالم على هاتف رقم: 17871334 )973+(.

• تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب مجلس المناقصات والمزايدات في بناية أر كابيتا 551، الدور األرضي، طريق 
4612، بلوك 346 ، بحرين باي، قبل الساعة 13:30 )حسب التوقيت المحلي( من اليوم المذكور لقفل صندوق العطاءات، على ان يرفق 
مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار اليه اعاله، او %1 من قيمة العطاء ايهما اقل ) وفي جميع االحوال يجب ان ال تقل قيمة الضمان 
االبتدائي عن -/100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق او خطاب ضمان مصدق او بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية 

المحلية، على ان يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المزايدة.

والمبيعات  والمزايدات  والمشتريات  المناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )36( رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  المزايدة  هذه  تخضع   •
.www.tenderboard.gov.bh 2002 الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة

• كما يجب مراعاة الشروط التالية:
1(  ان تدون االسعار االجمالية واسعار الوحدات )بحسب االحوال( على االستمارة )Tender Proposal Form( م م 02.

2(  يجب ان يتم ختم جميع المستندات )االصلية او المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة او المؤسسة او الجهة مقدمة العطاء.
3(  ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على ان تكون مشتملة على نشاط موضوع المزايدة.

4(  ان ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.

5(  ان يكون العطاء مكون من نسخة واحدة اصلية ونسختين الكترونيتين.

• يعتبر هذا االعالن مكمالً لوثائق المزايدة.

رقم المزايدةموضوع المزايدة
قيمة 

الضمان 
االبتدائي

قيمة وثائق 
المزايدة                                 

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

  إدارة وتشغيل القناة الترفيهية
على الموجة االذاعية

)MHz 87.6( لمدة 5 سنوات
INFO/15/20171000/-

3/1/20181,30األربعاء-/25 ديناردينار بحريني

النحت على الرمال لذوي الإعاقة الرتبية تنظم “�شمبوزيوم” 
مب�شاركة 400 طالب وطالبة

�ش���من احتفالت وزارة الرتبية والتعليم 
نظم���ت  الإعاق���ة،  ل���ذوي  العامل���ي  بالي����م 
اإدارة اخلدم���ات الطلبي���ة بال����زارة فعالي���ة 
“�ش���مب�زي�م النحت على الرمال”، مب�ش���اركة 
ذوي  م���ن  وطالب���ة  طال���ب   400 م���ن  اأك���رث 
الحتياجات اخلا�ش���ة من 35 مدر�شة حك�مية 
وخا�ش���ة، وم���ن املعاهد واملراك���ز التعليمية 
ذات العلق���ة، وذلك باملخيم الك�ش���في ببلج 
اجلزائ���ر، بح�ش����ر وكي���ل ال����زارة امل�ش���اعد 
للخدمات الرتب�ية والأن�ش���طة الطلبية �شيخة 

اجليب.
وق���ّدم الطلب���ة امل�ش���ارك�ن يف الفعالية 
منح�ت���ات فني���ة اأب���رزت م�اهبه���م الكامن���ة 
وقدراته���م املتمي���زة يف ا�ش���تخدام وت�ظيف 
اخلامات الرملية والبحرية، وعك�ش���ت املظاهر 
ال�طنية والبيئ���ة البحرينية، واأكدت اأن جميع 
فئ���ات املجتمع قادرة على الإنت���اج والعطاء، 
وذلك باإ�رشاف معلمي الرتبية الفنية والرتبية 
اخلا�ش���ة الذي���ن �ش���بق له���م تلق���ي تدريب 
مكثف يف هذا املجال على يد النحات العاملي 

�ش�در�شان باتنيك.
هذا، واختتم���ت الفعالي���ة بتكرمي وكيل 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م امل�ش���اعد للخدمات 
الرتب�ية والأن�ش���طة الطلبية جميع املدار�ص 
واملراك���ز  واملعاه���د  واخلا�ش���ة  احلك�مي���ة 

التعليمية امل�شاركة.

• جانب من فعالية �شمب�زي�م النحت على الرمال	

فتح باب الت�شجيل بامل�شتوى الأول من اللغة الإجنليزية
اإدارة التعليم امل�ش���تمر  اأعلنت 
ع���ن  والتعلي���م  الرتبي���ة  ب����زارة 
فت���ح ب���اب الت�ش���جيل للجمه�ر يف 
امل�ش���ت�ى الأول م���ن برنامج اللغة 
الإجنليزية، والذي يهدف اإلى تعل�ّم 
اأ�شا�شيات هذه اللغة حتدث�ًا وقراءًة 

وكتابة.
وي�ش���تمل ه���ذا الربنام���ج على 
30 �ش���اعة تدريبية، و�شينفذ مبقر 
البتدائي���ة  الق�ش���يبية  مدر�ش���ة 
الإعدادي���ة للبن���ني، ي�م���ي الأح���د 

واخلمي����ص من 24 دي�ش���مرب 2017 
اإل���ى 11 فرباي���ر 2018، يف الفرتة 
6:00-4:00 م�ش���اًء، وتبلغ ر�ش����م 

ال�شرتاك 30 ديناًرا.
علًما باأن باب الت�ش���جيل مفت�ح 
لغاية ي�م الأحد 17 دي�شمرب 2017، 
حم���دودة،  املت�اف���رة  واملقاع���د 
وللت�ش���جيل واحل�ش����ل على مزيد 
من املعل�مات ميكن الت�شال على 

الأرقام التالية: 
.17878747-17878693-17897265
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“حر�س اململكة 1” يواكب م�سرية التحديث ومتطلبات املرحلة

خالد بـن حـمـد يـفـتـتـح مـوؤتـمـر “تـكـنـو ال اإعـاقـة”

م�شيدين بدور التمرين واأهدافه وتوقيته... نواب و�شوريون: 

د�ّشن “بوابة الإن�شانية” مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق  

املنام���ة - بنا: اعترب رئي�س جلنة ال�ش���وؤون 
اخلارجي���ة والدف���اع والأم���ن الوطن���ي مبجل�س 
التمرين���ات  اأن  حوي���ل  ب���ن  عب���داهلل  الن���واب 
امل�شرتكة ومن بينها “حر�س اململكة 1” تاأتي 
اإط���ار ال�ش���رتاتيجية الع�ش���كرية والأمني���ة  يف 
ململك���ة البحري���ن، والت���ي تعم���ل عل���ى رف���ع 
الكف���اءة القتالي���ة والدفاعية ب�ش���كل م�ش���تمر 
وواعد، مو�شحا اأن متطلبات املرحلة ت�شتوجب 
التن�ش���يق الأمني بني الأجهزة املخت�شة وعلى 
امل�ش���تويات كاف���ة، خ�شو�ش���ا فيم���ا يتعل���ق 
مبواجه���ة اآف���ة الإره���اب والتي متوله���ا اإيران 

و�رشاذمها يف املنطقة.
واأع���رب النائ���ب ب���ن حوي���ل ع���ن تقديره 
وثنائ���ه للم�ش���توى الع���ايل الذي و�ش���لت اإليه 
املوؤ�ش�ش���ات الع�ش���كرية البحرينية من الن�شج 
والتدريب والتاأهب القتايل، ودخولها امل�شتمر 
باملن���اورات والتدريبات والتي اأ�ش���فت عليها 
الكثري م���ن اخلربة والدراية، وم���ن خالل برامج 

املحاكاة والقريبة من الواقع.
وعرب عن تاأكي���ده على دعم جمل�س النواب 
لالأجه���زة الأمني���ة والع�ش���كرية كاف���ة مبختلف 
الت�رشيع���ات والقوانني واملقرتح���ات التي من 

�شاأنها معاونتها يف اإجناز مهامها املتميزة.
يف �ش���ياق مت�ش���ل، اأك���دت ع�ش���و جمل�س 
ال�ش���ورى ع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع 
والأمن الوطني نان�ش���ي خ�ش���وري، اأن التعاون 
والتن�ش���يق امل�ش���رتك القائ���م بني ق���وة دفاع 
البحري���ن واحلر����س الوطن���ي ووزارة الداخلي���ة 
ل���ه اأهمي���ة خا�ش���ة، اإذ اإن ملثل ه���ذه التمارين 
امل�ش���رتكة دورا فّعال يف رفع م�ش���توى الكفاءة 
القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن 
طري���ق تبادل اخل���ربات وامله���ارات امليدانية 
بني هذه القوات امل�شاركة يف التمرين، اإ�شافة 
اإل���ى اأن ه���ذه العملي���ات امل�ش���رتكة ت�ش���اهم 
ب�ش���كل فعلي يف رفع درجة ال�شتعداد ملواجهة 
التهدي���دات املختلف���ة والتع���رف عل���ى ما هو 
جديد من تدريب���ات واأنظمة الت�ش���ليح واأحدث 

املعدات.
كما عربت خ�ش���وري عن اعتزازها ال�شديد 

بروح التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني اجلهات 
امل�ش���اركة، اإذ اإن هذه التمارين ت�شقل وتطور 
املهارات امليدانية وترفع من م�شتوى الكفاءة 
القتالي���ة،  باجلهوزي���ة  والرتق���اء  الع�ش���كرية 
وتهدف لبن���اء قوة بحريني���ة ذات كفاءة عالية 
ق���ادرة عل���ى اأداء واجباته���ا املناط���ة بها بكل 

جدارة واقتدار.
وقال���ت اإن القي���ام بهذه التمارين اأ�ش���بح 
�رشورة ملح���ة؛ ملا لالإره���اب من اأ����رشار عديدة 
على الأفراد واملجتمعات الإن�شانية ومنها قتل 
الأنف�س املحرمة وتدمري املمتلكات واإ�ش���عاف 
الأمة وتبديد مكا�ش���بها، م�ش���يفة اأن ممار�ش���ة 
الإره���اب والعنف من الو�ش���ائل اخلطرية التي 
تهدد حياة الأبري���اء والنا�س وتدمر املمتلكات 
وال���روات، وتفق���د املجتم���ع ال�ش���عور بالأمن 

والأمان.
وراأت ع�ش���و ال�ش���ورى جميل���ة �ش���لمان اأن 
الإره���اب م���ن اأخط���ر اجلرائ���م التي اأ�ش���بحت 
ته���دد حياة الأبرياء، وتدمر ثروات الدول، فهو 
ع���دو للتنمية ويفق���د املجتمع �ش���عوره بالأمن 
وال�شتقرار، منوهة اإلى اأن الإرهاب من اجلرائم 
الدولية، وجميع دول العامل لي�ش���ت مبعزل عن 
تهديداته مما يتطلب جهودا دولية ملواجهته.

واأو�ش���حت اأن الكثري من الدول خ�شو�ش���ا 
الت���ي عان���ت م���ن الإره���اب، اتخذت ع���ددا من 

الإجراءات واخلطوات واعتمدت ا�ش���رتاتيجيات 
ملكافح���ة الإره���اب بجمي���ع اأ�ش���كاله وعنا�رشه، 
خ�شو�ش���ا اأن الإرهابيني اأ�ش���بحوا ي�شتخدمون 
و�شائل واأ�ش���اليب ومواد اأكر خطورة وانتهاج 
ا�ش���رتاتيجيات وتكتي���كات م���ن اأج���ل حتقيق 
اأهدافه���م الإجرامية، لذا لب���د اأن تكون الدول 
عل���ى اأهب���ة ال�ش���تعداد لكيفي���ة التعامل على 
نحو فعال ملنع ومواجه���ة والرد على اأية اأعمال 
اإرهابية. واأ�ش���ارت �ش���لمان اإلى اأن البحرين من 
ال���دول التي عانت م���ن الإره���اب املدعوم من 
اخل���ارج، وقام���ت بجه���ود كب���رية يف مكافحته 
وحقق���ت جناحات كب���رية يف ذلك، �ش���واء على 
امل�ش���توى الداخل���ي اأو الدويل، فقد �ش���ادقت 
عل���ى الكث���ري م���ن التفاقي���ات واملعاه���دات 
وان�ش���مت اإلى املب���ادرات املتعلق���ة مبكافحة 
الإرهاب، اإ�ش���افة اإل���ى اإ�ش���هاماتها املهمة يف 
املوؤمترات الدولية والإقليمية املتخ�ش�ش���ة يف 
هذا ال�ش���اأن. واأ�ش���افت اأن التمرين امل�ش���رتك 
ملكافحة الإرهاب من العنا�رش الأ�شا�شية لتنمية 
الق���درات وزيادة الكف���اءات للمواجه���ة والرد 
باأك���رب فعالية عل���ى الأعم���ال الإرهابية، وذلك 
ياأتي من التزامات الدول على امل�شتوى الدويل 
ومنه���ا البحري���ن باأهمية اتخاذ اإج���راءات فاعلة 
ملكافحة الإره���اب واأثبتت موؤ�ش�ش���اتنا الأمنية 
والع�ش���كرية قدرتها وجهوزيته���ا الكبرية على 

الت�شدي لهذه الأعمال الإجرامية املدعومة من 
اخلارج واإحباط الكثري من املخططات والقب�ض 

على مرتكبيها.
وقالت النائب جميلة ال�شماك اإن التمارين 
امل�ش���رتكة، له���ا دور مهم يف اإك�ش���اب القوات 
امل�ش���اركة، اأرف���ع واأعلى م�ش���تويات اجلهوزية 
وال�ش���تعداد، وتفعي���ل العم���ل امل�ش���رتك يف 
العدي���د من املجالت الع�ش���كرية خ�شو�ش���ا يف 
�ش���وؤون العملي���ات، والتدري���ب عل���ى القتال، 
ليعزز التعاون الدفاعي ويوؤدي للو�ش���ول اإلى 
الروؤية املوحدة للتن�ش���يق والتعاون امل�شرتك 

يف خمتلف العمليات.
واأو�ش���حت اأن التدري���ب يف ق���وة الدف���اع 
واحلر����س الوطن���ي ووزارة الداخلي���ة يواك���ب 
م�ش���رية التحديث ال�ش���املة يف �ش���تى الوحدات 
والأ�ش���لحة واملع���دات والتجهي���زات القتالي���ة 
والإداري���ة التي تعتمد عل���ى التخطيط العملي 
املدرو����س وال���ذي يتما�ش���ى م���ع التط���ورات 
والعل���وم  التكنولوجي���ا  مبج���الت  املتالحق���ة 

والفنون الع�شكرية التطبيقية والنظرية.
واأ�ش���افت اأن البحرين���ي، كعادت���ه، اأثب���ت 
تفوق���ه يف هذا املج���ال مما يوؤكد �ش���المة نهج 
قيادة ق���وة دفاع البحرين يف العناية والهتمام 
باملقات���ل وحتقي���ق رغباته وتاأهيل���ه وتدريبه 
لتمكينه من ا�شتخدام قدراته القتالية والذهنية 

واأداء واجبه بال�شكل ال�شليم واملتكامل.
واأكد رئي����س اللجنة القت�ش���ادية مبجل�س 
ال�ش���ورى خال���د امل�ش���قطي اأن اجلهوزية التي 
الوطن���ي  واحلر����س  الدف���اع  ق���وة  تظهره���ا 
ووزارة الداخلي���ة، حمل فخر واعت���زاز من كافة 
املواطنني، ملا متثله من قدرة وكفاءة ملواجهة 
اأي تهديد ي�شتهدف اململكة، خ�شو�شا يف ظل 
ت�ش���اعد املوج���ات الإرهابي���ة على امل�ش���توى 

الإقليمي والدويل.
واأ�شاد بامل�شتوى العايل من الكفاءة، الذي 
اأظهره منت�ش���بو ق���وة دفاع البحري���ن واحلر�س 
الوطني ووزارة الداخلية، خالل م�ش���اركتهم يف 
التمرين امل�ش���رتك، معتربا هذا التجمع الأمني 
والع�ش���كري، جت�ش���يًدا للتعاون والتن�شيق بني 
هذه اجله���ات خلدمة املواطنني وال�ش���هر على 

راحتهم.
ولف���ت اإل���ى اأن رف���ع م�ش���توى الكف���اءات 
الأمنية، اأولوية لدى اجلمي���ع، منوهاً اإلى اأهمية 
التدريب امل�شرتك؛ كونه ياأتي يف هذا التوقيت 
لطماأن���ة املواطنني واملقيمني وامل�ش���تثمرين 
ودع���م ال�ش���ياحة، والت���ي يتعني عل���ى اجلميع 
التكات���ف من اأجل دعمها، ول�ش���يما للت�ش���دي 
لظاهرة الإرهاب الغريبة عن املجتمع اخلليجي، 
م�شرًيا يف الوقت نف�شه اإلى اأهمية ال�شتمرار يف 

اإجراء التمرينات الأمنية.

املنام���ة - بن���ا: �ش���هد النائ���ب الأول لرئي����س 
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، الرئي�س الفخري 
لالحتاد البحريني لريا�شة ذوي الإعاقة �شمو ال�شيخ 
خالد بن حمد اآل خليفة اأم�س، افتتاح موؤمتر ومعر�س 
“تكن���و ل اإعاق���ة الدويل” مبنا�ش���بة الي���وم العاملي 

للمعاق.
وب���داأ احلفل الذي اأقي���م يف فندق اخلليج بعزف 
ال�ش���الم امللك���ي، بعدها مت ت���الوة اآيات م���ن الذكر 
احلكي���م، ث���م األق���ى عريف احلف���ل الإعالم���ي حممد 
احلمري كلم���ة ترحيبية رحب خاللها ب�ش���مو ال�ش���يخ 

خالد بن حمد اآل خليفة وباحل�شور.
وحت���دث احلمري عن اأهداف واأبعاد هذا املوؤمتر 
الذي يع���د اإحدى مب���ادرات �ش���موه الرامي���ة لرعاية 
ودعم ذوي الإعاقة يف خمتلف املجالت ل�ش���يما على 
ال�شعيد العلمي والإن�شاين، وتطرق خالل الكلمة اإلى 
برنامج املوؤمتر الذي يحتوي على 4 جل�شات رئي�شية 
موزعة على يوم���ي الثنني الثالثاء، �ش���يتم خاللهما 
تن���اول ع���دد م���ن املوا�ش���يع املهم���ة على �ش���عيد 
تنمية قدرات ذوي الإعاقة من خالل ال�ش���تفادة من 
الو�ش���ائل والتقنيات التكنولوجي���ة احلديثة لتكون 
م�شاندة لهم يف حياتهم وم�شاهمة يف تفعيل دورهم 

باملجتمع.
بعده���ا، مت عر����س فيلم ق�ش���ري بعن���وان “هيا 

نتح���دى الإعاقة”، ال���ذي عر�س ما يتمت���ع به “ذوي 
العزمي���ة” من ق���درات خمتلف���ة واإبداعات ت�ش���تحق 
منحها الفر�ش���ة لتم�ش���ي نحو حتقي���ق اأحالمها بكل 
ع���زم واإرادة، ع���رب تذليل ال�ش���عاب له���م والوقوف 
بجانبهم نحو حتقيق طموحاتهم واآمالهم واأن يكونوا 

فاعلني يف خمتلف املجالت.
ثم، مت تق���دمي اأوبريت بعنوان “تكنو ل اإعاقة” 
من اإعداد غازي خلف واإخراج اإ�ش���حاق عبداهلل، والذي 
�ش���ارك فيه عدد من ذوي الإعاق���ة الذين وجهوا من 
خالله ر�ش���ائل اإن�ش���انية وم�ش���امني هادف���ة لتعزيز 
ثقافة الهتمام بذوي الإعاقة، وما ت�ش���كله الو�شائل 
التكنولوجي���ة م���ن داف���ع كب���ري لتطوي���ر قدراته���م 
وت�شاهم يف م�ش���اندتهم نحو اإطالق العنان لإبداعهم 
م���ن اأج���ل امل�ش���اركة احلقيقية يف خمتل���ف جمالت 

احلياة.
بعد ذلك، د�ّش���ن �ش���مو ال�ش���يخ خال���د بن حمد 
“بوابة الإن�شانية”، والتي تعترب اأول موقع عربي من 
نوعه متخ�ش�س بالعمل الإن�شاين، والذي يعد م�شدًرا 
�ش���امالً يخت�س ب���كل املعلومات املتعلقة ب�ش���ناعة 

العمل الإن�شاين.
وخالل احلفل، كّرم �ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد، 
نائب رئي�س اللجنة العليا ل�ش���وؤون الأ�ش���خا�س ذوي 
الإعاق���ة، رئي�س جمل����س اأمن���اء املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 

خلدم���ات املعوق���ني ال�ش���يخ دعي���ج بن خليف���ة اآل 
خليفة، وال���ذي يعد واحًدا من رواد العمل الإن�ش���اين 
مبملك���ة البحري���ن، واأفنى عمره يف املجال الإن�ش���اين 
حي���ث يعترب قائًدا موؤث���ًرا يف املجال لي�س فقط على 
امل�شتوى املحلي فح�شب، واإمنا على م�شتوى الوطن 

العربي والدويل.
فق���د ب���داأ ال�ش���يخ دعي���ج ب���ن خليف���ة العم���ل 

التطوع���ي عندم���ا ُع���نّي ع�ش���ًوا يف اللجن���ة الوطنية 
للمعوقني، وانطلق من بعدها بامل�ش���اهمة يف اإن�شاء 
عدد من اللجان واملبادرات كلجنة البحرين لريا�ش���ة 
املعوق���ني، واللجنة التنظيمية لريا�ش���ة املعوقني 
واجلمعية اخلليجي���ة لالإعاقة ل���دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
وتقدي���ًرا ل���دوره الب���ارز، فق���د تقلد ع���دًدا من 

الأو�ش���مة اأبرزها و�ش���ام البحرين من الدرجة الرابعة 
�شنة 1983 وو�شام ال�شيخ عي�شى من الدرجة الثانية 
�ش���نة 2000 ونوط عهد ال�س���يخ عي�س���ى من الدرجة 
الأولى �شنة 2000 وو�شام الكفاءة من الدرجة الأولى 

�شنة 2002 وو�شام امللك عبدالعزيز اآل �شعود.
وق���ّدم ال�ش���يخ دعي���ج ب���ن خليف���ة الكث���ري من 
اخلدم���ات والأعم���ال اجلليلة خلدم���ة ذوي الإعاقة يف 

البحرين وعلى امل�شتوى اخلليجي.
وك���رم �ش���مو ال�ش���يخ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة 
املنظم���ات وال�رشكات واملوؤ�ش�ش���ات التي �ش���اركت 
يف دع���م موؤمتر ومعر����س #تكنو_ل_اإعاقة، والرعاة 
وال����رشكاء  الأكادميي���ني،  وال����رشكاء  الإعالمي���ني، 

مبادرين.
بعده���ا، د�ّش���ن �ش���موه املعر����س امل�ش���احب 
للموؤمت���ر، حيث قام بجول���ة يف اأرجاء املعر�س تعرف 
خاللها على م���ا يحتويه هذا املعر�س من البتكارات 
والتقنيات احلديثة والتطبيقات اجلديدة امل�شاعدة 

لذوي الإعاقة.
ويف اخلتام، ت�ش���لم �ش���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد 
ا م���ن اللجن���ة املنظمة العلي���ا تقديًرا  درًع���ا تذكاريًّ
منهم على دعم �شموه ورعايته لهذا احلفل، موجهني 
ل�شموه ال�شكر والتقدير والمتنان على رعاية �شموه 

الدائمة لذوي الإعاقة.

• •عبداهلل بن حويل	 •جميلة �شلمان	 •خالد امل�شقطي	 •نان�شي خ�شوري	 جميلة ال�شماك	



الثالثاء 5 ديسمبر 2017 
17 ربيع األول 1439

العدد 3339 7 local@albiladpress.comبالدنا

رئي�س جمل�س النواب يفوز بجائزة التميز الربملاين العربي

اأ�سوة باحلجاج م�سار خا�س باملعتمرين يف “اجلمارك” 

البحرين تقدم روؤيتها ل�سياغة العهد الدويل للمهاجرين 

تقديرا لإ�سهاماته واإجنازاته الربملانية

اأ�سحاب احلمالت يتكبدون خ�سائر مالية نتيجة التاأخري... تركي:

ا�ستعر�ست يف اجتماع “العهد الدويل” مبادراتها العمالية

ق����رر  الن����واب:  -جمل�����س  الق�س����يبية 
الحت����اد الربمل����اين العرب����ي من����ح رئي�����س 
جمل�����س الن����واب اأحم����د املال جائ����زة التميز 
الربملاين لفئة روؤ�س����اء املجال�����س، تقديرا 
واإجنازاته الربملانية،  النيابية  لإ�س����هاماته 
الربملاني����ة  املحاف����ل  يف  الفاع����ل  ودوره 
الدولي����ة والإقليمي����ة، وما حتق����ق ملجل�س 
النواب يف مملكة البحرين من تطور وتقدم 
يف ظل رئا�س����ته للمجل�س، على امل�ستويات 
كاف����ة، الت�رشيعي����ة والرقابي����ة والإداري����ة، 
وم����ا اأطلقه من مبادرات وم�س����اريع وبرامج 

برملانية رائدة.
وبهذه املنا�س����بة اأع����رب رئي�س جمل�س 

الن����واب ع����ن تقدي����ره لالحت����اد الربملاين 
العرب����ي، ومقدم����ا ه����ذا الإجناز اإل����ى عاهل 
الب����الد جالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل 
خليفة راعي امل�رشوع الإ�س����الحي وامل�سرية 
الدميقراطية يف مملك����ة البحرين، واأن هذا 

الإجناز هو اإجناز ململكة البحرين اأول.
موؤك����دا رئي�����س جمل�س الن����واب اأن هذا 
الإجن����از يع����زز من مكان����ة مملك����ة البحرين 
الدميقراطي����ة والربملانية على امل�س����توى 
العربي والدويل، وي�سكل م�سوؤولية وطنية 
م�ساعفة، و�سائال املولى عز وجل اأن يوفق 
اجلمي����ع خلدمة مملك����ة البحري����ن وقيادته 

الر�سيدة و�سعبها الكرمي.

تقدم النائب عي�س���ى تركي باقرتاح برغبة 
ب�س���اأن تفويج حم���الت العمرة عل���ى ج�رش امللك 
فهد باآلي���ة تفويج حمالت احل���ج ذاتها، والذي 
يه���دف لتي�س���ري اأمورهم ومروره���م عرب اجل�رش 
وع���دم حرمانه���م م���ن ق�س���اء الف���رتة املقررة 
لهم لأداء منا�س���ك العمرة دون نق�س���ان ب�سبب 
الذي يطالهم عند اإجراءات عبورهم، مما �س���بب 
لكث���ري من املعتمرين اجلهد والتعب النف�س���ي 
والنزعاج، ولي�س املعتمر هو املت�رشر فقط، بل 
اأي�سا اأ�س���حاب احلمالت، فقد يتكبدون خ�سائر 
مالي���ة نتيجة ه���ذا التاأخ���ري، اإ�س���افة اإلى ذلك 
�سغط واإرباك العمل الواقع على موظفي اجل�رش.
وذكر النائب تركي يف مذكرته الإي�س���احية 
اأن مازالت م�سكلة تاأخر املعتمرين املتوجهني 
لأداء منا�س���ك العمرة عرب منفذ ج�رش امللك فهد 
ت���وؤرق املواطن���ني واأ�س���حاب احلم���الت، حيث 
يكت���ظ اجل����رش ومنطق���ة اجلم���ارك بال���ذات مع 
بع�س���ها البع�س ويف وقت واحد يف م�سهد موؤمل 
اأيام الإجازات والعطل الر�س���مية واملنا�س���بات 

الدينية.
واأو�س���ح “يكفيك حالة منظر امل�س���افرين 
وه���م يف مقاع���د احلافالت اأو خارجها ل�س���اعات 
طوال وكاأنه���م لجئون، مما يوؤدي اإلى �س���ياع 
ن�س���ف اإجازاتهم يف طوابري النتظار، والن�سف 
الآخر يف النوم للراحة من تعب رحلة الطريق اإلى 
مكة املكرمة اأو املدينة املنورة حني و�سولهم 

ال�سكن”.
واأ�س���اف “اتخ���ذت اململك���ة اإج���راءات عرب 
اللجن���ة العليا ل�س���وؤون احل���ج والعم���رة بوزارة 
العدل وال�سوؤون الإ�س���المية والأوقاف، �سهلت 
من خاللها م���رور اأفواج احلجاج ع���رب منفذ ج�رش 
امللك فهد بي�رش و�سهولة، وذلك من خالل اإلزام 
حمالت احلج بالتن�سيق امل�سبق مع ق�سم �سوؤون 
احلج والعمرة قبل القيام بت�س���يري رحالت احلج 
ع���رب ج����رش امللك فه���د ببي���ان مواعيد ال�س���فر 
وبيانات احلافالت واإر�سال ك�سوف احلجاج قبل 

يومني من ال�سفر على الأقل”.
واأ�ساف باأن كل ذلك من اأجل تفويج حجاج 
بيت اهلل احلرام وتقدمي الت�سهيالت املنا�سبة؛ 
ل�س���مان راحة مرتادي اجل�رش، وكذلك التن�سيق 

مع اجله���ات املعنية كافة يف اجل�رش بني اجلانب 
البحريني وال�س���عودي؛ للعمل على ا�س���تيعاب 
اأكرب عدد ممك���ن بال�رشعة املطلوب���ة، علما باأنه 

يتم تخ�سي�س اأماكن لتجمع حافالت احلجيج.

المبررات
وذك���ر النائ���ب تركي يف م���ربرات القرتاح 
برغب���ة، باأن���ه �سي�س���اهم يف ت�س���هيل اإج���راءات 
املعتمرين عرب منفذ ج�رش امللك فهد وتوجههم 
لأماك���ن العب���ادة باململكة العربية ال�س���عودية 
بي�رش و�سهولة دون عناء اأو تاأخري كما هو حا�سل 

لأفواج احلجيج.
اإ�س���افة احلف���اظ عل���ى �س���المة املعتمرين 
م���ن رجال ون�س���اء واأطفال، اإذ ي�س���طر البع�س 
منهم للجلو�س خ���ارج احلافالت مما قد يعر�س 
البع����س للحوادث م���ن ال�س���يارات القادمة من 
البحرين، فالبع�س ل ي���ويل انتباها للمارة على 

اجل�رش اأثناء القيادة.
واأو�س���ح اأن���ه يف حال تطبيق ه���ذا القرتاح 
�س���يوؤدي اإلى �س���بط حركة حافالت املعتمرين 
لت�س���هيل حركة ال�سري يف اجل�رش، وال�سعي ملزيد 
من اخلدمات �س���واء عن طريق فتح م�سار خا�س 
واأوقات خا�س���ة وموظفني خم�س�س���ني و�رشعة 
اإنه���اء اإج���راءات تخلي����ص العب���ور م���ن النقاط 
اجلمركية؛ لو�س���ول بيانات امل�سافرين للق�سم 
اخلا����س بذل���ك يف ج����رش املل���ك فه���د، داعي���اً 

احلكومة للموافقة على القرتاح برغبة.

املنام���ة - هيئ���ة تنظي���م �س���وق العم���ل: 
التح�س���ريي  الجتم���اع  يف  البحري���ن  �س���اركت 
النهائ���ي للعهد ال���دويل للمهاجري���ن املنعقد 
يف املك�س���يك، وق���دم وف���د اململك���ة ممثال يف 
هيئة تنظيم �س���وق العمل ا�ستعرا�س���ا لتقرير 
امل�س���اورات الوطنّية الذي ميثل روؤية البحرين 

ل�سياغة العهد الدويل.
وقدمت هيئة �سوق العمل خالل م�ساركتها 
يف الجتماع النهائي الت�س���اوري ل�س���ياغة عهد 
دويل جديد للمهاجرين، بالعا�سمة املك�سيكية 
يف الف���رتة 4 اإل���ى 6 دي�س���مرب اجل���اري، ورق���ة 
ا�س���رتاتيجية ثرية، تت�س���من خال�س���ة الجتماع 
الوطني الت�س���اوري التح�س���ريي ال���ذي عقد يف 
املنامة ال�س���بوع املا�سي، والذي جمع اململكة 
كدولة م�س���توردة للعمالة اإلى جانب �س���فارات 
كربيات الدول امل�س���درة للعمال���ة، واملنظمة 
الدولي���ة للهج���رة، وع���دد من ممثل���ي املجتمع 
امل���دين املعني بحق���وق املهاجري���ن والعمالة 
الواف���دة، وحقوق الإن�س���ان، واأو�س���ى باعتماد 
جتربة اململكة ل�س���الح �س���وق العمل واعتماد 
ت�رشيح العمل املرن كاأحد اأف�س���ل املمار�سات 

الدولية.
واأو�س���ح الرئي�س التنفي���ذي لهيئة تنظيم 
�سوق العمل اأ�سامة العب�سي، الذي تراأ�س الوفد، 
انه مت ا�س���تعرا�س تو�سيات وقرارات الجتماع 
الوطني الت�ساوري الذي نظمته الهيئة يوم 27 
نوفمرب 2017 حول العه���د الدويل للمهاجرين 
ال���ذي تعتزم الأم���م املتحدة تبني���ه خالل العام 
2018، وه���ي مبادرة بحرينية رائدة للت�س���اور 
يف مل���ف املهاجري���ن وامل�س���اهمة يف منظوم���ة 

النقا�سات التي تغذي العهد الدويل.
ولفت العب�س���ي اأم���ام الجتماع ال���دويل اأن 
البحرين اأطلقت منذ العام 2004 م�رشوع اإ�سالح 

�س���وق العمل والذي تفرعت منه هيئتي �س���وق 
العمل و�س���ندوق العمل “متكني”، م�سرًيا اإلى 
اأن الهيئ���ة �رشع���ت منذ تاأ�سي�س���ها اإل���ى اإعداد 
قاع���دة معلوم���ات متكامل���ة تتعل���ق بالعامل���ة 
الوافدة، لتك���ون بنًكا معلوماتًي���ا ومرتكًزا لأي 

تطوير يتعلق بالقت�ساد الوطني.
واأ�س���ار اإلى اأن اململكة قامت مبجموعة من 
اخلط���وات حلماية حقوق العمال���ة الوافدة دون 
الإخ���الل بحقوق اأط���راف العمل الأخ���رى، ومنها 
ت�رشي���ع حرية انتق���ال العامل اإلى �س���احب عمل 
جدي���د، كما نظم���ت فرتات �س���ماح لت�س���حيح 

اأو�ساع املخالفني.
واأ�س���اف اأن الهيئة اأطلق���ت م�رشوع ت�رشيح 
العمل املرن ملعاجلة م�س���كلة العمالة املخالفة 
والتي مل تكن �س���بًبا يف حتوله���ا اإلى عمالة غري 

نظامية.
ولف���ت اإل���ى اأّن الأهمي���ة الت���ي يكت�س���بها 
ت�رشي���ح العم���ل امل���رن تتمث���ل يف تقدميه حاًل 
مبتك���ًرا يف طري���ق اإ�س���الح �س���وق العم���ل، مع 

حت�سني لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، مبا 
ي�س���من حقوقها اإلى جانب حقوق بقية اأطراف 
العمل، كما اأنه يقدم اإ�س���افة اقت�سادية نوعية 
لالقت�س���اد الوطني من خ���الل توفري احتياجات 
ال�س���وق م���ن العمال���ة املوؤقت���ة دون الإخ���الل 

بالطبيعة التناف�سية يف ال�سوق.
كما لفت اإلى حر����س البحرين على مراجعة 
والقانوني���ة  الت�رشيعي���ة  منظومته���ا  وتطوي���ر 
ب�س���ورة م�س���تمرة مبا يتوافق م���ع املتطلبات 
الدولية ل�سيما يف �سون حقوق وكرامة العمالة 
الواف���دة من التعر����س لأي حم���اولت لالبتزاز 

وال�ستغالل اأو الجتار.
عزمه���ا  اأعلن���ت  املتح���دة  الأم���م  وكان���ت 
�س���ياغة عه���د دويل جدي���د للمهاجري���ن فيما 
كلف���ت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، املنظمة 
الدولية للهجرة، اإجراء جمموعة من امل�س���اورات 
واللقاءات الإقليمية والدولية والوطنية لو�سع 
ت�س���ورات حول العهد الدويل اجلديد الذي من 

املقرر البدء يف اإعداده يف فرباير 2018.

• عي�سى تركي	

• اأحمد املال	

وزير العدل: املراأة حققت جناحات م�سهودة يف الهند�سة

“الت�رشيع والإفتاء”: ريادة البحرين اأمنوذج بارز للنجاحات

نقل قا�سم للم�ست�سفى الدويل للعالج

الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف: كرم 
وزير العدل وال�س���وؤون الإ�س���المية 
والأوق���اف ال�س���يخ خال���د ب���ن علي 
اآل خليف���ة، مهند�س���ات امل�س���اريع 
بالوزارة؛ وذلك مبنا�س���بة الحتفال 
بي���وم املراأة البحريني���ة لهذا العام 
املج���ال  يف  امل���راأة  �س���عار  حت���ت 
بعط���اءات  م�س���يدا  الهند�س���ي، 
البحرينية واإ�سهاماتها  املهند�س���ة 

البارزة يف م�سرية البناء الوطني.
ون���وه وزي���ر الع���دل باجله���ود 
الأعل���ى للمراأة  الكب���رية للمجل����س 
برئا�س���ة قرينة عاهل البالد �ساحبة 
ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة عل���ى �س���عيد 
متك���ني املراأة واإدم���اج احتياجاتها 
يف العملي���ة التنموي���ة عل���ى جمي���ع 
امل�س���تويات، مما اأثم���ر عن حتقيق 
الكثري م���ن املنج���زات الريادية يف 

هذا املجال؛ �سعيا اإلى حتقيق روؤية 
عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.
وقال وزير العدل بهذه املنا�سبة 
املهند�س���ة  البحريني���ة  امل���راأة  اإن 
ا�س���تطاعت يف وقت مبكر اأن حتقق 
م�س���هودة يف تخ�س�س���ات  جناحات 
الهند�س���ة املختلفة، وهو ما يج�سد 
امل�رشق���ة  النه�س���ة  مع���امل  اإح���دى 
ململكة البحرين التي �ساركت فيها 

املراأة بكل تفان ومتيز.
املهند�س���ات  ب���دور  واأ�س���اد 
بوزارة العدل، والالتي �س���اركن يف 
حتقيق الكثري من م�ساريع التطوير 
اإ�س���هاماتهن يف  العدلي���ة، ومنه���ا 
اإجناز جممع حماك���م الأ�رشة اجلديد، 
املهند�س���ة  امل���راأة  تعت���رب  اإذ 
بال���وزارة �رشي���كا اأ�سا�س���ا يف عملية 
التخطيط والإ�رشاف على تنفيذ هذه 

امل�رشوعات.

