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• �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة يت�سلم هدية تذكارية من �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي	

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي يكرم رجل �الأعمال �الإمار�تي �لوجيه جمعة �ملاجد	
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عطلة عا�شور�ء 3 �أيام
�ملنام���ة - بن���ا: �س���در ع���ن رئي�س �ل���وزر�ء 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري خليفة بن �سلمان 
�آل خليف���ة تعمي���م ب�س���اأن عطلة ذك���رى عا�سور�ء 
ج���اء في���ه: �إن���ه مبنا�سبة ذك���رى عا�س���ور�ء للعام 
1439 هجري���ة، تعطل وز�ر�ت �ململكة و�إد�ر�تها 
وهيئاته���ا وموؤ�س�ساته���ا �لعام���ة يوم���ي �ل�سبت 
و�الأح���د �ملو�فق���ني للثالثني من �سه���ر �سبتمرب 
و�حلادي من �سه���ر �أكتوبر 2017، وحيث �إن يوم 
�ل�سبت يق���ع �سمن عطلة ر�سمي���ة، فيعو�س عنه 
بي���وم �الإثنني �ملو�ف���ق للثاين من �سه���ر �أكتوبر 

.2017

�أملنا كبري يف قادتنا ليوؤم �لوفاق و�ل�شالم 

جائزة “وفاء لأهل �لعطاء” ت�شتنه�ض همم �خلري و�لبذل

الوزراء: امل�ضيئة يف جمتمعاتنا... رئي�س  النماذج  العطاء” ُتربز  “وفاء لأهل 

�ضرف حفل التكرمي بح�ضور �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي... �ضمو نائب رئي�س الوزراء:

�ملنام����ة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك����ي �الأمري خليفة بن �سلم����ان �آل خليفة �أن �الأمل 
كب����ري يف قادتنا ويف توجهاتهم �خلرية لالجتماع د�ئًما 
على كلمة �سو�ء ليوؤم �لوفاق و�ل�سالم و�خلري و�ملحبة 

د�ئًم����ا يف �ملنطقة. ج����اء ذلك، لدى ��ستقب����ال �سموه 
بق�رص �لق�سيبية �أم�س حماف����ظ �جلنوبية �سمو �ل�سيخ 
خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة �لذي قّدم ل�سموه 
كبار �مل�ساركني يف جائزة �سموه للعمل �خلريي “وفاء 

الأهل �لعطاء”.  و�أك����د �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي بن 
خليف����ة �آل خليف����ة �أن �ساحب �ل�سم����و �مللكي رئي�س 

�لوزر�ء هو �لقدوة يف عمل �خلري ورد �جلميل 
لكل من يبذل يف �سبيل نه�سة �لوطن.

�لعاهل: �آل مرة تاريخ عريق ومو�قف ثابتة

�ملنام����ة - بنا: ��ستقب����ل عاهل �لبالد 
�ساح����ب �جلاللة �ملل����ك حمد ب����ن عي�سى 
�آل خليفة يف ق�����رص �ل�سافرية �أم�س، �سيخ 
�سمل قبيلة �آل مرة �الأمري طالب بن حممد 
بن الهوم بن �رصمي �مل����ري، ير�فقه �أبناءه 
حممد واله����وم، و�سع����د، وحم����د، ونايف، 
وفهد، وعلي، وعدد م����ن �أبناء عمومتهم، 
لل�س����الم عل����ى جاللت����ه مبنا�سب����ة زيارت����ه 

للبحرين.
ورح����ب جاللة �ملل����ك باالأم����ري طالب 
بن حممد، م�سي����د�ً باملكانة �لرفيعة �لتي 
يحظى بها بني �لقبائل �لعربية، معرباً عن 
بالغ تقديره ملا لقبيلة �آل مرة �لكر�م من 
تاري����خ عريق ي�سهد بنخوة �أبنائها وطيب 

�سريته����م ومو�قفه����م �لثابت����ة يف 
2دعم وحدة �ل�سعوب �خلليجية. 

