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حجم  دوالر  مليار   33
�سوق املنتجات املحفزة

        اأمل احلامد من خليج البحرين

توقع وزي���ر �لنفط �ل�سيخ حممد بن خليفة �آل 
خليفة �أن ت�سل �ل�سوق �لعاملية للمنتجات �ملحفزة 
يف �الإنتاج يف جمال �لتكرير و�لبرتوكيماويات �إلى 

33 مليار دوالر يف �ل�سنة بحلول 2018. 
جاء ذلك ل���دى �فتتاح �لوزير فعاليات موؤمتر 

�ل����رصق �الأو�س���ط للتكنولوجيا �ملحفزة يف 
�الإنتاج �أم�س. 

 

       بدور املالكي من الرفاع

 يف �إط���ار �حلملة �لعاملي���ة ملناه�سة �لعنف 
�سد �ملر�أة �أطلق �ملجل�س �الأعلى للمر�أة بالتعاون 
م���ع وز�رة �لد�خلي���ة قاع���دة بيان���ات و�ح�ساء�ت 
�لعن���ف �الأ����رصي “تكات���ف” وذلك بح�س���ور دويل 
رفيع �مل�ستوى ي�س���م ممثلني عن �الأمم �ملتحدة 
تتقدمه���م وكي���ل �الأمني �لع���ام للأم���م �ملتحدة 
�ملتح���دة  �الأم���م  لهيئ���ة  �لتنفيذي���ة  و�ملدي���رة 
للم���ر�أة فومزيلي ملمب���و لكوكا، ومدي���رة �إد�رة 
�ال����رصة و�لطفولة بجامعة �ل���دول �لعربية  �ينا�س 
م���كاوي �إ�سافة �إلى ممثلني عن هيئات ووكاالت 
�الأم���م �ملتح���دة يف �لبحري���ن وع���دد م���ن �أع�ساء 
�ل�سلطة �لت�رصيعي���ة و�لتنفيذية و�أع�ساء �لبعثات 
�لدبلوما�سي���ة �ملعتم���دة ل���دى مملك���ة �لبحرين، 

وذلك يف مقر �ملجل�س �الأعلى للمر�أة بالرفاع وقد 
�أكدت �الأمني �لعام للمجل����س �الأعلى للمر�أة هالة 
�الأن�س���اري �أن مملك���ة �لبحرين م�ساه���م �أ�سا�سي 
يف �جله���ود �لدولية �لر�مية �إل���ى مناه�سة �لعنف 

�س���د �ملر�أة، م�سي���دة مبا و�سلت �إلي���ه �لعلقات 
من تطور بني مملك���ة �لبحرين ممثلة يف �ملجل�س 

�الأعل���ى للم���ر�أة وهيئ���ة �الأم���م �ملتحدة 
للمر�أة يف كل ما يتعلق بق�سايا �ملر�أة.

“تكاتف” االأ�سري  العنف  بيانات  قاعدة  للمراأة” يطلق  “االأعلى 

• جانب من �ملوؤمتر �ل�سحايف	

دينار مليون   316 بـ  م�ساريع   3 املحرق” تطرح  “ديار  اإطالق اأولى الرحالت البحرية ل�سيد اللوؤلوؤ 
        زينب العكري من ديار املحرق 

ك�س���ف �لرئي����س �لتنفيذي ل�رصك���ة ديار 
�ملحرق ماهر �ل�ساع���ر �أن �ل�رصكة تدر�س طرح 
3 م�ساري���ع، وه���ي م�رصوعا �لب���ارح و�لن�سيم، 
�إ�ساف���ة مرك���ز �ملدين���ة �لتج���اري )�ل�س���وق 
�ل�سعبية( خ���لل �لربع �الأول من �لعام �ملقبل 
2018 بقيم���ة �إجمالية ت�سل �إلى 316 مليون 

دينار. 
وتبلغ كلف���ة م�رصوع �لبارح نحو 78 مليون 
دينار، فيما ت�سل كلف���ة م�رصوع �لن�سيم لنحو 

208 ملي���ون دين���ار، �إ�سافة �إل���ى �ال�ستثمار 
يف مركز �ملدين���ة �لذي ي�سل لنحو 30 مليون 
دينار. و�أ�ساف �ل�ساعر يف ت�رصيح لل�سحافيني 
خلل جولة تعريفية بامل�ساريع �لتي ت�سيدها 
ديار �ملحرق، �أن �مل�رصوع �الأول عبارة عن �سوق 
�سعبية حديثة م�سابهة ل�سوق “�ملباركية” يف 
دول���ة �لكويت، و�ستك���ون ذ�ت طر�ز معماري 
تقلي���دي ومكي���ف، و�ستحت���وي عل���ى حملت 
متنوعة، و�ستكون هناك حملت لبيع �لفو�كه 

و�خل�رص�و�ت و�للحوم و�الأ�سماك.

لل�سياح���ة  �لبحري���ن  هيئ���ة   - �ملنام���ة 
و�ملعار����س: �أعلنت هيئ���ة �لبحري���ن لل�سياحة 
و�ملعار����س �إط���لق �أول���ى �لرح���لت �لبحري���ة 
�ل�سياحي���ة ل�سي���د و��ستخر�ج �للوؤل���وؤ من مرفاأ 
ر�أ�س رية مبحافظ���ة �ملحرق، متا�سياً مع �خلطة 
�لوطنية الإحياء �سناعة �للوؤلوؤ، �لتي مت �إقر�رها 
م���ن قبل جمل����س �ل���وزر�ء و�للجن���ة �لتن�سيقية 
برئا�س���ة ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي����س جمل����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة؛ بهدف 

حماي���ة �لبيئة �لبحرية وتنظيم �سيد و��ستخر�ج 
�للوؤلوؤ.

�إط���لق  م���ع  �أن���ه  �إل���ى  و�أ�س���ارت �لهيئ���ة 
�لرحل���ة �لبحري���ة �ل�سياحي���ة ف�سيت���م �لب���دء يف 
تنظي���م رح���لت �سي���د و��ستخ���ر�ج �للوؤل���وؤ يف 
مملك���ة �لبحري���ن ع���ن طري���ق مر�ك���ز �لغو�س 
�ملرخ�س���ة �لتي �ستكون متاحة �أمام �ملو�طنني 
و�ملقيمني و�ل�سياح م���ن د�خل وخارج �ململكة 
للم�سارك���ة يف تلك �لرحلت و�ال�ستمتاع بتجربة 

10�سيد و��ستخر�ج �للوؤلوؤ. 22

العـــــامليـــة”  للتجــــــارة  “الـوطـنـيــــــة 
ت�ستعــر�ض نتائــج االتفـاقـــات

 تفعيــــــل “ال�سيـــاحـــــة املي�ســـــــرة” 
فــــي املنطقـــــــة العــربيـــــة

�ســــــدارة الطــائــرة جنمـــاويــة.. 
وداركليــب يفــك العقــدة االأهــالويـــة
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حترك خليجي موحد الإظهار الغ�سب 
البحرين: نقل ال�سفارة االأمريكية اإلى القد�ض تهديد لل�سالم

بن���ا - وكاالت: �أك���دت مملكة �لبحرين �أن 
ق���ر�ر �الإد�رة �الأمريكي���ة �الع���رت�ف بالقد�س 
عا�سم���ة الإ�رص�ئي���ل  يه���دد عملي���ة �ل�سلم يف 
�ل����رصق �الأو�س���ط ويعط���ل جمي���ع �ملب���ادر�ت 
و�ملفاو�س���ات للتو�س���ل �إلى �حل���ل �لنهائي 

�ملاأمول.
و�أعل���ن م�س���اء �أم����س ع���ن حت���رك خليجي 
جماعي ملو�جهة قر�ر نقل �ل�سفارة �الأمريكية 
�إل���ى �لقد����س، و�أن هناك حت���ركا الإظهار قدر 
�لغ�س���ب م���ن هذ� �لت����رصف وت�سلي���م ر�سالة 
خليجية موحدة �إلى �الإد�رة �الأمريكية وهي يف 

طور �لت�سليم.
ه���ذ� وكان  �لرئي����س �الأمريك���ي دونال���د 
تر�م���ب، ق���د �أعل���ن �أم����س �الأربع���اء، �عرت�ف 
�لواليات �ملتح���دة بالقد�س عا�سمة الإ�رص�ئيل 
وبدء �لتح�س���ري�ت لنقل �سفارة بلده من تل 
�أبي���ب �إلى �لقد����س، يف حتد لل���دول �لعربية 

و�لغربية �لتي كانت قد حذرت من 
خطورة هذه �خلطوة.

نا�سر بن حمد: نواجه االإرهاب ب�ستى اأ�سكاله

وعود مب�ست�سفى للوالدة بالرفاع منذ 2002 
        ليلى مال اهلل من الرفاع 

و�ف���ق جمل����س بل���دي �جلنوبي���ة عل���ى رف���ع 
تو�سي���ة بتحويل مرك���ز �لرفاع �ل�رصق���ي �ل�سحي 
�إل���ى م�ست�سفى لل���والدة. من جهته، ق���ال �لبلدي 
بدر �لتميمي “�إن �أهايل �ملنطقة �جلنوبية يعانون 
خلوه���ا م���ن م�ست�سفي���ات والدة قريب���ا، و�أنه���م 
يعتم���دون رغ���م بع���د �مل�ساف���ة عل���ى م�ست�سفى 
�ل�سلمانية، و�إن �مل�ست�سفي �لع�سكري ال ي�ستقبل 
�إال عائ���لت �لع�سكري���ني فقط”. وتاب���ع “�أ�سبح 

�لو�س���ع �أكرث �إحلاحا م���ع �ت�ساع رقع���ه �ملحافظة 
ودخ���ول ج���زء م���ن �ملحافظ���ة �لو�سط���ى �سابقا 
�إ�سافة للمدن و�الإ�سكان �جلديد”. من جهته، قال 
مقدم �ملقرتح �لبلدي حممد �لبلو�سي “باالإمكان 
��ستغ���لل �ملرك���ز �ل�سحي �حل���ايل وحتويله �إلى 
م�ست�سفى للوالدة بع���د �فتتاح �ملركزي �ل�سحي 
�أه���ايل  ي�ستوع���ب  و�ل���ذي  للجنوبي���ة،  �ل�سام���ل 
�ملحافظة خ�سو�سا �أن �لوعود بتوفري م�ست�سفى 

للوالدة مل تتحقق وتعود للعام 2002”.

�ملنامة - بن���ا: �سهد قائد �حلر�س �مللكي 
�لعمي���د �لركن �سم���و �ل�سيخ نا�رص ب���ن حمد �آل 
خليف���ة، وقائد ق���وة �حلر�س �مللك���ي �خلا�سة 
قائ���د �لتمري���ن �لوطن���ي �مل�س���رتك ملكافحة 
�الإرهاب “حر�س �ململكة 1” �لر�ئد �لركن �سمو 
�ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة، ختام فعاليات 
�لتمرين �لذي �أجري يف جممع �ل�سيف �لتجاري.

و�ألقى قائد ق���وة �حلر�س �مللكي �خلا�سة 
قائ���د �لتمري���ن �لوطن���ي �مل�س���رتك ملكافحة 
�الإره���اب “حر����س �ململك���ة 1” كلم���ة به���ذه 

�ملنا�سب���ة، �أك���د فيه���ا �أن فك���رة �لتمرين، مت 
��ستلهامها من توجيهات جللة �مللك، مو�سحا 
“�أ�سبحن���ا نو�ج���ه �الإره���اب ب�ست���ى �أ�سكال���ه، 
و�أ�سب���ح �رصوري���ا توحيد �ملفاهي���م و�الت�سال 
و�لقي���ادة و�ل�سيط���رة، �س���و�ء يف ق���وة �لدفاع 
�أو وز�رة �لد�خلي���ة �أو �حلر����س �لوطن���ي وه���ذ� 
و�جب علين���ا ماد�مت لدينا �لق���درة و�لطاقة، 
و�حلم���د هلل ج���اءت �الأم���ور ب�سل�س���ة، بحك���م 

�لقادة �ملوجودي���ن و�لذين يتفهمون 
5�لو�سع”.

7 • )رويرتز(	 منظر عام يو�سح جزء� من �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س وقبة �ل�سخرة   14 4
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اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية ب�ساأن “اإنتاج الأ�سلحة الكيميائية” 
برئا�شة وكيل وزارة اخلارجية... وبقرار �شدر عن �شمو رئي�س الوزراء

�شدر عن رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة قرار رقم )37( 
ل�شن���ة 2017 بتعدي���ل بع����س اأح���كام الق���رار رقم 
)5( باإن�ش���اء وت�شكي���ل اللجنة الوطني���ة ب�شاأن حظر 
ا�شتح���داث واإنت���اج وتخزي���ن وا�شتعم���ال االأ�شلحة 

الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة، وجاء فيه: 

المادة األولى
يع���اد ت�شكي���ل اللجن���ة الوطني���ة ب�ش���اأن حظر 
ا�شتح���داث واإنت���اج وتخزي���ن وا�شتعم���ال االأ�شلحة 
الكيميائي���ة وتدمري تل���ك االأ�شلح���ة برئا�شة وكيل 

وزارة اخلارجية، وع�شوية كل من:
1- ممثل عن وزارة اخلارجية.

2- ممثل عن قوة دفاع البحرين.
3- ممثل عن وزارة ال�شحة.

4- ممث���ل ع���ن االإدارة العامة للدف���اع املدين 

بوزارة الداخلية.
5- ممثل عن �شوؤون اجلمارك بوزارة الداخلية.

6- ممثل عن وزارة �شوؤون الكهرباء واملاء.
7- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزارة  ع���ن  ممث���ل   -8
وال�شياحة.

9- ممثل عن وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين.

10- ممثل عن املجل�س االأعلى للبيئة.
11- ممثل عن جامعة البحرين.

وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها نائباً للرئي�س 
عل���ى اأن يك���ون من ب���ن اأع�شائه���ا، وت���وكل اإليه 

اخت�شا�شات الرئي�س يف حال غيابه.

المادة الثانية
للتجدي���د ملدد اأخرى مماثل���ه، واإذا خال مكان اأي من تكون مدة الع�شوية يف اللجنة 3 �شنوات قابلة 

اأع�شاء اللجنة الأي �شبب من االأ�شباب، يحل حمله من 
ميثل ذات اجله���ة، وي�شتكمل الع�ش���و اجلديد مدة 

�شلفه.

المادة الثالثة 
ت�ش���اف اإلى مهام واخت�شا�شات اللجنة املهام 

واالخت�شا�شات االآتية:
1- متابعة تنفيذ كافة االتفاقات واملعاهدات 
والربوتوك���والت وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�شلة 
بعدم انت�شار اأ�شلحة الدم���ار وو�شائل اإي�شالها، مبا 

يف ذل���ك االتفاق���ات املعقودة م���ع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وامل�شائل ذات ال�شلة.

2- تعم���ل اللجنة كنقطة ات�شال مع املنظمات 
وال���وكاالت الدولية املعني���ة بحظر اأ�شلح���ة الدمار 

ال�شامل.
واملوؤمت���رات  االجتماع���ات  يف  امل�شارك���ة   -3

الدولية ذات ال�شلة.
4- تق���دمي التقارير واالإعالن���ات الدولية ذات 

ال�شلة.
5- اقرتاح الت�رشيعات الالزمة يف هذا ال�شاأن.

المادة الرابعة
تق���دم اللجنة اإلى وزير اخلارجية تقريراً �شنوياً 
يت�شمن نتائ���ج اأعمالها وتو�شياته���ا، ويرفع وزير 

اخلارجية هذا التقرير اإلى جمل�س الوزراء.

المادة الخامسة
يلغ���ى القرار رق���م )33( ل�شن���ة 2014 باإعادة 
ت�شكي���ل اللجن���ة الوطني���ة ب�ش���اأن حظ���ر ا�شتحداث 
واإنت���اج وتخزين وا�شتعم���ال االأ�شلح���ة الكيميائية 

وتدمري تلك االأ�شلحة.

المادة السادسة
على ال���وزراء - كل فيما يخ�ش���ه - تنفيذ هذا 
الق���رار، ويعمل ب���ه من تاري���خ �ش���دوره، وين�رش يف 

اجلريدة الر�شمية.

• �شمو رئي�س الوزراء	

مجلس الرئيس... 

وأي لقاء!
اإنه حق���اً لق���اء ال�شح���اب، واأي لقاء، 
ذل���ك ال���ذي ا�شتقبلنا خالل���ه اأمري احلب 
والرج���اء خليفة بن �شلم���ان، كنا يف معية 
�شموه اأم�س االأول وكلنا غبطة وفرح؛ الأنه 
حفظه اهلل ورع���اه كان يف منتهى الغبطة 
والفرح، والأنه حفظ���ه اهلل ورعاه يتحدث 
اإل���ى رفقائ���ه واأبنائه بالقل���ب املفتوح 
ال���ذي عهدناه، وبال���راأي ال�شدي���د الذي 

األفناه، والدفء ال�شديد الذي عاي�شناه.
ي�شاأل اجلميع ع���ن اأحوالهم، ويربت 
باالطمئن���ان عل���ى اأكتافه���م، وي�شتف�رش 

بالنبل واجل�شارة عن االأهل واالأحبة.
كنا حل�ش���ن الطالع يف زي���ارة خا�شة 
ل�شموه كي نرفع اإلى مقامه الرفيع اأ�شمى 
اآي���ات ال�شك���ر والعرف���ان عل���ى تف�شله 
الكرمي برعاية حفل تخريج الفوج الثاين 
ع����رش لطلبة اجلامعة االأهلية، كنا تواقن، 
م�شتاق���ن لك���ي نعي�س تل���ك اللحظات 
الفارق���ة يف حياتن���ا، ونح���ن نتاب���ع عمق 
الك���رم الفيا�س وهو يفي����س حباً وحناناً 
من ل���دن االأب الرئي�س، ونحن نبادله حباً 

بحب و�شوقاً ب�شوق وعهداً بعهد.
حت���دث الرئي����س الوال���د معن���ا رمبا 
ع���ن كل �ش���يء، ورمب���ا يف كل �ش���يء، يف 
التعلي���م، يف طم���وح ال�شب���اب، يف لفيف 
االإجادة وطي���وف امله���ارة التي رفرفت 
باأجنحتها الذهبية على �شماوات املكان، 
فم���ا كان من �شم���وه اإال ال�شعادة الغامرة 
وهو ي�شتمع اإلينا عن ذلك االإجناز الكبري 
الذي حققته اجلامعة االأهلية يف م�شامري 
التفوق والري���ادة بح�شوله���ا على لقب 
اجلامعة االأكرث تقدماً واملكانة ال� 35 من 
ب���ن اأكرث م���ن األف جامعة عل���ى م�شتوى 
الوطن العربي، وذلك من موؤ�ش�شة “كيو 

اإ�س” العاملية.
هنا مل يرتك رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلمان 
حفظ���ه اهلل، مكانا �شاغ���راً الإ�شادة اأخرى، 
حيث فاجاأن���ا �شموه واأ�شعرنا باأننا حققنا 
اإجن���ازاً كب���رياً للبحري���ن، واأننا الب���د واأن 
االأكادمي���ي  النب���وغ  من�ش���ي يف طري���ق 
ممثل���ن بالدنا خري متثيل، ومعربين عن 

طموحات قادتنا فينا اأميا طموح.
وح���ن رفعن���ا �شكرن���ا اأكادميي���ن 
واإدارين وطلبة اإلى مقام �شموه الرفيع 
لرعاي���ة احلفل ال�شن���وي لتخريج االأفواج 
الطالبي���ة املتعاقبة م���ن جامعتنا الفتية 
“االأهلي���ة”، كنا بن احلقيق���ة واخليال، 
ب���ن الت�شديق والده�ش���ة، نتابع بلهفة 
عا�شقن تل���ك الكلمات الت���ي ُيعرب بها 
�شموه ع���ن حر�شه ال�شدي���د علينا قائالً: 
وددت ل���و كن���ت بينك���م يف تل���ك الليلة 
املبارك���ة اأ�شارككم اأفراحك���م، واأبادلكم 
م�شاعرك���م الفيا�شة بال�شعادة بعد جناح 
وباالإجناز بعد كف���اح، وبالنتائج املبهرة 

بعد الليايل ال�شاهرة.
و.. هن���ا جاءت حلظة الوع���د ال�شامي 
ل�شم���وه حفظه اهلل بح�ش���ور حفل تخريج 
الف���وج الثالث ع�رش من طلب���ة االأهلية يف 
ن�شخت���ه املقبلة ب���اإذن اهلل، م�شدداً على 
����رشورة دع���م تطلعات االأجي���ال الطالعة 
م���ن �شبابن���ا الواع���د، منوهاً ب���اأن العلم 
هو ال���ذي يبني احل�ش���ارة، والتعليم هو 
اأدات���ه املقد�ش���ة لتنوير االأم���م، وتثوير 
القدمي���ة، وت�شطري منجزاتها  مفاهيمها 
وت�شويبها نحو خدمة الوطن الغايل بكل 

مفرداته ومكوناته ومراميه.
�شك���راً لكم ي���ا �شاح���ب ال�شمو على 
بليغ عطفكم، وعظي���م حمبتكم، واإننا اإذ 
نعاه���د اهلل ونعاهدك���م ونعاه���د اأنف�شنا 
باأننا �شنبذل الغايل والنفي�س من اأجل اأن 
تكون راية البحرين عالية خفاقة، �شاخمة 

تواقة، و.. �شكراً لكم.. �شكراً لكم.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى �شكر رئي�س الوزراء ال�شنغافوري 
 

املنام���ة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة برقية �شكر جوابية من رئي�س الوزراء بجمهورية �شنغافورة يل لونغ؛ وذلك رداً 
عل���ى برقية �شم���وه املهنئة له مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده، اأعرب فيها عن بالغ �شكره 
وتقدي���ره ل�شمو رئي�س الوزراء على م�شاعر �شموه الطيب���ة، متمنياً ل�شموه موفور ال�شحة 

وال�شعادة وململكة البحرين املزيد من التقدم والرقي.

48 مدر�سة حققت نتائج اإيجابية يف املهارات القرائية

احلكومة تويل القطاع التعليمي اهتماما كبريا

�سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة يبحث تعزيز العالقات مع باك�ستان

�شمو نائب رئي�س الوزراء ي�شيد بجهود الطلبة  

اأ�شاد بكفاءات جامعة AMA... م�شت�شار �شمو رئي�س الوزراء: 

املنامة - بن���ا: ا�شتقبل نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء رئي�س املجل����س االأعلى لتطوير التعليم 
والتدري���ب �شم���و ال�شي���خ حمم���د بن مب���ارك اآل 
خليف���ة، وزير الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي 

وعددا من امل�شوؤولن يف الوزارة. 
وقدموا ل�شم���وه عر�شا عن نتائ���ج الدرا�شة 
الدولي���ة لقيا�س التقدم يف امله���ارات القرائية 
)PIRLS 2016( ال�ش���ادر عن الرابطة الدولية 
لتقيي���م التح�شيل الرتب���وي )IEA( يوم اأم�س 
االأول الثالث���اء، والت���ي اأعلن���ت نتائجه���ا اأي�ش���ا 
منظمة اليون�شكو باعتبار هذه االمتحانات حتقق 
اأحد اأهداف املنظمة الدولية يف التعليم للجميع، 
اإذ حققت فيه مملك���ة البحرين نتائج متميزة يف 
اأول م�شارك���ة لها بح�شول الطالبات على املركز 
468 درج���ة، ومتكن���ت  االأول عربي���ا وحتقي���ق 
21 مدر�شة حكومي���ة وخا�شة من حتقيق معدل 

حت�شي���ل يتجاوز املتو�شط العاملي، اإ�شافة اإلى 
27 مدر�شة بلغت م�شتوى املعدل املطلوب، مبا 

يرفع ع���دد املدار�س التي حققت نتائج اإيجابية 
اإلى 48 مدر�شة حكومية وخا�شة.

النتيج���ة امل�رشف���ة،  واأ�ش���اد �شم���وه به���ذه 
ومبا حققت���ه املدار�س من نتائ���ج طيبة يف هذه 
امل�شاركة االأول���ى يف الدرا�ش���ة الدولية لقيا�س 
 PIRLS( القرائي���ة  امله���ارات  يف  التق���دم 
2016( اإذذ ي�ش���اف ه���ذا االإجن���از اإلى ما حتقق 
يف االختب���ارات الدولي���ة يف الريا�شيات والعلوم 
)TIMSS 2015( م���ن ح�ش���ول طلب���ة مملك���ة 
البحري���ن عل���ى اأعلى مع���دل تق���دم )45 درجة( 
وحتقي���ق املركز االأول عربي���ا يف العلوم والثاين 
عربي���ا يف الريا�شيات، اإلى جان���ب املركز االأول 
يف اختب���ار اال�شرتاتيجي���ة العددي���ة �شم���ن هذه 
االختب���ارات الدولي���ة، مب���ا يوؤكد التط���ور الذي 
ب���داأت ت�شه���ده مدار�س مملك���ة البحرين يف ظل 
امل����رشوع الوطن���ي لتطوير التعلي���م والتدريب، 
واجلهود الطيبة التي يبذلها اجلميع يف امليدان 

الرتبوي بالوزارة.

املنامة - بنا: ا�شتقبل م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة 
 ،AMA اآل خليف���ة مبكتب���ه اأم�س وفدا م���ن جامعة
ي�ش���م القائم باأعمال نائب رئي����س ال�شوؤون االإدارة 
واملالي���ة بوين���ا غرا�شي���ا كانزان���ا ونائ���ب الرئي�س 
لل�ش���وؤون االأكادميي���ة جريالدو تالي�شي���ك، ورئي�س 
�شوؤون الطالب اأم���ن املليجي. وخالل اللقاء، اأ�شاد 
�شم���وه بال���دور املتميز الذي تقوم ب���ه اجلامعة مبا 
لديها م���ن كفاءات اأكادميي���ة وتعليمية يف حتقيق 
تطلعات مملكة البحرين يف تقدمي خدمات تعليمية 
تتمي���ز باجلودة والكفاءة. واأك���د �شموه اأن احلكومة 
برئا�ش���ة �شاحب ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة تويل القط���اع التعليمي اهتماما 
كبريا، وحتر����س على م�شاندة اجله���ود التي يقوم 

به���ا التعليم اخلا����س يف اثراء امل�ش���رية التعليمية 
يف اململك���ة. واأع���رب �شم���وه عن متنيات���ه للجامعة 
وجمي���ع القائم���ن عليها ومنت�شبيه���ا يف الهيئتن 
االإداري���ة واالأكادميية والطلبة والطالبات با�شتمرار 
التق���دم، منوها بامل�شتوى املتمي���ز الذي يت�شم به 
خريجو اجلامعة تعليميا ومعرفيا. من جانبهم، اأعرب 
اأع�ش���اء وف���د جامع���ة AMA عن خال����س �شكرهم 
وتقديره���م ل�شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
على دعم ورعاية �شموه للجامعة وجميع املوؤ�ش�شات 
التعليمية يف اململكة، موؤكدين اأن ذلك ميثل حافزا 
كبريا لهم نحو مزيد من االجتهاد لالرتقاء باخلدمات 
التعليمية التي تقدمها اجلامعة، منوهن مبا و�شل 
اإلي���ه القط���اع التعليمي يف البحرين م���ن م�شتويات 

عالية.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل م�شت�ش���ار �شاح���ب 
ال�شم���و امللكي رئي�س الوزراء �شم���و ال�شيخ �شلمان 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة، يف مكتبه �شباح اأم�س، �شفري 
جمهورية باك�شتان االإ�شالمية ال�شديقة لدى مملكة 
البحري���ن جافي���د مالي���ك، اإذ ا�شتعر����س معه �شبل 
تعزيز العالق���ات الثنائية ب���ن البلدين يف خمتلف 
املجاالت. وخالل اللقاء اأ�شاد �شموه بعمق العالقات 
البحريني���ة الباك�شتاني���ة وم���ا ت�شه���ده م���ن تطور 
ومن���اء على جمي���ع االأ�شعدة، موؤك���دا اهتمام مملكة 
البحرين بتعزيز اأطر التعاون مع جمهورية باك�شتان 
االإ�شالمية بال�شكل الذي يحقق امل�شالح امل�شرتكة.

وعرب �شموه عن تقديره للجهود التي يقوم بها 

�شف���ري جمهورية باك�شت���ان االإ�شالمية ال�شديقة يف 
تنمية روابط ال�شداق���ة والتعاون الثنائي املتميزة 
بن البلدين، الفتا �شموه اإلى اأهمية العمل من اأجل 
تو�شي���ع دوائر التع���اون وفتح اآف���اق جديدة تعود 

بالنفع على البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
م���ن جهت���ه، اأ�شاد ال�شف���ري الباك�شت���اين بعمق 
عالقات ال�شداقة والتعاون التاريخية بن البلدين، 
معربا عن تطلع بالده اإلى اأن ت�شهد املرحلة املقبلة 
مزي���دا من النم���اء يف م�ش���ارات التع���اون مع مملكة 
البحرين يف خمتل���ف املجاالت، م�شي���دا مبا ت�شهده 
اململك���ة من مظاه���ر تقدم وتط���ور يف امل�شتويات 

كافة.



3
الخميس 7 ديسمبر 2017 

19 ربيع األول 1439
العدد 3341



4local@albiladpress.com بالدنا الخميس 7 ديسمبر 2017 
19 ربيع األول 1439
العدد 3341

البحرين حتتفل يف اإ�سبانيا بالعيد الوطني لأول مرة

 البحرين: العرتاف بالقد�س عا�سمة ل�رسائيل تهديد لل�سالم

اإ�رساك ذوي الحتياجات يف احتفالت الأعياد الوطنية 
رعاية بالغة يف الو�سول اإليهم والبقاء على مقربة تامة... �سمو حمافظ اجلنوبية:

املنامة - بنا: اأكد حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ 
خليفة بن علي اآل خليفة ما توليه املحافظة اجلنوبية 
م���ن رعاية واهتمام جلميع فئ���ات املجتمع خ�سو�سا 
فئ���ة ذوي االحتياجات اخلا�س���ة، واإ�رشاكهم يف فرحة 

االأعياد الوطنية. 
واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى اأن فئ���ة ذوي االحتياج���ات 
اخلا�سة جزء ال يتج���زاأ من جمتمع املحافظة اجلنوبية 
واملجتم���ع اأجم���ع، ونويل اهتمام���ا ورعاي���ة بالغة يف 
الو�س���ول اإليه���م والبقاء عل���ى مقربة تام���ة لتنفيذ 
الربام���ج واالأن�سط���ة التي تلب���ي احتياجاتهم وتدخل 

عليهم البهجة وال�رشور.
جاء ذلك خالل زيارة �سمو حمافظ اجلنوبية لكل 
م���ن املرك���ز البحريني للحراك ال���دويل ومعهد االأمل 
للرتبي���ة اخلا�سة �سمن املبادرة التي اأطلقها �سموه 

لالحتفال باأ�سبوع الطفل البار بالوطن.
م���ن  جانب���اً  اجلنوبي���ة  �سم���و حماف���ظ  و�سه���د 
الفعالي���ات وفقرات االأن�سط���ة الوطنية التي اأعدتها 
املحافظ���ة اجلنوبية لالأطف���ال من منت�سب���ي املركز 
البحرين���ي للح���راك ال���دويل ومعه���د االأم���ل للرتبية 
اخلا�سة التي تخللتها عدد من الو�سالت الرتفيهية 

املعززة باملعلومات والقيم الوطنية الهادفة. 
واأ�س���اد �سم���وه بالوق���ت نف�س���ة مب���ا يق���وم به 
ه���ذه  يف  العامل���ون  واملتطوع���ون  امل�سوؤول���ون 
املراك���ز واملعاهد من جه���ود خمل�سة يف رعاية ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة م���ن الفئ���ات كاف���ة، م�سيفاً 
�سم���وه اأن املحافظ���ة اجلنوبية حتر�ص عل���ى التاأكد 
من �سد حاجة املجتم���ع من توفري اخلدمات الرتبوية 
املتخ�س�سة ل���ذوي االحتياجات اخلا�س���ة بالتن�سيق 
م���ع اجلهات املعني���ة يف عموم املحافظ���ة اجلنوبية؛ 
وذل���ك اإمياناً منها بقدرتهم على اكت�ساب املهارات 
والقدرات الالزمة لهم ملتابعة �سوؤونهم وانخراطهم 

يف املجتمع.

م���ن جانبه���م، تق���دم امل�سوؤول���ون يف املعه���د 
واملركز بال�سكر اجلزيل اإل���ى �سمو حمافظ اجلنوبية 
عل���ى حر�سه املتوا�سل يف تفقد اأح���وال واحتياجات 
ذوي العزمي���ة وعلى املب���ادرة الت���ي اأطلقها �سموه 
لالحتف���ال باأ�سبوع الطف���ل البار بالوط���ن تزامنا مع 

احتفاالت املحافظة اجلنوبي���ة بالعيد الوطني وعيد 
جلو����ص جاللة امللك، م�سيدين بالدع���م الكبري الذي 
توليه املحافظة اجلنوبية لالهتمام بجميع الفعاليات 
واالأن�سطة الت���ي تنظمها خمتل���ف املعاهد واملراكز 

املتخ�س�سة.

مدري����د - بنا: الأول م����رة مبملك����ة اإ�سبانيا، 
اأق����ام �سفري البحرين غري املقيم ال�سيخ فواز بن 
حمم����د اآل خليفة حفل ا�ستقب����ال وماأدبة غداء يف 
فندق ق�رش وي�سنت احتفاال بالذكرى ال�46 للعيد 
الوطن����ي املجي����د ململكة البحري����ن وعيد جلو�ص 
عاه����ل الب����الد �ساح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد بن 
عي�س����ى اآل خليفة. كما ا�ستقبل ال�سفري عددا من 
�سيوف ال�رشف بهذه املنا�سبة مبن فيهم �سفراء 
اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة، ودول����ة االإمارات 

العربية املتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية م�رش 
العربي����ة، واململك����ة االأردني����ة الها�سمية، ودولة 
فل�سط����ن، وجامع����ة الدول العربي����ة، وجمهورية 
اليم����ن، وجمهوري����ة تون�ص، وجمهوري����ة اجلزائر، 
وجمهوري����ة ال�س����ودان، وجمهوري����ة موريتاني����ا، 
وممثل����ن عن �سف����ارات �سلطنة عم����ان، ومملكة 
املغ����رب، وجمهورية الع����راق. كما ح�رش االحتفال 
ع����دد م����ن كب����ار امل�سوؤول����ن يف وزارة اخلارجية 
االإ�سبانية ووزارة الدفاع وغرفة التجارة مبدريد.

املنامة -بنا: اأكدت مملكة البحرين اأن قرار 
االإدارة االأمريكي����ة االع����رتاف بالقد�����ص عا�سمة 
الإ�رشائيل يهدد عملية ال�س����الم يف ال�رشق االأو�سط 
ويعطل جميع املبادرات واملفاو�سات للتو�سل 
اإلى احلل النهائي املاأمول، ويعد خمالفة وا�سحة 
للق����رارات الدولي����ة الت����ي توؤك����د عل����ى احلقوق 
الثابتة لل�سعب الفل�سطيني وعدم امل�سا�ص بها، 
وعل����ى اأن القد�ص ال�رشقية هي اأر�ص حمتلة يجب 

اإنهاء احتاللها.

واأكدت مملكة البحري����ن مت�سكها مبوقفها 
الثاب����ت والرا�س����خ يف دع����م وم�سان����دة تطلعات 
ال�سع����ب الفل�سطيني ال�سقي����ق وحقه امل�رشوع يف 
قيام الدولة الفل�سطيني����ة امل�ستقلة على حدود 
الراب����ع م����ن يوني����و 1967، وعا�سمته����ا القد�ص 
ال�رشقية، م�سددة عل����ى اأهمية احلفاظ على الدور 
املحوري للواليات املتح����دة االأمريكية للتو�سل 
الى حل الدولتن ا�ستن����ادا الى قرارات ال�رشعية 

الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.

الفعاليات الوطنية فخر للمواطنني ونهج يتناقله الآباء والأجداد
حث على امل�ساركة بروح اإيجابية يف االحتفاالت كافة...  �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

املنامة - بنا: اأكد حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ 
خليف���ة بن علي اآل خليفة اأهمية االأعياد واالحتفاالت 
واملنا�سب���ات الوطنية التي ت�سهدها مملكة البحرين 
يف �سه���ر دي�سم���رب م���ن كل ع���ام، لتكري����ص الوحدة 
الوطني���ة بن اأفراد �سعب البحرين الويف والتفافهم 
خل���ف القيادة، م�سريا اإلى اأن ه���ذه االحتفاالت التي 
متت���د من���ذ االأزل كانت وال ت���زال فخ���را للمواطنن 
وقيما اأ�سيل���ة يتناقلها االآباء واالأج���داد لالأبناء جيال 
بع���د جيل. جاء ذل���ك خالل املجل����ص االأ�سبوعي الذي 
عق���ده �سم���وه باملحافظة اجلنوبي���ة بح�سور حمافظ 
ال�سمالية عل���ي الع�سفور ورئي�ص االأوقاف اجلعفرية 
ال�سي���خ حم�سن الع�سف���ور وعدد من وجه���اء واأعيان 

واأهايل املحافظة اجلنوبية. 
وقال �سمو حمافظ اجلنوبي���ة، اإن املواطنن يف 
جميع مناط���ق املحافظ���ة اجلنوبية يحتفل���ون بهذه 
االحتف���االت واملنا�سب���ات الوطني���ة ب���روح االنتم���اء 
والوطني���ة للقيادة الر�سي���دة وت���راب اأر�ص الوطن 
الغ���ايل، واإن ه���ذه االحتف���االت له���ا طاب���ع مميز يف 

املحافظة اجلنوبية، وهو ما يوؤكده توافد املواطنن 
يف  االأه���ايل  مل�سارك���ة  اململك���ة  حمافظ���ات  م���ن 
اجلنوبية احتفاالتهم الفري���دة باالأعياد واملنا�سبات 

واالحتفاالت الوطنية.
 واأ�س���اف �سم���و حماف���ظ اجلنوبية اأن م���ا يزيد 
م���ن حب املواطن���ن للقي���ادة الر�سي���دة يف االأعياد 
واالحتفاالت الوطنية، هو النه���ج والقيادة املباركة 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، اإذ و�س���ع املواط���ن على راأ����ص اأولويات 

التنمية والتطوير. 
واأ�ساف �سموه اإل���ى اأن احلكومة برئا�سة رئي�ص 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة، اأخذت على عاتقها رعاية م�سالح 
املواطنن وتلبي���ة احتياجاتهم وو�سعهم على �سلم 
اأولوياته���ا يف جمي���ع الربام���ج وامل�ساري���ع التنموية 
التي تقدمها الزدهار ومن���اء البحرين، موؤكدا حر�ص 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص 
جمل�ص الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

ب���ن حم���د اآل خليف���ة عل���ى موا�سلة م�س���رية التنمية 
خلدمة الوطن واملواطنن.

وح���ث �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة جمي���ع االأهايل 
واملواطنن يف عموم املحافظة اجلنوبية على تن�سئة 
اأبنائه���م عل���ى حب امل�سارك���ة يف احتف���االت واأعياد 
الوط���ن بال�سورة الت���ي تر�سخ لديهم قي���م االنتماء 

للوطن والوالء للقيادة.
املجل����ص  يف  احل�س���ور  اأ�س���اد  جانبه���م،  م���ن 
االأ�سبوعي ل�سمو حمافظ اجلنوبية، بتوجيهات �سموه 
نح���و امل�سارك���ة االإيجابي���ة يف االحتف���االت واالأعياد 
الوطني���ة، ومب���ا قدمت���ه املحافظ���ة م���ن مب���ادرات 
ا�ستثنائي���ة ع���ززت م���ن ذل���ك، موؤكدين ل�سم���وه اأن 
اجلميع ي�سع ح���ب الوطن واالنتم���اء لرتابه ولقيادة 
البحري���ن اأولوية ق�سوى يف التن�سئة االجتماعية التي 
يرتبى عليه���ا االأبن���اء، م�سيف���ن اأن م�ساركتهم يف 
االأعي���اد واملنا�سبات الوطنية تاأتي من منطلق حبهم 
واإميانهم ووالئهم العمي���ق للقيادة واحلكومة، وهو 

ما جبلوا عليه منذ قدمي الزمن.

• خالل زيارة �سمو حمافظ اجلنوبية للمركز البحريني للحراك الدويل ومعهد االأمل للرتبية اخلا�سة	

وزير الداخلية يهنئ قائد احلر�س امللكي بنجاح “حر�س اململكة 1” 
املنامة-بن����ا:  بعث وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة برقية 
تهنئة اإل����ى قائد احلر�ص امللكي العميد الركن 
�سمو ال�سيخ نا�رش ب����ن حمد اآل خليفة، مبنا�سبة 
جناح التمرين االأمني امل�سرتك “حر�ص اململكة 

1”، هذا ن�سها:
العمي����د الركن �سمو ال�سي����خ نا�رش بن حمد 

اآل خليفة، حفظه اهلل
قائد احلر�ص امللكي، رئي�ص اللجنة العليا 

للتمرين االأمني امل�سرتك “حر�ص اململكة 1”
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�سعدين اأن اأ�سيد بنج����اح التمرين االأمني 
امل�سرتك “حر�ص اململكة 1” والذي مت تنفيذه 
يف ظ����ل قي����ادة �سي����دي ح�رشة �ساح����ب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�سى اآل خليف����ة عاهل البالد 
املف����دى، القائ����د االأعل����ى، حفَظ����ه اهلل ورعاه، 

وذل����ك يف جمم����ع ال�سيف التج����اري يومي 5 و 6 
دي�سمرب مب�ساركة قوات من قوة دفاع البحرين 

ووزارة الداخلية واحلر�ص الوطني.
لقد كان ملتابع����ة �سموكم واإ�رشافكم على 
مراح����ل التمرين، الدور الكب����ري يف حتقيق هذا 
االإجن����از ، وال����ذي جتلى يف الواقعي����ة امليدانية 
وما اأظهره امل�ساركون من جدية وتاأكيد العزم 
عل����ى رف����ع درج����ة التع����اون والتن�سي����ق واإبراز 
القتالي����ة،  واجلاهزي����ة  االحرتافي����ة  الق����درات 
االأمر ال����ذي �ساهم يف اإجن����اح التمرين وحتقيق 
اأهداف����ه املرجوة ، ومما ال�س����ك فيه اأن القيادة 
وال�سيطرة له����ذا التمرين امل�س����رتك ، من اأهم 
الدرو�����ص العملية للتمري����ن. ويف اخلتام ، لكم 

مني، �سموكم، خال�ص االإ�سادة والتقدير.
الفريق الركن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية.