املنامة - هيئة الت�رشيع والإفتاء 
القانوين: قال رئي�س هيئة الت�رشيع 
والإفتاء القانوين امل�ست�س���ار نواف 
حمزة اإن امل�س���توى الري���ادي الذي 
البحريني���ة  امل���راأة  اإلي���ه  و�س���لت 
اأم����س يف خمتل���ف امليادين يعك�س 
حج���م القف���زات والنجاح���ات الت���ي 
ا�ستطاعت مملكة البحرين حتقيقها 

بقيادة عاهل البالد. 
جاء ذلك خ���الل الحتفالية التي 
اأقامته���ا هيئ���ة الت�رشي���ع والإفت���اء 
القانوين م�س���اركة للمراأة البحرينية 
بيومه���ا ال���ذي ي�س���ادف الأول من 
�سهر دي�س���مرب من كل عام ومبرور 
ع����رش �س���نوات عل���ى اإط���الق ه���ذه 
املبادرة الرائدة التي جاءت تتويجا 
لعطاء امل���راأة البحرينية يف خمتلف 

القطاعات.
الت�رشي���ع  هيئ���ة  رئي����س  وهن���اأ 
امل�ست�س���ار  القان���وين  والإفت���اء 

نواف حمزة امل���راأة البحرينية بهذه 
اأن  »ولب���د  م�س���يفاً  املنا�س���بة، 
نتوج���ه بالتهنئ���ة اإلى م���ن كان لها 
الف�س���ل الأول فيم���ا و�س���لت اإليه 
امل���راأة البحرينية من تطور وريادة، 
حي���ث اإن امل�س���اعي احلثيث���ة التي 
بذلته���ا قرينة جاللة امللك رئي�س���ة 
املجل����س الأعل���ى للم���راأة �س���احبة 
ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة مثل���ت العالمة 
الفارقة وعن�رش القوة الذي �س���اهم 
ومكت�س���بات  منج���زات  تعظي���م  يف 

املراأة البحرينية«. 
واأكد امل�ست�س���ار نواف حمزة اأن 
امل�س���اريع البداعية الت���ي اأطلقها 
املجل�س الأعلى للمراأة منذ تاأ�سي�سه 
كانت لها ال���دور املوؤثر والكبري يف 
دع���م املراأة البحريني���ة نحو التقدم 
لالإمام لتكون منوذجاً عاملياً ي�س���ار 

اإليه بالبنان.

املنام����ة - بنا: احلاق����اً ملا ن�رشته 
وزارة ال�س����حة �سابقاً وما يتم تداوله 
ع����رب و�س����ائل التوا�س����ل الجتماعي 
ب�س����دد �س����حة عي�س����ى اأحمد قا�سم،  
تعل����ن وزارة ال�س����حة  باأن����ه ق����د مت 
اأم�س نقل����ه اإلى م�ست�س����فى البحرين 
ال����دويل لغر�����س العالج وا�س����تكمال 
الالزمة، موؤكدة  الفحو�س����ات الطبية 

اأن رعايته ال�س����حية مكفولة له حتى 
ل����و تطلب الأم����ر ا�س����تدعاء اأطباء من 

خارج اململكة ملتابعة حالته.
وتهي����ب وزارة ال�س����حة باجلميع 
�����رشورة عدم ت�س����يي�س حالة املذكور 
وف����ق  الأم����ر  وا�س����تغالل  ال�س����حية 
م�سالح خا�س����ة احرتاماً للخ�سو�سية 

وحق املري�س يف العالج.

مروة خمي�س

• وفد اململكة ممثال يف هيئة تنظيم �سوق العمل	
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رف�س دعوى اأب يطالب مبنع ابنته من ال�سفر مع طليقته
مدعًيا اأنها ت�سحبها معها يف �سفراتها املتكررة

قال���ت املحامي���ة ابت�س���ام ال�س���ّباغ اإن 
املحكمة ال�سغرى ال�رشعية الرابعة )الدائرة 
اجلعفرية( ق�س���ت برف�ض دع���وى اأب كان 
يطالب مبنع �سفر ابنته البالغة من العمر 7 
�سنوات، وحتت ح�سانة طليقته “موكلتها”، 
اإال باإذنه باعتباره ويل اأمرها ال�رشعي، مدعًيا 
اأنها ت�سحبها معها يف �س���فراتها املتكررة 
مما يوؤث���ر على تنفيذ حك���م الزيارة؛ وذلك 

لعدم تقدميه اأي دليل على ما يدعيه.
وذك���رت ال�س���ّباغ اأن وقائ���ع الدع���وى 
تتح�س���ل يف اأن املدع���ي اأقام دع���واه على 
اعتب���ار اأن���ه طلي���ق املدع���ى عليه���ا ووالد 
طفلتهم���ا، وقد ح�س���لت موكلتها على حق 

احل�س���انة عقب وقوع الط���اق فيما بينهما 
ف�س���ًا عن حكم اآخ���ر بت�س���ليم االأم االأوراق 

الثبوتية للطفلة.
واأو�س���ح املدع���ي يف الئح���ة دع���واه اأن 
طليقته هددته بال�س���فر مبعي���ة طفلتهما، 
به���دف حرمانه م���ن زيارته���ا، واأنها نفذت 
تهديده���ا فع���ًا باأن �س���افرت معه���ا دون 
ر�س���اه ورغبته، م���ا اأدى اإل���ى توقف تنفيذ 
حك���م الزيارة، مم���ا حدا به اإل���ى الطلب من 
املحكمة منع طفلتهما من ال�س���فر اإال باإذنه 

باعتباره �ساحب الوالية ال�رشعية عليها.
واأ�سارت املحامية يف مذكرتها الدفاعية 
اإلى اأن املدعي ا�س���تند يف دعواه الأ�س���باب 

غري واقعية، مدعًيا اأنها تهدده بال�س���فر مع 
ابنته، واحل���ال اأن طفلتهما مقيمة يف منزل 
جدها مع والدته���ا املدعى عليها ومنتظمة 
يف درا�ستها يف مدار�ض اململكة، وال ميكنها 
ترك الدرا�سة، ف�ساً عن اأن موكلتها لي�ست 
كثرية ال�سفر، واإن �سافرت فاإنها تعود اإلى 
موطنه���ا االأ�س���لي -البحري���ن- واأن اأغلب 
�س���فراتها تق���ع يف مو�س���م اإجازة ال�س���يف 
وبق�س���د ال�س���ياحة وتكون بعل���م واإذن من 

املدعي.
واأ�سافت اأن رد اإدارة الهجرة واجلوازات 
ثابت فيه اأن اآخ���ر خروج للمدعى عليها من 
مملكة البحري���ن كان بتاريخ 5/9/2016، 

واأنه���ا مل تكن ت�س���طحب معه���ا طفلتهما 
يف تل���ك ال�س���فرات، اإذ تبق���ى ابنتهم���ا مع 
جدته���ا لك���ي يتمك���ن والدها م���ن روؤيتها 
وقت الزيارة، اأما بالن�سبة اإلى �سفر ابنتهما 
معه���ا، فق���د بّين���ت ال�س���ّباغ اأنه���ا كان���ت 
عر�س���ية وبق�سد النزهة وال�سياحة ولي�ست 
لاإقامة، واأنها ال تتجاوز ب�سعة اأيام حتى ال 

ُيحرم والدها من روؤيتها.
من جهتها، قال���ت املحكمة يف حيثيات 
حكمه���ا اإن هذا االأمر عادي ويح�س���ل غالًبا، 
وال ميك���ن تدارك���ه اإال باتف���اق الطرف���ن، 
ولي�ض مبنع الطفلة من ال�سفر مع والدتها، 

•والتي هي اأ�ساً متتلك حكًما بح�سانتها. ابت�سام ال�سّباغ	

تاأييد حب�س �ساَبني �رشقا 1054 ديناًرا من �رشكة زراعية

احلب�س 3 �سنوات ل�ساب �رشق هاتف اآ�سيوي بالإكراه

تخفيف عقوبة اأربعينية حاولت تهريب خمدرات ل�سقيقها النزيل 

اآ�سيويان ي�ستغالن اآخر يف تو�سيل املخدرات عرب “لب توب”

تاأجيل واقعة قتل اآ�سيوي بطعنات �سكني جلل�سة 2 يناير

تاأجيل الق�سية حتى جل�سة يوم 3 يناير املقبل

اجلاين اإدعى اأن ال�سحية اأ�ساء لوالدته التي تعمل خادمة

تنظر املحكمة الكربى اجلنائية االأولى يف 
واقعة جل���ب اأقرا�ض امليتامفيتامن املوؤثرة 
عقليًّا، واملتهم فيها اآ�سيويان اثنان، ا�ستغا 
خياًط���ا عائًدا م���ن ب���اده يف اإدخاله���ا للباد، 
وقررت املحكمة تاأجيل الق�س���ية حتى جل�س���ة 
ي���وم 3 يناير املقب���ل؛ وذلك لا�س���تعام عن 
املتهم الثاين اإن كان حمبو�ًسا من عدمه وجلبه 
للجل�سة القادمة يف حالة كونه حمبو�ًسا، فيما ال 

يزال املتهم االأول هارًبا من قب�سة العدالة.
وتع���ود التفا�س���يل بداي���ًة اإل���ى اأن���ه مت 
القب�ض على اآ�سيوي ثالث -غري املتهمن- 
ح���ال دخوله للب���اد وبحوزته جه���از كمبيوتر 
متنق���ل “الب ت���وب” كان يحت���وي على عدد 

ا موؤثًرا عقليًّا. 2717 قر�سً
وب�س���وؤال العامل تبّن اأنه مقيم يف الباد 
منذ 10 �س���نوات متوا�س���لة دون �سفر، وقد 
ق���ّرر اأخذ اإج���ازة والع���ودة اإلى ب���اده ليكمل 
ن�سف دينه بالزواج، وقد بقي يف باده مدة 5 
اأ�سهر، وبعدها رجع ململكة البحرين ملوا�سلة 

عمله.
واأ�س���اف اأن���ه عند تواج���ده يف مطار باده 
التقى باأحد موظفي املطار هناك، والذي كان 
يرتدي زي موظفي املطار، واأنه هو من اأعطاه 
ذلك “الاب توب” باالإ�س���افة اإلى رقم هاتف 
�سخ�ض �سيتوا�س���ل معه عند و�سوله ململكة 
البحري���ن، فما كان من���ه اإال اأن وثق فيه كونه 

موظًفا يف مطار باده واأخذ منه “الاب توب” 
دون علم منه ملا يحتويه.

لكن ومبجرد و�سوله اإلى البحرين ودخوله 
ملنطقة اجلمارك، مت تفتي�ض اأمتعته، وبتمرير 
“ال���اب توب” على جهاز الك�س���ف باالأ�س���عة 
ال�س���ينية، تبن اأن بداخله عدًدا من االأكيا�ض 

والتي حتتوي على اأقرا�ض م�سبوهة.
وعن���د فتح اجلهاز تبن اأن���ه يحتوي على 
���ا طبيًّا ممنوًعا من التداول  عدد 2717 قر�سً
اإال بت�رشيح كونها من املوؤثرات العقلية، لكنه 
اأنك���ر معرفته بوجود تل���ك االأكيا�ض وقرر مبا 
ح�سل معه وموظف مطار باده و�سّلمهم رقم 

الهاتف الذي ا�ستلمه منه.
وبالفعل ات�س���ل االآ�س���يوي حتت م�س���مع 
واإ����رشاف اأف���راد �رشط���ة مكافح���ة املخ���درات 
ب�ساحب ذلك الرقم، وطلب منه اأن يلتقي به 

بالقرب من م�سكنه مبنطقة ال�سناب�ض.
وح�رش يف املوعد املتفق عليه اآ�سيوي فتم 
القب�ض عليه، اإال اأنه هو االآخر قّرر باأنه مر�سل 
من �س���خ�ض اآخر -املتهم االأول بالق�س���ية- 
ال�ستام ذلك “الاب توب”، م�سرًيا اإلى اأن من 
اأر�س���له هو اأحد جريانه االآ�سيوين املقيمن 
مبنطقة الرفاع، موؤكًدا احرتامه للمتهم االأول 
كونه �سخ�ًسا كبرًيا بال�سن ومتديًنا ودائًما ما 

يناديه ب�”خاله” توقرًيا له.
واأو�س���ح املتهم الث���اين اأن املتهم االأول 

اأبلغه يف يوم الواقعة اأن “خالته” اأر�سلت اإليه 
ا من بلدهما و�ساأله اإن كان با�ستطاعته  اأغرا�سً
جل���ب تل���ك االأغرا����ض اإليه ممن جلبه���ا معه، 
فوافق على ذلك، اإال اأنه تفاجاأ بالقب�ض عليه.
وبتحلي���ل عين���ة م���ن اإدرار املتهم الثاين 
تبني اأنه متعاٍط اأ�ص���ًا للم�ؤثرات العقلية من 
ذات املادة امل�س���بوطة بداخل “الاب توب” 
ال���ذي جلب���ه االآ�س���يوي االأول، فاأر�س���د اأفراد 
ال�رشطة عن موقع �س���كن املته���م االأول اإال اأنه 
مل يتم القب�ض عليه حتى وقت اإحالة الدعوى 

للمحكمة.
اأن  اإال  العام���ة  النياب���ة  م���ن  كان  فم���ا 
ا�ستبعدت االآ�س���يوي جالب “الاب توب” من 
االته���ام، عقب تلك الدالئ���ل، والذي تبن اأن 
املتهمن من �سمن ع�سابة ا�ستغلته يف نقل 
ا  تلك املواد املخدرة دون علم منه، وخ�سو�سً
بع���د القب�ض على املته���م الثاين والذي ح�رش 
ال�س���تام الكمية امل�س���توردة ل�سالح املتهم 

االأول بالق�سية.
املتهم���ن  العام���ة  النياب���ة  فاأحال���ت 
للمحاكمة بع���د اأن وجهت اإل���ى املتهم االأول 
اأنه جلب بق�س���د االإجتار موؤث���ًرا عقليًّا يف غري 
االأح���وال املرخ�ض بها قانوًنا، فيما اأ�س���ندت 
للمتهم الثاين اأنه حاز واأحرز بق�س���د التعاطي 
املوؤث���ر العقل���ي “امليتافيتام���ن” يف غ���ري 

االأحوال املرخ�ض بها قانوًنا.

قّررت املحكمة الك���ربى اجلنائية االأولى 
تاأجيل حماكمة اآ�س���يوي “44 عاًما” قتل اآخر 
م���ن ذات جن�س���يته يف منطق���ة الرف���اع طعًنا 
ب�س���كن 12 م���رة، مدعًي���ا اأن املجن���ي عليه 
اأ�س���اء لوالدته التي تعمل خادمة يف املنازل، 
حتى جل�س���ة الث���اين م���ن يناير املقب���ل، مع 
االأمر با�س���تمرار حب�ض املتهم حلن اجلل�س���ة 

القادمة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�س���ية اإب���اغ ع���دد 
م���ن االآ�س���يوين يقطنون يف ذات امل�س���كن 
مبنطقة الرفاع اأنهم عرثوا على اأحد زمائهم 
مقت���والً يف غرفته وم�رشًجا بدمائه جراء تلقيه 
عدة طعنات بوا�سطة “�سكن” عرثوا عليها 
ملقاة على الدرج املوؤدي للغرفة التي يقيم 

فيها املجني عليه.
وخال 3 �س���اعات فقط مت القب�ض على 
املته���م بع���د اأن الذ هرًب���ا اإلى م�س���كن اأحد 

اأقربائه يف منطقة املحرق.
وخال التحقيق م���ع املتهم لدى النيابة 
العام���ة قّرر اأن���ه دف���ع للمجني علي���ه مبلًغا 
وق���دره 30 األ���ف روبي���ة هندي مب���ا يعادل 
1200 دين���ار بحرين���ي؛ وذل���ك لك���ي ياأتي 
للمملك���ة ويعم���ل كهربائيًّا يف �رشك���ة، لكنه 
تفاج���اأ اأن جمرب على العم���ل يف اأعمال احلفر 
والبن���اء والتنظي���ف ملدة 15 �س���اعة يوميًّا؛ 
وذل���ك بالرغم م���ن اأن اتفاقهما كان على 8 

�ساعات فقط.
واأ�س���اف اأنه ي�س���تلم مقاباً لذلك العمل 
املخالف مبلغ 100 دينار فقط، واأنه اكت�سف 
بعد ف���رتة اأن املجني عليه ي�س���تغله للقيام 
باأعمال بدالً من���ه دون علم كفيلهما، وعندما 
علم بذلك اأخرب كفيله باالأمر، والذي ت�س���اجر 

مع املجني عليه.

واأو�سح املتهم يف اأقواله اأن املجني عليه 
مل يجد و�س���يلًة الإجباره على العمل حل�س���ابه، 
�س���وى بتهدي���ده باإباغ وال���ده يف بلدهما اأن 
زوجته “وال���دة املتهم”، والتي تعمل خادمًة 

مبنطقة البديع، متار�ض اأعمال الدعارة.
وب���ّن اأن املجن���ي علي���ه نف���ذ تهدي���ده 
وبالفعل توجه ملقر عملها و�سّورها بهاتفه 
النق���ال، والتي ا�س���تكت فع���ل املجني عليه 
البنه���ا “املته���م”، وال���ذي ات�س���ل بوال���ده 
ملداركة االأمر ونفي م���ا يدعيه املجني عليه 

بحق والدته.
اأما ب�س���اأن الواقعة فقال املتهم اأنه كان 
حينها يطبخ خارج غرفة التي يت�سارك فيها 
مع القتي���ل، وبعد اأن انتهى م���ن الطبخ قام 
باإدخال االأدوات يف اأماكنها املخ�س�س���ة عدا 

ال�سكن التي ظّل مم�سًكا بها، حتى ح�رش اإليه 
املجن���ي عليه، وال���ذي قال له اأن���ه اأوقعه يف 
م�س���اكل مع كفيلهما، و�رشبه بقطعة خ�سبية 

على ج�سمه.
وه���و ما مل يقبل���ه املته���م فطعنه بتلك 
ال�س���كن عدة طعنات دفاًعا عن نف�سه، والذ 
باله���رب اإلى م�س���كن اأحد اأقربائ���ه مبنطقة 
املح���رق حتى األق���ي القب�ض علي���ه من قبل 

رجال االأمن.
وثبت من خال تقرير الطبيب ال�رشعي اأن 
املجن���ي عليه تلقى عدد 12 طعن���ًة يف اأنحاء 

متفرقة من ج�سمه اأدت لوفاته.
هذا، وقد وجه���ت النيابة العامة للمتهم 
اأنه بتاريخ 24/3/2016، قتل عمًدا املجني 

عليه با�ستعمال �سكن.

رف�س���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية 
اال�س���تئنافية(  )ب�س���فتها  الثاني���ة 
عاًم���ا”،  و20   30“ �س���اَبن  ا�س���تئناف 
ُمدان���ن ب�رشقة اأموال �رشك���ة زراعية لياً، 
واأيدت معاقب���ة كاً منهما باحلب�ض ملدة 
�س���نتن مع النفاذ املحكوم عليهما بها 
م���ن قب���ل حمكم���ة اأول درج���ة. وذك���رت 
املحكم���ة اأن الواقع���ة تتح�س���ل يف �رشقة 
املتهمن واآخر ملبل���غ 1054 ديناًرا من 
موؤ�س�س���ة زراعي���ة بطريق الك����رش؛ وذلك 
ع���رب اإتاف قفل الب���اب اخلارجي لل�رشكة 
لياً والدخ���ول اإليها واإت���اف باب غرفة 

املحا�س���بة واأدراج املكاتب، م�ستعملن 
مفك براغي “�سكروب” واال�ستياء على 
امل�رشوق���ات، وق���د اقت�س���م اجلن���اة تلك 
االأم���وال فيم���ا بينه���م، واأنه ب�س���بطهما 
اعرتف���ا بالواقعة اأعاه. وثب���ت للمحكمة 
اأن امل�س���تاأنفن يف ليلة 17/4/2017، 
اأوالً: �رشقا واآخر املبال���غ النقدية املبينة 
القدر باملح����رش واململوكن ملوؤ�س�س���ة 

زراعية بطريق الك�رش من اخلارج.
ثانًيا: اأتلف���ا واآخر عم���ًدا املنقوالت 
باملح����رش  والو�س���ف  الن���وع  املبين���ة 

واململوكة لل�رشكة �سالفة الذكر.

العلي����ا  اال�س����تئناف  اأي����دت حمكم����ة 
اجلنائي����ة االأول����ى معاقبة �س����اب يبلغ من 
العمر 16 عاًما، ُمدان ب�رشقة حقيبة �س����اب 
اآ�س����يوي اجلن�س����ية “34 عاًما” كان عائًدا 
مل�س����كنه م�س����ًيا عل����ى االأق����دام مبنطق����ة 
جدعل����ي؛ وذل����ك بحب�����ض امُل����دان ملدة 3 

�سنوات فقط نظًرا ل�سغر �سنه.
وتعود التفا�س����يل اإلى اأن امل�ستاأنف 
فاجاأ املجن����ي عليه حال �س����ريه بالطريق 
الع����ام مبنطقة جدعلي متوجًها مل�س����كنه، 
اإذ اعرت�ض طريقه واأوقف ال�س����يارة خلفه 

ونزل منها وتوجه نحو املجني عليه.
وما اإن و�سل بالقرب منه حتى انهال 
عليه بال�رشب بقب�س����ة يده، وقام ب�سحب 
حقيبته بالقوة بعد اأن بث الرعب واخلوف 
يف نف�ض االآ�سيوي، ومن ثم عاود االعتداء 

عليه بال�رشب على وجهه 5 لكمات.
يف حن ح�����رش متهم اآخ����ر -جمهول- 

م����ن خلف املجن����ي علي����ه، والذي اأم�س����ك 
به من اخلل����ف، فتمكن امل�س����تاأنف بهذه 
الو�سيلة الق�رشية من �سّل مقاومة املجني 
عليه و�رشق����ة حقيبته وفتحها وا�س����تولى 
عل����ى الهاتف النق����ال اخلا�����ض باملجني 

عليه، ومن ثم الذا بالفرار.
وثب����ت من خ����ال اأوراق الق�س����ية اأن 
املجن����ي عليه تعّرف على امل�س����تاأنف من 

خال طابور تعريفي مبركز ال�رشطة.
يف  امل�س����تاأنف  اأن  للمحكم����ة  وثب����ت 
تاريخ 12/12/2015، �رشق واآخر جمهول 
الهات����ف النق����ال اململ����وك للمجني عليه 
وكان ذل����ك بطري����ق االإك����راه الواقع على 
املجني عليه ب����اأن قام ب�رشبه عدة لكمات 
على وجهه وح�رش املته����م االآخر املجهول 
واأم�س����كه من اخللف ف�سل بذلك مقاومته 
ومتكن االأول بهذه الو�س����يلة الق�رشية من 

اإمتام ال�رشقة والفرار بامل�رشوقات.

العلي���ا  اال�س���تئناف  حمكم���ة  ق�س���ت 
اجلنائية ال�ساد�س���ة بتعديل عقوبة �س���يدة 
اأربعيني���ة ُمدان���ة مبحاول���ة تهري���ب م���ادة 
احل�س���ي�ض املخ���درة وموؤثر عقلي ل�س���الح 
�سقيقها النزيل يف اإدارة االإ�ساح والتاأهيل 
“�س���جن جو”، واكتفت مبعاقبتها باحلب�ض 
ملدة 6 �س���هور فقط بدالً من �س���نة واحدة، 
واأيدت تغرميها مبلًغا وقدره 1000 دينار، 
فيم���ا كانت حكمت حمكم���ة اأول درجة على 

النزيل باحلب�ض �سنة وبذات مبلغ الغرامة.
وتعود التفا�س���يل اإل���ى اأن اأحد اأفراد 
الكام���ريات  مبتابع���ة  املكلف���ن  ال�رشط���ة 
االأمني���ة بقاعة الزيارات يف اإدارة االإ�س���اح 
والتاأهي���ل “�س���جن ج���و”، كان ق���د الح���ظ 
اأن ال�س���يدة امل�س���تاأنفة �س���لّمت �سقيقها 
النزيل �س���يًئا ما، فاأبلغ اأح���د اأفراد ال�رشطة 
املتواجدي���ن يف املوق���ع باكت�س���اف ماهية 

ذلك ال�سيء الذي ت�سّلمه النزيل.
املق�س���ود  للنزي���ل  ال�رشط���ي  فح����رش 
و�ساهده مي�س���ك �سندوي�سة يف يده اليمنى 

و�سيًئا اآخر اأخفاه يف يده الي�رشى.
فالتقط ال�رشطي ذلك ال�س���يء املخفي 
بعدما رف����ض النزيل ت�س���ليمه اإياه، ولكنه 
جتنًبا للفو�س���ى �س���مح للنزيل و�س���قيقته 
باإكم���ال الزي���ارة، وبع���د انته���اء الزي���ارة 
ا�ستدعى ال�س���ابط ذلك النزيل و�سقيقته، 
والتي بلغت اأكرث م���ن اأربعن عاًما، التخاذ 

االإجراءات الازمة بحقهما.
فاأحالتهم���ا النياب���ة العام���ة للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأنهم���ا بتاري���خ 2/3/2016، 

اأوالً: امل�ستاأنفة:
-1 قّدم���ت م���ادة احل�س���ي�ض املخدرة 
���ا لت�س���هيل تعاطيها يف غري  وموؤث���ًرا عقليًّ
االأحوال املرخ����ض بها قانوًنا، وذلك مببنى 

اإدارة االإ�ساح والتاأهيل.
-2 اأدخلت اأ�س���ياء خمالف���ة للقوانن 

الإدارة االإ�ساح والتاأهيل.
ثانًيا : املتهم الثاين: حاز واأحرز بق�سد 
التعاط���ي مادة احل�س���ي�ض املخ���درة وموؤثر 

عقلي يف غري االأحوال املرخ�ض بها قانوًنا.
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“الغ�ردي����ن مث����ل �س���يئ للت�أطري 
ال�س���لبي ال���ذي تع�ني���ه بع����ض الأقالم 
التط���رف  ه���ي  امل�س���كلة  الغربي���ة، 
والإره����ب، وعليه���م اأن يدركوا ذلك”، 
هذه العب����رة ق�له� اأن���ور قرق��ض وزير 
الدول���ة الإم�رات���ي لل�س���وؤون اخل�رجية، 
غ���ري  ب�لتغطي���ة  ذرع����  �س����ق  عندم���� 
املهني���ة التي تتبن�ه� جريدة الغ�ردي�ن 
الربيط�نية لأح���داث الإره�ب التي تقع 
على الأرا�سي العربية، وكذلك م� يكتبه 
البع����ض يف نف�ض الإط����ر، واحلقيقة اأن 
هذا الو�س���ف م�س���تحق له���ذه اجلريدة 
التي تفتقد احلي�د واملو�س���وعية فيم� 

تن�رشه عن كثري من الدول العربية.
ل  الآن  حت���ى  الغ�ردي����ن  جري���دة 
ت�س���تخدم كلم���ة اإره�بيني يف و�س���فه� 
م���ن ينف���ذون عملي����ت اإره�بي���ة عل���ى 
الأرا�س���ي العربي���ة، ولكنه� ت�س���تبدله� 
بكلمة م�س���لحني واأحي�ن� ت�ستخدم كلمة 
مت�س���ددين، وه���ذا اأم���ر يب���ني اأن هذه 
اجلريدة ت�س����وي بني الإره�بيني وبني 
م���ن يقوم���ون مبق�وم���ة الإره����ب، واأن 
ال�س���ح�ي� الذين ي�سقطون ل ي�ستحقون 
منه���� اأن تتخذ موقف� من���ددا ب�لإره�ب 
والإره�بي���ني كموق���ف طبيع���ي تتخذه 

غ�لبية و�س�ئل الإعالم الأخرى!
اآخر مث����ل قدمته ه���ذه اجلريدة يف 
تغطيته���� املنح�زة لالإره����ب م� ذكرته 
يف افتت�حيته���� ي���وم 30 نوفم���رب ع���ن 
العملي���ة الإره�بي���ة اجلب�ن���ة الت���ي راح 
�س���حيته� اأكرث من 300 �سخ�ض، منهم 
27 طفال خالل �س���الة اجلمعة يف م�س���جد 
الرو�سة ب�س���م�ل �س���ين�ء امل�رشية، فلم 
تكتف اجلري���دة ب��س���تخدام مفردات ل 
تليق بدموية احلدث ول حترتم ال�سح�ي� 
الذي���ن �س���قطوا غ���درا وهم ي�س���لون، 
ولكنه���� راح���ت مت�ر�ض نوع���� خبيث� من 
الدف�ع عن الإره����ب والإره�بيني، هذه 
اجلري���دة تركت كل �س���يء واهتمت برد 
الفعل ال���ذي �س���تتخذه الدولة امل�رشية 
�س���د منف���ذي ه���ذه العملية الغ����درة، 
رف�ست اأن يكون الرد ق��سي� على النحو 
الذي ذكره الرئي�ض عبدالفت�ح ال�سي�سي 
واعتربت اأن ا�ستخدامه �سد الإره�بيني 

هو الذي يزيد من هذه العملي�ت.
تق���وم  اأن  الغ�ردي����ن  تري���د  ه���ل 
احلكومة بع���د كل عملية اإره�بية بدعوة 
منف���ذي العملي���ة اإلى م�ئدة م�س���تديرة 
ملن�ق�سة مط�لبهم؟ اأم تريد من الأجهزة 
الأمني���ة اأن تطل���ب من اأه�يل ال�س���ح�ي� 
اأن ي�أخ���ذوا ث�أره���م ب�أيديهم واأن يحملوا 

ال�سالح هم اأي�س� للدف�ع عن اأنف�سهم؟
نف����ض  ت�س���تخدم  اجلري���دة  ه���ذه 
املواق���ف  نف����ض  وتتبن���ى  املف���ردات 
الت���ي تتبن�ه� قن�ة اجلزي���رة التي تدعم 
الإره����ب، والتي ك�نت القن����ة الوحيدة 
التي تذيع بي�ن����ت وفيديوه�ت لزعم�ء 

الإره�ب يف الع�مل.

الغارديان والعطف 
على اإلرهابيين

يوم الشهيد العراقي 
يعانق يوم الشهيد 
اإلماراتي )1(

يف ه���ذه الأي����م الت���ي �س���يخلده� 
الإم����رات  جن���ود  يق���ف  الت�ري���خ، 
وال�س���عودية الأبط�ل يف �س����حة املجد 
والكرام���ة يف اليم���ن العرب���ي العزي���ز، 
دف�ع���� عن حقوق العرب يف منع اخلونة 
ممن ب�ع���وا �رشفه���م للعدو الف�ر�س���ي 
الغ��س���م ال���ذي ين�رش الدم����ر والتطرف 
اأينم� حل يف �سفوح الأمة العربية جمع�ء.
يوم ال�س���هيد العراقي يف الأول من 
دي�س���مرب من كل ع����م، ك�ن يوم�ً مهم� 
و�س����هدا عل���ى بربرية النظ����م الن�زي 
املتط���رف الإي���راين ال���ذي اأخ���ذ اإيران 
رهينة منذ حل على اأهله� يف ع�م 1980، 
ذلك اليوم الذي قتل فيه ذلك النظ�م 
الأ����رشى العراقي���ني ب���دم ب����رد بغ�ض 
النظر عن مذهبهم وم�رشبهم، ومنذ ذلك 

الت�ري���خ وحتى الآن مل تهداأ عوا�س���ف 
العنف والفتنة، ول ت���زال ت�رشب بقوة 
وب���دون رحمة ال���دول العربية، العراق، 
�سوري�، لبن�ن، فل�سطني، م�رش، اليمن، 
اأ�س���ف لذلك حم�ولت زعزعة ا�ستقرار 
ال���دول العربية اخلليجية وغري العربية 
حتى و�س���ل �رش ه���ذا النظ����م اإلى جزر 
القم���ر التي يق���دم اإليه� ه���ذا النظ�م 
بعث����ت “جم�ني���ة” لطلبته���� الفقراء، 
لي����ض الهدف منه� اإعط����ء العلم جم�ن�ً 
ب���ل ن�رش املنهج املتطرف الذي م� فتئ 
ه���ذا النظ����م عل���ى زرعه يف حوا�س���ن 
ع���دة يف ال���دول العربي���ة، اأوله���� ك�ن 
جن���وب لبن����ن ومن ث���م �س���م�ل اليمن 
وم�زال م�سل�س���ل ت�أجري اخلونة م�ستمراً 
اإل���ى يومن� هذا والغر����ض واحد هو ن�رش 

املنهج املتطرف ويف نف�ض الوقت ن�رش 
الفو�سى.

وكم� هو ح�ل يوم ال�سهيد العراقي 
الذي مل يع���د النظ����م العراقي احل�يل 
يحتفل به والأ�س���ب�ب معروفة، �س���قط 
�س���هداء الإم����رات عل���ى اأر����ض اليمن 
العربي���ة العزيزة للحف����ظ على كرامة 
الأم���ة العربي���ة م���ن حميطه���� وحت���ى 
اخلليج، ليقفوا ك�لبني�ن املر�سو�ض، 
ويقول���وا ني�ب���ة عن� جميع� كف���ى اأيه� 
املحت���ل الأجنبي، ارحل عن���� ول تت�أمل 
اأن حت�س���ل على موطئ ق���دم يف اأمتن� 
اخلون���ة  وح�س����ب  الواح���دة،  العربي���ة 
�س���يكون ع�س���ريا فيم� بعد ممن ب�عوا 
�رشفهم و�سم�ئرهم بدولرات معدودة. 

“اإيالف”.

فالح هادي الجنابي

صافي 
الياسري

الذين يدي���رون العراق ني�بة عن 
اأمريك� واإيران وبقية �س���لة الفرتا�ض 
الت���ي مل ول���ن ت���رتدد يف �س���فك دم 
العراقي���ني ونه���ب مقدراتهم بقوة 
اأب�س���ع  وتوظي���ف  واحلدي���د،  الن����ر 
وامليلي�س���ي�ت  واجليو����ض  الأدوات 
والأوراق الدموي���ة لنته����ك �س���ي�دة 
البل���د ومتزيق���ه م���ن اأمث����ل داع�ض 
الإيراني���ة املفعل���ة يف تنفي���ذ جرائم 
النه�ض متعددة امل�س�در، هوؤلء اأوت�د 
خيمة وجدران غرف املوت املن�سوبة 
واملبنية للوطني���ني العراقيني وكل 
م���ن ل ولء له اإل لبل���ده العراق الذي 
�رشق فلم يعد عراق���� ولن يعود م� مل 
يهب العراقيون فيع�سفوا ب�جلرمية 
واملجرمني، ول �سعب ير�سى ويقبل 
حج���م الك�رث���ة التي نفذته���� اأمريك� 
وحلف�وؤه� ب�حتالل الع���راق ب�لتواطوؤ 

مع اإيران احلقد وعمالئه�.
ل يهمن���ي اإن���ك�ر اأم���ريك� واإيران 
املتوافقة  جرائمهم�، ول تربيراتهم� 
على ذبح العراق، ف�لوق�ئع موثقة من 
الأمريك�ن اأنف�س���هم وم���ن الإيرانيني 
ذاتهم ومن بقية ال�س���لة امل�ست�أ�سدة 
عل���ى اأبن����ء جلدته����، وم���ن و�س����ئل 
اإعالمهم، ولنقراأ الي���وم اأخب�ر اأمريك� 
ون�سعه� اأم�م ع�س�قه� الذين يدينون 
ب�ل���ولء له� ونرتك جرائم املاليل اإلى 

بحث اآخر حتى نه�ية ع�م 2017.
�سحيفة الإندبندنت الربيط�نية، 
ك�ش���فت عن تورط الواليات املتحدة 
الأمريكي���ة بقت���ل اأك���رث م���ن مليون 
مدين عراقي من���ذ بدء غزوه� العراق، 
واأ�س����رت اإل���ى اأن الإدارة الأمريكي���ة 
�س���محت ب�نت�س�ر وتو�س���ع “داع�ض”، 
يف  الإندبندن���ت  �س���حيفة  وذك���رت 
تقري���ر له�، ب�للغ���ة الإجنليزي���ة، اأنه 
“وبع���د بدء بو�ض م� ي�س���مى ب�حلرب 
على الإره�ب حتول���ت حي�ة املاليني 
راأ�س���� على عقب، و�سمح لداع�ض ب�أن 
تتف�ق���م وانت�رشت فيم���� ك�ن العراق 
يواج���ه خطر النف�س����ل والتق�س���يم، 
عالوة على مقتل عدد ل يح�س���ى من 
املدنيني الأبري�ء – ب�س���بب املر�ض، 
وعملي����ت  الع�س���كرية  والعملي����ت 
التعذي���ب الب�س���عة الت���ي ق����م به���� 
والأج�ن���ب،  املحلي���ون  الإره�بي���ون 
واحلمل���ة الع�س���كرية الت���ي ق�دته���� 

الولي�ت املتحدة وبريط�ني�”. 
واأ�س����فت اأن “الولي�ت املتحدة 
اأجربت يف الآونة الأخرية على مع�جلة 
تتعل���ق  الت���ي  املوؤمل���ة  الق�س���ية 
ب�خل�س����ئر ب���ني �س���فوف املدنيني 
التي وجدت فيه� �س���حيفة نيويورك 
ت�ميز اأنه خالف� ملط�ل���ب البنت�غون، 
م� ي�س���ل اإل���ى واحدة م���ن كل خم�ض 
غ����رات جوية على اأه���داف داع�ض يف 
الع���راق يف ع�م 2014، اأ�س���فرت عن 
مقتل مدنيني وك�ن هذا الرقم اأعلى 
ب���� 31 مرة مم� اعرتفت ب���ه الولي�ت 

املتحدة”.

إلى عشاق أميركا 
وإيران من العراقيين )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

كتب���ت جري���دة الحت����د الإم�راتية 
ح����رش   ،1971 دي�س���مرب   16 بت�ري���خ 
�س�حب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلط�ن 
اآل نهي����ن، طيب اهلل ثراه، اأول اجتم�ع 
لأول جمل�ض وزراء احت�دي وحتدث فيه 
اإل���ى الوزراء حديث� �رشيح���� من القلب: 
)اإن كل ع�س���و يف ه���ذه احلكومة عليه 
م�سوؤولي�ت كبرية يجب اأن يوؤديه� كل 
منك���م على خ���ري وج���ه، اإن كل الأنظ�ر 
تتجه اإليك���م لرتى م����ذا تفعلون، كل 
الأنظ����ر من خ�رج الحت����د ومن الدول 
املحيط���ة بن� ومن ال���دول البعيدة عن� 
وحتى م���ن داخل الحت�د نف�س���ه، اإنهم 
جميع���� يراقبون اأعم�لك���م وت�رشف�تكم 

�س���واء ك�نت ه���ذه الت�رشف�ت ر�س���مية 
يح�س���بون  اإنه���م  �سخ�س���ية،  حت���ى  اأو 
عليك���م كل �س���يء، وكل خط���وة، وكل 
كلم���ة، واأقول لكم... كونوا عند ح�س���ن 
الظن بكم ف����إن الت�ريخ ل يرحم واأنتم 
ب�أعم�لكم �ستكتبون ت�ريخ هذا الحت�د. 
اإن هدف الحت�د الأ�سلي هو خدمة 
بالدن� وخدم���ة اأبن����ء منطقتن�، الهدف 
الأ�س��س���ي من وراء كل هذه املن�س����آت 
ال�سي��س���ية ه���و اأن نرتف���ع مب�س���توى 
�س���عب اخلليج، واأن جن���د لبالدن� مك�ن� 
لئق� ب���ني الأم���م يف الع����مل، ومن هن� 
ك�نت م�س���وؤوليتكم الكب���رية نحو اأبن�ء 

بالدن� واحتي�ج�ت بالدن�(.