�ضمو حمافظ اجلنوبية: خليفة بن �ضلمان قدوة يف عمل اخلري ورد اجلميل

3

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً �ل�سيخ خليفة بن علي وكبار �مل�ساركني يف �جلائزة 	

• جاللة �مللك م�ستقبال �سيخ قبيلة �آل مرة	

جو�هري: �إ�شر�ك �ل�شباب يف ق�شايا �لأمن �لغذ�ئي

         بدور املالكي من املحرق

�أ�س���اد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �سمو 
�ل�سي���خ عل���ي بن خليف���ة �آل خليف���ة بالدور 
�ل���ذي تنه�س به جائزة �سم���و �ل�سيخ خليفة 
ب���ن عل���ي �آل خليف���ة للعمل �خل���ريي “وفاء 
الأه���ل �لعطاء”وباإ�سهاماته���ا يف ��ستنها�س 
همم �خلري و�لبذل وت�سليط �ل�سوء على من 

ي�سخر جهده ووقته يف خدمة وطنه و�أمته.
جاء ذلك لدى ت�رصيف �سمو نائب رئي�س 
جمل����س �لوزر�ء حلفل ت�سلي���م �جلائزة �لذي 
�أقي���م م�س���اء �أم�س حت���ت �لرعاي���ة �لكرمية 

ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة.
و�ألقى �سمو �ل�سي���خ خليفة بن علي بن 
خليفة كلم���ة قال فيها: “�إن �أعمال �خلري يف 
ه���ذ� �لبلد �لعزي���ز كانت وم���ا ز�لت تتدفق 
بالعط���اء”، م�سيف���ا �أن “�سي���دي �ساح���ب 
�ل�سمو �لو�لد �لعزيز �الأمري خليفة بن �سلمان 
�آل خليفة رئي�س �لوزر�ء قدوتنا وقب�س �لنور 
�لذي نهت���دي به يف طريق دع���م من يعطي 

ويبذل يف �سبيل وطنه وجمتمعه”. 
�إد�رة  مدي���رة  �أعرب���ت  جهته���ا،  م���ن 
�ملنظم���ات �الأهلية بوز�رة �لعم���ل و�لتنمية 
�الجتماعية جن���وى جناحي يف كلمة لها نيابة 
عن �ملكرمني ع���ن �سكرها وتقديرها ل�سمو 
�ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة على �إطالق 
�سم���وه �جلائزة وم���ا متثله من د�ف���ع الإثر�ء 

�خل���ري  باأعم���ال  �ملجتمع���ات 
5و�لبذل و�لعطاء. 4

 ت�صوير خليل اإبراهيم
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����ش���م���وه ي�����وؤك�����د: ����ش���ع���ب ال���ب���ح���ري���ن �����ري����ك يف ك�����ل اإجن���������از م���و����ش���ع ت���ك���رمي

رئي�س الوزراء يت�سلم درع االحتاد العاملي لل�سالم واملحبة
اإ�شهامات �شموه بارزة يف تر�شيخ قيم ودعائم املحبة بني ال�شعوب 

املنام���ة - بن���ا: ت�شّل���م رئي�س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة بق�ر الق�شيبية اأم�س درع 
الت�شامح الذي منحه ل�شموه االحتاد العاملي 

لل�شالم واملحبة.
كم���ا ت�شلم �شم���وه اأي�ًشا وثيق���ة ثقافة 
ال�ش���الم العاملي���ة م���ن االحت���اد املذك���ور، 
وكذلك اإعالن االحتاد العاملي لل�شالم ب�شاأن 

تروي���ج ال�شالم كثقافة عاملي���ة وذلك خالل 
ا�شتقبال �شموه لل�شيخ ح�شام بن عي�شى اآل 

خليفة.
واأ�شاد االحت���اد العاملي لل�شالم واملحبة 
بال���دور ال���ذي ي�شطلع ب���ه �شاح���ب ال�شمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء يف ن�ر ثقافة ال�شالم 
عامليًّا من خالل اإ�شهامات �شموه يف تر�شيخ 
قي���م ودعائ���م املحب���ة وال�ش���الم والتعاي�س 