�شه����د  بن����ا:   - املنام����ة 
قائ����د احلر�س امللك����ي العميد 
الرك����ن �شمو ال�شي����خ نا�رص بن 
حم����د اآل خليف����ة، وقائ����د قوة 
احلر�س امللك����ي اخلا�شة قائد 
التمري����ن الوطن����ي امل�ش����رك 
“حر�����س  الإره����اب  ملكافح����ة 
الرك����ن  الرائ����د   ”1 اململك����ة 
�شم����و ال�شي����خ خال����د ب����ن حمد 
ع����دد  وبح�ش����ور  خليف����ة،  اآل 
م����ن امل�شوؤول����ني الع�شكريني 
والأمنيني وخرباء من بريطانيا 
املتحدة  والولي����ات  وفرن�ش����ا 
فعالي����ات  خت����ام  الأمريكي����ة، 
التمرين ال����ذي اأجري يف جممع 
اعتب����ارا  التج����اري،  ال�شي����ف 
م����ن م�ش����اء 5 دي�شم����رب وحتى 
اجل����اري،  دي�شم����رب   6 �شب����اح 
وذل����ك مب�شارك����ة ق����وات م����ن 
وزارة  البحري����ن،  دف����اع  ق����وة 
الداخلية، واحلر�س الوطني يف 
اإطار العم����ل على تعزيز العمل 
الع�شك����ري والأمن����ي امل�شرك 
الإرهاب  كاأ�شا�س يف مكافح����ة 

وحفظ اأمن و�شالمة الوطن.
واألقى قائ����د قوة احلر�س 
امللكي اخلا�شة قائد التمرين 
ملكافحة  امل�ش����رك  الوطن����ي 
الإره����اب “حر�����س اململكة 1” 
كلمة بهذه املنا�شبة، اأ�شاد يف 
م�شتهله����ا بدعم عاه����ل البالد 
القائد الأعل����ى �شاحب اجلاللة 
اآل  ب����ن عي�ش����ى  املل����ك حم����د 
خليفة، ودعم ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي الأم����ري �شلمان 
بن حمد اآل خليفة، وتوجيهات 
دف����اع  لق����وة  الع����ام  القائ����د 
البحرين امل�شري الركن ال�شيخ 
خليف����ة بن اأحم����د اآل خليفة يف 
اإجن����اح التمري����ن، كم����ا تق����دم 
�شموه بجزيل ال�شكر والعرفان 
لكل من �شاهم يف التمرين من 
قوة دف����اع البحري����ن واحلر�س 
الداخلي����ة  ووزارة  الوطن����ي 
والنيابة العامة كم�رصع قانوين، 

اإ�شاف����ة اإل����ى التع����اون الكبري 
وامللمو�����س م����ن اإدارة جمم����ع 

ال�شيف.
و�شدد الرائد الركن �شمو 
ال�شي����خ خال����د ب����ن حم����د على 
اأن مو�ش����وع الإره����اب، اأ�شبح 
ال�شغ����ل ال�شاغ����ل ملعظم دول 
الع����امل ودول املنطقة عموما، 
ومملك����ة البحري����ن خ�شو�ش����ا، 
لذلك ت�ش����كل مفهوم الإرهاب 
اأحداث  مبفهومه اجلدي����د بعد 
11 �شبتمرب، مما جعل القوات 
امل�شلح����ة له����ذه ال����دول تعي 
اإع����داد  اأهمي����ة  كب����ري  ب�ش����كل 
ملواجه����ة  قواته����ا  وجتهي����ز 
موجة الإره����اب احلديثة؛ حيث 
اأ�شبح����ت اأ�شالي����ب املنظمات 
ومبتك����رة  جدي����دة  الإرهابي����ة 

واأكرث احرافية.
واأو�شح �شموه اأن م�شاعي 
دول العامل احلديثة، تركز يف 
بجميع  الإره����اب  عل����ى  احلرب 
اأ�شكال����ه �شم����ن اأط����ر قانونية 
دولي����ة �شليم����ة، لذل����ك �شعت 
ال�شتف����ادة من  اإلى  البحري����ن 
خربات تل����ك الدول كالوليات 
املتح����دة الأمريكي����ة واململكة 
فرن�شا،  وجمهوري����ة  املتح����دة 
وعمل����ت عل����ى اإيج����اد قوانني 
وتراع����ي  قانوني����ة  واإج����راءات 
وحق����وق  الدولي����ة  املعاي����ري 
اإدارتها  الدولي����ة يف  الإن�ش����ان 

لأزمة مكافحة الإرهاب.
بع����د ذل����ك، ق����دم من�شق 
التمري����ن الرائ����د الرك����ن عمار 
الق�شار، اإيجازا ت�شمن جمريات 
اخلا�شة  احل����وادث  وت�شل�ش����ل 
اململك����ة  “حر�����س  بتمري����ن 
ب����داأت فعالي����ات  1”، بعده����ا 
التمري����ن، اإذ اأظه����رت القوات 
عالي����ة  مه����ارات  امل�شارك����ة 
ممي����زة،  عملي����ة  وتطبيق����ات 
ع����رب خمتلف مراح����ل التمرين، 
اأعل����ى م�شتويات  مما يعك�����س 
واجلهوزي����ة  ال�شتع����داد 
ب����ني  والتع����اون  والن�شج����ام 
الق����وات امل�شارك����ة، يف اإط����ار 
جتع����ل  متكامل����ة،  منظوم����ة 
منها درعا منيع����ا و�شندا قويا 

للت�شدي لالأخطار الإرهابية.
الإط����ار،  ذات  ويف 
م����ن  ع����دد  عل����ى  الط����الع  مت 
مواق����ع التمري����ن والإج����راءات 
الت����ي ت�شمنته����ا من����ذ بداي����ة 
الفعاليات وحت����ى النتهاء من 

التمرين.
ويف خت����ام التمرين، اأعرب 
قائ����د احلر�س امللك����ي العميد 
الرك����ن �شمو ال�شي����خ نا�رص بن 
حم����د اآل خليف����ة، ع����ن خال�س 
لعاه����ل  والتقدي����ر  ال�شك����ر 
الب����الد القائد الأعل����ى، و�شمو 
القائ����د  نائ����ب  العه����د  ويل 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س 

جمل�����س ال����وزراء عل����ى الدع����م 
والتوجيه����ات احلثيث����ة لإجناح 
اأهداف����ه  وحتقي����ق  التمري����ن 
املرج����وة، كما ع����رب �شموه عن 
تقدي����ره للقائ����د الع����ام لقوة 
دفاع البحرين، ورئي�س احلر�س 
الوطن����ي الفري����ق الركن �شمو 
ال�شي����خ حمم����د بن عي�ش����ى اآل 
خليفة، ووزير الداخلية الفريق 
الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 
اآل خليف����ة ودورهم املتميز يف 
اإجناح متري����ن “حر�س اململكة 

 .”1
كم����ا حي����ا �ضم����وه �ضباط 
واأفراد القوات امل�شاركة على 
جهودهم املخل�شة وما قدموه 
واحرافي����ة  متمي����ز  اأداء  م����ن 
ودق����ة يف التح�شري والتخطيط 
التمري����ن  له����ذا  والتنفي����ذ 
احليوي، مب����ا �شاهم يف اإجناحه 
وحتقيق الأهداف املرجوة منه.

كم����ا تق����دم �شم����و قائ����د 
احلر�����س امللكي بجزيل ال�شكر 
والعرف����ان ل����كل م����ن �شاه����م 
يف اإجن����اح هذا التمري����ن، ومن 
بينه����م النيابة العام����ة كم�رصع 
الكب����ري  والتع����اون  قان����وين، 
وامللمو�����س م����ن اإدارة جمم����ع 
ال�شيف، �شائال اهلل عز وجل اأن 
يوفق اجلمي����ع لتحقيق املزيد 
من الإجنازات واملكت�شبات ملا 

فيه خري الوطن.
واأ�شار العميد الركن �شمو 
ال�شيخ نا�رص بن حمد اإلى اأن ما 
جرى يف هذا التمرين الوطني، 
الأول من نوع����ه، يثلج ال�شدر، 
خ�ضو�ضا ونحن ن����رى ال�ضباط 
بتنفي����ذه  يقوم����ون  والأف����راد 
على م�شتوى م�ش����رك، منوها 
اأن التدري����ب للتمري����ن،  اإل����ى 
م�ش����ى علي����ه ح����وايل 6 اأ�شهر 
الق����وات  جتمي����ع  خالله����ا  مت 
وتوحي����د املفاهي����م، حتى مت 
اإج����راء التمري����ن ب����كل واقعية 

واحرافية.
فك����رة  اإن  �شم����وه  وق����ال 
التمري����ن، مت ا�شتلهامه����ا من 
توجيهات جاللة امللك، مو�شحا 
“اأ�شبحنا نواجه الإرهاب ب�شتى 
�رصوري����ا  واأ�شب����ح  اأ�شكال����ه، 
والت�شال  املفاهي����م  توحي����د 
والقي����ادة وال�شيطرة، �شواء يف 
قوة الدف����اع اأو وزارة الداخلية 
اأو احلر�س الوطني وهذا واجب 
القدرة  لدين����ا  علين����ا مادامت 
والطاق����ة، واحلم����د هلل ج����اءت 
الأمور ب�شال�ش����ة، بحكم القادة 
يتفهمون  والذين  املوجودين 

الو�شع”.
“تفه����م  �شم����وه  وتاب����ع 
ت�شهي����ل  يف  �شاع����د  العم����ل 
الإج����راءات وم����ا مت الي����وم يف 
التمري����ن، اأمر نفخر ب����ه، اإذ اإن 
التطبيق فاق التوقعات، ومن 
الطبيع����ي اأن يت����م بع����د ه����ذا 
التمري����ن موا�شلة التدريب يف 

مركز مكافحة الإرهاب”.
احلر�����س  قائ����د  واأ�ش����ار 
�شيت����م  اأن����ه  اإل����ى  امللك����ي 
ال�شتعان����ة بتقارير املراقبني 
ال����ذي ح�����رصوا م����ن دول ع����دة 
و�شه����دوا التمرين والبناء على 
هذه التقارير بحيث يتم تعزيز 

امل�شتوى الحرايف الذي ظهر 
يف “حر�س اململكة 1”.

يف �شي����اق مت�ش����ل، اأك����د 
الرائ����د الرك����ن �شم����و ال�شي����خ 
خالد بن حمد، �شكره وتقديره 
دعم����ه  عل����ى  املل����ك  جلالل����ة 
الدائمة،  ومتابعت����ه  للتمري����ن 
منوها اإل����ى اأن ه����ذا الإجناز مل 
يك����ن ليتحق����ق، ل����ول اإ�شن����اد 
القي����ادة العامة لق����وة الدفاع 
واحلر�����س  الداخلي����ة  ووزارة 
الوطني، م�شيدا بجهد ومتابعة 

�شمو قائد احلر�س امللكي.
“كقائ����د  �شم����وه  وق����ال 
يهمن����ي  يك����ن  مل  للتمري����ن.. 
يف التمري����ن، داخ����ل املجم����ع، 
اجلان����ب التكتيك����ي، بق����در ما 
يهمن����ي التن�شي����ق، واحلمدهلل 
اأظهرنا الي����وم ح�شن التن�شيق 
الدائم  والت�شال  القوات  بني 

بينه����م وه����ذا كان ج����دا مه����م 
كان  والقي����ادات  فالتن�شي����ق 

اأهم �شيء عندنا”.
وتاب����ع “مب�شيئة اهلل، حال 
املوافق����ة على مرك����ز مكافحة 
الإره����اب والتن�شي����ق م����ع قوة 
املرك����ز  �شيك����ون  الدف����اع، 
ا�شتم����رارا للتمارين امل�شركة 
القطاع����ات،  كل  وب����ني  بين����ا 
يف  مترين����ان  هن����اك  ويك����ون 
اأحدهم����ا كب����ري مث����ل  ال�شن����ة، 
املدار�����س،  املجمع����ات، 
والتمري����ن  امل�شت�شفي����ات، 
اأ�شغر  الث����اين عل����ى م�شت����وى 

وجماميع اأقل”.
م����ن جهت����ه، اأك����د م�شاعد 
رئي�س هيئة الأركان للعمليات 
بق����وة دف����اع البحري����ن الل����واء 
اأن  الف�شال����ة  غ����امن  الرك����ن 
التعاون  يوؤك����د  التمري����ن  هذا 

ب����ني  امل�شتم����ر  والتن�شي����ق 
والأمنية  الع�شكري����ة  اجله����ات 
وهذه ثمرة التدريب امل�شرك، 
م�شيفا اأن م����ا �شهدناه مترينا 
في����ه  جممع����ا  ميث����ل  واقعي����ا 
“ه����ذه فر�شة  اأنا�س وحمالت، 
ممتازة للقوات يطبقون فيها 
التع����اون بينه����م وامله����ارات 

التي تدربوا عليها”.
يف �شي����اق مت�ش����ل، هن����اأ 
الل����واء  الع����ام  الأم����ن  رئي�����س 
طارق احل�ش����ن جميع القائمني 
عل����ى اإج����راء التمري����ن، م�شيدا 
ب����اأداء الق����وات امل�شارك����ة يف 
اأقي����م بنظرة  التمري����ن والذي 

ا�شراتيجية متقدمة جدا.
واأو�ش����ح اأن العامل ي�شهد 
تنامي ظاه����رة الإرهاب والذي 
اأ�شب����ح معقدا عن ال�شابق وقد 
�شهدن����ا يف دول كثرية، اأعمال 

�رصي����ع  ب�ش����كل  تت����م  اإرهابي����ة 
وفوري وهو ما يحتاج اأن تكون 
القوات جاهزة وعلى قدر كبري 
م����ن الكف����اءة بحي����ث تعمل يف 

بيئات قد تكون �شعبة.
نتكل����م  “الي����وم  وتاب����ع 
عن جمم����ع جت����اري، ب����ه اأعداد 
م����ن النا�����س وم�شاحت����ه كبرية 
حتتاج ع����ددا كبريا من القوات 

لل�شيطرة عليها”.
مدي����ر  هن����اأ  جهت����ه،  م����ن 
اللواء  الوطني  اأركان احلر�����س 
الرك����ن ال�شي����خ عبدالعزيز بن 
�شعود اآل خليفة، �شمو العميد 
الرك����ن ال�شي����خ نا�����رص بن حمد 
على الإجن����از الكب����ري والإعداد 
التمري����ن  له����ذا  والتح�ش����ري 
ا�شراتيجي����ة  ير�ش����م  وال����ذي 
الإره����اب  ملكافح����ة  وا�شح����ة 
واأن تعم����ل كل هذه القوات يف 

تعاون م�شرك.
وق����ال “اإن التمرين، حقق 
جناح����ا كب����ريا وهو م����ا يعك�س 
اهتمام����ا وا�شح����ا م����ن جان����ب 
القيادة الر�شي����دة، منوها اإلى 
اأن يف البحري����ن رج����ال قادرون 
على حفظ الأمن، كما اأن هناك 
وعي����ا واإدراكا لدى كل مواطن 

ومقيم بهذه التمارين”.
اأركان  مدي����ر  واأع����رب 
احلر�����س الوطن����ي ع����ن �شكره 
للقي����ادة على ه����ذه امل�شاندة 
الت����ي اأتاح����ت ه����ذه التمارين 
و�شتكون البحرين اإن �شاء اهلل 

بكل خري واأمان.
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نواجه الإرهاب ب�ستى اأ�سكاله.. وا�ستلهمنا فكرة التمرين من توجيهات جاللة امللك
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“املطاحن” تكرم املوظف املثايل للربع الثالث من العام 2017

“املطاحن” حتتفل بيوم املراأة البحرينية 

“تكنو ل اإعاقة” يدعو مل�ساعدة ذوي الإعاقة بالتكنولوجيا

يف املنطقة العربية تفعيل “ال�سياحة املي�رسة” 

خالد بن حمد ي�ؤكد ا�ستمرار املبادرات التي ترتقي بقدرات ذوي العزمية

خالد بن حم�د ي�سارك يف اجتماع وزراء ال�سياحة 

اأع����رب النائ����ب الأول لرئي�س املجل�����س الأعلى 
لالحت����اد  الفخ����ري  الرئي�����س  والريا�س����ة  لل�سب����اب 
البحريني لريا�سة ذوي الإعاقة �سم� ال�سيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة، عن �سعادت����ه بنجاح م�ؤمتر ومعر�س 
#تكن�_ل_اإعاقة، الذي اأ�سدل ال�ستار على فعالياته 
اأم�����س، واأقيم حتت رعاية �سم�����ه بالتزامن مع الي�م 
العامل����ي للمعاق حت����ت �سعار “بالتقني����ة والرادة.. 

نتجاوز الإعاقة”. 
وق����ال �سم�����ه “�سع����داء بالنج����اح ال����ذي حققه 
م�ؤمتر #تكن�_ل_اإعاقة، عرب ما �سهده من م�ساركة 
وا�سع����ة وجل�س����ات وور�����س عم����ل متي����زت باحلق�ل 
العلمي����ة واملعرفية والتج����ارب الإن�سانية املمتزجة 
م����ع اأطروح����ات الإكادميي����ن والخت�سا�سي����ن يف 
املجال التكن�ل�ج����ي وال��سائل والتقنيات احلديثة 
العزمي����ة،  ذوي  مل�سان����دة  امل�جه����ة  امل�ساع����دة 
فامل�ؤمتر حقق الأهداف التي ر�سمناها والتي ت�سب 
يف م�سلح����ة تعزي����ز اأهمية ت�جي����ه الرعاي����ة والدعم 
له����ذه الفئة؛ م����ن اأجل اأن تنعم بحي����اة اأكرث طبيعية 
متجاوزة �س�ر واأ�س����كال الإعاقة املختلفة، لتم�سي 
نح����� حتقيق اأحالمه����ا وتطلعاتها ب����اأن تك�ن قادرة 
على ا�ستن�س����اق عليل التغري الذي ميّكنها اأن تك�ن 
اأك����رث جه�زي����ة للم�سارك����ة يف القطاع����ات املختلفة 

وامل�ساهمة يف العطاء بالعملية التنم�ية يف البالد”.
واأ�ساف “اإنني اأفتخر بذوي العزمية وبالطاقات 
والق����درات الت����ي ميتلك�نه����ا والت����ي م����ن خالله����ا 
ير�سم�����ن الإب����داع والتمي����ز، فه����م من�����ذج اأ�سيل 
لالإ�����رار والتح����دي وم�اجهة ال�سع�ب����ات واحل�اجز. 
وهذا كله يدفعني نح� ال�ستمرار باإطالق املبادرات 
اجلدي����دة التي اأكر�س من خالله����ا اجله�د مل�ا�سلة 
النهج من اأج����ل حتقيق الأهداف والتطلعات الرامية 
لتحقي����ق كل ما يلبي طم�حات ذوي العزمية ويدفع 
نح����� تط�ي����ر وارتق����اء قدراته����م، وت�سجيعهم نح� 

ك�سب مزي����د من الثق����ة وتعزيز الثقاف����ة واملعرفة 
وت��سيع امل����دارك واملفاهيم الت����ي ميكنها جميعا 
اأن ت�سن����ع الفارق وتزيد من عطائهم واإبداعاتهم يف 
خمتف املج����الت، مبا يعزز اندماجه����م وم�ساركتهم 

باملجتمع”.
ويف اخلت����ام، وج����ه �سم����� ال�سيخ خال����د بن حمد 
ال�سكر والتقدير للجه�د الكبرية التي بذلتها اللجنة 
العلي����ا املنظمة برئا�سة ال�سيخ حمم����د بن دعيج اآل 
خليفة وجميع اللج����ان العاملة، والتي ر�سمت التميز 
التنظيم����ي لل�سكل العام لهذا امل�ؤمتر والذي اأ�سهم 
يف اإجن����اح العمل اجلماعي وبل�����غ الأهداف والغايات 
الت����ي ت�س����ب يف م�سلحة ت�فري حي����اة اأف�سل لذوي 
العزمية وفق اأحدث ال��سائل والتقنيات واملتط�رة.

التوصيات الختامية 
خرج امل�ؤمتر ب� 6 ت��سيات هي: اإن�ساء م�ؤ�س�سة 
لتبن����ي وت�سنيع ودعم وت�س�ي����ق التجارب البداعية 
التقني����ات امل�ساع����دة لالأ�سخا�����س ذوي  يف جم����ال 

الإعاق����ة، تعزي����ز املب����ادرات التط�عي����ة امل�ؤ�س�سية 
والدولي����ة م����ن اأج����ل حتقي����ق التمك����ن لالأ�سخا�س 
املعل�م����ات  تقني����ات  خ����الل  م����ن  الإعاق����ة  ذوي 
والت�سالت، ا�ستخدام و�سائل الت�ا�سل الجتماعي 
يف ت�عي����ة وتاأهي����ل وتدري����ب املهني����ن واأولي����اء 
الأم�����ر واملخت�سن بالتقني����ات امل�ساعدة للتقليل 
واحلركي����ة  احل�سي����ة  وامل�س����كالت  التحدي����ات  م����ن 
والت�ا�سلي����ة لالأ�سخا�س م����ن ذوي الإعاق����ة، اإر�ساء 
مبداأ �سناعة الك�ادر الفني����ة، والتقنية بتكن�ل�جيا 
الإعاقة والق����ادرة على ت�ظيفها يف تاأهيل وتدريب 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ت�ظيف التقنيات احلديثة 
)مثل ال�اقع املع����زز وال�اقع الفرتا�سي واحل��سبة 
ال�سحابية( وغريها من التقنيات امل�ساندة( يف جمال 
التدري����ب والتعلم لالأ�سخا�����س ذوي الإعاقة لتعزيز 
التنمي����ة امل�ستدام����ة ودمج التقني����ات امل�ساعدة يف 
الك�س����ف والتقيي����م والتدخ����ل العالج����ي لالأ�سخا�س 
من ذوي الإعاق����ة يف مرحلة التدخل املبكر واملراحل 

الالحقة.

املنامة - بنا: تراأ����س الرئي�س التنفيذي لهيئة 
البحرين لل�سياح���ة واملعار�س ال�سيخ خالد بن حم�د 
اآل خليف���ة وف���د مملك���ة البحري���ن يف اأعم���ال الدورة 
الع�ري���ن للمجل�س ال����زاري العرب���ي لل�سياحة مبقر 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
وناق����س املجل�س 15 بندا، اأهمها متابعة تط�ير 
وتنفي���ذ ال�سرتاتيجي���ة العربي���ة لل�سياح���ة وتنفيذ 
براجمه���ا خ�س��سا م���ا يتعل���ق بت�سهي���الت احلركة 
ال�سياحي���ة بن الدول العربي���ة، وذلك من خالل عقد 
ن���دوة لتح�سن اخلدم���ات يف املط���ارات واملقا�سد 
ال�سياحية العربية يف الدول امل�ست�سيفة لل�سائحن، 
وعق���د ملتق���ى لتح�سن اخلدم���ات اجل�ي���ة البينية 
بالأ�س����اق العربية امل�س���درة لل�سياح���ة واملقا�سد 

ال�سياحية يف الدول امل�ستقبلة لل�سائحن.
كما ناق�س املجل����س مقرتحا ب�ساأن �سبل تفعيل 
وم���ا  العربي���ة،  املنطق���ة  يف  املي����رة”  “ال�سياح���ة 
تفتق���ده العديد م���ن ال���دول العربية م���ن املعايري 
واملتطلبات بحي���ث تك�ن ال�سياحة متاحة للجميع يف 
قلب وحم����ر ال�سيا�سات ال�سياحي���ة وا�سرتاتيجيات 
الأعم���ال، اإلى جان���ب مناق�س���ة التع���اون العربي مع 
دول اأم���ريكا اجلن�بي���ة يف جم���ال ال�سياح���ة ودرا�سة 
عدد من امل��س�عات املقرتحة من املنظمة العربية 
لل�سياح���ة، والت���ي ته���دف اإل���ى النه�����س ب�سناعة 
ال�سياحة العربية ومن اأهمه���ا م�روع “ل�حة الإح�ساء 
ال�سياحي للنزل والفنادق ال�سياحية” وبرنامج م�روع 

حا�سنات الأعمال للم�ساريع ال�سياحية.

• �سم� ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة	

• ال�سيخ خالد بن حمد	

ملطاح���ن  البحري���ن  �رك���ة   - املنام���ة 
الدقي���ق: كرم���ت �رك���ة البحري���ن ملطاح���ن 
الدقيق، ح�سن �سمل����ه؛ حل�س�له على جائزة 
امل�ظ���ف املث���ايل للرب���ع الثالث م���ن العام 
2017، وج���اء اختيار امل�ظف بناء على اأدائه 

ون�ساطه ومبادراته الإيجابية. 
وقدم الرئي�س التنفيذي ل�ركة املطاحن 
حممد نا����س ال�سه���ادة التقديري���ة للم�ظف 
مببن���ى اإدارة ال�رك���ة يف املنام���ة وبح�س����ر 
الرئي�س التنفيذي للعملي���ات عاطف اخلاجة 

وباقي م�ظفي ال�ركة.
وذك���ر حمم���د نا����س اأن ال�رك���ة اعتادت 
على تك���رمي م�ظفيه���ا املتميزي���ن، وياأتي 
ذلك يف اإطار برام���ج الدعم املعن�ي واملادي 

وحتقي���ق احل���د الأعل���ى م���ن الن�سج���ام بن 
الإدارة التنفيذي���ة وامل�ظف���ن؛ للمحافظ���ة 
على امل�ست�يات املتميزة والرتقاء مب�ست�ى 

الأداء جلميع العاملن بال�ركة. 
كما عرب اخلاجة عن �سكره جلميع م�ظفي 
ال�رك���ة الذين عمل�ا ط����ال الفرتة املا�سية 
يدا واحدة وب���روح الفريق، بت�جيه ودعم من 
الإدارة التنفيذية التي هياأت كل �سبل الدعم 
وامل�سان���دة. وت�سعى �رك���ة املطاحن اأ�سا�سا 
م���ن خالل ه���ذا الت�ج���ه اإل���ى تعزي���ز روؤيتها 
امل�ستقبلي���ة الدافعة يف اجتاه تهيئة وت�فري 
بيئ���ة تناف�سي���ة تع���زز ال�ستق���رار لتحقي���ق 
التطلع���ات يف �سي���اق التط�ر ال���ذي ت�سهده 

ال�ركة يف كافة م�ساريعها.

ملطاح���ن  البحري���ن  �رك���ة   - املنام���ة 
الدقي���ق: احتفلت �رك���ة البحري���ن ملطاحن 
الدقي���ق يف الثال���ث من �سه���ر دي�سمرب بي�م 
امل���راأة البحريني���ة �سمن احتف���الت اململكة 
بهذا الي����م كمنا�سب���ة وطني���ة مهمة حتظى 
باهتم���ام لفت من قب���ل جمي���ع امل�ؤ�س�سات 
الر�سمي���ة واخلا�س���ة وم�ؤ�س�س���ات املجتم���ع 
امل���دين، وذل���ك بح�س����ر الإدارة التنفيذي���ة 
وهن���ادي الناي���ف من جلن���ة تكاف����ؤ الفر�س 

مبجل�س الأعلى للمراأة.
وياأت���ي الحتف���اء بامل���راأة البحرينية يف 
ال�رك���ة نظرا ملا قامت به املراأة من دور مهم 
على م���دى اأكرث من 40 عام���ا يف هذا القطاع 

احلي�ي.
واأثبتت امل���راأة البحرينية يف ال�ركة اأنها 
قادرة على اأخ���ذ دور مهم وريادي يف القطاع 

ال�سناع���ي خ�س��سا يف جمال �سناعة الأغذية 
م���ن خالل قيامها ب���اأداء واجباته���ا ال�ظيفية 
ب���كل كفاءة وجدارة مما اأهله���ا لل��س�ل اإلى 

منا�سب متقدمة يف ال�ركة.
كما األقى الرئي�س التنفيذي كلمة بهذه 
املنا�سب���ة ومت تكرمي امل�ظف���ات العامالت 
بال�رك���ة، واغتنم حممد نا����س الفر�سة لإلقاء 
ال�س�ء على املحطات املهمة يف م�سرية عطاء 

وم�ساركة املراأة البحرينية يف ال�ركة.
ون�ق�س دور املراأة البحرينية يف املخابز 
املحلي���ة وطلب الرتكي���ز على ه���ذه النقطة 
يف الأي���ام املقبل���ة بالتعاون مع جلن���ة تكاف�ؤ 
الفر�س، وبدعم من املجل����س الأعلى للمراأة، 
الذي���ن ي�ساهم����ن دائم���ا يف ت�فري م���ا يلزم 
من اإر�س���ادات لل�رك���ة، وتزويدها باخلربات 

الالزمة يف هذا املجال.

بدور املالكي من الرفاع 

ك�سفت الأم���ن العام للمجل����س الأعلى للمراأة 
هال���ة الأن�س���اري ع���ن اأن مملك���ة البحري���ن تعد من 
ال���دول الأق���ل عاملي���ا يف ن�سبة العن���ف امل�جه �سد 
امل���راأة فيها، م�سرية اإل���ى اأن جه�د املجل�س الأعلى 
للمراأة يف مناه�سة العنف �سد املراأة بجميع اأ�سكاله 
تكلل الي�م بانطالق “تكاتف” اأول قاعدة للبيانات 
والإح�س���اءات ال�طنية للعنف الأ����ري بالتعاون مع 

وزارة الداخلية.

مؤتمر صحافي 
ج���اء ذلك خ���الل امل�ؤمت���ر ال�سحايف ال���ذي عقد 
م�ساء ام�س يف املجل�س العلى للمراأة، وح�رته وكيل 
المن العام لالأم���م املتحدة، واملدي���رة التنفيذية 
لهيئ���ة الم���م املتح���دة للم���راأة ململك���ة البحري���ن 
ف�مزيل���ي مالمب� لك����كا، والأمن الع���ام للمجل�س 
العل���ى للمراأة هال���ة الن�ساري، واملدي���ر القليمي 
لهيئ���ة الم���م املتح���دة للم���راأة بالبحري���ن حمم���د 
الن�ساري، ومدي���ر اإدارة تقنية املعل�مات يف وزارة 

الداخلية اأحمد علي ب� خ�ة. 

استعراض المراحل 
يف  املجل����س  عم���ل  الأن�س���اري  وا�ستعر�س���ت 
ه���ذا اجلان���ب، قائلة: لق���د املجل�س الأعل���ى للمراأة 
يف ال�سن����ات ال�سابق���ة عل���ى قاعدة بيان���ات وزارة 
الداخلي���ة للح���الت الت���ي ت�س���ل ال���ى ال�رطة ومت 
تط�يرها بح�س���ب احتياجات املجل�س الأعلى للمراأة، 

مردفًة اأن املجل�س كان يرغب ويعمل على ال��س�ل 
للحالت التي ل ت�سل ايل ال�رطة.

أهداف المشروع
وعن اأهداف م�روع “تكاتف”، لفتت الن�ساري 
اإل���ى انه يق�م على بناء قاعدة بيانات وطنية �ساملة 
ومرتابط���ة ح����ل و�سع امل���راأة والفت���اة املعنفة يف 
مملكة البحرين، �سيتم من خاللها تبادل املعل�مات 
وتكامله���ا وال�ستفادة منها وال��س����ل الى قاعدة 
معرفي���ة، وا�ستخ���راج الإح�ساءات واإع���داد التقارير 
والبح����ث املحلي���ة والإقليمية والدولي���ة واخلطط 
امل�ستقبلي���ة، وت�سهيل تتبع الإج���راءات مع اجلهات 
املختلفة، وامل�ساع���دة يف ال��س�ل الى اكرب �ريحة 

ممكنة من املعنفات. 

مراحل المشروع
وع���ن مراحل امل�روع، اأو�سحت المن العام اأن 
تفعيل قاعدة البيانات ال�طنية بن وزارة الداخلية 

واملجل����س الأعلى للم���راأة �سيعمل عل���ى ربط جميع 
اجله���ات احلك�مي���ة املعني���ة، مبين���ة اأن اخلط�ات 
امل�ستقبلي���ة بامل�روع هي اط���الق اخلدمات الذكية 

وادخال م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف امل�روع.

الشراكة المجتمعية 
وعن ال�راك���ة املجتمعية التي حققها امل�روع، 
اأك���دت الن�س���اري اأن “تكات���ف” ه���� �راك���ة لعمل 
م�ؤ�س�س���ي جمتمع���ي بن املجل����س الأعل���ى ووزارة 
الداخلية، و�سي�سم مع انطالقه بالعمل �راكة اأو�سع 
ت�س���م العدي���د من اجله���ات احلك�مية وال����زارات، 
خ�س��س���ا وزارات العمل والتنمي���ة وال�سحة ووزارة 
الع���دل، والنياب���ة العام���ة واحلك�م���ة اللكرتوني���ة 
وامل�ؤ�س�سات الهلية واملدني���ة، ومبا ي�سمن خدمة 
امل����روع وحتقيقه لأهدافه الت���ي اأنطلق من اأجلها، 
والتي يت���م من خاللها بن���اء قاعدة بيان���ات وطنية 
�ساملة ومرتابطة ح�ل و�سع املراأة والفتاة املعنفة 
يف البحري���ن، وال��س�ل الى اأك���رب �ريحة ممكنة من 

املعنف���ات، وكذل���ك ا�ستخراج الح�س���اءات واإعداد 
التقاري���ر والبح�ث املحلي���ة والإقليمي���ة والدولية 
واخلطط امل�ستقبلية، وت�سهي���ل تتبع الجراءات مع 

اجلهات املختلفة واإنفاذ القان�ن. 
وا�ستعر�س���ت العم���ل اجل���اد للمجل����س العلى 
للم���راأة ب�س���اأن احلماية من العنف ال����ري، لتحقيق 
مزي���د م���ن ال�ستق���رار لالأ����رة البحريني���ة ويف ظل 
العمل �سمن اخلطة ال�طنية لإ�سرتاتيجية النه��س 
بامل���راأة البحريني���ة، وتعزي���ز مبداأ �سي���ادة القان�ن 
املن�س���ف للن�ساء، و�سم���ن روؤي���ا املجل�س يف حفظ 
اأم���ن املراأة ال�ري من اأجل جمتمع م�ستقر متتع فيه 

املراأة بجميع حق�قها. 

افتتاح مكتب للمرأة 
م���ن جانبه���ا اأك���دت لك�كا خ���الل امل�ؤمت���ر اأن 
البحري���ن تعد من الدول املتقدمة يف متكن املراأة، 
م�سرية اإلى اأن ه���ذا يت�سح من الن�سب التي متثلها 
م�سارك���ة املراأة البحريني���ة يف خمتلف مناحي احلياة 

والعمل، مبينة اأن البحرين تدعم املراأة يف املجالت 
كاف���ة، ولي����س فقط يف حمايتها م���ن العنف، بل من 
خ���الل و�س���ع الت�ريع���ات الت���ي ت�س���ب يف م�سلحة 
امل���راأة.  واأو�سحت اأن���ه اآن الأوان ل�قف العنف �سد 
املراأة بكافة اأ�سكال���ه و�س�ره يف اأنحاء العامل كافة، 
م�ؤك���دة اأن العمل لبد اأن يك�ن عمال جماعيا ليحقق 
هدف���ه، داعي���ة الى تب���ادل اخل���ربات ب���ن الن�ساء 
وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�س���ة بالن�س���اء، لال�ستف���ادة من 
التج���ارب يف ه���ذا اجلانب.  وذك���رت ان املتغريات 
التي ح�سلت يف بع�س الدول ل�سالح املراأة هي اأمر 
ايجابي، م�ؤك���دة اأن جتربة البحري���ن يف هذا اجلانب 
تعد جترب���ة رائدة، ويجب اأن تك����ن من�ذجا عامليا 
ت�ستن�س���خ من ال���دول الخرى، م�سيف���ة اأن البحرين 
ا�ستطاعت اأن تغري م���ا ه� �سائد ومنها املمار�سات 
املجتمعي���ة والنمطي���ة لت�س���ب يف �سال���ح امل���راأة، 
م�ؤك���دة اأن البحرين هي اإحدى ال���دول املتقدمة يف 
ه���ذا اجلانب والتي �سنفتها منظم���ة المم املتحدة 

ك�احدة من اأف�سل الدول يف هذا اجلانب. 

افتتاح مكتب المرأة 
وكان���ت وكيلة الم���ن العام لالم���م املتحدة، 
واملدي���رة التنفيذي���ة لهيئة المم املتح���دة للمراأة 
يف مملكة البحرين ف�مزيلي مالمب� لك�كا، ترافقها 
الم���ن الع���ام للمجل����س العل���ى هال���ة الن�ساري، 
قد افتتح���ت �سباح اأم�س اأول مكتب���ا متثيليا لالمم 
املتحدة للمراأة يف البحرين واملنطقة بح�س�ر وكيلة 
وزارة اخلارجية وعدد م���ن كبار امل�س�ؤولن يف بيت 

المم املتحدة. 

افتتاح املكتب التمثيلي للأمم املتحدة للمراأة بالبحرين 
يف اإجناز غري م�سب�ق ل� “الأعلى للمراأة” وبالتعاون مع “الداخلية” 

• املجل�س الأعلى املراأة	



حكم القوي

البلو�سي: متنفذون يت�سببون ب�إغالق مدخل احلنينية 
التميمي ي�ؤكد اأن “الأ�ضغال” ا�ضتملكت اأرا�ضي للمنفذ اجلديد

وافق جمل�س البلدي اجلن�بية على ت��ضية 
اإعادة فتح الطريق امل�ؤدي اإلى اإ�ضكان احلنينية 
م���ن �ضارع ال�ضيخ حممد. وق���ال حممد البل��ضي 
اإن ال�ضارع رئي�س �ضمم ليك�ن املخرج الرئي�س 
للم�رشوع الإ�ض���كاين، وه� مهياأ من كل اجل�انب 
املروري���ة وال�ضالمة، وكان مفت�حا حلني ت�زيع 

ال�حدات على امل�اطنني.
وتابع “اأن بع�س املتنفذين تدخل�ا باإغالق 
هذا املدخل الرئي�س الذي يخدم املنتفعني من 
امل�رشوع، واإغالق���ه يت�ضبب بزيادة ال�ضغط على 

�ضارع الرفاع العام”.

وب���نينَّ “اأن م���ررات وزارة الأ�ضغ���ال غ���ر 
كافي���ة ونح���ن نق���ف م���ع الأه���ايل ب���اأن يك�ن 
له���م مدخ���ل وخم���رج يف منطقته���م ي�ضمن�ن 
في���ه ال�ضالمة املروري���ة”، م�ضيف���ا اأن الأهايل 
�ضيلج���اأون اإل���ى حت���رك �ضعب���ي ع���ر القن�ات 

الر�ضمية لإعادة فتح ال�ضارع.
من جهته، ق���ال البلدي ب���در التميمي “اإن 
املدخل الرئي����س ه� الأكرث �ضالمة للمنتفعني، 
يف ح���ني اأن املنفذ عل���ى �ضارع الرف���اع ي�ضكل 
خطرا على الأهايل، ف�ضال عن الإرباك والزدحام 

على هذا ال�ضارع”.

قدموا ا�ستق�التكم وال تعطلوا م�س�لح املواطنني 
م�ضتنكرا ا�ضتمرار اإغالق مدخل “احلنينية” الإ�ضكاين... الأن�ضاري للم�ض�ؤولني: 

ا�ضتنك���ر رئي����س جمل����س بلدي اجلن�بي���ة اأحمد 
الأن�ضاري م���ن رد وزارة الأ�ضغال و�ض�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ب�ضاأن طل���ب اإعادة فتح مدخل 
وخم���رج م����رشوع احلنين���ة الإ�ضكاين من خ���الل �ضارع 
ال�ضي���خ حمم���د. وتاب���ع “اأن )الأ�ضغ���ال( تفي���د اأنها 
تلق���ت خطابا من وزارة الإ�ضكان يفيد بعدم م�افقة 
الأه���ايل القاطن���ني يف املنطقة املج���اورة للم�رشوع 
الإ�ض���كاين عل���ى ا�ضتحداث منفذ اآخ���ر، معللني ذلك 
بال�ضغ���ط املروري ال���ذي  يت�ضبب ب���ه املنفذ على 
ال�ض���ارع املذك�ر، وه� خالف معان���اة النا�س الي�مية 
من املنفذ امل�ضتحدث. ونا�ض���د الأن�ضاري يف جل�ضة 
املجل�س البلدي اأم�س الأربع���اء امل�ض�ؤولني بالتخلي 

عن منا�ضبه���م وتقدمي ا�ضتقالته���م يف حال فر�س 
عليه���م تعطيل م�ضلح���ة امل�اطنني ع���دم قدرتهم 

على ق�ضاء اأم�ر النا�س. 
واأ�ض���اف “اأق����ل ل���كل م�ض�ؤول ات���ق اهلل، فمن 
يف مكاتبه���م ل يع���اين ما يعانيه امل�اط���ن”، مطالبا 

بتزوي���د املجل�س بك�ض�ف���ات اأ�ضم���اء الأهايل الذين 
طلب�ا اإغالق مدخل م�رشوع احلنينية الإ�ضكاين”.

واأك���د الأن�ض���اري “اأن املدخ���ل الرئي����س اأغلق 
لأ�ضب���اب معروفة، ولي�ض���ت جمه�ل���ة، ولكن “حكم 

الق�ي على ال�ضعيف”.