تلك ك�نت كلم�ت زايد اخلري رحمه 
اهلل يف بداي���ة انطالق���ة الحت����د، حيث 
اأر�س���ى املعن���ى العميق لكلم���ة البن�ء 
والتطوي���ر والنهو����ض والتق���دم، ومل 
يكن يريد رحمه اهلل اأن تكون اإجن�زات 
املتح���دة  العربي���ة  الإم����رات  دول���ة 
واإمن����  ع�دي���ة،  اإجن����زات  ال�س���قيقة 
اإجن�زات خ�رقة للع�دة وفوق م�س���توى 
اأراد  م����  ل���ه  وك�ن  املتوق���ع،  العم���ل 
وه�ه���م اأبن�ء زايد ي�س���ريون على دربه 
ب�لط�ق�ت والقدرات العجيبة والطموح 
ال���ذي ل ينتهي ول يتوقف، فقد اأثرت 
الإم����رات العربي���ة املتحدة ال�س���قيقة 
احل�س����رة الإن�س����نية ب�لأف���ك�ر والآراء 

الت���ي تخ���دم تطلع����ت ال�س���عوب اإلى 
امل�س���تقبل واأ�س���بحت منوذج� ع�ملي� 
رائع���� يف اخلل���ق والإب���داع والتنظي���م 
والفك���ر والف���ن ودفع���ت م���ن ق���درة 
الإن�س����ن الإم�راتي الفكرية والإبداعية 
اأ�س���ع�ف� م�س����عفة اإلى الأم�م ليكون 
كم� اأراد ال�س���يخ زايد لأبن�ئه “اأ�س���ي�د 

التقدم و�س�نعي امل�ستقبل”.
نب����رك لالإم�رات العربي���ة املتحدة 
ال�س���قيقة عيده���� الوطن���ي، متمن���ني 
له� مزيدا م���ن النم�ء والرخ����ء، وحتية 
تقدير اإلى هذا ال�س���عب ال�سقيق الذي 
اأبهر الع����مل بلغته الإبداعي���ة واإ�رشاره 

وعزميته وكف�ءته.

اإلمارات... إنجازات خارقة 
وطموح ال يتوقف

الطفول���ة الإيراني���ة يف ظل نظ����م املاليل 
منتهك���ة اإل���ى اأبعد ح���د، وتتزايد وتت�س����عف 
وتتج���ذر ه���ذه النته����ك�ت مع م���رور الأعوام 
وت�أزم اأو�س����ع النظ�م اأكرث ف�أك���رث، وم� يدعو 
لل�س���خرية والتهك���م اأن الطفولة يف الكثري من 
بلدان الع�مل حتظى ب�أهمية ا�ستثن�ئية وجتري 
حم����ولت ب�س���ورة م�س���تمرة م���ن اأج���ل اإيج�د 
اأف�سل الطرق وال�سبل املمكنة من اأجل تطوير 
قدراتهم وف�س���ح جم�لت اأكرب لك���ي يتمتعوا 
بف���رتة ال���رباءة هذه، لك���ن ال�س���ورة يف اإيران 
ويف ظ���ل امل���اليل تختلف جذري����، حيث جتري 
املح����ولت دومن� انقط����ع من اأجل م�س����درة 
الرباءة من الطفولة وجعله� تع�ين الأمرين من 

الواقع الإيراين.
الكث���ري من الأطف����ل الإيراني���ني يعملون 
يف جم����لت ل تتفق م���ع اأعم�ره���م ومرحلتهم 
اإطالق����، كم���� اأن هن����ك ن�س���بة كب���رية منه���م 
وب�س���بب الأو�س����ع القت�س����دية ال�س���يئة يف 

اإيران، مي�ر�سون الت�سول. 
النه���ج  وب�س���بب  الإيراني���ون  الأطف����ل 
معر�س���ون  للنظ����م،  التو�س���عي  الع���دواين 
لتجنيدهم واإر�س����لهم للحروب كم� جرى اأثن�ء 
احلرب �سد العراق، وعلى م� يبدو �س�رت هذه 
احل�ل���ة ظ�ه���رة يف ظل هذا النظ�م، خ�سو�س���� 
خ���الل الف���رتات الأخ���رية، ولي����ض غريب���� على 
و�س����ئل اإع���الم النظ����م اأن تقوم ب�إب���راز طفل 

يبل���غ 13 ع�م���� وه���و يتواج���د كمق�ت���ل ب�إمرة 
الإره�ب���ي املط�رد ق��س���م �س���ليم�ين، علم� اأن 
ال�س����حة ال�س���ورية ب�لذات ك�نت م�رشح� طوال 
الأعوام ال� 6 امل��سية لزج الأطف�ل الإيرانيني 
يف املواجه����ت الدامي���ة، وك�ن تقرير ملنظمة 
هيوم���ن رايت����ض ووت�ض قد ط�ل���ب ب�لتحقيق 
يف م�س����ألة جتنيد الأطف����ل والزج بهم يف اأتون 
احل���رب يف �س���وري� من قب���ل احلر����ض الثوري 
الإيراين، داعي�ً املجتمع الدويل والأمم املتحدة 
اإلى فتح حتقيق يف املو�س���وع، واإ�س�فة اإيران 
اإل���ى الق�ئمة ال�س���نوية ملرتكب���ي النته�ك�ت 

�سد الأطف�ل.
من���ذ اأع���وام عدي���دة تدعو ال�س���يدة مرمي 

رجوي، رئي�س���ة اجلمهورية املنتخبة من ج�نب 
املق�وم���ة الإيراني���ة اإل���ى اإح�ل���ة مل���ف حقوق 
الإن�س�ن يف اإيران الى جمل�ض الأمن الدويل، لأن 
النظ�م وكم� اأكدت وتوؤكد ال�سيدة رجوي ط�ل 
ب�رشوره كل جوانب احلي�ة الإن�س����نية وانتهكه� 
بدءا من الطفولة ومرورا ب�ملراأة التي يع�ديه� 
وال�س���ب�ب والرج����ل وحتى الكهول، وب�س���بب 
نهجه الالاإن�س����ين املتطرف واأ�س�ليبه القمعية 
الإي���راين بجمي���ع  ال�س���عب  التع�س���فية، ف����إن 
اأطي�فه و�رشائحه ومكون�ت���ه يع�ين الأمرين من 
هذا النظ����م ال�رشير الذي مل يعد يجدي معه اأي 
�سيء �سوى اإ�س���ق�طه ورميه يف مزبلة الت�ريخ. 

“احلوار”.

نظام الماللي األول في إعدام األطفال 
وتجنيدهم للحروب 

عمر الخطيب

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



"“جمريا” تدير فندق 
جديد بالبحرين 

دبي - اأرقام: وقعت �رشكتا “دبي القاب�ضة” 
و”�ض���يفنز هولدجن���ز” اأم����س اتفاقي���ة تتول���ى 
مبوجبه���ا جمموعة جمريا التابعة لدبي القاب�ض���ة 

اإدارة فندق جديد يف البحرين.
ومن املتوق���ع افتتاح الفن���دق اجلديد الذي 
�ض���يحمل ا�ض���م “جمريا رويال ����رشاي- البحرين”، 

خالل الربع الأول من العام 2018.
وي�ض���م الفن���دق 167 غرف���ة فيه���ا جناحان 
ملكي���ان، بالإ�ض���افة اإل���ى العدي���د م���ن املطاعم 
ومرافق ال�ضتجمام، ومن �ضمنها �ضبا وناد �ضحي.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام���ة - امل�رشف املركزي: اأعلن م����رشف البحرين املركزي باأنه مت تغطية 
الإ�ضدار رقم ISIN BH0004E40893( 1681( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

ال�ضبوعية التي ي�ضدرها امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين. 
وتبلغ قيمة هذا الإ�ض���دار 70 مليون دينار لفرتة ا�ضتحقاق 91 يوماً تبداأ يف 
6 دي�ضمرب2017 وتنتهي يف 7 مار�س 2018، كما بلغ معدل �ضعر الفائدة على 
هذه الذونات 2.84 % مقارنة ب�ض���عر 2.79 % لالإ�ض���دار ال�ض���ابق بتاريخ 29 

نوفمرب2017.
و بلغ معدل �ض���عر اخل�ضم 99.286 % ومت قبول اأقل �ضعر للم�ضاركة بواقع 

99.260 % علماً باأنه قد متت تغطية الإ�ضدار بن�ضبة 100 %. 
كما بلغ الر�ض���يد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�ض���دار ما قيمته 1.960 

مليار دينار.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم القت�ضاد: 17111455(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
ت�رشيعات جديدة لل�سكوك وتاأ�سي�س وحدة للتكنولوجيا املالية

ل ميكن اأن تتعر�س البحرين لتجربة “دانة غاز”... “املركزي”:

علي الفردان من املنامة

ا�ض���تبعد املدي���ر التنفيذي للرقاب���ة امل�رشفية 
يف م����رشف البحرين املركزي خالد حم���د اأن تتعر�س 
البحرين حلالة م�ض���ابهة لق�ض���ية “دانة غ���از”، التي 
دخلت يف نزاع ق�ض���ائي حول �ض���داد �ضكوك بقيمة 
700 مليون دولر للدائنني، يف ق�ضية توؤرق القطاع 

املايل الإ�ضالمي.
وق���ال حم���د لل�ض���حافيني عل���ى هام����س ور�س 
ت�ضتبق افتتاح املوؤمتر العاملي للم�ضارف الإ�ضالمية، 
الذي ينطل���ق اليوم يف املنامة، اإن امل�رشف املركزي 
ب�ض���دد و�ض���ع ت�رشيعات جديدة تتعلق بتنظيم عمل 

ال�ضكوك، من دون اأن يخو�س يف التفا�ضيل.
وتنظر املحاك���م يف بريطاني���ا والإمارات رف�س 
“دانة غاز” �ض���داد م�ضتحقات ال�ضكوك، اإذ ا�ضتندت 
ال�رشك���ة عل���ى تغيريات ط���راأت على نظ���ام التمويل 
الإ�ض���المي على مدى ال�ض���نوات الأخ���رية جعلت تلك 
ال�ض���كوك غ���ري قانونية يف دولة الإم���ارات، وحكمت 
املحكمة الربيطانية بوجوب �ضداد “دانة غاز” قيمة 
ال�ض���كوك امل�ض���تحقة اإل اأن ال�رشكة تنوي ا�ضتئناف 
احلك���م، ويف حال ك�ض���بت ال�رشكة الدع���وى فاإن ذلك 

�ضيكون �ضابقة ت�ضكل خطرا على �ضوق ال�ضكوك.
وعل���ق حمد على ق�ض���ية “دان���ة غ���از” واإمكان 
حدوثها يف البحري���ن قائال “هنا ل ميكن اأن تتعر�س 

ال�ض���كوك له���ذا املو�ض���وع؛ لأن م����رشف البحري���ن 
املرك���زي ل���ه دور قي���ادي يف ه���ذا املو�ض���وع، وهو 
بح�ض���ب القان���ون اجله���ة املرخ�ض���ة الت���ي تتول���ى 
املوافقة على البنوك، ول ميكن اأن ترتاجع �رشكة عن 

هذه ال�ضكوك وتعتربها غري اإ�ضالمية”.
واأ�ضاف “يف البحرين الت�رشيعات تعطي امل�رشف 
املرك���زي ح���ق الت�رشف”. وبخ�ض���و�س تاأث���ريه على 
ال�ض���كوك باملنطق���ة قال حم���د “كان هناك نوع من 
الردود ال�ض���لبية على امل�ض���توى الدويل فميا يتعلق 
بال�ض���كوك، ولكن مل يكن هناك تاأثري على ال�ض���وق 

نف�ضه، من حيث الت�ضعرية اأو الطلب”.
وا�ضتطرد بالقول: “هذه كانت حالة ا�ضتثنائية 
)...( يف البحري���ن، امل����رشف املرك���زي ه���و املنظ���م 
لأ�ض���واق راأ����س املال وه���و من يراقب البور�ض���ات، 

وبالتايل مو�ضوع مثل هذا ل ميكن اأن يحدث”.
واأ�ض���ار احلمد يف هذا ال�ض���ياق اإلى اأن اإ�ضدارات 
ال�ض���كوك الإ�ض���المية تقوم بها احلكومة والبنوك يف 

البحرين، اإذ ل توجد اإ�ضدارات من جانب ال�رشكات.
ب�ض���وق  متحكم���ة  عموم���ا  “احلكوم���ات  وق���ال 
ال�ضكوك، وهناك حالت قليلة من ال�رشكات، ونتمنى 
اأن تكون هناك اإ�ض���دارات اأكرث �ضواء من ال�رشكات اأو 
البن���وك؛ لأن هناك حاجة كبرية له���ذا املنتج، اأعتقد 

اأن هذه ال�ضوق مل يتم ال�ضتفادة منها متاما”.
وك�ض���ف حمد عن اأن “م����رشف البحرين املركزي 

يعم���ل على ت�رشيعات جديدة من اأجل اأن نحكم عملية 
اإ�ض���دار ال�ض���كوك ب�ض���كل اأف�ض���ل يف امل�ض���تقبل، 
ل اأ�ض���تطيع ذك���ر تفا�ض���يل، ل زلن���ا يف تطوير هذا 

الت�رشيع، بالت�ضاور مع البنوك”.

التشدد في الرقابة
و�ضئل حمد عما اإذا كان م�رشف البحرين املركزي 
يتجه نح���و “الت�ض���دد” يف عملية الرقاب���ة امل�رشفية 
الت���ي ق���د توؤث���ر عل���ى هام�س ربحي���ة البن���وك، فرد 

بالق���ول “الأزمة املالية التي حدثت اأعطتنا درو�ض���ا 
تتعل���ق باللتزام بالقانون، كل م���ا كان هناك جدية 
باللت���زام بالت�رشيعات فال ي�ض���تدعي ذلك ت�ض���ددا، 
ولك���ن عندما نرى ع���دم احرتام القان���ون والتالعب، 
فالبد اأن نت�ض���دد، وهذا الدر����س الأول الذي تعلمته 
كل البن���وك املركزي���ة بعد الأزمة املالي���ة العاملية، 
اإذ كانت هناك موؤ�ض�ض���ات تتالعب ول حترتم النظام 
وت�ض���در منتجات ل تتوافق مع الت�رشيعات، فحدثت 

الأزمة”.

وراأى حم���د اأن “الت�ض���دد” ه���و رد فعل من قبل 
البن���وك املركزية وجلن���ة ب���ازل اإزاء الأزم���ة املالية 
العاملية ورمبا يكون هذا الت�ضدد “كبري” وقد يوؤثر 

على النمو القت�ضادي.

تطبيق البنوك للمعيار المحاسبي 
وع���ن املعي���ار املحا�ض���بي 9، ودع���وة البن���وك 
للت�ض���اهل يف عملية تطبيقه قال اإن “البنك املركزي 
ل ميتل���ك �ض���الحية التدخل يف املعايري املحا�ض���بية 
)...( لب���د من اجلميع تطبيق املعي���ار واأي تعديالت 
علي���ه، هذه املعاي���ري تكون عليها ا�ضت�ض���ارة دولية 
قب���ل اإ�ض���دارها، وميك���ن اإبداء ال���راأي للجه���ة التي 

ت�ضدر هذه املعايري”.

تأسيس وحدة “فنتك” ومنح تراخيص
وبخ�ض���و�س “الفنتك” اأو تراخي�س التكلنوجيا 
املالية، اأ�ض���ار حمد اإل���ى اأن امل�رشف املركزي رخ�س 
لنحو �رشكتني للعمل يف البيئة التجريبية “للفنتك”، 

ويدر�س امل�رشف مزيدا من الطلبات.
ولف���ت اإل���ى اأن امل�رشف املركزي اأ�ض����س وحدة 
معني���ة مبجال التكنولوجيا املالي���ة “الفنتك” داخل 
امل�رشف، مبينا اأن هناك نحو 14 �رشكة مرخ�س لها يف 
البحري���ن يف تقدمي اخلدمات املالية امل�ض���اندة مثل 
تقدمي خدمات البطاقات امل�رشفية وخدمات الدفع. 

• جانب من ور�ضة ا�ضتباقية ملوؤمتر البنوك الإ�ضالمية اليوم	

“بنفت” ت�ستحوذ بالكامل على “�ِسناد”
186.7 مليار دوالر ميزانية اجلهاز امل�رشيف باأكتوبر

“املركزي” مينح ترخي�سا لبنك امل�رشق

تراجعت 2.36 مليار يف �ضهر

مدرج لدى بور�ضة دبي

تراجع���ت امليزاني���ة املوح���دة للجه���از امل�رشيف 
البحرين���ي يف �ض���هر اأكتوبر املا�ض���ي اإل���ى 186.77 
ملي���ار دولر، بعد اأن كانت 189.14 مليار يف �ض���هر 

�ضبتمرب، اأي بواقع 2.36 مليار، وبن�ضبة 1.25 %.
وي�ض���كل املبل���غ ح���وايل 583.7 % م���ن الناجت 
املحلي الإجمايل للمملكة والبالغ نحو 32 مليار دولر.
و�ض���جلت امليزانية يف منت�ض���ف الع���ام اجلاري 

حوايل 186.5 مليار دولر.
واأظهرت البيانات التي اأ�ضدرها م�رشف البحرين 
املرك���زي اأن ميزاني���ة اجله���از امل����رشيف بقطاعي���ه 
التجزئ���ة واجلملة تراجعت يف ع���ام )اأي باملقارنة مع 
اأكتوب���ر 2016( ح���وايل 2.65 مليار دولر، وبن�ض���بة 

انخفا�س و�ضلت اإلى 1.4 %.
و�ضجلت املوجودات املحلية حتى نهاية اأكتوبر 
58.34 مليار دولر بواقع 13.54 مليار للم�ض���ارف 
و25.86 للقط���اع اخلا����س )غ���ري امل�ض���ارف( و15 
مليارا للحكومة فيما جاء مبلغ 3.93 حتت بند اأخرى. 

وبلغت املوجودات الأجنبية 128.43 مليار دولر.
اأم���ا املطلوب���ات املحلية فبلغ���ت 56.89 مليار 

دولر، منه���ا 9.35 عل���ى امل�ض���ارف و27.64 عل���ى 
القط���اع اخلا����س )غ���ري امل�ض���ارف( و6.13 عل���ى 

احلكومة، و13.75 مليار حتت بند اأخرى.
وو�ض���لت املطلوب���ات الأجنبي���ة 129.88 مليار 
دولر. وبلغ���ت ميزانية بنوك قطاع التجزئة يف نهاية 
�ض���هر اأكتوب���ر 83.5 مليار دولر، مقارن���ة مع حوايل 

84.4 مليار دولر يف �ضبتمرب.

اأم���ا ميزاني���ة بنوك قط���اع اجلملة فو�ض���لت يف 
اأكتوب���ر نح���و 103.21 ملي���ار دولر، مرتاجع���ة م���ن 

104.73 مليار دولر امل�ضجلة يف نهاية �ضبتمرب.
اأم���ا امليزاني���ة املوحدة للم�ض���ارف الإ�ض���المية 
ف�ض���جلت يف نهاي���ة �ض���هر اأكتوبر املا�ض���ي 26.76 
مليار دولر، فيما كانت يف �ضبتمرب املا�ضي 26.84 

مليار دولر.

املنامة – امل�رشف املركزي: منح م�رشف البحرين 
املركزي ترخي�ض���ا لبنك امل�رشق )����س.م.ع.( ملزاولة 
الأعمال امل�رشفي���ة يف قطاع اجلملة يف اململكة.وكان 
بن���ك امل����رشق قد ح�ض���ل يف ال�ض���ابق عل���ى ترخي�س 
من امل����رشف املركزي يف 3 دي�ض���مرب 1980 كوحدة 
م�رشفي���ة خارجي���ة )ف���رع قط���اع جمل���ة( ومت حتويل 
ترخي�ضه لحقاً يف 17 �ضبتمرب 2005 اإلى بنك جتاري 
كامل )فرع قط���اع جتزئة( يف البحرين. ومن املتوقع 
اأن ي�ض���اهم فرع البحرين يف تعزيز عالقات البنك مع 
زبائنه يف منطقة اخلليج، اذ يهدف اإلى ال�ضرتاك مع 
امل�ض���تثمرين احلاليني واملحتمل���ني، بالرتكيز على 
املوؤ�ض�ضات املالية )احلالية وامل�ضتقبلية(، والعمالء 
من ال�رشكات والأفراد ذوي الرثوات، من خالل العمل 

كمركز يغطي جميع دول اخلليج. 
وقال مدي����ر اإدارة الرتاخي�س، مب�رشف البحرين 
املركزي، اأحمد الب�ض����ام “نرحب بق����رار بنك امل�رشق 
يف اختي����اره البحري����ن كمركز للتو�ض����ع يف اأن�ض����طته 
وعمليات����ه احلالي����ة يف منطق����ة ال�رشق الأو�ض����ط، كما 

اأن تواج����ده يف املنطقة �ض����يكون له الأث����ر الإيجابي 
على اأعمال البنك و�ضي�ض����اعد عل����ى تعزيز العالقات 
التجاري����ة ب����ني اململك����ة ودول����ة الإم����ارات العربية 

املتحدة.
وتاأ�ض����س بن���ك امل����رشق يف ع���ام 1967 يف دبي 

با�ض���م بنك ُعم���ان. ويف ع���ام 1993 مت تغيري ا�ض���م 
البنك لي�ض���بح “بنك امل�رشق )����س.م.ع.(، وهو �رشكة 
م�ض���اهمة عام���ة مرخ����س من قب���ل البن���ك املركزي 
الإماراتي واأ�ض���همه مدرجة يف �ض���وق دبي املايل منذ 

تاأ�ضي�س البور�ضة املحلية.
ول���دى البنك 50 فرعاً عامالً موزعة على خمتلف 
الإم���ارات يف كل م���ن اأب���و ظب���ي، وعجم���ان، ودب���ي، 
والفجرية، وراأ����س اخليمة، وال�ض���ارقة، واأم القيوين 
بالإ�ضافة اإلى 11 فرعاً خارج دولة المارات مبا فيها 

فرعه يف البحرين. 
واأظهرت النتائج املالية للبن���ك ارتفاع الأرباح 
بنح���و 35.1 %، خالل الربع الثال���ث من العام احلايل 
بالغ���اً 561 ملي���ون دره���م، مقارن���ة ب���� 415 مليون 

درهم؛ وذلك بنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وع���ن نتائج الت�ض���عة اأ�ض���هر من الع���ام احلايل، 
فحقق بنك امل�رشق زيادة بن�ض���بة 12 % لت�ض���ل اإلى 
1.7 مليار، مقابل 1.5 مليار درهم يف الفرتة نف�ضها 

من العام ال�ضابق.

• 26.76 مليار دولر ميزانية امل�ضارف الإ�ضالمية	

�رشك���ة  ا�ض���تحوذت  بنف���ت:   - املنام���ة 
“بنفت” بالكامل ا�ض���هم �رشكة �ِضناد،و �رشكة 
لتزوي���د   2009 ع���ام  يف  اأن�ض���ئت  بحريني���ة 
امل�رشفي���ة  وغ���ري  امل�رشفي���ة  املوؤ�ض�ض���ات 
باأنظمة وحلول الدفع بالبطاقة الأكرث تقدما. 
بال�ض���افة الى ذلك �ض���تدعم “بنفت” �ِضناد 
لال�ض���تثمار يف تكنلوجي���ا متقدم���ة ومتطورة 

لت�ضمل التكنلوجيا املالية والرقمية. 
وقال رئي�س جمل�س الداره �رشكة بنفت، 
عبداهلل ح�ضني “ي�رشنا اأن نعلن عن ا�ضتثمارنا 
ال�ض���رتاتيجي يف ال�رشك���ة. توا�ض���ل “بنفت” 
اليوم ال�ض���تثمار يف البنية التحتية ل�”�ِضناد” 
لدعم مكانته���ا يف جميع دول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي ومنطقة ال�رشق الو�ض���ط واإفريقيا. 
حيث �ضيوؤمن هذا ال�ضتثمار يف �ضِناد فر�ضة 
اأك���رب ملوا�ض���لة من���و ال�رشك���ة يف املنطق���ة 
وتوف���ري اخلدمات الرائ���دة لبنوكها يف جمال 
البطاق���ات. نح���ن حاليا نتطلع اإل���ى مزيد من 
النمو يف اأعمالنا و�ضنوا�ض���ل على هذا امل�ضار 

الطموح”.
من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 

بنفت وع�ض���و جمل�س اإدارة �ِضناد، عبدالواحد 
اجلناحي “اإن ال�ض���تحواذ الكامل على �ِض���ناد 
ي�ض���يف قيم���ة كبرية ل�رشكة بنف���ت من خالل 
اإن�ض���اء البنية التحتي���ة وال�ض���تعانة بال�رشكة 
ك���ذراع للخدم���ات املالي���ه والبطاق���ات. اإن 
ا�ض���تحواذنا على �ِض���ناد �ض���يمكننا من خدمة 
البنوك ب�ضكل فعال يف منطقة ال�رشق الأو�ضط 
واإفريقي���ا. ويعد ه���ذا اإجنازا ب���ارزا يف خطط 
تو�ض���عة “بنف���ت”، حي���ث اننا م�ض���تمرون يف 
النمو من حيث اخل���ربة ودعم القطاع املايل. 
اإن توجه �ِض���ناد ي�ض���ري يف اجت���اه توفري كافة 
اأعم���ال الدع���م للموؤ�ض�ض���ات املالي���ة وغ���ري 

املالية”.
وتق���دم �ِض���ناد اخلدمات من خ���الل فيزا 
وما�ضرتكارد العامليتني ولها ب�ضمة وا�ضعة 
يف منطقة ال����رشق الأو�ض���ط واإفريقيا ولديها 
�أربع���ة خط���وط �أعم���ال رئي�س���ة مب���ا يف ذلك 
خدمات معاجلة البطاقات امل�رشفية للبنوك، 
وخدم���ات دع���م البن���وك املح�ض���لة للتج���ار، 
وبرامج ال���ولء لدى جتار التجزئ���ة، وخدمات 

ال�رشاف الآيل.

مازن الن�سور

• اأحمد الب�ضام	

ر�سميا.. ا�ستكمال اندماج “االأهلية للتاأمني” و“�سوليدرتي”
املنامة - مبا�رش: ك�ض���فت �رشكة الأهلية 
للتاأم���ني )AHLIA(، املدرج���ة ببور�ض���ة 
البحري���ن، ع���ن ح�ض���ولها عل���ى املوافق���ة 
النهائية من م����رشف البحرين املركزي على 
حتوي���ل رخ�ض���ة ال�رشكة اإلى رخ�ض���ة تكافل 

ودمج ال�رشكة مع �ضوليدرتى التكافل.
واأو�ض���حت ال�رشكة، اأن عملية الدمج من 
خالل نقل العمال واملوجودات واملطلوبات 
من �رشكة �ض���وليدرتي اإلى الأهلية للتاأمني 
مقاب���ل ا�ض���دار ا�ض���هم عادي���ة من ا�ض���هم 

ال�رشكة.

وبح�ض���ب بي���ان ال�رشكة، بتل���ك اخلطوة 
يت���م ا�ض���تكمال عملي���ة الندم���اج الفعل���ي 
م���ن 3 دي�ض���مرب 2017. واأ�ض���ارت ال�رشكة، 
اإلى اأنها �ض���تعلن فى وق���ت لحق عن تغري 
ال�ض���م القانوين لل�رشكة اإلى “�ض���وليدرتي 
البحري���ن” وفقاً للموافقات الر�ض���مية على 
على ذل���ك. وكانت كل من �رشكت���ي الأهلية 
للتاأمني، و“�ض���وليدرتي التكافل” توقعتا 
الندماج ب�ضكل كامل، بانطالق اأعمال �رشكة 
“�ضوليدرتي البحرين” خالل �ضهر دي�ضمرب 

.2017

• عبدالواحد اجلناحي	 • عبداهلل ح�ضني	
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الدين العام يوا�سل ارتفاعه لي�سجل 10.6 مليار دينار

البحرين ت�ستورد 7.5 األف جهاز تدفئة بـ 111.3 األف دينار

م�شكال 88.4 % من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة

ا�شتعدادا لنخفا�ض درجات احلرارة

وا�ش���ل الدين العام �ش���عوده لي�شجل يف نهاية 
اأكتوبر املا�شي )اأحدث بيانات( 10.61 مليار دينار، 
لي�ش���كل حوايل 88.4 % من الناجت املحلي الإجمايل 

للمملكة واملقدر بنحو 12 مليار دينار.
% مقارن���ة   0.95 بن�ش���بة  الع���ام  الدي���ن  وزاد 
باملبلغ امل�ش���جل يف نهاية �ش���بتمرب املا�شي والبالغ 
10.51 مليار، اإل اأنه ارتفع بن�ش���بة 26.4 % قيا�ش���ا 

ب�شهر اأكتوبر 2016.
وبذلك يك���ون الدين ارتفع ح���وايل 2.22 مليار 
دينار يف عام، فيما �ش���عد نح���و 1.9 مليار منذ مطلع 

العام اجلاري، وبن�شبة 21.9 %.

وبح�شب اأحدث بيانات مل�رصف البحرين املركزي 
فاإن الدين بالأدوات التقليدية، اأي �ش���ندات التنمية 
احلكومي���ة بلغت 8.51 مليار دينار من اإجمايل الدين 
الع���ام، منه���ا 6.42 مليار �ش���ندات تنمي���ة حكومية 

و2.085 مليار اأذونات خزانة.
وبل���غ الدي���ن ب���الأدوات الإ�ش���المية 2.1 ملي���ار 
دينار، منها 1.97 مليار �شكوك تاأجري و129 مليونا 
�ش���كوك ال�ش���لم. وعند مقارنة هذه الأرقام ببيانات 
�شهر �شبتمرب يالحظ اأن الزيادة يف الدين العام جاءت 
بالأدوات التقليدية فيما ا�شتقرت الديون بالأدوات 

الإ�شالمية على حالها كما يف �شبتمرب املا�شي.
وكان الدين العام للمملكة �شجل يف نهاية العام 
2016 ح���وايل 8.7 ملي���ار دينار، لريتف���ع اإلى 8.95 

مليار يف الربع الأول من العام اجلاري.
و�ش���جل الدين الع���ام يف 2015 نحو 7 مليارات، 
فيم���ا كان قبل 10 �ش���نوات )2007( حوايل 616.6 
مليون دينار. ي�شار اإلى اأن الأدوات الإ�شالمية ت�شدر 
بالدين���ار البحريني والدولر الأمريكي، كما ت�ش���تحق 
�ش���ندات التنمية احلكومية بعد �ش���نتني، و�ش���ندات 

التنمية احلكومية الدولية بعد 10 �شنوات.
اأم���ا اأذونات اخلزانة فت�ش���تحق بع���د 91 و182 
و12 �شهرا، فيما ت�شتحق �شكوك التاأجري الإ�شالمية 
لف���رات م���ن 3 و5 و6 �ش���نوات اإل���ى 10 �ش���نوات، 
اأما �ش���كوك ال�ش���لم فت�ش���تحق بعد 91 يوم���ا. ويبلغ 
�ش���عر �رصف ال���دولر مقاب���ل الدين���ار 0.376 جلميع 

الإ�شدارات.

اأخذ الطق�ض يف البحري���ن يتحول اإلى اجلو 
البارد خ���الل اليومني املا�ش���يني. وت�ش���تغل 
الأجه���زة  بي���ع  يف  املتخ�ش�ش���ة  املح���الت 
الإلكرونية ه���ذه الفرة لط���رح عرو�ض على 
اأجهزة التدفئة و�ش���خانات املياه ل�ش���تقطاب 
الزبائ���ن م���ن املواطن���ني واملقيم���ني، وذلك 
مع دخول ف�ش���ل ال�ش���تاء وانخفا����ض درجات 

احلرارة.
وت�شري اإح�شاءات �ش���وؤون اجلمارك اإلى اأن 
البحرين ا�ش���توردت نحو 7.5 األف جهاز تدفئة 
و�ش���خان مي���اه بقيمة تبل���غ نح���و 111.3 األف 

دينار من 27 دولة.
ووفقا للبيان���ات الأولية التي اأ�ش���درتها 
�ش���وؤون اجلم���ارك، ا�ش���توردت اململك���ة نح���و 
2896 م�شخنا فوريا للمياه وم�شخنات حرارية 
كهربائي���ة بقيم���ة 25.3 األ���ف دين���ار، فيم���ا 
ا�شتوردت حوايل 4587 جهاز تدفئة كهربائي 

وغري كهربائي بقيمة 86 األف دينار.
ووفق ت�ش���نيف الواردات بح�ش���ب الدول 
من حيث الكمية، فقد جاءت ال�شني يف املركز 
الأول ب�4739 جهازا، ثم هولندا ب�650 جهازا، 

تلته���ا جمهورية كوري���ا اجلنوبي���ة بنحو 600 
جه���از، وبعده���ا الوليات املتح���دة الأمريكية 

بنحو 358 جهازا، ثم اإ�شبانيا ب� 248 جهازا.
وبح�ش���ب ت�ش���نيف واردات ال�شجائر وفقا 
لل���دول م���ن حيث القيم���ة، فقد ج���اءت الهند 

يف املرك���ز الأول بقيمة 39.7 األ���ف دينار، ثم 
ال�ش���ني بقيم���ة 24 األف دين���ار، تليها اأمريكا 
بقيم���ة 15.4 األ���ف دين���ار، ورابع���ا هولن���دا ب� 
9.4 األ���ف دينار، واململكة املتح���دة باملرتبة 

اخلام�شة بقيمة 6.4 األف دينار.

عدنان يو�سف ينال “جائزة احلرية” من لندن

املنام���ة - الربك���ة: ح�ش���ل ع�ش���و 
التنفي���ذي  والرئي����ض  الإدارة  جمل����ض 
ملجموعة الربك���ة امل�رصفية عدنان اأحمد 
يو�ش���ف عب���د امللك، على جائ���زة احلرية 
الفخري���ة من قب���ل مدينة لن���دن تكرميا 
مل�شاهماته البارزة يف اخلدمات امل�رصفية 
الدولية. واأقيم حفل ر�ش���مي يف لندن يف 
حمكمة ت�شامربلني يف غيلدهول من قبل 
املوظ���ف الكتاب���ي للمحكم���ة، اذ تلقى 
عبداملل���ك، التك���رمي يف ح�ش���ور عم���دة 

لندن ال�ش���ابق، ديفيد ووتون وغريه من 
ال�شخ�شيات البارزة والأ�شدقاء والعائلة. 
اإن جائزة احلري���ة الفخرية هي اأعلى 
تكرمي مينح من قب���ل مدينة لندن. ومن 
بني املتلقني ال�ش���ابقني جلائزة احلرية 
الفخري���ة وين�ش���تون ت�رص�ش���ل والأم���رية 
ديانا والرئي�ض دوايت ايزنهاور والعميد 
هلم���وت كول والرئي�ض نل�ش���ون مانديال 
وفلوران����ض نايتينغال والرئي�ض ثيودور 

روزفلت والبارونة مارغريت تات�رص.

املنامة - ال�شناعة والتجارة: تراأ�ض وزير 
ال�ش���ناعة والتجارة وال�ش���ياحة زاي���د الزياين 
اأعم���ال اجتم���اع جمل����ض تنمية املوؤ�ش�ش���ات 
ال�شغرية واملتو�شطة، وذلك بح�شور الرئي�ض 
التنفيذي ملجل�ض التنمية القت�ش���ادية خالد 
الرميحي، والرئي����ض التنفيذي ملجموعة بنك 
البحرين للتنمية �ش���طام الق�شيبي والرئي�ض 
التنفيذي ل�شندوق العمل “متكني” اإبراهيم 

جناحي.
وجاء تاأ�ش���ي�ض جمل�ض تنمية املوؤ�ش�شات 
ال�ش���غرية واملتو�ش���طة بتوجيهات من لدن 
ويل العه���د نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�ض جمل�ض الوزراء  �شاحب ال�شمو امللكي 
الأم���ري �ش���لمان بن حم���د اآل خليف���ة، انطالًقا 
م���ن الروؤية القت�ش���ادية 2030، وملا لقطاع 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة من اأهمية 
يف القت�ش���اد املحل���ي، اإ�ش���افة اإل���ى احلاجة 
امللحة لوجود جمل�ض وطني خمت�ض ب�ش���وؤونه 
ويعنى بالتن�شيق بني جهود اجلهات املعنية 
به م���ن القطاع���ني الع���ام واخلا�ض ك���وزارة 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة وجمل�ض التنمية 

القت�ش���ادية و�ش���ندوق العم���ل “متك���ني” 
وبنك البحرين للتنمية وغرفة جتارة و�شناعة 
البحري���ن، به���دف توثيق الرواب���ط والتعاون 
وال�رصاكة والتكامل فيما بينها، علًما باأن اإدارة 
تنمية املوؤ�ش�ش���ات ال�ش���غرية واملتو�ش���طة 
بالوزارة هي اجلهة املعنية بالتن�شيق لأعمال 

املجل�ض.
وقد مت خالل الجتماع مناق�ش���ة عدٍد من 
املو�ش���وعات التنظيمي���ة للمجل����ض وتاأطري 
دوره يف التن�شيق بني جهود اجلهات املعنية 
باأعماله من القطاعني العام واخلا�ض، بهدف 
توثي���ق روابط التع���اون وال�رصاك���ة والتكامل 

فيما بينها.
ال�ش���ياق، قدم���ت �رصك���ة دي  ويف ه���ذا 
اأن���د بي ال�شت�ش���ارية عر�ش���ا تناول درا�ش���ة 
ح���ول م���دى جاهزي���ة القط���اع ال�ش���ناعي يف 
البحري���ن للت�ش���دير، م�شتعر�ش���ة املراح���ل 
الت���ي م���رت بها الدرا�ش���ة من حتلي���ل لواقع 
ال�ش���وق البحريني وتقييم و�شع املوؤ�ش�شات 
ال�ش���غرية واملتو�ش���طة واملتناهية ال�ش���غر 

ورواد الأعمال.

مازن الن�سور

زينب العكري

اأمل احلامد من خليج البحرين

افتتح وزير النفط ال�ش����يخ حمم����د بن خليفة 
اآل خليف����ة اأم�����ض الإثنني بفندق فور �ش����يزون - 
البحرين فعاليات موؤمتر ال�رصق الأو�شط واإفريقيا 
لزيت الوقود املتبقي حتت �شعار “احللول امُلثلى 
لرف����ع م�ش����توى املخلف����ات البرولية” بح�ش����ور 
الروؤ�ش����اء التنفيذي����ن لل�رصكات النفطي����ة التابعة 
للهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من ُمنت�ش����بي 
ال�رصكات النفطي����ة اخلليجية والعاملية وح�ش����ور 
وا�ش����ع من اخل����رباء واملهند�ش����ني واملهتمني يف 
خمتل����ف جوان����ب ال�ش����ناعة النفطية م����ن خمتلف 
دول العامل؛ لبحث املعاجلات التكنولوجية لزيت 
الوقود املتبقي يف ال�شناعة النفطية، بتنظيم من 
ال�رصكة الأوروبية لال�شت�ش����ارات البرولية و�رصكة 
)بابكو( والحتاد اخلليج����ي للتكرير بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 
وقال الوزير اإن لزيت الوقود املتبقي اأهمية 
متزايدة ل�ش����ناعة النفط والغاز يف منطقة اخلليج 
ومنطقة ال�رصق الأو�ش����ط ودول العامل ول�شيما يف 
ظل التحديات التي تواجه م�شايف معاجلة اخلامات 
الثقيلة يف ال�شتفادة الكلية من متبقي الزيت من 
ع اأن نرى  ه من امُل�ش����جِّ نواجت التقطري، لفتاً اإلى اأنَّ
مو�ش����وع املوؤمتر من�ش����با على موا�شيع حت�شني 
التقني����ات ال�ش����ديقة للبيئ����ة مث����ل الجتاه����ات 
املتقدم����ة يف التق����اط الكرب����ون اأو اال�س����تخال�ص 
املعزز للنفط يف �شناعة التكرير، و�شعى �رصكات 
التكرير لإ�ش����افة قيمة من زيت الوقود املتبقي، 
وكذلك ال�ش����تفادة من التكنولوجيا امل�ش����تخدمة 
املتطورة، منوِّهاً وزير النفط باأن م�ش����ايف النفط 
بحثت عن م�ش����اريع منخف�شة التكلفة مع العوائد 
املرتفعة مثل م�شاريع اإزالة الختناقات، وحت�شني 

البنية التحتية واإنتاج منتجات تناف�شية. 
ياً  ُل حتدِّ ����د الوزي����ر اأن هذه القيود ُت�ش����كِّ واأكَّ
للم�ش����ايف، ال����ذي ي�ش����توجب التخطي����ط ملا يجب 
القيام ب����ه جتاه النف����ط املتبقي ع����ايل املحتوى 
الكربيت����ي، وال����ذي مل يع����د م����ن املمك����ن مزج����ه 

يف وق����ود ال�ش����فن، الأم����ر ال����ذي حتتاجه م�ش����ايف 
تكري����ر النفط اإل����ى العمل ب�رصعة واتخ����اذ قرارات 
ا�شتثمارية ب�شاأن معاجلة النفط املتبقي ملواكبة 
اللوائ����ح الت�رصيعي����ة والبيئي����ة متزايدة الت�ش����دد 
اخلا�ش����ة به����ذه ال�ش����ناعة، متطلعاً وزي����ر النفط 
اإلى التو�ش����ل حللول تقنية جلعل النفط امُلتبقي 
ُمكنة وذات جدوى اقت�شادية و�شديقة للبيئة. 