بني ال�شع���وب باختالف مكوناتها الدينية اأو 
الفكري���ة اأو الثقافية والعم���ل الدوؤوب على 

حتقيق الرفاهية ل�شعبه.
وع���ّ� �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء عن اعت���زاز �شم���وه به���ذا التكرمي 
ال���ذي يعد تكرمًيا من �شع���ب البحرين واإلى 
�شع���ب البحري���ن الأن���ه �ري���ك يف كل اإجن���از 
مو�شع تكرمي، موّجًها �شموه ال�شكر لالحتاد 

العاملي لل�شالم واملحبة على دوره الرائد يف 
اإف�شاء ثقافة ال�شالم التي اأ�شبح حاجة ملحة 
لل���دول وال�شعوب يف ع���امل م�شطرب ميوج 
بال�راع���ات والتوت���رات التي جتع���ل دعاة 

ال�شالم اأمام حتديات كبرة.
كم���ا عّ� �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
الوزراء ع���ن بالغ �شكره وتقدي���ره للم�شاعر 
الطيبة التي اأبداها املواطنون وامل�شوؤولون 

وموؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين وال���وزارات 
والهيئات احلكومي���ة والقطاعات املختلفة 
يف التعب���ر ع���ن تهانيه���م به���ذا التكرمي، 
وهي م�شاع���ر لها وقعه���ا يف النف�س وتدفع 
نحو املزي���د من العمل من اأج���ل هذا الوطن 
و�شعب���ه، �شاكًرا �شموه اجله���ود التي بذلها 
الوفد ال���ذي ت�شلم التكرمي نيابًة عن �شموه 

برئا�شة ال�شيخ ح�شام بن عي�شى اآل خليفة.

• �شمو رئي�س الوزراء لدى ت�شلمه الدرع	

اآل مرة تاريخ عريق و�سرية طيــبة ومواقـف ثابتـة
�شموه اأ�شاد بال�شالت العائلية التاريخية الوثيقة مع القبيلة... العاهل:

املنامة - بن���ا: ا�شتقبل عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة يف ق�ر ال�شافري���ة اأم�س، �شيخ 
�شم���ل قبيلة اآل م���رة االأم���ر طالب بن 
حممد بن الهوم بن �رمي املري، يرافقه 
اأبن���اوؤه حممد واله���وم، و�شع���د، وحمد، 
ونايف، وفه���د، وعلي، وعدد م���ن اأبناء 
عمومتهم، لل�شالم على جاللته مبنا�شبة 

زيارته للبحرين.
ورحب جاللة امللك باالأمر طالب بن 
حممد، م�شي���داً باملكان���ة الرفيعة التي 
يحظى بها ب���ني القبائل العربية، معرباً 
ع���ن بالغ تقدي���ره مل���ا لقبيل���ة اآل مرة 

الك���رام م���ن تاريخ عري���ق ي�شهد بنخوة 
اأبنائه���ا وطي���ب �شرته���م ومواقفهم 
الثابتة يف دعم وحدة ال�شعوب اخلليجية. 
كما اأ�شاد جاللته بال�شالت العائلية 
التاريخية الوثيقة مع قبيلة اآل مرة، وما 
ت�شهده العالقات امل�شرتكة من توا�شل 
م�شتم���ر بف�شل احلر����س املتبادل على 
حتقيق اخل���ر واملزيد من الرتابط بني 
اجلمي���ع متمني���اً جالل���ة املل���ك، لالأمر 
طال���ب ب���ن حممد ب���ن الهوم ب���ن �رمي 
امل���ري والأبن���اء قبيلت���ه كل التوفي���ق 
وال�ش���داد، مرحب���اً جاللت���ه باجلمي���ع يف 

بلدهم البحرين.