 ليلى م�ل اهلل

بلدي 
الجنوبية
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• ع�ض� بلدي اجلن�بية بدر التميمي: “الأ�ضغال” 	
تخاطر باأرواح اأهايل احلنينية

اإن�س�ء حديقة الأه�يل البحري

م�س�ركة “اخل��ص” يف متنزه احلنينية

مواقف ع�مة مبجمع 941

وعود ب�إن�س�ء م�ست�سفى الوالدة منذ 2002  

ا�ستي�ء اأهلي من غرامة جتديد بي�ن�ت ال�سجالت 

حت�يل “الرفاع ال�ضحي” مل�ضت�ضفى ولدة يخدم اجلن�بية 

اخلطابات تفتقر “الذوق”

واف���ق جمل����س بل���دي اجلن�بي���ة عل���ى رف���ع 
ت��ضية بتح�يل مركز الرفاع ال�رشقي ال�ضحي اإلى 

م�ضت�ضفى لل�لدة. 
من جهته، قال البلدي بدر التميمي “اإن اأهايل 
املنطقة اجلن�بية يعان�ن خل�ها من م�ضت�ضفيات 
ولدة قريب���ا، واأنهم يعتمدون رغ���م بعد امل�ضافة 
امل�ضت�ضف���ي  واإن  ال�ضلماني���ة،  م�ضت�ضف���ى  عل���ى 
الع�ضك���ري ل ي�ضتقب���ل اإل عائ���الت الع�ضكري���ني 

فقط”.
وتاب���ع “اأ�ضبح ال��ضع اأك���رث اإحلاحا مع ات�ضاع 
رقع���ه املحافظ���ة ودخ����ل ج���زء م���ن املحافظ���ة 
ال��ضطى �ضابقا وخالفا للمدن والإ�ضكان اجلديد”.
من جهته، قال مق���دم املقرتح البلدي حممد 

البل��ض���ي “بالإم���كان ا�ضتغ���الل املرك���ز ال�ضحي 
احل���ايل وحت�يل���ه اإل���ى م�ضت�ضف���ى لل����لدة بعد 
افتتاح املركزي ال�ضحي ال�ضامل للجن�بية، والذي 

ي�ضت�عب اأه���ايل املحافظة خ�ض��ض���ا اأن ال�ع�د 
بت�فر م�ضت�ضفى لل�لدة مل تتحقق وتع�د للعام 

.”2002

ق���ال البل���دي ب���در التميم���ي اإن “الإ�ضع���ارات 
الإلكرتونية التي و�ضل���ت لالأهايل بتجديد بياناتهم 
من جانب البلدية تفتقر الذوق يف خماطبة الأهايل”.

ونقل التميمي ا�ضتياء الأهايل من لهجة اخلطاب 
والتهدي���د بالغرام���ة 50 دينارا يف ح���ال التخلف عن 
حتدي���ث البيانات خ���الل 10 اأيام، مت�ضائ���ال عن اآلية 
احت�ض���ب ه���ذه الغرام���ة، مطالب���ا بالتحقي���ق يف هذا 

امل��ض�ع.
م���ن جهته، اأكد مدير عام بلدية اجلن�بية عا�ضم 
عبداللطيف اأن���ه ل ت�جد خمالف���ة قان�نية للتحقيق 

فيه���ا، م�ؤك���دا اأن لي����س م���ن �ضالحي���ات البلدي���ة 
ا�ضتحداث ر�ض�م اإل مبر�ض�م.

وب���نينَّ اأن حتديث بيانات اأ�ضحاب ال�ضجالت يتم 
ح�ض���ب القان����ن كل عام���ني، م��ضح���ا اأن كثرا من 
امل�اطنني ا�ضتف���ادوا من جتدي���د بياناتهم؛ لتاليف 

املدي�نيات.
من جهته، ق���ال رئي�س ق�ضم الإي���رادات ببلدية 
اجلن�بي���ة يا�رش العاين اإن هناك نح���� 75 األف ح�ضاب 
م�ضجل يف البلدية اجلن�بي���ة، ومت اإر�ضال الإ�ضعارات 
اإل���ى 6 اآلف ح�ض���اب فق���ط مم���ن تع���دى ا�ضتهالك 

الكهرباء لديهم 300 وحدة.
واأو�ض���ح “مت متديد امل���دة املمن�حة لأ�ضحاب 
ال�ضجالت واحل�ضابات اإلى 3 اأ�ضهر بدل من 10 اأيام”، 
م�ؤك���دا اأن هناك جتاوبا كبرا م���ن الأهايل يف جتديد 

بياناتهم اإلكرتونيا.
تزاي���د  يتالف���ى  اأن  من���ه  اله���دف  اأن  وب���نينَّ 
املدي�ني���ات عل���ى اأ�ضحاب ال�ضج���الت القدمية غر 
املفعل���ة، كما اأنه للبلدية فر�س ر�ضم م�ؤقت يرتاوح 
بني 10 و100 دينار يف مل يتم جتديد البيانات خالل 

6 اأ�ضهر.

واف���ق املجل�س عل���ى رف���ع ت��ضية 
اللجنة املالية والقان�نية على ا�ضتمالك 
عقار مبجمع 933 لإن�ض���اء حديقة لأهايل 
البح���ر. وق���ال رئي����س جمل����س بل���دي 
اجلن�بي���ة اأحم���د الأن�ض���اري اإن “الأهايل 

لت�ضلي���ة  اخل����رشاء؛  الرقع���ة  يفتق���رون 
اأطفاله���م، ف�ضال ع���ن اأن املنطقة خالية 
من احلدائق واملالعب لالأطفال”، م�ؤكدا 
اأن الأمر ي�ضتدعي  تخ�ضي�س عقار لإن�ضاء 

حديقة متكاملة لالأهايل والأطفال. 

واف���ق املجل�س عل���ى رف���ع ت��ضية 
باإن�ضاء مراف���ق ترفيهية عامة واجتماعية 
املحافظ���ة  يف  احلنيني���ة  متن���زه  يف 
اجلن�بي���ة. ودعا مقدم املق���رتح البلدي 
حمم���د البل��ض���ي لفتح ب���اب امل�ضاهمة 
مرافقه���ا  ل��ض���ع  اخلا�ض���ة؛  لل����رشكات 
اخلا�ضة وامل�ضاهمة بها من باب ال�رشاكة 

املجتمعية.
وذك���ر اأن اإ����رشاك القط���اع اخلا����س 
يف دع���م اإن�ض���اء مراف���ق عام���ة ترفيهية 
الرتق���اء   يف  للم�ضاهم���ة  واجتماعي���ة 
باخلدمات املقدمة للم�اطنني يف متنزه 
احلنيني���ة ال���ذي يع���د واح���دا م���ن اكر 

املتنزهات يف املحافظات اجلن�بية.

واف���ق املجل����س بالإجماع عل���ى اإعادة 
941 لإن�ض���اء  العق���ار مبجم���ع  تخ�ضي����س 
مل�اقف عامة لزدحام املنطقة  وخل�ها من 
وج�د م�اقف لل�ضيارات، وحت�ي 17 عمارة 
اإ�ضكانية مك�نة م���ن 6 اأدوار. وذكر رئي�س 
جمل�س بلدي اجلن�بية اأحمد الأن�ضاري “اأن 

الأهايل يعان�ن الزدحام ل�ج�د م�ضت�ضفى 
خا����س ومدر�ضة خا�ض���ة، ف�ضال عن مقرات 
لع���دد م���ن اجلمعي���ات الأهلي���ة، وم�ضاحة 
تقل عن كيل���� مرت مرب���ع”، مطالبا باإعادة 
ا�ضتم���الك البلدية العقار املخ�ض�س ل�رشكة 

اإدامة حاليا للمنفعة العامة.
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�سجن خليجي 3 �سنوات ت�سبب بعاهة لبحريني

اإلغاء اإدانة اآ�سيويني بجلب “املاريجوانا” 

حب�س نزيل �سنة واحدة العتدائه على �رشطي 

 10 �سنوات لطالب باع “احل�سي�س” على م�سدر �رشي

األف وظيفة �ساغرة يف معر�س التوظيف باملحرق

من اأي خمالفات خلو �سجل “اخلارجية” 

مب�ساركة 35 من�ساأة وباأجور �سهرية منا�سبة

الوزارة نفذت توجيهات “الرقابة املالية”... اخلياط:

املنام����ة - بن����ا: افتتح وزي����ر العم����ل والتنمية 
التوظي����ف  معر�����ض  حمي����دان  جمي����ل  االجتماعي����ة 

مبحافظة املحرق اأم�ض ب�صالة حالة اأبو ماهر.
وي�ص����ارك يف املعر�ض، الذي ي�صتمر حتى اليوم 
اخلمي�����ض، 35 من�ص����اأة، اإذ يعر�����ض 1000 وظيف����ة 
�صاغرة منا�صبة للذك����ور واالإناث، منها 400 وظيفة 
مقدم����ة م����ن املن�ص����اآت امل�صارك����ة، و600 وظيف����ة 
�صاغرة منتق����اة من بن����ك ال�صواغر بال����وزارة، باأجور 

�صهرية منا�صبة.
كم����ا تعر�����ض ال����وزارة 460 برناجم����ا تدريبي����ا 
بالتن�صيق مع �صندوق العمل )متكني(، وهي برامج 
جمانية للباحثني عن عم����ل وتتنا�صب مع احتياجات 
�ص����وق العم����ل، وت�صاه����م يف رف����ع كف����اءة العام����ل 

البحريني ورفع تناف�صيته اأمام العامل االأجنبي. 
كم����ا تعر�ض عدد من فر�����ض التدريب املرتبط 
بالتوظي����ف، علم����ا اأن املعر�����ض ي�صته����دف حمل����ة 
ال�صهادات اجلامعي����ة والدبلوم والثانوية العامة من 

الباحثني عن عمل. 
كما يوجد جن����اح خا�ض يخدم فئة ذوي االإعاقة، 
وذل����ك يف اإط����ار اهتم����ام ال����وزارة به����ذه ال�رشيح����ة 
واإدماجه����ا يف الوظائف التي تتنا�ص����ب مع و�صعهم 

اخلا�ض.
ويف ت�رشي����ح ل����ه، اأك����د حمي����دان اأن باإقامة هذا 
املعر�����ض تك����ون ال����وزارة ق����د ا�صتكمل����ت تنفي����ذ 
التوجيهات الكرمي����ة لرئي�ض الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك����ي االأم����ر خليفة بن �صلم����ان اآل خليفة باإقامة 
معار�����ض للتوظي����ف يف جمي����ع حمافظ����ات اململكة 
خالل العام 2017، وذلك بعد اأن مت تنظيم معار�ض 
نوعي����ة ومتخ�ص�صة يف حمافظات املنامة وال�صمالية 

واجلنوبي����ة واملحرق، �صاهمت ب�صكل فعال يف زيادة 
حرك����ة التوظيف يف خمتلف من�صاآت القطاع اخلا�ض، 
اإذ ارتفع معدل التوظيف ال�صهري لي�صل اإلى 2000 

مواطنا �صهريا يف القطاع اخلا�ض، ف�صال عن ارتفاع 
عدد امل�صتفيدين من الباحثني عن عمل من الربامج 

التدريبية خالل العام 2017 اإلى 7 اآالف متدرب.

املنامة - وزارة اخلارجية: اأكد الوكيل امل�صاعد 
لل�ص���وؤون القن�صلي���ة واملوارد واملعلوم���ات بوزارة 
اخلارجية خليل اخلي���اط اأن خلو �صجل الوزارة من اأي 
خمالفات يف تقرير دي���وان الرقابة املالية واالإدارية 
للع���ام 2016 يعك�ض بكل و�ص���وح احلر�ض ال�صديد 
من قبل الوزارة على االلتزام التام بالقوانني واتباع 
كل ال�صبل الكفيلة بتطوير العمل والنهو�ض باالأداء 

اإلى اأرقى امل�صتويات.
وق���ال اخلي���اط “اإن وزارة اخلارجية حري�صة كل 
احلر����ض على تنفي���ذ توجيهات احلكوم���ة بالتعاون 
التام م���ع ديوان الرقاب���ة املالي���ة واالإدارية والعمل 
بكل اإمكاناتها وجهدها لت���اليف املخالفات، والتزمنا 
باالأخ���ذ بجمي���ع املالحظ���ات يف التقاري���ر ال�صابق���ة 
لدي���وان الرقاب���ة املالي���ة واالإداري���ة حت���ى و�صلن���ا 
للنتائج الت���ي حتققت بعدم ر�ص���د اأي خمالفة على 

وزارة اخلارجية”. 
واأع���رب الوكي���ل امل�صاعد عن خال����ض تقديره 
لوزي���ر اخلارجي���ة ال�صيخ خالد بن اأحم���د بن حممد اآل 
خليف���ة، حلر�صه عل���ى تذلي���ل خمتل���ف ال�صعوبات 
وتوف���ر كل الدعم وتهيئة خمتلف ال�صبل التي اأدت 
بالنهاية لعدم وجود اأي خمالفة �صواء مالية اأو اإدارية 
على وزارة اخلارجية، وه���و االأمر الذي يوؤكد دميومة 
و�صالم���ة العم���ل ودق���ة و�صح���ة االإج���راءات املالية 

واالإدارية.
واأو�صح اأن االإجناز الذي حققته “اخلارجية” كان 
نت���اج جهود كبرة وعمل جماعي م���ن جميع االإدارات 

واالأق�ص���ام، والتع���اون اخلالق بني م�ص���وؤويل الوزارة 
وبعثاته���ا الدبلوما�صية يف اخل���ارج اأدى اإلى متكنها 
م���ن تطبي���ق مب���ادئ احلوكم���ة وتعزي���ز ال�صفافي���ة 
وت�صمينها كثقافة موؤ�ص�صي���ة ت�صتند عليها الوزارة 
وبعثاتها الدبلوما�صية يف اخلارج يف م�صرتها، وذلك 
من خ���الل اتباع جمي���ع االأنظمة والقوان���ني املتعلقة 
بال�ص���وؤون املالي���ة واالإداري���ة، وتنفي���ذ تو�صي���ات 
ديوان الرقابة وو�ص���ع كل مالحظاته مو�صع العناية 

واالهتمام وال�صعي بكل جد لتالفيها ومعاجلتها.
وا�صتط���رد “و�صع���ت ال���وزارة اأهداًف���ا رئي�صة 
جنحت يف حتقيقها ومن اأهمه���ا عدم ال�صماح بوجود 
اأي خمالف���ات مالي���ة واإدارية، وا�صتغ���الل امليزانية 
املخ�ص�ص���ة للم�صاري���ع، اإذ ارتفع���ت الن�صب���ة من 3 

% فق���ط اإل���ى نحو 80 % وكل ذل���ك مع عدم جتاوز 
امليزانية املخ�ص�صة للوزارة وجميعها اأهداف كبرة 

�صعينا لتحقيقها وجنحنا يف ذلك”.
و�صدد اخلياط على اأن ما حتققه وزارة اخلارجية 
من اإجن���ازات يعك�ض طموح ال���وزارة و�صعيها الدائم 
لالرتق���اء مب�صتوى العم���ل وتطويره طبق���اً لالأنظمة 
والقوانني املعمول به���ا، اإذ حفلت الفرتة املا�صية 
بالكث���ر من اخلطوات النوعية التي اأحدثت طفرة يف 
العم���ل على كل م�صتوياته، منوًه���ا اإلى اأن امل�صاريع 
االإن�صائي���ة الت���ي تقوم بها ت�ص���ب يف خدمة �صيا�صة 
الوزارة يف �صبط وتر�صيد االإنفاق على املدى البعيد، 

وت�صاهم يف خف�ض م�رشوفات االإيجارات.
وعل���ى ال�صعي���د التقني واملعلومات���ي، حدثت 
نقل���ة مهم���ة يف البني���ة التكنولوجي���ة واملعلوماتية 
بالوزارة؛ وذلك بف�صل ما مت اتخاذه من اإجراءات ومن 
اأبرزها: الربط االإلكرتوين بني البعثات الدبلوما�صية 

املعتمدة لدى مملكة البحرين.
واأك���د ال�صفر اأن ه���ذه االإج���راءات جعلت االأداء 
متما�صًي���ا مع اأعل���ى معاير اجل���ودة، كم���ا اأدت اإلى 
ت�صهي���ل التوا�ص���ل و�صم���ان �رشع���ة ودق���ة اإمت���ام 
املعام���الت. وتابع اأن ال���وزارة و�صعت ن�صب اأعينها 
تطوير اخلدمات التي تقدم للمواطنني واملراجعني 
التكنولوج���ي  التق���دم  م���ن  املثل���ى  واال�صتف���ادة 
واالإلك���رتوين لتحقي���ق ه���ذا اله���دف، اإذ متكنت من 
تطوير تطبي���ق “وجهتي”، االأمر ال���ذي �صهل عملية 

التوا�صل بني املواطنني و�صفارات البحرين.

اأدان���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
االأولى �صاَب���ني خليجي وبحريني، اختلفا 
ح���ول فت���اة يعرفه���ا البحرين���ي من���ذ 6 
�صنوات، واعت���دى كل منهما على االآخر، 
وانتهى ال�صجار بعاهة م�صتدمية للمتهم 
البحرين���ي “23 عاًم���ا – موظ���ف”، كم���ا 
اعت���دى اخلليج���ي “22 عاًم���ا – طالب” 
عل���ى البحرين���ي بوا�صطة �صي���ف �صغر 
كان بحوزته وت�صبب اإليه ب�صعف اإب�صار 

اإحدى عينيه.
وحكم���ت املحكمة مبعاقب���ة املتهم 

اخلليج���ي بال�صجن مل���دة 3 �صنوات عما 
اأ�صن���د اإلي���ه، واأمرت باإبع���اده نهائًيا عن 
الب���الد عقب تنفي���ذ العقوب���ة املق�صي 
بها بحقه، فيم���ا ق�صت بحب�ض البحريني 
مل���دة �صهر واح���د واأمرت بوق���ف تنفيذ 
العقوبة ال�ص���ادرة بحقه ملدة 3 �صنوات 
تب���داأ من تاريخ �ص���رورة احلكم نهائًيا، 
ال�ص���الح امل�صبوط،  واأم���رت مب�ص���ادرة 
ف�صالً عن ع���دم قبولها للدعوى املدنية 
املرفوع���ة على اخلليجي واألزمت رافعها 

بامل�صاريف.

حكم���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
االأول���ى يف معار�ص���ة متهم���ني اآ�صيويني، 
كان���ا ُمدانني م���ع اآخر، بال�صج���ن ملدة 15 
عاًم���ا وتغرمي كل منهم مبلغ 5000 دينار، 
جللبهم كمية من نبات املاريجوانا املخدرة 
بق�ص���د االجتار فيه؛ وذل���ك برباءتهما مما 
ن�ص���ب اإليهم���ا م���ن اتهامات، نظ���ًرا لعدم 

توافر العلم لديهما باملادة املذكورة.
وقال���ت يف حيثيات حكمه���ا اأن اأوراق 
الدع���وى قد خلت م���ن تواف���ر العلم لدى 
املتهَمني، ومن ثم يكون قد ت�رشب ال�صك 

يف عقيدتها يف انتفاء العلم لدى املتهمني 
بوجود املادة املخدرة امل�صبوطة لديهم، 
واأنها ال تطمئ���ن العرتاف املتهم االأول يف 

حما�رش اال�صتدالالت بحق كل منهما.
وكان���ت املحكمة يف وق���ت �صابق قد 
ق�صت باإدانة املتهم���ني الثالثة بالعقوبة 
�صالف���ة البيان واأم���رت باإبعاده���م نهائًيا 
عن البالد عقب تنفي���ذ العقوبة املق�صي 
بها ومب�صادرة امل�صبوط���ات، فيما براأت 
متهًما رابًع���ا مما ن�صب اإلي���ه من اتهامات 

م�صابهه.

حب�ص���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
االولى نزيالً “27 عاًما” يف اإدارة االإ�صالح 
والتاأهيل “�صجن جو”، ملدة �صنة واحدة؛ 
وذل���ك لثب���وت اعتدائ���ه عل���ى �رشط���ي، 
كان ق���د طلب من���ه الدخ���ول للعنرب اإثر 
انتهاء الوق���ت املخ�ص�ض للبقاء خارجه، 

فاعرت�ض املتهم واعتدى عليه بوا�صطة 
االأ�صفاد احلديدية “الهفكري”.

وقال���ت املحكم���ة اإنه نظ���ًرا لظروف 
اأخ���ذت  فاإنه���ا  ومالب�صاته���ا  الدع���وى 
املحكوم عليه بق�صط من الراأفة يف نطاق 
ما خولته املادة 72 من قانون العقوبات.

عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
االأول���ى طالًب���ا عربًيا “22 عاًم���ا” ب�صجنه 
مل���دة 10 �صنني واأم���رت بتغرميه مبلًغا 
لثب���وت  5000 دين���ار؛ وذل���ك  وق���دره 
اجت���اره مبادة احل�صي����ض املخدرة، عقب 
�صبطه بكمني، كم���ا اأمرت اأي�ًصا باإبعاده 
نهائًي���ا عن مملكة البحرين عقب تنفيذه 
للعقوبة املق�صي به���ا بحقه، ف�صالً عن 

م�صادرة امل�صبوطات.
تفا�صي���ل  اأن  املحكم���ة  وذك���رت 

الواقعة تتح�ص���ل يف اأن معلومات كانت 
قد وردت الإدارة مكافحة املخدرات حول 
�صخ����ض يحمل جن�صي���ة عربي���ة، مفادها 
اأن���ه يحوز ويحرز امل���واد املخدرة بق�صد 

بيعها وتعاطيها.
وباإجراء مزي���د من التحريات، للتاأكد 
من �صح���ة تل���ك املعلوم���ات، ات�صح اأن 
املتح���رى عن���ه طال���ب عرب���ي يف اإح���دى 
اجلامع���ات اخلا�ص���ة ومقي���م يف مملك���ة 

البحرين.

إعداد: عباس إبراهيممحاكم

املعار�س توؤكد دور الثقافة يف التعريف بهويتنا احلقيقية
ح�رشت “يف اأر�ض دملون حيث ت�رشق ال�صم�ض” ب�“االأرميتاج”... مي بنت حممد: 

املنام���ة - هيئة البحري���ن للثقافة واالآثار: 
متا�صي���ا م���ع الت���زام هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واالآث���ار بالتن���وع والتبادل الثق���ايف مع خمتلف 
دول املنطق���ة والعامل، �صه���د متحف االأرميتاج 
الوطن���ي ب�صان���ت بطر�صب���ورغ رو�صي���ا يوم 5 
دي�صم���رب اجل���اري افتت���اح معر����ض “يف اأر�ض 
دمل���ون حيث ت����رشق ال�صم����ض”، وال���ذي ينقل 
كن���وزا اأثري���ة م���ن مقتني���ات متح���ف البحرين 
الوطن���ي م���ن االألفي���ة الثالث���ة وحت���ى االألفية 
االأول���ى قب���ل املي���الد، بح�ص���ور رئي�ص���ة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار ال�صيخ���ة م���ي بنت 
حمم���د اآل خليف���ة وع���دد من كب���ار امل�صوؤولني 
القائمني على قطاع���ات الثقافة واملتاحف يف 
رو�صي���ا االحتادي���ة وجمموعة م���ن ال�صخ�صيات 

الدبلوما�صية والثقافية واالإعالمية.
وعن اأهمي���ة املعر�ض، قال���ت ال�صيخة مي 
بنت حمم���د “ي�صعدنا يف هذا الي���وم اأن ن�صارك 
العامل م���ا حتمله اأر�ض دملون م���ن كنوز ولقى 

حلقب���ة  تع���ود  تاريخي���ة  دالالت  ذات  اأثري���ة 
مهم���ة وح�ص���ارة ا�صتوطنت اجلزي���رة منذ اآالف 
ال�صن���ني”، واأ�صافت “اإن افتت���اح املعر�ض يف 
متحف االأرميت���اج - اأحد اأهم املتاحف يف العامل 
- يوؤك���د دور الثقافة الفعل���ي وهو خلق نقاط 
ات�ص���ال اإن�صانية م���ع االآخر، وتعريف���ه بهويتنا 
احلقيقي���ة الت���ي نفخ���ر به���ا”، كما ع���ربت عن 
اعتزازه���ا مب�صتوى التعاون الثقايف القائم بني 

الهيئة ومتحف االأرميتاج.
وت�صم معرو�صات “يف اأر�ض دملون، حيث 
ت�رشق ال�صم�ض” جمموعة من املقتنيات الدائمة 
التابع���ة ملتح���ف البحرين الوطن���ي، وتت�صمن 
بع�ص���ا من اأهم القطع االأثرية التي مت التنقيب 
عنه���ا والعث���ور عليه���ا على م���دى 60 �صنة من 
العمل املي���داين االأثري يف البحرين. ومت توزيع 
املعر�ض ال���ذي �صمم���ه املهند����ض املعماري 
الفرن�ص���ي ديدي���ر بل���ني على 5 اأق�ص���ام هي: 
من اأ�صطورة اإلى اكت�ص���اف اأثري، قوة التجارة، 

مبارك���ة ه���ي اأر����ض دمل���ون، بح���ر �صا�صع من 
املدافن التلية، وفن دملون اخلفي. 

وازده���ار  ن�ص���وء  املعر����ض  وي�صتك�ص���ف 
ح�ص���ارة دملون عل���ى اأر����ض اجلزي���رة، وياأخذ 

الزائ���ر يف رحلة معمقة بني عوامل الرتاث الغني 
للبحرين.

ومت اختي���ار القط���ع االأثري���ة املتمي���زة - 
والت���ي يعر�ض بع�صها الأول مرة - الإبراز ق�صة 
ق���رون طويلة من التج���ارة املزدهرة وال�صيادة 
الثقافية، اإ�صاف���ة اإلى ك�صف العامل االأ�صطوري 
والروح���ي الذي كان يكتنف دملون، وهو جانب 
�صاح���ر واآ����رش ال زال يجذب اهتم���ام علماء االآثار 

واملهتمني بالتاريخ اإلى يومنا هذا.
يذكر اأن متح���ف االأرميتاج ا�صت�صاف العام 
2012 معر�ض “تايلو�ض: رحلة ما بعد احلياة” 
�صمن االأي���ام البحريني���ة الثقافي���ة يف رو�صيا، 
فيما ياأتي معر�ض “يف اأر�ض دملون حيث ت�رشق 
ال�صم�ض” والذي ي�صتمر حتى 11 مار�ض 2018 
ليع���زز جهود هيئة الثقاف���ة يف اإي�صال الرتاث 
اال�صتثنائي للبحري���ن اإلى اجلمهورين الرو�صي 
والدويل، �صمن احتف���اء الهيئة بالرتاث االأثري 

للبحرين حتت �صعار “اآثارنا اإن حكت 2017”.

• خليل اخلياط	
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المرأة البحرينية... دور 
 فاعل وعطاء ال محدود

احتفل���ت مملك���ة البحري���ن يف اليوم 
الأول م���ن �سه���ر دي�سمرب بي���وم املراأة 
ومب���ادرة  كرمي���ة  برعاي���ة  البحريني���ة، 
م���ن �ساحب���ة ال�سم���و امللك���ي الأم���رة 
خليف���ة  اآل  اإبراهي���م  بن���ت  �سبيك���ة 
قرين���ة عاه���ل الب���اد املف���دى رئي�س���ة 
 املجل����س الأعل���ى للم���راأة حفظه���ا اهلل.
منا�سبة حتظ���ى باهتم���ام وا�سع بف�سل 
عطاء امل���راأة البحريني���ة الكبر ودورها 
الب���ارز يف دعم عجل���ة التنمي���ة الوطنية 
يف خمتل���ف املج���الت، هذه ه���ي املراأة 
وعط���اء  مثم���رة،  م�س���رة  البحريني���ة، 
ا�ستطاع���ت  فعال���ة  وم�سارك���ة  حاف���ل 
خاله���ا و�س���ع ب�سماتها مع���ززة دعائم 
النجاح وركائ���ز التطور واأ�س�س الإ�ساح 
كل  يف  حتقق���ت  اإجن���ازات  والتنمي���ة، 

املجالت كالتعليم وال�سحة والقت�ساد 
وذل���ك  وغره���ا،  والريا�س���ة  والإع���ام 
بف�سل جهودها ومثابرتها وت�سحياتها 
ومواقفه���ا امل�رصفة حتى اأ�سبحت عن�رصا 
موؤثرا وحمركا لارتقاء بالوطن، مكا�سب 
تتحق���ق يوم���ا بع���د ي���وم، يف خمتل���ف 
املتوا�سلة،  القطاعات بف�سل جهودها 
دور رائ���د تناف�س���ي زادن���ا به���ا فخ���را 

واعتزازا.
 نحتفل كل ع���ام بهذا اليوم تقديرا 
وتكرمي���ا جله���ود امل���راأة ول���ن نح����رص 
عظمتها يف يوم واحد، فهي منتجة فاعلة 
ورائ���دة بعطاءاته���ا الاحم���دودة طوال 
العام، املراأة البحرينية ل تنتظر الفر�س 
ب���ل جنده���ا �سانع���ة له���ا ومب���ادرة يف 
البحث عنه���ا دون كلل، حمققة اإجنازات 

وق�س����س جن���اح خ���ارج وداخ���ل حميط 
 الأ�رصة، اإنها فعاً جديرة بالتكرمي والثناء. 
حفظ���ت مملك���ة البحرين حق���وق املراأة 
و�سان���ت كرامته���ا خالق���ة له���ا بيئ���ة 
مائم���ة للعط���اء املكم���ل للمجتمع حتى 
ا�ستطاع���ت اأن تتبواأ منا�س���ب قيادية، 
كما متكنت من احت���ال مراكز متقدمة، 
اأثبتت عرب اإ�رصاره���ا وعزميتها كفاءتها 
وقدرته���ا على عم���ل تغي���رات اإيجابية 
الأ�سا�س���ي  املك���ون  اأ�سبح���ت  حت���ى 
الوطني���ة.  التنمي���ة  مل�س���رة   والداع���م 
رغم م���ا و�سل���ت اإليه امل���راأة البحرينية 
اليوم، ل تزال تطمح للمزيد، فالتحديات 
كب���رة اإل اأنها باإذن اهلل �ستثبت بف�سل 
اإ�رصاره���ا وجدارته���ا قدرتها على جتاوز 

املحن وتخطي العقبات. 

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

يب���دو اأّن النتخاب���ات القادمة 
البحرين  لغرفة جت���ارة و�سناع���ة 
�ست�سه���د تناف�س���ا حمموم���ا بني 
للفوز  القدام���ى واجلدد  الأع�ساء 
وم���ن  الإدارة،  جمل����س  مبقاع���د 
املوؤم���ل اأن جت���رى يف مطلع العام 
الق���ادم، ال���دورة احلالي���ة الت���ي 
ت�سارف عل���ى النته���اء كانت قد 
�سهدت �رصاعا بني الأع�ساء اجلدد 
والقدام���ى، وكان �سعارهم اأنه اآن 
الأوان ل�سغار التجار للم�ساركة يف 
القرار التج���اري كونهم ي�سكلون 

80 % من الأع�ساء.
طبق���ا  القادم���ة  النتخاب���ات 
مل���ا ����رصح به اأح���د رج���ال الأعمال 
واأعل���ن اأنه �سيخو����س النتخابات 
�ستت�سم���ن م�س���اورات لت�سكي���ل 
كتل���ة انتخابي���ة ت�سم ع���ددا من 
رجال الأعم���ال والعوائل التجارية 
يف البحرين، ولتفادي النق�سامات 
بني من ين���وون الرت�سح، لبد من 
تفاهم���ات م�سبق���ة وان�سجام بني 

اأع�ساء جمل�س الإدارة املقبل.
هن���اك م���ن الأع�س���اء من يرى 
اأّن جمل����س الإدارة يف هذه الدورة 
مل يرت���ق اإل���ى طموح���ات ال�سارع 
بامل�س���اكل  وان�سغ���ل  التج���اري 
الداخلي���ة، والق�سي���ة التي كانت 
مو�سع خاف بني الأع�ساء تتمثل 
يف الع�سوية، فالفريق الأول ي�رص 
عل���ى اأن تكون الع�سوي���ة اإلزامية 
لل�رصكات فق���ط اأما الأفراد فيجب 
وي���ربرون  اختياري���ة،  تك���ون  اأن 
وجهة نظرهم باأّن بع�س الأن�سطة 
التجارية ال�سغ���رة لي�ست بحاجة 
اإلى الع�سوي���ة كاخلباز والبقالت 

وغرها.
ق���رار  اأّن  بالإ�س���ارة  اجلدي���ر 
الغرف���ة اإلزامي���ة الع�سوية جلميع 
التجاري���ة  ال�سج���ات  اأ�سح���اب 
�سي�سخ اإلى �سندوق الغرفة مبلغا 
يقدر ب���� 2.2 ملي���ون دينار خال 
�سنة واح���دة فقط وه���ذا با �سك 
�سيع���زز دور الغرف���ة و�سيمكنها 

من تنفيذ براجمها واأن�سطتها. 
الذي ناأمل���ه اأن ي�سم املجل�س 
الق���ادم لغرف���ة جت���ارة و�سناعة 
البحري���ن دم���اء جدي���دة لكننا يف 
الوق���ت ذاته نعتق���د اأنه لي�س من 
م�سلح���ة الغرف���ة اأن ي���رتك جميع 
لأنه �سيحدث  الأع�ساء مواقعه���م 
فراغ���ا وخ�س���ارة للكف���اءات ممن 
التج���اري،  العم���ل  يف  متر�س���وا 
ولأنه���م ميلك���ون خ���ربات ق���د ل 
تتوفر لاآخرين خ�سو�سا الأع�ساء 
اجل���دد، ال���دورة ال�سابقة �سهدت 
تنحي وج���وه بارزة ورج���ال اأعمال 
الإدارة  جمل����س  عل���ى  تعاقب���وا 
وقام���وا بواجبهم بتف���ان ومهنية 

عالية.

انتخابات بيت التجار

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

كت���ب علين���ا يف ال�سحاف���ة كل ع���ام اأن 
نعي���د كتابة “تاري���خ تقرير دي���وان الرقابة 
مثلم���ا  والتج���اوزات،  والإداري���ة”  املالي���ة 
يكت���ب الباحث���ون يف مق���الت مطول���ة ع���ن 
التاريخ العرب���ي والإ�سامي، وكاأننا يف مركز 
درا�س���ات ولكن املو�سوع املط���روح نف�سه، 
فال�س���يء الوحيد الذي يبق���ى متوهجا وقهر 
اأباط���رة املراقبة هو “التج���اوزات” وانعدام 
به���در  الحتف���ال  وا�ستم���رار  امل�سوؤولي���ة 
املال العام و�سي���اع الوقت واجلهد وغياب 

التن�سيق والتكامل باأعلى املعدلت.
الرقاب���ة  تقري���ر  مواط���ن  كاأي  تابع���ت 
املالية والإدارية الثالث ع�رص لل�سنة املهنية 
2016 - 2017 و�سدمت مبئات التجاوزات 

منه���ا على �سبيل املث���ال ل احل�رص “ت�سجيل 
�سك���وى يف مرك���ز املح���رق ال�سح���ي ب�س���اأن 
م�ساه���دة طبي���ب يف حال���ة �سك���ر”، “بع�س 
روؤ�س���اء الوف���ود الربملاني���ة امل�ساركني يف 
مه���ام ر�سمي���ة مل يقدم���وا ك�س���ف ت�سوي���ة 
بامل�ستن���دات  م�سفوع���ا  النرثي���ة  املبال���غ 
الثبوتي���ة الأ�سلية” “جمل����س النواب اأ�سقط 
حق املكاف���اأة عن مدة الغي���اب من غر اإذن 
ع���ن بع�س الأع�س���اء دون اآخري���ن”،  “مدير 
بوزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون البلدي���ات ا�ستلم 
رواتب بقيم���ة 138 األف دينار لأربع �سنوات 
وهو لي�س على راأ����س العمل”، “منح موظف 
يف وزارة الكهرب���اء اإجازة مدفوعة الأجر ملدة 
3 �سن���وات”، “����رصكات ا�ست�ساري���ة تختل�س 

200 األف دين���ار من �رصكة املطار”، “�سعف 
وق�سور �س���وؤون املوانئ يف اأعمال التفتي�س 
والرقابة على املوانئ”، “502 موظف اأجنبي 
بالكهرب���اء وظائفه���م ل تتطلب تخ�س�سات 
ن���ادرة”،  “النواب وظف اإعاميني دون عقد 
مقاب���ات وامتحان���ات له���م”... وغرها من 
التج���اوزات التي ت�سعرنا مب���رارة هدر املال 
العام يف معظ���م وزارات وموؤ�س�سات الدولة، 
واملاح���ظ دخول جمل�س الن���واب وهو اجلهة 
التي يفرت�س اأن تكون اأكرث تاأثرا يف عملية 
املراقب���ة واملحا�سب���ة يف �سب���اق التجاوزات 
والتق�سر وال�ستهتار، يف الوقت الذي اأ�سار 
فيه رئي�س املجل�س اإل���ى اأنه �سيتم التعامل 
م���ع التقري���ر وفق���ا لاإج���راءات القانوني���ة، 

واإحالته للجنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 
لإع���داد تقرير حوله، والتوا�س���ل مع النواب 

لأخذ مرئياتهم وتو�سياتهم وماحظاتهم!! 
يف كل �سنة نتح���دث عن العاج وتفادي 
تك���رار التج���اوزات  يف ال�سن���وات القادم���ة، 
ولكن يبدو اأنن���ا غر قادرين على ا�ستيعاب 
اخلط���اأ الفادح وه���و ال�سماح لتل���ك اجلهات 
بال�ستم���رار يف العم���ل وهي به���ذه ال�سورة 
العاج���زة عن ر�س���م معامل الطري���ق ال�سحيح 
خلدم���ة املواطنني، اإن كن���ا نتحم�س للتقدم 
يف العم���ل علين���ا اأن نعي����س الواق���ع ولي�س 
اخلي���ال واملواطن اليوم ل يطل���ب اأكرث من 
ردع املخالف���ني والق�ساء عل���ى هذه املوجة 

اجلارفة من املخالفات.

تقرير ديوان الرقابة... مازال احتفال 
هدر المال العام مستمرا!

رؤية مغايرة

fatin.hamza@gmail.
com فاتن حمزة

صافي الياسري

م��اي��ني م��ن ال��ن��ازح��ني وامل�����رصدي��ن، 
ومايني مدمرة بيوتهم ومدنهم وبلداتهم 
اإي���ران  ي��د  على  وخمتطفون  مغيبون  ب��ل 
املايل وعمائها من امليلي�سيات الإيرانية 
احلكومة  يف  النافذة  الكرا�سي  واأ�سحاب 
الإن��دب��ن��دن��ت  �سحيفة  ذك���رت  وال���دول���ة. 
ب�ساأن  �سوؤال  على  رد  “يف  اأنه  الربيطانية 
عدد املدنيني الذين قتلوا منذ غزو العراق 
وحتى الآن... قال املتحدث با�سم البنتاغون 
ي�ستطيع  اأن��ه  يف  ي�سك  اإن��ه  ب��اه��ون  اإري���ك 

اإلى  ال�ستف�سار  حميا  دقيق،  عدد  تقدمي 
عملية احلل املتاأ�سلة وتهرب من الإجابة”.

ونقلت عن املتحدث قوله اإنه “يف الواقع 
ل اأحد يعرف العدد احلقيقي للوفيات بني 
�سن  اأن  منذ  العراقيني  املدنيني  �سفوف 
جورج بو�س وتوين بلر حملتهما الع�سكرية 
حافظت  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف  ال��ع��راق،  على 
على  والربيطانية  الأمركية  القوات  فيه 
باإ�سابات ووفيات  تتعلق  �سجات م�سنية 
بني  الوفيات  اإح�سائيات  جتاهلت  اجلنود 

�سفوف املدنيني يف العراق”.
“اأولى  اإن  بالقول  ال�سحيفة  واأردف��ت 
اأ�سدرتها درا�ستان عن  التي  الإح�سائيات 
 2004 عام  الأمركية  هوبكنز  جون  جامعة 
عراقي  م��دين  األ��ف   100 اأن  اإل��ى  اأ���س��ارت 
اأ�سارت  فيما  فقط،  احل��رب  نتيجة  قتلوا 
 2006 عام  �سدرت  التي  الثانية  الدرا�سة 
األ��ف مدين   650 اإل��ى  ارتفع  الرقم  اأن  اإل��ى 
انتقدت  حيث  ال��ب��اد،  يف  قتلوا  ع��راق��ي 
النتائج  والأمركية  الربيطانية  احلكومتان 

ولكن املدافعني دافعوا عن املنهجية”.
اإح�سائية  درا���س��ة  “اآخر  اأن  ووا�سلت 
اأطباء  منظمة  قبل  من   2015 عام  �سدرت 
امل�سوؤولية الجتماعية فاإن جمموع الوفيات 
جتاوز  العراقيني  املدنيني  �سفوف  بني 
مليون �سخ�س نتيجة احلرب وما جاء بعدها 
اأن  اإل��ى  م�سرة  لها”،  نتيجة  اإره���اب  م��ن 
القذرة  لاأعمال  مكانا  دائما  كانت  احلرب 
واخلطرة ول ينبغي للنا�س اأن يدعوا خاف 

ذلك.

إلى عشاق أميركا وإيران من العراقيين )2(

والأربع���ني  ال�ساد�س���ة  الذك���رى  يف 
ل�ستق���ال دول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة 
ال�سقيق���ة، نوجه التهنئة لل�سع���ب الإماراتي 
ال�سقيق ولق���ادة الإمارات الكرام، فالإمارات 
كان���ت و�ستبقى ب���اإذن اهلل ركي���زة هامة من 
ركائ���ز ا�ستق���رار ه���ذه الأم���ة وبقائه���ا، لأن 
الإجن���ازات العظيمة التي حققتها خال فرتة 
ق�سرة من الزمن ل تعود فقط على ال�سعب 
الإمارات���ي ال�سقيق وح���ده ولكنها تعود على 
الأمة كلها، فمعطاءات قادة الإمارات العظام 
يف كاف���ة املج���الت وا�سحة للجمي���ع، ابتداء 
م���ن الثقافة والتعليم وو�سول لا�ستثمارات 

العظيمة التي تاأخذ باأبناء الأمة اإلى الأمام .
الإم���ارات التي قام���ت يف الأ�سا�س على 
الوح���دة والبع���د ع���ن الطائفي���ة والنع���رات 
العرقي���ة الهدامة ل ميكن اأب���دا اأن ت�ستخدم 
فوائ�سها املالية فيما ي�رص �سعبها اأو اأمتها، 
فل���م ن�سم���ع يوم���ا اأن الإم���ارات مول���ت هذه 
امللي�سيا اأو تلك اأو اأنفقت اأموال �سعبها على 
ت�سلي���ح جماعة اأو طائف���ة يف دولة من الدول 

لكي تهز ا�ستقرار هذه الدولة.
واملعاه���د  املدار����س  بن���ت  الإم���ارات 
وامل�ست�سفي���ات يف كل بل���د عرب���ي اأو بل���د 
م�سلم، والإم���ارات مولت مئ���ات امل�سابقات 
الثقافي���ة والدينية والعلمي���ة واحتفت باأهل 
العل���م والثقافة من كل ح���دب و�سوب، ومل 
حتتف يوم���ا باإرهابيني ومل ترع �سواذ الآفاق 
القتلة الذين لفظته���م بلدانهم  لأنها داأبت 
عل���ى البناء والتعم���ر ون�رص العل���م والثقافة 
ولذل���ك فق���د ارتفع���ت وارتق���ت وخلق���ت 
لنف�سه���ا �س���ورة ذهني���ة رائع���ة يف اأذه���ان 

ال�سعوب واحلكومات .
�سن���دا  و�ستبق���ى  كان���ت  الإم���ارات 
للق�سايا العربي���ة الأ�سا�سية واأولها الق�سية 
الفل�سطينية، والإم���ارات مل تكن يوما خنجرا 
ت�ستخدم���ه ق���وى خارجية يف طع���ن الأمة، ومل 
تكن اأب���دا �سببا للفرقة ومتزي���ق اأوا�رص الأمة 

العربية كما فعل غرها.
الإم���ارات يف ذكرى ا�ستقالها ال�ساد�سة 
والأربع���ني تق���ف �ساخمة كعهده���ا متم�سكة 
باأهدافها العظيم���ة و�سيا�ساتها الر�سيدة يف 
خدم���ة �سعبها واأمتها ول �سبيل مطلقا للنيل 
منه���ا م���ن قب���ل اأي اآل���ة اإعامية عميل���ة، لأن 
منجزاته���ا و�سيا�ساتها الر�سي���دة واحرتامها 

ملقدرات اأمتها تتحدث عنها بباغة.
�ستان بني دولة تبن���ي املدار�س ودولة 
تبن���ي مع�سكرات يت���درب فيه���ا الإرهابيون 
والقتل���ة، و�ست���ان بني دولة ترع���ى العقول 
ومتن���ح املكاف���اآت للمبدع���ني واأه���ل العلم 

وبني دولة متجد الإرهاب.
�ستان بني دولة تطفئ احلرائق وت�سمد 
جروح �سقيقاتها العربيات وبني دولة ت�سعل 

احلرائق هنا وهناك. 
الإم���ارات  وق���ادة  و�سع���ب  ع���ام  كل 
ال�سقيق���ة  بخ���ر مبنا�سبة عي���د ال�ستقال، 
وكل ع���ام والإمارات كعهدها �ساخمة وكبرة 

ومعطاءة.