ويف �شياق مت�شل، اأف�شح الوزير باأن �شناعة 
التكرير يف الأ�ش����واق العاملية ت�ش����هد نقلة نوعية 
مع حتديات وفر�ض جديدة يف الأفق ول�ش����يما مع 
اللوائ����ح املنظمة البحرية الدولي����ة؛ ملنع التلوث 
الناج����م ع����ن ال�ش����فن )MARPOL(؛ للح����د من 
ن�شبة الكربيت يف وقود ال�شفن، اإ�شافة اإلى تغري 
الكثري م����ن املعايري يف اأنواع الوقود امل�ش����تخدم 
يف ال�ش����فن وغريها من الأم����ور التي لها بالغ الأثر 
يف حماي����ة البيئة البحرية وحياة الإن�ش����ان؛ وكذلك 
التغ����ريات املتوا�ش����لة يف الطل����ب عل����ى الطاقة 
ومنو القت�شاد والتحديات اجلديدة مثل التحول 
التدريجي اإلى املركب����ات الكهربائية التي تعمل 
بالطاقة وزيادة املناف�ش����ة على الأ�ش����واق، منوهاً 
اإل����ى اأن الوق����ود البحري ي�ش����هد تغ����ريات �رصيعة 
اأي�ش����اً نتيج����ة لق����رار املنظم����ة البحري����ة الدولية 

)IMO( بخف�����ض حمت����وى الكربي����ت يف الوقود 
البح����ري امل�ش����تخدم يف البح����ار املفتوحة من 3.5 
ح اأن يكون القرار  % اإل����ى 0.5 %، الذي من امُلرجَّ
نافذاً بحلول الع����ام 2020. لفتاً اإلى اأنَّ البحرين 
قد ان�ش����مت اإل����ى التفاقية الدولية لال�ش����تعداد 
والت�ش����دي والتع����اون يف ميدان التل����وث البيئي 

)OPRC( العام 1990. 
بعدها، ق����ام وزير النفط بافتت����اح املعر�ض 
امل�شاحب واللتقاء بعدد كبري من امل�شوؤولني يف 
ال�رصكات العاملية العار�ش����ة التي تعر�ض اأف�شل 
ما تو�ش����لت اإليه التقنية احلديثة امل�شتخدمة يف 

هذا املجال احليوي وامُلهم.
واملعر�����ض  املوؤمت����ر  جل�ش����ات  و�ش����هدت 
امُل�ش����احب، م�ش����اركة العديد من مراك����ز الأبحاث 
البرولي����ة التابع����ة لل�����رصكات النفطي����ة الوطنية 
واخلليجي����ة والعاملية ومب�ش����اركة فاعلة من عدد 
L - )نن كربيات ال�رصكات العاملية واملرخ�شني 
����ازة والعمليات  censer( يف جم����ال امل����واد احلفَّ
النفطي����ة  للمخلف����ات  الهيدروجيني����ة  املعاجل����ة 
و�رصكات من دول جمل�ض التعاون اخلليجي ُمتمثلَّةٌ 

يف �رصكة اأرامكو ال�شعودية و)بابكو( وغريهما.

طالب: خفض الكبريت أساس التوسعة
من جهة اأخرى، ك�شف نائب الرئي�ض التنفيذي 
ل�رصك���ة نف���ط البحرين )بابك���و( اإبراهيم طالب عن 
اأن تكنولوجيا خف����ض حمتوى الكربيت يف الوقود 
البح���ري امل�ش���تخدم يف البحار املفتوحة �ش���تكون 
التكنولوجيا الأ�شا�ش���ية مل�رصوع تو�ش���عة م�ش���فاة 

النفط، ولهذا ال�رصكة من�شب اهتمامها عليه.
واأو�ش���ح طال���ب لل�ش���حافيني عل���ى هام����ض 
افتتاح املوؤمت���ر اأم�ض، اأن النف���ط اخلام مير بعدد 
م���ن العلميات، يتبق���ى به كمية الوق���ود املتبقي 
ل ت�ش���اهي يف جودته���ا ول ربحيته���ا الدي���زل اأو 
الغازولني، فعلى �ش���بيل املثال 15 % من الوقود 
املتبق���ي يت���م متريرها ع���ن طري���ق التكنولوجيا 
وه���ذه التكنولوجي���ا تخف�ش���ها م���ن 15 % اإلى 5 
%، وال���� 10 % يت���م حتوله من منت���ج ثقيل قليل 
القيم���ة اإل���ى منت���ج خفي���ف اأبي����ض ع���ايل القيمة 
وكذلك �ش���ديق للبيئة، وبالت���ايل فيتم تخفي�ض 
لي����ض فق���ط الكربيت واإمن���ا يتم تخفي����ض جميع 
ال�ش���وائب، وبهذه تتحق���ق الربحي���ة وتفيد خدمة 
البيئ���ة واحلفاظ عل���ى البيئة وكذل���ك تعرف باأنك 

بلد تعني بجودة املنتج.

واأ�شار اإلى اأن البحرين وقعت عدة اتفاقيات، 
اإل اأن التفاقي���ة م���ع اللوائ���ح املنظم���ة البحري���ة 
MA - )للدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�شفن 

POL( للحد من ن�ش���بة الكربيت يف وقود ال�شفن 
�ش���تدخل حيز التنفيذ يف عام 2020، لفًتا اإلى اأن 
قرار املنظم���ة البحرية الدولي���ة )IMO( بخف�ض 
حمتوى الكربيت يف الوقود البحري امل�ش���تخدم يف 
البح���ار املفتوحة من 3.5 % اإل���ى 0.5 %، هو اأحد 
احلل���ول التي ميكن ال�ش���تعانة به���ا لتحقيق هذه 

ال�شراطات البيئية.
وب���نينّ طال���ب اأن ه���ذا املوؤمتر يعت���رب الثاين 
ا؛ لأنه يحقق  لزيت الوقود  املتبق���ي، وهو مهم جدًّ
ثالثة اأهداف رئي�شية، فالهدف الرئي�شي بالركيز 
عل���ى تكنولوجيا زيت الوق���ود املتبقي  للمحافظة 
على البيئة وثانًيا حتقيق وزيادتها هام�ض الربحية 
والثالث جودة املنتج، وت�شب جميعها يف م�شلحة 
ا يف منطقتنا  اأي م�شفاة وجميع امل�شايف وخ�شو�شً

يف اخلليج العربي وبالذات البحرين.
وفيم���ا يتعل���ق بر�ش���ية مناق�ش���ة تو�ش���عة 
م�ش���فاة النفط، عق���ب طالب بالق���ول اأن امل�رصوع 
ي�ش���ري بح�ش���ب اجلدول الزمن���ي املقرر، و�ش���يتم 
الإع���الن عن الأمر يف وقته. وكانت م�ش���ادر مطلعة 
لوكال���ة روي���رز الإخباري���ة قالت ي���وم اجلمعة اإن 
�رصكة نفط البحرين )بابكو( اأر�ش���ت عقدا لتو�شعة 
“كون�ش���ورتيوم” تق���وده  م�ش���فاة النف���ط عل���ى 
“تكنيب اإف.اإم.�ش���ي” ومقره���ا اململكة املتحدة. 
واأك���د متحدث با�ش���م �شام�ش���وجن للهند�ش���ة النباأ 
لروي���رز، وق���ال اإن كلف���ة املناق�ش���ة لتو�ش���عة 
م�ش���فاة بابك���و تبلغ 1.35 ملي���ار دولر. وامتنعت 

تكنيكا�ض ريونيدا�ض عن التعليق. 
وبخ�شو�ض ال�شيانة الدورية لأنابيب النفط، 
اأو�ش���ح طالب اأن اأنابيب النفط تخ�شع اإلى �شيانة 
دوري���ة لها عل���ى اأرق���ى امل�ش���تويات، والتفتي�ض 
والتدقيق عليها وفًقا لأرقى املوا�شفات الدولية، 
موؤك���ًدا اأن���ه لي����ض هناك خ���وف م���ن اأي ناحية لأن 
الأنابي���ب بحالة متازة يف جميع مناطق امل�ش���فاة 

وجميع املناطق البرولية.

وزير النفـــط يفتتــح موؤمتـــــر “زيـت الوقـود املتبقـــي” 
ًعا لتقنية معاجلة امُلخلفات ومواكبة اللوائح والبيئية ُمتطلِّ

• وزير النفط ملقًيا كلمته يف املوؤمتر	

ت�سوير: خليل اإبراهيم

• اإبراهيم طالب	



تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشركاء في شركة اف اند اتش للتسويق واإلعالن ذ.م.م )شركة ذات مسئولية 
محدودة( املسجلة مبوجب القيد رقم 100019، يطلبون حتويل الشكل القانوني 

للشركة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني.

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

التاريخ: 19/10/2017
القيد: 100019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم )9914( لسنة 2017 

بشان حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
االصباغ  لبيع  النسيم  الوان  لـ  املالك  حسن  محمد  درويش  أحمد  السيد 
الشكل  حتويل  20851، طالباً  رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  فردية(  )مؤسسة 
القانوني للمؤسسة الفردية بكافة فروعها الى شركة ذات مسئولية محدودة 
التالية  السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح  دينار   20،000 وقدره  برأسمال 

اسمائهم:
1- أحمد درويش محمد حسن
2- يوسف أحمد محمد حاجي

التاريخ: 23/11/2017
القيد: 20851

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم )182469( لسنة 2017 

بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
السادة اصحاب شركة اوليف في اف ام القابضة مساهمة بحرينية مقفلة 

املسجلة مبوجب القيد رقم 69744-1، طالبني تخفيض رأسمال الشركة.
من: 8٫400٫000 دينار بحريني )ثمانية مليون وأربعمائة ألف دينار بحريني(

إلى: 964٫628 دينار بحريني )تسعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية 
وعشرين دينار بحريني(

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

التاريخ: 4/12/2017
القيد: 1-69744

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )117732( لسنة 2017 

بشان تخفيض رأسمال شركة اوليف في اف ام القابضة مساهمة بحرينية مقفلة

بناء على قرار الشركاء في شركة حجيز انتر لوك للتجارة ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
 JAMALUDIN CHELAPURAM / رقم 92934-1، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السادة

مصفيا للشركة.   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
JAMALUDIN CHELAPURAM :املصفي

qpoint.bh@gmail.com :الهاتف : 33222279 )973+(   -  البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة حجيز انتر لوك للتجارة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 1-92934

بناء على قرار الشركاء في شركة بحرين لنكس للشحن ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
83616، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السادة / هشام جالل السيدعبداهلل ناصر العلوي 

ومحمود علي حسن محمود حسني مصفني للشركة.   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: 

السيد / هشام جالل السيدعبداهلل ناصر العلوي
السيد / محمود علي حسن محمود حسني

رقم املوبايل : 39444306 )973+(   -  39440637 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
شركة بحرين لنكس للشحن ذ.م.م

سجل جتاري رقم 83616

تعلن محكمة التنفيذ عن وضعها في املزاد العلني العقارين اخلاصني باملنفذ ضدها / بنك 
أركبيتا ش.م.ب )شركة مقفلة( س.ت 1-36403:

1- العقار الكائن باملنامة املسجل مبوجب الوثيقة رقم 152691 املقدمة رقم 2008/11524
2- العقار الكائن باملنامة املسجل مبوجب الوثيقة رقم 153859 املقدمة رقم 2008/11485

وقد حددت احملكمة تاريخ 2017/12/21 للمزايدة عليهما في قاعة محكمة التنفيذ الرابعة في 
متام الساعة التاسعة صباحا على أن يبدأ املزاد العلني بسعر أساسي وقدره 1397752/680 

دينار للعقار املسجل مبوجب الوثيقة رقم 152691 املقدمة رقم 20018/11524، ويبدأ املزاد العلني 
بسعر أساسي وقدره 1730355/990 دينار للعقار املسجل مبوجب الوثيقة رقم 153859 املقدمة 

رقم 2008/11485.
فعلى كل من لديه رغبة في املزايدة مراجعة الدالل عبداهلل سند احمد اخلالدي 

هاتف)38848328( أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف في أوقات الدوام 
الرسمي وذلك مبوجب ملف التنفيذ رقم 5/01570/2015/04

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة اخلامسة بأن املدعي مصرف 
السالم وكيله احملامي / علي مجاد النعيمي.

اجنوم  عليه  املدعى  ضد   02/2017/05403/9 رقم  الدعوى  أقام  قد 
شهرزاد طالبا فيها اإلذن من احملكمة بفتح وإفراغ محتويات اخلزنة 
رقم )1181( املستأجرة من املدعى عليه وذلك على النحو املقرر في 

القانون وتضمينه الرسوم واملصاريف ومقابل اتعاب احملاماة.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001011146 :رقم الدعوى: 02/2017/05403/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 27-11-2017
احملكمة: الكبرى املدنية اخلامسة

اعالن بالطلبات

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة اخلامسة بأن املدعي مصرف 
السالم وكيله احملامي / علي مجاد النعيمي.

املدعى عليه فاطمة  02/2017/05405/7 ضد  رقم  الدعوى  أقام  قد 
صادق باي قدرتي ورقمها الشخصي 790238738 طالبا فيها اإلذن 
من احملكمة بفتح وإفراغ محتويات اخلزنة رقم )1091( املستأجرة 
وتضمينه  القانون  في  املقرر  النحو  على  وذلك  عليه  املدعى  من 

الرسوم واملصاريف ومقابل اتعاب احملاماة.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001011184 :رقم الدعوى: 02/2017/05405/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 27-11-2017
احملكمة: الكبرى املدنية اخلامسة

اعالن بالطلبات

قيد رقم

3-22913

شقة / محل 

1028أ

بناية

-

طريق

3923

مجمع

939

التاريخ: 3/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2017-185967( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل  اسم جتاري،  بطلب  أدناه  السيدة  إلينا  تقدمت 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خليل عباس عبداهلل فتح اهلل شريف

االسم التجاري احلالي: برج ازادي للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: ازادي لتأجير السيارات

النشاط: 1- تأجير املركبات ذات احملركات

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبداحلسني عيسى عبداهلل عبدالرضا

االسم التجاري احلالي: ايوان للتصميم والتسويق العقاري
االسم التجاري اجلديد: إيوان العقارية

 - عقود  أو  رسوم  أساس  على  العقارية  األنشطة   -1 املطلوبة:  التجارية  األنشطة 
األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود - إدارة العقارات

2- أنشطة التقييم والتثمني

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

) CR2017-183985( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

23911-4

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: صبيحة ميرزا الهام حسني
االسم التجاري احلالي: يينجاي الدولية للحلول

االسم التجاري اجلديد: ين جاي العاملية للدعاية واإلعالن

التاريخ: 6/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-174470( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

66010-3
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املتبقي
12 أرض فقط

سارع ابحلجز

عار منافسة
أس

لن تجدها

 في السوق

رقم
األرض

املساحة
السعر /باملتر

53

55

85

127

128

129

130

151

166

172

173

178

189

191

203

531.4

394.1

426.0

462.9

589.5

594.8

571.3

368.1

301,0

405.0

513.4

367.0

370,9

513.2

483.0

 105,819

 76,357

82,538

84,705

107,871

 108,841

 104,541

 73,301

 58,319

78,469

99,472

 75,057

 75,854

 102,195

   93,582

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
15

16

17    18   19    20    21    22    23

30    29    28   27   26     25    24

34
33

32
31

35
36

37
38

39     40    41   42 

46    45     44    43 

47   48    49   50 

57   56    55   54 53
52

51

58     59    60      61     62     63    64     65

73     72     71     70     69    68     67     66

74      75      76     77   78

83                         80   79

94

95

96

97

107

106

105

104

103

102

101

100
99

98

88

87

86

89

90

91

92
93

85

84

116

115

114

113

108

109

110

111

112

122

121

120

117

118

119

155

154

153

152

151

146

147

148

149

150

126

125

124

123

145

144

143

142

138

139

140

141

137

136

135

132

133

134

 127   128  129  130  131

168  169  170   171  172
173

174

175

176

165

166

167

164

163

162

159

160

161

158

157

156

180      179      178     177

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191
192

193
194

195
196

197
198

199
200

201
202

203

566.2

500

497.7

495.4

477.2

458.9

456.4

453.9

491

592.3

450

450
450

450

500
602.5

366.1
336.2

350.1
363.2

431.3
350

364.3
378.2

349.6    301.5   301.5    301.5   301.5   301.5    390.3  

437.2     301.5   301.5   301.5   301.5   301.5    376  

363      324      333     326.8     

363      324      333     388.9    

531.4
377.5

382.2

436.3

388

394.1

344

335.7

316.2

339.2
   340.1

410.3      308.8     308.8     308.8      308.8      308.8      324.8       385.7

409.7      308.8      308.8     308.8    308.8      308.8     308.8      369.8

442.2       302.3      305.1      304.1   305.4

430         320.6       325.5 306.7     309.7

82
81

360

304

304

426

417.8

360

304

304

311.6
369.1

424

342

342

397.9

300.2

304

304

304

360

437.6

372.5

411

384.5

389.9

447.2

323.4

310

310

310

310

310

310

310

302.5
361.6

307

307

335.5

361.6

571.6

383.1

340.5

362.4

443.4

358

430.1

464.1

385

472.6

391.4

315

315

366.5

369.8

315

315

418

406.4

305.2

305.2

305.2

368.1

380

305.2

305.2

305.2

405.6

333

301

360.2

346.2

301

360.2

364.8

308.3

359.6

368.5

309.9

367.2

462.9   589.5  594.8    571.3    571.3

406.6      335    335      335      335

513.4

316.6

310

360

417         333.4            367        366.7

669.2

396.6

343.3

324

315

315

315

315

370.9

414.3

513.2
340.4

310.2
306

302.3
306

306
306

310.2
333

364.1
400

483

- قسائم سكنية في منطقة 
   هادئة جديدة     

- مساحات وأسعار ممتازة   
- له عدة مداخل من 

   مدينة حمد واملالكية     
- قريب من دوار 7 و 12      

- مقابل مركز الكويت الصحي    
-  مالصق حي احلسن في املالكية   

- محاط به كافة اخلدمات والفلل    
- شوارع اخملطط مرصوفة     

  قسم املنطقة الوسطى :  Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 -   اخملطط سكني جتاري
جعفر أمحد:  36779771  -  أمحد سلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com  - ahmed.salman@grnata.com  

تجــار�
س�ني

موجودم�اعمحجوز
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واأ�س���اف ال�سناتور الناف���ذ فيما يخ�ص ملف 
ال�س���وؤون اخلارجية، اإنه اأج���رى مباحثات مع اإدارة 
ترامب حول الو�س���ع، مو�سحا اأن �سيا�سة الإدارة 
تق���وم على “حرمان كوري���ا ال�سمالية من القدرة 
على ����رب اأمري���كا ب�س���اروخ ذي راأ����ص نووي، 

ولي�ص على احتوائها”.
وتاب���ع: “احلرم���ان يعن���ي حرب���ا ا�ستباقي���ة 
ب�سفته���ا املالذ الأخري. وه���ذا اخليار ال�ستباقي 
ي���زداد ترجيح���ا م���ع تط���ور التكنولوجي���ا الت���ي 
ميلكونها. كل جتربة �ساروخية، كل جتربة نووية 
حتت الأر�ص تعن���ي ازدياد احتمال متكنهم” من 

تزويد �ساروخ براأ�ص نووي.
ويتف���ق يف ذلك مع م�ست�س���ار الأمن القومي 
هربرت ماكما�سرت الذي ق���ال خالل منتدى اأمني 
يف وا�سنط���ن،، اإن احتم���الت احل���رب م���ع كوريا 

ال�سمالية “تزداد يوما بعد يوم”.
يف غ�س���ون ذلك، ب���داأت الولي���ات املتحدة 

وكوري���ا اجلنوبية، اأم�ص الثن���ن، اأكرب تدريبات 
ع�سكري���ة جوي���ة يف تاريخهم���ا، وهو م���ا و�سفته 

كوري���ا ال�سمالية باأنه “ا�ستف���زاز �سامل”، وذلك 
بعد اأيام على جتربة بيونغ يانغ لأقوى �سواريخها 

البالي�ستية العابرة للقارات.
وت�سارك يف التدريب���ات، التي بداأت، �سباح 
اأم�ص وت�ستمر ل�5 اأيام 230 طائرة ع�سكرية على 
راأ�سها 6 طائرات �سبح اأمريكية مقاتلة من طراز 
اإف22- اإ�ساف���ة اإلى ع����رات الآلف من اجلنود، 

بح�سب ما ذكر اجلي�ص الكوري اجلنوبي.
وذكرت وكالة يونه���اب لالأنباء اأن تدريبات 
“فيغيالن���ت اآي�ص” فوق �سبه اجلزي���رة الكورية 
جت���ري �سنويا “لتعزي���ز املوق���ف الدفاعي”، اإل 
اأنها ه���ذه املرة تعترب “تدريبا غ���ري م�سبوق من 

ناحيتي احلجم والقوة”.
وانتق���دت بيون���غ يان���غ ه���ذه التدريبات 
“بت�س���ول  ترام���ب  الرئي����ص  اإدارة  واتهم���ت 
ح���رب نووي���ة”. وتاأتي هذه التدريب���ات بعد 5 
اأي���ام على اختب���ار بيونغ يان���غ �ساروخا جديدا 
عابرا للق���ارات تقول اإنه يجع���ل كامل اأرا�سي 

الوليات املتحدة يف مرماها.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

م�ر: قتل �سالح ت�سعيد خطري لالنق�سام والتوتر
القاهرة ـ وكاالت: 

 اأعلن���ت وزارة اخلارجي���ة امل�رية اأم����ص الثنن اأن قتل الرئي�ص اليمن���ي ال�سابق علي عبداهلل �سالح 
على يد ميلي�سيات احلوثي ت�سعيد خطري لالنق�سام والتوتر. وحذرت من مغبة حتول التطورات الأخرية يف 
اليم���ن اإلى جرح غائر يف �سم���ري الأمة العربية. وجاء يف بيان �سدر عن اخلارجية امل�رية ون�ر على ح�سابها 
الر�سمي يف موقع “في�سبوك”: “اأعرب امل�ست�سار اأحمد اأبوزيد املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية عن 
قل���ق م�ر البالغ اإزاء التطورات املوؤ�سفة التي ي�سهدها اليمن ال�سقيق، والتي اأ�سفرت عن مقتل الرئي�ص 
اليمن���ي ال�ساب���ق علي عبداهلل �سالح علي يد عنا�ر ميلي�سيات احلوث���ي، يف ت�سعيد خطري حلدة النق�سام 
والتوت���ر يف اليم���ن”. واأ�س���اف البيان: “اعترب املتحدث با�س���م اخلارجية اأن تلك التط���ورات هي انعكا�ص 
اآخ���ر خلطورة الأزمة التي مير به���ا اليمن خالل ال�سنوات الأخرية نتيجة النق���الب على ال�رعية والتدخالت 

اخلارجية ال�سلبية، والتي اأف�ست اإلى حلقة مفرغة من العنف يدفع ثمنها ال�سعب اليمني ال�سقيق”.
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 أبوظبي ـ وام: 

اأ�س���در ال�سي���خ خليف���ة بن زاي���د اآل 
اأم����ص  الإم���ارات،  دول���ة  رئي����ص  نهي���ان 
الثن���ن، ق���رارا بت�سكي���ل جلن���ة للتعاون 

امل�سرتك بن الإمارات وال�سعودية.
ووفق���ا لوكالة اأنباء الإم���ارات )وام(، 
ين����ص التع���اون يف مادته الأول���ى على اأن 
تن�ساأ جلنة للتع���اون والتن�سيق امل�سرتك 
بن الإم���ارات وال�سعودية برئا�سة ال�سيخ 
حممد ب���ن زاي���د ويل عهد اأبوظب���ي نائب 
القائد الأعلى للق���وات امل�سلحة، وال�سيخ 
من�س���ور ب���ن زاي���د نائ���ب رئي����ص جمل�ص 
الوزراء. ووفقا للم���ادة الثانية من القرار، 
بتعي���ن  ق���رارا  اللجن���ة  رئي����ص  ي�س���در 
اأع�سائه���ا، ممثلن عن ع���دد من اجلهات 
والقطاعات احلكومية الحتادية واملحلية 
يف الدولة. وتخت�ص اللجنة امل�سمولة بحكم 
امل���ادة الأولى م���ن هذا الق���رار، بالتعاون 
الإم���ارات  ب���ن  امل�س���رتك  والتن�سي���ق 
وال�سعودية يف كاف���ة املجالت الع�سكرية 
والتجاري���ة  والقت�سادي���ة  وال�سيا�سي���ة 
والثقافي���ة، وغريه���ا من املج���الت التي 

تقت�سيها م�سلحة البلدين.

 هاراري ـ رويترز:

اليم���ن  جدي���دة  حكوم���ة  اأدت   
الد�ستوري���ة اأم���ام رئي����ص زميبابوي، 
حي���ث ت�س���م موالن للح���زب احلاكم 
و�سخ�سي���ات يف اجلي����ص �ساع���دت يف 
ال�ساب���ق  بالرئي����ص  الإطاح���ة  عملي���ة 

روبرت موغابي.
اإمير�س���ون  الرئي����ص  وق���ال 
منانغاغوا بع���د مرا�سم الحتفال اأم�ص 
الثنن اإن الأولوية هي اإحياء اقت�ساد 

زميبابوي امل�سطرب.
م���ن بن اأع�س���اء جمل����ص الوزراء 
اجلدي���د امليجور ج���رال �سيبو�سي�سو 
موي���و، وزي���را للخارجي���ة، واملار�سال 
اجلوي بريان�ص �سريي، وزيرا للزراعة.

م���ن  ع���ددا  منانغاغ���وا  واأ�سق���ط 
املعينني مبدئيا تنفيذا ل�رشط يق�ضي 
ب���اأن يكون معظ���م ال���وزراء اأع�ساء يف 
الربمل���ان. ومل تنطب���ق ه���ذه القاعدة 

على ال�سابطن الع�سكرين.
واأعل���ن موي���و ي���وم 15 نوفم���رب 
ال�سيط���رة عل���ى ال�سلطة، مم���ا ا�سطر 
موغاب���ي اإلى ال�ستقال���ة بعد 37 عاما 

من حكم البالد.

 جوبا ـ اف ب:

 اأنفق���ت دول���ة جن���وب ال�س���ودان، 
مالي���ن ال���دولرات ل�راء طائ���رات دون 
طيار وكامريات اأمني���ة اإ�رائيلية لتعزيز 

الأمن يف العا�سمة جوبا.
واأعل���ن �سلف���ا ك���ري رئي����ص جنوب 
ن����ر  تد�س���ن  حف���ل  اأثن���اء  ال�س���ودان 
طائرت���ن دون طي���ار و11 كام���ريا م���ن 
للت�س���دي  جوب���ا  يف  اإ�رائيلي���ة  �رك���ة 
للجرمي���ة. ونقل���ت وكالة فران����ص بر�ص 
ع���ن كري قول���ه “ميكنن���ا الآن اقتفاء اأثر 
)املجرمن( ولن يعود بو�سعهم الإفالت 

دون عقاب من جرائمهم”.
كاف���ة  “اأن  ك���ري  �سلف���ا  واأ�س���اف 
اآمن���ة،  �ستك���ون  املط���ار  يف  الطائ���رات 
وكل طائ���رة �ستت���م مراقبته���ا اأيا كانت 
دمييت���ريي  اإدوار  ورف����ص  وجهته���ا”. 
امل�سوؤول التقني بوزارة الداخلية الك�سف 
ع���ن كلفة امل�روع بدق���ة، لكنه اأملح اإلى 
اأنه���ا “مالين ال���دولرات”. واأ�سار كفري 
�سيلدر مدير ال�رك���ة الإ�رائيلية اإلى اأنه 
من املق���رر تركيب 100 كامريا اإ�سافية 

ون�ر طائرات اأخرى بال طيار.
و�ستتولى ال�رك���ة الإ�رائيلية ادارة 
املع���دات حل���ن تدري���ب 150 �رطي���ا 

حمليا لتويل ذلك.

 أثينا ـ رويترز: 

اأمرت حمكم���ة يوناني���ة اأم�ص الثنن 
باحتج���از ت�سع���ة مواطن���ن اأت���راك حلن 
حماكمته���م باتهام���ات ترتب���ط بالإرهاب 
ت�سم���ل �س���الت بجماعة م�سلح���ة حمظورة 
م�سوؤولة عن �سل�سلة تفجريات انتحارية يف 
تركيا. واعتقلت ال�رطة اليونانية الأ�سبوع 
املا�سي ثمانية رجال وامراأة يف غارات عند 
الفجر بو�س���ط اأثينا. وق���ال م�سوؤولون اإنه 
ل توجد عالق���ة بن العتق���الت والزيارة 
الر�سمي���ة املق���رر اأن يقوم به���ا الرئي�ص 
الرتكي رجب طي���ب اإردوغان اإلى اليونان 
يومي ال�ساب���ع والثامن من دي�سمرب والتي 

تعد اأول زيارة خالل 65 عاما. 
ب�س���اأن  اليوناني���ة  ال�رط���ة  وحتق���ق 
�س���الت يعتقد اأنها ترب���ط امل�ستبه فيهم 
بح���زب جبه���ة التحري���ر ال�سعب���ي الثوري 
الي�س���اري وه���و جماع���ة متطرف���ة متهمة 
وتفج���ريات  هجم���ات  �سل�سل���ة  بتنفي���ذ 

انتحارية يف تركيا منذ 1990.
اإن  ق�سائي���ون  م�سوؤول���ون  وق���ال 
امل�ستبه به���م متهمون بتاأ�سي�ص والنتماء 
ملنظم���ة اإجرامية وارت���كاب اأفعال ترتبط 
بالإره���اب من خ���الل توفري اإم���دادات من 
مواد نا�سفة وامتالك اأ�سلحة نارية وقنابل 

دخان ومفرقعات ب�سكل يخالف القانون.

 دبي ـ العربية نت:

 اأعل���ن ال�سفري ال�سعودي لدى اليمن، 
حمم���د اآل جاب���ر، اأم�ص الثن���ن، اأن جرائم 
احلوثي���ن ونق�سه���م للعه���ود ج���زء من 

تربيتهم الإيرانية.
واأك���د ال�سفري، دعم اململك���ة الدائم 
لل�سع���ب اليمن���ي مهما حدث م���ن “جرائم 
حوثي���ة”. م���ن جانب���ه، قال عل���ي بن متيم 
مدي���ر عام �ركة اأبوظب���ي لالإعالم، اإن قرار 
ت�سفي���ة عل���ي عب���داهلل �سال���ح �سدر يف 
طهران، وعنا�ر احلوثي جمرد اأداة يف هذه 
اجلرمية الب�سع���ة التي �ستزي���د اليمنين 

متا�سكاً ومت�سكاً بخيارهم العربي.
ح�ساب���ه  ع���رب  تغري���دة  يف  واأ�س���اف 
الر�سمي على موق���ع التوا�سل الجتماعي 
“توي���رت”: “اإي���ران وزبانيته���ا ل يعرفون 
�سوى لغة القتل والغدر، لكن قتل �سالح 

هو نهايتهم يف اليمن”.

 القاهرة - سكاي نيوز عربية:

 اأ�سف���رت ا�ستباكات بن قوات الأمن 
امل����ري وم�سلحن يف حمافظ���ة ال�رقية، 
اأم�ص الثنن، عن مقتل 5 اإرهابين، وفقا 

مل�سادر اأمنية.
ال�ستباكات  اأن  واأو�سحت امل�س���ادر 
م���ع العنا�ر امل�سلح���ة وقعت اأثن���اء حملة 
اأمني���ة واأعم���ال مت�سيط ومداهم���ات على 
طري���ق بلبي�ص – العا�ر م���ن رم�سان، مما 

اأ�سفر عن مقتل 5 م�سلحن.
وتاأت���ي ه���ذه ال�ستباكات بع���د اأكرث 
م���ن اأ�سبوع على الهج���وم، الذي ا�ستهدف 
م�سجدا بقري���ة الرو�س���ة، التابعة ملنطقة 
بئ���ر العب���د، يف �سمال �سين���اء، اأثن���اء اأداء 
�س���الة اجلمع���ة، بينما مل تعل���ن اأي جماعة 
م�سوؤوليته���ا. و�سب���ق واأن اأعل���ن تنظي���م 
اأن�س���ار بيت املقد�ص، ال���ذي بايع تنظيم 
داع�ص عام 2014، م�سوؤوليته عن عدد من 

الهجمات يف م�ر.

عمان ـ اف ب: 

ق�س���ت حمكمة اأمن الدول���ة الأردنية، 
اأم�ص الثنن، بالإعدام على اأحد املتهمن 
وال�سج���ن املوؤب���د ل����3 اآخري���ن وال�سج���ن 
�سنت���ن ملتهم اآخ���ر، يف حكمه���ا النهائي 

بق�سية خلية الركبان الإرهابية.
وبح�س���ب لئحة الته���ام فقد وجهت 
ته���م املوؤام���رة بق�س���د القي���ام باأعم���ال 
اإرهابي���ة اأدت اإل���ى مقت���ل 7 ع�سكري���ن 
 21 يف  �سخ�س���ا،   13 واإ�ساب���ة  اأردني���ن 

يونيو املا�سي.
وت�سيف لئح���ة التهام اأن املتهمن 
اخلم�سة، وهم �سوري���ون، كانوا متواجدين 
يف خمي���م الركب���ان، واأنه���م ينتم���ون اإلى 
تنظيم “داع�ص” الإرهابي، وقاموا بعملية 
ر�س���د للنقطة الع�سكري���ة الأردنية، حيث 
اأر�سل���وا ال�سور واملعلومات التي جمعوها 
اإلى التنظيم. كما قام املتهمون بت�سوير 
ال�سيارة املفخخ���ة اأثناء مهاجمتها النقطة 
الع�سكرية، واأر�سلوا ال�سور اإلى “داع�ص”.

جلنة للتعاون امل�سرتك 
بن الإمارات وال�سعودية

زيمبابوي 

جنوب السودان

اليونان 

احلكومة اجلديدة توؤدي 
اليمن الد�ستورية

انفاق املالين ل�راء 
معدات اإ�رائيلية 

احتجاز 9 اأتراك بتهم 
ترتبط بالإرهاب

الريا�ص: جرائم احلوثي 
نتيجة تربيته الإيرانية

م�ر.. مقتل اإرهابين 
با�ستباكات يف ال�رقية

 الأردن.. حكم بالإعدام يف 
خلية الركبان الإرهابية
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ذر من العرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل “التعاون الإ�صالمي” تحُ

مقتل �صالح قد يغري جمرى ال�رساع اليمني بالكامل

�صناتور جمهوري: �رسبتنا لكوريا ال�صمالية تقرتب

اأكدت اأنها لن تقبل باأي اإجراء عدائي ينتق�ص من و�سع املدينة

اغتالته ميل�سيات احلوثي ب� “دم بارد”... وحزب املوؤمتر يطالب بالق�سا�ص

انطالق اأكرب مناورة جوية اأمريكية كورية.. وبيونغ يانغ حتذر

واأدان البي���ان الإج���راءات غ���ري القانوني���ة 
التي تطال مدينة القد�ص الهادفة الى فر�ص 
ال�سيط���رة الإ�رائيلي���ة عليها، مم���ا �سي�ساهم 
والقان���وين  التاريخ���ي  الو�س���ع  تغي���ري  يف 
ال�سكاني���ة  وتركيبته���ا  املقد�س���ة  للمدين���ة 
وطابعها العربي الإ�سالم���ي؛ اإ�سافة اإلى كافة 
الت�ريحات واملواقف ال�سادرة عن م�سوؤولن 
اأمريكي���ن التي تاأت يف حت���د �سارخ للم�ساعر 
ال�سالمي���ة، وملا لذلك من اثار وخيمة وتهديد 

لالأمن وال�سلم الدولين .
واأكد اأن الأم���ة ال�سالمية والدول الأع�ساء 
لن تقف مكتوفة الأي���دي ولن تقبل باأي اإجراء 
عدائ���ي ينتق����ص من و�س���ع مدين���ة القد�ص، 
و�ستعم���ل املنظم���ة عل���ى التفعي���ل الف���وري 

لقراراتها كافة.
و�س���دد البي���ان عل���ى اأن مركزي���ة ق�سية 
فل�سطن والقد�ص ال�ريف توجب على الدول 
الأع�س���اء اأن تعتم���د موقفاً موح���داً ب�ساأنها يف 
كافة املحافل الدولية. وج���دد البيان التاأكيد 
عل���ى �سيادة دولة فل�سطن على كافة الأر�ص 
الفل�سطينية التي احتلت عام 1967، مبا فيها 
القد����ص ال�رقي���ة، وحدودها م���ع دول اجلوار 

ومواجه���ة اأي خط���وات م���ن �ساأنه���ا امل�سا�ص 
بذلك.

واأك���د جمدداً اأن جميع الإجراءات والتدابري 
الت�ريعي���ة والإدارية التي اتخذته���ا اإ�رائيل، 
ال�سلط���ة القائمة بالحت���الل، لفر�ص قوانينها 
واإجراءاته���ا الإدارية على مدين���ة القد�ص غري 
قانونية وهي بالت���ايل باطلة ولغية ول تت�سم 

ب���اأي �رعي���ة، وذل���ك وفق���ا لق���رارات الأم���م 
املتح���دة، ويدعو كاف���ة ال���دول واملوؤ�س�سات 
واملنظمات وال�ركات وحتت طائلة امل�سوؤولية 
اإل���ى ع���دم الع���رتاف اأو التعاطي ب���اأي �سكل 
م���ن ال�سكال مع ه���ذه الإج���راءات. ودعا جميع 
دول العامل وهيئاته���ا التنفيذية والت�ريعية، 
ل�سيم���ا الوليات املتح���دة الأمريكية، وجميع 

املوؤ�س�س���ات والهيئات الدولي���ة، الى اللتزام 
بقرارات ال�رعية الدولية ب�ساأن مدينة القد�ص.