• جاللة امللك م�شتقبال �شيخ قبيلة اآل مرة	

جهود ال�سباب مهمة يف بناء احل�سارات وحتقيق التنمية
جاللته ت�شلم دعوة من الرئي�س امل�ري للمنتدى العاملي... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: ت�شل���م عاه���ل الب���الد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة ر�شال���ة خطية من رئي����س جمهورية 
م�ر العربية عبد الفتاح ال�شي�شي، تت�شمن 
دع���وة جاللت���ه حل�ش���ور فعالي���ات اأعم���ال 
املنتدى العاملي لل�شباب الذي ت�شت�شيفه 

م�ر ال�شقيقة يف نوفم� املقبل.
و�شلمت الر�شال���ة جلاللة امللك �شفرة 
جمهوري���ة م�ر العربية لدى مملكة البحرين 
ال�شفرة �شه���ى اإبراهيم حممد رفعت خالل 
ا�شتقب���ال جاللت���ه له���ا يف ق����ر ال�شافرية 

اأم�س. 
واأع���رب �شاح���ب اجلالل���ة، ع���ن �شكره 

وتقدي���ره عل���ى الدع���وة الكرمي���ة، متمنياً 
جن���اح اأعمال ه���ذا املنت���دى العاملي املهم 
وحتقي���ق االأه���داف املرجوة من���ه مبا يخدم 
ق�شاي���ا ال�شباب وتطلعاتهم، م�شيداً جاللته 
بعمق العالقات االأخوي���ة التاريخية الوثيقة 
الت���ي جتمع بني قي���ادة البلدين وال�شعبني 
ال�شقيقني وما و�شل���ت اإليه من م�شتويات 

متقدمة يف العديد من املجاالت.
واأ�ش���ار جاللته اإلى اأهمية جهود ال�شباب 
يف بن���اء ح�ش���ارات الدول وحتقي���ق اأهداف 
تنميتها امل�شتدام���ة، واأكد اأهمية تهيئتهم 
املنا�ش���ب  لت���ويل  بالعل���م  وت�شليحه���م 
•القيادية يف كل القطاعات خدمًة الأوطانهم. جاللة امللك م�شتقبال ال�شفرة امل�رية اأم�س	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�شى اآل خليف���ة ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة وويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االمر �شلمان ب���ن حمد اآل خليفة 
برقي���ات تهنئة الى امل�شت�ش���ارة االأملانية اجنيال مركل، 
مبنا�شبة فوزها يف االنتخابات ال�ملانية. اأعربوا فيها عن 
خال�س تهانيهم واأطيب متنياتهم لها، ولل�شعب االأملاين 

ال�شديق مزيدا من التقدم واالزدهار.

القيادة تهنئ مركل 
بفوزها يف االنتخابات
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تاأهيل العن�رص الب�شـري للإيفـاء مبتطلبـات التنميـة
نعتز بحر�س �ضعب البحرين على نه�ضة وطنه... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ضتقب���ل رئي�س ال���وزراء 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان 
اآل خليف���ة ع���دًدا م���ن اأف���راد العائل���ة املالكة 
وامل�ضوؤولني الذين رفعوا ل�ضموه التهاين مبنح 
�ضم���وه درع الحت���اد العاملي لل�ض���ام واملحبة 

تقديًرا لدور �ضموه يف ن�رش ال�ضام واملحبة. 
وخ���ال اللقاء، اأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو امللكي 
رئي����س الوزراء باملكانة والحرتام الدويل الذي 
حتظ���ى ب���ه مملك���ة البحري���ن لإجنازاته���ا التي 
حتقق���ت يف كل ميدان بف�ض���ل القيادة لعاهل 
الب���اد �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل 
خليف���ة. واأكد �ضع���ي احلكوم���ة امل�ضتمر لتبني 
ال�ضرتاتيجيات والربامج التي ترتقي بامل�ضار 
التنم���وي وجتع���ل العن����رش الب����رشي يف م�ضتوى 
تاأهيل���ي وتعليمي وتدريبي ق���ادر على الإيفاء 

مبتطلبات التنمية واحتياجاتها.
 وتب���ادل �ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي رئي�س 

الودي���ة  الأحادي���ث  احل�ض���ور  م���ع  ال���وزراء 
واملو�ضوعات ذات ال�ضاأن الوطني، حيث اأعرب 

�ضم���وه عن العت���زاز مبا يوايل �ضع���ب البحرين 
بذله يف �ضبيل نه�ضة وطنه وتقدمه ومبا يلعبه 

العن����رش الب����رشي م���ن دور حم���وري اأ�ضا�ضي يف 
عملية البناء والتنمية.