اإلمارات في 
ذكرى االستقالل

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



“البور�صة” تقفل على انخفا�ض
املنام���ة - بور�صة البحرين: اأقف���ل موؤ�رش البحرين 
العام” اأم�ض الأربعاء عند م�صتوى 1,264.95 بانخفا�ض 
وق���دره 7.32 نقط���ة مقارن���ة باإقفال���ه اأم����ض الثالثاء, 
يف ح���ن اأقفل موؤ����رش البحرين الإ�صالمي عن���د م�صتوى 
1,048.63 بانخفا����ض وق���دره 8.97 نقط���ة مقارن���ة 
باإقفال���ه ال�صاب���ق. وتداول امل�صتثم���رون 3.48 مليون 
�صه���م, بقيمة اإجمالية قدره���ا 761.38 األف دينار, مت 
تنفيذها من خ���الل 84 �صفقة, حيث ركز امل�صتثمرون 
على اأ�صهم قطاع البن���وك التجارية, والتي بلغت قيمة 
اأ�صهمه املتداولة 321.10 األف دينار, اأي ما ن�صبته 42 
% من القيم���ة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.28 

مليون �صهم, مت تنفيذها من خالل 40 �صفقة.

طريان اخلليج ت�صت�صيف قمة “ال�صالمة” اخلليجية 
املنام���ة - طريان اخلليج: ت�صتعد طريان اخلليج ل�صت�صاف���ة القمة ال�صنوية ملجل�ض �صالمة الطريان 
اخلليج���ي التي �صتعقد يف البحرين ه���ذا العام. وب�صفتها الناقلة الر�صمية للقم���ة التي ت�صتمر على مدى 
يومن يف 10 و11 دي�صمرب 2017 بفندق ومنتجع اآرت روتانا؛ تلتزم طريان اخلليج بدعم وتعزيز حت�صن 

ال�صالمة يف منطقة دول جمل�ض التعاون.
القمة التي تت�صمن جل�صات خمتلفة تتناق�ض حركة الطريان يف اجلو وعلى الأر�ض و�صالمة املق�صورة, 
�صت�صه���د م�صاركة وح�صور ممثلن عن طريان اخلليج, و�ص���وؤون الطريان املدين يف البحرين, و�رشكة مطار 
البحري���ن, ووزارة الداخلية.كم���ا �صت�ص���ارك يف اأعمال القم���ة عدد من �رشكات الط���ريان يف املنطقة, مبا يف 
ذلك طريان اخلليج، وطريان االإمارات، وط���ريان االحتاد، واخلطوط اجلوية ال�سعودية، والطريان العماين، 
وط���ريان العربية, وطريان نا�ض, وفالي دبي. ويتكون �صالمة الطريان اخلليجي من قاعدة اأع�صاء اإقليمية 
وعاملية. وي�صمل الأع�صاء ال�رشكات امل�صنعة للطائرات, واملنظمن يف �صناعة الطريان, وموردي خدمات 

احلركة اجلوية, وطائرات رجال الأعمال وم�صغلي خدمات الأ�صخا�ض بالغي الأهمية, و�رشكات الطريان. 
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اقتصاد
“ديار املحرق” تطرح 3 م�شاريع بـ 316 مليون دينار بالربع الأول 2018

خالل جولة تعريفية بامل�صاريع... ال�صاعر: 

زينب العكري من ديار املحرق 

ق���ال الرئي�ض التنفيذي ل�رشك���ة ديار املحرق, 
ماه���ر ال�صاع���ر, اإن ال�رشكة تدر�ض ط���رح 3 م�صاريع 
خالل الرب���ع الأول من العام املقب���ل 2018 بقيمة 

اإجمالية ت�صل اإلى 316 مليون دينار. 
واأ�ص���اف يف ت�رشي���ح لل�صحافي���ن خالل جولة 
تعريفي���ة بامل�صاريع التي ت�صيده���ا ديار املحرق, 
اأن امل����رشوع الأول عب���ارة عن �ص���وق �صعبية حديثة 
م�صابه���ة ل�ص���وق “املباركي���ة” يف دول���ة الكوي���ت 
و�ستك���ون ذات ط���راز معم���اري تقلي���دي ومكيف، 
و�صتحت���وي على حم���الت متنوع���ة و�صتكون هناك 
واللح���وم  واخل����رشوات  الفواك���ه  لبي���ع  حم���الت 

والأ�صماك. 
ونفى ال�ساعر اأن يكون هنالك اأي ت�سارب بني 
هذا ال�ص���وق ومدينة التنن, حيث اإن جميع حمالت 
مدين���ة التنن �صينية, بينم���ا �صتكون هذا ال�صوق 
بحريني���ة �صعبي���ة, متوقعاً اأن يتم ط���رح مناق�صته 
يف فرباي���ر 2018، اذ مت االنته���اء م���ن الت�ساميم 
الهند�صية. واأ�صاف اأنه �صيتم طرح م�رشوعي البارح 
والن�صيم خالل �صهرين وهما من امل�صاريع ال�صكنية 
الراقي���ة الت���ي تتميز بواجه���ة بحري���ة خالبة جتمع 
ب���ن ثناياها اأجم���ل املناظر الطبيعي���ة, و�صيكون 
للم�رشوع���ن ق�صائ���م اأرا����ض خم�ص�ص���ة لالأغرا�ض 
ال�صكنية �صمن خمططات مكملة للنواحي اجلمالية 

والبيئية مل�رشوع ديار املحرق.
ويق���ع م����رشوع الب���ارح يف اجلان���ب الغربي من 

املخط���ط الرئي����ض لديار املح���رق ويحتوي على 3 
اأنواع م���ن الق�صائم ال�صكنية وال�صتثمارية, وحتتل 
بع�ض الق�صائ���م موقعاً متميزاً �صم���ن م�رشوع ديار 
املحرق وتطل على واجهة بحرية خالبة, وخ�ص�صت 
هذه الق�صائم لبناء جمموعة من الفلل الراقية التي 
تت�صم برحابتها واإمكانية الو�صول اإليها براً وبحراً, 
وت���رتاوح م�صاحات الق�صائ���م بن 800 و970 مرتاً 
مربعاً لتمنح مالكها فر�صة رائعة لبناء فلل �صكنية 

على �صفاف مياه اخلليج العربي املتالألئة. 
كما تتميز الق�صائم ال�صكنية ب�صهولة الو�صول 
م���ن خاللها اإلى املنتزهات املطلة على البحر حيث 
تق���ع يف قلب خمط���ط املرحل���ة الأولى م���ن البارح 
ومب�صاحات ترتاوح بن 350 و850 مرتاً مربعا, اأما 

الق�صائ���م ال�صكنية ال�صتثمارية فتقع على احلدود 
اخلارجي���ة للمرحلة الأولى من م����رشوع البارح وتطل 
عل���ى الطري���ق الرئي�ض وه���ي خم�ص�ص���ة لت�صييد 
مباٍن متعددة الطوابق لأغرا�ض ال�صتثمار ال�صكني 
ومب�صاحات ترتاوح بن 3300 و8500 مرتاً مربعاً. 
وتبل���غ  التكلف���ة الإجمالي���ة لال�صتثم���ار يف خمطط 

البارح 78 مليون دينار.
وعن م�رشوع الن�صي���م ال�صكني, قال ال�صاعر اإنه 
�صي�ص���م 1200 �صق���ة و250 في���ال �صكني���ة داخل 
منطقة م�ص���ّورة )كمبون���د(, با�صتثم���ار يبلغ 208 
ملي���ون دين���ار, موؤك���دا اأن “دي���ار املح���رق” توفر 
الكثري م���ن املرافق املتنوعة الت���ي تقدم خدمات 
تلب���ي احتياجات جميع اأف���راد الأ�رشة, وم���ن اأبرزها 

املراف���ق التعليمية والرتفيهي���ة واملراكز الطبية 
واملتنزه���ات  واحلدائ���ق  التجاري���ة  واملجمع���ات 
والفن���ادق ومراف���ئ لل�صف���ن واملطاع���م وحمالت 
البيع بالتجزئة, حي���ث تهدف جميعها خلدمة جميع 
قاطن���ي وزوار مدينة ديار املح���رق.  وذكر ال�ساعر 
اأن كلفة مركز املدينة التجاري” )ال�صوق ال�صعبي( 
ت�صل لنحو 30 ملي���ون دينار وبالتايل فان اجمايل 
ال�صتثم���ار يف امل�صاريع الثالثة يبل���غ 316 مليون 

دينار.  
وت�سته���دف جمي���ع تل���ك املراف���ق يف املقام 
الأول امل�صتثمرين والعائالت والأفراد من البحرين 
وجميع زوار دول املنطقة على حد �صواء. وحافظت 
“دي���ار املح���رق” من���ذ تاأ�صي�صه���ا, عل���ى روؤيتها 

املتمثل���ة يف اأن تك���ون معلم���اً ب���ارزاً ُي�ص���اف اإلى 
البحرين حي���ث تتميز عن نظرائه���ا, على ال�صعيد 
الإقليم���ي, بحر�صها على اللت���زام مبعايري اجلودة 
املعمارية وتقدمي عرو�ض متنوعة, ومتا�صيا مع ما 
�سبق، فقد مت اتب���اع خطة ذات �سقني تعتمد على 
اإط���الق منتجات عل���ى اأُ�ص�ض فردي���ة ب�صكل دوري 
ومتنا�صق, والرتويج لأحدث العرو�ض بدول جمل�ض 

التعاون اخلليجي واملنطقة. 
ويف اإطار اجلهود الرامية اإلى تعزيز تواجد ديار 
املحرق يف جمي���ع اأنحاء ال�رشق الأو�صط, يتم ال�صعي 
التخ���اذ مب���ادرات رائ���دة للم�سارك���ة يف املعار�ض 
الدولية م���ن اأجل ت�صلي���ط ال�صوء عل���ى م�رشوعات 

املخطط الرئي�ض واإبرازها على ال�صعيد العاملي.

• •ال�صاعر يطلع ال�صحافين على خمططات ديار املحرق	 امل�صاركون يف اجلولة  )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	

“الوطنية للتجارة العاملية” ت�شتعر�ض نتائج التفاقات

“ال�شالم” ي�شت�شيف اجتماع “ا�شت�شارية البنوك الإ�شالمية”

“اأفايا”: “البلوك ت�شني” �شتحدث تغيريات جذرية بالتجارب امل�رصفية

“BisB” يرعى املوؤمتر الـ 24 للم�شارف الإ�شالمية

املحرر القت�شادي من املحرق

����رشح نائب رئي�ض �رشك���ة “اأفايا” يف ال�رشق 
الأو�ص���ط وافريقي���ا وتركيا ف���ادي هاين, خالل 
املوؤمت���ر العامل���ي للم�ص���ارف الإ�صالمي���ة, اأن 
“التقنيات النا�صئة مثل البلوك ت�صن �صتفتح 
الطريق اأمام مكون���ات القطاع امل�رشيف لإحداث 
العم���الء  نق���الت نوعي���ة يف مفاهي���م جت���ارب 
امل�رصفي���ة، وذلك ملا ت�سهم ب���ه هذه التقنيات 
من ق���درات وا�صعة يف اإط���ار ال�صتخدام الأمثل 
لبيان���ات العم���الء”.  واأك���د فادي ع���رب ت�رشيحه 
ب���اأن له���ذه التقني���ات الق���درة عل���ى ت�صلي���ح 
مكون���ات القطاع امل�رشيف بالعديد من القدرات 
ال�صتثنائي���ة والإبداعي���ة, �صارح���ا كي���ف لهذه 
التقنيات القدرة على من���ح اجلهات امل�صوؤولة 
يف البن���وك اأدوات متقدم���ة م���ن اأج���ل تعق���ب 
م�صت���وى الر�صا وال�صع���ادة لدى كل عميل على 
حده, اإلى جانب ت�صليط���ه ال�صوء على قدراتها 

يف اإطار كل ما يتعلق باإدارة هوية العمالء. 
وي���رى خ���رباء القط���اع امل����رشيف اأن جتميع 
البيان���ات وحتليلها يعترب اأحد الأ�صول الثمينة 

الت���ي متكن البن���وك من ت�صلي���ح نف�صها مبزيا 
تناف�صي���ة عدي���دة, كونه اأحد امل�ص���ادر املدرة 
للمعلومات ال�صرتاتيجي���ة وامل�صاندة لقرارات 

الإدارة العليا يف �صياق جتارب ور�صا العمالء. 
ويوؤك���د ذلك نتائج الدرا�س���ة التي ك�سفت 
عنه���ا �رشكة “اأفايا” يف الرب���ع الثالث من العامل 

اجل���اري. وبح�ص���ب الدرا�ص���ة, ف���اإن 52 % من 
عم���الء البنوك يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية 
و41 % يف الإم���ارات العربي���ة املتح���دة اأعربوا 
ع���ن ا�ستعداده���م لتغي���ري البنك يف ح���ال عدم 
خو�صهم لتجارب مر�صية اأثناء تداول اخلدمات 

امل�رشفية. 

اأعل���ن بن���ك البحري���ن االإ�سالم���ي )BisB( ع���ن 
رعايته الذهبي���ة للموؤمتر العامل���ي الرابع والع�رشين 
للم�ص���ارف الإ�صالمي���ة وال���ذي انطل���ق اأم����ض حتت 
�صعار “عوام���ل النمو القت�ص���ادي واملخاطر: �صناع 
ال�صيا�ص���ات ومنظمو القطاع “ وذلك يف الفرتة من 4 
اإلى 6 دي�صمرب 2017 بفندق اآرت روتانا بجزر اأمواج, 
حي���ث يعترب هذا املوؤمتر اأكرب جتمع لقادة ال�صريفة 

الإ�صالمية على م�صتوى العامل. 
وي�ص���ارك يف املوؤمتر اأكرث م���ن 1300 من قادة 
وخرباء وممثلي امل�صارف امل�صهورين عاملياً من اأكرث 
م���ن 50 دولة, اإ�صافة اإلى اأكرث من 70 متحدث رفيع 
امل�صتوى مع تواجد ما يقارب 95 من ال�رشكاء والرعاة 
والعار�صن الذين ميثلون الأ�صواق العاملية الرائدة 
يف قط���اع التمويل الإ�صالم���ي يف البحري���ن وخارجها 
ملناق�ص���ة العدي���د م���ن املو�صوع���ات املهم���ة التي 
تلبي احتياجات الزبائن املتزايدة يف الع�رش الرقمي, 
بالإ�صاف���ة اإل���ى مو�صوعات اأخرى مث���ل: قوة وتطور 
القت�ص���اد الإ�صالمي, الروؤي���ة امل�صتقبلية لل�صريفة 
الإ�صالمي���ة, ت�صخري اخلدم���ات امل�رشفية اللكرتونية 

والتقني���ات الرقمي���ة احلديث���ة للبق���اء يف املناف�صة 
ومناق�ص���ة احتياجات الزبائن املتطورة, اأ�صواق راأ�ض 
امل���ال الديناميكي���ة - ال�صكوك وال�صن���دات, النمو 
امل�صتدام وتعزيز الإدماج امل���ايل من خالل التمويل 
الإ�صالمي, التعرف على ط���رق القر�صنة اللكرتونية 

احلديثة, وغريها من املو�صوعات املهمة.
وتت�صم���ن اإحدى اجلل�ص���ات النقا�صية باملوؤمتر 
يف الي���وم الثاين م�سارك���ة الرئي����ض التنفيذي لبنك 

البحري���ن الإ�صالمي )BisB(, ح�صان ج���رار بالإ�صافة 
اإل���ى ع���دد م���ن التنفيذي���ن يف البن���وك املحلي���ة 
والإقليمي���ة للنقا�ض ح���ول مو�صوع )زي���ادة احل�صة 

ال�صوقية والأثر اجلغرايف للبنوك الإ�صالمية(.
وق���ال ج���رار “نفتخ���ر برعايتن���ا له���ذا املوؤمتر 
املرم���وق, كون���ه واح���داً من اأك���رب املوؤمت���رات ومن 
اأك���رث اللقاءات ال�صنوية تاأثرياً لدى كبار القادة على 

م�صتوى العامل يف قطاع التمويل الإ�صالمي”.

• يرى خرباء القطاع امل�رشيف اأن جتميع البيانات وحتليلها يعترب اأحد الأ�صول الثمينة 	

• ح�سان جرار متقدما م�سوؤويل بنك البحرين االإ�سالمي امل�ساركني يف املوؤمتر	

املنامة - ال�صناعة والتجارة: ناق�ض 
الجتماع الثامن للجن���ة الوطنية ملنظمة 
التجارة العاملية ع���ددا من املو�صوعات 
املدرجة يف جدول الأعم���ال ومن �صمنها 
تلك املتعلقة بنج���اح ور�سة العمل حول 
متابعة “تنفيذ اإجراءات اتفاقية ت�صهيل 
التج���ارة” والتي عق���دت يف �صهر اأكتوبر 
املا�ص���ي, ونتائجه���ا والتاأث���ري الإيجابي 
م���ن تنفي���ذ ه���ذه التفاقية عل���ى حركة 
التبادل التجاري بن البحرين و�رشكائها 
التجاري���ن وامل���وؤدي بدوره اإل���ى زيادة 
ثقة امل�صتثمر الجنب���ي بالبيئة التجارية 
ا�صتعرا����ض  مت  للمملكة.كم���ا  الراقي���ة 

مق���رتح ت�صكيل فريق عمل فني ملتابعة 
تنفيذ اتفاقية تي�س���ري التجارة، وكذلك 
فريق للتح�صري للموؤمتر الوزاري احلادي 
ع�رش ملنظم���ة التجارة العاملي���ة واملقرر 
عقده يف بوين�ض اإير�ض بالأرجنتن خالل 

�صهر دي�صمرب 2017.
جاء ذل���ك لدى تروؤ�ض وزير ال�سناعة 
اللجن���ة  رئي����ض  وال�صياح���ة  والتج���ارة 
الوطني���ة ملنظمة التج���ارة العاملية زايد 
الزي���اين اأعم���ال الجتماع الثام���ن للجنة 
الوطنية ملنظمة التجارة العاملية وذلك 
بح�ص���ور الأع�ص���اء املمثل���ن للجه���ات 

احلكومية واخلا�سة ذات العالقة. 

املنام���ة - م����رشف ال�ص���الم: ا�صت�ص���اف 
م����رشف ال�ص���الم - البحري���ن اجتماع���اً دورياً 
للمجموعة ال�صت�صارية لأع�صاء املجل�ض العام 
للبن���وك واملوؤ�ص�ص���ات املالي���ة الإ�صالمي���ة, 
املالي���ة  للموؤ�ص�ص���ات  الر�صمي���ة  املظل���ة 
الإ�صالمية, والذي عق���د يف 5 دي�صمرب 2017 
يف مق���ر امل����رشف الرئي�ض يف مرك���ز البحرين 
التج���اري العامل���ي. وح����رش الجتم���اع اأع�صاء 
املجموع���ة ال�صت�صاري���ة للمجل����ض العام مع 
ع���دد من خرباء البن���وك واملوؤ�ص�صات املالية 
الإ�صالمية ملناق�ص���ة الق�صايا الرئي�صة واإبداء 
ال���راأي ح���ول املوا�صي���ع املتعلق���ة ب�صناعة 

اخلدم���ات املالي���ة الإ�صالمي���ة, اإ�صاف���ة اإلى 
الأعم���ال الت���ي تن���درج حتت املجل����ض العام 
يف ه���ذا ال�ص���دد. وقال ع�صو جمل����ض الإدارة 
والرئي�ض التنفي���ذي للمجموعة, يو�صف تقي 
“ي�رشن���ا اأن ن�صت�صيف املجموعة ال�صت�صارية 
لأع�صاء املجل�ض الع���ام للبنوك واملوؤ�ص�صات 
املالية الإ�صالمية ه���ذا العام, ونود اأن نعرب 
ع���ن تقديرنا جلهوده���م املبذول���ة؛ من اأجل 
دعم وتطوير اخلدم���ات امل�رشفية الإ�صالمية 
وامل�صاهم���ات الكب���رية يف دعمه���ا امل�صتم���ر 
ملوا�صل���ة تطوي���ر �صناعة اخلدم���ات املالية 

الإ�صالمية”.    



حمي����د املخل����وق.. �ش����اب بحرين����ي طم����وح، ال ح����دود 

الأحالمه، وي�شعى الإجناز الكثري، وقد بداأ م�شروعه اخلا�ص 

يف جم����ال الت�شوير الفوتوغ����رايف يف �شتوديو ت�شوير يحمل 

ا�شم “حميد فوتوغرايف”.

 يق����ول املخلوق اإنه بداأ م�شروعه بعد عمل درا�شة جدوى 

ودرا�شة و�شع ال�شوق احل����ايل واال�شتفادة من جتارب بع�ص 

االأ�شدق����اء الذين خا�شوا جتربة مقارب����ة. “البالد” التقته 

واأجرت معه درد�شة ق�شرية وفيما يلي ن�شها:

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

- طبيعة عملي هو �لت�صوير �لفوتوغر�يف 
و�لت�صوي���ر  �ملنتج���ات  ت�صوي���ر  جم���ال  يف 
�لدعائي و�لتجاري. كما �أن لدي نوعا �آخر وهو 
ت�صوير �ل�صخ�صي���ات و�لت�صوير �ملوؤ�ص�صي. 
و�أق���دم �أي�ًصا خدمة نوعية جديدة وهي خدمة 
�ملعاجلة �لرقمية وهي خدمة تتيح لأ�صحاب 
�مل�صاريع فر�صة �إر�ص���ال �ل�صور ملعاجلتها. 
�أطلق���ت ه���ذ� �مل����روع يف �ل� 29 م���ن �صهر 

نوفمرب 2017.

 هل ��صتفدت من جتربة �جليل �ل�صابق يف 
�إد�رة �لأعم����ال، وهل تتلق����ى �لن�صيحة من 

�لو�لد �أو من �أي �أفر�د �لعائلة؟
م�روع���ي  ب���د�أت  ��صتف���دت،  نع���م   -
�لفوتوغر�يف بعد عمل در��صة جدوى ودر��صة 

و�ص���ع �ل�صوق �حلايل و�ل�صتفادة من جتارب 
بع�ض �لأ�صدقاء �لذي خا�صو� جتربة مقاربة. 
فق���د وجه���و� يل ن�صائ���ح متع���ددة تتعل���ق 
باجلان���ب �لإد�ري و�ملايل وجان���ب �لعالقات 
�لعامة. و�أتلق���ى �لن�صائح و�لدعم �لكبري من 
�لو�لدين و�لأهل و�لأ�صدقاء وكان للو�لدين 
�لف�ص���ل �لكب���ري م���ن بع���د �هلل �صبحان���ه يف 

�لتوفيق وتي�صري �لأمور خلو�ض �مل�روع.

 كي����ف تدير عمل����ك �خلا�ض، ه����ل تتو�جد 
و�لرب�م����ج  �خلط����ط  ت�ص����ع  �أم  با�صتم����ر�ر 
للعامل����ن لديك، وم����ا �أ�صلوبك يف �لإد�رة، 

وكيف تطوره متا�صيا مع �ملتغري�ت؟
بنف�ص���ي،  �إد�رة م�روع���ي  �أبا����ر  �أن���ا   -
بحيث �أتوج���ه لالأ�صتودي���و كل يوم كموظف 
و�صاح���ب م�روع. ��صتقب���ل طلبات �لت�صوير 
من �ملوؤ�ص�صات و�ل�ركات و�لأفر�د، ثم �أقوم 

برتتيب �ملو�عيد �صخ�صياً ب�صكل جيد و�أعمل 
ب�ص���كل منظم، كما يعم���ل �ل�صتوديو بنظام 
�ملو�عيد فقط. وطاملا �أنا يف طور �لتاأ�صي�ض 
ل�صتودي���و متخ�ص����ض يف ت�صوير �ملنتجات 
و�لت�صوي���ر �لدعائي، فاإنن���ي �أطمح لتطوير 
�مل���ادة �لت���ي �أقدمه���ا �أك���ر مما ه���ي عليه 
�لآن بحيث تتنا�صب م���ع معايري وم�صتويات 
ت�صوير �ملنتج���ات و�لأ�صخا�ض عاملياً و�لتي 
ن�صاهده���ا كل ي���وم يف �لإعالن���ات وغريه���ا 
وحم���اولت و�ص���ع ب�صم���ة جدي���دة ميكن �أن 

متثلني ك�صاب بحريني يحب �لتحدي.

 هل تفكر بتطوير وتو�صيع �أعمالك؟
- نعم �فكر بذلك. و�صتكون هناك خطة 
م�صتقبلية قريباً لتطوير هذ� �مل�روع و�صقله 
ب�صكل �أف�صل مبا يتنا�صب مع �لعامل �جلديد 

�ملقبل على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي. 
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بدء حتديث م�صفاة “بابكو” مطلع 2018 والإنتاج 2021
وزير �لنفط يد�صن موؤمتر �ل�رق �لأو�صط ل� “�لتكنولوجيا �ملحفزة” 

اأمل احلامد من خليج البحرين

توق����ع وزي����ر �لنفط رئي�ض جمل�����ض �إد�رة 
�رك����ة نف����ط �لبحرين “بابك����و” �ل�صيخ حممد 
بن خليفة �آل خليف����ة بدء تنفيذ �إن�صاء م�روع 
حتديث م�صفاة بابكو يف بد�ية �لعام �ملقبل 

2018، ليبد�أ �لإنتاج بنهاية �لعام 2021.
و�أو�صح �لوزير لل�صحافين على هام�ض 
�فتت����اح فعالي����ات موؤمت����ر �ل�����رق �لأو�ص����ط 
للتكنولوجي����ا �ملحف����زة يف �لإنت����اج �أم�ض، �أن 
�لتفاقي����ة وقعت م����ع موؤ�ص�ص����ة تيكنيب �ف 
�م �ص����ي �لأمريكي����ة كمقاول رئي�����ض مل�روع 
حتديث �مل�صف����اة؛ كونها تقدم����ت بالعطاء 
�لأف�صل تقنًيا و�لأرخ�ض من بن �أربع تقدمت 
لذ�ت �مل�روع، و�صيتم متويل تنفيذ �مل�روع 
من بنوك �ل�صادر�ت �ملرتبطة بعملية توقيع 
�لعقد، متوقًع����ا �أن ينتهي �لعمل يف �مل�روع 

خالل 48 �إلى 50 �صهًر�.
و�أ�صار �إلى �أنه من �ملوؤمل �أن توؤتي �لأرباح 
�لتي �صتتحقق م����ن م�روع تو�صعة �مل�صفاة، 
مبال����غ لل�رك����ة �لقاب�صة للنف����ط وترحل �إلى 

ميز�نية �لدولة كاأرباح من �لقطاع �لنفطي.
وكان وزي����ر �لنفط قد وقع م����ع �لرئي�ض 
�لتنفي����ذي ملوؤ�ص�ص����ة تيكني����ب �ف �م �ص����ي 
�لأمريكي����ة، دوجال�ض بفريديه����رت �تفاقية 
و�ل�ر�ئي����ة  �لهند�صي����ة  �خلدم����ات  تزوي����د 
و�لإن�صائية مل�����روع حتديث م�صفاة بابكو ب� 
4.2 ملي����ار دولر، بح�ص����ور ويل �لعهد نائب 
�لقائ����د �لأعلى �لنائ����ب �لأول لرئي�ض جمل�ض 
�ل����وزر�ء �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلمان 

بن حمد �آل خليفة.
ومبوجب �لتفاقي����ة، يقوم كون�صورتيوم 
�لهند�صي����ة  �لأعم����ال  با�صتكم����ال  تيكني����ب 
و�ل�ر�ئي����ة و�لإن�صائي����ة كافة له����ذ� �مل�روع 
وي�ص����م   .2022 �لع����ام  �أو�ئ����ل  يف  �ل�صخ����م 
�رك����ة  م����ن  كالً  تيكني����ب  كون�صورتي����وم 
�لإ�صباني����ة و�ركة  ريونيد������ض  تيكنيكا�����ض 
�صام�ص����وجن �لكورية. ويهدف تطوير �مل�روع 
لزي����ادة �ل�صعة �لجمالية �حلالي����ة للم�صفاة، 
م����ن 265 �أل����ف برميل �إل����ى 360 �ألف برميل 
يومًي����ا، مع �لرتكي����ز �ملتو��صل عل����ى تعزيز 
�لهام�����ض �لإجمايل، وتر�صيد كف����اءة �لطاقة، 
و�صم����ان �لمتث����ال ملعايري �لبيئ����ة من خالل 
�ل�صتعان����ة باأف�صل �ملمار�ص����ات و�لتقنيات 
�حلديثة �ملعمول به����ا يف جمال �لتكرير على 

م�صتوى �لعامل.

وصف “الرقابة” ليس دقيًقا بشأن 
القابضة للنفط

�ملالي����ة  �لرقاب����ة  دي����و�ن  وكان تقري����ر 
و�لإد�ري����ة لعامي )2016 - 2017( قد �أ�صار 
�إلى �أن �ل�ركة �لقاب�صة للنفط و�لغاز مل تقم 
بتوري����د �لعو�ئد �مل�صتحق����ة للدولة و�لبالغة 
56.4 ملي����ون دينار وذلك خالل �لعام 2016 
�لتز�ماتها  لت�صدي����د  �لعو�ئد؛  و��صتخد�مه����ا 
�خلا�صة بت�صوية بع�ض �لعقود �لنفطية بدل 
م����ن توريدها �إل����ى �حل�صاب �لعموم����ي، �لأمر 
�لذي يع����د خمالًفا لقان����ون �مليز�نية �لعامة 

للدولة.
و�أو�ص����ح �ل�صي����خ حممد ب����ن خليفة بهذ� 
�خل�صو�����ض �أن “�لتو�صي����ف خاط����ئ، فه����ي 
�لتز�مات ل����وز�رة �ملالي����ة ومت تغطيتها من 
ه����ذ� �ملبلغ )...( وه����و �لت����ز�م وز�رة �ملالية 
لأطر�ف �أخ����رى مت تغطيتها من جانب �ل�ركة 
�لقاب�ص����ة للنفط و�لغ����از، )...( ورمبا مل يكن 

�لتقرير دقيًقا يف هذ� �جلانب”.

و�أكد �لوزير �لتز�م �ل�ركة ب�صد�د ح�صتها 
من �لأرباح �ل�صنوية لوز�رة �ملالية هذ� �لعام 
و�لأعو�م �ملقبلة، )...( وجميع �مل�صاريع �لتي 
يتم تنفيذها �لغر�ض منها �أن تعود مل�صلحة 
�لدول����ة، و�لبحري����ن عموم����ا، موؤك����ًد� �للتز�م 

بدفع �لأرباح ب�صكل �صنوي.
و�فتت����ح �لوزي����ر �صب����اح �أم�����ض �لأربع����اء 
بفن����دق ف����ور �صي����زون - �لبحري����ن فعاليات 
موؤمتر �ل�رق �لأو�ص����ط للتكنولوجيا �ملحفزة 
يف �لإنت����اج حتت �صع����ار “حتقيق �أق�صى قدر 
م����ن �لنجاح من خ����الل �لبت����كار�ت �ملحفزة” 
لل�����ركات  �لتنفيذي����ن  �لروؤ�ص����اء  بح�ص����ور 
�لنفطي����ة �لتابع����ة للهيئ����ة �لوطني����ة للنفط 
و�لغاز وعدد م����ن منت�صبي �ل�ركات �لنفطية 
�خلليجي����ة و�لعاملي����ة وح�ص����ور و��ص����ع م����ن 
�خل����رب�ء و�ملهند�صن و�ملهتمن يف خمتلف 
جو�ن����ب �ل�صناعة �لنفطية م����ن خمتلف دول 
�لعامل عدد من �ملو��صيع �ملف�صلية و�ملهمة 
يف تكنولوجي����ا �مل����و�د �ملحف����زة يف �صناع����ة 
تكرير �لنفط، بتنظيم م����ن �ل�ركة �لأوروبية 

لال�صت�صار�ت �لبرتولية و�ركة نفط �لبحرين 
)بابكو( و�لحتاد �خلليجي للتكرير بالتعاون 
مع �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز وبدعم عدد 

من �ل�ركات �لنفطية �لعاملية و�خلليجية. 
وعرب �لوزير عن بالغ �صعادته يف �حت�صان 
�لبحرين �لن�صخة �لأولى من �صل�صلة موؤمتر�ت 
�ل�����رق �لأو�صط لتكنولوجي����ا �ملو�د �ملحفزة 
يف �صناع����ة �لتكري����ر، و�لتي ج����اءت لل�صمعة 
�ملتميزة �لتي حتظى بها �لبحرين يف �صناعة 
�ملوؤمتر�ت و�ملعار�����ض �ملتخ�ص�صة، م�صيًد� 
باجله����ود �لدءوب����ة �لتي تبذله����ا �حلكومة يف 
ت�صهي����ل وتذليل �ل�صعوب����ات يف �إجناح هذه 

�لفعاليات.
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وق����ال �لوزي����ر �إن �لعملي����ات �لتحفيزية 
هي م����ن �صميم عم����ل جميع معام����ل �لتكرير 
زي����ادة  ت�صه����د  �لت����ي  و�لبرتوكيماوي����ات 
يف �لطل����ب عليه����ا عل����ى �لعو�م����ل �ملحف����زة 

�لأخ����رية؛  �لآون����ة  �لعاملي����ة يف  �لأ�ص����و�ق  يف 
نظ����ًر� للتوجيه����ات �لر�هنة لزي����ادة �لتكامل 
و�لكف����اءة، ف�صالً عن �لعو�م����ل �لبيئية �لتي 
با�صتخ����د�م �ملحفز�ت  تفر�����ض بطبيعته����ا، 
يف حتقي����ق جودة �ملنتج����ات �لنفطية ب�صكل 
�أف�صل وزي����ادة �لإنتاج وكذل����ك زيادة دورة 
�حلي����اة فيها، حيث يتوق����ع �أن ت�صل �ل�صوق 
�لعاملي����ة للمنتج����ات �ملحف����زة يف �لإنتاج يف 
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مليار دولر يف �ل�صنة بحلول 2018. 
و�أو�ص����ح �لوزير �أن �ملحف����ز�ت ت�صتخدم 
يف �صناع����ة �لتكري����ر للنف����ط �أو �أي لقيم �آخر 
�إل����ى م����و�د ذ�ت فائدة �صو�ء كان����ت وقود �أو 
برتوكيماوي����ات، �لت����ي تعترب ج����زًء� مهًما يف 
�صناع����ة �لتكري����ر، ونح����ث �ل�صب����اب لدر��صة 
ه����ذ� �ملجال �لذي يعن����ى بالكيمياء وهند�صة 
�لعملي����ات، م�صرًي� �إلى �أن بابك����و مقبلة على 
م�روع تو�صعة كبرية وجزء كبري من �لوحد�ت 
�لت����ي �صيت����م �إن�صاوؤها تتطل����ب �لتكنولوجيا 
�ملحفزة �لتي ت�صتخدم �ملعادن �لثمينة �صو�ء 
م����ن �لبالتن �أو �لذه����ب �أو غريها وبعد ذلك 
يتم �إع����ادة �إنتاجها مرة �أخ����رى ل�صتخد�مها، 
وتعت����رب ق�صما كب����ري� من �مل�روف����ات �لتي 

تنفق يف �صناعة �لتكرير.
و�أكد �أن مثل هذه �ملوؤمتر�ت تعزز �أهمية 
ه����ذ� �لقطاع، ونح����ن بالقط����اع �لنفطي نحث 
�ل�صب����اب على در��صة هذ� �ملجال؛ لأن هنالك 
طلبا كبري� على هذه �خل����رب�ت يف �مل�صتقبل 
����ا �أننا مقبلون عل����ى م�روع �لتو�صعة  خ�صو�صً
�لذي يع����د �لأكرب من نوع����ه يف تاريخ بابكو، 
و�صريف����ر فر�ض عمل لل�صب����اب من �جلن�صن 

م�صتقبال.

• �أثناء �فتتاح �ملعر�ض �مل�صاحب	 • �ل�صيخ حممد بن خليفة متحدًثا لل�صحافين	

• ت�صوير: ر�صول �حلجريي	 كبار �ل�صخ�صيات يتابعون وقائع �ملوؤمتر 

النامليتي يرت�صح م�صتقال لنتخابات “الغرفة”
�أعل���ن رج���ل �لأعم���ال 
نائب رئي�ض �للجنة �لأهلية 
�ملنام���ة  �ص���وق  لتطوي���ر 
ع���ن  �لنامليت���ي  حمم���ود 
تر�صح���ه ر�صميا لنتخابات 
ع�صوية جمل�ض �إد�رة غرفة 
�صناع���ة وجت���ارة �لبحرين 
فرب�ي���ر  يف  �ملرتقب���ة 
�لب���اب  ت���اركا  �ملقب���ل، 

مو�ربا �أمام �إمكانية �ن�صمامه لإحدى �لكتل 
�لنتخابي���ة “يف ح���ال كان لديه���ا برنام���ج 
�نتخاب���ي وروؤي���ة و��صح���ة خلدم���ة �لقطاع 

�خلا�ض و�لبحرين”.
و�أك���د �لنامليتي �أن���ه ي�صعى من خالل 
تر�صح���ه لنتخاب���ات �لغرف���ة �إل���ى متثي���ل 
�ل�ريح���ة �لأو�صع من �لتج���ار من خالل جملة 
م���ن �لق�صاي���ا منه���ا �مل�صارك���ة يف �صن���ع 
�لق���ر�ر �لقت�ص���ادي �لذي يخ���دم �لقطاع 
�خلا�ض، وتطوي���ر �لت�ريعات �لقت�صادية، 

و��صتقطاب �ل�صتثمار�ت �لأجنبية.
وك�ص���ف ع���ن بع����ض مالم���ح برنام���ج 
�لنتخابي ومن بينها �ل�صعي �إلى �لتخفيف 
من وطاأة �ل�ر�ئب و�لر�ص���وم على �لقطاع 
�خلا����ض ومن���ع فر�صه���ا دون ت�ص���اور مع 
�ملعني���ن يف هذ� �لقط���اع، و�مل�صي قدما 
يف م����روع �إحي���اء �ص���وق �ملنام���ة �لقدمي، 
وكل �لأ�ص���و�ق �لرت�ثية يف �ململكة، وتبني 
�ل�صغ���رية  �ملوؤ�ص�ص���ات  دع���م  م�صاري���ع 
و�ملتو�صط���ة وم���ن بينه���ا م����روع تنمي���ة 
�ل�ص���ادر�ت، وتعزي���ز ن����ر ثقاف���ة ري���ادة 

�أو�س���اط  ب���ن  �لأعم���ال 
�ل�صباب، وت�صجيع �لت�صدير 
و”�لفرن�صاي���ز”  �ملبا����ر 
�لبحريني  و�لرتويج للمنتج 
خ���ارج �ململك���ة.  و�أو�ص���ح 
�صيعق���د  �أن���ه  �لنامليت���ي 
لق���اء �إعالميا خ���الل �لفرتة 
�ملقبلة يوزع خالله برناجمه 
�لنتخابي مف�صال ومكتوبا، 
ليك���ون خطة عمل متكامل���ة قابلة للنقا�ض 
و�لتطوي���ر. وق���ال “ل يز�ل لدين���ا �لكثري 
من �لعم���ل للنهو�ض بتجارتنا و�قت�صادنا، 
لدينا عمل على تطوير �لت�ريعات وتهيئة 
بيئ���ة �أك���ر جاذبي���ة لال�صتثم���ار�ت وغري 
ذل���ك �لكث���ري، وبجهودنا مع بع����ض ننمي 
�قت�صادن���ا وجنعل���ه ر�ئد� حديث���ا متطور�، 
فم���ا ن�صب���و� �إلي���ه يف نهاي���ة �ملط���اف هو 
تطوي���ر مملكتن���ا عل���ى جمي���ع �لأ�صع���دة، 
لنرتكه���ا لأطفالن���ا متطورة مزده���رة كما 
ورثناه���ا من �آبائن���ا”. و�أ�ص���اف “�لأخوة يف 
جمل�ض �إد�رة �لغرف���ة حملو� �لر�ية مبنتهى 
�لأمان���ة و�لتف���اين، و��صتطاع���و� �حلف���اظ 
عل���ى ت���و�زن �ل�ص���وق وحماي���ة �لقت�ص���اد 
�لبحرين���ي يف ظروف �صعبة ودقيقة للغاية 
م���رت به���ا”. و�أك���د �لنامليتي ����رورة �أن 
ت�صود �ملناف�ص���ة �ل�ريفة �نتخابات �لغرفة 
�لأ�صخا�ض �ملوؤهل���ن و�أ�صحاب  لإي�ص���ال 
�لكف���اءة، وق���ال “�أدعو �أخوت���ي �لتجار �إلى 
�مل�صاركة بفاعلي���ة يف �لنتخابات و�إي�صال 

من ي�صتحق متثيلهم بجد و�إخال�ض”.