وطالب ال���دول كافة، مبا فيه���ا الوليات 
املتح���دة بع���دم الع���رتاف باأية تغي���ريات يف 
خط���وط الرابع من يونيو 1967، مبا يف ذلك ما 
يتعلق مبدينة القد�ص، ويهيب بها اأن متيز يف 
معامالتها ب���ن اإ�رائيل والأر�ص الفل�سطينية 
املحتل���ة من���ذ ع���ام 1967؛ مب���ا فيه���ا مدينة 

القد�ص.
وحذر البيان من العرتاف مبدينة القد�ص 
عا�سمة لإ�رائي���ل، ال�سلطة القائمة بالحتالل، 
اأو اإن�س���اء اأي بعث���ة دبلوما�سي���ة يف القد�ص اأو 
نقلها اإلى املدينة، باعتبار ذلك اعتداًء �ريحاً 

على المتن العربية والإ�سالمية.
واأ�س���ار البي���ان اإل���ى اأن���ه يف ح���ال اإق���دام 
الوليات املتح���دة على اتخاذ خط���وة حمتملة 
اإزاء الع���رتاف مبدين���ة القد����ص مب���ا ت�سم���ى 
“عا�سم���ة اإ�رائي���ل” يو�س���ي بالإجم���اع بعقد 
اجتم���اع ا�ستثنائي على م�ست���وى جمل�ص وزراء 
اخلارجية ومن ث���م عقد موؤمتر القمة الإ�سالمي 
ا�ستثنائي يف اأقرب وقت على اأن يحدد تاريخه 

ومكانه لحقا.

واأ�س���اف امل�س���در، اأن “�سال���ح، يدع���و اأبن���اء 
اليم���ن، اإلى ع���دم ت�سدي���ق اأكاذي���ب الكهنة”، يف 
اإ�س���ارة للحوثي���ن. وق���ال ال�سيا�س���ي اليمني علي 
البخيت���ي اإن الرئي�ص اليمني ال�سابق قد قتل قن�سا 

بر�سا�ص يف الراأ�ص.
 و�سقط الرئي�ص ال�سابق لليمن الذي داأب على 
الق���ول  “اإن حكم اليم���ن ي�سبه الرق�ص على روؤو�ص 
الثعاب���ن”، فجع���ل من نف�س���ه “�ساح���ًرا” لتحقيق 
ذل���ك، فاأحكم قب�ست���ه على اليمن حت���ى بعد خلعه 
من احلكم بعد اندلع الث���ورة اليمنية، حيث ل يزال 
لعًبا رئي�ًسا يف اأحداث اليمن. فالرجل الذي �سهدت 
م�سريت���ه ال�سيا�سي���ة تقلبات كب���رية وحتالفات مع 
اأط���راف مت�سارع���ة، قتل اأم����ص على يد م���ن كانوا 

حلفاء له يف الأم�ص القريب.
اإل���ى ذلك، اأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، التي 
ت�سيطر عليها جماع���ة احلوثي، اأم�ص الثنن، مقتل 
الرئي�ص اليمني ال�سابق، وذلك يف بيان ن�رته وكالة 

الأنباء اليمنية �سباأ، بن�سختها اخلا�سعة للحوثي.
وقالت الوزارة يف بيانها “تعلن وزارة الداخلية 
انته���اء اأزم���ة ميلي�سي���ا اخليان���ة باإح���كام ال�سيطرة 
الكاملة على اأوكارها وب�سط الأمن يف ربوع العا�سمة 
�سنع���اء و�سواحيه���ا وجمي���ع املحافظ���ات الأخرى 

ومقت���ل زعي���م اخليان���ة وعدد م���ن عنا����ره، وذلك 
بع���د قيامه���م بقتل املواطن���ن وقط���ع الطرقات 
واإثارة الفو�سى واإق���الق ال�سكينة العامة والتواطوؤ 
املبا�ر والعلن���ي مع دول الع���دوان، وحماولة قطع 
مداخل امل���دن بالتزامن مع ق�س���ف مكثف لطريان 
الع���دوان ال���ذي كث���ف م���ن غاراته لتمري���ر خمطط 
الفتنة والقتتال الداخلي، وهو ما اأوجب على وزارة 

الداخلية �رعة التحرك وح�سم املوقف”.
ويف رواي���ة ثانية، نق���ل مرا�سل “�س���كاي نيوز 
عربي���ة” عن م�س���ادر يف �سنعاء قوله���ا اإن الرئي�ص 
اليمن���ي ال�سابق كان برفقة الأم���ن العام امل�ساعد 
حل���زب املوؤمت���ر ع���ارف ال���زوكا والقي���ادي يا����ر 
العوا�س���ي والل���واء عب���داهلل حمم���د القو�سي وجنل 

�سالح العقيد خالد علي عبداهلل.
واأ�ساف���ت امل�س���ادر اأن���ه “فور اجت���اه موكب 
م���ن ال�ستن اجت���اه �سنحان مت���ت مالحقته من قبل 
اأطق���م حوثي���ة تقدر ب����20 مركب���ة ع�سكري���ة وعند 
و�سوله ق���رب قرية اجلح�سي مت اإطالق النريان نحو 
ال�سي���ارات الت���ي كان ي�ستقله���ا �سال���ح وقيادات 

حزبه، مما اأدى اإلى مقتل �سالح واإ�سابة جنله”.
وبح�س���ب م�سادر ع�سكرية، ف���اإن عارف الزوكا 

قتل هو الآخر يف احلادث. 
واأكدت امل�سادر اأن جن���ل �سالح، وهو العقيد 
خال���د علي �سال���ح، مت اأ�ره، فيما م���ازال الغمو�ص 
يلف حول م�سري العميد طارق علي عبداهلل �سالح.

مبقتل الرئي�ص اليمني ال�سابق، من املرجح اأن 

مير ال�راع اليمني املحتدم منذ انقالب ميلي�سيات 
احلوثي���ن على ال�رعية يف �سبتم���رب 2014، بنقطة 

حمورية قد تغري جمراه بالكامل.
وعاي����ص �سال���ح اأح���داث اليم���ن ال�ساخن���ة يف 
ال�سبعين���ات، حي���ث �سه���د احلرب ب���ن امللكين 
واجلمهورين ع���ام 1970، وبعدها بخم�ص �سنوات 
اأ�سب���ح قائ���دا ع�سكري���ا عل���ى خلفية انق���الب عام 
لليم���ن  رئي�س���ا  اأ�سب���ح   1978 ع���ام  ويف   .1974
ال�سمايل، بع���د �سل�سلة اغتي���الت طالت م�سوؤولن 
كبارا يف ال�سلطة، وظ���ل يف من�سبه حتى عام 1990 
عندم���ا قامت الوح���دة بن �سطري الب���الد، فاأ�سبح 

رئي�سا لليمن املوحد.
ومتك���ن الرئي����ص الراح���ل م���ن اإخم���اد حماولة 
لنف�سال اجلنوب عام 1994، وانت�رت قواته على 

اأن�سار نائبه علي �سامل البي�ص.
وحك���م �سال���ح اليمن مل���دة 34 عام���ا، انتهت 
باإجب���اره على ترك ال�سلطة ع���ام 2012 على خلفية 
احتجاج���ات �سهدها اليمن يف خ�س���م موجة ما عرف 
با�سم “الربي���ع العربي”، ومبوجب مب���ادرة خليجية 
نقل���ت ال�سلطة اإل���ى خلفه عبد رب���ه من�سور هادي، 
ال���ذي ترك الب���الد لحق���ا م���ع انق���الب ميلي�سيات 

احلوثي �سده يف 2014.

• مطالبة بعدم تهويد القد�ص.	

• �سورة ملتعلقات الرئي�ص اليمني ال�سابق بعد اغتياله   )�سكاي نيوز عربية( 	

•  كوريا ال�سمالية ترف�ص التخلي عن برناجمها ال�ساروخي.	

جدة ـ وكاالت: 

اأعربت منظمة التعاون االإ�ضالمي عن قلقها من حماوالت تغيري الو�ضع التاريخي والقانوين 

ملدينة القد�س ونقل البعثات الدبلوما�ضية اإليها، ُمدينة الت�ضريحات واملواقف والقرارات الرامية 

اىل تغيري و�ضع القد�س. واأكد البيان اخلتامي لالجتماع اال�ضتثنائي للجنة املندوبني الدائمني 

للدول االأع�ضاء يف منظمة التعاون االإ�ضالمي خالل انعقاده مبقر االأمانة العامة يف جدة ام�س 

القد�س،  القانوين والتاريخي ملدينة  الو�ضع  االأمريكية تغيري  االإدارة  االثنني للنظر يف توجهات 

جمعاء،  االإ�ضالمية  لالأمة  بالن�ضبة  ال�ضريف،  والقد�س  فل�ضطني  لق�ضية  املركزي  “الطابع  على 

واالإ�ضالمية  العربية  الهوية  ويوؤكد  االإ�ضالمي،  التعاون  ملنظمة  والدائم  النهائي  املقر  باعتبارها 

للقد�س ال�ضرقية املحتلة عا�ضمة دولة فل�ضطني”.

صنعاء ـ وكاالت:

احلوثي  ميلي�ضيات  اغتالته  �ضالح  ع��ب��داهلل  علي  ال�ضابق  الرئي�س  اإن  مينية  م�ضادر  قالت   

املدعومة من اإيران، ام�س االإثنني، ب�”دم بارد” بعدما ا�ضتبكت مع موكب �ضالح واأنزلته من �ضيارته 

وقتلته مع عدد من مرافقيه. ومع مقتل �ضالح تفتح �ضفحة جديدة من �ضالالت الدم يف اليمن. 

وقال قيادي بارز يف حزب املوؤمتر ال�ضعبي العام، الذي يتزعمه الرئي�س ال�ضابق القتيل، اإن احلوثيني 

اأعدموا علي عبد اهلل �ضالح، رمًيا بالر�ضا�س، اإثر توقيف موكبه قرب �ضنعاء، حيث متت مطاردته 

من قبل 20 �ضيارة م�ضلحة تابعة للحوثيني، وطالب اأن�ضاره مبقاومة ميلي�ضيات احلوثي.

عواصم ـ وكاالت:

 حذر ال�ضناتور اجلهوري ليند�ضاي غراهام من اأن الواليات املتحدة تقرتب اأكرث من �ضن 

�ضربة ا�ضتباقية �ضد كوريا ال�ضمالية، كلما اأجرت بيونغ يانغ جتربة �ضاروخية اأو نووية.

التوتر  للقارات،  بال�ضتيا عابرا  املا�ضي �ضاروخا  االأ�ضبوع  ال�ضمالية  اإطالق كوريا  واأجج 

جمددا يف �ضبه اجلزيرة الكورية.

اأجريت جتربة نووية حتت االأر���س عندها  اإذا  اإ�س”:  “�ضي بي  وقال غراهام عرب قناة 

يتعني عليك اأن تكون م�ضتعدا ملختلف اأ�ضكال الرد من الواليات املتحدة.

وا�سنط���ن � رويرتز: قال الرئي�ص الأمريكي دونال���د ترامب اأم�ص الثنن اإن م�ست�ساره ال�سابق لالأمن القومي 
ماي���كل فلن عومل ب�س���كل ظامل منتقدا �سمنا اتهام���ات املحقق الأمريكي اخلا�ص له رغ���م اأن فلن نف�سه اأقر 

بذنبه.
وق���ال ترامب لل�سحافي���ن يف البيت الأبي�ص “اأ�سعر بالأ�سى على اجلرال فل���ن” ثم وا�سل حديثه متهما 

مناف�سته الدميقراطية يف انتخابات الرئا�سة عام 2016 هيالري كلينتون بالكذب العام املا�سي.
وكان فل���ن وه���و جرال متقاعد باجلي�ص، م�ست�سارا بارزا يف حملة ترامب النتخابية قد اأقر يوم اجلمعة باأنه 
مذن���ب بالكذب على مكتب التحقيقات الحتادي ب�ساأن ات�سالت���ه بال�سفري الرو�سي. ووجهت اإليه التهامات يف 
اإط���ار حتقي���ق املحقق الحتادي اخلا�ص روبرت مول���ر يف مزاعم عن تدخل رو�سيا يف انتخاب���ات الرئا�سة وتواطوؤ 
حمتمل من م�سوؤولن يف حملة ترامب. ومل يقدم ترامب دليال اأو تفا�سيل ب�ساأن اتهامه لكلينتون. وردت كلينتون 
عل���ى اأ�سئلة يف يوليو عام 2016 ب�ساأن ا�ستخدامها خلدمة خا�س���ة يف تبادل ر�سائل بريد الكرتوين حكومية اأثناء 

توليها من�سب وزيرة اخلارجية. ومل ي�ر مكتب التحقيقات الحتادي قط اإلى اأن كلينتون مل تقل احلقيقة.

 باريس ـ رويترز: 

ق���ال وزير اخلارجية الفرن�س���ي جان اإيف 
ل���و دريان اأم����ص الثنن اإن فرن�س���ا واأملانيا 
اتفقتا على �رورة تخلي اإيران عن برناجمها 
“اإغ���راءات  ونب���ذ  البالي�ستي���ة  لل�سواري���خ 

الهيمنة” على منطقة ال�رق الأو�سط.
واأ�س���اف يف موؤمت���ر �سحف���ي م���ع نظريه 
الأمل���اين زيجم���ار جابريي���ل “لدين���ا وجه���ة 
النظ���ر نف�سها ب�ساأن ����رورة تراجع اإيران عن 
برناجمه���ا لل�سواريخ البالي�ستي���ة واإغراءات 

الهيمنة”.
وق���ال املتح���دث با�س���م وزارة اخلارجية 

الإيرانية بهرام قا�سم���ي يف وقت �سابق يوم 
الثن���ن اإن على باري����ص اأن تدرك اأن برنامج 

طهران ال�ساروخي غري قابل للتفاو�ص.
ونقلت و�سائل اإعالم ر�سمية عن قا�سمي 
قول���ه “اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة الإيرانية لن 
تتفاو�ص بكل تاأكيد ب�س���اأن م�سائل الدفاع 
وال�سواري���خ”، م�س���ريا اإل���ى اأن امل�سوؤولن 
“التط���ورات  يتجاهل���ون  الفرن�سي���ن 
الهائل���ة التي �سهدته���ا املنطقة يف العقود 
املا�سية”. وقال جابرييل اإن اأملانيا وفرن�سا 
�ستوا�س���الن الدف���اع ع���ن التف���اق النووي 
التاريخي املربم يف 2015 بن اإيران وقوى 

عاملية.

ترامب ينتقد معاملة فلني قائال اإنها ظاملة

فرن�صا واأملانيا: على اإيران التخلي عن ال�صواريخ البالي�صتية�صكوك حول عودة وفد النظام للتفاو�س يف جنيف

اليمن���ي  الرئي����ص  دع���ا  وكالت:   � دب���ي 
عبد رب���ه من�سور ه���ادي جمي���ع اليمنين اإلى 
النتفا����ص �س���د احلوثي���ن املتحالف���ن مع 
اإيران بعد مقتل الرئي�ص ال�سابق علي عبد اهلل 

�سالح.
وطالب هادي، ال���ذي كان يتحدث يف بث 
على اله���واء مبا�رة على قن���اة العربية، بفتح 
�سفح���ة جدي���دة يف القت���ال �س���د احلوثي���ن 
الذي���ن حتالف���وا م���ع �سال���ح قب���ل اأن ينقلب 
عليهم ويعر�ص م�ساندة التحالف الذي تقوده 

ال�سعودية.
وق���ال “اأدعو جمي���ع اأبناء �سعبن���ا اليمني 
يف كل املحافظ���ات التي ل زال���ت ترزح حتت 
وطاأة ه���ذه امللي�سي���ات الإجرامي���ة الإرهابية 
اإل���ى النتفا�ص يف وجهه���ا ومقاومتها ونبذها 
و�سيكون جي�سنا البط���ل املرابط حول �سنعاء 

عونا و�سندا لهم، فقد وجهنا بذلك”. 
ووجه الرئي�ص اليمني، يف وقت �سابق من 

ام�ص الثن���ن، ببدء عملية ع�سكرية حتت ا�سم 
“�سنعاء العروبة”، تتج���ه للعا�سمة لتحريرها 
م���ن امليلي�سيات احلوثية، بينم���ا اأعلن رئي�ص 

ال���وزراء اليمن���ي، اأحمد ب���ن دغ���ر، اأن الرئي�ص 
ه���ادي �سي�سدر عفواً عاماً ع���ن كل من يقطع 

تعاونه مع احلوثين.
وتهدف عملية �سنع���اء العروبة اإلى اإنهاء 
�سيطرة النقالبي���ن احلوثين على العا�سمة 
اليمني���ة، فيما ت�ست���د املع���ارك ب�سنعاء بن 
ميلي�سي���ات احلوثي وق���وات املوؤمتر ال�سعبي 
الع���ام املوالية للرئي�ص اليمن���ي ال�سابق علي 

عبداهلل �سالح.
ونقل���ت وكالة “فران�ص بر�ص” عن م�سدر 
رئا�س���ي قول���ه اإن “الرئي����ص ه���ادي اأ�س���در 
توجيه���ات اإل���ى نائ���ب الفري���ق عل���ي حم�سن 
الأحمر املتواجد يف ماأرب ب�رعة تقدم الوحدات 
الع�سكرية للجي�ص الوطني واملقاومة ال�سعبية 
نح���و العا�سمة �سنع���اء” الت���ي ي�سيطر عليها 

احلوثيون.
وخ���الل كلمت���ه باحلفل اجلماه���ريي الذي 
اأقي���م يف العا�سم���ة املوؤقت���ة ع���دن، مبنا�سبة 

ذك���رى ال�ستق���الل، ج���دد ب���ن دغ���ر التاأكيد 
عل���ى وقوف ال�رعي���ة مع كل م���ن يقاتل �سد 
احلوثي، ودع���م املوؤمتر ال�سعب���ي العام الذي 
يقوده الرئي����ص ال�سابق �سال���ح يف �راعه مع 

احلوثين، ملواجهة التهديد الإيراين.
واأ�ساف: “دعم املوؤمتر ال�سعبي يف �راعه 
م���ع احلوثي���ن م�سلحة وطني���ة مت����ص اأمننا، 
اأم���ن كل واحد منا، واأمن حلفائن���ا من الأ�سقاء 

العرب، يف مواجهة التهديد الإيراين”.
ياأتي ذلك فيما اأعلن �سالح ر�سمياً، م�ساء 
الأح���د، اأن حزب املوؤمت���ر ال�سعب���ي العام قرر 

ف�ص ال�راكة مع ميلي�سيات احلوثي.
وق���ال �سال���ح يف ر�سال���ة وجهه���ا اإل���ى 
اجلي����ص وال�سعب اليمني وقواع���د حزبه، اإن 
ذل���ك جاء بع���د “حماقات” ارتكبته���ا جماعة 
احلوث���ي التي ت�سببت يف “جتوي���ع ال�سعب” 
م���ن اأج���ل مطامعه���ا ال�سخ�سي���ة وروؤيته���ا 

ال�سيقة التي ر�سمتها لها اإيران.

الرئيس اليمني يدعو لـ “االنتفاض” ضد الحوثيين 
 أطلق عملية “صنعاء العروبة” لتحرير العاصمة

• الرئي�ص اليمني عبدربه من�سور هادي	

احلوثي ي�سيد باغتيال �سالح 
دبي ـ العربية نت: 

احلوثي���ن،  املتمردي���ن  زعي���م  و�س���ف 
عبداملل���ك احلوث���ي، اأم����ص الثن���ن، اغتيال 
الرئي�ص اليمن���ي ال�سابق، علي عبداهلل �سالح، 

باليوم “ال�ستثنائي والتاريخي”.

وق���ال احلوث���ي اإن “منا�سداتن���ا لزعي���م 
ميلي�سيات املوؤمتر قوبلت مبوقف �سلبي”.

 كما دعا زعيم احلوثين مل�سرية كربى يف 
�سنعاء اليوم الثالثاء، ملا اأطلق عليها “�سكرا 

هلل” بعد مقتل الرئي�ص اليمني ال�سابق.

 بيروت ـ اف ب: 

ق���ال م�س���در حكوم���ي �س���وري اإن وف���د 
احلكوم���ة مل يقرر بعد م���ا اإذا كان �سيعود اإلى 
جني���ف، اليوم الثالثاء، ل�ستئن���اف مفاو�ساته 

مع املعار�سة حتت اإ�راف الأمم املتحدة.
وقال امل�س���در لوكالة “فران�ص بر�ص” اإن 
القرار النهائي مل يتخذ بعد، واإن دم�سق ل تزال 
تفكر يف مدى جدوى م�ساركته يف املفاو�سات، 
م�سيفا اأنه بعد اتخاذ القرار �سيتم الإعالن عنه 

عرب القنوات الدبلوما�سية املعتمدة.
من جانبه، اأكد يحيى العري�سي، املتحدث 
با�سم وفد املعار�سة املوحد، اأن رئي�ص الوفد 
ن�ر احلريري، �سيعود اإلى جنيف م�ساء الثنن.

ومل ت�س���در اأي معلوم���ات ام����ص الثنن، 
م���ن مكت���ب املبع���وث ال���دويل اخلا����ص اإلى 
ال�ساأن ال�سوري، �ستيف���ان دي مي�ستورا، حول 
ا�ستئن���اف اجلول���ة الثامن���ة م���ن املفاو�سات 
ال�سورية يف جنيف، بعد اأن اأعلن دي مي�ستورا، 
اخلمي����ص املا�س���ي، اأن���ه دع���ا الوف���ود اإل���ى 

ا�ستئناف املناق�سات اليوم الثالثاء.
واجلمع���ة املا�سي، و�س���ع رئي�ص الوفد 
احلكوم���ي ال�سوري، ب�سار اجلعف���ري، مو�سع 
ال�س���ك عودة وفده اإل���ى املفاو�سات، م�سريا 
اإل���ى اأن اإ����رار املعار�سة عل���ى احلديث عن 
رحي���ل الرئي����ص ال�سوري ب�س���ار الأ�سد “عمل 

ا�ستفزازي”.



أحمد مهدي

يواص��ل فري��ق الس��يدات للكرة 
لخ��وض  اس��تعداداته  الطائ��رة 
األندية  ألع��اب  دورة  منافس��ات 
والت��ي  للس��يدات،  العربي��ة 
س��تحتضنها إمارة الش��ارقة بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة خالل 
النص��ف األول م��ن ش��هر فرباير 
املقبل، وذلك بقيادة الجهاز الفني 
املكون من املدرب إبراهيم الورقاء 
ومساعده محمد حسن بورويس.

وق��ال الورقاء ل� “البالد س��بورت” 
إن الفري��ق يخوض تحضرياته عىل 
قدم وس��اق من أجل االس��تحقاق 
الع��ريب، حيث تضم القامئة األولية 
ما يق��ارب من 20 العبة يش��كلن 
مزيج من العبات الخربة، باإلضافة 
الصاعدات  املوهوب��ات  بعض  إىل 
من برنامج اكتشاف املواهب الذي 
ترشف عليه وزارة ش��ؤون الشباب 

والرياضة.

وأض��اف أن الفري��ق كان يتدرب 
حوايل 6 أيام يف األس��بوع، وقد تم 
تخفيض عدد الحص��ص التدريبية 
إىل خمس عرب منح الالعبات راحة 
يوم��ي الثالثاء والجمع��ة من كل 
أس��بوع، ع��ىل أن يتم رف��ع وترية 
التحض��ريات مجدًدا خ��الل الفرتة 
القادم��ة للوصول إىل أعىل مراحل 

الجاهزية الفنية والبدنية.
وذكر الورقاء أن الحصص التدريبية 
مقس��مة ع��ىل وحدت��ن، حي��ث 
يرشف هو ش��خصيًّا عىل الالعبات 
م��ن ذوي الخ��ربة م��ن الس��اعة 
الس��ابعة حتى التاس��عة مس��اء، 
بينام يرشف املدرب محمد حسن 
بورويس ع��ىل فريق املواهب من 
الس��اعة الخامس��ة حتى السابعة 
مساء، وذلك بهدف تعزيز مهارات 

وإمكانات املوهوبات.
يس��عى  أن��ه  الورق��اء  وأوض��ح 

لالس��تعانة بالعبة محرتفة لتعزيز 
صف��وف الفري��ق إال أن��ه مل يجر 
التفاوض م��ع أي العبة حتى اآلن 
لح��ن التع��رف عىل املرك��ز الذي 
ين��وي تقويته، حي��ث إن التوقع 
املبديئ يشري إىل مركزي 4 و2، ورمبا 
مس��توى  بحس��ب  الوضع  يتبدل 
الالعبات خالل الحصص التدريبية، 
كام أن التعاقد مره��ون بامليزانية 
املخصصة للمحرتفة من قبل وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
وق��ال إن��ه يعت��زم خ��وض عدة 
لق��اءات ودية تجريبي��ة مع فرق 
الجالي��ات األجنبي��ة وم��ع ف��رق 
األش��بال ملعرفة نواح��ي الضعف 
والقوة لدى الالعبات وإكس��ابهن 
املزي��د من الخ��ربة واملهارات من 

خالل االحتكاك.
وذكر الورقاء أنه ال ميتلك الكثري من 
املعلومات عن األندية املشاركة يف 

ال��دورة ولكنه حص��ل عىل بعض 
املعلومات البسيطة من قبل العبة 
الخ��ربة هاج��ر األنص��اري يف ظل 
مش��اركتها الكث��رية عىل مس��توى 
الن��ادي واملنتخ��ب يف البط��والت 

الخليجية والعربية.

الورقاء: نسعى للتعاقد مع العبة محترفة لدعم الفريق
السيدات يواصلن تحضيراتهن لدورة أندية الشارقة

حسن علي

أنديتنا  ممثلو  غادر 
ال����ك����روي����ة 
امل���ش���ارك���ة يف 
ال����ب����ط����والت 

اآلسيوية لكرة القدم 
إىل   2018 ل��ل��ع��ام 
املاليزية  العاصمة 

)ك���واالمل���ب���ور(؛ 
ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 
وق��رع��ة  ورش 

التي  امل��س��اب��ق��ات 
سيحتضنها االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
يف  املالكية  فريق  وسيشارك 
أبطال  لدوري  امللحق  مباريات 
آسيا، إذ أوقعته القرعة مع فريق 
سيقام  لقاء  يف  اإلم��ارايت  العن 
يتأهل  املقبل،  يناير   30 يوم 

دور  إىل  فيه  الفائز 
ت  عا ملجمو ا
 ، بقة للمسا
فوز  حال  ويف 
عىل  امل��ال��ك��ي��ة 
فريًقا  فإن  العن، 
ثانًيا  بحرينيًّا 
إىل  س��ي��ن��ض��م 
االتحاد  ك��أس 
إىل  اآلس���ي���وي 
ج���ان���ب ف��ري��ق 
حال  يف  أم��ا  امل��ن��ام��ة، 
سيتأهل  فإنه  املالكية  خسارة 
املجموعات  دور  إىل  تلقائيًّا 

لكأس االتحاد اآلسيوي.
خالل  امللكاويون  وسيشارك 
نسخة العام املقبل يف البطوالت 
التاريخي  التتويج  اآلسيوية بعد 

امل��وس��م  للفريق 
2016- امل��ايض 
بلقب   2017
ال��������دوري 
األوىل  للمرة 
ت��اري��خ  يف 

النادي.
النادي  وميثل 

االج��ت��امع��ات  يف 
الفريق  مدير  اآلسيوية 

واملنسق  ع��ي،  محسن  سيد 
اإلعالمي عباس سلامن.

املنامة  فريق  فإن  جهته،  من 
االتحاد  كأس  يف  سيشارك  الذي 
القرعة  نتائج  وينتظر  اآلسيوي، 
التي ستقام  الورش  عىل هامش 
ديسمرب   7 5 حتى  الفرتة  خالل 
مدير  ابتعث  فإنه  ال��ج��اري، 

عمران  ال��ف��ري��ق 
األن����ص����اري، 
ي  ر ا د إ و
ال���ف���ري���ق 
فيني  ع��ي 
وامل��ن��س��ق 
اإلع���الم���ي 
تقوي؛  محمود 
يف  النادي  لتمثيل 

االجتامعات اآلسيوية.
كأس  يف  امل��ن��ام��ة  وس��ي��ش��ارك 
حاماًل  بصفته  اآلسيوي  االتحاد 
يف  امللك  جاللة  ك��أس  للقب 
النسخة املاضية )2017(، والتي 
توج بها للمرة األوىل يف تاريخه، 
النهايئ عىل  وذلك بعد فوزه يف 

املحرق )2-1(.

استعداًدا لمسابقات العام المقبل

المالكية والمنامة يشاركان بورش االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
أحمد مهدي

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

اتحاد اليد         المركز اإلعالمي
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توج وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الج��ودر فريق مركز ش��باب 
الهمل��ة بطاًل لكأس املراكز الش��بابية 
األول لك��رة القدم بف��وزه عىل مركز 
شباب سلامباد بركالت الرتجيح بعرشة 

أهداف مقابل تسعة. 
وكان الوقت األصي للمباراة قد انتهى 
بالتعادل بثالثة أهداف ملثلها ليحتكم 
الفريق��ان إىل ركالت الرتجي��ح، والتي 
ابتس��مت إىل فريق الهملة يف املباراة 
التي أقيمت عىل استاد النادي األهي 
بحض��ور النائ��ب غ��ازي آل رحم��ة، 
والنائ��ب حم��د ال��دورسي، والوكيل 
املس��اعد للمراكز والهيئات الش��بابية 
الش��يخ صقر بن س��لامن آل خليفة، 
والوكي��ل املس��اعد لش��ؤون الرياضة 
واملنش��آت خالد الح��اج، إضافة عدد 
من رؤس��اء املراكز الش��بابية جامهري 

الفريقن. 
وبدأت املب��اراة ب��ن الفريقن بحذر 
شديد؛ خوفا من تلقي أحدهام هدفا 
مبكرا يبعرث أوراق��ه، ولكن رسعان ما 
تجاوز الفريقان مرحل��ة الحذر لتبدأ 
سلسلة من الهجامت عىل املرمين إىل 
أن متكن العب سلامباد حسن القصاب 

)25( من تس��جيل اله��دف األول يف 
الفريقان  بعده��ا  ليواص��ل  املب��اراة 
الندي��ة والتناف��س واإلث��ارة ليتمكن 
العب سلامباد كاظم حسن من تعزيز 
تق��دم فريقه بهدف ث��ان يف الدقيقة 
)31(، العبو الهملة متكنوا من ترتيب 
صفوفهم قبل انتهاء الشوط األول من 
املباراة ومتكن العبهم املتألق حس��ن 
الهدار من تقليص النتيجة بتس��جيله 
الهدف األول لفريقه يف الدقيقة )38(، 
ويف الدقيق��ة )41( متكن الهداف من 

النتيجة لينتهي الشوط األول  معادلة 
بالتعادل اإليجايب. 

الشوط الثاين كان حامسيا منذ البداية، 
وش��ن الفريقان هجامت منظمة عىل 
املرمين ليتمكن الع��ب الهملة عادل 
عبدالله من وض��ع فريقه يف املقدمة 
بعد تسجيله الهدف الثالث يف الدقيقة 
)52( وبعد هدف التقدم حاول فريق 
س��لامباد تعديل النتيجة إىل أن متكن 
م��ن إدراك التعادل عن طريق البديل 
حسن زويد )79( ليعلن حكم املباراة 

نهاية املباراة، واحت��كام الفريقان إىل 
ركالت الرتجيح. 

الجودر: مواصلة المبادرات 
الرياضية

ويف ترصيح له مبناس��بة ختام النسخة 
األوىل م��ن كأس املراك��ز الش��بابية، 
قال وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
“إن املتتب��ع لكأس املراكز الش��بابية 
يف نس��ختها األوىل ي��درك متاما حجم 

األهداف النبيل��ة التي يحملها الكأس 
يف احتضان الشباب البحريني وتنمية 
مهارته وقدرات��ه يف رياضة كرة القدم 
مب��ا يتوافق م��ع رؤية ممث��ل جاللة 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��امل  املل��ك 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية  سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، والرامي��ة إىل تعظيم دور 
املراكز الش��بابية وإرشاك منتسبيها يف 
العديد من الربامج املتنوعة ومن بينها 

الربامج الرياضية”.  
وأضاف “يشكل كأس املراكز الشبابية 
فرص��ة مواتية لتعزي��ز أوارص التالقي 
بن شباب البحرين للتنافس الرشيف 
فيام بينهم عىل لقب الكأس الذي جاء 
بعد انته��اء دوري املراكز الش��بابية، 
إضاف��ة إىل كون��ه امل��كان املناس��ب 
الكتش��اف املزي��د م��ن املواهب يف 
مج��ال كرة القدم، ك��ام أنه يعترب من 
الروافد املهمة لتزويد األندية الوطنية 
بالالعب��ن املتميزي��ن القادري��ن عىل 
تحقيق اإلب��داع والتميز يف مجال كرة 

القدم”.
وتابع وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
“لقد حظي الكأس مبش��اركة ش��بابية 
واس��عة وق��دم من خالله��ا الالعبون 
ع��ىل امت��داد مبارياته روح��ا رياضة 
وتنافس��ية رشيفة من أج��ل تحقيق 
اللقب يف النسخة األوىل، والتي أكدوا 
من خالله التطور الكبري يف رياضة كرة 
القدم البحرينية، وش��غف منتس��بي 
املراكز الش��بابية باملشاركة يف الربامج 
الرياضي��ة الت��ي تس��اهم يف تعظيم 

دورهم يف احتضان الشباب”.

الجودر يتوج الهملة بطال لكأس المراكز الشبابية في نسخته األولى
بعد فوزه بركالت الترجيح على سلماباد

ضاحية السيف        اللجنة اإلعالمية
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الجودر متوجا الهملة بكأس المراكز الشبابية 

األهي  ال��ن��ادي  إدارة  اتخذت 
قراراً يقيض مبوجبه إيقاف العب 
السلة حسن  لكرة  األول  الفريق 
بسبب  آخر؛  إشعار  حتى  شاكر 
تغيب الالعب عن مشاركة فريقه 
األخرية ضمن  البحرين  مباراة  يف 
منافسات دوري زين لكرة السلة. 
وتم إبالغ الالعب بالقرار اإلداري 
األول  تلقاها  هاتفية  مكاملة  عرب 
والبحرين  األه��ي  مباراة  بعد 

األخرية.
وبحسب مصادر “البالد سبورت” 
إدارة  م��ع  تحدث  ال��الع��ب  إن 
النادي حول املستحقات املتأخرة 
املايض،  املوسم  منذ  لديه  التي 
وذلك  الجاري  للموسم  إضافة 
اآلن،  من  تقريباً  أسبوعن  قبل 
اإلدارة  من  ج��واب��اً  تلقى  وق��د 
نفسها أنه سيتحصل عىل جزء من 
عىل  مييض  أن  رشط  مستحقاته 
املقبل،  للموسم  الجديد  عقده 
جملة  الالعب  رفضه  ما  وه��ذا 

صلة  هناك  ليس  كون  وتفصيال؛ 
والعقد  مستحقاته  موضوع  بن 

الجديد الذي طرحته اإلدارة. 
أن  اإلدارة  حفيظة  أث��ار  وم��ا 
الالعب تواجد يف التدريبات التي 
يف  وأيضاً  املحادثة  ه��ذه  تلت 
مباراة البحرين، إال أنه مل يشارك 
الالعب،  من  موقف  يف  اللقاء  يف 
لتقم اإلدارة بعدها باتخاذ القرار 

وإبالغه فوراً. 
من  الصارم  القرار  أن  تأكيد  بكل 
جانب اإلدارة األهالوية له معان 
كثرية ويف أولوياته أنها ال تقبل من 
مبثل  معها  يتعامل  أن  العب  أي 
“يل  تعتربه  التي  املواقف  هذه 
مكانته  عن  النظر  بغض  الذراع” 
الفنية وتأثريه عىل الفريق، ولكن 
غياب  سيشكل  نفسه  الوقت  يف 
هزة  القادمة  املرحلة  يف  شاكر 
الالعبن؛  ولزمالئه  للفريق  كبرية 
ألن له ثقال فنيا كبريا يف تشكيلة 
األهي، وهذا بكل تأكيد سيتضح 

يوم  املنتظر  القمة  لقاء  يف  جلياً 
يواجه  حينام  املقبل  الخميس 

املنامة.
وال يعترب قرار اإليقاف هو األول 
الذي تتخذه إدارة النادي عموما؛ 
أصدرت  قليلة  أشهر  وقبل  كونها 
القرار نفسه بحق العبن من فئة 

لعبة كرة القدم للرجال، وهام 
أحمد  ال��ح��ارس 

م��ش��ي��م��ع، 
وح����س����ن 
ال��ف��رح��اين 

ألس���ب���اب مل 
عنها  يكشف 

حتى اآلن!

ذكر األمن العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينن أن االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” وافق عىل 
تغيري فرتة االنتقاالت الشتوية.

ونقل املوقع الرسمي لالتحاد ترصيحا مقتضبا لألمن العام أوضح فيه أن “الفيفا” وافق عىل تعديل فرتة التسجيل 
الشتوية للموسم الحايل 2018-2017 لتصبح من الفرتة 25 ديسمرب الجاري وحتى 21 يناير املقبل، وذلك بعد أن 

كانت من 2 وحتى 29 يناير املقبل.
وجاء التعديل بناء عىل طلب االتحاد البحريني من جانب نظريه الدويل؛ للتعديل، خصوصا مع التغيريات املتوقع 
حدوثها عىل روزنامة املسابقات، بعد عدم إقامة كأس الخليج، وإلغاء بطولة غرب آسيا، والتي كان من املقرر أن 

تشارك فيها منتخباتنا الكروية. يشار إىل أن دوري بنك البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل اختتمت فيه يوم 
أمس منافسات القسم األول، وتبقى القسم الثاين ب� 9 جوالت أيضا.

بسبب مطالبته بمستحقاته المتأخرة

األهلي يوقف حسين شاكر حتى إشعار آخر!

“الفيفا” يغير فترة التسجيل الشتوية المحلية

علي مجيد 
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النجمة يعبر محطة التضامن 
بدوري اليد 

علي مجيد

حقق فريق النجمة فوزه الخامس عىل التوايل 
يف دوري اليد إثر عبوره التضامن بنتيجة 

)28/33( يف اللقاء الذي أقيم يوم أمس يف 
مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة ملنافسات 

دوري أندية الدرجة األوىل.
وكان الشوط االول قد انتهى أيضا لصالح “الرهيب” بفارق 8 أهداف 
وبنتيجة )10/18(، وبذلك اصبح رصيده 15 نقطة والتضامن بخسارته 

السابعة عىل التوايل صار رصيده 7 نقاط. 
ويأيت هذا اللقاء بسبب مشاركة النجمة يف البطولة اآلسيوية لألندية 
بحيدر آباد والتي اختتمت مؤخرا بتحقيق الفريق املركز االول، وكان 

من املقرر أن يخوض الفريق  لقاء آخر مؤجل امام باربار يوم الخميس 
املقبل اال ان لجنة املسابقات باالتحاد البحريني لكرة اليد ارتأت 

تأجيله. 
وستتوقف منافسات الدوري حالياً بسبب تحضريات منتخبنا الوطني 
االول للمشاركة يف التصفيات اآلسيوية بكوريا الجنوبية مطلع العام 

املقبل، عىل ان يعود استئنافها يف شهر فرباير املقبل كام هو يف جدول 
اتحاد اللعبة. ويشري ترتيب الفرق بعد نهاية مباراة االمس: باربار 
واألهي 16 نقطة، النجمة 15، الشباب واالتفاق 14، الدير 13، أم 

الحصم 12، سامهيج 11، توبي 10، البحرين 8 وأخريا التضامن 7 نقاط. 