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقباً عدًدا من اأفراد العائلة املالكة وامل�ضوؤولني	

اخل���ري ورد اجلميل  ع��م��ل  ق����دوة يف  ���ض��ل��م��ان  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  اجل��ن��وب��ي��ة:  ���ض��م��و حم��اف��ظ 

العامل العربي بحاجة ملبادرات تربز قيم الإيثار ومد يد العون
“وفاء لأهل العطاء” ُتربز النماذج امل�ضيئة يف جمتمعاتنا... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س ال���وزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن �ضلم���ان اآل 
خليفة اأن الأمل كب���ري يف قادتنا ويف توجهاتهم 
اخل���رية لاجتماع دائًم���ا على كلمة �ض���واء ليوؤم 
الوف���اق وال�ضام واخلري واملحب���ة دائًما يف هذه 
املنطق���ة، ونحن ك�ضعوب �ضنبق���ى حلمة واحدة 

ولن يغرينا �ضيء.
ج���اء ذلك، خ���ال ا�ضتقبال �ضاح���ب ال�ضمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء بق����رش الق�ضيبية �ضباح 
اأم����س �ضمو حمافظ اجلنوبي���ة ال�ضيخ خليفة بن 
عل���ي بن خليف���ة اآل خليف���ة الذي ق���ّدم ل�ضموه 
كب���ار امل�ضاركني يف جائزة �ضم���و ال�ضيخ خليفة 
بن عل���ي اآل خليفة للعمل اخل���ريي “وفاء لأهل 

العطاء”.
واأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
باملبادرات التي يتبناها �ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
علي بن خليف���ة اآل خليفة والتي تهدف اإلى ن�رش 
ثقاف���ة العمل اخلريي واإ�ضاع���ة فكر رد اجلميل 
ملن قّدم وبذل يف �ضبيل وطنه واأمته ويف خدمة 
الإن�ضانية جمعاء، موؤكًدا �ضموه اأن العامل العربي 
اأحوج ما يكون في���ه اليوم ملثل هذه املبادرات 
يف ظل ما ميوج به من اأحداث يجب اأن تربز فيها 
قيم الإيثار ومد يد الع���ون، لفًتا �ضموه اإلى اأن 
مثل ه���ذه املبادرات وما حتمل���ه يف طياتها من 
قي���م اإن�ضانية نبيل���ة ت�ضتحق الدع���م فهي فخر 

لكل وطن تنطلق منه.
ونّوه �ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
بالأهمي���ة الت���ي ت�ضكله���ا جائ���زة �ضم���و ال�ضيخ 
خليفة بن عل���ي اآل خليفة للعمل اخلريي “وفاء 
لأه���ل العطاء” فهي ُت���ربز النماذج امل�ضيئة يف 
جمتمعاتن���ا والت���ي ت�ضتحق اأعماله���ا اخلرية اأن 

تكون قدوة ومثالً يحتذى به.
رئي����س  امللك���ي  ال�ضم���و  �ضاح���ب  واأك���د 
ال���وزراء اأن العمل اخلريي قب���ل اأن يكون ثقافة 
وج���زًءا اأ�ضياً م���ن عاداتنا وتقاليدن���ا فهو اأحد 
املنطلقات لديننا الإ�ضامي احلنيف والعمل به 
���ا وجمتمعيًّا، م�ضدًدا  يك���ون واجًبا دينيًّا واأخاقيًّ
�ضموه على اأن موؤ�ض�ضات املجتمع لها كل الدعم 
والإ�ضن���اد يف كل عمل ي�ضته���دف خري املجتمع 
ونه�ضت���ه وتقدم���ه واإ�ضاعة اأج���واء املحبة بني 
اجلمي���ع بف�ضل ما ي�ضيعه عم���ل اخلري من اأجواء 

طيب���ة يف املجتمعات وما ينعك����س اإيجابيًّا على 
العاقة بني اأفراد املجتمع.