• حممود �لنامليتي 	



تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فاضل  مؤسسة  لـ  املالك  السماهيجي  احمد  محمد  ميرزا  السيد  اليها 
رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(،  )مؤسسة  التجارية  السماهيجي 
ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  الفردية  املؤسسة  حتويل  48193-1، طالباً 
برأسمال وقدره 250٫000 دينار بحريني )مائتني و خمسني ألف دينار بحريني(، 

لتصبح من السادة التالية اسمائهم:
1- فاضل ميرزا محمد احمد السماهيجي    )بحريني اجلنسية(

2- سارة فاضل ميرزا محمد احمد السماهيجي   )بحرينية اجلنسية(

القيد: 48193-1  -  التاريخ: 5/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )187269( لسنة 2017 
بشان حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
مالك شركة وبره للمقاوالت ملالكها علي بن ماجد بن بجاد املطيري ش.ش.و، 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 98533-1، طالباً حتويل الشكل القانوني للشركة 
دينار، بني   10000 وقدره  برأسمال  ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  املذكورة 

كل من:
2- مشتاق احمد 1- علي بن ماجد بن بجاد املطيري 

بن  ماجد  بن  ملالكها علي  للمقاوالت  وبره  التجاري من شركة  االسم  وتغيير 
بجاد املطيري ش.ش.و الى شركة وبره للمقاوالت ذ.م.م

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

القيد: 98533-1  -  التاريخ: 5/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )184992( لسنة 2017 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)مؤسسة  للنجارة  احملرق  برج  ورشة  لـ  املالك  محمد  سعيد  نبيل  جيهان  السيدة/ 
55695 للفرع الثاني واملسمى شهناء للمقاوالت  فردية(، واملسجلة مبوجب القيد رقم 
الكهربائية، طالباً حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 
20000 عشرون ألف دينار مبوجب التقرير املالي الصادر من احد شركات التدقيق  وقدره 

املعتمدة في مللك البحرين، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

السيد / عبدالرضا قهرمان حسني جنف-بحريني اجلنسية-يحمل بطاقة سكانية رقم 550009051
السيد/كالرو فانيا بيديكايل-هندي اجلنسية-يحمل بطاقة سكانية رقم 670123897

السيد/منصور بيالثوتاتيل-هندي اجلنسية-يحمل بطاقة هوية بحرينية رقم 780116631

القيد: 55695  -  التاريخ: 5/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )----( لسنة 2017 
بشان حتويل فرع من فروع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السادة  اليها  بأنه قد تقدم  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اصحاب شركة ------، واملسجلة مبوجب القيد رقم 110770، طالباً تغيير االسم التجاري

من: الشركة االردنية للدعاية واالعالن - تضامن
ألصحابها حسني موسى حسني املساملة وشريكته

إلى: قصر رغدان للمعجنات - تضامن
ألصحابها حسني موسى حسني املساملة وشريكته

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

القيد: 110770  -  التاريخ: 5/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )1111( لسنة 2017 
بشان تغيير االسم التجاري لشركة الشركة األردنية للدعاية واالعالن - تضامن

ألصحابها حسني موسى حسني املسامله وشريكته

قيد رقم

2-92272

شقة / محل 

390

بناية

-

طريق

921

مجمع

209

التاريخ: 20/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-179979( 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: يعقوب يوسف محمد سيادي
االسم التجاري احلالي: يعقوب يوسف سيادي لاللكترونيات

االسم التجاري اجلديد: ماستر ستور لاللكترونيات
النشاط: 1- جتارة/بيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية املنزلية

2- جتارة عامة - تشمل جتارة/بيع منتجات التبغ

قيد رقم

93445-01

شقة / محل 

1د

بناية

-

طريق

34031

مجمع

634

التاريخ: 5/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-50414( 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: بلقيس عبداهلل مسلم امان

االسم التجاري احلالي: كفتيريا بوابة عالية

االسم التجاري اجلديد: مطعم بوابة عالية

النشاط: 1- أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

ماجد

تقدم إلينا السيدة: هدى حميد ابراهيم العزاوي بطلب حتويل احملل التجاري التالي:
الى السيد: شمس محمد صالح احلمري 

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

تاريخ 4/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2017-186680( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

103426-2
رفاع ستيم للعانية بالسيارات

االسم التجاريرقم القيد

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: فاضل عبدالعباس عيسى صليبي
االسم التجاري احلالي: حدائق االسطح لألدوات الزراعية

االسم التجاري اجلديد: حدائق االسطح زراعة احملاصيل وإكثار النباتات

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

) CR2017-185972( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

75027-2

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عادل سلمان علي املدوب
االسم التجاري احلالي: مؤسسة نعيجات الزالة بقع الزيوت

االسم التجاري اجلديد: مؤسسة نعيجات الكمال املباني احلديثة

التاريخ: 22/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-138355( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

21932-5
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ابوظبي ـ أ ف ب: 
ابوظب���ي  عه���د  ويل  اأعل���ن 
ال�شي���خ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأم�س الأربعاء اأن���ه قدم التعازي 
لنج���ل عل���ي عب���داهلل �شالح يف 
مقّر اإقامت���ه يف المارات، وذلك 
بعد يوم���ن على مقتل الرئي�س 
اي���دي  عل���ى  ال�شاب���ق  اليمن���ي 
احلوثين، يف خط���وة من �شاأنها 

اأن تدعم حظوظه خلالفة اأبيه.
ون�رش القائد العلى للقوات 
امل�شلحة الماراتية ال�شيخ حممد 
بن زاي���د على ح�شابه على موقع 
“توي���ر” �شورة جتمع���ه باأحمد 
علي عبداهلل �شالح خالل زيارته 

مقر اإقامته يف اأبوظبي.
ورج���ا ال�شيخ حممد بن زايد 
اهلل “اأن مي���ّن عل���ى اليمن )...( 
بالأم���ن والأم���ان واأن يعود الى 
حميط���ه العرب���ي �شن���دا وعون���ا 
لأ�شقائه العرب”، بح�شب وكالة 

اأنباء المارات.
 45( عل���ي �شال���ح  واأحم���د 
عاًما( هو القائد ال�شابق لقوات 
احلر�س اجلمهوري التي ا�ش�شها 
النخبة  �شال���ح وتعت���ر ق���وات 
يف اجلي����س اليمن���ي. وق���د عن 
�شف���را لب���الده يف المارات عام 

.2012

ويل عهد ابوظبي 
يقدم التعازي 

لنجل علي �شالح 

وحتدث���ت الوزيرة اأم���ام الن���واب بعد ن�رش 
تقري���ر ح���ول تعام���ل ال�رشط���ة وال�شتخبارات 

الريطانية مع الهجمات.
وقال���ت �رشط���ة لن���دن ي���وم الثالث���اء ان 
“اململكة املتحدة تواجه تهديدا ارهابيا قويا 
متعدد البعاد يتطور ب�رشعة ويعمل على نطاق 

ووترة مل ي�شبق اأن ح�شلت من قبل”.
واأ�شاف���ت “هن���اك حالي���ا اأكرث م���ن 500 
حتقي���ق يف مكافحة الإره���اب، ت�شمل اأكرث من 
3000 �شخ�س”، م�شرة الى اأن “اكرث من 20 
ال���ف �شخ�س مت التحقيق معه���م �شابقا بتهم 

الرهاب”.
واأودت �شل�شل���ة اعت���داءات هذا العام، من 
بينه���ا اربعة تبناها تنظي���م داع�س ، بحياة 36 
�شخ�ش���ا وا�شابة حوال���ى 200 اآخرين. وذكرت 
تقاري���ر ان ثالث���ة جن���اة كان���وا معروفن لدى 

اجهزة املخابرات.
الى ذل���ك، اظه���ر ا�شتطالع جدي���د للراأي 
اأم�س الربعاء اأن الريطانين ينتقدون ب�شكل 
متزاي���د طريق���ة ادارة احلكوم���ة ملفاو�ش���ات 

بريك�شت ويعرون عن ت�شاوؤم ازاء نتيجتها.
واف���اد ال�شتط���الع ال���ذي اج���راه املرك���ز 
�رشيح���ة  اأن  الجتماعي���ة  لالبح���اث  الوطن���ي 
الريطاني���ن الذي���ن يعتق���دون ان احلكومة 
تدي���ر املفاو�شات ب�شكل �شي���ئ ارتفعت من 

41 % يف فراي���ر الى 55 % يف يوليو و�شولً 
الى 61 % يف اكتوبر.

كم���ا ارتف���ع ع���دد الريطاني���ن الذي���ن 
يعتق���دون ان بالدهم �شتح�ش���ل على �شفقة 
�شيئ���ة يف بروك�شل م���ن 37 % يف فراير الى 

44 % يف يوليو و52 % يف اكتوبر.
ويف اح���دث ا�شتط���الع للراأي، ع���ّر 19 % 
فقط ع���ن اعتقادهم باأن بريطاني���ا �شتح�شل 
على �شفق���ة جيدة. وت�شتن���د النتائج الى اآراء 

�رشيحة من 2200 �شخ�س.
وقال ابرز معدي ال�شتطالع جون كورتي�س 
“قد يكون الت�ش���اوؤم املتزايد ب�شكل ا�شا�شي 
نتيجة عدم ر�شى الذين �شوتوا ل�شالح البقاء 

�شمن الحتاد، عن عملية بريك�شت”.
وا�ش���اف: “لك���ن الت�ش���اوؤم تزاي���د ب�شكل 
ا�شا�ش���ي اي�ًش���ا ل���دى �رشيح���ة الذي���ن �شوتوا 
ل�شال���ح اخل���روج” م���ن الحت���اد الوروب���ي يف 
ال�شتفت���اء. لكن كورتي�س ا�شاف اأن الناخبن 
ينتقدون عملية التفاو����س “ول ي�شتخل�شون 

نتائج باأن قرار املغادرة كان م�شلالً”.
وخل�س ال���ى القول اإن “عملي���ة بريك�شت 
�شعبة قد يتبن انها مكلفة �شيا�شياً لرئي�شة 
ال���وزراء تري���زا م���اي وحكومتها ب���دل من اأن 
تكون حمركاً لتغير املواقف حول بريك�شت”.

  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

العاهل املغربي يدعو اإلى تدخل غوتر�س لإحجام الإدارة الأمركية 
الرباط ـ بنا:

 اأع���رب العاه���ل املغربي امللك حممد ال�شاد�س يف ر�شالة بعث به���ا الى اأنطونيو غوتر�س، الأمن 
الع���ام ملنظم���ة الأمم املتحدة، عن “م�شاعر القل���ق والن�شغال، اإزاء الأخبار املتوات���رة ب�شاأن نية الإدارة 

الأمركية العراف بالقد�س عا�شمة لإ�رشائيل، ونقل �شفارة الوليات املتحدة الأمركية اإليها”.
وق���ال العاه���ل املغربي يف ر�شالت���ه اإن “امل�شا�س بالو�ش���ع القانوين والتاريخ���ي املتعارف عليه 
للقد�س، ينطوي على خطر ال���زج بالق�شية يف متاهات ال�رشاعات الدينية والعقائدية، وامل�س باجلهود 
الدولي���ة الهادفة خللق اأجواء مالئمة ل�شتئناف مفاو�شات ال�شالم. كما قد يف�شي اإلى مزيد من التوتر 
والحتق���ان، وتقوي�س كل فر�س ال�ش���الم، ناهيك عما قد ي�شببه من تنامي ظاه���رة العنف والتطرف”. 
واأ�ش���اف اأن “روؤيتن���ا الت���ي نتقا�شمها مع كل حمبي ال�ش���الم وال�شاعن له واملدافع���ن عنه يف العامل، 
تتمث���ل يف احلفاظ عل���ى و�شع القد�س كمدينة لل�ش���الم والت�شامح، مفتوحة اأمام اأتب���اع كافة الديانات 

ال�شماوية، ومنوذجا للتعاي�س والت�شاكن”.

السنة العاشرة - العدد 3341 
الخميس

7 ديسمبر 2017 
19 ربيع األول 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

أنقرة ـ االناضول: 
ق���ال الرئي����س الرك���ي رج���ب طيب 
اأردوغان، اإن قادة تنظيم داع�س املتطرف 
الذين ف���روا من مدينة الرق���ة اأ�شبحوا يف 
�شين���اء. وذكر اأردوغان، خالل خطاب األقاه 
اأمام كتل���ة حزب���ه )العدال���ة والتنمية( يف 
الرمل���ان قبل انعقاد اجلل�ش���ة الأ�شبوعية 
للمجل����س، اأن “ق���ادة داع����س وكلت لهم 
مهمات جديدة هناك )�شين���اء(”، م�شيفا 
“�شنعرف هذه املهام يف الفرة القادمة”.   
وج���اء ت�رشي���ح اأردوغ���ان يف معر����س 
انتق���اده للدور الأمركي يف �شوريا ب�شبب 
دع���م وا�شنط���ن لق���وات حماي���ة ال�شع���ب 
الكردي���ة الت���ي تعترها تركي���ا جماعات 
اإرهابية تابعة حلزب العمال الكرد�شتاين.

واعتمدت وا�شنطن على تلك القوات 
ومتكن���ت  ب�شوري���ا،  داع����س  حمارب���ة  يف 
م���ن ال�شيطرة عل���ى الرقة بع���د اأ�شهر من 
املعارك جاء بعده���ا �شفقة خرج مبوجبها 
م�شلح���و داع�س م���ن الرقة وف���ر جزء كبر 

منهم اإلى تركيا.

بروكسل ـ رويترز:
قال وزي���ر اخلارجية الأمركي ريك�س 
تيلر�ش���ون اإن���ه ل �شح���ة لتقاري���ر اأفادت 
ب���اأن البيت الأبي�س يعتزم اإقالته وتعين 
مدير وكالة املخابرات املركزية الأمركية 

)�شي.اآي.اإيه( مايك بومبيو مكانه.
وخ���الل موؤمت���ر �شح���ايف مبق���ر حلف 
�شمال الأطل�شي حتدث تيلر�شون عن الأمر 
ب�شورة مبا����رشة نافيا �شحة التقارير التي 
ت���رددت الأ�شبوع املا�شي واألقت بظاللها 
عل���ى جولت���ه الأوروبية على م���دى اأ�شبوع 
يف وق���ت مييل فيه احللف���اء اإلى ا�شتقرار 

ال�شيا�شة اخلارجية الأمركية.
وقال تيلر�ش���ون لل�شحافين عندما 
�شئ���ل عم���ا اإذا كان البي���ت الأبي�س يتجه 
نحو تغي���ره “هذه رواية تظه���ر كل �شتة 
اأ�شابيع تقريبا واأريد اأن اأقول اإنكم بحاجة 
مل�شادر جديدة بع�س ال�شيء لأن روايتكم 

خاطئة يف كل مرة”.
وكانت رويرز وو�شائ���ل اإعالم اأخرى 
اأ�شارت الأ�شبوع املا�شي اإلى خطة للبيت 
الأبي�س لإح���الل بومبيو حمل تيلر�شون يف 

غ�شون عدة اأ�شابيع.

كراكاس ـ اف ب:  
اأعلن �شفر فنزويال يف الأمم املتحدة 
رافاي���ل رامريز، ال���ذي تعر�س لتهامات 
بالف�ش���اد داخ���ل �رشك���ة النف���ط الوطنية، 
ا�شتقالت���ه م���ن من�شبه باأمر م���ن الرئي�س 
نيكول����س م���ادورو. وكت���ب رامري���ز يف 
ر�شال���ة اإلى وزير اخلارجي���ة خورخي اأريازا 
ن�رشها على توي���ر “اأتوجه اليكم لإبالغكم 
با�شتقالت���ي من هذا املن�ش���ب”. واأ�شاف 
رامري���ز “هذا الق���رار ياأتي بع���د التفاق 
ال���ذي تو�شلنا اإلي���ه يف حمادثتنا بناء على 
تعليمات من رئي�س اجلمهورية باأن اأتنحى 
م���ن مهام���ي”. وتاأت���ي ا�شتقال���ة رامريز 
ال���ذي تولى رئا�شة �رشك���ة النفط الوطنية 
با����رشت  وق���ت  يف  و2014   2004 ب���ن 
ال�شلط���ات الفنزويلية حمل���ة وا�شعة �شد 
الف�ش���اد يف املوؤ�ش�شة العام���ة التي توؤمن 
96 % م���ن موارد البالد. واأوقف اثنان من 
املقرب���ن من رامري���ز هما وزي���ر النفط 
ال�شابق اإيلوجيو دي���ل بينو ورئي�س �رشكة 
النف���ط الوطنية نل�شون مارتينيز اخلمي�س 
يف اإط���ار الق�شي���ة. اإل اأن رامري���ز ق���ال 
على توير اإن التهام���ات �شده �شيا�شية 
وقال “لق���د مت ا�شتبعادي ب�شب���ب اآرائي 
و�شاأظل مهما ح�شل وفيا للقائد )هوغو( 
ت�شافي���ز”، الرئي�س الراح���ل لفنزويال بن 

1999 و2013.

كاليفورنيا ـ نوفوستي:

اأف���ادت قناة “اأي بي �شي” الأمركية 
اأن ال�شلطات قامت باإجالء 38 األف �شخ�س 
يف ولية كاليفورنيا ب�شبب حرائق الغابات 
الت���ي اأدت اإل���ى اإ�شاب���ة 3 رج���ال اإطف���اء 

ودمرت 150 مبنى.
وكانت خدمة اإطفاء احلرائق يف دائرة 
فينتورا بالولية اأف���ادت اأنه مت اإجالء نحو 
27 األ���ف �شخ�س م���ن 8 اآلف منزل جنوب 

كاليفورنيا.
واأعل���ن حمافظ الولية ج���ري براون 
حالة الطوارئ يف الدائرة. من جهتها قالت 
�رشكة “�شاوث���رن كاليفورني���ا اإيدي�شون” 
الكهربائي���ة اإن���ه مت قطع التي���ار عن اأكرث 
من 260 األف مبنى يف الولية، بينهم 180 
األفا يف دائرة فينت���ورا و83 األف يف دائرة 

�شانتا باربارا.
يذك���ر اأن حرائ���ق الغاب���ات ال�شديدة 
اجتاحت عدة دوائر يف ولية كاليفورنيا يف 
اأوائل اأكتوب���ر املا�شي. وقد مت اإجالء نحو 

100 األف �شخ�س من املناطق اخلطرة. 
وقالت و�شائل اإعالم حملية اإن م�شاحة 
الأرا�ش���ي الت���ي جتتاحه���ا احلرائق تفوق 

م�شاحة اأكر مدينة اأمركية.

طرابلس ـ رويترز: 

اأعل���ن م�شوؤولون انتخابي���ون يف ليبيا 
اأم�س الأربعاء بدء ف���رة ت�شجيل الناخبن 
مل���دة �شهرين رغم اأنه مل يت�شح بعد متى 

�شُتجرى النتخابات.
وع���ر مبع���وث الأمم املتح���دة لليبيا 
غ�ش���ان �شالمة ع���ن تاأييده لوجه���ة النظر 
ه���ذه خ���الل موؤمت���ر �شحفي م�ش���رك مع 
رئي�س املفو�شي���ة العليا لالنتخابات يوم 
الأربعاء وا�شف���ا النتخابات باأنها “اأف�شل 
طريق���ة للف�شل بن املتناف�شن”. وقال 
“ا�شتمع���ت لع���دد كب���ر مم���ن يطالبون 
بن���وع  يطال���ب  بع�شه���م  بالنتخاب���ات، 
حمدد من النتخاب���ات والبع�س الآخر ترك 
املو�شوع غام�شا”. ولكنه قال اإنه يتعن 
تلبي���ة ����روط حم���ددة �أوال مب���ا يف ذل���ك 
امل�شادق���ة على ت�رشي���ع انتخابي وموافقة 
الليبي���ن على قب���ول نتيج���ة النتخابات 

مقدما.

الجزائر ـ أ ف ب: 
اميانوي���ل  الفرن�ش���ي  الرئي����س  ب���داأ 
ماكرون اأم����س الربعاء اأول زي���ارة له الى 
اجلزائ���ر ب�شفته رئي�ش���ا للجمهورية حيث 
يزور “�شديقا” راف�ش���ا ان يكون “رهن 
املا�شي” املوؤمل بن باري�س وم�شتعمرتها 
مقابل���ة  يف  ماك���رون  وق���ال  ال�شابق���ة. 
م�شركة م���ع �شحيفتي “الوطن” الناطقة 
بالفرن�شي���ة و”اخل���ر” الناطق���ة بالعربية 
ن����رشت اأم�س الربع���اء “اأنا هن���ا يف اجلزائر 
ب�شفت���ي �شديقا، و�رشيكا بّن���اء يرغب يف 
تعزي���ز الروابط بن بلدينا خالل ال�شنوات 
القادمة، من اأجل اإثمار عالقاتنا الكثيفة”. 
وا�ش���اف “العالق���ات اجلديدة الت���ي اأود 
بناءه���ا مع اجلزائ���ر والت���ي اأقرحها على 
الطرف اجلزائري هي عالقة �رشاكة ند للند، 
نبنيه���ا على اأ�شا����س ال�رشاح���ة واملعاملة 
باملث���ل والطم���وح” فيم���ا تلق���ي م�شاألة 
ال�شتعم���ار 130 عاما للجزائ���ر )-1830

1962( بثقلها على هذه العالقات.

بيروت ـ أ ف ب: 

قت���ل 21 مدني���اً بع���د منت�ش���ف ليل 
الثالث���اء الأربع���اء يف ق�شف ج���وي رو�شي 
ا�شتهدف احدى بلدات حمافظة دير الزور 
التي مل يعد تنظي���م داع�س ي�شيطر �شوى 
على جي���وب حمدودة فيها، وف���ق ما اأفاد 

املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن 
لوكال���ة فران����س بر����س اإن ت�شع���ة اأطفال 
قتل���وا يف الق�شف اجل���وي الرو�شي الذي 
اأ�ش���اب اأبنية �شكنية يف بلدة اجلرذي على 
ال�شفة ال�رشقية لنهر الفرات، الذي يق�شم 
حمافظ���ة دير الزور اإل���ى جزئن. ول يزال 
تنظيم داع����س ي�شيطر وفق املر�شد على 
البل���دة. وت�ش���كل حمافظة دي���ر الزور منذ 
اأ�شهر م�رشحاً لهجوم���ن منف�شلن، الأول 
تقود قوات النظ���ام ال�شوري على ال�شفة 
الغربي���ة لنه���ر الف���رات، والث���اين تقوده 
ق���وات �شوري���ا الدميوقراطي���ة، حتال���ف 
ف�شائ���ل كردي���ة وعربي���ة، عل���ى ال�شفة 

ال�رشقية للنهر.

اأردوغان: قادة “داع�س” يف 
الرقة اأ�شبحوا يف �شيناء

أميركا

فنزويال

أميركا

ريك�س تيلر�شون ينفي 
تقارير عن خطة اإقالته

مادورو “يطرد” �شفر 
بالده يف الأمم املتحدة

اإجالء 38 األف ب�شبب 
حرائق كاليفورنيا

ليبيا ت�شجل الناخبن 
دون موعد لالنتخابات 

ماكرون يزور اجلزائر 
ب�شفته “�شديقا”

21 قتيالً يف ق�شف 
رو�شي على دير الزور 
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دول اخلليج متفقة على “كف يد” تدخالت اإيران غ�سب فل�سطيني... واجتماع عربي واآخر اإ�سالمي لتن�سيق الرد

توجيه االتهام ل�سخ�سني مبحاولة اغتيال ترييزا ماي

ر�شالة “غا�شبة” من نقل �شفارة وا�شنطن للقد�س... وزير كويتي: ترامب يعرف بالقد�س عا�شمة لإ�رشائيل

الريطانيون مت�شائمون اإزاء نتيجة مفاو�شات “بريك�شت”

ق���ال وزي���ر كويت���ي اإن اجلل�ش���ة املغلقة 
بالقم���ة اخلليجي���ة �شه���دت اتفاق���ا جماعي���ا 
للتح���رك والتوا�شل مع اأمركا لنقل “غ�شب” 
من قرار البيت الأبي�س نقل �شفارة وا�شنطن 

للقد�س.
واأو�ش���ح وزي���ر الدول���ة ل�ش���وؤون جمل�س 
ال���وزراء وزير الع���الم بالوكال���ة ال�شيخ حممد 
العبداهلل لل�شحافة العربية: مت تكليف الأمانة 
العام���ة ملجل�س التعاون لعداد ر�شالة لالدارة 
الأمركية، وان مل ت�شلم فهي يف طور الت�شليم 

لل�شلطات الأمركية”.
ولف���ت ال���ى وج���ود رف����س ت���ام للق���رار 
الأمركي، وما �شي�شببه من انعكا�شات �شلبية 

باخلليج واملحيط العربي.
واأعل���ن الرئي����س الأمرك���ي ترامب عزمه 
العراف بالقد����س عا�شم���ة ل�رشائيل، ونقل 

ال�شفارة من تل اأبيب للقد�س.

مقترح كويتي
وب�ش���اأن املق���رح الكويت���ي ل�شتح���داث 
اآلي���ة خليجية لف�س املنازعات، بن الوزير اإن 
مقرح بالده �شيجري وفقا لالآليات املعتمدة، 
اإذ تتق���دم الدولة بالق���راح، والأمانة العامة 
ملجل����س التع���اون �شت�شتطل���ع اآراء الأع�شاء، 

بل���ورة  �شيج���ري  بالجتم���اع  التف���اق  وبع���د 
القراح. ونبه الى اأن���ه ميكن لالأ�شقاء اإ�شافة 

او تعديل ما يت�شمنه القراح.

داللة قوية
اأك���د الوزي���ر اإن انعق���اد القم���ة اخلليجية 
مبوعدها وبكامل الأع�ش���اء دللة قوية باأن ما 
يرب���ط اخلليجي���ن اأكرث مما يفرقه���م، وذلك 

ل�شتكمال م�شرة التعاون.
ونوه بجه���ود اأمر الكويت �شاحب ال�شمو 
ال�شي���خ �شباح الأحمد، والت���ي حظيت باإ�شادة 

وا�شعة من اجلميع.

كف اليد
وب�ش���اأن تباي���ن املواق���ف اخلليجي���ة من 

التعام���ل م���ع اي���ران، ذك���ر الوزي���ر اإن الدول 
امل�شارك���ة بالقم���ة متفقة عل���ى مو�شوع كف 
ي���د اي���ران يف التدخل ب�ش���وؤون اليم���ن ودول 
املنطق���ة. وق���ال: التدخ���ل الي���راين يعت���ر 
م���ن النته���اكات ال�رشيح���ة لالأع���راف الدولية 

والدبلوما�شية.
اأح���د يتف���ق م���ع التدخ���ل  “ل  ووا�ش���ل: 
بال�ش���وؤون الداخلي���ة، ول دولة تب���ارك تدخل 
دولة اأجنبية ب�شوؤونا، وموقفنا نبذ تدخل ايران 
يف اأم���ور ل تخ�شه���ا، وغ���ر مطابق���ة لالأعراف 
الدولي���ة والدبلوما�شية، وم���ا ورد ببيان قمة 
الكويت ا�رشار م���ن الدول لكف يد من يتدخل 

يف ال�شوؤون الداخلية بدولنا”.

الوساطة والتفويض
وحتدث الوزير عن اإن الو�شاطة الكويتية 

بالأزم���ة اخلليجية الأخ���رة حيادي���ة، واحلياد 
ي�شتوج���ب اأن اأحتفظ مبا ل���دي من معلومات، 
لئ���ال اأح�ش���ب عل���ى اأف���كار معين���ة، وعلينا ان 

نتفاءل لنوؤثر ايجابا”.
وعن خف����س م�شتوى متثيل بع�س الدول 
احلا����رشة بقمة الكوي���ت، راأى الوزير اإنه لي�س 
جدي���دا عل���ى القم���م اأن ين���وب ممثل���ون عن 
الق���ادة، واأي مواط���ن يجل�س خل���ف علمه فهو 

يحمل رمزية بلده وقائده.
واأ�شار ال���ى اأن كل قمة يجري العداد لها 
يك���ون بالتهيئ���ة لرتيب ا�شت�شاف���ة رئي�س 

الهرم بالدولة، وذلك يجري بكل قمة.
واأردف: لق���د مثلت دولتي ببع�س القمم، 
وبع�شه���ا قم���م رئا�شي���ة، ويف ه���ذه احلال���ة 
بالتمثي���ل يوؤخذ متثيل خطي م���ن املفّو�س، 

و�شالحيات املفّو�س توؤخذ من املفوِّ�س.

و�شدد ترامب على اأن بالده “ملتزمة بالتو�شط 
لتحقيق اتفاق �شالم ي�شب يف م�شلحة الإ�رشائيلين 
والفل�شطيني���ن”، واأن هذا القرار ل مي�س بالو�شع 
النهائي للت�شوية بن الطرفن، لفتا اإلى اأنه يدعم 

حل الدولتن يف حال اتفق الطرفان.
و�ش���دد الرئي����س الأمرك���ي على اأن���ه يجب اأن 
يحظ���ى اأتب���اع الديانات الث���الث بحري���ة العبادة يف 
القد����س. ودعا جمي���ع الأطراف اإل���ى “احلفاظ على 
الو�شع احلايل يف مدينة القد�س، خا�شة فيما يتعلق 

باحلرم ال�رشيف”.
الرئا�ش���ة  با�ش���م  الر�شم���ي  الناط���ق  وق���ال 
الفل�شطيني���ة، نبي���ل اأبوردين���ة، اإن عبا�س حذر من 
خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية ال�شالم 
والأم���ن وال�شتق���رار يف املنطقة والع���امل، وفق ما 
ذك���رت “وف���ا”. وح���ذرت دول عربي���ة وغربي���ة من 
تداعي���ات خطرة له���ذا القرار، ل�شيم���ا اأن القد�س 
لطاملا كانت حجر عرثة اأم���ام م�شاعي اإحالل ال�شالم 
بن الفل�شطيني���ن والإ�رشائيلي���ن امل�شتمرة منذ 
عقود. ومن���ذ الإعالن الثالثاء عن ني���ة ترامب اتخاذ 
قرار نقل �شفارة بالده اإلى القد�س، خرج العديد من 
املتظاهرين يف مناطق فل�شطينية عدة اإلى ال�شارع 

للتظاهر احتجاجا، واأحرقوا �شورا لرامب.
واأعلن���ت الف�شائل الفل�شطيني���ة “اأيام غ�شب 
�شعب���ي” للتظاه���ر والعت�ش���ام يف مراك���ز امل���دن 
واأم���ام مق���ار القن�شلي���ات وال�شف���ارات، احتجاج���اً 
عل���ى هذا القرار ال���ذي يقو�س عملي���ة ال�شالم بن 
ال�شعي���د  وعل���ى  والإ�رشائيلي���ن.  الفل�شطيني���ن 
الدبلوما�شي، ت�شتعد جامعة الدول العربية، ومنظمة 
التع���اون الإ�شالمي، لعقد اجتماع���ات طارئة لبحث 
التح���ركات ردا عل���ى ق���رار الولي���ات املتحدة نقل 
�شفارته���ا يف اإ�رشائيل اإلى القد����س، والعراف بها 
عا�شم���ة لإ�رشائيل. ويعقد جمل����س اجلامعة العربية 
عل���ى م�شت���وى وزراء اخلارجي���ة الع���رب، اجتماع���ا 
غر اعتي���ادي، ال�شبت املقبل، بن���اء على طلب من 
فل�شطن والأردن. وذك���رت مذكرة ملندوبية دولة 
فل�شطن، اأن الجتم���اع �شيناق�س “بحث التحركات 

العربية الواجبة اإزاء هذا التغر املحتمل يف املوقف 
الأمرك���ي ال���ذي مي�س مبكان���ة القد����س وو�شعها 
القان���وين والتاريخ���ي”. واعترت املذك���رة اأن هذا 
الإع���الن املرتق���ب يعتر “خرق���ا �شاف���را للقانون 
ال���دويل وقرارات جمل�س الأمن ال���دويل ذات ال�شلة 

واتفاقية جني���ف الرابعة”. وياأتي هذا الطلب بعقد 
الجتم���اع الطارئ لوزراء اخلارجي���ة العرب، ا�شتنادا 
للقرارات ال�شادرة عن جمل�س جامعة الدول العربية 

على م�شتوى القمة والوزاري يف دوراته املتعاقبة.
من جانبها، �شتعق���د منظمة التعاون الإ�شالمي 

اجتماعا يف اإ�شطنبول الأربعاء املقبل، وفق ما ذكرت 
وكال���ة روي���رز. وق���ال اإبراهيم كال���ن، املتحدث 
با�ش���م الرئي�س الركي رج���ب طيب اأردوغ���ان، اإن 
الهدف م���ن الجتماع هو “تن�شيق ال���رد” على قرار 

الوليات املتحدة ب�شاأن القد�س.

• ترامب يلقي كلمة حول القد�س يف البيت الأبي�س اأم�س )اأ ف ب(	

• •وزير العالم الكويتي متحدثا مع موفدي ال�شحف	 الوزير الكويتي مع موفد “البالد” الزميل را�شد الغائب	

• رئي�شة الوزراء الريطانية تريزا ماي.	

عواصم ـ وكاالت: 
بالقد�س  املتحدة  الواليات  اعتتراف  االأربتتعتتاء،  اأم�س  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 

اأبيب اإىل القد�س، يف حتد للدول  عا�سمة الإ�سرائيل وبدء التح�سريات لنقل �سفارة بالده من تل 

البيت  األتتقتتاهتتا يف  كلمة  اخلتتطتتوة. ويف  هتتذه  ختتطتتورة  متتن  حتتذرت  قتتد  كانت  التي  والغربية  العربية 

“نحن  بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل”، م�سيفا  ر�سميا  االأوان لالعراف  “اآن  االأبي�س، قال ترامب 

اليوم نعرف بالواقع، باأن القد�س هي عا�سمة اإ�سرائيل”، معتربا اأن هذا القرار “تاأخر كثريا”. 

واأ�سار اإىل اأن “العديد من الروؤ�ساء قالوا اإنهم يريدون القيام ب�سيء ومل يفعلوا”، م�سيفا اأنه “ال 

ميكن حل م�ساكلنا باإتباع نف�س االأخطاء يف اال�سراتيجيات ال�سابقة”.

لندن ـ وكاالت: 

اتهمت ال�سرطة اللندنية رجلني بالتخطيط الغتيال رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، 

وفق ما ذكرت و�سائل اعالم بريطانية، و�سوف تعقد جل�سة ا�ستماع اليهما يف لندن اأم�س االربعاء.

وذكرت و�سائل االعالم ان نعيمور زكريا رحمن )20 عاما( وحممد عاقب عمران )21 عاما( 

كانا يخططان لتفجري �سياجات اأمنية حول داونينغ �سريت، مقر رئا�سة احلكومة الربيطانية، 

 22 اإحتتبتتاط  “مّت  الثالثاء  رود  اأمتترب  الداخلية  وزيتترة  وقالت  ب�سكني.  متتاي  ترييزا  مهاجمة  قبل 

منذ  منها  ت�سعة   ،2013 مايو  يف  بلندن  �سارع  يف  جندي  اغتيال  ا�سالمية” منذ  ارهابية  موؤامرة 

االعتداء الذي وقع على ج�سر و�ستمن�سر يف مار�س واأمام الربملان.

نتنياهو “قلق” من اندلع انتفا�شة فل�شطينية
 القدس المحتلة ـ اب: 

اأم���ر رئي����س وزراء اإ�رشائيل، بنيامن نتنياه���و، وزراءه عدم تناول بالغ 
رئي����س اأمركا دونالد ترامب، نقل �شفارة ب���الده للقد�س. يف حن ي�شتعد 

اجلي�س واأجهزته الأمنية، لحتمال ن�شوب انتفا�شة فل�شطينية.
ومل ين���ف بنيام���ن نتنياه���و يف جل�ش���ة مغلق���ة يف الكني�ش���ت، وجود 
ا�شتع���دادات لن�ش���وب انتفا�شة كه���ذه، اإل اأنه زعم ع���دم معرفته بطبيعة 
الق���رار الأمركي الذي قد تتاأكد حقيقته يف خطاب لرامب حول ال�شيا�شة 

الأمركية اخلارجية. وقالت و�شائ���ل اإعالم اإ�رشائيلية، اإن نتنياهو طلب من 
جميع وزرائه الت���زام ال�شمت، وعدم التعقيب على اإبالغ ترامب للملك عبد 
اهلل الث���اين، وللرئي����س الفل�شطيني حمم���ود عبا�س، بقراره نق���ل ال�شفارة 
الأمركي���ة من ت���ل اأبيب اإلى القد�س. كما التزم���ت ال�شمت قوى معار�شة 
اإ�رشائيلي���ة. وباملقاب���ل، قالت �شحيف���ة “يديعوت اأحرن���وت” الإ�رشائيلية، 
اإن الأجه���زة الع�شكرية وال�شتخباراتية ت�شتعد لحتم���ال تفجر الأو�شاع يف 

املناطق املحتلة منذ العام 1967 وخا�شة يف القد�س.

عواصم ـ وكاالت: 

قتل���ت ميل�شي���ات احلوثي الإيراني���ة يف اليمن، 
اأم����س الأربع���اء، الع�رشات م���ن الع�شكري���ن ورجال 
الأم���ن وال�شيا�شي���ن املنتمن اإلى ح���زب املوؤمتر 
ال�شعبي، الذي كان يق���وده الرئي�س اليمني الراحل 
علي عبداهلل �شالح. واأف���ادت م�شادر “�شكاي نيوز 
عربي���ة” يف اليم���ن، اأن عملي���ات القت���ل وقع���ت يف 
العا�شم���ة �شنعاء الت���ي ت�شيطر عليه���ا ميلي�شيات 

احلوثي الإيرانية، ويف حمافظات مينية اأخرى.
ويف تط���ور اآخ���ر، خطف���ت ميلي�شي���ات احلوثي 
الإيراني���ة العمي���د م���راد العوبل���ي، ه���و قائ���د لواء 
ع�شك���ري يف قوات حزب املوؤمتر، م���ن منزله جنوبي 
مدينة �شنع���ا. وتاأتي هذه احلملة �ش���د اأن�شار علي 
عب���داهلل �شال���ح، بعد 3 اأيام من اغتيال���ه على اأيدي 
ميلي�شي���ات احلوث���ي، التي هاجم���ت بالأ�شلحة على 
م���دار الأيام القليلة املا�شي���ة مراكز حلزب املوؤمتر 

يف العا�شمة ومدن مينية اأخرى.
ال���ى ذلك، تظاهر عدد م���ن النا�شطات يف حزب 
الرئي����س اليمني ال�شابق، للمطالب���ة بجثمانه ح�شب 
ما اأفاد �شهود عي���ان. واأظهرت مقاطع فيديو قيام 
جماعة احلوث���ي مبهاجمة التظاه���رة الن�شائية التي 
رفع���ت �شور �شالح واإطالق الن���ار عليها وتفريقها 
بالق���وة ومتزي���ق �ش���ور �شالح. وق���ال �شه���ود اإن 
النا�شطات جتمعن اأم���ام م�شجد ال�شالح وهتفن “ل 

اله ال اهلل وال�شهيد حبيب اهلل”.
وانت����رشت مقاطع فيديو عل���ى مواقع التوا�شل 
الجتماع���ي تظهر ن�ش���اء يرتدين الأ�ش���ود ويرددن 

ذلك يف حرم م�شجد ال�شالح، الأكر يف اليمن.
وطرحت العديد من الت�شاوؤلت حول م�شر جثة 
�شالح، يف حن اأف���ادت و�شائل اإعالم مينية اإلى اأنه 
مت دفنه���ا ليالً وب�رشية يف مقرة ال�شهداء بالعا�شمة 

اليمنية، بح�شور عدد قليل جداً من املقربن منه.
واأمام امل�شت�شفى الع�شكري، تظاهرت جمموعة 
اأخ���رى من الن�شاء رفعن �شعار “ال�شعب يريد جثمان 

الزعيم”، بح�شب �شهود عيان.
وانه���ار التحال���ف بن احلوثي���ن و�شالح على 
خلفي���ة �رشاع على تقا�شم النف���وذ وال�شلطة، واعلن 
الخر ا�شتع���داده لفتح “�شفحة جدي���دة” مع دول 
اجل���وار. وادت املواجه���ات بن احلوثي���ن وقوات 
�شال���ح الى مقتل 234 �شخ�شا وا�شابة 400 اآخرين 
من���ذ الأول م���ن دي�شم���ر، بح�ش���ب اللجن���ة الدولية 
لل�شلي���ب الأحم���ر. ميداني���ا، قال���ت م�ش���ادر اأمنية 
اأم����س، اإن اجلي�س الوطني حق���ق تقدما يف حمافظة 
احلديدة موقعا قتلى يف �شفوف ميلي�شيات احلوثي 

الإيراني���ة، و�شط معلومات ع���ن ان�شمام كتائب من 
“احلر����س اجلمه���وري” لل�رشعية يف املخ���ا مبحافظة 
تعز. واأو�شحت امل�شادر اأن قوات ال�رشعية تقدمت، 
وبدعم جوي من التحالف العربي بقيادة ال�شعودية، 
“باجت���اه مديريتي اخلوخة وحي����س جنوبي احلديدة 
خ���الل مع���ارك عنيف���ة م���ع احلوثي���ن” املرتبطن 
بنظ���ام ويل الفقيه الإي���راين. واأ�شفرت ال�شتباكات 
خالل عمليات تق���دم ال�رشعية، عن “مقتل 20 عن�رشا 
من ميلي�شي���ات احلوثي الإيراين واأ����رش 11 اآخرين”، 
وف���ق امل�شادر الت���ي اأ�شارت اإل���ى “ا�شتعادة قرية 
احلود وتباب ال�شافح واملنية �شمال مديرية ال�شلو 

جنوبي تعز”.
وذك���رت امل�ش���ادر عينه���ا اأن “كتائ���ب م���ن 
قوات احلر�س اجلمه���وري املوالية للرئي�س الراحل، 
علي عب���داهلل �شالح، ان�شمت اإل���ى �شفوف القوات 
احلكومي���ة �شم���ال املخ���ا”، لقت���ال احلوثي���ن يف 

الزهاري.

أطلقت النار على تظاهرة نسائية في صنعاء

ميليشيات الحوثي تصفي العشرات من حزب صالح

ق���ال الرئي����س الرو�شي فالدمير بوتن، اأم�س الأربعاء، اإنه �شر�شح نف�شه لولي���ة جديدة يف النتخابات الرئا�شية الرو�شية يف 2018، 
والتي �شتبقيه يف احلكم حتى العام 2024 يف حال فوزه فيها.