سماوي الرفاع أمام سترة.. 
واالتحاد يقابل المدينة

محمد الدرازي

تفتتح مساء اليوم )الثالثاء( مباريات الجولة 
13 واألخرية من القسم األول لدوري زين 
الدرجة األوىل لكرة السلة، بإقامة لقاءين، 

إذ يلتقي يف املباراة األوىل الرفاع وسرتة، يف 
الساعة السادسة مساًء، وتليها مبارشة مباراة 

مدينة عيىس واالتحاد عند الساعة 7:45 مساًء، وتقام املباراتان عىل 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتستكمل لقاءات الجولة اليوم الثالثاء، عرب إقامة لقاءين، إذ يلتقي 
البحرين مع الحد، فيام يلعب الحالة مع املحرق، عىل أن تختتم الجولة 

يف اليوم التايل بلقاءي النجمة وسامهيج، املنامة واألهي.
وسيغيب عن مجريات هذه الجولة فريق النويدرات لخضوعه إىل 

الراحة اإلجبارية وفق نظام املسابقة.
يف املباراة األوىل، يأمل الرفاع ملواصلة سلسلة نتائجه اإليجايب ة يف 

الدوري وحصد العالمة الكاملة؛ للحفاظ عىل موقعه يف املركز السادس 
عىل جدول الرتتيب.

يف املقابل، يتطلع سرتة للتخلص من مستنقع الهزائم واستعادة بسمة 
االنتصارات؛ لإلبقاء عىل حظوظه قامئة يف املنافسة عىل التأهل للمربع 
الذهبي. وميتلك الرفاع يف حوزته 17 نقطة من 6 انتصارات و5 هزائم، 

فيام ميتلك سرتة 15 نقطة من 4 انتصارات و7 هزائم.
ويف اللقاء الثاين، متيل الكفة الفنية ملصلحة االتحاد العائد للمنافسات 

مجدًدا، والباحث عن تحقيق انتصاره السادس هذا املوسم.
فيام يأمل مدينة عيىس للخروج بأقىص فائدة فنية من اللقاء.

وميتلك االتحاد بحوزته 16 نقطة يحتل بها املرتبة الثامنة، أّما املدينة 
فيمتلك 13 نقطة يف املركز 11.

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي

بدأ منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت سلسلة تحضرياته 

اإلعدادية لنهائيات كأس آسيا 
2018، التي ستقام شهر فرباير 

املقبل يف الصن تايبيه.
ويخوض املنتخب حصصه 

التدريبية عىل صالة اتحاد كرة 
اليد بأم الحصم.

وبحسب الربنامج املعد من 

قبل الجهاز الفني للمنتخب 
بقيادة املدرب الوطني عادل 

املرزوقي، فإن املنتخب 
سيخوض خالل الفرتة الحالية 3 
إىل 4 حصص تدريبية أسبوعيا، 
عىل أن تكون التدريبات يومية 

بدءا من 13 ديسمرب الجاري.
وكان املنتخب قد تأهل 
للنهائيات اآلسيوية بعد 

صدارته ملجموعته يف 
التصفيات، إذ حصد 7 نقاط 

من فوزين عىل العراق 
واإلمارات، وتعادل مع 

السعودية.
إىل ذلك، قرر االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم إقامة قرعة 
نهائيات كأس آسيا 2018 
للصاالت يوم 12 ديسمرب 

الجاري، وذلك يف الصن تايبيه.
وستقسم املنتخبات ال� 16 
املشاركة إىل 4 مجموعات، 
واملنتخبات هي: البحرين، 

العراق، لبنان، األردن، اليابان، 
كوريا الجنوبية، الصن، 

أوزبكستان، قريغزستان، إيران، 
طاجيكستان، فيتنام، ميامنار، 
تايلند، ماليزيا، والصن تايبيه.

منتخب كرة الصاالت يبدأ اإلعداد لكأس آسيا

منتخب كرة الصاالت

حسين شاكر 

انطلق يوم الجمعة املايض عىل مضامر 
حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة 
الس��يارات يف ال��رشق األوس��ط” يوم 
الس��باقات الوطني��ة، وذلك من خالل 
أرب��ع بطوالت محلي��ة وأبرزها بطولة 
“تحدي حلب��ة البحرين الدولية 2000 
الناري��ة  الدراج��ات  وبطول��ة   ”CC
BMR600، بطولت��ا الدراجات النارية، 
 ،BSBK بطولة البحرين للس��وبر بايك
.BSSB وبطولة البحرين سوبر سبورت

وخالل منافس��ات الجول��ة الثالثة من 

تحدي الحلبة والتي ش��هدت منافسة 
ومش��اركة كبرية يف ثاين جوالتها، وذلك 
مبشاركة 17 متنافًسا عىل لقب التحدي، 
متكن كل من الش��يخ سلامن بن عيىس 
آل خليفة ورائد حمو والشيخ حمد بن 
عيىس آل خليفة من تصدر التأهيالت.

أما منافس��ات السباق فقد متكن حمد 
بن عي��ىس من إنه��اء الس��باق األول 
املكون من 12 لفة عىل مضامر الحلبة 
الداخلية يف 15 دقيقة و55.824  ثانية، 
ويف املرك��ز الثاين س��لامن ب��ن عيىس 

وبف��ارق 2.665 ثانية، وثالًثا أحمد بن 
خنن وذل��ك يف 16 دقيق��ة و01.166 
ثاني��ة، رابًعا ن��ارص العلوي، خامًس��ا 
تيم بريكن، سادًس��ا رائ��د حمو وخلفه 
يل س��تونز، الثامن ماجد حمو، تاس��ًعا 
طارق التاج��ر ويف املركز العارش رمزي 

القصاب.
 BMR600 أما بطولة الدراجات النارية
فش��هدت مش��اركة 18 س��ائًقا وذلك 
ضمن فئتن الس��وبر ستوك والهورنت، 
وضمن فئة الس��وبر ستوك فقد متكن 

أحمد املعين��ي من الفوز باملركز األول 
ضم��ن س��باق الجول��ة ومحقق��ا 12 
دقيق��ة و57.261 ثاني��ة، ثانيا محمد 
الزي��دان وبف��ارق 6.383 ثاني��ة ويف 
املرك��ز الثالث نارص الخ��را وذلك يف 
13 دقيق��ة و25.357 ثانية، رابًعا فهد 
الغربي وخامس��ا نواف الشعيبي، فئة 
الهورنت أوال محمد العتيق، ثانيا بول 
روزسيزويسيك وثالثا أحمد عبد السالم.
أم��ا بطول��ة البحري��ن للس��وبر بايك 
BSBK فش��ارك به��ا 12 متس��ابًقا يف 

جولتها الثانية للموس��م والتي خطف 
س��باقها األول أحم��د املعين��ي منهًيا 
الس��باق األول يف 12 دقيقة و48.653 
ثاني��ة، حيث جاء ثانيا ويس��ي بريس، 
وثالثا سلامن خلف، رابعا ساكا توتارو 
وخامسا ديجون كومتون، سادسا فادي 
باكوس، س��ابعا كيي مارتن ثامنا روبن 
بات��ي. أما منافس��ات الس��باق الثاين 
فتق��دم س��لامن خلف للمرك��ز األول 
منهيا الس��باق يف 12 دقيقة و 56.640 
ثاني��ة، وثاني��ا أحمد املعين��ي بفارق 

6.111 ثاني��ة وثالثا ويس��ي بريس. أما 
بطولة الجديدة للدراجت النارية 125 
يس يس فج��اء اوال جورجي��س موكبيل 
منهيا 8 لف��ات يف 13 دقيقة و08.467 
ثانية، وثانيا عبدل سامي وثالثا حسن 

األسود ورابعا يوسف قائد. 
وينطل��ق ي��وم الس��باقات الوطنية يف 
جولت��ه الرابع��ة يف 13 يناي��ر 2018 
املقب��ل، ف��ال تفوتوا حضور وتش��جيع 

البطوالت املحلية.

حمد بن عيسى والمعيني يتألقان في السباقات الوطنية بالحلبة 
الصخير        حلبة البحرين الدولية

إبراهيم البوعينين

يب��دأ منتخبنا الوطن��ي للرجال لكرة 
اليد مس��اء اليوم )الثالث��اء( املرحلة 
األخرية من برنامج اإلعداد التحضريي 
للمش��اركة يف التصفي��ات اآلس��يوية 
الس��ابعة ع��رشة، والت��ي س��تقام يف 
جمهوري��ة كوريا الجنوبية يف ش��هر 
يناي��ر املقبل، واملؤهل��ة إىل مونديال 

العامل بأملانيا والدمنارك 2019. 
واختار املدرب اآليسلندي جودنسون 
21 العب��اً يف القامئ��ة األخ��رية، وهم: 
عي عي��د، محم��ود عبدالقادر، عي 
م��ريزا، محمد مريزا، حس��ن الصياد، 
ع��ي يوس��ف، محمد حبي��ب، عي 
محمد  الزميور،  عبدالل��ه  عبدالقادر، 
عبدالحس��ن، أحم��د ج��الل، محمد 
جاس��م  محف��وظ،  كمي��ل  املق��ايب، 
السالطنة، عي خميس، مهدي سعد، 
حس��ن ش��هاب، محم��د ع��ي مريزا 
وحس��ن مدن، أحمد حسن، ومحمد 

حسن هاين.
وأكد عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة 

املنتخبات إس��امعيل باقر بأن تجمع 
اليوم سيكون يف غياب العبي النجمة 
الذي��ن فضل الجه��از الفني إراحتهم 
بع��د مش��اركتهم األخ��رية بالبطولة 
اآلس��يوية لألندية، مش��رياً أن برنامج 
التدريب��ات س��يبداً محلي��اً إىل حن 
املشاركة يف البطولة الدولية الودية يف 
السادس والعرشين من الشهر املقبل 
ببولندا، والتي يش��ارك فيها منتخبات 
بولندا، بيالروس��يا، واليابان إضافة إىل 

منتخبنا، ومن ثم املشاركة يف البطولة 
الدولي��ة يف روماني��ا م��ع منتخبات 
روماني��ا، تون��س وأح��د املنتخب��ات 
األوروبي��ة يف الفرتة من الرابع وحتى 
السابع من يناير، فيام يختتم برنامج 
التحض��ريي للتصفي��ات بالس��فر إىل 
الياب��ان ومالقاة املنتخ��ب الياباين يف 
مبارات��ن وديت��ن قب��ل التوج��ه إىل 
كوريا الجنوبية؛ لخوض غامر البطولة 
اآلس��يوية، والت��ي تنطل��ق يف الثامن 

عرش من شهر يناير املقبل.
ويقع منتخبن��ا الوطني يف املجموعة 
الثانية بالبطولة اآلس��يوية إىل جانب 
منتخبات عامن، أسرتاليا وأوزبكستان، 
ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل املنتخبان 
الحاص��الن عىل املركزين األول والثاين 
إىل الدور الثاين، وبعدها يتم تقس��يم 
إىل  املتأهل��ة  الثامني��ة  املنتخب��ات 
مجموعتن تلعب بنظام الدوري من 
دور واح��د؛ لتحديد أط��راف املربع 

الذهبي.

أش��اد األمن العام املساعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، األم��ن الع��ام للجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة عبدالرحم��ن صادق 
عس��كر بال��دور الب��ارز لألطق��م اإلدارية 
واإلعالمية يف مختلف الدورات والتظاهرات 
الرياضية التي ش��اركت بها اللجنة األوملبية 
البحريني��ة خ��الل الف��رتة املاضي��ة والتي 
حقق��ت خالله��ا سلس��لة م��ن اإلنجازات 
والنجاحات املتمي��زة بفضل جهود الكوادر 
اإلدارية واإلعالمية، وما قامت به من عطاء 

ال يقل شأًنا عن الالعبن.
جاء ذل��ك، خالل حفل التكريم الذي أقامه 
األم��ن الع��ام صباح أم��س مبق��ر اللجنة 
للكوادر اإلدارية واإلعالمية املرافقة لبعثات 
اللجن��ة األوملبي��ة يف ال��دورات الخليجية 
واآلس��يوية واألوملبية  املحص��ورة يف الفرتة 
م��ن 2015 حت��ى أكتوب��ر 2017، وذل��ك 
بحضور املدراء التنفيذين وكبار املس��ؤولن 
يف اللجن��ة األوملبية. ونقل عس��كر لألطقم 

اإلداري��ة واإلعالمية تحي��ات وتقدير ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية وش��ؤون 
الش��باب، رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، 
مشيًدا بجهودهم املتميزة وعطائهم الكبري 
يف مختلف املشاركات الخارجية والتي كانوا 
خاللها مثاالً يف التف��اين واإلخالص، وهو ما 
س��اهم يف تهيئة مختلف الظ��روف املثالية 

أمام الالعب��ن لتحقيق تلك اإلنجازات التي 
عززت مكانة الرياضة البحرينية.

وأوضح عس��كر أن هذا التكريم البس��يط 
يعت��رب مبثابة ملس��ة وفاء وتقدي��ر للجهود 
الكب��رية الت��ي بذلته��ا األطق��م اإلداري��ة 
واإلعالمي��ة، معرًب��ا عن اعت��زازه الكبري مبا 
قدموه من جه��د وعطاء متمنيًّا لهم املزيد 
م��ن التوفيق والنج��اح يف خدم��ة الحركة 

الرياضية.

تم تكريمهم أمس في احتفالية مبسطة... عسكر:منتخب اليد يبدأ استعداداته األخيرة لتصفيات كأس العالم

دور بارز للكوادر اإلدارية واإلعالمية في اللجنة األولمبية

إسماعيل باقر
عسكر يتوسط المكرمين من الوفود اإلعالمية واإلدارية للبعثات الخارجية
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يف أوىل فعاليات نارص )11( للموسم 
الجدي��د، وبتوجيه��ات م��ن ممث��ل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
األع��ى  املجل��س  رئي��س  الش��باب 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة، ينّظم املكتب 
اإلعالمي لس��موه ومرك��ز املعلومات 
وبالتع��اون م��ع القن��اة الرياضي��ة 
بتلفزيون البحرين دورة يف املهارات 
رياضة  منافس��ات  لتغطية  اإلعالمية 

الخيل مبختلف أنواعها.
وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الش��يخ 
أن  خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن  ن��ارص 
مملكة البحرين تهت��م كثريًا بتطوير 
كاف��ة جوان��ب الحرك��ة اإلعالمية يف 
اململكة واالرتق��اء مبكوناته املقروءة 
إىل  باإلضافة  واملرئي��ة،  واملس��موعة 
اإلع��الم اإللكرتوين ومواق��ع التواصل 

االجتامعي والتي باتت س��مة العرص 
والطريق األرسع إليصال املعلومات، 
مش��ريًا سموه إىل أن التطور اإلعالمي 
وحري��ة اإلع��الم ش��كلت األس��اس 
املت��ن ملس��رية التط��ور الدميقراطي 
وعالم��ة ممي��زة من عالم��ات نجاح 
سياسات وبرامج مرشوع جاللة امللك 
اإلصالحي من أجواء االنفتاح وزيادة 
هام��ش كفالة حرية ال��رأي والتعبري 
وتداول املعلومات والشفافية يف إطار 

من التعددية التي تسود املجتمع.
وبّن س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة أن اإلع��الم الري��ايض هو 
جزء أس��ايس م��ن منظوم��ة اإلعالم 
البحريني وب��ات من الواجب العمل 
عى تطويره بصورة مستمرة وعلمية 
وتزويد منتس��بيه بأب��رز املعلومات 
التدريبية الحديث��ة التي تتوافق مع 
التط��ور اإلعالم��ي يف مختلف بلدان 

الع��امل األم��ر الذي س��يكون له تأثري 
إيجايب عى مس��رية اإلع��الم الريايض 

وكوادره الشابة.
وأشار سموه إىل أن الدورة التدريبية 
لتغطي��ة  اإلعالمي��ة  امله��ارات  يف 
منافس��ات رياضة الخي��ل تعترب من 
الربام��ج الهام��ة واملتمي��زة الهادفة 
لتحقي��ق التطور املس��تمر يف اإلعالم 
الري��ايض البحرين��ي ال��ذي حقق يف 
السنوات األخرية قفزات نوعية كبرية 
يف مختل��ف جوانب��ه وجعلته واحًدا 
من األجه��زة اإلعالمية املتطورة عى 
مختلف األصعدة، مش��رًيا سموه إىل 
أنه ال ميكن ألح��د أن يتجاهل الدور 
األس��ايس لإلع��الم الري��ايض بعد أن 
أصبح واقًع��ا ورضورة ملا له من تأثري 
كب��ري يف نقل الص��ورة الحقيقية عن 
الرياضة البحرينية، وتوجيه الرس��ائل 
االيجابي��ة والنقد البناء الذي يس��هم 

يف تس��ليط الض��وء ع��ى التحديات 
الت��ي تواجه الرياض��ة والعمل بروح 
الفري��ق الواحد من أجل امليض قدًما 
يف تطوير مس��رية ه��ذا الجهاز الذي 
بات يسهم بش��كل واقعي يف عملية 
التطوير املستمر للرياضة البحرينية.

ونّوه س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة إىل حرص��ه الت��ام ع��ى 
ملنتس��بي  التدريبية  الف��رص  دع��م 
البحريني والهادفة  الري��ايض  اإلعالم 
إىل تزوي��د منتس��بي ه��ذا القط��اع 
باملعلوم��ات الحديثة وصقل قدرات 
الك��وادر الش��ابة العامل��ة فيه عرب 
دورات تدريبي��ة متقدمة يف مختلف 
الجوانب بحيث تكون جميع عنارص 
التدريب حارضة يف ه��ذه الدورات، 
مؤكًدا أن اإلعالم الريايض بات يحظى 
باهتامم ومتابع��ة كبرية من مختلف 
رشائح املجتمع األمر الذي يس��تدعي 

املزيد من االهت��امم وتضافر الجهود 
لتشكيل  إعالم متميز وكوادر وطنية 
ش��ابة ق��ادرة ع��ى االرتقاء بش��أن 
الرياضة البحرينية ونقل الوقائع كام 
تحدث ومبصداقية، إضافة إىل تحقيق 

مب��دأ النقد البناء ملا ل��ه من أهمية 
بالغة يف االرتق��اء مبنظومة العمل يف 

الرياضة الخليجية.
وبّن سموه أن اتس��اع حجم وتطور 
النش��اط الريايض يف اململكة وازدياد 
الفعالي��ات التي تحتضنه��ا البحرين 
س��اهم يف بروز العديد من وس��ائل 
اإلع��الم الري��ايض وخاص��ة اإلع��الم 
االلكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي 
األمر الذي يحتم عى الجميع تأهيل 
الك��وادر العامل��ة يف تل��ك املجاالت 
بصورة صحيحة للمش��اركة يف عملية 

تطوير الرياضة البحرينية.
وتعترب هذه الفعالية أول نش��اطات 
دورة ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة 
الرمضاني��ة )نارص 11( التي س��تقام 
خالل لي��ايل ش��هر رمض��ان املبارك، 
وذلك يف بداية االس��تعداد للنش��اط 

الريايض.

ناصر بن حمد: اتساع نشاط الخيل يتطلب تطوير الكوادر الشابة
المكتب اإلعالمي لسموه ينظم دورة في التغطية اإلعالمية للخيل

تغطية       المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

تلقى ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة املزيد من برقيات التهاين 
مبناسبة فوز سموه باملركز األول 
يف بطولة الرشق األوسط للرجل 

الحديدي والتي أقيمت يف 
مملكة البحرين، وتأهل سموه 

إىل بطولة العامل للرجل الحديدي 
التي ستقام يف كونا بهاواي يف 

أكتوبر 2018.
وأعرب املهنئون عن خالص 
تهانيهم وتربيكاتهم لسمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لتحقيقه هذا اإلنجاز العاملي 

الكبري والفوز الذي تحقق نظري 
التدريبات املتواصلة والعمل 

املتقن من قبل سموه لإلعداد 

لهذه البطولة الدولية.
وأشار املهنئون إىل الجهود 
الكبرية التي يبذلها سموه 

لالرتقاء باملسرية الرياضية يف 
مملكة البحرين والتي أصبحت 
تجني مثارها من خالل تحقيق 

اإلنجازات الرياضية املتميزة عى 
مختلف األصعدة.

هذا، وتلقى سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة برقيات 

التهنئة من كل من: جميل بن 
محمد عيل حميدان وزير العمل 

والتنمية االجتامعية، خالد 
بن عبدالرحمن املؤيد رئيس 

غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
الدكتور خالد محمد الرويحي 
الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة 

وصناعة البحرين، خالد إبراهيم 
كانو رئيس مجلس إدارة النادي 

األهيل، أحمد بن زايد الزايد 

رئيس ديوان الخدمة املدنية، 
الدكتور أحمد جعفر عيىس 

رئيس مجلس إدارة نادي االتحاد، 
الدكتور عبدالله بن أحمد منصور 
آل ريض، النائب عيىس عبدالجبار 

الكوهجي، محمود يوسف 
املحمود رئيس تحرير جريدة 

دييل تربيون، يوسف صالح 
الدين وعائلته، مروان فؤاد كامل 

مدير إدارة املوارد والخدمات 

باألمانة العامة للمجلس األعى 

للشباب والرياضة، أبناء املرحوم 

عبدالجبار محمود الكوهجي، 

يوسف محمد أحمد بوزيد رئيس 

نادي القادسية سابًقا، الدكتورة 

مي بنت سليامن العتيبي رئيس 

مجلس إدارة مدرسة بيان 

البحرين، طالل فؤاد كانو عضو 

مجلس إدارة النادي األهيل.

ناصر بن حمد يتلقى المزيد من برقيات التهاني
بمناسبة فوزه ببطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي

أعل��ن النائ��ب األول للمجل��س األعى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتح��اد 
البحريني أللعاب القوى س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عرب حس��اب 
س��موه الش��خيص يف االنس��تغرام، عن 
مشاركة س��موه ببطولة #أقوى_رجل_
بحرين��ي يف ال��وزن الخفي��ف، والتي 
تأيت ضم��ن مبادرات س��موه الرياضية 
الداعمة للش��باب البحرين��ي والقطاع 
الري��ايض باململك��ة، والتي س��ينظمها 
املكتب اإلعالمي لسموه يف شهر فرباير 
من العام القادم بخليج البحرين تحت 

رعاية سموه.

وقال س��موه: “إننا نعتز مبش��اركتنا يف 
ه��ذه البطول��ة، والتي تأيت تش��جيًعا 
ودعاًم لكافة املش��اركن الذين اختاروا 
خ��وض غامر ه��ذه البطول��ة بفكرتها 
النوعي��ة، ملا تتميز ب��ه من صفات تنم 
ع��ن الق��وة والثب��ات، حي��ث يتصف 
املنافس��ون عليها ممن لديهم املقدرة 
بأنهم ذوو إرصار وعزمية، إذ ستش��هد 
البطولة بأن متصدرها سيكون أول من 
ين��ال رشفها ويدخل تاريخ البطولة من 
أوس��ع ابوابها، نظ��رًا لكونها األوىل من 

نوعها عى مستوى مملكة البحرين.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة: “الش��ك أن إقامة هذا امللتقى 
الريايض وما سيشهده من تجمع لذوي 
اإلمكانيات العالي��ة واملتميزة يف مجال 
الق��وة والتحمل والتحدي، س��ينعكس 
أثره عى مخرج��ات البطولة بأن ُتفرز 
ع��ن وج��وه جدي��دة تع��د جديرة يف 
اعت��الء منصات التتويج، ليش��كل ذلك 
منفعة حقيقية له��م تصب يف تحقيق 
تطلعاتهم وآمالهم التي عقدوها، ومن 
املمكن أن ينالوها بكل اقتدار ورفعة”، 
متمنيًّا س��موه لجميع املش��اركن دوام 
التوفيق والنجاح بهذه املشاركة، معرًبا 
س��موه يف الوقت ذاته عن ثقته الكبرية 

التي ستش��هدها  العالية  باملس��تويات 
البطولة، خصوًصا أن التحضريات األولية 
للبطولة تنبئ عن مش��اركة واسعة من 

قبل الشباب البحريني.
هذا، وقد اعتمد س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة املس��ابقات الرئيس��ية 
التي ستش��هدها بطولة #أقوى_رجل_
بحريني، يف كل األوزان، حيث سيشهد 
الوزن الثقيل مس��ابقات: مشية الفالح، 
رف��ع الجذع”، س��حب الس��يارة، ورفع 
التاير ورفع الس��يارة ، وسيشهد الوزن 
املتوس��ط والخفيف األلعاب ذاتها مع 

اختالف األوزان.

كام واعتمد سموه املسابقات املصاحبة 
ل�”لكب��ار والصغار” وهي: ش��د الحبل 
5×5، مصارع��ة األذرع، فن��ون القت��ال 
املختلطة 5×5، سحب القرقور، املطارح 
والدردور. واعتمد س��موه مس��ابقات 
املنطق��ة الرتفيهية للصغ��ار عى ثالث 
فئات الفئة األوىل “8-6 سنوات” الفئة 
الثانية “-9 11 س��نوات” والثالثة “-12 
14 س��نة”، والتي تتضمن: ش��د الحبل 
5×5، مصارعة األذرع، فنون رفع التاير 
واملطارح، وللراغبن يف التس��جيل بهذه 
البطولة عن طري��ق املوقع اإللكرتوين: 

.)bhrstrongestman.com(

خالد بن حمد يعلن مشاركته ببطولة أقوى رجل بحريني ويعتمد المسابقات
عبر حسابه الشخصي بـ”انستغرام”

الرفاع        المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

أجريت قرعة منافسات دوري غيث 
لكرة القدم يف نس��خته األوىل، تحت 
رعاية النائب محمد يوسف املعريف، 
وبحضور ممثلن عن الفرق املشاركة 
واللجن��ة التنظيمي��ة، وذلك مبجلس 
املعريف مبنطقة الرفاع، حيث أسفرت 
القرع��ة ع��ن مجموع��ات متوازن��ة 
ومنافس��ة قوي��ة مرتقبة ب��ن الفرق 
املش��اركة. حيث يلتقي يف املجموعة 
األوىل فريق ش��باب س��بأ مع فريق 
الزعي��م وفريق رفاع س��تي، وجاءت 
العام��ر،  أ، مجل��س  القلع��ة  ف��رق 
املجموعة  الخليجي��ة يف  والجامع��ة 

الثانية، فيام ضمت املجموعة الثالثة 
فرق مجلس الجاسم، بافانا، والعميد. 
أما املجموع��ة الرابع��ة فقد ضمت 
فرق فريج املرتاحن وشباب الرشقي 

والقلعة ب. 
وق��د عرب املع��ريف يف كلم��ة له بعد 
االنتهاء من القرعة عن دور الرياضة 
يف جمع الشباب وإذكاء روح التنافس 
الرشيف بينهم، مشريًا إىل أن “العقل 
الس��ليم يف الجس��م الس��ليم”، وأن 
الرياضة اليوم أصبحت أسلوب حياة 
ال ميك��ن االس��تغناء عن��ه، ومن دور 
املسؤولن تعزيز هذا القطاع ودعمه 

بكافة املوارد املمكنة، كام قّدم الشكر 
للفريق القائم ع��ى تنظيم البطولة 
وعى رأسهم األستاذ مروان عبدالله.

وق��د انطلق��ت منافس��ات البطولة 
مس��اء أمس وتس��تمر حت��ى نهاية 
ديس��مرب ع��ى مالع��ب ن��ادي ألبا، 
وبحس��ب نظام البطولة فإنه يتأهل 
فريق��ان م��ن كل مجموعة يف دوري 
املجموعات بحس��ب أولوية النقاط، 
ثم تتنافس الف��رق املتأهلة الثامنية 
بنظام إخ��راج املغلوب إىل أن يتأهل 

فريقان إىل املباراة النهائية.
وقد وصف محمد معن كابنت فريق 

القلع��ة أ، قرعة البطول��ة باملتوازنة 
لجميع الفرق، رغم أن مستوى الفرق 
الجديدة يبق��ى مجهوال، إال أن عدًدا 

من الفرق القوي��ة املعروفة توزعت 
عى املجموعات بش��كل متساو، مام 
يجعلنا يف انتظار املفاجآت من الفرق 

الجديدة.
وقد أكد املسؤولون يف جمعية غيث 
أن هذه البطولة ستس��تمر بش��كل 
س��نوي لتحقق أه��داف الجمعية يف 
توظيف طاقات الش��باب وتوجيهها، 
واالعتناء بتعزيز قيم الصحة والرياضة 
لديهم، باإلضافة إىل خلق جو تنافيس 
إيج��ايب، طامح��ن أن تك��ون ه��ذه 
ال��دورة أيقونة متمي��زة بن املهتمن 
بالك��رة البحريني��ة، وذل��ك بتواجد 
مثل هذه الفرق القوية وباس��تمرار 
الدع��م والتعاون م��ع محمد املعريف 

واملسؤولن بنادي ألبا.

إجــــــراء قـــرعــــة دوري “غــيــــث” لـكـــــرة الـقـــــــدم
تحت رعاية النائب المعرفي

البالد سبورت

النائب المعرفي متوسًطا ممثلي الفرق والمنظمين



أكد املحرق جدارته بصدارة دوري 
بن��ك البحري��ن الوطن��ي ألندي��ة 
الدرج��ة األوىل لكرة الق��دم، بعد 
ف��وزه عىل الرف��اع الرشقي بهدفني 
دون رد، يف اللق��اء ال��ذي جم��ع 
الطرفني مس��اء أمس عىل االس��تاد 
الوطني، ضمن ختام الجولة 9 من 
املس��ابقة وهو ختام القسم األول 

أيضا.
الفوز  يدي��ن املحرقاوي��ون به��ذا 
راش��د  ج��ال  لالعب��ني  الثم��ني 
اللذين  عبداللطي��ف  وإس��اعيل 
س��جال هديف الف��وز يف الدقيقتني 

)65( و )90+4(.
فوز أنهى به املحرق القس��م األول 
دون خس��ارة وبج��دارة، إذ حقق 
الفوز يف 8 مناس��بات، وتعادل مرة 
واحدة وكانت يف لقاءه مع الشباب.
ويف لق��اء ث��ان أقيم عىل االس��تاد 
الوطن��ي، حقق املنامة ف��وزا كبريا 
عىل األه��ي بأربعة أهداف مقابل 

واحد.
وس��جل للمنام��ة كل من:محمود 
عبدالرحمن “رينغو” )12(، هشام 
منص��ور )55(، عي حبي��ب )77( 
وس��املو )82(، فيا س��جل لألهي 

مهدي حميدان يف الدقيقة )74(.
نتيج��ة معنوي��ة أع��ادت ال��روح 
للمنامة، يف حني أن الخسارة أعادت 
األهي م��ن جديد لذي��ل الرتتيب 

بالتشارك مع فريق االتحاد يف ذات 
الرصيد من النقاط )5 نقاط(.

ويف لق��اء أقيم عىل اس��تاد األهي، 
حقق املالكية فوزا الفتا عىل الرفاع 

بثالثة أهداف دون رد.
أهداف املالكي��ة جاءت عرب عيىس 
ال��ذي س��جل هدف��ني يف  ال��ربي 
الدقيقتني )8( و )32( وسيد هاشم 
عدنان من ركلة ج��زاء يف الدقيقة 

.)82(
نتيج��ة أع��ادت املالكي��ة لطريق 
االنتص��ارات، بعد تع��ره بالتعادل 
يف الجولة الس��ابقة أم��ام املنامة، 
والخس��ارة هي الثانية عىل التوايل 
للرفاع يف الدوري بعد خسارته أمام 

املحرق يف الجولة السابقة.

مجريات المحرق والرفاع 
الشرقي

جاء الشوط األول أقل من املتوسط، 
خاصة مع ع��دم وجود العديد من 
الف��رص املحقق��ة للتهدي��ف عىل 

الجانبني.
العب الرفاع الرشقي جاسم خليف 
حاول بتسديدة من خارج املنطقة، 
إال أن كرت��ه ج��اءت س��هلة يف يد 
حارس املحرق س��يد محمد جعفر 

.)3(
وكان��ت الفرص��ة األب��رز للرشقي 
حين��ا لع��ب املحرتف تان��دا كرة 
رأس��ية وصلته من رضبة ركنية، إال 

أن دفاع املح��رق أنقذ املوقف من 
هدف محقق )15(.

وحاول العب املحرق عيىس موىس 
عرب تس��ديدة م��رت كرته��ا جوار 

القائم األمين )30(.
زي��اد  املح��رق  وج��رب مح��رتف 
الدربايل خيار التس��ديد من رضبة 
ثابتة، إال أن كرته جاءت عالية دون 

تركيز خارج امللعب )37(.
وسدد املحرقاوي صالح عبدالحميد 
ك��رة ثابتة تابعها زميله إس��اعيل 
عبداللطي��ف، إال أن كرته جاورت 
القائ��م األي��ر ملرم��ى الرشق��ي 

.)45+1(

الشوط الثاني

أجرى مدرب املحرق سلان رشيدة 

تبديال مع بداية الشوط عرب دخول 
جال راشد مكان طالل النعار.

واس��تطاع املحرق تس��جيل هدف 
الس��بق وصوال للدقيقة )65( بعد 
أن سدد الس��وري محمد وائل كرة 
أبعده��ا ح��ارس الرشقي  أرضي��ة 
الل��ه وارتدت إىل  إبراهيم لط��ف 
زميل��ه جال راش��د وس��ددها يف 

الشباك معلنا تقدم فريقه.
حاول الرف��اع الرشق��ي العوده يف 
النتيج��ة،  إال أن املحاوالت مل تكن 

بالفاعلية املطلوبة.
أراد مدرب الرف��اع الرشقي عيىس 
الدورالهجومي،  الس��عدون تفعيل 
ف��أرشك األخوي��ن ع��ي ومحم��د 
عبدالل��ه م��كان فيص��ل بودهوم 

وجاسم خليف. 
وكانت أبرز فرصة تسديدة لالعب 
محمد امل��ال، أمس��ك كرتها حارس 

املحرق بسهولة )83(.
لجأ مدرب املحرق إىل الحفاظ عىل 
التقدم وأرشك املدافع محمد صالح 

بديال لعيىس موىس.
و ظ��ن الجمي��ع أن اللق��اء اتج��ه 
للنهاي��ة دون تغيري عىل مس��توى 
النتيج��ة، بي��د أن الع��ب املحرق 
إس��اعيل عبداللطي��ف أىب إال أن 
ي��رتك بصمته بهدف جاء يف الوقت 

املحتسب كبديل للضائع.
أدار املباراة الحكم نواف شكرالله، 
وعاون��ه ي��ارس تلف��ت و س��لان 
الرابع عبدالشهيد  والحكم  طاليس، 

عبداألمري.

جدول الترتيب

1.املحرق )25( نقطة
2.النجمة )20(
3.املالكية )17(
4.الشباب )14(
5.املنامة )11(
6.الرفاع )10(

7.الرفاع الرشقي )9(
8.الحد )6(

9.األهي )5(
10.االتحاد )5(

فرحة جمال راشد بهدفه )تصوير: أحمد علي(من لقاء المحرق والرفاع الشرقي )تصوير: رسول الحجيري(
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المحرق بطاًل للشتاء في دوري NBB الكروي بفوز ثنائي
أكد صدارته مع ختام القسم األول بتخطي الشرقي

ال����م����ال����ك����ي����ة ي����ت����خ����ط����ى ال��������رف��������اع ب����ث����اث����ي����ة الف����ت����ة
فوز منامي وهدف أهاوي ملغى يثير الحفيظة ويرجع “النسور” للقاع

علي مجيد و أحمد مهدي

استطاع فريق املنامة تحقيق 
بداية إجابية يف اللقاء، بعد أن 
سجل هدف السبق مبكرا، عرب 

كرة عرضية ارضية من سعد 
العامر تابعها زميله محمود 

عبدالرحمن “ رينغو” وتصدى لها 
الحارس العجيمي قبل أن ترتد 

ملحمود ويكملها يف املرمى وصوال 
إىل الدقيقة )12(.

وحاول األهي العودة يف النتيجة، 
فسدد املحرتف كوليبايل كرة دون 

أن تجد موقعا يف شباك حارس 
املنامة رضا بهرام )22(.

وأجرى مدرب املنامة محمد 
الشمالن تبديال اضطراريا بدخول 
املدافع األير سيد حسني العلوي 

مكان محمد احمد )37(.
ومل تشهد الدقائق التالية أي 

جديد يذكر؛ لينتهي الشوط األول 
بتقدم منامي. 

الشوط الثاني

سجل املنامة هدف مضاعفة 
النتيجة عرب الالعب هشام 

منصور يف الدقيقة )55( بعد أن 
توغل داخل املنطقة دون رقابة 

وسدد كرة سهلة يف الشباك.
وأجرى مدرب األهي يوسف 
املناعي تبديلني دفعة واحدة 
بدخول إبراهيم خليل وعي 

العصفور مكان مجتبى عبدعي 
ومجتبى غلوم )59(.

متكن األهي من تسجيل هدف 
التقليص عرب رأسية للمحرتف 

ساليو، إال أن الحكم ألغى الهدف 
بداعي تسجيله باليد )62(.

القرار القى اعرتاضا كبريا من قبل 
األهالويني عىل الحكم عبدالعزيز 

رشيدة، والذي أشهر البطاقة 

الصفراء يف وجه صاحب الهدف 
ومهدي حميدان.

ونجح األهي يف التقليص، بعد 
أن لعب عي العصفور كرة 

ملهدي حميدان الذي سدد كرة 
مرت من بني قدمي الحارس 

املنامي )74(.
ومل تدم فرحة األهي طويال، 

فلعب البديل املنامي، الربازيي 
برونو كرة عرضية أرضية تابعها 

البديل اآلخر عي حبيب يف 
املرمى )77(.

واصل املنامة تفوقه وسجل 
الهدف الرابع بعرضية من عي 

حبيب تابعها الكونغويل ساملو يف 
املرمى األهالوي )82(.

دخل الرفاع باندفاع قوي وكبري يف 
الدقائق األوىل بغية هز الشباك 

ولخبطة أوراق خصمه عرب تحركات 
ومتريرات البينية لحسني سلان 

وكميل األسود وضياء سعيد 
املساندين للمهاجم دانيلو وسنحت 

فرصة لضياء سعيد وهو مواجهة 
املرمى إال أنه مل ُيحسن التعامل 
مع الكرة )6(. يف الجهة األخرى 

املالكية كان مرتاجعاً متاماً ولوحظ 
عليه اللعب عىل الكرات املرتدة 
بانطالقات أحمد يوسف وإرساء 

عامر وعيىس الربي وسيد رضا عيىس 
واملهاجم الوحيد هاشم سيدعيىس، 
ومن أوىل الكرات التي تقدم فيها 

الفريق استطاع أن يرضب الرفاعيني 
بهدف مبكر من أقدام عيىس الربي 
مستغاًل متريرة مثالية من سيد رضا 

عيىس من الجهة اليمنى )8(.
بعد الهدف عاد الرفاع المتالك زمام 

األمور من حيث االستحواذ عىل 
الكرة واللعب يف منطقة املالكية 
ولكن دون فاعلية تذكر يف ظل 
افتقاده للحلول من جهة وأيضاً 

للتكتل الدفاعي للخصم، واستمر 
ذلك كثرياً حتى كرر املالكية فعلته 
عرب هجمة مرتدة منظمة يف الجهة 

اليمنى لهاشم سيدعيىس ليمررها 
لزميله عيىس الربي الذي أودعها 

يف مرمى الحارس عبدالله الكعبي 
)32(. حاول الرفاع أن يفعل يشء 

ويعيد نفسه للقاء إال أن محاوالته 
بائت كلها بالفشل.