ورف���ع �ضم���و ال�ضي���خ خليف���ة ب���ن علي بن 
خليفة اآل خليفة اأ�ضم���ى اآيات ال�ضكر والعرفان 
ل�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء على دعم 

�ضموه واإ�ضناده امل�ضتمر لكافة املبادرات التي 
ت�ضتهدف ن�رش ثقافة العمل اخلريي يف املجتمع، 
موؤكًدا �ضموه اأن �ضاح���ب ال�ضمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء ه���و القدوة يف عمل اخل���ري ورد اجلميل 

لكل من يبذل يف �ضبيل نه�ضة الوطن.

م���ن جانبهم، اأ�ضاد املكرم���ون بجائزة �ضمو 
ال�ضي���خ خليفة ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة 
للعمل اخلريي “وف���اء لأهل العطاء” بتوجيهات 
�ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء، وما 
اأب���داه �ضموه م���ن اإ�ضادة وتقدي���ر جلهودهم يف 

العم���ل اخلريي، الأمر الذي له بالغ الأثر وي�ضكل 
دعًم���ا واإ�ضناًدا لتقدمي املزيد، كم���ا اأعربوا عن 
تقديره���م ملب���ادرات �ضم���و ال�ضي���خ خليفة بن 
علي اآل خليف���ة والتي ت�ضتحق اأن تكون درو�ًضا 

يقتدي بها ال�ضباب يف الوطن العربي.

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقباً ال�ضيخ خليفة بن علي وكبار امل�ضاركني يف اجلائزة 	



بدور املالكي من املحرق

اأك����د نائب رئي�س جمل�����س الوزراء �سمو 
ال�سي����خ علي بن خليف����ة اآل خليف����ة اهمية 
اخل����ر  اعم����ال  تر�س����خ  الت����ي  املب����ادرات 
وجتعلها ثقافة عامة يف املجتمعات، وا�ساد 
�سموه بالدور ال����ذي تنه�س به جائزة �سمو 
ال�سي����خ خليفة ب����ن علي اآل خليف����ة للعمل 

اخلري “وفاء لأهل العطاء “وبا�سهاماتها 
يف ا�ستنها�����س همم اخلر والبذل وت�سليط 
ال�س����وء عل����ى من ي�سخ����ر جه����ده ووقته يف 

خدمة وطنه واأمته.
جاء ذلك لدى ت�رشيف �سمو نائب رئي�س 
جمل�س ال����وزراء حلفل ت�سلي����م جائزة �سمو 
ال�سي����خ خليفة ب����ن علي اآل خليف����ة للعمل 
اخل����ري “وفاء لأهل العط����اء” والذي اقيم 

م�ساء اأم�س حت����ت الرعاية الكرمية ملحافظ 
اجلنوبية �سم����و ال�سيخ خليفة ب����ن علي اآل 

خليفة.
واألق����ى �سم����و ال�سي����خ خليف����ة بن علي 
ب����ن خليفة اآل خليفة كلم����ة قال فيها: “اإن 
اأعمال اخلر يف ه����ذا البلد العزيز كانت ول 
زالت تتدف����ق بالعطاء، ويج����ب األ تن�سب 
اأبداً رغم كل الظروف املحيطة، بف�سل من 

اهلل �سبحان����ه وتعالى، ثم بف�س����ل قيادتنا 
الر�سي����دة الت����ي اأ�ساءت لن����ا طريق اخلر 
والعط����اء يف ه����ذا الوط����ن الغ����ايل بقيادة 
�سيدي ح�����رشة �ساحب اجلالل����ة امللك حمد 
ب����ن عي�سى ال خليفة مل����ك مملكة البحرين 
املف����دى، و�سيدي �ساح����ب ال�سمو امللكي 
الوال����د العزيز المر خليف����ة بن �سلمان اآل 
خليف����ة رئي�����س ال����وزراء و�سي����دي �ساحب 