وتابع بوتن اأمام جمهور من العمال يف م�شنع لل�شيارات مبدينة ني�شني نوفجورود، “�شاأتر�شح ملن�شب رئي�س رو�شيا الحتادية”.
وكان بوتن اأبقى نواياه حول الر�شح مو�شع ترقب قبل �شاعات خالل منتدى متطوعن ملختلف املنظمات غر احلكومية يف مو�شكو، 

واعدا باأن يتخذ “يف وقت قريب جدا” قرارا حول تر�شيحه.
وردا عل���ى متط���وع �شاأله يف وقت �شابق حول احتمال م�شاركته يف النتخاب���ات الرئا�شية بعد اأربعة ا�شهر، اأجاب ب�شكل مبهم “�شاأكون 
دائم���ا معك���م”. واأ�شاف بوتن اأمام اآلف ال�شبان املتطوعن “اإنه دائما قرار بال���غ الأهمية لأي �شخ�س، لأن احلافز يجب اأن ياأتي فقط من 
الرغبة يف جعل احلياة اأف�شل يف هذا البلد”. و�شاأل بوتن احل�شور “اإذا ما اتخذت هذا القرار، فهل اأح�شل على دعمكم ودعم القريبن من 
اأفكاركم”؟، ف�شارعوا اإلى الرد قائلن “نعم”. وخل�س الرئي�س الرو�شي اإلى القول “اأفهم اأن هذا القرار يجب اأن يتخذ يف القريب العاجل، 

و�شُيتخذ. وعندما اتخذه، �شاأتذكر حمادثتنا اليوم وردة فعلكم”.

    بوتني يعلن تر�سحه لالنتخابات الرئا�سية املقبلة

• تظاهرة ن�شائية رفعت �شور الرئي�س اليمني ال�شابق.	

إش�����������������ادة واس���������ع���������ة ب������ج������ه������ود س������م������و أم�������ي�������ر ال�����ك�����وي�����ت

دالل������ة ق���وي���ة الن���ع���ق���اد ال���ق���م���ة ب���م���وع���ده���ا وب���ك���ام���ل األع���ض���اء

ال������وس������اط������ة ال����ك����وي����ت����ي����ة ب��������األزم��������ة ال����خ����ل����ي����ج����ي����ة ح����ي����ادي����ة

ت��خ��ص��ه��ا ال  أم����������ور  ف������ي  إي������������ران  ت�����دخ�����ل  ن����ب����ذ  م����وق����ف����ن����ا 

را�سد الغائب من الكويت



اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

السنة العاشرة - العدد 3341 
الخميس

7 ديسمبر 2017 
19 ربيع األول 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

كس��ب داركليب الرهان وأفرح جامهريه 
ومحبي��ه عندما هزم األهيل 3/2 من دون 
االس��تعانة مبحرتف يف صفوفه يف املواجهة 
املاراثواني��ة التي امتدت لس��اعتني وربع 
تقريبا واحتضنتها مس��اء أم��س األربعاء 
صال��ة االتحاد البحريني للكرة الطائرة، يف 
إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة 
دوري الدرجة األوىل لريفع العنيد رصيده 
إىل 8 نقاط باملركز الثاين فيام حصد األهيل 
نقط��ة واحدة ليصب��ح يف رصيده 7 نقاط 
يف املركز الثالث بعدما تلقى أول خسارة.

ويعت��رب النجمة هو املس��تفيد األكرب من 
نتيج��ة املباراة وخس��ارة داركليب لنقطة 

ليحلق وحيداً يف الصدارة ب� 9 نقاط.
وانتهت األشواط الخمسة بنتيجة 25/22، 
19/25، 25/18، 25/22، 15/11 وأداره��ا 
طاق��م دويل مك��ون م��ن األول عب��اس 

عبدالرضا والثاين محمد عباس.
وبه��ذا الف��وز ف��ك داركلي��ب العق��دة 
األهالوي��ة بانتصار مثني بفض��ل الفاعلية 
الهجومي��ة لضاربيه محم��ود عبدالواحد 
وع��يل ابراهيم مع محم��د يعقوب، فيام 
ارتكب األهيل اخط��اء بالجملة من بينها 
تضيي��ع 21 ارس��ال طوال املب��اراة كلفته 

الخسارة.
ش��هد الش��وط األول أداء متكافئ��ا ب��ني 
الطرف��ني، وكان الع��بء الهجومي مرتكزا 

عىل ض��اريب األط��راف يف كال الطرفني، يف 
األه��يل كان ابناء عنان والفيس خيار عيل 
حبي��ب، ومحم��د يعق��وب وعبدالواحد 

وابراهيم خيار محمود حسن.
ومل يحافظ األهيل عىل تقدمه يف أكرث من 
مرة طوال الشوط كان آخرها 13/10 قبل 
أن يعود “العنيد” بفضل ارساالت يعقوب 
التي ه��زت الك��رة األوىل لدى النس��ور، 
ليعود داركلي��ب بقوة ويتقدم 20/18 ثم 
23/20 بعدم��ا تلقى هدايا عىل طبق من 
ذهب جاءت عن طريق تضييع االرساالت 
عن��د األهيل ال��ذي اضاع 8 ارس��االت يف 
الش��وط من بينه��ا ثالث لعن��ان الصغري 

ليفوز داركليب 25/22.
يف الشوط الثاين أظهر األهيل متيزا هجومياً 
بتأل��ق الفي��س يف مرك��ز4 وب��روز عنان 
الصغ��ري مبركز 2، مع تأل��ق حوائط الصد 
وتحس��ن حالة االس��تقبال، مع اس��تمرار 
اضاعة االرساالت والتي بلغت ستة إال أن 
“النسور” اس��تطاعوا أن يفرضوا بصمتهم 
ويوسعوا الفارق 23/19 من ارسال مبارش 
لعنان الصغري ثم حائط صد ناجح للصرييف 
بوج��ه ع��يل عبدالواح��د، قب��ل أن ينفذ 
الفيس رضبة س��احقة مبرك��ز 4 انهى بها 

الشوط 25/19.
االندفاع والحامس كان شعار داركليب يف 

الشوط الثالث، فقد أظهر الفريق استامتة 
دفاعي��ة كب��رية ارهق��ت ض��اريب األهيل، 
وكان لحوائ��ط البنفس��جي دور كب��ري يف 
اإليقاع بعنان الصغري يف أكرث من مناس��بة 
أو تخفي��ف الك��رات، مع وج��ود فاعلية 
هجومي��ة كبرية لعيل ابراهي��م يف مركز2 
ليتقدم داركليب 21/17 ويواصل التفوق 
حتى النهاية قب��ل أن ينهي محمد يعوب 
الشوط برضبة ساحقة 25/18. )4 تضييع 

االهيل و5 ال(
يف الش��وط الراب��ع أجرى م��درب األهيل 
تغي��ريا بدخ��ول عب��اس الخب��از بدال من 
الصرييف، وشهد األداء تكافئا وفرض التعادل 

نفسه حتى النتيجة 21/21 وتقدم األهيل 
هجوم عنان الصغري وحائط الخباز 23/21 
ومن ارس��ال ضائع ملحمد يعقوب 24/22 
وأهدى عيل ابراهيم نقطة النهاية برضبة 

طائشة لينتهي الشوط أهالويا 25/22.
الفاعلي��ة الهجومية لداركلي��ب وحوائط 
الصد املنظم��ة قالت كلمتها يف الش��وط 
الحاس��م ليخط��ف داركل��ب التقدم منذ 
البداية ويحافظ عليه حتى نهاية الشوط 
الذي انته��ى للعنيد 15/11 وس��ط تألق 
محم��ود عبدالواح��د الذي نف��ذ الرضبة 

األخرية بنجاح.

النجمة يحقق االنتصار الثالث

حق��ق النجم��ة )حامل اللق��ب( انتصاره 
الث��اين يف مس��ابقة ال��دوري بعدما هزم 
البس��يتني بثالث��ة أش��واط مقابل ش��وط 
يف املواجه��ة التي جمعتهام مس��اء أمس 
ليحلق يف ص��دارة الرتتيب ب� 9 نقاط من 
ثالث��ة انتص��ارات متتالية مس��تفيدا من 
نتيجة مباراة األهيل وداركليب، فيام تلقى 
البس��يتني الخسارة الثانية ليتجمد رصيده 

عند 3 نقاط.
وانته��ى الش��وطني األول والث��اين لصالح 
النجم��ة 25/21، 25/20 قب��ل أن يف��وز 
البس��يتني بالش��وط الثالث 25/22، فيام 
نج��ح النجم��ة يف الظفر بالش��وط الرابع 
25/18، وادار املب��اراة طاقم دويل مكون 
من الحك��م األول أحمد عبدالعال والثاين 

سامي سويد.
وف��رض النجمة س��يطرته ع��ىل مجريات 
املباراة بفض��ل قوته الهجومي��ة الضاربة 
املمثل��ة يف الربازييل “ليلس��ون كوس��تا” 
ويوسف خالد وعيل مرهون باإلضافة إىل 
االرس��االت القوية وحوائط الصد العالية، 
قبل أن يرتاج��ع اداء الفريق يف الش��وط 

الثالث مع حامس البسيتني.
وق��د منح م��درب النجمة مش��عل تريك 

فرصة املشاركة ملعظم الالعبني.

صدارة الطائرة نجماوية.. وداركليب يفك العقدة األهالوية
“العنيد” يسقط النسور بدون محترف

حسن علي

الخميس 7 ديسمبر 2017 
19 ربيع األول 1439

العدد 3341
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داركليب يلقن األهلي أول خسارةالنجمة يهزم البسيتين ويحلق بالصدارة

أج���ري���ت ي��وم 
أم���������س 
م���راس���م 
ق����رع����ة 

ال���ب���ط���والت 
لكرة  اآلسيوية 
القدم، وذلك يف 

االتحاد  مقر 
اآلس���ي���وي 
ل���ل���ع���ب���ة 

صمة  لعا با
امل���ال���ي���زي���ة 

)كواالملبور(.
العام  يف  ميثلنا  أن  املؤمل  ومن 
املقبل نادي املالكية بصفته بطال 
ونادي  املايض،  املوسم  للدوري 
املنامة بصفته بطال لكأس امللك.

أوقعته  وأن  املالكية سبق  نادي 
أبطال  القرعة يف متهيدي دوري 
آسيا مع فريق العني اإلمارايت، إذ 

يف حال اجتيازه للعني
املجموعات  لدور  سيتأهل  فإنه 
آسيا،  أبطال  دوري  مبسابقة 
الرابعة،  املجموعة  وبالتحديد 

ح����ي����ث س��ت��ض��م 
امل��ج��م��وع��ة 
ل  لهال ا : ية ند أ
ال��س��ع��ودي، 
اإلي��راين  االستقالل 

والريان القطري.
خسارة  حال  يف  أما 
سمح  ال  املالكية 
ال���ل���ه، ف��إن��ه 
إىل  س��ي��ت��أه��ل 
كأس  مجموعات 
االت��ح��اد اآلس��ي��وي، 
املجموعة  يف  وبالتحديد 
أندية:الجزيرة  جانب  إىل  األوىل 
العراقي،  الجوية  القوة  األردين، 
هالل  أو  ال��ع��امين  وال��س��وي��ق 

القدس الفلسطيني.
من جهة أخرى، فإن نادي املنامة 
وقع يف املجموعة الثانية مبسابقة 
كأس االتحاد اآلسيوي، إذ ضمت 
الجيش  اللبناين،  العهد  أيضا: 

السوري والزوراء العراقي.
وتعترب جميع املجموعات قوية، 
حال  يف  املالكية  مشاركة  ان  إذ 

تأهله لدوري أبطال 
آسيا ستكون مع فرق لها قوتها 
القاري،  املستوى  عىل  ومكانتها 

خصوصا مع تواجد
السابقة  النسخة  وص��ي��ف 
كام  السعودي،  الهالل  فريق 
كأس  يف  املالكية  مجموعة  أن 
كذلك  واملنامة  اآلسيوي  االتحاد 

جاءت مع فرق قوية أيضا.
ففي  التأهل،  نظام  وبحسب 
دوري أبطال آسيا يتأهل فريقان 

من كل مجموعة يف الدور 
كأس  أما  التمهيدي، 
اآلسيوي،  االتحاد 
ف����إن ف��ري��ق��ا 
من  واح����دا 
ت  ملجموعا ا
الثالث بكأس 
االت����ح����اد 
اآلس����ي����وي 
إىل  ي���ت���أه���ل 
ال���دور ال��ت��ايل إىل 
صاحب  أفضل  جانب 
مركز ثان من بني املجموعات 

الثالث.
االجتامعات  يف  املالكية  مثل 
سيد  اإلداري  والقرعة  اآلسيوية 
اإلعالمي  واملنسق  عيل،  محسن 

عباس سلامن.
من جهته، فإن نادي املنامة مثله 
عمران  الفريق  مدير  من:  كل 
عيل  الفريق  وإداري  األنصاري، 
فيني واملنسق اإلعالمي محمود 

تقوي.

تلقى حكام كرة الصاالت تكليفا من جانب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم؛ للمشاركة يف 
نهائيات كأس آسيا لكرة الصاالت، والتي ستقام يف الفرتة 1 وحتى 11 فرباير املقبل يف 

الصني تايبيه.
فقد كلف االتحاد القاري، عضو لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم واملقيم 

اآلسيوي لحكام كرة الصاالت عبدالرحمن عبدالقادر؛ لإلرشاف عىل تقييم حكام 
البطولة، كام كلف االتحاد الحكم الدويل لكرة الصاالت حسني البحار؛ للمشاركة يف 

إدارة مباريات البطولة، وكلف االتحاد اآلسيوي أيضا الحكم الدويل لكرة الصاالت 
أسامة إدريس للمشاركة يف البطولة بصفته حكام احتياطيا. ويأيت الحضور التحكيمي 

يف البطولة اآلسيوية تأكيدا عىل املكانة املتميزة التي تتمتع بها الصافرة البحرينية، إذ يعد عبدالرحمن عبدالقادر حكام دوليا سابقا يف كرة الصاالت قبل أن 
يتم اعتامده مقيِّام للحكام، يف حني أن البحار وإدريس من ضمن قامئة النخبة اآلسيوية لحكام كرة الصاالت.

المالكية في تمهيدي “األبطال”.. والمنامة في ثانية الكأس

سحب قرعة المسابقات اآلسيوية الكروية 2018

حكام الصاالت يشاركون في كأس آسيا 2018 

أحمد مهدي

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

انطالق بطولة العيد الوطني 
للياقة البدنية اليوم

المنسق اإلعالمي لإلتحاد 
الكويتي يغطي مباراة القمة

اتحاد الريف يتطلع لإلطاحة 
بالنصر اليوم

أم الحصم – االتحاد البحريني لرفع 
األثقال: تنطلق عرص اليوم الخميس 

املوافق 7 من شهر ديسمرب الجاري يف 
متام الساعة الرابعة عرصاً منافسات 

بطولة العيد الوطني للياقة البدنية ضمن 
مهرجان البحرين الريايض الذي ينظمه 

االتحاد البحريني لرفع األثقال تزامناً مع 
احتفاالت البالد بالعيد الوطني املجيد 

وعيد الجلوس يف الفرتة من 2 وحتى 9 من شهر ديسمرب، حيث 
تقام منافسات بطولة اللياقة البدنية عىل صالة أنلمتد كروس 

فت باملنطقة الصناعية بالحد.
ونظراً ملا تشهده رياضة اللياقة البدنية من انتشار واسع 

والصاالت املتخصصة بهذه الرياضة وما حققه اتحاد رفع األثقال 
من نجاح واسع يف البطوالت السابقة التي نظمها يتوقع أن تشهد 

هذه البطولة منافسات قوية ومشاركة واسعة من الجنسني، 
حيث فاق العدد حتى اآلن 50 مشارك ومشاركة، وتشمل الفئات 

فوق 53 كيلوغرام، الفئة املتقدمة RX للرجال، الفئة املتوسط 
Scaled للرجال وفئة السيدات، ويدير املنافسات 20 حكاًم، 
.Glow in the dark وألول مرة ستقام البطولة تحت أضواء

وقد أكد عضو مجلس ادارة االتحاد البحريني لرفع األثقال مدير 
البطولة  فهد العلوي أن مجلس ادارة االتحاد حريص كل الحرص 

بتحقيق أعىل معدالت النجاح يف هذا التجمع الريايض املحيل، 
وجذب أكرب عدد من املشاركني خصوصاً من االنتشار الواسع 

ملسابقات وبطوالت اللياقة البدنية، لذا نتوقع أن تشهد البطولة 
اليوم حضوراً مميزاً، ويأيت هذا مبا يتامىش مع توجهات وتطلعات 

ورؤى اللجنة األوملبية البحرينية واملجلس األعىل للشباب 
والرياضة.

فهد العلوي

الرفاع      اتحاد الطاولة

شهدت الجولة الثامنة لدوري 
الناشئني لكرة الطاولة، 

انتصارات مثرية ومباريات 
قوية، حيث فاز سار عىل 

البحرين )1/3(، وعايل عىل 
توبيل )1/3(، وباربار عىل 

البسيتني )3/صفر(، فيام غاب 
فريق االتفاق عن مواجهته 

ضد سامهيج.

لقاء سار والبحرين، قدم 
فيه الفريقني مستوى مميز، 

واستطاع سار أن يحسم 
املواجهة لصالحه )1/3(، 
بفوز السيدحسني حسن 

والسيدمحمد إبراهيم 
والسيدحسني حسن عىل 

مهدي حسن وبراء هاين وحازم 
اسامعيل بثالثة أشواط نظيفة، 

فيام فاز العب البحرين حازم 
مصطى عىل السيدحسني 

عدنان بثالثة أشواط مقابل 
شوط.

ومتكن عايل من الفوز عىل 
توبيل )1/3( بفوز سلامن 

محمد عىل أحمد عباس بثالثة 
أشواط نظيفة، ومؤمل منصور 

عىل ريض عيل بثالثة أشواط 

مقابل شوط، وسلامن محمد 
عىل فاضل عباس بثالثة أشواط 

نظيفة.
وقدم باربار مستوى مميز أمام 

البسيتني واستطاع أن يحسم 
املواجهة لصالحه )3/صفر(، 

بفوز العبي باربار عيل صالح 
ومحمد جواد ومحمد صالح 
عىل العبي البسيتني حسني 

عيل وعيل محمد وحسني 
محمد، وجميع املواجهات 

انتهت بثالثة أشواط نظيفة.
من جانبه، يختتم القسم األول 

لدوري العموم لكرة الطاولة 
يوم بعد غد السبت مبواجهة 

منتظرة بني سار والبحرين عند 
الساعة السادسة والنصف عىل 

صالة اتحاد الطاولة بالرفاع.

ويتطلع الفريقني لتحقيق 
االنتصار واسدال الستار 

عىل القسم األول يف صدارة 
الرتتيب، حيث يتصدر الفريقني 
الرتتيب حالياً برصيد 12 نقطة.
ويضم الفريقان عنارص مميزة 

من الالعبني، ومن املؤكد أن 
تشهد املباراة حضورا جامهرييا 

كبريا من أنصار الفريقني.

تواصل منافسات دوري الناشئين لكرة الطاولة

حسين البحار أسامة إدريس عبدالرحمن عبدالقادر

حني تكون متواجداً مع نخبة 
من اإلداريني يف نادي املحرق 
)شيخ األندية الخليجية وملح 

الكرة البحرينية( بعد تلبية 
دعوتهم إليك بصفتك صحافياً 

رياضياً صاحب رأي وعمود ينرش 
يف صحيفة البالد، فهو يعد من 

املفاخر التي يعتز بها اإلنسان وال 
تجد نفسك إالَّ فيه رغم علمي 

فيام بعد أن كثرياً من الزمالء 
الصحافيني الذين يقدرهم نادي 

املحرق ويحرتمهم بفضل مواقفهم 
البناءة والحريصة عىل تطور هذا 
النادي العريق والتاريخي حرص 

عىل دعوتهم، لكنهم مرتبطون 
بأعاملهم اليومية، وبالتايل فإن 

وجودي مع النخبة اإلدارية 
الساطعة ومعنا املخرضم اإلعالمي 

راشد رشيدة وهو صاحب قلم 
وأستاذ ومعلم لألجيال ولنا، 

فاملسألة تختلف ألن شيخ األندية 
الخليجية وملح الكرة البحرينية 

يفضل يف مثل هذه املناسبات من 
يستحق.

إن الحضور يف حفل العشاء األخري 
كان فرصة سانحة للمناقشة 

العميقة حول التطور الهائل يف 
كرة القدم خاصة الفريق األول 

الذي يقوده الكابنت سلامن 
رشيدة، والدليل النتائج اإليجابية 

يف دوري الدرجة األوىل، إذ إن 
الفريق بعد سبع جوالت هو يف 

الصدارة، وكل املتابعني واملراقبني 
يرون أن الفريق سوف يستعيد 

اللقب األثري، ومن ثم سوف 
يكسب الكأس الغالية، وكل ذلك 

نتيجة تخطيط رئيس مجلس 
اإلدارة الشيخ أحمد بن عيل 

آل خليفة وكل الزمالء، ومنهم 
الشيخان الصديقان محمد وراشد، 

وكل محب وعاشق لهذا النادي 
العريق.

ال أقول كالمي هذا كوين مدعواً، 
بل ألن نادي املحرق يستحق 

التقدير، ومبا أنه يقدر ويحرتم 
الناس، فمن األوىل أن يكون رد 

الفعل مساوًيا.

واملحرق ال يحتاج املبالغات، وهو 
واضح عىل الطبيعة ومكشوف 

والكل يعرفه وعىل هذا األساس 
يسري يف الطريق الصحيح، ويبني 

أمجاده بسواعد أبنائه ورجاله 
املخلصني وجامهريه الوفية يف كل 

مكان.

كلمة حق لنادي المحرق

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com

أشار حارس فريق النادي األهيل لكرة 

القدم أحمد مشيمع إىل أنه يف صدد 

الرحيل عن القلعة الصفراء بعدما 

ينتهي من مسألة التسوية املالية مع 

إدارة النادي.

وقال مشيمع يف ترصيح ل� “البالد 

سبورت” بعد فرتة توقف دامت 

الشهرين إثر العقوبة التي أنزلتها 

اإلدارة األهالوية بحقه، وهي “اإليقاف 

حتى إشعار آخر”، استجدت يف األيام 

األخرية أموراً جعلت الطرفني يصلون 

إىل حل يقيض بالتسوية املالية وذهاب 

كل طرف لحاله طاملا ال توجد بوادر 

حل لعودته لصفوف الفريق مجدداً. 

مضيفاً أن الفضل يعود لرئيس النشاط 

الريايض بالنادي أحمد العلوي يف 

تسلمه زمام موضوعه والعمل عىل 

متابعته وإنهاء التسوية مع مجلس 

اإلدارة يف الوقت الحايل، وهو 

“مشيمع” يشيد ويثنى عىل ما يقوم 

به العلوي من تحركات وخطوات 

جبارة؛ بهدف الوصول لحل يريض 

جميع األطراف. 

وحول وجهته املقبلة بعدما يتحصل 

عىل استغنائه، بني مشيمع أنه وبكل 

تأكيد سيطوي صفحة النادي األهيل 

كونها وصلت لنقطة النهاية بينهام، 

وسيفتح صفحة جديدة يف مشواره 

الريايض وسيواصل مهمته من جديد 

بكل قوة وروح عالية، وهذا ما 

يتسلح به دامئاً وأبداً. موضحاً أنه 

ولألمانة لديه أكرث من ثالثة عروض 

من جانب أندية املمتاز والدرجة 
الثانية، وكلها تطلب وده إال أنه ينتظر 

نتائج موضوعه مع األهيل من جهة، 
وإىل دراسة العروض من جهة أخرى 

وخصوصاً أن هناك متسعاً من الوقت 
التخاذ قراره النهايئ يف ظل تبقي 19 

يوما عىل فتح باب االنتقاالت الشتوية 
للدوري البحريني لكرة القدم.

أحمد مشيمع يرحل عن القلعة الصفراء
أثنى على دور العلوي في تسوية األمر

علي مجيد

أحمد مشيمع أحمد العلوي

تتجه األنظار مس��اء اليوم الخميس، نحو صالة 
“زي��ن” مبجمع صاالت أم الحصم، حيث مباراة 
قطب��ي ك��رة الس��لة البحرينية ب��ني الغرميني 
التقليديني املنامة واألهيل، وذلك عند الس��اعة 
7:45 مس��اًء، ضمن ختام منافسات الجولة 13 
واألخ��رية من القس��م األول لل��دور التمهيدي 

لدوري زين الدرجة األوىل.
 ويس��بق اللق��اء مباراة س��تجمع ب��ني النجمة 
وس��امهيج، عند الس��اعة السادسة مس��اًء، إذ 
يتوق��ع له��ا أن تكون م��ن ط��رف واحد وهو 
النجمة املرش��ح لتحقي��ق انتصاره الس��ابع يف 
الدوري، متس��لًحا باملعنوي��ات الكبرية أعقاب 

الفوز عىل املحرق يف الجولة املاضية.

الصدارة

 سريفع قطبا الس��لة البحرينية املنامة واألهيل 
يف ه��ذه املباراة ش��عار املحافظة ع��ىل القمة، 
إذ يتطلع الطرفان لف��ض رشاكتهام عىل صعيد 
النقط��ة الحادي��ة والعرشي��ن واملرك��ز األول، 
وحْصد فوٍز جديد مينح صاحبه االنفراد بصدارة 

القسم األول للدور التمهيدي.
 وقد اس��تطاع الزعيم املنامي والنرس األهالوي 
أن يقطع��ا طريقهام بنجاح كب��ري للوصول إىل 
الصدارة، بعد أن ف��از كل منهام يف 10 لقاءات 
وخرسا يف مناس��بة واحدة، إذ خرس األهيل أمام 
الحال��ة يف الجولة األوىل، فيام خرس املنامة أمام 

املحرق يف الجولة 11.

 مفاتيح اللعب

 ويدخ��ل املنام��ة اللقاء معتم��ًدا عىل عنارصه 
املعروف��ني، يتقدمه��م محمد حس��ني ومحمد 
قرب��ان، يونس كوي��د، أحم��د عبدالعزيز، إىل 
جان��ب تواج��د ومحم��د كوي��د وأحمد نجف 

وميثم جميل، واألمرييك واين تشيزم.
يف املقاب��ل، يع��ّول فريق األهيل ع��ىل عنارص 
ممي��زة م��ن الالعبني لدي��ه، يتقدمه��م صباح 
حس��ني، هشام رسحان، عيل ميالد، كاظم ماجد 

وحسن العريب، إىل جانب النيجريي إيبي.

  غياب شاكر

 س��يكون قائد فريق األهيل حس��ني شاكر أبرز 

الغائبني عن لقاء اليوم؛ بس��بب عقوبة اإليقاف 
املوقع��ة عليه من قب��ل مجل��س إدارة النادي 
الذي أصدر قراره بإيقاف الالعب حتى إش��عار 
آخر، بسبب تخلفه عن املشاركة مع الفريق يف 

املواجهة األخرية أمام البحرين.
فيام س��تكون صفوف املنامة يف مواجهة اليوم 
مكتملة دون وجود أية غيابات س��واء لإلصابة 

او اإليقافات.

مواجهة وطنية أميركية

 مدرس��تان تدريبيتان مختلفتان، األوىل وطنية 
وتتمثل يف م��درب املنامة عقيل ميالد، والثانية 

أمريكية ميثلها مدرب األهيل آرون.
وس��يواجه مدرب املنامة ميالد فريقه الس��ابق 
األهيل الذي سبق أن توىل اإلرشاف عىل تدريبه 

يف املوس��م امل��ايض، وبالتايل ف��إن ميالد يعرف 
املنامة جيًدا والعبيه عن ظهر قلب، ويعد هذا 

مؤرًشا إيجابًيا لصالح فريقه يف هذه املواجهة.
يف املقاب��ل، ف��إن مدرب األهيل رصد منافس��ه 
بش��كل جيد يف املرحل��ة املاضية ع��رب متابعة 
لقاءاته من املدرجات؛ م��ن أجل تحديد نقاط 
الق��وة والضع��ف ووض��ع التوليفة املناس��بة 

لفريقه.

المدرج الكبير منامي

 خصص االتحاد امل��درج الكبري املقابل للمنصة 
الرئيس��ة يف صال��ة اتحاد الس��لة ب��أم الحصم 
لجامهري نادي املنامة، وذلك بعد إجراء القرعة 
ب��ني الفريقني، يف حني س��تكون جامهري األهيل 

عىل ميني ويسار املنصة الرئيسة. 

نجح فريق الحالة يف اصطياد “ذيب املحرق”، وألحق به الهزمية الثانية عىل التوايل يف دوري 
زين، بعد أن تغلب عليه بنتيجة )84/79( يف الش��وط اإلضايف بعد أن انتهى الوقت االصيل 
بالتعادل )72/72(، يف اللقاء الذي أقيم بينهام مساء أمس، يف إطار مباريات الجولة 13 من 

القسم األول من الدور التمهيدي للدوري.
وأّم��ن الحالة بهذا الفوز مقعده يف املركز الخامس بع��د أن رفع رصيده إىل 20 نقطة، فيام 
وصل رصيد املحرق إىل 21 نقطة منهًيا القسم األول يف املركز الثالث بفارق نقاط التسجيل 

عن النويدرات.
ويدي��ن الحال��ة بهذا االنتصار إىل محرتفه األمرييك لورن وودز ال��ذي قّدم أداًء جّيًدا بعد أن 
س��ّجل 33 نقطة وحقق 30 متابعة منها 22 دفاعية، وس��اهم حس��ني سلامن بتسجيل 17 

نقطة.
وجاءت املباراة متوس��طة املستوى الفني يف مجملها العام، غري أن الربع األخري اتسم ببعض 
اإلث��ارة حينام خطف املحرق التق��دم 63/58 مبنتصف الفرتة، غري أّن��ه مل يحافظ عىل هذا 
التق��دم ليس��تعيد الحالة النتيج��ة 72/71، قبل أن يتحصل العب املح��رق عيل عباس عىل 
رميت��ني حرتني يف آخر ثانيتنّي، نجح يف تس��جيل واحدة منها ليع��ادل النتيجة ويجر املباراة 

للشوط اإلضايف الذي نجح فيه الحالة من حسم املباراة ملصلحته.  
 ويف اللقاء األول، متكن البحرين يف تحقيق انتصار عريض عىل حساب الحد بنتيجة )95/66(.
ورفع البحرين رصيده إىل 16 نقطة متقدًما للمركز التاسع، فيام رفعت نقطة الخسارة رصيد 
الح��د إىل 13 نقطة يف املركز الثاين عرش قبل األخري. وس��يطر البحرين عىل أش��واط املباراة 
األربع، إذ تقدم يف الشوط األول 39/32 بعد أن فاز يف الربعني األوليني 17/16 و22/16 عىل 
التوايل. ووس��ع الفارق يف الربع الثالث الذي فاز فيه 32/14، قبل أن يحس��م املباراة بفوزه 

يف الربع األخري 24/20.

إسدال الستار عن القسم األول لتمهيدي “سالوي زين”

انتصار سهل للبحرين على الحد

“الصدارة” عنوان القمة التقليدية بين المنامة واألهلي

برتقالي الحالة يصطاد “ذيب” المحرق بدوري السلة

فريق المنامة لكرة السلة

من لقاء البحرين والحد من لقاء الحالة والمحرق

فريق األهلي لكرة السلة

محمد الدرازي

محمد الدرازي

يف مبادرة رائعة، حرص املنسق اإلعالمي لإلتحاد الكويتي للكرة الطائرة 
فاضل عقيل عىل حضور اململكة لتغطية قمة الجولة الثالثة بني داركليب 

واألهيل مساء أمس األول يف زيارة خاصة للبحرين.
وقال عقيل ل� “البالد سبورت” بأنه حرص عىل الحضور من الكويت لتغطية 

املباراة عرب مواقع التواصل االجتامعي الخاصة باالتحاد الكويتي للكرة الطائرة، نظراً للشعبية الكبرية 
التي تحظى بها الكرة الطائرة البحرينية وقوة املنافسة يف الدوري البحريني، معربا عن اعتزازه 

باملشاركة يف تغطية الدوري البحريني انطالقا من الروابط األخوية بني الشعبني البحريني والكويتي 
والعالقات الوطيدة بني ارسة الكرة الطائرة يف الكويت والبحرين.

وأضاف عقيل بأنه سبق وأن زار اململكة يف بطولة العامل للناشئني التي اقيمت الصيف املايض وقام 
بتغطية مباريات البطولة لصالح مواقع التواصل االجتامعي لإلتحاد الكويتي.

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة األوىل للكرة الطائرة عندما يلتقي بني جمرة أمام املحرق الساعة 6 
مساء، فيام يلعب يف املواجهة األخرى اتحاد الريف والنرص الساعة 7:30 مساء.

يف املواجهة األوىل يسعى املحرق )3 نقاط( بقيادة املدرب الوطني محمد املرباطي إىل تعويض الخسارة التي لحقت بالفريق أمام 
داركليب يف الجولة املاضية وخطف االنتصار الثاين يف الدوري عىل حساب بني جمرة الوافد الجديد لدوري األضواء، خصوصا وأن 

الفريق قادر عىل تحقيق الفوز عىل ضوء ما يضمه من عنارص بارزة.
أما بني جمرة بقيادة املدرب محمد الحمر فإنه الزال يبحث عن االنتصار األول يف الدوري ليبقي عىل آماله يف البقاء بدوري الدرجة 

األوىل وعدم الهبوط إىل الدرجة الثانية مرة أخرى، إال أنه سيصطدم بفريق كبري مدجج بكوكبة من النجوم وهو ما سيصعب من 
مهمته.

ويف املواجهة الثانية، يتطلع اتحاد الريف بقيادة املدرب خالد عبدالله الستغالل الحالة الفنية السيئة للنرص بتحقيق فوز مثني رمبا 
يعزز حظوظ الفريق يف البقاء بدوري الكبار حيث أن الفريق مل يتذوق طعم االنتصار يف الجولتني املاضيتني، وأما بالنسبة للنرص 

بقيادة املدرب التونيس فوزي الهواري فإنه يسعى لتحقيق فوزه األول كذلك بعدما خرس يف الجولتني السابقتني ليبطل أي مفاجأة قد 
يفجرها اتحاد الريف عىل حسابه.

فاضل عقيل
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تح��ت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
لالتحاد  الفخري  الرئيس  البحرينية 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة، ينظ��م االتح��اد بطول��ة 
املغف��ور له بإذن الله تعاىل س��مو 
الش��يخ فيصل بن حمد آل خليفة 
طي��ب الله ث��راه، لج��امل الخيل 
العربية األصيلة يف نسختها الثامنة، 
وذل��ك عىل ميدان قري��ة البحرين 
الدولية لسباقات القدرة، والتي من 
املق��رر أن تنطلق منافس��اتها غدا 
الجمعة الثامن من ديسمرب الجاري 

وتستمر حتى يوم السبت.
وق��د أكد س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة االتح��اد املليك 
برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة حريص دامئا عىل تنظيم 
مختلف البطوالت والفعاليات التي 
تهتم برياضة الفروس��ية وسباقات 
القدرة الس��يام بطولة جامل الخيل 
العربي��ة األصلي��ة، الت��ي تحظ��ى 
مبش��اركة واس��عة من قب��ل املالك 
وأصحاب االسطبالت، والتي أثبتت 
نجاحه��ا املتواص��ل عىل مس��توى 

النس��خ املاضية من حيث التنظيم 
اإلعالمي��ة  والتغطي��ة  واملش��اركة 
مبختلف الوسائل اإلعالمية املقروءة 

واملسموعة واملرئية.
وأضاف س��موه أن له��ذه البطولة 
طعام خاصا ملحبي وعشاق رياضة 
الفروسية، ملا تتمتع به من مميزات 
عىل مستوى جامل الخيل وتناسق 
جس��مه ومظه��ره وق��وة وأصالته 
وس��اللته، والتي دامئ��ا ما تعرب عام 
يتمتع ب��ه الخيل عموما من جامل 
ومنظر يش��د الناظ��ر ويضفي عىل 
األج��واء املتعة والتش��ويق وكذلك 
التحدي بني املشاركني يف منافسات 
هذه البطولة، مش��ريا سموه إىل أن 

ه��ذه البطولة تعد امتدادا تاريخيا 
مل��ا متتلك��ه مملك��ة البحرين من 
مرابط خيل عربية أصيلة، ساهمت 
بأن تحتل من خاللها مرتبة متقدمة 

عىل مستوى العامل.
وأوضح سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن االسطبالت البحرينية 
املش��اركة  ع��ىل  دامئ��ا  حريص��ة 
الفاعلة يف مختلف البطوالت التي 
ينظمها االتحاد املليك، حيث تعترب 
مش��اركتها جزء رئيس��يا من نجاح 
املنافس��ات املحلي��ة، وه��ي أحد 
األس��باب التي ساهمت يف تحقيق 
الرشاكة مع االتحاد لتطوير وارتقاء 
رياض��ة الفروس��ية ع��ىل الصعيد 
املح��ي، والت��ي منح��ت البحرين 
مرك��زا عاملي��ا متقدم��ا يف ه��ذه 
الرياض��ة بفض��ل النتائ��ج املرشفة 
الت��ي حققتها املنتخب��ات الوطنية 
مبختلف املش��اركات واملس��ابقات 
القارية والدولية، منوها سموه إىل 
أن  مشاركة االس��طبالت يف بطولة 
جامل الخيل العربية األصلية، يدفع 
االتح��اد نحو امليض قدم��ا لتطوير 
ه��ذه البطولة مبا يحقق لها املكانة 
الرفيعة التي تعود بالفائدة الكبرية 

عىل النهوض بهذه الرياضة.
 

اعتماد اللجنة العليا    
واللجنة المنظمة

اعتم��د  رئي��س االتح��اد املل��يك 
للفروسية وس��باقات القدرة نائب 
رئيس املجلس األعىل للبيئة س��مو 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة، 
املنظمة  العلي��ا  اللجن��ة  تش��كيل 

للنس��خة الثامن��ة لبطول��ة الخيل 
سيرتأس��ها  والتي  األصلية،  العربية 
س��موه والت��ي تض��م يف عضويتها 
كل من: غالب مختار العلوي امني 
الرس العام لالتحاد املليك للفروسية 
أحمد  الش��يخ  القدرة،  وس��باقات 
ب��ن عيىس آل خليف��ة األمني املايل 
باالتحاد، خالد أحمد محمد رئيس 

اللجن��ة املنظم��ة، توفيق حس��ن 
الصالح��ي مدير املكت��ب اإلعالمي 
لس��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
رئيس  املعلوم��ات  خليفة ومرك��ز 
اللجن��ة اإلعالمي��ة، محمود محمد 
فرج نائب رئي��س اللجنة املنظمة، 
حس��ني جاس��م الس��كران رئي��س 
لجنة ضيافة أصحاب الس��مو، حيد 
راف��ع الزعبي مدي��ر االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة وإلياس 

إبراهيم فرج عضوا.
كام واعتمد س��مو الش��يخ فيصل 
بن راش��د آل خليفة أعضاء اللجنة 
املنظمة برئاسة خالد أحمد محمد، 
وتضم يف عضويتها كل من: توفيق 
حس��ن الصالح��ي مدي��ر املكتب 
اإلعالمي لس��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة ومركز املعلومات 
رئي��س اللجنة اإلعالمي��ة، محمود 
محمد ف��رج نائب رئي��س اللجنة 
املنظمة، حس��ني جاس��م السكران 
رئيس لجنة ضيافة أصحاب السمو، 
حيد راف��ع الزعبي مدي��ر االتحاد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
وإلياس إبراهيم فرج عضو، سديب 
س��نكر إداري، حن��ان عبدالرحمن 
الس��كرتارية وعي جعفر منس��ق 

اللجنة.

انطالق بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية غدًا 
تحت رعاية ناصر بن حمد 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية       اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ فيصل بن راشد

اعتمد  النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الشيخ خالد بن حمد آِل خليفة 

جوائز بطولة #أقوى_رجل_بحريني 
والتي ستقام تحت شعار #خلك_

وحش، والتي سينظمها املكتب 
االعالمي لسموه يف فرباير من العام 

املقبل ب�”خليج البحرين”. 
وقد حدد سموه جائزة املركز األول 

بالوزن الثقيل يف البطولة وهي عبارة 
عن سيارة جيب الند كروزر، وجوائز 

مالية لبقية الفائزين باملراكز األوىل 
يف الوزن الثقيل، املتوسط والخفيف 

واملسابقات املصاحبة ومسابقات 
األطفال والتي تقدر بحوايل 30 ألف 

دوالر.
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة: “إن إقامة هذه البطولة ألول 
مرة عىل مستوى مملكة البحرين 
يأيت حرصاً منا عىل الدفع بطاقات 

الشباب وقدراتهم  نحو آفاق رحبة 
للميض قدماً بآمال وتطلعات الشباب 
يف إثبات قدراتهم لخوض املنافسات 

الوطنية التي تظهر مدى متتع 
الشباب البحريني بالقوة والعزمية 

واالقتدار لخوض أقوى بطوالت 
التحدي، مبا يرفع ذلك اسم اململكة 

بوصفها جديرة يف خلق منافسات 
تتصف باالبتكار واالنفراد وهي 

سلسلة عمل دأبنا عىل القيام بها 
وسنواصل العمل عليها”.

وأضاف سموه: “تشكل البطولة 
محط أنظار الجمهور وعشاق ومحبي 

القوة والتحمل، نظراً ملستويات 
التحدي التي جاءت بها البطولة 

حيث حرصنا عىل إدماج األلعاب 
التقليدية بالرتاثية، يف إطار منافسات 

تحدي ألجل الحفاظ عىل املوروث 
الثقايف والرتايث الذي ورثناه عن 

آباؤنا وأجدادنا، وكذلك يف فرصة 
لدمجها باأللعاب التقليدية ذات 

الطابع الفريد من نوعه عىل مستوى 
القوة واإلرصار وإثبات الذات، حيث 

من املؤمل أن تلقى تلك األلعاب 
صدى واسعا بني املهتمني مبثل هذه 

الرياضات لكونها مخزون هام جديرة 
باالهتامم واملتابعة”.

وختاما قال سموه: “إن الجميع يدرك 
أن اهتامم وحرص القيادة الرشيدة 

وتشجيعها عىل إقامة مثل هذه 
البطولة، يعطينا ذلك الدافع األكرب 

نحو مواصلة العمل لتقديم مختلف 
البطوالت، يف إطار قالب مبتكر 

وفريد ترتجم طموح الشباب وتحقق 
تطلعاتهم يف الوصول مبهاراتهم نحو 

الهدف املأمول، وهذا ما نطمح إليه 
بجعل البحرين مركزاً هاماً يف األلعاب 

التي تلهم الشباب وتحايك قدراتهم”.
يذكر أن املكتب االعالمي لسمو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيىس 

آل خليفة قد فتح باب التسجيل 
bhrstron�  ربرب املوقع االلكرتو ين

gestman.com . وقد وصل عدد 
املشاركني حتى اآلن اىل 200 مشارك، 

حيث تشهد البطولة  إقباال متزايدا 
عىل التسجيل مبسابقات فئة الصغار. 