 

الشوط الثاني

مل يتغري الحال كثرياً يف الشوط 
الثاين من حيث استمرار الرفاعيني 
يف ضغطهم ملنطقة املالكية بأكرب 
عدد من الالعبني واملالكية يدافع 

باستبسال عن مرماه. الدقيقة األوىل 

توقف حارس املالكية عبدالكريم 
والعارضة لكرة حسني سلان من 

ركنية يف الجهة اليمنى. بعدها 
طالب الرفاع بركلة جزاء إثر سقوط 

كميل األسود داخل منطقة جزاء 
املالكية إال أن الحكم مل يحتسب 

يشء )9(. املالكية أوىل كراته 
الخطرة كانت عرب عي عاشور 

بتنفيذه خطئ من الجهى اليمنى 
لينقذها الكعبي برباعة )13(. واصل 

الفريقان يف سجالها مع الدقائق 
املتبقية وسط أعصاب مشدودة إثر 

وجود تدخالت قوية من الجانبني 
مع احتجاج كبري من الفريقني 

وجاهريها عىل حكم اللقاء 
عبدالله عيىس. الرفاع واملالكية 
أجرى تبديالتها بهدف تنشيط 
الصفوف، ليتحصل املالكية عىل 
ركلة جزاء إثر عرقلة العبه عار 

حسن من ِقبل أسامة بوغامني 
ليتقدم لها سيد هاشم عدنان 
ويسجل الهدف الثالث )37(.

بعد الهدف اندفع املالكية عىل 
مرمى الرفاع بغية زيادة الغلة إال 
أنه مل ينجح يف ذلك كا هو حال 

الرفاع الذي مل يستطع من هز 
شباك خصمه رغم الدقائق الست 

اإلضافية للشوط.

األه��ل��ي ال��م��ن��ام��ة و  م��ج��ري��ات ال��م��ال��ك��ي��ة وال���رف���اعم��ج��ري��ات 

 عبدالعزيز شريدة، وعاونه سيد جالل محفوظ وفيصل علوي، 
عبداهلل قاسم وعاونه نواف شاهين وصالح جناحي والحكم الرابع وليد محمود.

وسيدعدنان محمد حكمًا رابعًا.

 أدار اللقاء 
 أدار اللقاء طاقم تحكيم

طاقم تحكيم

من لقاء المنامة واألهلي     )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

العبو األهلي احتجوا كثيرا على الهدف الملغى

من لقاء الرفاع والمالكية )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

فرحة ملكاوية بالفوز المهم 
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بتجرع نابويل وباريس وفالنسيا طعم الهزمية 
األوىل، تقلصت القامئة “الخالية من الخسارة” 

إىل 3؛ برشلونة وإنرت ومانشسرت سيتي.. 

أكرث من ثلث الطريق من دون سقوط، هذا 
يعني الكثري، وهذا يضاعف ترقب وفضول 

تفاصيل “الرضبة األوىل”.. 

فقد فات ووىل الزمن “الخايل من الرضبات”.! 

14 رضبة، -بعضها من وحي الخيال- خَلص 
فيها دي خيا مانشسرت يونايتد من ورطة 

كربى..

يف لندن كان املشهد غاية يف “اإلجحاف”؛ فقد 
انحنى “جامل” أرسنال أمام “قبح” يونايتد.. 

ويف رواية أخرى؛ مورينيو استحق بواقعية ما 
اعتاد الحصول عليه من فينغر، فالغاية تربر 

الوسيلة.. 

واحدة من روائع كرة القدم؛ أنها تحتمل 
وببالغ الصواب اآلراء املتضاربة.. 

اليغري أعاد كتناشيو الستينات أمام نابويل 
وانترص بنهج كرة العصور القدمية..

لن يكرتث أبًدا يوفنتوس بهذا الرأي، فقد 
حقق يف سان باولو ما ذهب من أجله..

بطل إيطاليا مل يكن مبقدوره مجاراة فريق 
ساري كرويًّا..

لكن الرص والغلق والدهاء من فنون اللعبة، 
وإن كانت ال تستحق عناء ساعتي جلوس 

أمام الشاشة!  

تلك الحبكة ستكرر بعد 4 أيام، وبنفس 
الفلسفة، سيميض مورينيو قدًما نحو مواجهة 

غوارديوال..

الربتغايل سيتسلح بشجاعة كربى؛ سيهاجم 
ويبادر ويباغت وسرياوغ اإلعالم والجمهور.. 

يف الفوز أو الخسارة

مورينيو يجيد األلعاب الذهنية، وُيتقن 
مواجهة بيب.. وليس العكس

يف كرة القدم، شتان بني الفعل ورد الفعل.! 

من يدير ميالن اتخذ قراره بتعجيل األمر.. 

من يدير ميالن أصاًل؟!

ا أن التخبط والعشوائية وصلت  واضح جدًّ
ذروتها.. 

جلب غاتوسو مدرًبا، يعني أن القرار تم 
اتخاذه: املوت الرسيري ُمتعب.. هذه رصاصة 

رحمة.

برسعة شديدة انتهت قرعة أكرب بطولة يف 
العامل؛ كلمة بوتني ثم كلمة انفانتينو، وبعد 

جرعة من الرقص متت العملية.. مراسم بدأت 
وانتهت يف ساعة واحدة. 

بعد خرب لعب منتخب السعودية مباراة 
االفتتاح، مل يكن واضًحا ما إذا كان هناك ما 

يستحق الكالم.!  

اليوم وغًدا، تتأرجح 8 بطاقات يف 8 
مجموعات من أجل اكتامل عقد املتأهلني 

لثمن النهايئ..

عىل األرجح، “معجزة” اتلتيكو لن تتحقق. 

ومن أجل دوري أبطال أوروبا “منعش”، 
ا تأهل يونايتد وليفربول  مطلوب جدًّ

ويوفنتوس ونابويل واشبيليه.

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

celecao-9
@hotmail.com ،وكاالت(: س��يكون مصري يوفنتوس اإليطايل( 

وصيف البط��ل، بني يديه عندما يس��افر إىل 
برياي��وس اليوم الثالثاء ملواجه��ة اوملبياكوس 
اليون��اين، في��ام يلتقي باي��رن ميونيخ األملاين 
وضيفه باريس س��ان جرمان يف مباراة ثأرية 
لتحدي��د الزعام��ة بينهام، وذل��ك يف الجولة 
السادس��ة األخ��رية م��ن دور املجموع��ات 

ملسابقة دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
يف املجموعة الرابعة، كان االعتقاد السائد هو 
أن يوفنتوس سيحس��م بطاقت��ه قبل الوصول 
إىل الجولة األخرية، لك��ن حصوله عىل نقطة 
واحدة من مواجهتيه مع برش��لونة اإلس��باين 
)3-0 ذهاب��ا و0-0 ايابا( واكتف��اءه بالتعادل 
خارج قواعده مع سبورتينغ لشبونة الربتغايل 
)1-1(، جع��اله ينتظ��ر حت��ى مبارات��ه م��ع 

اوملبياكوس.
وبعد أن ضمن برش��لونة تأهله والصدارة يف 
الجولة الس��ابقة بتعادله مع فريق “السيدة 
العج��وز” يف تورين��و، س��ينال بط��ل ايطاليا 
البطاقة الثانية يف حال فوزه عىل اوملبياكوس 
ال��ذي فقد أي فرصة )نقط��ة واحدة(، وذلك 
بغض النظر عن نتيجة س��بورتينغ يف “كامب 

نو”.
كام س��يضمن فريق امل��درب ماس��يميليانو 
اليغ��ري تأهله حتى يف حال الخس��ارة، رشط 
عدم فوز سبورتينغ وذلك ألن تعادل الفريق 
الربتغايل يف “كامب نو” سيجعله عىل املسافة 
ذاته��ا من منافس��ه اإليطايل ول��كل منهام 8 
نقاط لكن األخ��ري يتمتع بأفضلية املواجهتني 

املبارشتني بينهام كونه فاز ذهابا 2-1.
ويدخ��ل رجال اليغ��ري إىل مب��اراة بريايوس 
بأفضل معنوي��ات ممكنة بعد فوزهم الغايل 
ج��دا الجمعة يف ال��دوري املحيل عىل نابويل 
املتص��در يف عقر داره 1 - صفر بفضل هدف 
لألرجنتين��ي غونزالو هيغواين الذي أس��قط 

فريقه السابق بني جامهريه.
وأكد العب الوس��ط الفرن��ي بليز ماتويدي 
بعد الف��وز عىل نابويل يف “س��ان باولو”، أن 
فريقه ذاه��ب إىل اليونان م��ن أجل النقاط 
الثالث، مضيفا لش��بكة “س��كاي س��بورتس” 
اإليطالي��ة “يج��ب أال نفك��ر باملخاطرة )اي 
اللعب للتع��ادل( بل أن ندخ��ل إىل امللعب 

بذهنية الفوز كعادتنا”.
وتابع “س��نذهب إىل هن��اك من أجل اللعب 
بطريقتن��ا املعتادة ضد خص��م صعب، لكننا 
منلك كل م��ا نحتاجه لتحقي��ق نتيجة جيدة 

والحصول عىل 3 نقاط حاسمة”.
وم��ن املؤكد أن يوفنتوس يف وضع أفضل من 
س��بورتينغ ع��ىل كافة األصع��دة، ألن النادي 
الربتغ��ايل يحت��اج إىل الف��وز ع��ىل العمالق 
الكاتال��وين ال��ذي مل ي��ذق طع��م الهزمية يف 
املسابقة عىل ملعبه يف مبارياته ال�23 األخرية، 
وتحديدا منذ س��بتمرب 2013، كام أن الفريق 
الربتغايل مل يحقق أي فوز يف األرايض اإلسبانية 

يف 11 زيارة )8 هزائم و3 تعادالت(.

ويف املجموعة الثانية، س��يكون بايرن ميونيخ 
أم��ام مهمة صعبة عندما يس��تضيف باريس 
س��ان جرمان ألن��ه بحاجة للف��وز بفارق 4 
أه��داف عىل رج��ال املدرب اإلس��باين اوناي 
اميري من أجل ازاحتهم ع��ن الصدارة، كونه 

خرس ذهابا بثالثية نظيفة.
وكان��ت خس��ارة النادي الباف��اري يف باريس 
مفصلي��ة إذ أدت إىل اقالة امل��درب اإليطايل 
كارلو انش��يلويت واالس��تعانة مبدربه القديم 

يوب هاينكيس للمرة الرابعة.
وحق��ق بايرن بداية رائع��ة مع املدرب الذي 
ق��اده إىل ثالثية ال��دوري وال��كأس املحليني 
ودوري ابط��ال اوروبا ع��ام 2013، إذ فاز يف 

تسع من مبارياته العرش معه حتى اآلن.
لكن مهمة الثالثاء س��تكون صعبة ضد فريق 
ف��از بجمي��ع مبارياته الخمس يف املس��ابقة 
حتى اآلن، كام أن الفوز بفارق 4 أهداف عىل 
النادي الباريي ليس امرا سهال بل إنه “حلم 
غري قابل للتحقيق” بحس��ب ما اعترب مدافع 

بايرن ماتس هوميلس.
أما هاينكيس فتحدث عن مواجهة “نفس��ية 
بحت��ة”، مؤكدا “نريد الفوز عليهم وأن نظهر 
ما نحن قادرون عليه. أما كل يشء آخر )الفوز 

بفارق 4 اهداف(، فبعيد عن الواقعية”.

واس��تعد بايرن للمواجهة بأفضل طريقة من 
خالل الفوز عىل هانوفر 1-3 بفضل التشييل 
ارت��ورو في��دال والفرني كينغس��يل كومان 
والبولندي روبرت ليفاندوفس��ي ومساهمة 
توم��اس مولر الذي ق��دم اداء الفت��ا يف اول 
مب��اراة له بعد ع��ودة من اصاب��ة ابعدته 5 

اسابيع.
ام��ا بالنس��بة لس��ان جرم��ان، فيدخ��ل إىل 
املواجه��ة عىل خليف��ة هزميت��ه األوىل هذا 
املوسم السبت يف الدوري املحيل أمام مضيفه 

سرتاسبورغ 1-2.
وكشف اميري “أين لس��ت قلقا” قبل املباراة 
ضد بايرن، وقال ردا عىل سؤال “كال، الفريق 
مل يفق��د تفاؤله. املهم يف االمر ان نعمل بجد 
وان نحافظ عىل هدوئنا. مباراة الثالثاء مهمة 
لنا النها تشكل اختبارا يف مواجهة فريق يريد 

الذهاب بعيدا يف املسابقة االوروبية”.
ويف املب��اراة األخرى ضمن ه��ذه املجموعة، 
سيكون عىل اندرلخت البلجيي تحقيق شبه 
معجزة من أج��ل الحصول عىل املركز الثالث 
املؤه��ل إىل “يوروبا” لي��غ”، كونه يحتاج إىل 
الفوز بفارق 3 أهداف عىل مضيفه س��لتيك 
االس��كتلندي الذي ميلك 3 نقاط، فيام يدخل 

ضيفه إىل املباراة دون اي نقطة.

ويف املجموعة األوىل، تبدو بطاقة الدور الثاين 
يف جيب مانشسرت يونايتد اإلنكليزي، املنتيش 
من فوزه الغايل الس��بت خ��ارج قواعده عىل 
غرميه املح��يل ارس��نال )1-3(، وذلك عندما 

يستضيف سسكا موسكو الرويس.
وس��يضمن فريق امل��درب الربتغ��ايل جوزيه 
موريني��و تأهل��ه والصدارة يف ح��ال تعادله 
وبإمكانه التأهل حتى لو خرس بفارق س��تة 
أهداف يف حال مل يفز بازل الس��ويرسي عىل 

مضيفه بنفيكا الربتغايل.
ويتصدر فريق “الش��ياطني الحمر” بفارق 3 
نقاط عن كل بنفيكا وسسكا، فيام يقبع بطل 

الربتغال يف ذيل املجموعة دون نقاط.
ويف ح��ال الس��قوط املس��تبعد ليونايتد عىل 
ارضه وفوز بازل عىل بنفيكا، ستتعادل الفرق 
الثالثة ب���12 نقط��ة، وس��يتأهل يونايتد إال 
يف حال خس��ارته بفارق س��بعة أهداف كام 
سيتصدر إال يف حال خس��ارته بفارق خمسة 
أهداف، م��ا يجعل تأهله محس��وما إىل حد 

كبري.
ويبدو بازل يف وضع افضل من سس��كا نتيجة 
املواجهتني املبارشتني بينهام، وعليه أن يحقق 
نتيج��ة أفضل م��ن الفريق ال��رويس أو مثلها 

تعادال أو هزمية ليضمن بطاقته.
وال ينس��حب األمر ذاته عىل اتلتيكو مدريد 
اإلسباين الذي يبدو يف طريقه لتوديع املسابقة 
ألن عليه الفوز عىل مضيفه تشلي اإلنكليزي 
الذي ضمن أوىل بطاقت��ي املجموعة الثالثة، 
وأن يخرس روما اإليطايل أمام ضيفه املتواضع 
ق��ره باخ االذربيجاين الذي تلقت ش��باكه 13 

هدفا حتى اآلن.
وسيضمن تش��لي صدارة املجموعة يف حال 
فوزه أو تعرث روم��ا بالتعادل أو الهزمية، فيام 
س��يتأهل األخري بف��وزه أو بتعادل اتلتيكو يف 

لندن.
وميلك اتلتيكو أفضلي��ة املواجهتني املبارشتني 
أم��ام روما، ما يعني أن ف��وزه وتعادل األخري 
م��ع ق��ره باخ س��يمنح وصيف بط��ل 1974 

و2014 و2016 بطاقة الدور الثاين.

جولة الحسم 

تحطيم تمثال ميسي

في انتظار المكافأة

اتلتيكو يواجه شبح الخروج المبكر من دوري ابطال أوروبا 

ب��������ازل  - ب����ن����ف����ي����ك����ا 

سسكا  - ي��ون��اي��ت��د  م 

ب����اري����س  - ب������اي������رن 

ان��درل��خ��ت  - س��ل��ت��ي��ك 

اتلتيكو  - تشيلسي 

ك�����اراب�����اغ   - روم�������ا 

سبورتينغ  - برشلونة 

اولمبياكوس - يوفنتوس
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دوري ابطال أوروبا
الجولة  5

)وكاالت(: حط��م مجهولون، التمثال 
الخاص بالنجم ليونيل ميي، أيقونة 
برشلونة اإلس��باين، واملوجود بالقرب 
من ضف��اف نهر ال بالت��ا، بالعاصمة 

األرجنتينية بوينس آيرس.
ووجد متثال النجم األرجنتيني، ملقى 
عىل األرض، بعد أن قامت مجموعة 
من األف��راد، مل تتمكن قوات الرشطة 
م��ن تحدي��د هويتهم بع��د، بقطع 

ساقيه من بعد كاحل القدم.
وتع��د هذه ه��ي امل��رة الثانية التي 
يتعرض فيها متث��ال ميي يف بوينس 

آي��رس، من��ذ إزاح��ة الس��تار عن��ه 
ألع��امل   ،2016 حزيران/يوني��و  يف 

تخريب.
وكانت املرة السابقة يف يناير املايض، 
حي��ث ت��رك املخرب��ون متث��ال نجم 
األرجنتيني” بدون  “التانجو  منتخب 

رأس وأذرع.
ويوجد متث��ال ميي بج��وار متاثيل 
أخ��رى ملش��اهري يف ع��امل الرياض��ة 
العاملي��ة، م��ن بينهم العب الس��لة 
خينوبي��يل،  إميانوي��ل  األرجنتين��ي 

تمثال ميسي بعد التحطيم وسائق الفورموال 1، مانويل فانخيو.

)وكاالت(: ق��ال ريناتو جاوتش��و، مدرب 
جرمييو الربازييل، إنه يستحق متثاال بعدما 
قاد الفري��ق للتتويج بكأس ليربتادوريس 
لكرة القدم، والتأهل لكأس العامل لألندية 
يف اإلمارات، وتعهد رئيس النادي الربازييل 

بتحقيق طلبه.
وأصبح جاوتشو، أول برازييل يحرز لقب 
ليربتادوري��س العبا ومدربا، حيث س��بق 
ل��ه تحقيق اإلنجاز عام 1983 عندما كان 

مهاجام لجرمييو.
وقال امل��درب قبل الس��فر إىل األرجنتني 
لخوض إي��اب نه��ايئ ليربتادوريس، أمام 
النوس بعد تفوقه ذهابا 0-1، يف الربازيل: 
“إذا ف��زت باللق��ب ومل يقيم��وا يل متثاال 

سأس��تقيل.. ك��م لقب��ا أحتاج ليش��يدوا 
يل متث��اال يف االس��تاد؟ أم أنه��م ينتظرون 

وفايت؟”
وعاد فريق جاوتش��و بالفوز من بوينس 
آي��رس 1-2، ليحقق جرمييو اللقب للمرة 
الثالثة، وبات امل��درب يف انتظار املكافأة 
تكليال لقصة كفاح عىل مدار 3 عقود مع 

نفس النادي.
وقال روميل��دو بولزان، رئي��س جرمييو: 
“وعد التمثال س��يتحقق.. سنجد وسيلة 
إلقامته لي يكون جاوتشو أكرث سعادة”.

إىل  فريق��ه  م��ع  وس��يذهب جاوتش��و 
اإلم��ارات لخوض منافس��ات كأس العامل 
لألندية، مس��تلهام تجربت��ه عند التتويج 

بكأس إنرتكونتيننت��ال، التي كانت تجمع 
بطيل أوروبا وأم��ريكا الجنوبية، حني قاد 
جرميي��و للفوز 1-2 عىل هامبورج األملاين 
عام 1983، وس��جل ثنائية فريقه واختري 
أفضل الع��ب يف املب��اراة الت��ي أقيمت 

باليابان.
ونجح جاوتشو يف نقل شخصيته لالعبيه، 
بإتباع أس��لوب لعب واقع��ي، واالعتامد 
عىل الجوانب الخططية أكرث من املهارات 
الفنية التي يتميز بها العبو الربازيل عادة.
وكان جاوتش��و، قريبا من مالمس��ة كأس 
ليربتادوري��س عندم��ا ق��اد فلوميني��ي 
للنه��ايئ يف 2008، لكن��ه خ��رس بركالت 

الرتجيح أمام ليجا دي كيتو اإلكوادوري.

وق��ال جاوتش��و يف ترصيح س��ابق مثري 
للج��دل، إن��ه كان العب��ا أفض��ل م��ن 
كريس��تيانو رونالدو، نج��م ريال مدريد 
الحايل، لكنه مل يحظ بنفس شهرته، ورمبا 
يجمعه القدر بالهداف الربتغايل، وأفضل 
العب يف العامل خمس مرات يف نهايئ كأس 

العامل لألندية.
ويرى جاوتش��و نفس��ه مدربا مستقبليا 

ملنتخب الربازيل.
وق��ال يف لهج��ة واثقة: “أن��ا متأكد أنني 
س��أدرب الربازيل.. مي��يض املنتخب حاليا 
بش��كل جيد مع املدرب تيت��ي، لكن إذا 
واصلت الفوز باأللقاب س��أتوىل املنصب 

ريناتو جاوتشوبالتأكيد يف وقت الحق”.
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نجــاح متميـز لــ “جيبــك” فـي معــرض جيبكــا 
�شاركت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكماويات 
بجن���اح متميز يف املعر�س ال���ذي اأقيم على هام�س 
املنت���دى ال�ش���نوي الثاين ع����رش لالإحت���اد اخلليجي 
للبرتوكيماوي���ات والكيماوي���ات )جيب���كا( ال���ذي 
ا�شت�ش���افته مدينة جمريا باإمارة دبي خالل الفرتة 
من27 لغاية 29 نوفمرب املا�شي ومب�شاركة وفود 
من اأكرب منتج���ي البرتوكيماويات والكيماويات يف 

العامل. 
م���ن  العدي���د  ال�رشك���ة  جن���اح  وا�ش���تقطب 
ال�شخ�ش���يات البارزة يف املوؤمتر، حيث قام رئي�س 
لل�ش���ناعات  ال�ش���عودية  ال�رشك���ة  اإدارة  جمل����س 
االأ�شا�ش���ية �ش���ابك عب���د العزي���ز اجلرب���وع بزيارة 
جلن���اح ال�رشك���ة وكان يف ا�ش���تقبال رئي����س ال�رشكة 

عب���د الرحم���ن جواهري، وع���دد من اأع�ش���اء االإدارة 
التنفيذية وكبار امل�شوؤولني بال�رشكة.

وق���دم جواهري نب���ذة عن ال�رشك���ة ومنتجاتها 

م���ن امل���واد الكيماوية واالأ�ش���مدة عالي���ة اجلودة، 
والتي يتم اإنتاجها يف اأحدث امل�ش���انع واأرقاها،مع 
املراع���اة التامة لكافة املعاي���ري العاملية يف جمال 

ال�شالمة والبيئة.
واأب���دى عبدالعزي���ز اإعجابه الكبري بامل�ش���توى 
الرائ���ع ال���ذي و�ش���لت اإلي���ه ال�رشكة، كم���ا عرب عن 

تقدي���ره الكبري الإ�ش���هاماتها املتمي���زة يف املجال 
ال�ش���ناعي وجم���ال تنمي���ة املجتمع ع���رب براجمها 
التوعوي���ة املختلفة، مثنياً على الق���درات الهائلة 
الت���ي تتمتع بها ال�رشكة ب�ش���كل ع���ام، وممتدحاً يف 
الوقت ذاته االإجنازات التي حققتها خالل ال�شنوات 
املا�شية ومتيزها الكبري يف اإنتاج البرتوكيماويات 

واالأ�شمدة.
وجاءت م�ش���اركة جيب���ك يف منت���دى ومعر�س 
جيب���كا ال�ش���نوي بوف���د رفيع امل�ش���توى برئا�ش���ة 
رئي����س جمل����س االإدارة اأحم���د ال�رشي���ان، ورئي����س 
ال�رشك���ة عبدالرحمن جواهري، حي���ث تعترب ال�رشكة 
مل�ش���نعي  اخلليج���ي  لالحت���اد  موؤ�ش�ش���اً  ع�ش���واً 

البرتوكيماويات والكيماويات.

مطاعم فندق الخليج تحصد 6 جوائز مرموقة

 “المطار” تطلق خدمة تيسير سفر ذوي اإلعاقة

 “بن هندي” تحتفي بالمرأة البحرينية

ف���از فندق اخلليج البحرين للموؤمترات و�ش���با موؤخراً ب�ش���ت جوائز من جوائز 
“Citi Fact Awards Bahrain” لعام 2017. 

وجاء التتويج متا�شياً مع خطط الفندق الرامية لتقدمي “جتربة ثقافية مميزة 
للطع���ام” التي جتمع ب���ني الطعام والفن، م���ن اأجل خلق جتربة غني���ة بالنكهات 

املختلفة وبلم�شة من االأعمال الفنية املتميزة. 
تعت���رب جائ���زة “Citi Fact Awards Bahrain” م���ن اجلوائ���ز املرموقة، 
ومتنح بناًء على تر�ش���يحات وت�شويت رواد املطاعم باالإ�شافة للزوار من ال�شياح 
وامل�ش���افرين.  والهدف الكامن وراء اإن�شاء هذا النوع من املناف�شات، هو ت�شليط 

ال�شوء على اأف�شل املطاعم واملقاهي والفنادق على ال�شعيد املحلي.
واأكدت �شل�ش���ة مطاع���م الفندق جمدداً على مكانتها كاأف�ش���ل وجهة لتناول 
االأطعمة و�ش���ط اأجواء �ش���احرة التي تكتنف اجلزيرة بها وتعت���رب بدورها من اأكرث 
االأماكن تاألقاً يف البحرين، وبذلك فقد �ش���لمت اجلوائز ملدير فندق اخلليج حميد 
علي وبح�ش���ور طاقم عمل الفن���دق.  وعلى هام�س فعالي���ة التكرمي، نال “مطعم 
را�ش���وي باي فينيت” على جائزة اأف�شل مطعم هندي على م�شتوى اململكة لعام 
2017، بينما حاز مطعم “زحلة” على لقب اأف�ش���ل مطعم لبناين لتقدميه اأ�شهى 
االأكالت اللبنانية ومتيزه باأجوائه ال�رشقية الرائعة. باالإ�شافة اإلى درجات التقييم 
العالية والتي قد ح�ش���ل عليها مطعم “جاينا جاردن’’ كاأف�ش���ل مطعم �ش���يني، 
ومطعم “تخت جم�ش���يد” كاأف�ش���ل مطعم لالأكالت االإيرانية، ومطعم “فيو�ش���نز” 

كاأف�شل مطعم يف تقدمي االأكالت الع�رشية. 
واإ�ش���افة الى ذلك، فقد �شنف “بوفيه غداء يوم اجلمعة الفاخر” على جائزة 
اأف�ش���ل بوفيه لدى رواد املطاعم ملا ي�ش���مه من ت�ش���كيلة �ش���هية ووا�ش���عة من 
املاأك���والت العاملية بحلة جدي���دة. وقد جاء هذا التتويج من خ���الل حفالً تكرميياً 
قد ح�رشه ممثلون عن املطاعم والفنادق الرائدة يف البحرين لالإحتفاء بالفائزين.

اأعلن���ت �رشكة مطار البحرين، اجلهة امل�ش���وؤولة عن 
اإدارة وت�شغيل مطار البحرين الدويل اإ�شافة العديد من 
املرافق اجلديدة بهدف تي�ش���ري جتربة امل�شافرين من 

ذوي االإعاقة وتلبية جميع احتياجاتهم اخلا�شة.
وتوف���ر اخلدم���ات اجلدي���دة املزي���د م���ن الراح���ة 
للم�شافرين من ذوي االإعاقة خالل جميع مراحل رحلتهم 
داخل من�ش���اآت املط���ار، وذلك بدًءا باأماكن خم�ش�ش���ة 
الإيقاف ال�ش���يارات والتي حر�ش���ت ال�رشكة ان تكون يف 
اأق���رب موقع ممكن م���ن بوابة الدخ���ول، وطرق ممهدة 
ومنحدرات لت�ش���هيل التنق���ل، اإلى جانب �ش���تة اأماكن 
حمجوزة الإيقاف ال�ش���يارات عند ممر اخلروج يف �ش���الة 
الو�شول، والفتات اإر�شادية لتحديد االجتاهات وتوفري 
املعلوم���ات ، باالإ�ش���افة ال���ى توافر اأماكن خم�ش�ش���ة 
للم�ش���افرين من ذوي االإعاقة بالقرب من بوابة طريان 
اخلليج وغريها من بواب���ات �رشكات الطريان االأخرى يف 

�شالة املغادرة. 
كم���ا تتوافر عند الطلب خدمات مرافقة و�ش���عود 
اإل���ى الطائرات بوا�ش���طة املركبات املزودة مبن�ش���ات 

رفع.  وُي�ش���مح كذلك بدخول كالب اإر�شاد املكفوفني 
اإلى مق�ش���ورة امل�ش���افرين وذلك بالتن�ش���يق مع �رشكة 
الط���ريان والوجه���ة التي يتوج���ه اليها امل�ش���افر فيما 
ت�ش���مل املرافق واخلدمات االإ�ش���افية مكاتب خا�ش���ة 
للم�ش���افرين  خم�ش�ش���ا  ومم���را  الدخ���ول،  لت�ش���جيل 
م���ن ذوي االإعاق���ة ومكتب خم�ش����س الإنه���اء اإجراءات 
ال�ش���فر يف اأ�رشع وقت، باالإ�ش���افة اإلى توافر الكرا�ش���ي 
املتحركة وم�ش���اعد خا�ش���ة. وقال الرئي�س التنفيذي 
حمم���د البنف���الح: “ياأتي توفري �ش���بل الراحة واملالئمة 
للم�شافرين على راأ�س اأولوياتنا، ومن هنا فاإننا نحر�س 
دائًم���ا عل���ى اأن يق���دم مط���ار البحرين الدويل اأف�ش���ل 
اخلدمات التي تلبي احتياج���ات خمتلف �رشائح الركاب 
وتكفل له���م جميًعا القدر ذاته من الرفاهية منذ حلظة 
و�ش���ولهم وحت���ى مغادرتهم. وت�ش���من ه���ذه املرافق 
والتح�ش���ينات اجلديدة ا�ش���تمتاع جميع ال���ركاب ذوي 
االحتياجات اخلا�ش���ة بتجربة مر�شية، ف�شاًل عن تقليل 
الوقت ال���ذي ت�ش���تغرقه اإجراءاته���م وتنقالتهم داخل 
املطار، وذلك مبا يتوافق مع اأرقى املعايري العاملية”.

كعادته���ا كل ع���ام وتزامناً م���ع احتفال مملكة 
البحرين بيوم املراأة البحرينية الذي ي�شادف االأول 
من دي�ش���مرب من كل عام احتفلت جمموعة �رشكات 
عب���داهلل اأحمد بن هن���دي بي���وم امل���راأة البحرينية 
ال�رشك���ة تقدي���راً جلهوده���ن  وتك���رمي موظف���ات 
وامل�شاهمة ب�ش���كل فعال يف كافة �رشكات واأق�شام 
املجموع���ة، وتاأكي���داً عل���ى التزام ال�رشك���ة مببادئ 

امل�شاواة واإبراز اإجنازاتهن يف القطاع اخلا�س.
وح����رش احلف���ل نائ���ب رئي����س جمل����س االإدارة 
الرئي����س التنفي���ذي للمجموعة اأحمد ب���ن هندي – 
وع�ش���و جمل����س اإدارة املجموعة لول���وة بن هندي، 

جانب فريقي املوارد الب�رشية والعالقات العامة. 
وذك���ر اأحمد ب���ن هندي يف كلمت���ه للبحرينيات 
اأغتن���م  اأن  “اأود  قائ���اًل  املجموع���ة  يف  العام���الت 
هذه الفر�ش���ة ل�ش���كركم عل���ى جهودك���ن وتهنئة 
جمي���ع الن�ش���اء البحريني���ات الإجنازاته���ن الكب���رية 
وم�ش���اهماتهن يف خدم���ة قط���اع العم���ل مبملك���ة 

امل���راأة  بي���وم  مع���اً  نحتف���ل  البحرين،والي���وم 
البحرينية،ال���ذي بداأته قرينة عاهل البالد رئي�ش���ة 
املجل����س االأعل���ى للمراأة، �ش���احبة ال�ش���مو امللكي 

االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة”.
واأ�شاف “�ش���كر جميع موظفاتنا الالتي يلعنب 
دوراً رئي�ش���ا يف كاف���ة اأق�ش���ام املجموع���ة ويعملن 

بجد واإخال����س جنباً اإلى جن���ب زمالئهن، فتقديري 
اخلا�س اإلى جميع املوظفات لتفانيهن يف العمل”.
م���ن جانبه���ا، قدمت لول���وة بن هن���دي بجزيل 
ال�شكر واالمتنان للموظفات جلهودهن احلثيثة يف 
خدمة املجموعة وحثهن على موا�ش���لة ذلك اجلهد 

لالرتقاء اإلى اأعلى املراتب الوظيفية.

“مونتريال للسيارات” تكرم موظفاتها 

“ديفجي أوروم” تنظم أسبوع العرائس  

اأقامت �رشكة مونرتيال لل�ش����يارات 
احتف����االً تكرميياً مبنا�ش����بة يوم املراأة 
البحريني����ة والذي ي�ش����ادف االأول من 
دي�ش����مرب م����ن كل عام وذل����ك يف اطار 
اجلهود الت����ي تبذله ال�رشك����ة يف تعزيز 
وتر�شيخ دور املراأة املهم والفعال يف 

املجتمع البحريني. 
واألقى مالك ال�رشكة ابراهيم ال�شيخ 
كلمة �شكر �رشح فيها اأن “تكرمي املراأة 
هو و�ش����ام نعتز به ونحر�س دوما عليه 
وذلك لالعرتاف باأحقيتهم وحتفيزهم 
والتعب����ري عن الدور الق����وي التي متتع 

ب����ه البحرينية والذي ي�ش����اهم ب�ش����كل 
كبري يف منو اي جمتمع”.

وا�شاف قائال “هذا التكرمي هدفه 
الت�ش����جيع لتقدمي املزيد م����ن العطاء 

وم�شاعفة االنتاج واثبات الوجود”.
وخ����الل احلفل، اأك����دت املوظفات 
اأن “تك����رمي امل����راأة يع����د دفع����ة قوية 
لن����ا نلم�����س بها تقدي����ر جه����ود املراأة 
البحرينية العاملة يف خمتلف املجاالت، 
وم����ن خاللها نح�ش����ل عل����ى املزيد من 
الإثب����ات وتطوي����ر  والعزمي����ة  اال�����رشار 

انف�شنا”. 

اأعلنت دار “ديفجي اأوروم” العريقة 
يف �ش���ناعة املجوه���رات تنظي���م حدثها 
ال�ش���نوي االأب���رز وه���و اأ�ش���بوع العرائ�س 
ال���ذي مت اإطالقه موؤخًرا يف الفرتة من 30 
نوفمرب اإل���ى 10 دي�ش���مرب 2017، حيث 
عر�ش���ت ال���دار ت�ش���اميمها العرائ�ش���ية 
املتاألقة امل�شنوعة يدوًيا وذلك يف جميع 
متاجره���ا يف مول االإم���ارات، ودبي مول، 

ومردف �شيتي �شنرت.
وداأب���ت الدار منذ تاأ�شي�ش���ها يف عام 
اأرق���ى املجوهرات  1950 عل���ى توف���ري 
والت�ش���كيالت للعرائ�س �ش���واء من حيث 
الت�شميم الراقي، اأو ال�شنعة املاهرة، اأو 
القيمة العالية، اأو اخلدمة املتميزة، وهذا 
ما جعله���ا حتت���ل مكانة رائدة كم�ش���مم 

عاملي للمجوهرات.
وتق���دم دار ديفج���ي اأوروم يف ه���ذه 
امل�ش���وغات الرائعة �ش���نني من اخلربة، 
واملمزوج���ة  له���ا  امل�ش���هود  واحلرفي���ة 
بدرا�ش���ة دقيقة و�شاملة الأحدث �شيحات 

املو�شة يف عامل املجوهرات. 
املجوه���رات  ه���ذه  ال���دار  وتق�ش���م 

اإل���ى خم�ش���ة اأق�ش���ام حتت���وي كل منه���ا 
على معرو�ش���ات خا�شة �ش���ممت بعناية 
واأذواق  تطلع���ات  لتنا�ش���ب  فائق���ة 
خمتل���ف العرائ����س. واالأق�ش���ام اخلم�ش���ة 
ه���ي: املتف���ردة، اجلميل���ة، الف�ش���يحة، 
تعر����س  كم���ا  والكال�ش���يكية.  االأنيق���ة 
الدار ت�ش���كيلتها العرائ�ش���ية التقليدية 
امل�ش���نوعة من الذه���ب االم���ع واالأحجار 
الكرمية املتالألئة لتج�شيد التزام ديفجي 

اأوروم لتكرمي التقاليد و الثقافة.
و����رشح الع�ش���و املنت���دب ماهي����س 
ديفج���ي قائاًل: “نح���ن م����رشورون للغاية 
باإط���الق اأ�ش���بوع العرائ����س يف دبي الذي 
ي�ش���هد اإقبااًل كبرًيا وهذه الفعالية دائًما 
ما كانت م�شوقًة بالن�شبة لنا كوننا ن�شارك 
ت�شاميمنا الراقية مع جمهوٍر مثقف الذي 

نتطلع اإلى تفاعلهم االإيجابي”.
نلب���ي  م���ا  دائًم���ا  “نح���ن  واأ�ش���اف 
متطلب���ات خمتل���ف العرائ����س وذلك عرب 
خيارات كثرية ومتعددة التي ت�شمح لهن 
اختيار الت�ش���كيلة االأن�شب واالأجمل لليلة 

العمر”.
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ح�س���ور مهي���ب وحما����س غ���ر م�سب���وق، به���ذه 
�لكلم���ات و�سف���ت �لفنان���ة بلقي�س �أحم���د وحفلتها 
�لتاريخي���ة �لكب���رة �أم���ام 3 �آالف �سي���دة يف �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة مبدين���ة ج���دة، �حتف���االً باليوم 
�لوطن���ي لدول���ة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة �ل�46، 

لت�سب���ح �أول مطربة حتيي حف���ًا جماهريا باململكة، 
موؤك���دة �أنه جناح لن مياثله جناح خا�سة و�أن �حل�سور 
�لن�سائي ه���و �لذي �سجل هذ� �الخت���اف و�لتميز الأنه 
مل يتوقفن عن �لغناء م���ع �ملطربة يف جميع �الأغنيات 

�لتي قدمتها خال �حلفل.
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1242
�أب������و �أح����م����د ع���ب���د�هلل 
�مل�����س��ت��ع�����س��م ب���اهلل 
ي���ت���ول���ى �خل����اف����ة يف 

�لدولة �لعبا�سية.

 1936
ج��م��ه��وري��ات �أرم��ي��ن��ي��ا 
�ل���������س����وف����ي����ي����ت����ي����ة 
و�أذربيجان  �ال�سرت�كية 
وجورجيا  �ال���س��رت�ك��ي��ة 
�ل���������س����وف����ي����ي����ت����ي����ة 
�ال���������س��������رت�ك��������ي��������ة 
ت�سبح  وقرغيز�ستان 
ج���������زًء� م�����ن �الحت������اد 

�ل�سوفيتي.