ال�سمو امللك����ي المر �سلمان ب����ن حمد ال 
خليف����ة ويل العه����د نائ����ب القائ����د الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء”.
واأك����د �سم����وه اأنه منذ ما يق����ارب الع�رش 
�سنوات املا�سي����ة اأطلقنا جائزة البن البار 
والبن����ة البارة ومن ثم �سعين����ا لن�رش الوعي 
بالهتمام بالوالدي����ن وامل�سنني، وبف�سل 
من اهلل �سبحانه وتعالى ثم بف�سل ما نلقاه 
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�س����مو ال�س�ي�����خ خليف�����ة ب�����ن ع��ل���ي: خليف���ة ب������������������ن �س���لم����ان قب�س الن���ور لط���ري����ق دع����م اأعم�����ال اخل����ر

جــائــــــزة “وفــــــاء لأهـــــــل العطـــــــــــــاء” ت�ستنه�ض همم اخليـــر والبــذل
�رشف حفل التكرمي بح�سور �سمو ال�سيخ خليفة بن علي... �سمو نائب رئي�س الوزراء:

م����ن دعم ورعاية واهتم����ام من لدن �سيدي 
�ساحب ال�سمو الوال����د العزيز الأمر خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، والذي 
طاملا اأكد علينا ب�رشورة احلر�س على دعم 
وم�ساندة اأعمال اخل����ر والعطاء يف خمتلف 
املجالت، وتطوير اأوج����ه دعم اأعمال اخلر 
يف ه����ذا البل����د املعط����اء، ف�سم����وه قدوتنا 
وقب�س النور الذي نهتدي به يف طريق دعم 

من يعطي ويبذل يف �سبيل وطنه وجمتمعه، 
وعليه فقد مت تغير م�سمى اجلائزة لت�سمل 
كل اأعمال اخلر والعطاء واأن ل تقت�رش على 
الوالدي����ن وامل�سنني فقط. ويف هذا املقام 
ن�ستذك����ر ب����كل حب وتقدي����ر الدعم الكبر 
وامل�سان����دة الالحم����دوده م����ن ل����دن الوالد 
العزي����ز �سم����و ال�سيخ عل����ي ب����ن خليفة اآل 
خليف����ة نائب رئي�س جمل�����س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه بالهتم����ام باأعمال اخلر وغر�س 
قيم الرتاح����م يف املجتمع، فلكم يا �ساحب 

ال�سمو منا جزيل ال�سكر والعرفان.
اإدارة  مدي����رة  اأعرب����ت  جهته����ا،  م����ن 
املنظمات الأهلية ب����وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية يف كلمة لها نيابة عن املكرمني 
عن �سكرها وتقديرها ل�سمو ال�سيخ خليفة 
ب����ن عل����ي اآل خليف����ة عل����ى اط����الق �سموه 

له����ذه اجلائزة وم����ا متثله من داف����ع لإثراء 
املجتمعات باعمال اخلر والبذل والعطاء.

كم����ا مت يف احلفل عر�����س فلم وثائقي 
يج�سد الهتمام الذي يبديه �ساحب ال�سمو 
امللك����ي رئي�س الوزراء باأعم����ال اخلر، وما 
يقدم����ه �سموه من من����وذج فري����د للقيادة 
الت����ي ت�سع����ى دائما للب����ذل وت�سخر جميع 
المكان����ات خلدم����ات �سعوبه����ا والن�سانية 

جمعاء.
ثم تف�سل �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
اآل خليف����ة بت�سليم اجلائ����زة للفائزين بها 
من الأفراد واملوؤ�س�س����ات من داخل وخارج 
اململك����ة، اإذ اأعرب اجلميع ع����ن �سعادتهم 
به����ذا التك����رمي ال����ذي ميث����ل حاف����زا لهم 
لتق����دمي مزي����دا يف ميدان العم����ل اخلري 

والإن�ساين.