وقد حدد املكتب االعالمي يوم 28 
ديسمرب الجاري موعدا الغالق باب 

التسجيل بالبطولة.

خـالـد بـن حـمـد يـعـتـمــد جـوائــز “أقـوى رجـل بـحـريـنــي”
سيارة و30 ألف دوالر الجوائز المالية للمراكز األولى

الرفاع      المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد 

ال أدري من س��يجيب عىل سؤالنا هذا، 
والذي م��ن املفرتض أال ُيط��رح اليوم، 
وخصوصاً بعدما اطلعنا بوجود تنسيق 
بني االتح��ادات الرياضية بش��أن عدم 
تض��ارب املباريات، إال أنه مل يس��تجد 
يشء بعدما تكرر األمر كام اعتدنا عليه 

يف املواسم السابقة.
فالتنس��يق ال��ذي حدث مبب��ادرة من 
رئي��س االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
س��مو الشيخ عيىس بن عي بن خليفة 
آل خليفة ب��ني االتحادات انحرص عىل 
تحدي��د مواعيد النهائيات ملس��ابقات 
الدوري وال��كأس واملباري��ات املهمة، 
وهي خط��وة مباركة، ولك��ن كان من 
املف��رتض أن يس��تمر التنس��يق ب��ني 
االتحادات نفس��ها يف بقي��ة مباريات 
الجداول أو النظ��ر يف االعتبار لألندية 
الت��ي تخوض فرقها عىل أكرث من جبهة 

يف يوم واحد.
فعىل س��بيل املثال ال الح��رص، النادي 
األهي يف األسبوع املايض أقيمت لديه 

ثالثة ألع��اب لفئة الرج��ال يف توقيت 

واح��د تقريًب��ا، فريقه الك��روي لعب 

مباراته مع االتحاد يف الساعة 6 مساًء، 

وكرة الس��لة خاض فريق��ه مباراة مع 

البحري��ن يف التوقيت نفس��ه، ويف كرة 

اليد لعب فريق��ه مع التضامن يف متام 

الس��اعة 5.30 مس��اًء. ومثال آخر ويف 

األس��بوع نفس��ه، نادي املح��رق لعب 

فريق��ه لكرة الطائرة م��ع داركليب يف 

متام الس��اعة 6 مس��اًء وعند الس��اعة 

7:45 لعب فريق��ه الكروي مع الرفاع، 

كام لع��ب فريق املحرق لك��رة القدم 

مباراة ذهاب دور ربع نهايئ كأس امللك 

يف متام الس��اعة 5.30 مساًء، وأيضا يف 

اليوم نفس��ه فريق لعبة الطائرة لعب 
م��ع الن��رص يف الس��اعة 7.30، وفريق 
النجم��ة هو اآلخ��ر كان له نصيب مع 
هذا التضارب بني ألعاب القدم والسلة 

والطائرة يوم 29 نوفمرب املايض.
بغ��ض النظ��ر ع��ن ق��رب املالع��ب 
والص��االت الت��ي تب��ارت فيه��ا فرق 
األندية املذكورة وغريه��ا، البد أن يتم 
التنس��يق لجداول مباريات االتحادات 
الرياضية كافة؛ من أجل ضامن حضور 
الجامهري ولأللعاب كافة دون تش��تت 
لهم وملحبي وعاشقي األلعاب األخرى، 
وه��ذا حق م��ن حق��وق الجمهور أن 
يجد س��بل الراحة يف حضور وتشجيع 
ف��رق ناديه يف امللع��ب وخلف التلفاز 
بكل ُيرس وراح��ة دون “لخبطة الراس 
ورضب أخامس يف أس��داس” وخصوصاً 
إذا ما ذكرنا أن قناتنا الرياضية مل تصل 
للمرحلة املتطورة الت��ي بإمكاناها أن 
تغطي كافة ومختل��ف املباريات التي 

تقام يف آن واحد.

جمهور األهلي والمحرق األكثر تشتتًا وتضررًا

أين تنسيق االتحادات من تضارب المباريات العامة؟
علي مجيد

لقطة للجماهير الرياضية

إقفال باب التصويت اإللكتروني 
الختيار فريقي كل النجوم 

أم الحصم � اتحاد السلة : أكد سيد أنور رشف 
رئيس لجنة املسابقات باالتحاد البحريني لكرة 

السلة رئيس لجنة مهرجان كل النجوم املقرر 
إقامته تزامنا مع احتفاالت اململكة بالعيد 

الوطني املجيد وعيد جلوس جاللة امللك أن 
االستعدادات قامئة عىل قدم وساق إلقامة هذه 

الفعالية الرياضية الوطنية املميزة، مؤكدا أنه 
تم إقفال باب التصويت اإللكرتو ين عىل اختيار 

النجوم املشاركني يف املهرجان من قبل 40 شخصية 
رياضية لها عالقة باللعبة وباب التصويت املخصص للجمهور املخصص 

الختيار أفضل الالعبني يف مسابقة الكبس عىل الحلق “الدنك”.
وأضاف رشف “ألول مرة عىل مستوى فعاليات االتحادات الوطنية تقام 

هذه اآللية الجديدة يف التصويت بعيدا عن الطرق التقليدية، لتكون خطوة 
نوعية يف طريقة اختيار الالعبني املشاركني بالدوري البحريني للمواجهة 

املرتقبة بني فريقني متكونني من نجوم محليني ومحرتفني أجانب، وكذلك 
اختيار العبني لعدد من املسابقات الفردية”.

ولفت سيد أنور رشف إىل أن آلية التصويت اإللكرتونية شارك بها أربعون 
شخصية لها عالقة باللعبة، منهم مدربون وإداريون و إعالميون والعبون 

سابقون وعدد من املهتمني يف كرة السلة. وبنينَّ رشف بأن لجنة مهرجان كل 
النجوم ستعمل عىل توزيع الالعبني املختارين وفق مراكزهم؛ من أجل هذه 
املباراة املميزة وذلك عن طريق القرعة التي ستقام يوم الجمعة املقبل عىل 

هامش التصفيات التمهيدية ملسابقة الرميات الثالثية، علام بأن التصفيات 
ستكون منقولة مبارشة عرب حساب االتحاد البحريني لكرة السلة يف تطبيق 

“انستغرام”. ودعا رشف الجامهري السالوية لحضور الفعالية واالستمتاع 
بالربنامج املعد لها.

سيد أنور شرف
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حني استقطب نادي باريس سان جريمان 
الالعب الربازييل “نيامر”، وكرس عقده الخيايل 

من برشلونة ومنحه راتبا ضخام يقدر مبئة 
وعرشين ألف دينار يوميا، مل يكن هذا 

االستقطاب عبثيا، بل مبنيا عىل التخطيط 
ملرشوع كبري وعىل رأس ذلك الهدف األكرب، 
وهو التتويج بلقب دوري األبطال يف املقام 
األول. طبعا هنا ال قياس مع الفارق، وأعني 
بذلك ال ميكن أن نقارن املبالغ الطائلة التي 

ترصف أوروبًيا مع صفقات شأن رياضتنا 
املحلية البحرينية، وتطرقنا لهذه املقدمة 

لنوضح هنا كيف يخطط األوربيون ملشاريعهم، 
وكيف تخطط أنديتنا ملشاريعها يف مسألة بناء 

الفريق وإعادته لسكة االنتصارات واملنافسة 
عىل األلقاب. 

سلة األهيل اآلن تعيش أزمة كبرية مع الالعب 
امللقب بالنمر “حسني شاكر”، والكل يعي من 

إدارة وجمهور بأن شاكر هو العمود الفقري 
للفريق السالوي بالقلعة الصفراء، وبالتايل من 
املفرتض أن تدار هذه األزمة بضبط النفس من 

كال الجانبني؛ حتى ال تتفاقم أو يصبح الجرح 
أعمق من ذلك. هنا حتى يبني األهيل مرشوعه 
يف إعادة فريقه لسكة املنافسة، عليه يف املقام 

األول اإلبقاء عىل الثقه التي كانت مبنية 
بينه وبني كابنت الفريق، وباملخترص الشديد 

بقاء الثقة هو بقاء الالعب يف مرشوع األهيل 
املستقبيل مع التعاقد بأكرث من نجم آخر، 

إىل جانب ركيزة الفريق “شاكر”. يف املقابل 
كابنت الفريق هو أيضا مطالب بالتعاون مع 
مجلس إدارة نادية وعدم التخيل عن فريقه 

الذي يعيش يف وضع ال يحسد عليه باملرحلة 
الحالية، ونحن ندرك بأن الزمن الحايل هو 

زمن االحرتاف، وجهاز السلة األهالوية يدركون 
ذلك، ولهذا من الواجب عليهم دفع مستحقات 

الالعب، ومن ثم البدء يف مفاوضات العقد 
الجديد، وعدم التفريط يف العب يعد هو 

الركيزة األساسية للفريق. سلة األهيل تحتاج 
مرشوع بناء، وهذا لن يكون ألبتة دون الحفاظ 

عىل الركائز األساسية، ولن يكون دون التعاقد 
مع أكرث من نجم، وليس التفريط بنجومها، كام 
فرطت يف الالعبني محمد قربان وميثم جميل، 

وبالتايل النصيحة هنا التمسك بالكابنت شاكر 
بقدر اإلمكان؛ كونه هو حجر األساس لهذا 

املرشوع.
حني طالب األهيل شاكر بالتوقيع عىل عقد 

جديد هو مؤرش رصيح للتمسك به كالعب يف 
غاية األهمية، وبالتايل عىل الالعب هو اآلخر 
الوفاء لهذا التمسك، كام من حقه يف املقابل 

الحصول عىل مستحقاته يف املقام األول، وليس 
التوجه نحو إيقافه يف مشهد هم بأمسِّ الحاجة 

لخدماته يف معمعة الرصاع عىل لقب الدوري 
ولقب كأس سمو الشيخ خليفة بن سلامن 

رئيس الوزارء.
هذا املوسم، خرس األهيل أعمدة يف غاية 

األهمية بفريق كرة اليد، ومن قبلها خرس 
حارسه محمد عبدالحسني، وفرطت من أيديهم 

صفقة نجم املنتخب “الصياد”، وبعض العبي 
كرة القدم الذين تحصلوا عىل عروض أفضل 

من عروض املاحوز، وطبعا هذه كلها تحديات 
تواجهها كل األندية يف زمن االحرتاف يف زمن 
الركض وراء لقمة العيش، يف زمن الدينار، يف 

زمن انعدم فيه الوفاء للنادي “األم”.
لهذا عىل النادي األهيل التاميش مع هذه 
املعوقات والتاميش مع زمن بات فيه كل 

الالعبني يلهثون وراء من يقدم أفضل العروض 
“االحرتاف”، وال أعتقد هنا بأن القلعة الصفراء 

أقل يف مواردها عن بقية األندية الكبار، 
وبالتايل ال يجعل القامئون عىل قيادة الدفة 

من هذا النادي، ناديا هزيال متهالكا. ادفعوا 
ما عىل عاتقكم من مستحقات، وحافظوا عىل 

نجومكم، وتعاطوا مع قضية “شاكر” بالتي هي 
أحسن، وشخصيا أدرك متام املعرفة بالالعب 

الوطيدة التي تربط رئيس النادي األخ العزيز 
خالد كانو، حيث قىض االثنان أجمل األيام حني 

كان األخري رئيسا للجهاز السالوي.
ضبط النفس عامل مهم للغاية لحلحلة األزمة 

الحاصلة، فال جدوى من توقف الالعب عن 
التدريبات وال جدوى من إيقاف الالعب 

يف هذه املرحلة والتعاون من كال الجانبني 
مطلبا ملحا للغاية. عقد اجتامع ثنايئ دون 

تحامل، ستصل األطراف للهدف، وهو أمر يف 
غاية األهمية، هي رسالة نتطلع إىل أخذها 

يف االعتبار، خصوصا إذا ما أراد األهيل إعادة 
بناء مرشوع الفريق الذي دوما ما كان مرعبا 

للخصوم.

األهلي والنمر شاكر

حسين خلف

أصداء

HAAK20
@gmail.com

أكد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة هشام 
الجودر أن الوزارة تس��عى لتطوير القطاع 
الري��ايض يف اململكة من خ��الل نرش ثقافة 
الج��ودة والتمي��ز يف األداء الري��ايض ع��رب 
العدي��د من املبادرات الرامية اىل تش��جيع 
األندي��ة الوطني��ة لالس��تمرار يف عمليات 
التطوير والتحس��ني التي تق��وم بها وصوالً 
إىل أعىل املستويات العالية مؤكدا ان وزارة 
شؤون الشباب والرياضة مستمرة يف نهجها 
نحو توف��ري بيئة متوازن��ة لألندية الوطنية 
يتم من خالله��ا االرتقاء بالعم��ل اإلداري 
باإلضاف��ة اىل العم��ل الفني ال��ذي يحقق 
اإلنج��ازات املحلي��ة والخارجي��ة لألندي��ة 
البحريني��ة وتعزيز ملبدأ اس��تدامة تحقيق 
اإلنجازات مبا يتوافق مع رؤية ممثل جاللة 
املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة. 
ج��اء ذل��ك مبناس��بة توزيع وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة ملكاف��آت كأس التفوق 
للرج��ال والفئات العمري��ة لألندية حيث 
تعترب هذه الجائزة من املبادرات التي دأب 
وزارة شؤون الشباب والرياضة عىل طرحها 

لتشجيع األندية الوطنية عىل وضع الخطط 
والربامج التي ترتقي بالعمل الفني. 

وبني الج��ودر أن إط��الق جائ��زة التفوق 
الري��ايض يجس��د يف املق��ام األول ح��رص 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة واهتاممها 
بدعم وتحفيز األندي��ة الوطنية عىل وضع 
االس��رتاتيجيات الالزم��ة لالرتق��اء بفرقه��ا 
الرياضي��ة املختلف��ة األمر الذي س��ينصب 
بالش��كل االيج��ايب ع��ىل مس��رية األندية 
الوطني��ة واملنتخب��ات الرياضية، مؤكدا أن 
عىل اآلثار اإليجابية للجائزة يف اثراء مسرية 
املس��ابقات الرياضية املحلي��ة مبا ينعكس 
بصورة ايجابية عىل مسرية الحركة الرياضية 
البحريني��ة والت��ي حقق��ت يف الس��نوات 
املاضي��ة الكثري م��ن اإلنج��ازات الرياضية 
املرشفة والت��ي تؤكد م��دى التطور الكبري 
ال��ذي بلغت��ه الرياض��ة البحرينية يف ظل 
االهتامم املتزايد من قبل القيادة الرش��يدة 

للحركة الرياضية يف اململكة. 
وأض��اف اعتمدت وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة ومنذ إعالنها عن الجائزة معايري 
واضح��ة املعامل تس��تند إىل نظ��ام النقاط، 
الذي يتم مبوجب��ه توزيع النقاط عىل فرق 
األندية املشاركة يف املسابقات املختلفة يف 

األلع��اب الجامعية، واأللعاب الفردية التي 
لديها دوري عام يش��ارك فيه ما ال يقل عن 
خمس��ة أندية وهي األلع��اب التي تنطبق 
عليها معايري الجائزة وعدد البطوالت التي 
حققته��ا واملراكز املتقدمة مؤكد يف الوقت 
ذاته احتس��اب نقاط إضافية لألندية التي 
تغذي املنتخبات الوطنية املختلفة بالالعبني. 
ونوه وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة اىل 
أهمية أن تعمل األندية الوطنية يف املواسم 
املقبلة عىل مضاعفة جهودها والعمل عىل 
وضع الخط��ط والربامج الرامية إىل االرتقاء 

بفرقه��ا الرياضية للمنافس��ة ع��ىل ألقاب 
الجائزة التي تتجاوز أهدافها تحقيق الربح 
املادي باعتبار أن الهدف النبيل واألس��مى 
لها هو تطوي��ر القطاع الريايض يف اململكة 
واالرتق��اء بألع��اب الرياضي��ة املختلفة مبا 
يضمن التنافس املحيل بني األندية الوطنية 
وتحقي��ق املراك��ز املتقدم��ة يف البطوالت 

الخارجية املختلفة. 
وج��اء ترتيب األندية الوطني��ة عىل النحو 
الت��ايل: املركز األول املح��رق، الثاين الرفاع، 
الثال��ث املنام��ة، الرابع األه��يل، الخامس 
الشباب، السادس النجمة، السابع املالكية، 
الثامن البس��يتني، التاس��ع االتحاد، العارش 
الحالة، الح��ادي عرش بارب��ار، الثاين عرش 
عايل، الثالث ع��رش دار كليب، الرابع عرش 
س��ار، الخامس عرش الحد، الس��ادس عرش 
توبيل، الس��ابع ع��رش أم الحص��م، الثامن 
عرش االتفاق، التاس��ع ع��رش النبيه صالح، 
الع��رشون بني جمرة، الواح��د والعرشون 
البحرين، الثاين والعرشون التضامن، الثالث 
والعرشون الرفاع الرشقي، الرابع والعرشون 
س��امهيج، الخام��س والع��رشون البديع، 
الس��ابع  النويدرات،  الس��ادس والعرشون 
والعرشون النرص، الثامن والعرشون قاليل. 

هشام الجودر

ضاحية السيف       وزارة شؤون الشباب والرياضة

ت��رأس االمني الع��ام املس��اعد للمجلس 
االعىل للشباب والرياضة، امني عام اللجنة 
االوملبي��ة البحريني��ة عبدالرحمن صادق 
عس��كر االجتامع الثالث للجن��ة املكلفة 
بدراس��ة االش��رتاطات الخاصة بالرتخيص 
ملامرس��ة ومزاول��ة النش��اط الريايض يف 
مملكة البحري��ن واملنبثقة من توجيهات 
ممث��ل جالل��ة املل��ك لالع��امل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس االعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة الرامية اىل تأمني املامرسة الرياضية 

االيجابية. 
وقد اس��تكمل املجتمع��ون الذين ميثلون 
ع��ددا من ال��وزارات والهيئات الحكومية 
ب��دأوه يف  م��ا  العالق��ة  واالهلي��ة ذات 
االجتامعني املاضيني حيث تم اس��تعراض 
االش��رتاطات الحالية املتبعة يف كل وزارة 
وهيئة عىل ح��دة، فقدم احمد عبدالنبي 
من وزارة الصناعة والتجارة االش��رتاطات 
الخاص��ة بوزارت��ه، ثم ق��دم نائب رئيس 
االتح��اد البحريني لرفع االثقال س��لطان 
حس��ني الغانم عرض��ا موجزا تن��اول فيه 

مرئيات االتحاد البحريني لرفع االثقال يف 
هذا الجانب عىل اعتب��ار ان هذا االتحاد 
معني بش��كل كبري يف االلع��اب الرياضية 
التي متارس يف الص��االت املغلقة وركز يف 
عرضه ع��ىل الحلقة املفقودة واملتمثلة يف 
االشرتاطات الفنية التي تختص بها اللجنة 

االوملبية واالتحادات الرياضية. 
بع��د ذلك ق��دم مصطفى الش��يخ عرضا 
تضمن االشرتاطات املتبعة يف وزارة العمل 
والش��ؤون االجتامعية وركز عىل الجانب 
العاميل الذي يدير هذه املنشآت الرياضية 
مس��تعرضا القوانني والترشيعات الخاصة 
بالس��المة املهني��ة، ث��م قدم��ت نعمت 
الس��بيعي من الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 

املهن والخدمات الصحي��ة عرضا تناولت 
فيه مخاطر املامرس��ة الرياضية الخاطئة 
وقدم��ت عددا من املقرتح��ات التي ترى 
بانها رضوري��ة لتصحيح االوضاع الخاطئة 
وس��د جوان��ب القص��ور الت��ي ادت اىل 
حدوث اكرث من حالة وفاة اثناء مامرس��ة 
النشاط الريايض سواء يف الصاالت املغلقة 

او يف الفضاء املفتوح. 
بعد ذلك ق��دم القائم باعامل مدير ادارة 
الرتبية الرياضية والكش��فية واملرش��دات 
بوزارة الرتبي��ة والتعليم عص��ام عبدالله 
عرضا موجزا ضمنه سلسلة من املقرتحات 
واالش��رتاطات الت��ي يس��توجب توافرها 
للرتخيص ملامرس��ة اي نش��اط ريايض يف 

الصاالت الخاصة. 
وبع��د ذلك قدمت ممثل��ة وزارة الصحة 
آمن��ة الع��ويض يف اللجن��ة عرض��ا ركزت 
في��ه ع��ىل الجان��ب الغ��ذايئ واملكمالت 
الغذائي��ة الت��ي يتناولها الكث��ريون ممن 
ميارس��ون الرياضة ويس��تعجلون النتائج 
حيث اوضحت ال��دور الرقايب الذي تقوم 
ب��ه الوزارة يف هذا الجانب مش��ددة عىل 

اهمية التوعية. 
واختت��م االم��ني الع��ام للجن��ة االوملبية 
البحريني��ة عبدالرحمن عس��كر االجتامع 
بتقديم عرض موجز ع��ن مرئيات اللجنة 
االوملبي��ة يف ه��ذا الجان��ب مؤك��دا عىل 
اهمي��ة دور اللجنة االوملبي��ة يف الجانبني 
الرتخييص والرقايب عىل اعتبار انها صاحبة 

االختصاص يف الجوانب الفنية. 
وس��وف تعقد اللجنة اجتامعها الرابع يف 
االس��بوع القادم لحرص كل االش��رتاطات 
واملقرتح��ات وتقدميها اىل س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة ع��ىل هيئة 
توصيات لالطالع عليها واتخاذ االجراءات 

الالزمة بشأنها.

أك��د الوكي��ل املس��اعد لش��ؤون الرياض��ة 
واملنش��آت بوزارة شؤون الش��باب والرياضة 
خالد الحاج، استكامل جاهزية استاد املحرق.
ويف ترصيح له للمركز اإلعالمي باتحاد الكرة، 
ذكر الحاج أن االس��تاد بحالة جاهزية كاملة، 
مش��ريا إىل أن املتبق��ي هو افتتاحه رس��ميا 

فقط.
ولف��ت خال��د الح��اج إىل أن وزارة ش��ؤون 
االفتت��اح،  تريث��ت يف  الش��باب والرياض��ة 

خصوصا مع الرغبة يف اففتاح يتناسب
مع عراقة نادي املحرق، وعراقة االستاد.

وأش��ار الوكيل املس��اعد إىل أن اس��تاد نادي 
املح��رق وبعد تجديده تم تطويره من خالل 

التوافق مع املواصفات التي يشرتطها
االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا”.

ولفت إىل أن االس��تاد تم تصميمه بحس��ب 
مواصف��ات أعىل من التي يش��رتطها االتحاد 

اآلسيوي.

وقال إنه مجهز بنظام إضاءة وتجهيزات عىل 
أعىل مس��توى، مش��ريا إىل تزوي��ده بأحدث 
األجهزة، ومنها شاشة امللعب التي تعترب من 

الشاشات املمتازة.
وأوضح خالد الحاج أن امللعب سيكون بحلة 
مميزة للغاية، مشريا إىل أن الكشف عن باقي 

ما فيه سيكون خالل االفتتاح الرسمي.
يش��ار إىل أن نادي املحرق ت��م إغالقه لفرتة 

طويلة لعمليات التجديد والصيانة.
وسيس��هم افتت��اح اس��تاد ن��ادي املحرق يف 
إضفاء ملعب جديد عىل منافس��ات الدوري 
الكروي، خصوصا وأن الدوري حاليا يقام عىل 

3 مالعب فقط، وهي: االستاد الوطني، استاد 
مدينة خليفة واستاد النادي األهيل.

ويرتقب الجميع افتتاح اس��تاد نادي املحرق، 
خصوصا بعد الفرتة الطويلة التي أغلق فيها، 
وبال ش��ك، فإنه سيحتضن منافسات الدوري 

الكروي يف حال افتتاحه.

برئاسة عسكر 

الرفاع والمنامة في المركزين الثاني والثالث على التوالي

مجهز وفق المواصفات الدولية... الحاج:

لجنة دراسة اشتراطات “النشاط الرياضي” تعقد اجتماعها الثالث

المحرق أوال في كأس التفوق الرياضي لألندية 

افتتاح استاد المحرق بشكل يليق بعراقة النادي

جانب من االجتماع

من الصور التي انتشرت الستاد المحرق بحلته الجديدة

ضاحية السيف        اللجنة االولمبية البحرينية

أحمد مهدي

خالد الحاج



س��يميوين  دييج��و  رصح  )وكاالت(: 
مدرب أتلتيكو مدريد عقب التعادل 
)1-1( م��ع تش��يليس وتودي��ع دور 
املجموعات من دوري أبطال أوروبا، 

أن الخروج املبكر “ليس فشال”.
وأوضح س��يميوين: “ليس فشال.. إنه 
وضع كان م��ن املمك��ن أن يحدث، 
أمامن��ا موس��م طويل للغاي��ة وأكرر 
أننا بخري، رغم علمي بصعوبة الرشح 
عندما ت��ودع دوري االبطال”، وذلك 

خالل مؤمتر صحفي.
وأك��د املدرب األرجنتين��ي أن فريقه 
عىل ما يرام رغم صعوبة الرشح حني 
تخرج من دوري األبطال، مذكرا بأنه 

والعبيه حصلوا عىل نقاط من متصدر 
املجموعة أكرث من متذيلها.

وق��ال: “إنه خ��روج م��ؤمل، لكن كرة 
الق��دم رائع��ة.. انتزعن��ا نقاًط��ا من 
متص��در املجموعة )روم��ا( أكرث من 
متذيله��ا )كاراب��اج(”، أثن��اء املؤمتر 
الصحف��ي ال��ذي عق��د بع��د اللقاء 

مبلعب ستامفورد بريدج.
وتابع: “ال نبحث ع��ن مربرات. اآلن 
وبغ��ض النظر عن النتيجة الس��لبية 
بالخروج من التش��امبيونز ليج، نركز 
في��ا هو مقب��ل، وأعل��م أن الفريق 
س��ينافس، س��واء يف الليج��ا أو كأس 

امللك أو الدوري األورويب”.

ودع  ق��د  مدري��د  أتلتيك��و  وكان 
التش��امبيونزليج بع��د تعادله )1-1( 
يف س��تامفورد بريدج مع تش��يليس، 

وسيخوض بطولة الدوري األورويب.
وذكرت صحيفة آساملدريدية يف مقال 
لها، أن أتلتيكو مدريد حصد املوس��م 
املايض ما يقارب 60 مليون يورو من 
مش��اركته بدوري األبطال، ولكن هذا 
املوسم بعد بالخروج من الدور األول، 
س��يفقدون 30 مليون يورو باملقارنة 

مع ما حققوه يف املوسم املايض.
ويحص��ل كل ناٍد ع��ىل 12.7 مليون 
يورو مبجرد تأهله لدور املجموعات، 
إضافة إىل نص��ف مليون يورو مقابل 

كل تع��ادل، و1.5 ملي��ون مقابل كل 
الفريق  نتائ��ج  انتص��ار، ومبجم��وع 
املدريدي، فإنه س��يحصل عىل 16.2 
ملي��ون ي��ورو، إضاف��ة إىل األرب��اح 
الواردة من حقوق النقل التليفزيوين 

وبيع التذاكر.
إال أن أتلتيك��و مدري��د سيش��ارك يف 
مس��ابقة ال��دوري األورويب، ورغ��م 
أن عوائده��ا املالية أق��ل، إاّل أنها قد 
تخف��ف من الخس��ائر املالي��ة، ومع 
هذا سيكون عىل النادي التخلص من 
بعض العبيه يف س��وق الشتاء القادم 

لخفض تكلفة الفريق.
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دييجو سيميوني

)وكاالت(: أب��دى إرنيس��تو فالفريدي، 
املدير الفن��ي لنادي برش��لونة رضاه، 
بع��د الف��وز الذي حقق��ه فريقه عىل 
س��بورتينج لش��بونة الربتغايل، بهدفني 
دون رد، يف الجول��ة األخ��رية من دور 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وق��ال فالفريدي يف ترصيح��ات نقلتها 
صحيفة “ماركا”: “نحن يف حالة جيدة، 
سيليس��ن تص��دى لكرة صعب��ة، نحن 
نريد الس��يطرة ع��ىل املباريات وخلق 
الفرص، ويف الوقت نفس��ه ال نريد أن 

نتلقى أي فرصة من الخصم”.
وبش��أن ليونيل مييس: “دامئً��ا األمور 
أس��هل معه.. لي��و يوّج��ه طريقتنا يف 
الهج��وم كث��ريًا، س��واء بقدرت��ه عىل 
التنظي��م  بقدرت��ه ع��ىل  أو  اإلنه��اء، 

وإيجاد التمريرات التي ال يراها أحد”، 
مؤكًدا أن جلوس��ه عىل مقاعد البدالء 

ج��اء تفادًي��ا لإلرهاق بس��بب ضغط 
املباريات.

وعن مش��اركة س��ريجيو بوسكيتس يف 
قلب الدف��اع قال املدير الفني: “يبقى 
ذلك أحد الخيارات، لكن ذلك ال يقلل 
م��ن توم��اس فريمايل��ني ال��ذي يقدم 
مردوًدا جيًدا يف كل مش��اركة رغم أنه 

ال يلعب كثريًا”.
وع��ن قرع��ة دور ال���16 م��ن دوري 
األبطال بعد تأهل برشلونة يف الصدارة 
ق��ال فالفريدي إن فريقه س��يقبل بأي 
خص��م يف ال��دور املقبل، مح��ذرًا من 

صعوبة جميع املواجهات يف البطولة.
وبش��أن مواجهة س��يلتا فيجو يف كأس 
املل��ك أكد أن منافس��ه فريق صعب، 
ولكن��ه أش��ار يف الوق��ت نفس��ه إىل 
أن املواجه��ة تبق��ى جذابة بالنس��بة 

للجاهري.

)وكاالت(: أب��دى يوب هاينكس، املدير 
الفن��ي لبايرن ميونيخ س��عادته بالفوز 
ع��ىل باريس س��ان جريم��ان الفرنيس، 
بثالثة أه��داف مقابل واحد، يف املباراة 
الت��ي جمعته��ا الثالثاء، بخت��ام دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وق��ال هاينك��س، يف ترصيح��ات نقلها 
املوقع الرسمي للبايرن: “مفتاح النجاح 
أمام باريس هو أسلوب وطابع الفريق، 
لق��د لعبنا ب��ذكاء كب��ري م��ن الناحية 

التكتيكية”.
وأضاف: “باريس لديه��م هجوم مميز 
للغاية، خلق��وا عدة ف��رص للتهديف، 

لق��د كانت مباراة رائع��ة لنا، وكان من 
الواض��ح أن لدين��ا خططنا وأس��لوبنا 

الخاص يف املباراة”.
يف املقاب��ل، قل��ل أوناي أمي��ري، املدير 
الفن��ي للب��ي إس ج��ي، م��ن الهزمية 
أم��ام باي��رن، موضًحا: “نح��ن األول يف 

املجموعة، لقد حققنا هدفنا”.
وأتم: “املباراة مل ترس كا أردنا وخططنا، 
أنا نص��ف راٍض ع��ن األداء، لقد كانت 
املجموعة صعب��ة، وعندما نتصدر عىل 
البايرن، فأنا أش��عر باالمتن��ان للغاية”. 
وأتم املدرب اإلس��باين ترصيحاته: “لقد 
كانت مباراة كبرية والفريقان قدما أداًء 

مميزًا”.
وتس��اوى الفريقان برصي��د 15 نقطة، 
إال أن الن��ادي البارييس ضمن الصدارة 

بفض��ل تفوقه يف مجم��وع املواجهات 
املب��ارشة، لفوزه عىل باي��رن بثالثية يف 

املباراة األوىل مبلعب حديقة األمراء.

)وكاالت(: أعل��ن إدوي��ن أوبي��دو 
رئي��س اتحاد ب��ريو لك��رة القدم، 
أن االتح��اد الدويل للعب��ة “فيفا”، 
ضاع��ف عقوبة املهاج��م املخرضم 

باولو جرييرو.
وأش��ار رئيس اتحاد الكرة البريويف 
إىل أن��ه تم متديد  20 يوًما إضافية، 
يف عقوبة اإليق��اف املفروضة ضد 
جريي��رو بس��بب اتهام��ه بتن��اول 

املنشطات.
وقال أوبيدو يف ترصيحات للصحافة 
املحلية يف بالده: “نأمل يف أن يكون 
هذا الوقت ال��ذي قرره الفيفا من 

أجل إصدار قرار لصالح جرييرو”.
وبهذا الق��رار الصادر ع��ن الفيفا، 
انتف��ت أي إمكانية للحاق جرييرو 
بنه��ايئ بطولة كأس س��ودامريكانا 
الربازي��ي  فالمنج��و  نادي��ه  م��ع 

اندبيندينتي  يواجه خالل��ه  والذي 
األرجنتيني.

وكان الفيف��ا ق��د أوق��ف جرييرو 
احرتازيا ملدة شهر يف مطلع ترشين 
ثان/نوفم��رب امل��ايض، وذل��ك بعد 
أن ثبت م��ن خالل عين��ات البول 
الخاصة بالالع��ب وجود أثار ألحد 
املواد املنشطة التي مل يكشف عن 

طبيعتها بعد.

من مواجهة برشلونة وسبورتينغ

بول بوجبا 

من مباراة بايرن وباريس 

خروج مؤلم و خسائر بالجملة 

فالفيردي ال يخشى الخصوم

مباراة كبيرة 

مضاعفة عقوبة جيريرو

من دون اساسيات 

)وكاالت(: كرر نجم ليفربول السابق، االسكتلندي جرايم سونيس، 
انتقاداته لالعب مانشسرت يونايتد، بول بوجبا.

وقال سونيس، خالل ترصيحات تلفزيونية لقناة أيرلندية، عقب مباراة 
اليونايتد مع سيسكا موسكو، يف دوري أبطال أوروبا،: “إنه )بوجبا( ال 

يفهم أساسيات مركزه”.
وتابع قائاًل عن الدويل الفرنيس: “إنه يرتكب أخطاًء ال يرتكبها تلميذ 

صغري يف املدرسة!”.
ومل تكن هذه املرة األوىل، التي يتعرض فيها بوجبا للنقد الالذع، من 

جانب سونيس، حيث حدث نفس األمر، عقب فوز اليونايتد عىل أياكس، 
يف نهايئ الدوري األورويب، عندما قال عنه إنه ال يعمل بالشكل الكايف، 

الذي يجعله يصنع الفارق.
وسيغيب بوجبا عن مانشسرت يونايتد، يف مباراة الديريب املرتقبة، يوم 

األحد، ضد مانشسرت سيتي، بالدوري اإلنجليزي، بعد تعرضه للطرد أمام 
أرسنال. من جهتهأبدى اإلسباين خوان ماتا العب خط وسط مانشسرت 

يونايتد اإلنجليزي سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق.
وتقدم سسكا بهدف لالعب فيتينيو دوس سانتوس يف الثواين األخرية من 
الشوط األول لكن يونايتد حسم املباراة لصالحه بهدفني يف الشوط الثاين 

سجلها روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.
وانفرد مانشسرت يونايتد بصدارة املجموعة األوىل برصيد 15 نقطة وتأهل 

برفقته إىل دور الستة عرش بازل السويرسي الذي تغلب عىل مضيفه 
بنفيكا الربتغايل 2 / صفر.

المستفيد الوحيد 
)وكاالت(: خرج كيليان مبايب، مهاجم باريس سان جريمان، بإنجاز 

تاريخي من ملعب أليانز أرينا، يف املباراة التي خرسها فريقه أمام 
بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 مساء الثالثاء يف دوري أبطال أوروبا. 

وبات مبايب، أصغر العب يسجل عرشة أهداف يف تاريخ دوري أبطال 
أوروبا بعد الهدف الذي أحرزه يف مرمى بايرن ميونخ بآخر جوالت 

دور املجموعات بالبطولة.
وكان مبايب صاحب الهدف الوحيد للفريق البارييس، يف اللقاء الذي 

انتهى بخسارة البي إس جي عىل بثالثة أهداف لواحد.
سجل مبايب هذا الهدف ببلوغه 18 عاًما و11 شهرًا و15 يوًما، ليتفوق 

عىل مواطنه الفرنيس كريم بنزميا، العب ريال مدريد، الذي بات 
يحتل املركز الثاين بتسجيله عرشة أهداف يف عمر العرشين عاًما 

و10 أشهر ويومني. ويحتل املركز الثالث الالعب األرجنتيني السابق، 
خابيري سافيوال، )21 عاًما و3 أشهر(، يليه مواطنه العب برشلونة، 

ليونيل مييس، رابًعا )21 عاًما و3 أشهر و7 أيام( ثم اإلسباين املخرضم 
راؤول جونزاليس خامًسا )22 عاًما و14 يوًما(.

السومة يثير المخاوف
)كووورة(: تعيش جاهري أهي جدة، هذه 
األيام، حالة من الرتقب والقلق، بعدما فقد 

فريقهم صدارة الدوري، لصالح الهالل، 
الذي ما زالت أمامه فرصة كبرية، لالبتعاد 
أكرث بقمة الرتتيب، نظرًا المتالكه مباراتني 

مؤجلتني، أمام الفيصي واالتفاق.
ويف الوقت الذي تتابع فيه جاهري األهي 
بقلق، مصري الجهاز الفني للفريق، بقيادة 

األوكراين سريجي ريربوف، إثر األنباء املتضاربة 
عن قرب االستغناء عنه، أو تجديد الثقة 

فيه، تقدم عمر السومة، نجم األهي، بطلب 
رسمي إلدارة النادي، إللغاء بند يف عقده، 

مينحها الحق يف تجديد العقد تلقائًيا، لسنتني، 
بعد مرور ثالث سنوات من مدته.

ومل يكشف الالعب، أو النادي، األسباب التي 
دفعت السومة إىل هذا الطلب، لكنه يف حد 

ذاته، أثار مخاوف جاهري الفريق، بشأن 
مستقبل املهاجم السوري.

وكانت تقارير إعالمية، قد ربطت بني األهي 
املرصي وعمر السومة، يف أغسطس املايض، 

فور إقرار االتحاد املرصي لكرة القدم، 
معاملة الالعبني السوريني والفلسطينيني، 

مثل املحليني، لكن النادي األحمر نفى هذه 
التقارير حينها.

ووقع أهي جدة، يف مايو 2014، عقًدا لضم 
عمر السومة من القادسية الكويتي، قبل أن 

يعلن رسميا، يف يوليو 2016، تجديد عقد 
الالعب، حتى 2020.

)وكاالت(:  أعلن النجم الربازيي 
رونالدينيو، نجم برشلونة وميالن 

وباريس سان جريمان السابق، 
موعد اعتزاله كرة القدم بشكل 

نهايئ.
ومل يخض رونالدينيو أي مباراة 

رسمية، منذ أن فسخ تعاقده 
مع فلومينينزي عام 2015 بعد 

3 أشهر من االنضام إليه، 
واكتفى النجم الربازيي بعدها 

بخوض عدد من املباريات الودية 
واالستعراضية.

وقال رونالدينيو يف مؤمتر 
صحفي: “هناك فرصة، أعتقد 
أنني سأوّدع كرة القدم العام 

املقبل، رمبا سألعب بعض 
املباريات الوداعية مع الفرق 
التي لعبت لها، إنه أمر يجب 

التفكري به قريًبا”.
وأضاف: “مبجرد أن أعتزل 

كرة القدم، سأميض قدًما يف 
مشاريعي املوسيقية، ومدرستي 
الكروية، إنه أمر جديد يتوجب 

أن أتأقلم عليه”.

ويعترب رونالدينيو من أبرز العبي 
كرة القدم يف العقد املايض، 
وفاز بجائزة أفضل العب يف 

العامل مرتني، ونال لقب دوري 
أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس 
ليربتادوريس مع أتلتيكو مينيريو 

الربازيي، كا ساهم يف تتويج 
الربازيل بكأس العامل 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان.

اعتزال الساحر 

رونالدينيو

ري��������ي��������ك��������ا- م�����ي�����ان

ارس���������ن���������ال- ب����ات����ي

زول�������ت�������ه- الت���س���ي���و

ات������االن������ت������ا- ل���ي���ون

م��رس��ي��ل��ي��ا- س��ال��زب��رغ 

س����وس����ي����داد- زن��ي��ت
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 مراسي البحرين تحتضن “مهرجان اللياقة” السبت 

“مجموعة يوسف بن أحمد كانو” تحتفل بيوم “البحرينية”

اأعلن �شاط���ئ مرا�شي، الوجه���ة البحرية 
اخلالبة يف مرا�ش���ي البحرين،عن ا�شت�شافته 
ملهرج���ان اللياقة بعد غد ال�شبت، اإذ يهدف 
املهرج���ان اإلى ن�رش الوعي ح���ول منط احلياة 

ال�شحي جلميع اأفراد العائلة.
يت�شمن املهرجان اأربع مناطق خم�ش�شة 
واال�شرتخ���اء  ال�شحي���ة  والتغذي���ة  للياق���ة 
واجلم���ال والعناي���ة باجل�ش���م، كم���ا �شتكون 
امل�شارك���ة جمانية للجمه���ور، وذلك يف اإطار 
الت���زام مرا�ش���ي البحري���ن باإط���الق العديد 
م���ن املبادرات الهادفة اإل���ى تنمية املجتمع 

املحلي، ف�شالاً عن جهودها الدوؤوبة من اأجل 
ت�شجيع اجلميع على تبن���ي منط حياة �شحي 

وحيوي.
ا على هذه املنا�شبة �رشح الع�شو  وتعليقاً
املنت���دب ل�رشك���ة اإيجل هيل���ز البحرين ماهر 
: “عندما ابتكرنا فكرة مهرجان  ال�شاعر قائالاً
ا مع قيم  اللياق���ة، وجدنا اأنها تتواف���ق متاماً
م�رشوع مرا�شي البحرين، والتي تتمحور حول 
توفري بيئة �شحية وعالية اجلودة للعائالت 
ت�شم العديد من املناطق اخلارجية ملمار�شة 
ريا�ش���ة امل�ش���ي ومتارين اللياق���ة البدنية، 

باالإ�شافة اإلى مالعب اآمنة لالأطفال. 
واو�ش���ح “حتى االآن ا�شت�ش���اف �شاطئ 
مرا�ش���ي العديد من الفعالي���ات املميزة يف 
عطالت نهاية االأ�شبوع، ومع ذلك يعترب هذا 
املهرج���ان الفعالية االأ�شخ���م على االإطالق، 
كما اإننا نخطط لتق���دمي اأن�شطة ممتعة لكل 
فئة عمري���ة. كذل���ك �شيكون هن���اك تركيز 
كب���ري على فن اال�شرتخ���اء، والذي ع���ادةاً ما 
يتم جتاهل���ه يف عامل الي���وم احلافل بالعمل 
وال�صغوط، هذا اإلى جانب التغذية ال�صحية 

والتمارين الريا�شية”.  