1957
�الإندوني�سي  �لرئي�س 
�أح�����م�����د ����س���وك���ارن���و 
جميع  ب��خ��روج  ي��ط��ال��ب 

�لهولنديني من باده.

1962
�ل�����والي�����ات �مل��ت��ح��دة 
�ل�سوفيتي  و�الحت�����اد 
��ستخد�م  على  تتفقان 
�ل���ف�������س���اء �خل����ارج����ي 

لاأغر��س �ل�سلمية.

1967
د�ك  م��ذب��ح��ة  ح�����دوث 

�سون يف فيتنام.

 1978
�الحت������اد �ل�����س��وف��ي��ت��ي 
يوقعان  و�أفغان�ستان 
�ت����ف����اق����ي����ة ت����ع����اون 
و������س�����د�ق�����ة م���ه���دت 
ل��ل�����س��وف��ي��ي��ت ل��غ��زو 

�أفغان�ستان.

مسافات

ورشة عمل “بناء قلعة البحرين” 
بمتحف موقع القلعة 

“غابة الجميالت” معرض لعائشة 
حافظ بـ “البحرين التشكيلية”

جديد المخرجة إيناس يعقوب

الجزء 2 من “رجال حول الرسول” و”ابن بطوطة”

ديانا حداد تشارك بأمسية احتفاال 
باليوم الوطني لإلمارات 

تتو��س����ل بر�م����ج وفعالي����ات متحف 
موق����ع قلع����ة �لبحري����ن �ملتنوع����ة و�لتي 
حتتفي هذ� �لعام بالرت�ث �الأثري للملكة 
حت����ت �سع����ار “�آثارنا �إن حك����ت 2017”، 
ويقّدم بالتعاون مع نادي �إنكرو لاأطفال 
ور�س����ة عمل “بن����اء قلع����ة �لبحرين” يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 7 دي�سمرب، من �ل�ساعة 

4 وحتى 5 م�ساًء مبتحف موقع �لقلعة. 
وتعترب ه����ذه �لور�س����ة فر�سة مميزة 
لاأطف����ال )م����ن �س����ن 7 �إل����ى 12 �سن����ة( 
لتعّلم �أ�سا�سيات بناء �حل�سون �لتاريخية 
و�لقاع، كم����ا يتعرف �الأطفال من خالها 

على ت�سميم �لقلعة �لد�خلي، وو�جهاتها 
�خلارجية، مما ي�ساه����م يف تنمية �ملعرفة 
لديهم ح����ول �لق����اع �لتي تعد م����ن �أهم 

عنا�رص �لرت�ث �ملادي.
ميكن للر�غبني يف �مل�ساركة يف ور�سة 
عم����ل “بن����اء قلع����ة �لبحري����ن” �لت�سجيل 
عرب �ملوق����ع �الإلكرتوين لهيئ����ة �لبحرين 
www.culture.gov. للثقافة و�الآث����ار 
bh، كم����ا ميكن من خ����ال �ملوقع �أي�ًسا 
�لتع����رف عل����ى �أه����م �لفعالي����ات وور�س 

�لعمل �لقادمة.

حول فكرة خماطبة �ل�سورة �لب�رصية وتعدد مفاهيمها، 
يط����ل �لفنان �ملتجدد في�سل �ل�سم����رة يف عمارة بن مطر- 
ذ�كرة �ملكان، لت�سليط �ل�س����وء على م�سرته �لفنية �لتي 
تت�س����م بنتاجات متنوعة، و�خلروج ع����ن �ملاألوف، كالتحول 
من �للوحة �مل�سندية �إلى فن �الأد�ء و�لت�سوير �لفوتوغر�يف 
و�أف����ام �لفيدي����و، كم����ا �سي�����رصد ع����ن حيثي����ة �خلطاب����ات 
�لفل�سفي����ة يف �لعمل �لفن����ي، وكيفية توظي����ف �لرمزيات 
و�الإيح����اء�ت �إل����ى مدل����ول فن����ي مغاي����ر، �إلى جان����ب طرح 
روؤيت����ه من �جلان����ب �لفني و�جلمايل يف �أعمال����ه �لتي متتاز 
بالبع����د �لب�رصي، يكون ذلك، �سم����ن �ملو�سم �لثقايف” قل 
ه����و �حلب” ملركز �ل�سيخ �إبر�هي����م للثقافة و�لبحوث، يوم 
�خلمي�����س 7 دي�سمرب 2017، عند �ل�ساع����ة �ل�ساد�سة م�ساء، 

يف عمارة بن مطر- ذ�كرة �ملكان.
جتدر �الإ�سارة �إلى �أن �لفنان في�سل �ل�سمرة له مكانته 
�ملتميزة يف تاريخ �حلركة �لت�سكيلية �ل�سعودية �لعاملية، 
ول����ه �لعديد من �ملعار�س �لفني����ة منها؛ معر�س �أقامته له 
جمعي����ة �لثقافة و�لفنون بالريا�����س عام 1974م ومعر�س 
يف قاعة رو�س����ان نظمته موؤ�س�سة �ملن�سورية عام 2000م، 
ومعر�س يف متحف �أوفرجادن بكوبنهاجن ومعر�س �للوحة 
�لعرب����ي بدبي وبين����ايل �لقاه����رة �لدويل �لثام����ن ومتحف 

�لع����امل بهولن����د� ومتح����ف �لفن �حلدي����ث ب����االأردن وقاعة 
�ي����ده للفن����ون بلندن، فيم����ا ح�سل على جائ����زة �مل�ساركة 
يف م�����رصوع حرية 98 بنيوي����ورك وجائزة �لعر�س يف م�سابقة 
ديفيدفي����ل بباري�����س، �إ�سافة �إلى �إ�س����د�ر كتابه “في�سل 
�سمرة..�حلقيق����ة �ملحرفة”عن د�ر ن�رص “�سك����ر�” �لدولية 
يف باري�����س، و�لتي ت�����رصد فيه �لناق����دة �لفرن�سية روك�سانا 
عزمي����ي م�سرته منذ والدته ع����ام 1956 “من �أب �سعودي 
و�أم بحريني����ة”، ومرحل����ة تنقاته �لد�ئمة ب����ني �لبلدين ثم 

بني �خلليج �لعربي وفرن�سا.
تتلم����ذ �لت�سكيل����ي �ل�سم����رة يف فرن�س����ا لدر��س����ة يف 
�ملدر�سة �لوطنية �لعليا للفنون �جلميلة و�ملعمار بباري�س 
وتخ����رج منها ع����ام 1980م مبرتب����ة �ل�رصف، عم����ل م�سمماً 
للديك����ور يف �لتلفزيون �ل�سعودي عام����ي 80 و81 ثم عاد 
�إلى باري�����س للعمل م�ست�س����ار�ً للفن����ون �جلميلة يف متحف 
معه����د �لعامل �لعربي ما بني �الأع����و�م 87 و94م، كما �أن له 
يف جم����ال �ملعار�س �ل�سخ�سية �لكثر من �لتو�جد منذ عام 
74 وحت����ى �الآن، يف �لعدي����د من �لدول �لغربي����ة و�لعربية 
منها بروت وفرن�سا وبريطانيا و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ململكة �الأردني����ة �لها�سمية و�ململكة �لعربية �ل�سعودية 

ومملكة �لبحرين.

بمشاركة مملكة البحرين

انطالق مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته الـ14

يستضيفه مسرح البحرين الوطني 16 ديسمبر 

طرح تذاكر حفل األلحان البحرينية األوركسترالية 

طارق البحار من دبي

تنطلق غد� )�الأربع���اء( فعاليات مهرجان دبي 
�ل�سينمائ���ي �لدويل يف دورته �ل����14 و�لتي ت�ستمر 

حتى يوم 13 دي�سمرب �جلاري. 
وحر�ست �إد�رة مهرج���ان دبي �ل�سينمائي على 
�أن ت�ست�سي���ف جمموع���ة خا�سة م���ن �لنجوم �لعرب 
ليحل���و� �سيوف���ا الأح���د �أه���م مهرجان���ات �ل�سينم���ا 
بالوط���ن �لعرب���ي، وبا�س���ك ال تغي���ب �لبحرين عن 
�مل�سارك���ة كعادته���ا �ل�سنوي���ة يف ه���ذه �لتظاهرة 
�ل�سينمائي���ة �لكب���رة، فق���د مت تر�سي���ح �ملخ���رج 
�لبحرين���ي حمّم���د ر��سد بوعلي، جلائ���زة “�آي دبليو 
�سي” مبهرجان دب���ي �ل�سينمائي، وذلك عن م�رصوع 
فيلم���ه “كومبار����س”. و�ي�س���ا مت تر�سيحه جلائزة 
وز�رة �لد�خلية لل�سينما وهي ثاين جائزة ير�سح لها 

�لفيلم هذ� �لعام ممثا ململكة �لبحرين. 
ويحك���ي �لفيلم ق�س���ة �لرج���ل �الأربعينّي بدر، 
وه���و �أرمل يعم���ل مر��س���ًا ملكت���ب وز�ري، وميّثل 
خ���ال �أوق���ات فر�غه للح�س���ول على دخ���ٍل �إ�سايف. 
وي�سكن بدر مع و�لده �لذي تزوج من �مر�أة يف �أو�خر 
�لع�رصين���ات م���ن عمرها، يبح���ث بدر ع���ن زوجة عن 

طريق و�سيط للزو�ج، لكن �سعف �إمكاناته �ملادية 
ُتعيق �إمكانية حتقيق ما ي�سبو �إليه. 

ويف �أح���د �الأيام يكت�سف ب���در، ب�سدفة حم�سة، 
باأّن���ه ورث ع���ن خالته متج���ر�ً للماب����س، وبالتز�من 
م���ع ذلك يكت�س���ف �أن���ه �سيخ����رص ترتيب���ه يف قائمة 
��ستحقاق���ات �الإ�سكان �حلكومية الأنه �أعزب، ومُينح 

فر�سة �سهر و�حد للعثور على �رصيكة حياته. 
�أحم���د  �لبحرين���ي  �ملخ���رج  ي�س���ارك  و�ي�س���ا 
“موع���د  �أّول لفيلم���ه  �لكويت���ي، بعر����س عامل���ي 
�ساة”، و�لذي ُيلقي �ل�سوء على بع�س �لت�سابكات 
�الأخاقّية و�لدينية. يدور �لفيلم حول فتاة �إمار�تّية 
تخرج يف رحلة مع �سديقتها �مل�رصّية �حلامل. وحني 
تتعّط���ل �سّيارتهما يف منطقة نائي���ة، تلجاأ �ملر�أتان 
�إلى �مل�سج���د �لوحيد يف �ملنطقة طلب���اً للم�ساعدة، 

و�لق�سة ر�ئعة ومبتكرة خفيفة. 
و�سيكرم �ملهرجان هذ� �لع���ام �لكاتب �لكبر 
وحي���د حام���د بتق���دمي جائ���زة “�إجن���از�ت تك���رمي 
�لفنان���ني”، وتلك �جلائزة تقدم عن جُممل �أعمالهم 

�لتي �ساهمت يف دفع �ل�سينما �مل�رصية لاأمام.
�جلدي���ر بالذكر �أن �لكات���ب �لكبر وحيد حامد 
�أبرز �لكتاب عل���ى �ل�ساحة �لفنية وقد كتب �لعديد 

من �الأعم���ال �لفنية �جلديد منها و�لقدمي و�برزهم: 
فيل���م �ل���ربئ، �الإرهاب و�لكب���اب، �لهلفوت، طيور 
�لظ���ام، و�لدنيا على جناح ميامة، �للعب مع �لكبار، 

�لر�ق�سة و�ل�سيا�سي، وم�سل�سل �جلماعة.
�ل���ى جان���ب ذمل �سيت���م �ي�سا تك���رمي �ملمثل 
�الأمرك���ي باتريك �ستي���و�رت يف �ملهرجان، مبنحه 
جائ���زة “�إجناز �لعم���ر”، عن جممل م�س���و�ره �لفني. 
ومل���ع باتريك �ستي���و�رت يف �أكرث م���ن 150 فيلما 

�سينمائي���ا، ولك���ن تظ���ل �سخ�سي���ة “�لربوفي�سور 
�إك����س”، من �أف���ام “X-Men” ه���ي �الأ�سهر على 
�الإطاق، وذلك لتمتعها باحلكمة و�لقيادة �حلكيمة 
للمتحول���ني �الأخي���ار، �لذي���ن ينق���ذون �لب����رص م���ن 

تهديد�ت �ملتحولني �الأ�رص�ر، بقيادة “ماغنيتو”.
�ل�سينمائ���ي  �أي�س���ا �ستح����رص مهرج���ان دب���ي 
�ل���دويل هذ� �لعام، �ملمثلة �الأ�سرت�لية �حلائزة على 
�الأو�س���كار كيت بان�سيت، و�لتي ب���رزت هذ� �لعام 

Thor: Rag “�إي���ا”، يف فيلم “-    دور �ل�رصيرة
arok”  �مل�ستوحى عن ق�س�س “مارفل” �لهزلية، 
 Lord of“ ومن �أب���رز �أفامها م�ساركته���ا يف �أفام
the Rings”، وكذل���ك �أ�سار منظمو مهرجان دبي 
�ل�سينمائي �لدويل، �إلى �أن �ملمثلة �الأمركية �سارة 
جي�سي���كا بارك���ر، �ستح�رص فعاليات دورت���ه �ل� 11، 
و�إل���ى جانب ح�سوره���ا مهرجان دب���ي �ل�سينمائي، 
فاإنه���ا �ستح����رص جل�سة توقي���ع عل���ى �أحذيتها ذ�ت 
�لكع���ب �لعايل، �لت���ي حتمل ��سمه���ا، وذلك يوم 7 
دي�سم���رب، و�س���ارة جي�سيكا باركر، ه���ي بطلة فيلم 
“Sex and the City”، ويع���ود �ملهرجان ليقدم  
140 فيلم���اً من 51 دولًة، منه���ا �أفام رو�ئية وغر 
رو�ئية، ق�س���رة وطويلة، 50 فيلماً منها يف عر�س 
عامل���ي �أو دويل �أّول، و81 فيلم���اً يف عر����س �أول يف 

منطقة �ل�رصق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا. 
وتنطق �الأف���ام �مل�ساركة باأك���رث من 38 لغة، 
تتوزع بني م�سابقات “�مله���ر �الإمار�تي”، و”�ملهر 
�خلليجي”، و”�مله���ر �لعربي �لطوي���ل و�لق�سر”، 
�إ�سافة �إل���ى بر�مج خارج �مل�سابق���ة تت�سمن �أفاماً 

لاأطفال، و�أخرى من جميع �أنحاء �لعامل.

�لبحريني���ة،  لاأغني���ة  �لوط���ن وتكرمًي���ا  باأعي���اد  �حتف���االً 
ي�ست�سيف م����رصح �لبحرين �لوطني ي���وم 16 دي�سمرب 2017م، 
�أم�سي���ة مو�سيقية تقّدم �الأغاين �لوطني���ة و�لعاطفية �لبحرينية 
باأ�سل���وب خمتل���ف وجدي���د. وحتيي �حلف���ل �أورك�س���رت� بلغاريا 

�ل�سمفونية يف متام �ل�ساعة 8:00 م�ساء. 
و�أعلن���ت هيئ���ة �لبحرين للثقاف���ة و�الآثار عن ط���رح تذ�كر 
�حلف���ل يف حمات فرج���ني ميغا �ستور �لبحري���ن �سيتي �سنرت، 
كما ميكن ملحبي �ملو�سيقى �لبحرينية و�الأحلان �الأورك�سرت�لية 

�رص�ء �لتذ�كر عن طريق �ملوقع �الإلكرتوين للمحات. 

و�سيق���وم بقيادة �حلفل كل من �لفن���ان مبارك جنم، �لذي 
ق���ام باملعاجل���ة �الأورك�سرت�لي���ة ملجموع���ة �الأغ���اين �لبحرينية، 

و�ملاي�سرتو ديان بافلوف قائد �أورك�سرت� بلغاريا �ل�سمفونية.
وكان���ت هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار ��ست�سافت يف مركز 
�لفن���ون �إط���اق �ألبوم “�أحل���ان بحرينية �أورك�سرت�لي���ة” للفنان 
مب���ارك جنم نهاي���ة نوفمرب �ملا�س���ي. ويذك���ر �أن �رصكة طر�ن 
�خلليج �لناقل �لر�سمي ململكة �لبحرين قد دعمت م�رصوع �إعادة 
�إنت���اج �الأغ���اين �لبحرينية باأحل���ان �أورك�سرت�لي���ة وت�سجيلها يف 
ر�دي���و �جلمهوري���ة �لبلغارية وثم بّثها على م���ن رحاتها حول 

�لع���امل، حيث تعاون �لفن���ان مبارك جنم يف ذلك م���ع �أورك�سرت� 
بلغاري���ا. وي�س���م �الألب���وم جمموعة م���ن �أجمل �الأغ���اين �لوطنية 
�لبحرينية �ملف�سلة لدى �جلمهور �لبحريني و�خلليجي وهي: تو 
�لنهار، كوك���و، تبني عيني، جروح، عّنو� عل���ى �لبال، مثايل، يف 
�لع���ايل، كم �سنة، يا �لزينة، نعم.. نع���م. يذكر �أن �لفنان مبارك 
جنم قائ���د لفرقة �ل�رصط���ة �ملو�سيقية وهو حا�س���ل على درجة 
�لدكتور�ه يف �ملو�سيقى من �أكادميية �لفنون بالقاهرة. �ساهم 
يف �إع���ادة �الأغني���ات �لبحريني���ة �الأ�سيلة وذلك م���ن خال �إعادة 

توزيعها وتقدميها يف قو�لب �أورك�سرت�لية.

    BUZZ      
أحداث

�ل�سح���ة هي �أغلى ما عند �الإن�سان.. فمار�س 
�لريا�سة 

ال تت���و�َن �إطاق���اً عن �لقيام ب���كل ما يعود 
عليك بالنفع

وع���دم  عار����س  �أي  عن���د  �لطبي���ب  ر�ج���ع 
�ملغامرة و�ملجازفة 

تناول �خل����رص�و�ت و�لفو�كه ي���زود �جل�سم 
حيوية ون�ساطا

 �ملي���اه ال تلب���ث �أن تع���ود �إل���ى جماريه���ا 
�لطبيعية 

معنوياتك مرتفعة نتيجة جناح م�رصوع لك 

�أوقات �سعي���دة و�ست�سلك �أخبار� �سارة من 
قريب م�سافر 

مطلوب منك �لرتوي هذ� �ليوم وعدم 
�تخاذ �ي قر�ر�ت

مكاف���اأة �أو هدية �أو �إط���ر�ء ت�سمعه وينع�س 
قلبك 

تطور�ت حت�س���ل مل�سلحتك، وتظهر قدرة 
على �لتعامل 

�لت�سامح لي�س تنازالً، بل د�فع مهم للتميز 
يف �حلياة 

ما �ملطلوب؟ �لرتوي و�ل�سرب وعدم �لقلق 
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حتت رعاية وكيل وز�رة �لد�خلية 
ل�سوؤون �جلن�سية و�جلو�ز�ت و�القامة 
�لرئي����س �لفخ���ري جلمعي���ة �لبحرين 
للفن���ون �لت�سكيلي���ة �ل�سي���خ ر��س���د 
بن خليف���ة �آل خليفة تنظ���م �جلمعية 
معر�سا للفنانة عائ�سة حافظ بعنو�ن 
“غابة �جلمي���ات” وذلك عند �ل�ساعة 
�ل�سابعة من م�س���اء يوم �الحد �ملقبل 
�ملو�فق 10 دي�سم���رب يف مقر جمعية 
�لبحري���ن للفن���ون �لت�سكيلية ب�سارع 
�لبدي���ع و�س���وف ي�ستم���ر �ملعر����س 

عنو�ن �ملعر�س “غابة �جلميات” مفتوحا لغاية 27 دي�سمرب. 
يرم���ز �ل���ى �مل���ر�أة �لقوي���ة و�مل���ر�أة 
�ل�ساخمة و�لى �ملر�أة بكل ت�سكياتها 
ح�س���ب عائ�س���ة حافظ و�ملع���روف �ن 

لعائ�س���ة �لعديد م���ن �ملعار�س منها 
عل���ى �سبيل �ملث���ال ال �حل�رص معر�س 
�لبحرين �ل�سام���ل للفنون �لت�سكيلية 
ومعر����س ت���ر�ث �ل�سح���ر�ء باململكة 
�لعربية �ل�سعودية ومعر�س �سخ�سي 
�لب���ارح  د�ر  يف  �ملو�سيق���ى”  “�رى 
ومعر�س �سخ�س���ي خلر بعنو�ن “كاأنه 
�حل���ب” بجمعي���ة �لبحري���ن للفن���ون 
“مو�سيق���ى  ومعر����س  �لت�سكيلي���ة 
�لبح���ر” يف �سال���ة �لب�ست���ان وغرها 
�لكث���ر م���ن �ملعار����س �ل�سخ�سي���ة 

و�مل�سرتكة. 

تع���ود من جديد خمرج���ة �أفام ر�سوم 
�لكارت���ون و�ساحب���ة �رصك���ة “بيبي كاي” 
�إينا�س يعقوب بعملني جديدين بعد جناح 
عملها �الأول “ رجال حول �لر�سول” �لفائز 
باجلائ���زة �لذهبي���ة يف �ملهرج���ان �لعربي 
لاإذ�ع���ة و�لتلفزي���ون يف دورت���ه �لثامن���ة 
ع����رصة بتون����س، حي���ث ب���د�أت �إينا����س يف 
ت�سجي���ل �جلزء �لثاين م���ن م�سل�سل “رجال 
ح���ول �لر�سول” وكذل���ك م�سل�سل �آخر عن 
“�بن بطوط���ة” مب�ساركة نخبة من �لنجوم 
منهم ع�س���ام نا����رص وقحط���ان �لقحطاين 
و�لفن���ان �لكويت���ي �أحمد �إي���ر�ج وغرهم، 
و�سيت���م ت�سجي���ل �لعمل���ني يف ��ستودي���و 

��سدي لاإنتاج �لفني.
يجدر بالذكر �أن �مل�سل�سل �لكارتوين 
ع���ن  يتح���دث  �لر�س���ول”  ح���ول  “رج���ال 
�سخ�سيات عا�رصت �لر�سول )�س( وكانت 
لها مو�قفها �مل�رصفة يف خدمة �لدين ومن 
�أب���رز تل���ك �ل�سخ�سي���ات زيد ب���ن �حلارثة 
وبال بن رباح، و�أبوبك���ر �ل�سديق وحمزة 
�أخ���رى،  و�سخ�سي���ات  عبد�ملطل���ب  ب���ن 

و��ستطاع���ت �ملخرج���ة �إينا����س وب�س���كل 
موف���ق �ن تو�س���ل �لر�سال���ة �ل���ى �لطفل 
و�ح�سنت زر�عة �ملعلومة يف ذهنه وعرفت 

كيف تغن���ي �حا�سي�سه وخرب�ت���ه، وال�سك 
�ن وجود تل���ك �ال�سماء يف �جلزء �لثاين من 

�مل�سل�سل �سيقوده �لى جناح �كرب.

�لوطن���ي  بالي���وم  �حتفالي���ة  فرح���ة  و�س���ط 
لدولة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة �ل����46، �أ�سعلت 
“برن�سي�س���ة �لغناء �لعرب���ي” �لفنان���ة ديانا حد�د 
برفق���ة �جلمه���ور �لكب���ر يف مدين���ة �لع���ني �أجو�ء 
�لفرح���ة باملنا�سبة �لغالي���ة، متنقلة بني �الأغنيات 
�لوطني���ة و�لعاطفي���ة �خلليجي���ة و�لعربي���ة برفقة 

فرقته���ا �ملو�سيقي���ة بقي���ادة �ملاي�س���رتو �إيل���ي 
�لعلي���ا، و�ل���ذي �أقي���م يف �مل�رصح �لرئي����س ملدينة 

�ألعاب �لهيلي من تنظيم ورعاية بلدية �لعني.
و�سه���د �حلف���ل تفاع���ا جماهريا كب���ر� مع 
�أغني���ات ديان���ا ح���د�د، و�لت���ي حمل���ت �الإيقاعات 
�خلليجية و�لبدوية و�للبنانية، و�مل�رصية و�ملغربية 

و�جلز�ئرية و�لعر�قية، �لى جانب �الأغنيات �لوطنية 
لاإمار�ت، لتوؤك���د “�لربن�سي�س���ة” �سعادتها بلقاء 
جمهور مدين���ة �لعني لل�سنة �لثاني���ة على �لتو�يل 
�سمن �حتفاالت �لدولة باليوم �لوطني، وتعاونها 
مع تنظي���م بلدية �لعني �ساك���رة ح�سن �ال�ستقبال 

و�ل�سيافة و�لتنظيم �لتي و�سفته بالر�ئع.

حمرر م�سافات
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• عائ�سة حافظ	
• ع�سام نا�رص 	

• �ينا�س يعقوب 	

• �أحمد �ير�ج	

• قحطان �لقحطاين	

• مبارك جنم	

• في�سل �ل�سمرة 	

• �ملاي�سرتو ديان بافلوف	

السمرة يسرد تجربته
في األعمال البصرية بعمارة بن مطر 



خلل ي�صيب هواتف اآيفون حول العامل
تعر�ش���ت هو�تف �آيفون يف جميع �أنحاء �لعامل �إلى عطل ت�ش���بب باإعادة ت�شغيلها دون �أي 

�شبب و��شح.
وكانت هذه �مل�ش���كلة �لأخرية خالل �أ�ش���بوع حافل مّر على تاريخ �رشكة �آبل، حيث و�جهت 

�أجهزة �لالبتوب “ماك” م�شكلة عر�شتها خلطر �لخرت�ق يف وقت �شابق من هذ� �لأ�شبوع.
ويبدو �أن �مل�شكلة قد و�شلت �إلى نظام حتديث �لرب�مج �لذي �أدخل يف �لهو�تف. وت�شبب 
�خلل���ل يف �إع���ادة ت�ش���غيل �لهو�تف تلقائيا دون �أي �ش���بب على ما يبدو، ولكن �مل�ش���كلة مت 

حتديدها �لآن.
و�أر�شلت �آبل ن�شخة جديدة من برنامج �لتحديث للتخل�ص من �مل�شكلة، �إذ ميكن حتميلها 
�لآن ع���ن طريق �لتوجه �إل���ى �لإعد�د�ت و�لنقر على �خليار “عام”؛ وذلك للو�ش���ول �إلى خيار 

حتديث �لربنامج.
وتقدم عدد من �مل�ش���تخدمني ب�ش���كاوى حول خلل �أ�ش���اب نظام IOS 11.1.2، ت�ش���بب 
بتعطل هو�تف �آيفون حول �لعامل مع ��ش���تمر�ر تغري �لتاريخ �إلى يوم 2 دي�ش���مرب، كما يبدو 
�أن �مل�ش���كلة مرتبطة بالإ�ش���عار�ت �لو�ردة من �لتطبيقات، �لتي تقدم تذكري� يوميا متكرر� 
للقيام ببع�ص �لأن�ش���طة. وميكن �إ�ش���الح �مل�ش���كلة �إما عن طريق �إيقاف �لإ�شعار�ت �أو تغيري 

�لتاريخ �إلى 1 دي�شمرب، و�لذي قد ي�شبب م�شاكل للتطبيقات �لتي تعتمد على �لتاريخ.
يذكر �أن �مل�شكلة �أتت يف �لأ�شبوع نف�شه �لذي عانت فيه �أجهزة �لكمبيوتر �لتي ُت�شغل �أحدث 

�لرب�مج �لرئي�شة، من م�شاكل عديدة. وقامت �آبل بتحديث بر�جمها للتخل�ص من هذ� �خلطاأ.

وفاة اأ�صطورة ال�صينما الهندية �صا�صي كابور

ت �صوؤون بلدتها عرب “وات�صاب” ال�صجن لعمدة برازيلية �صيرّ
�أ�ش���درت حمكم���ة يف �لرب�زي���ل حكم���ا بال�ش���جن ملدة 
14 عام���ا عل���ى عمدة مدين���ة بر�زيلية حكم���ت بلدتها عرب 
تطبي���ق و�ت�ش���اب، و�تهم���ت بالف�ش���اد و�ختال�ص �ملاليني 
من �مليز�نية �ملخ�ش�ش���ة للتعليم. وبد�أت ق�ش���ية ليديان 
ليتي، يف �ش���هر �أغ�ش���ط�ص من �لعام 2015، عندما �تهمت 
باإه���د�ر �مل���ال �لع���ام م���ن خ���الل �رشق���ة �أم���و�ل �ملد�ر�ص 
يف بل���دة “ب���وم غ���اردمي”، �ش���مال غ���رب �لرب�زي���ل. ووجه 
�مل�ش���وؤولون �ملحلي���ون ه���ذه �لته���م للعم���دة )27 عاما( 

ف�شال عن ��شتخد�مها تطبيق و�ت�شاب لت�شيري �أمور �لبلدة 
بينم���ا كانت ه���ي تعي�ص حياة ترف يف مدينة �ش���او لوي�ص، 
عا�شمة ولية مار�نهاو، على بعد حو�يل 180 ميال من “بوم 
غ���اردمي”. وعادت ليت���ي بعد 39 يوما من �لف���ر�ر؛ لتو�جه 
معركة قانونية ��شتمرت عامني ون�شف، �أ�شفرت �أخري� عن 
حكم بال�شجن بحق ليتي ملدة 14 عاما و�شهر� و�حد�، تليها 
6 �ش���نو�ت من �لإقامة �جلربية، بع���د �إد�نتها ب�رشقة حو�يل 
6.14 ملي���ون دولر �أمريكي من �ش���ندوق �لتعليم. وذكر 

تقري���ر �لقناة �لإخبارية “TNH1” �أن ليتي ما تز�ل قادرة 
عل���ى �لطعن يف قر�ر �ملحكمة. وبد�أت �لق�ش���ة عقب تنحية 
�ش���ديق ليتي �ل�ش���ابق همربتو د�نتا�ص دو�ص �شانتو�ص، 
�ملعروف �أي�شا با�شم بيتو رو�شا، �لعام 2012، من من�شب 
رئي�ص �لبلدية؛ ب�ش���بب مز�عم ف�شاد، وبعد فرتة وجيزة مت 
تن�شيب ليتي مكانه و�لتي قامت بتعيني �شديقها �لبالغ 
من �لعم���ر 44 عاما كبري م�شت�ش���اريها، وكان م�ش���وؤول عن 

معظم �إجر�ء�ت �لإد�رة �ليومية للمدينة.

طف��ل يعر���ض كليت��ه 
للبيع مل�صاعدة جدته

ق���رر طفل م�رشي يدعى حممد حامد ويبلغ 
م���ن �لعمر 10 �أعو�م، �أن يعر����ص كليته للبيع 

مل�شاعدة جدته �ملري�شة وو�لدته.
�لتو��ش���ل  مو�ق���ع  �ش���فحات  ون����رشت 
�لجتماعي ق�ش���ة �لطفل �مل�رشي �لذي عر�ص 
كليته للبيع على عدد من �لأ�ش���خا�ص بالقرى 
�ملجاورة لقريته لتوف���ري �لعالج �لالزم جلدته 
و�إ�ش���الح منزلهم، وذلك عرفان���ا بجميل جدته 

لرعايتها له بعد وفاة و�لده.
وعر�ش���ت قناة “DMC” تقرير� م�شور� 
ع���ن حالة �لطف���ل، وقالت �جل���دة �إن حفيدها 
كان دوما ي�ش���عر باحلزن ب�شبب ظهور �أعر��ص 
�ملر�ص عليها وعدم قدرتها على �رش�ء �لعالج.

العناك��ب  م��ن  مط��ر 
املميتة يف اأ�صرتاليا 

اأظهر اأحد �س���كان اأ�سرتاليا عواقب �سقوط 
�أمطار غزيرة �أدت �إلى جلب �لكثري من �لعناكب 
�لقاتل���ة �إلى منازل �لنا�ص. ون�رشت �ش���احبة �أحد 
�ملن���ازل �ش���ور� على موق���ع “ردي���ت”، تظهر 
�س���قوط 8 عناكب قاتلة عل���ى �رشفتها. وقالت 
“عندما تعي�ص يف ولية فيكتوريا، يجلب �ملطر 
جميع هذه �لأر�مل �لأ�شرت�لية �مليتة �إلى �ل�رشفة. 
تاأكدو� من �أن نو�فذكم مغلقة!”، و�أ�ش���ارت �إلى 

�أن بع�ص �لعناكب ل تز�ل على قيد �حلياة.
و�أو�ش���ح �مل�ش���تخدمون يف �لتعليقات �إلى 
�أن مث���ل هذه �لظو�ه���ر ماألوفة لدى �أ�ش���رت�ليا، 
و�أولئ���ك �لذين كان���و� يخطط���ون لالنتقال �إلى 

�لبالد، فكرو� بجدية يف قر�رهم.

والدتهما  جثة  يخفيان 
عامني تنفيذا لو�صيتها

�شهدت حمافظة �لإ�شكندرية حادثة غريبة 
بقيام طالبة بكلية �لآد�ب و�شقيقها )طالب يف 
�ملرحلة �لإعد�دية(، بو�شع جثة و�لدتهما د�خل 
دولب �ملنزل ملدة عامني؛ تنفيذ� لو�شية �لأم.
و��ش���تعان �ل�ش���قيقان مب���ادة �لفورمالني 
وحقنوه���ا ب�رشجنة طبية د�خ���ل �لبطن وجتاويف 
�جل�ش���م. وعقب �لتحقيقات تو�شلت �ل�شلطات 
�إل���ى �أن �ل�ش���قيقني كانا فقط ينفذ�ن و�ش���ية 
و�لدتهم���ا ملن���ع �أقاربه���ا م���ن م�ش���اركتهم يف 

�ملري�ث.
وق����ررت �لنيابة �إخالء �ش����بيل �لفتاة )21 
عاما( و�ش����قيقها )15 عاما(، مع فح�ص عينة 

�حلم�ص �لنووي.
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األعاب فيديو.. و�صيلة عالجية جديدة
ك�شفت نتائج جتربة �رشيرية �أعلنت، �أم�ص �لثنني، عن �أن �ألعاب فيديو م�شممة خ�شي�شا ميكن �أن 

ت�ساعد االأطفال امل�سابني با�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط احلركة.
وتعت���زم �لآن �رشك���ة �أكيلي �لأمريكي���ة، �لتي تطور �لعالج �لتقدم للح�ش���ول عل���ى مو�فقة �لإد�رة 
�لأمريكية لالأغذية و�لعقاقري يف �لن�شف �لأول من �لعام 2018 مما ميهد �لطريق �أمام �أول منتج عالجي 

“رقمي”. و�رشكة �أكيلي وحدة تابعة ل�رشكة بيور تيك هيلث �ملدرجة يف بور�شة لندن.
وتزايدت حاالت االإ�س���ابة با�س���طراب نق����ص االنتباه مع فرط احلركة يف الع���امل يف العقود االأخرية 
وكث���ري� ما يجري عالج �لأطف���ال بالعقاقري. �أما منت���ج �أكيلي فيتخذ منحى �آخر با�ش���تخد�م لعبة فيديو 
لتحفي���ز �أنظم���ة ع�ش���بية �إدر�كية معينة يف �ملخ. وبعد جتربة خ�ش���ع لها 348 طفال ومر�هقا م�ش���ابني 

با�سطراب نق�ص االنتباه مع فرط احلركة حقق منتج �رشكة اأكيلي حت�سنا ذا دالالت اإح�سائية.

توفى �ش���باح �ليوم عمالق �ل�ش���ينما 
�لهندي���ة و�أح���د رموزه���ا �ملمث���ل �لكبري 
�شا�ش���ي كاب���ور ع���ن 79 عاما. وق���د �أثرى 
كاب���ور �ل�ش���ينما �لهندي���ة باملئ���ات م���ن 
�لأف���الم �لت���ي �ش���كلت مف���رتق ط���رق يف 
تاريخ �ل�ش���ينما يف �لهند و�شكل مع رفيق 

دربه �ميتاب بات�شان ثنائي ناجح قدما يف 
م�ش���و�رها �لعديد من �لأفالم مثل: ع�شمة 

�لزوجية و�جلد�ر وغريها. 
�شا�شي كابور ينتمى �لى عائلة كابور 
�ل�شهرية وهو �ل�شقيق �لأ�شغر لر�ج كابور 

و�شاماي كابور. 
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ياين يبهر جماهي الريا�ض 
وي�صعل مواقع التوا�صل

يف ح�ش���ور جماهريي غفري، �أحيا �ملو�ش���يقار �لعاملي ياين، م�ش���اء �لأحد، حفله �لثاين يف 
�ململك���ة �لعربية �ل�ش���عودية، وحتديد� يف قاعة �ملوؤمتر�ت �لك���ربى بجامعة �لأمرية نورة بنت 
عبد�لرحمن يف �لريا�ص. هذ� �حلفل �لذي �ش���جت به و�ش���ائل �لإعالم، وكان حمط كالم ع�ش���اق 
�ملو�ش���يقى منذ �لإعالن عن���ه، هو �لثالث لياين يف �ململكة، حيث �أحيا حفلني مو�ش���يقيني يف 
جدة يومي 30 نوفمرب و1 دي�شمرب.  و�متالأت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي بالتعليقات �لإيجابية 
حول حفل ياين �لناجح بالريا�ص. فغرد �ش���عد �آل م�شعود قائال “من كان يتوقع �أن تكون هذه 
�لرومان�ش���ية يف �لريا�ص.. �أبدع �ملو�شيقار ياين هذ� �مل�شاء.. �ش���كر� هيئة �لرتفيه..”، و�أرفق 
�لتغري���دة مبقطع فيدي���و من �حلفل. وغرد تركي �لطويل: “ليلة لن تن�ش���ى..”، و�أرفق مقطع 
فيديو من �حلفل، بينما ن�رش �ش���لمان �حلربي مقطعا من �حلفل م�ش���حوبا بتعليق: “فرقة ياين 

تتحف �لريا�ص”.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

    �صابان م�صريان يجل�صان على لوح ركوب الأمواج يف نهر النيل يف مدينة اأ�صوان اجلنوبية على بعد حوايل 920 كيلومرتا من العا�صمة القاهرة )اف ب(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ص �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

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

ت�شدر عن د�ر �لبالد لل�شحافة و�لن�رش و�لتوزيع 

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

تطبع يف موؤ�ش�شة �لأيام للن�رش

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

الفجــر: 04:49
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

�رتفاع موج �لبحر قدم �إلى 3 �قد�م.
درجة �حلر�رة �لعظمى 24، و�ل�شغرى 17 

درجة مئوية.

�لطق�ص معتدل بوجه عام يتحول 
�إلى غائم جزئيا خالل �لليل ويف 

�ل�شباح �لباكر.

�لرياح �شمالية غربية من 10 �إلى 
15 عقدة ولكنها من 5 �إلى 10 عقد 

خالل �لليل.

موظفة مبتحف مد�م تو�شو يف دلهي جتهز متثال من �ل�شمع للممثلة �لأ�شرت�لية نيكول كيدمان. 
ويعد متحف مد�م تو�ش���و من �أ�ش���هر متاحف �ل�شمع يف �لعامل، ويوجد مقره �لرئي�ص يف لندن وله فروع 

يف دول �أخرى )�أي بي �أيه(
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