احتفلت اأكرث من 100 موظفة مبجموعة 
يو�ش����ف بن اأحمد كانو، اإحدى اأكرب ال�رشكات 
امل�شتقل����ة يف ال�����رشق االأو�شط بي����وم املراأة 
كان����و  ب����رج  يف  االأ�شب����وع  ه����ذا  البحريني����ة 

باملنطقة الدبلوما�شية.
ح�����رشت احلف����ل ع�شو املجل�����س االأعلى 
لل�شب����اب والريا�ش����ة رئي�شة جلن����ة ريا�شة 
املراأة باللجن����ة االأوملبية البحرينية ال�شيخة 
حياة بن����ت عبدالعزيز اآل خليف����ة، كما ح�رش 
كل من نائب رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة 
خال����د حمم����د كان����و، والرئي�����س التنفي����ذي 
للمجموع����ة باتريك �شينل، وع����دد من كبار 

امل�شوؤولني باملجموعة.
�شم����ل احلفل كلم����ة من ال�شيخ����ة حياة 
بن����ت عبدالعزي����ز اآل خليف����ة وخال����د حممد 
كان����و، مت بعده����ا ت�شلي����م جوائ����ز وهداي����ا 
خا�شة خلم�����س ن�شاء متميزات م����ن ال�رشكة. 

ومنحت جميع املوظف����ات الهدايا والورود 
م����ن اإدارة ال�رشكة، كم����ا ت�شمن احلفل عددا 

من االأن�شطة املختلفة للح�شور. 
ويف ه����ذا ال�شدد �رشح����ت ال�شيخة حياة 
بن����ت عبدالعزي����ز اآل خليف����ة للموظف����ات، 

قائلة: “اإن ما حتقق ويتحقق من مكت�شبات 
للمراأة البحرينية يف املجاالت كافة، يعك�س 
االإرادة ال�شيا�شي����ة اجلادة وال�شادقة لدعم 
املراأة، وتعزيز دورها يف م�شرية بناء الوطن 
ونه�شته نحو امل�شتقبل الواعد الذي نطمح 

اً”.  اإليه ونن�شده جميعا
ب����دوره، ق����ال نائ����ب رئي�����س املجموعة 
خال����د حممد كانو: “اإن يوم املراأة البحرينية 
اً  الذي ي�شادف االأول من دي�شمرب بات حدثا
اً ب����ارزااً حتتفل ب����ه مملك����ة البحرين،  وطني����ا

وبالنياب����ة عن جمي����ع اأع�شاء جمل�����س اإدارة 
جمموعة يو�شف بن اأحمد كانو وجميع اأفراد 
العائل����ة، نتق����دم بجزيل ال�شك����ر والتقدير 
لل�شيخ����ة حياة بن����ت عبد العزي����ز اآل خليفة 

على قبول الدعوة وت�رشيفنا باحل�شور”.

 تنفيذ عملية إخالء وهمية في “العلوم التطبيقية” 

“سيتي سنتر” يوفر فرصة حضور كأس العالم 2018

نظم���ت اإدارة ال�شوؤون االإدارية واملالية يف 
جامع���ة العلوم التطبيقية عملي���ة اإخالء وهمية 
بالتع���اون م���ع االإدارة العامة للدف���اع املدين. 
وتهدف هذه العملية اإلى التعريف باملفاهيم 
اخلا�شة باالإخالء، وبي���ان واجبات وم�شوؤوليات 
فريق االإخالء، واأهمية االأمور املتعلقة باحلماية 
وال�شالم���ة يف عملي���ات االإخ���الء، والتعرف على 
اإج���راءات االإخ���الء ملختل���ف احل���وادث وحماية 
االأرواح واملمتل���كات، وتهيئة املوظفني على 
عملي���ات االإخ���الء، والتاأك���د من جمي���ع اأجهزة 
الك�ش���ف واالإن���ذار ومع���دات مكافح���ة احلريق 

ومدى �شالحياتها.
من جانب���ه، اأكد نائ���ب الرئي����س لل�شوؤون 
االإدارية واملالية وخدمة املجتمع حممد يو�شف 
اأن اجلامع���ة حتر����س عل���ى تلبي���ة متطلب���ات 

ال�شالمة للطلبة واملوظفني وفق اأعلى املعايري 
املتبعة يف هذا املجال، منوها باأن عملية االخالء 
تاأتي �شمن االإجراءات الت���ي تنفذها اجلامعة؛ 

للحفاظ على اأمن و�شالمة املوظفني والطلبة، 
االأمر ال���ذي يعك�س توجهات اجلامعة وحر�شها 

على �شالمة منت�شبيها كافة.

اأبرم���ت �رشك���ة “ماج���د الفطي���م”، ال�رشك���ة 
الرائدة يف جمال تطوي���ر واإدارة مراكز الت�شوق 
واملدن املتكاملة ومن�ش���اآت التجزئة والرتفيه 
عل���ى م�شتوى منطقة ال����رشق االأو�شط واإفريقيا 
واآ�شيا، �رشاك���ة ح�رشية م���ع Visa العاملية يتم 
مبوجبها منح املت�شوقني من م�شتخدمي بطاقة 
Visa عل���ى امتداد مراك���ز الت�شوق التابعة لها 
يف اأرج���اء املنطق���ة فر�شة الف���وز بجائزة العمر 

وحلظات ال تن�شى.
فاعتبارااً من 25 نوفمرب حتى 25 دي�شمرب، 
�شتكون مراكز الت�ش���وق التي متلكها وتديرها 
ماج���د الفطي���م يف االإم���ارات وُعم���ان والبحرين 
ال�شّباقة التي تتيح ملرتاديها فر�شة امل�شاركة 
والف���وز ب�شب���ع جوائ���ز حل�شور مباري���ات كاأ�س 

العامل لكرة القدم 2018 يف رو�شيا. 
وقال���ت ن���دى اأب���و �شع���ب، وه���ي مدي���رة 
الت�شوي���ق )االإمارات والبحري���ن وُعمان(، مراكز 
الت�ش���وق ماجد الفطي���م العقارية: “نفخر بهذه 
ال�رشاك���ة احل�رشية مع Visa الت���ي تاأتي يف اإطار 
التزام �رشكة ماجد الفطيم باإ�شعاد املت�شوقني 
االأوفي���اء ومكافاأتهم بتج���ارب ال نظري لها عرب 
اإبرام �رشاكات ح�رشية مع �رشكات عاملية ريادية. 
ونح���ن ما�ش���ون يف اإط���الق اأن�شط���ة ت�شويقي���ة 
وترويجي���ة ذات جتربة فري���دة لها �شداها بني 
املت�شوق���ني الذين يتجاوبون معها انطالقااً من 

ر بثمن”. قناعتهم باأن التجارب الفريدة ال ُتقدَّ
 Visa من جانبه، قال مدي���ر الت�شويق لدى
يف ال����رشق االأو�شط و�شم���ال اإفريقيا كرمي بيغ: 
“ب�شفتن���ا الراع���ي الر�شم���ي لعملي���ات الدفع 
اخلا�ش���ة بالفيفا ح���ول العامل، فاإنن���ا فخورون 
 Visa بتوف���ري فر�شة لن تتكرر حلملة بطاقات
حل�ش���ور كاأ�س العامل الع���ام املقبل. نحن نقدر 
ال�شغف الكبري الذي يحمله ع�شاق كرة القدم يف 

املنطقة وم�رشورون ل�رشاكتنا مع واحدة من اأعرق 
ال����رشكات يف قط���اع التجزئ���ة يف املنطقة ملنح 
حمل���ة بطاقات Visa جتارب ت�ش���وق وجوائز ال 
تق���در بثمن. وخالل االأ�شهر املقبلة، نتطلع اإلى 
تعزيز �رشاكتنا مع ماجد الفطيم؛ لتوفري فر�س 
رائع���ة للمت�شوق���ني وجوائ���ز ل�شبع���ة فائزين 
حمظوظ���ني حل�ش���ور اأك���رب ح���دث ريا�شي يف 

العامل”.

“بناغاز” تدعم البطولة العاشرة لكأس الملك حمد للغولف

وفد من “الزياني للسيارات” يزور مصنع دايملر بالهند

حتت رعاي���ة كرمية من لدن عاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�شى اآل 
خليفة، �شاركت �رشكة غ���از البحرين الوطنية 
)بناغ���از( ك���راٍع ف�ش���ي يف البطول���ة العا�رشة 
لكاأ�س جاللة امللك حمد للغولف على التوايل، 

والتي ينظمها االحتاد البحريني للغولف.
تعت���رب ه���ذه البطول���ة اإح���دى البطوالت 
املرموقة الت���ي ت�شت�شيفها مملكة البحرين، 
حيث حتر�س ال�رشكة با�شتمرار على دعم مثل 
هذه الفعاليات والبطوالت الريا�شية ملا لها 
من دور كبري يف من���و احلركة الريا�شية التي 
ت�شه���م يف اإبراز ا�ش���م مملك���ة البحرين عربيا 

وعاملي���ا. ومت تك���رمي ال�رشكة نظ���ري رعايتها 
هذه البطول���ة التي اأقيمت يف النادي امللكي 
للغول���ف يف الف���رتة من 16 اإل���ى 18 نوفمرب 
التك���رمي نياب���ة  درع  ت�شل���م  حي���ث   ،2017
ع���ن ال�رشك���ة خليف���ة البوعينني )م����رشف اأول 
العالقات العامة( يف اليوم اخلتامي للبطولة.

كب���ريا  جناح���ا  املو�ش���م  ه���ذا  حق���ق 
حي���ث  الالعب���ني،  جان���ب  م���ن  وا�شتح�شان���ا 
ا�شتقطب���ت البطول���ة نح���و 96 م�ش���اركا من 
هواة وحمرتفني من مملكة البحرين، اململكة 
املتح���دة، املغرب ولبن���ان وغريهم من دول 

م�شاركة.

نظمت �رشكة الزي���اين لل�شيارات، املوزع 
احل�رشي ل�شيارات ميت�شوبي�شي وبيجو وام جي 
يف مملك���ة البحرين، رحل���ة ملجموعة من رجال 
االأعم���ال اإلى م�شنع داميلر ف���رع الهند الإنتاج 
�شيارات النقل الثقيل وال�شاحنات الذي يقع 
يف مدين���ة ت�شين���اي. وق���د مت الرتحيب بوفد 
�رشكة الزياين لل�شيارات، التي متتلك احلقوق 
احل�رشية لتوزيع مركبات ميت�شوبي�شي فو�شو 
يف مملك���ة البحرين، يف امل�شن���ع حيث اطلعوا 
من خ���الل جولة تعريفي���ة على اأه���م منتجات 

م�شنع داميلر. 
الوف���د عل���ى كيفي���ة �شناع���ة   واطل���ع 
مركب���ات ميت�شوبي�شي فو�ش���و وبعدها �ُشمح 
له���م بتجربة قي���ادة خمتلف اأن���واع املركبات 

التي �ُشنعت يف امل�شنع منها االإ�شدار االأخري 
م���ن �شاحنات كانرت وت���ي يف. ُت�شّنع �شاحنات 
وحافالت �رشكة ميت�شوبي�شي فو�شو يف م�شنع 
داميلر ف���رع الهن���د الإنت���اج �شي���ارات النقل 
الثقيل وال�شاحنات ال���ذي ت�رشف عليه داميلر 
اآ�شيا. ويقع امل�شنع املزود باأحدث التقنيات 

على م�شاحة اأر�س تبلغ 400 فدان.
وا�شتف���اد وفد �رشكة الزي���اين لل�شيارات 
من الرحلة حيث اأنهم اطلعوا على كيفية �شنع 
املركبات، فروؤية هذا االأمر قد �شاهم بال �شك 
يف تطورهم املهني.  رافق وفد �رشكة الزياين 
لل�شي���ارات املدير الع���ام لل�رشكة، حممد زكي 
ومدي���ر مبيعات �شاحنات فو�شو جريي�س بييد 

ومديرة الت�شويق يف ال�رشكة �شامية الكندي.
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�ضم���ن فعالي���ات ا����رة االدب���اء والكت���اب “ف�ض���اء 
�ضع���ر”  اقيمت م�ض���اء االربعاء 6 دي�ضمرب ق���راءة ابداعية 
يف دي���وان ال�ضاعرة فاطمة حم�ض���ن “اخبئة كي ال ينب�ض” 
و�ضيدير اللقاء ال�ضاعر كرمي ر�ضي ويقدمه ال�ضاعر احمد 

ال�ضرتاوي.

 اجلموع���ة ال�ضعري���ة اجلدي���دة، �ض���ادرة ع���ن “مركز 
عبدالرحمن كانو الثقايف” و“املوؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات 
والن�ر”، وت�ضمنت لوحات للفن���ان حامد البو�ضطة، التي 
اأ�ضاف���ت لق�ضائد فاطمة حنيناً، وحركة، ولغة ب�رية، اإلى 

جانب ترجمة اإلى اللغة االجنليزية ترجمها غريب عو�ض.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم املنوعات: 17111479(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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 637
 فتح جلوالء اآخر معاقل 
ال��ف��ر���ض اإث����ر م��ع��رك��ة 
ك���ب���رة ب��ي��ن��ه��م وب��ن 
امل�����ض��ل��م��ن ب��ق��ي��ادة 

ها�ضم بن عتبة.

 1830
 احلاكم العام الفرن�ضي 
اجل���زائ���ر دوب��وم��ون  يف 
يق�ضي  قانونا  ي�ضدر 
ف���ي���ه ب���ح���ق ال���ت�������رف 

باالأمالك الدينية.

 1877
اإدي�ضون يخرتع  توما�ض 
اآلة  وه��ي  الفونوغراف، 
ت�ضجيل  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
واإع����ادة ب��ث االأ���ض��وات 

امل�ضجلة.

1912
امللكة  اكت�ضاف متثال   
نفرتيتي  ال��ف��رع��ون��ي��ة 
اإخناتون  الفرعون  زوجة 
العمارنة  تل  منطقة  يف 

باملنيا يف جنوب م�ر.

 1934
ال����ك����وي����ت ت��ت��ع��ر���ض 
غزيرة  اأم��ط��ار  لهطول 
ع��دد  ت��ه��دم  اإل���ى  اأدت 
كبر من املنازل و ت�رر 
وعرفت  ن�ضمة،   18000
ه�����ذه ال�������ض���ن���ة ب�����ض��ن��ة 

الهدامة.

 1941
على  ي���اب���اين  ه���ج���وم   
ال���ق���اع���دة ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
االأمركية يف برل هاربر 
ال��ه��اواي، واأدى  يف ج��زر 
الهجوم اإلى تدمر كامل 

االأ�ضطول االأمركي.

مسافات

مسرحية “البيت المسكون” في البحرين
مبنا�ضبة احتفاالت اململكة بالعيد 
الوطن���ي املجي���د و�ضم���ن الفعاليات 
�ضت�ضهده���ا  الت���ي  الكث���رة  الفني���ة 
الب���الد، قرر الفنان واملنت���ج الكويتي 
عبدالعزي���ز امل�ضل���م تق���دمي م�رحي���ة 
الرعب  البيت امل�ضكون   ابتداء من 14 
– 15 – 16 دي�ضمرب على م�رح بتلكو 
بالهملة وامل�رحية م���ن تاأليف واإخراج 
امل�ضل���م وتطرح العديد م���ن الق�ضايا 
االجتماعي���ة واالقت�ضادي���ة الت���ي تهم 
ال�ض���ارع اخلليجي خ�ضو�ض���ا، وال�ضارع 

العربي عموما.
البي���ت   “ م�رحي���ة  اأن  يذك���ر 
امل�ضك���ون” قدمها امل�ضلم يف الكويت 
ودول اخلليج باأجزائها الثالثة وحققت 
جناح���ا كب���را خا�ض���ة يف جزئه���ا االول 

وي�ضارك فيه���ا نخبة من جنوم الكويت 
واخلليج ويتمي���ز العمل ح�ضب امل�ضلم 
باأ�ضل���وب م�رح���ي خمتل���ف، بعيداً عن 
االإ�ضف���اف والتجري���ح، وي�ضتم���ل على 

مزي���ج كوميدي فريد يف ظ���ل م�ضاركة 
جت�ضي���د  يف  الفني���ة  ال�ضاح���ة  جن���وم 
�ضخ�ضيات���ه، مو�ضح���اً اأن���ه يجم���ع بن 
خربة الكبار وموهبة ال�ضباب، يف مباراة 

ت���ع املتفرج، وم�ضراً  فنية حما�ضية متمُ
اإل���ى اأن متابعة اجلمهور للم�رحية تدل 
على النجاح الذي حققته واملو�ضوعات 

التي طرحتها.

“مرسى” كتاب يوثق قصص نجاح شباب البحرين

اخلري���ة  املوؤ�ض�ض���ة  ع���ن  �ض���در 
امللكية كت���اب جديد بعن���وان “مر�ضى” 
تق���دمي م�ضطف���ى ال�ضيد واع���داد اميان 
عبدالرزاق اخلاجة، ويت�ضمن الكتاب 10 
ق�ض����ض جناح ل�ضب���اب و�ضابات من ابناء 
البحرين اختلفت ظ���روف حياتهم لكنها 
التقت عند نقطة واحدة كانت هي نقطة 
االمل الت���ي غ���رت الكثر م���ن املوازين، 
ففق���دان االب �ضن���د احلي���اة وذخرها قد 
ياأخذ باالن�ضان ال���ى دروب خمتلفة وعند 
مفرتق الطرق وقفوا باملر�ضى وانطلقوا 

منه بكل امل الى حياتهم. 
ويف تق���دمي للكت���اب تق���ول اميان 
اخلاجة “عن���د عبور ج�ضور احلياة تتكاتف 
اجلهود املجتمعية لتك���ون درعا ح�ضينا 
متكنه���م من العب���ور باأم���ان ويفتح باب 
اخل���ر امام ه���وؤالء ال�ضباب ع���رب الرعاية 
امللكي���ة جلالل���ة املل���ك واهتم���ام �ضمو 
ال�ضي���خ نا����ر بن حم���د اآل خليف���ة بعمل 

املوؤ�ض�ض���ة اخلري���ة امللكي���ة، فيك���ون 
ل���كل ذل���ك االث���ر الكب���ر م���ن بع���د اهلل 
�ضل���م  اعتالئه���م  يف  وتعال���ى  �ضبحان���ة 
النج���اح وحتقيقه���م لالجن���ازات. ويكمن 
ال�ر ان االمل قد يتح���ول الى قوة تو�ضل 
االن�ض���ان ال���ى نقطة جناح وفخ���ر، فمهما 
واج���ه ال�ضخ����ض م���ن عراقي���ل يف حياته 
ويوا�ض���ل  يزيحه���ا  ان  ي�ضتطي���ع  فاإن���ه 
م�ضرته مبجرد ان يحمل ذلك ال�ضغف يف 
داخلة، ويوؤمن بالر�ضى بالق�ضاء والقدر 

ومي�ضي يف درب احلياة بحب وعطاء”.
ام���ا م�ضطف���ى ال�ضي���د فق���د كت���ب 
ع���ن ه���ذا الكت���اب “ان توثي���ق النماذج 
الطموح���ة م���ن اف�ض���ل الو�ضائ���ل الت���ي 
تنم���ى روح االرادة وحب االجن���از وغر�ض 
روح التحدي، فالنم���وذج �ضورة حقيقية 
لق�ضة جناح يتداوله���ا اجلميع ويطربون 
ويورثونه���ا  ويحفظونه���ا  لتفا�ضيله���ا 
البنائه���م، واملوؤ�ض�ضة اخلري���ة امللكية 
حتت�ض���ن املئات من ه���ذه النماذج التي 
ينبغي ان تدون وتوثق يف و�ضائل االعالم 
املرئي���ة وامل�ضموع���ة واملطبوع���ة، وم���ا 
هذا الكت���اب اال نتيجة للتنقيب عن هذه 
الكن���وز التي ا�ضفرت عن ب���روز جمموعة 
من ق�ض�ض النجاح التي خطها قلم ابنتنا 
اميان، حيث ا�ضتطاعت ان تلم بحكايات 
كوكبة م���ن ابنائنا االيتام الذين تربوا يف 
ربوع برام���ج وان�ضط���ة املوؤ�ض�ضة ونعموا 
مبكرمات جاللة امللك وبدعم من ال�ضاب 
الفار�ض الطم���وح رئي�ض جمل����ض االأمناء 

�ضمو ال�ضيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة”.

    BUZZ      
أحداث

ي�ضهل عليك ه���ذا اليوم االت�ضاالت ويزيل 
احلواجز 

يطراأ اليوم ما يعاك����ض م�ضاريعك اجلديدة 
قليالً 

يلق���ي الي���وم ال�ض���وء على ق�ضي���ة ر�ضوم 
مهمة او �ضلفة 

تظهر بع�ض التطورات الالفتة، ورمبا تطراأ 
م�ضوؤوليات 

خالفات م�ضتحكمة، وتعود االأفراح لت�ضيطر 
على االأجواء

تعي���د النظ���ر ه���ذا الي���وم يف ا�ضتثماراتك 
وطريقة اإ�رافك 

تن�ضى هم���وم العم���ل، ومتار����ض الريا�ضة 
بانتظام 

عليك م�ضوؤوليات جتاه �ضحتك، فاخرت 
املنا�ضب لذلك

ال تياأ�ض فاالأيام املقبلة حتمل اإليك الكثر 
من املفاجاآت

م���ا كل م���ا يتمن���اه االإن�ضان عل���ى ال�ضعيد 
ال�ضحي يتحقق 

اإذا قم���ت ببع����ض املراجعات، جت���د حلوالً 
لبع�ض مل�ضكالت 

اإي���اك والتقاع����ض واملماطلة ب�ض���اأن االأمور 
املفيدة الأع�ضابك 

الحمل:
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اأ�سامة املاجد

برعاية وزير شؤون اإلعالم...

يونس سلمان يدشن “ حروف الحب” في حفل كألوان قوس قزح
ا�ضتط���اع ال�ضاعر الغنائي القدير 
يون�ض �ضلم���ان ان يحتل موقعا ادبيا 
متخطيا االط���ر املحلي���ة وا�ضبح من 
اال�ضماء الالمع���ة يف ال�ضاحة ال�ضعرية 
العربي���ة ورافد ي�ض���ب ويغني النهر 
االدب���ي العرب���ي. يون����ض �ضلمان من 
ال�ضع���راء القالئ���ل الذي���ن ميتلكون 
لغ���ة م�ضقولة على نح���و رائع تذيب 
املتلق���ى يف بحور االب���داع رغما عنه، 
املف���ردة ال�ضعري���ة عن���ده مقد�ض���ه 
كالقي���د وه���ي دائم���ا حتم���ل معنى 
االم���ر، كم���ا ان���ه �ضديد الوف���اء وجم 
احلن���ان لل�ضع���ر، وي���وم اأم����ض االأول  
اعطانا يون�ض لوحة كلها روحا واحدة 
وهي ديوان “ حروف احلب” الذي مت 
تد�ضينه برعاي���ة وزير �ضوؤون االإعالم 
عل���ي الرميح���ي وبدع���م رئي�ضي من 
�ركة حامد الكاف التجارية وبتنظيم 
اإجن���از للفعالي���ات والعالقات  �ركة 

العامة. 
كان حف���ال جميال كاأل���وان قو�ض 
قزح بقي���ادة املذيعة ن�رين معروف 
، حيث بداأ بكلمة ملحمد خلف املدير 
للفعالي���ات  اإجن���از  ل�رك���ة  الع���ام  
والعالق���ات العامة ، ث���م عر�ض فيلم 
ق�ض���ر ع���ن جترب���ة يون����ض �ضلمان 
وبعده���ا الق���ى بع�ض م���ن ق�ضائده 
وبعدها دخلت فقرة تكرمي القائمن 

على احلفل وتوقيع الديوان.
يقع دي���وان “ ح���روف احلب” يف 
101 �ضفح���ة من احلج���م املتو�ضط 
وي�ضم جمموعة كب���رة من الق�ضائد 
الوطني���ة الت���ي كتبه���ا يف منا�ضبات 
خمتلفة وتغن���ى بها كب���ار الفنانن 
من داخ���ل البحرين وخارجها ، وا�رف 
عل���ى جمع الديوان واإع����داده ال�ضاعر 
حم�ضن احلم����ري ومقدمات الق�ضائد 
م����رمي فقيهي واالخ����راج والت�ضميم 

الأحمد ال�ضم�ض.

• غالف كتاب مر�ضى	

من مرفأ رأس رية في المحرق

إطالق أولى الرحالت البحرية لصيد اللؤلؤ 

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن لل�ضياح���ة 
البحري���ن  هيئ���ة  اأعلن���ت  واملعار����ض: 
لل�ضياح���ة واملعار�ض اإطالق اأولى الرحالت 
البحرية ال�ضياحية ل�ضيد وا�ضتخراج اللوؤلوؤ 
من مرف���اأ راأ����ض ري���ة مبحافظ���ة املحرق، 
متا�ضياً مع اخلط���ة الوطنية الإحياء �ضناعة 
اللوؤل���وؤ، التي مت اإقرارها م���ن قبل جمل�ض 
ال���وزراء واللجنة التن�ضيقي���ة برئا�ضة ويل 
العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����ض جمل����ض ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضمو 
امللكي االأمر �ضلمان ب���ن حمد اآل خليفة؛ 
بهدف حماية البيئة البحرية وتنظيم �ضيد 

وا�ضتخراج اللوؤلوؤ.
واأ�ض���ارت الهيئ���ة اإل���ى اأنه م���ع اإطالق 
الرحلة البحري���ة ال�ضياحية ف�ضيتم البدء يف 
تنظيم رحالت �ضي���د وا�ضتخراج اللوؤلوؤ يف 
مملكة البحرين عن طري���ق مراكز الغو�ض 
اأم���ام  الت���ي �ضتك���ون متاح���ة  املرخ�ض���ة 
املواطنن واملقيمن وال�ضياح من داخل 
وخارج اململكة للم�ضاركة يف تلك الرحالت 
وا�ضتخ���راج  �ضي���د  بتجرب���ة  واال�ضتمت���اع 
اللوؤل���وؤ، ونوه���ت الهيئ���ة اأن “راأ�ض رية” 
نقطة االنطالق الوحيدة للرحالت ال�ضياحية 

ل�ضيد وا�ضتخراج اللوؤلوؤ.

وبينت الهيئة اأن���ه ميكن للم�ضاركن 
احل�ض���ول على قائمة باملراك���ز املرخ�ضة 
ل�ضي���د  ال�ضياحي���ة  الرح���الت  لتنظي���م 
وا�ضتخ���راج اللوؤل���وؤ ع���ن طري���ق املوق���ع 
www.pearldiving.bh(( االإلك���رتوين

 )http://www.pearldiving.bh
املخ�ض�ض لرحالت الغو�ض و�ضيد اللوؤلوؤ؛ 
ليكون امل�ضدر املعتمد جلميع املعلومات 
واالأخبار املتعلقة بهذا ال�ضاأن، ما من �ضاأنه 
���ري هذه التجرب���ة املتميزة وي�ضاهم  اأن يمُ
اأي�ض���اً يف ت�ضلي���ط ال�ضوء عليه���ا؛ بغر�ض 
منح املهتمن بها من ال�ضياح واملقيمن 

فر�ض���ة التعرف على هذه املهنة عن كثب 
وجتربتها على اأر�ض الواقع.

“واأو�ضحت الهيئ���ة اأنه يجب على كل 
م�ضارك �راء تذك���رة خم�ض�ضة من املوقع 
االلك���رتوين، اأو ����راء تل���ك التذاك���ر م���ن 
املكتب ال�ضياحي الواقع يف مرفاأ راأ�ض رية 

قبل بدء الرحلة.
واأف���ادت الهيئ���ة ب���اأن رح���الت �ضيد 
وا�ضتخ���راج اللوؤلوؤ �ضتك���ون وفق اإجراءات 
تنظيمية ترتكز على حماية البيئة البحرية، 
اإذ ي�ضمح للم�ضاركن �ضواء من املواطنن 
واملقيمن وال�ضي���اح ب�ضيد 60 حمارة يف 

كل رحلة.
لهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����ض  واأ�ض���اد 
البحرين لل�ضياحة واملعار�ض ال�ضيخ خالد 
بن حم���ود اآل خليفة باالهتمام الذي يمُوليه 
ويل العه���د نائب القائد االأعل���ى والنائب 
ال���وزراء �ضاح���ب  االأول لرئي����ض جمل����ض 
ال�ضم���و امللكي االأمر �ضلم���ان بن حمد اآل 
خليف���ة باخلط���ة الوطني���ة الإحي���اء �ضناعة 
اللوؤل���وؤ يف مملكة البحري���ن الواقعة �ضمن 
م�ضاريع ومبادرات اللجنة التن�ضيقية التي 
تهدف حلماية البيئة البحرية واآلية تنظيم 

وا�ضتغالل ال�ضيد.



رعب على طائرة انفتحت نافذتها جًوا
حلظ���ة رع���ب حقيقية عا�سها الركاب على م���ن طائرة ب�سبب اإح���دى النوافذ التي ظلت 

مفتوحة طوال الرحلة، وذلك ح�سب فيديو ن�رشه موقع “ذا �سن” الربيطاين.
وعا����ش ال���ركاب الرعب، خ�سو�س���ا اأولئك الذين كان���وا بالقرب من الناف���ذة، حيث قال 

اأحدهم اإنه لن يركب الطائرة اأبدا بعد ما عا�سه خالل هذه الرحلة.
وق���ال موق���ع “ذا �سن” اإن الرحل���ة كانت متوجهة م���ن العا�سمة الرو�سي���ة مو�سكو اإلى 

كرا�سنادور، وهي مدينة يف جنوب رو�سيا.
وق���ال الراك���ب الذي �س���ور الفيدي���و “اللحظة الت���ي جل�ست فيها عل���ى مقعدي، ملحت 

النافذة مفتوحة”، واأ�ساف “النافذة كانت تهتز كثريا”.
وتابع “ق�سيت الرحل���ة كلها واأنا اأ�ساهد النافذة واأتابع ماذا �سيحدث، كنت اأ�سعر وكاأن 

هذه الطائرة اأكرب مني �سنًّا”.
وقالت �رشكة “اإ�ش 7” للخطوط اجلوية اإن الفيديو جرى ت�ضويره العام املا�ضي.. �رشكتنا 

ت�سم اأحدث الطائرات يف رو�سيا..”.
واأ�ساف “يتم فح�ش جميع طائراتنا بدقة قبل كل رحلة وفقا ملعايري ال�سالمة الدولية”.
فيم���ا رف�ست ال�رشكة التعليق عل���ى الفيديو، مكتفية بالقول “�ساحب الفيديو مل يقدم 

�سكوى ر�سمية”.  

رحيل “اإلفي�س بري�سلي” الفرن�سي

�ســمــــاء نــيــودلــهــــي “تــمــطــــر فــ�ســــالت بــ�ســريــــة” 
ق���ال �س���كان يف العا�سم���ة الهندي���ة نيودلهي، 
ثاين اأك���رب مدينة يف البالد بعد مومباي، اإنهم �سعروا 
بت�ساقط ف�س���الت من ال�سماء مث���ل املطر، يف وقت 
فتحت املحكمة الوطنية اخل�رشاء حتقيقا يف احلادث.

وطلبت املحكمة يوم اجلمعة املا�سي، من جلنة 
خا�س���ة ت�سم ممثلني عن املديري���ة العامة للطريان 
املدين، ومعهد بحوث الطيور وجمل�ش ال�سيطرة على 
التلوث، جم���ع عينات من املطر ال���ذي ت�ساقط على 

املناطق القريبة من مطار دلهي.
وحتق���ق اللجن���ة فيم���ا اإذا كان املط���ر املحمل 
بف�سالت يعود اإلى طيور مهاجرة اأو ف�سالت ب�رشية، 
وفق ما ذكرت �سحيف���ة “اإنديا تاميز” يف الثاين من 
دي�سم���رب اجل���اري. وكانت املحكمة ق���د اأقرت العام 
املا�س���ي غرامة قيمته���ا 50 األف روبي���ة )نحو 800 
دوالر( عل���ى اأي �رشكة طريان تق���وم اإحدى طائراتها 
باإف���راغ مراحي�ضه���ا يف اله���واء قبيل الهب���وط على 

االأر����ش. وقال اأع�ساء يف جلن���ة التحقيق اإن العينات 
اأر�سلت ال�سبت لالختب���ار؛ ملعرفة ما اإذا كانت تعود 
لب����رش اأم الطي���ور. وق���ال �سواتان���ر كوم���ار، رئي�ش 
اللجن���ة، اإن هذه التقارير �ستق���دم يف جل�سة ا�ستماع 
يف 5 دي�سم���رب. وطلب���ت اللجنة م���ن املديرية العامة 
للطريان امل���دين مراقبة هبوط الطائرات يف املطار؛ 
ل�ضمان عدم اإفراغ خزانات املراحي�ض اأثناء الهبوط، 
وعدم اإلقاء النفاي���ات يف املناطق ال�سكنية اأو يف اأي 

مكان اآخر قبل الهبوط.
ويت���م اإن�س���اء املراحي����ش على م���ن الطائرات 
لتخزي���ن النفاي���ات الب�رشي���ة اأثن���اء الرح���ات، ويتم 
التخل����ض من حمتوياتها من جانب طواقم فنية على 
الأر�ض مبجرد هبوط الطائرة. لكن خرباء يف الطريان 
يقول���ون اإن الت�رشيب قد يحدث يف بع�ش املراحي�ش 
خ���الل حتلي���ق الطائرة يف اجل���و، واأن ح���االت مماثلة 

حدثت بالفعل، وحتديدا يف الهند.

لعائلــة  موؤملــة  نهايــة 
اأقامت حفل �سواء 

اأقدم���ت عائل���ة مغربي���ة عل���ى اإقامة حفل 
�س���واء مع االأ�سدق���اء داخل املن���زل يف اأملانيا؛ 
ل�س���دة برودة الطق����ش يف اخل���ارج، االأمر الذي 
اأدى اإل���ى نق���ل ال�سي���وف اإل���ى امل�ست�سف���ى. 
ونقل���ت �سحيفة “بيل���د” االأملانية عن تعر�ش 
11 �ضخ�ضا )بينهم 6 اأطفال( للت�ضمم مبدينة 
اإيزينب���ورغ” االأملاني���ة، بعدم���ا اأقامت  “ن���وي 
عائل���ة مغربي���ة حفل �سواء داخ���ل منزل �سغري 
�سارك في���ه جمموعة من ال�سي���وف، الذين مت 
نقل بع�سهم للم�ست�سفى بعد االنت�سار ال�رشيع 
لبخار اأول اأوك�ضيد الكربون يف املنزل ال�ضغري. 
واأ�ساف���ت ال�سحيفة اأن العائلة املغربية دعت 
�سيوف���ا حلفل �سواء نهاي���ة االأ�سبوع املا�سي، 
وب�سبب ت�ساقط الثل���ج خارجا واالأحوال اجلوية 
ال�سيئ���ة يف ه���ذه الفرة م���ن ال�سن���ة، و�سعت 
العائلة �سواي���ة الفحم داخل املن���زل؛ من اأجل 

�سواء اللحم وتقدميه لل�سيوف.

الريا�سة ال جتدي 
نفًعا يف املدينة

وج���د العلم���اء م���ن اإمربي���ال كولي���دج يف 
لندن وجامع���ة ديوك يف الوالي���ات املتحدة اأن 
تلوث اله���واء يف املناطق احل�رشية يلغي الآثار 
الإيجابية ملمار�ضة الن�ضاط البدين، ح�ضبما ن�رشت 
جملة “The Lancet”. وقد ا�ستمرت الدرا�سة 
مل���دة عام���ني. و�س���ارك فيه���ا 119 �ضخ�ض���ا 
اأعمارهم من 60 عاما وما فوق. وكانت جمموعة 
من املتطوع���ني تعاين مر�ش االن�سداد الرئوي 
املزم���ن )40 مري�س���ا( وجمموع���ة اأخرى تعاين 
اأمرا����ش نق����ش تروي���ة القل���ب )39 مري�سا(.  
وكان امل�سارك���ون يتنزه���ون يف هايد بارك يف 
لندن اأو اأي منطقة يف �سارع اأك�سفورد املزدحم 
كل 8-3 اأ�سابيع ملدة �ساعتني. وتبني اأن حالة 
الرئتني حت�سن خالل ال�ساعة االأولى بعد النزهة 
يف املنطق���ة الهادئ���ة وا�ستم���ر املفعول ملدة 
ي���وم. وقل ت�سلب ال�رشايني بن�سبة 24 % لدى 
الأ�ضخا����ض الأ�ضحاء واملر�ض���ى الذين يعانون 
مر�ش االن�سداد الرئ���وي املزمن، وبن�سبة تزيد 
عل���ى 19 % ل���دى الأ�ضخا����ض الذي���ن يعانون 
مر����ش ال�رشي���ان التاج���ي للقلب. بينم���ا جلبت 
النزهة يف �سارع اأك�سفورد فائدة اأقل. فقد قل 
ت�سلب ال�رشايني لدى املتطوعني فقط بن�سبة 
4.6 %. ووفق���ا للعلماء، فاإن التعر�ش للثلوث 
لفرة ق�س���رية يقلل بدرجة كب���رية من فائدة 
الن�ض���اط البدين ملدة �ضاعت���ن. واأ�ضار العلماء 
اإلى ����رشورة اتخاذ تدابري للح���د من التلوث يف 
امل���دن، االأم���ر ال���ذي �سي�ساعد عل���ى حت�سني 

احلالة ال�سحية للم�سنني.
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نظفت حقيبة زوجها فربحت مليون دوالر
ربح���ت امراأة مبلغ ملي���ون دوالر بال�سدفة بعد اأن قامت بتنظي���ف حقيبة زوجها، بح�سب 
موق���ع “يو ب���ي اآي”، �رشحت روز اإيبارا من والية تك�سا����ش االأمريكية باأنها عرثت على تذكرة 
يان�سي���ب يف حقيب���ة زوجها. واأخرب زوج روز اأنه ح�سل على التذك���رة من اأحد اأ�سدقائه، الذي 

و�سعها يف حقيبته، بعد اأن خد�سها لظنه اأنها جمرد مزحة.
ولكن اأخربت روز اإيبارا م�سوؤويل اليان�سيب يف والية فريجينيا االأمريكية، برقم التذكرة، 

ليفاجئوها باأنها فائزة مببلغ مليون دولر.
وربحت اإيبارا وزوجها من تذكرة اليان�سيب، مبلغ 561798، بعد اقتطاع ال�رشائب.

دخ���ل مغن���ي ال���روك جوين هالي���داي، ال���ذي يو�س���ف باأن���ه “اإلفي����ش بري�سلي 
الفرن�سي”، م�ست�سفى يف باري�ش للعالج من �سعوبات يف التنف�ش.

ق���ال مكتب الرئي����ش الفرن�س���ي اإميانويل ماك���رون، االأربع���اء، اإن مغني الروك 
الفرن�سي جوين هاليداي تويف عن عمر يناهز 74 عاما بعد معركة مع ال�رشطان.

ويحظى هالي���داي ب�سهرة وا�سعة يف فرن�سا ويف ال���دول الناطقة بالفرن�سية وله 
م�سرية حافلة متتد الأكرث من 50 عاما.

واأ�سدر هاليداي، اأول اأغنية م�سجلة العام 1959.
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وعد البحري تعتزل 
الغناء عرب “الفي�سبوك”

اأعلنت املطربة ال�سورية وعد البحري عن قرار فاجاأ كل معجبيها متعلق باعتزالها 
الغن���اء. واأ�ضارت اإلى اأن اآخر تواجد فني لها، �ضيكون من خال حفل غنائي، �ضتحييه 
على اأر�ش فل�سطني، من دون حتديد موعده. وكتبت البحري عرب �سفحتها الر�سمية 
عل���ى “في�سبوك”، والت���ي يفوق عدد معجبيها املليون معج���ب: “اأ�سدقائي اأحبائي 
وكل م���ن وقف معي يف حيات���ي وم�سريتي الفنية ولكل من اأح���ب �سوتي وفني )اأنا 
اآ�ضف���ة جدا(؛ لأين �ضاأخذلكم واأعتزل الفن والغن���اء. اآخر تواجد يل فنيا �ضيكون على 

اأر�ش فل�سطني ع�سان يكون ختامه م�سك. اأ�ستودعكم اهلل الذي ال ت�سيع ودائعه”.
ونالت وعد البحري �سهرتها من اأدائها الأغاين امل�سل�سل التلفزيوين “اأ�سمهان”، 
من اإنتاج الع���ام 2008، واملتناول ل�سرية املطربة ال�سورية ال�سهرية باال�سم نف�سه، 
وهو م���ن بطولة املمثلة ال�سورية �س���الف فواخرجي. وقدمت وع���د البحري عددا من 

الكليبات الغنائية خالل االأ�سهر املا�سية، منها اأغنية بعنوان “الكلب”.

اأ�سغر ملكة يف العامل

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�سواحل ومن 3 اإلى 5 اقدام يف عر�ش البحر. درجة 

احلرارة العظمى 27، وال�سغرى 15 درجة مئوية.

الطق�ش معتدل 
ودافىء ن�سبيا مع 

كميات من ال�سحب.

الرياح جنوبية �رشقية اإلى جنوبية من 10 اإلى 
15عقدة وت�سل من 15 اإلى 20 عقدة احيانا 

ولكنها متقلبة االجتاه من 5 اإلى 10عقد يف البداية.

تعترب امللكة جيت�سون بيما، زوجة امللك جيمغه خي�سار منجيل واأنغ�ساك، ملك بوتان، 
اأ�سغر ملكات العامل.

وبح�س���ب ما ن�رشه موق���ع “بيزن�ش اإن�سايدر” فاإن امللكة جيت�س���ون تبلغ من العمر 27 
عاما، وجنحت يف خطف هذا اللقب بعد زواجها من ملك بالدها يف العام 2011.

ويف الوق���ت الذي كانت تدر�ش فيه جيت�سون يف اململك���ة املتحدة، ارتبط بها امللك 
جيمغه خي�سار بعد ق�سة حب كبرية، ثم تزوجها بعدما تقا�سم الزوجان حب الفن.

واأطلق عليهما البع�ش “ويليام وكيت” الهمااليا.
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