• •�سمو ال�سيخ خليفة بن علي يلقي كملته	 �سمو ال�سيخ علي بن خليفة ي�رشف حفل تكرمي الفائزين بجائزة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي “وفاء لأهل العطاء” 2017	

 ت�سوير خليل اإبراهيم

• اأثناء التكرمي	
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وزير الداخلية يبحث العالقات مع روبوك

“الداخلية” تبحث التعاون مع “الأغذية العاملي”

الق�سي�س هاين: رئي�س الوزراء قامة �سامقة يف ال�سالم واملحبة

رئي�س الوزراء يقود م�سرية النه�سة والتنمية
و�سام “فوبل” تتويج لتكري�س قيم املحبة وال�سالم

املنامة - مكتب الكني�سة الإجنيلية: اأكد خادم الكني�سة الإجنيلية العربية رئي�س جمعية البيارق البي�ساء الق�سي�س هاين 
عزي���ز، اأن رئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، عمل طيلة م�سرية حياته احلافلة من اأجل 
ال�سالم، لأن �سموه علم مبكًرا اأن الطريق اإلى ال�ستقرار والراحة النف�سية واجل�سدية وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة من 
اأجل الرتقاء باملجتمع واملواطن، ل ميكن اأن تتحقق اإل يف ظل اأجواء يعّمها ال�سالم واملحبة والتعاي�س ال�سلمي. واأ�ساف اأن 
�سم���و رئي����س الوزراء ل ياألو جهًدا يف الدعوة للحوار واللتفاف حول القيادة الر�سيدة من اأجل الت�سدي لأي حماولت حتاول 
النيل من وحدة وا�ستقرار البحرين، وهو القائل دائًما باأن البحرينيني �سعب واع ومفطور على ال�سالم وما نراه موؤخًرا دخيل 
على جمتمعنا. واأردف اأن مالم�سة �سمو رئي�س الوزراء ملتطلبات �سعبه، وقول �سموه اإنه يتابع �سخ�سيًّا احتياجات املواطنني 
واملقيمني ويراقب عن كثب خطط تنفيذها، يوؤكد اأن �سموه قامة �سامقة على �سعيد ال�سالم واملحبة، وما هذه التكرميات 

املتكررة اإل اأكرب دليل على تقدير واحرتام املجتمع الدويل لإجنازات �سموه اجلليلة.

املنامة - بنا: تلق���ى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة مزيًدا من 
برقي���ات الته���اين والتربيكات م���ن كب���ار امل�سوؤولني 
واملواطن���ني يف اململك���ة، وذل���ك مبنا�سبة من���ح �سموه 
درع الحت���اد الدويل لل�س���الم واملحب���ة، م�سيدين فيها 
باإ�سهام���ات �سمو رئي����س الوزراء يف اإر�س���اء دعائم قيم 
التعاي����س وال�س���الم واملحب���ة، وما يتمتع ب���ه �سموه من 
روؤي���ة حكيمة اأ�سهمت يف حتقيق العدي���د من النجاحات 
ململكة البحري���ن يف جمال التنمي���ة والتطوير، �سائلني 
املولى العلي القدير اأن يحفظ �سمو رئي�س الوزراء واأن 
ميتعه بواف���ر ال�سحة وال�سعادة وي�س���ّدد خطاه ملا فيه 

خري و�سالح مملكة البحرين.

رئيس جهاز األمن الوطني 
تلقى رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة برقية تهنئ���ة من رئي�س 
جهاز الأمن الوطني الفريق عادل الفا�سل مبنا�سبة منح 

�سموه درع الحتاد الدويل لل�سالم، هذا ن�سها:
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س جمل�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

ي�رشفن���ي وي�سع���دين اأن اأرف���ع اإلى مق���ام �سموكم 
الك���رمي حفظك���م اهلل ورعاك���م بالأ�سال���ة ع���ن نف�سي 
ونياب���ة عن كافة منت�سب���ي جهاز الأم���ن الوطني اأ�سمى 
اآي���ات الته���اين والتربي���كات وال���ولء مبنا�سب���ة تكرمي 
�سموك���م م���ن قبل الحت���اد العاملي لل�س���الم بالوليات 
املتح���دة الأمريكية ومنحكم درع الحتاد الدويل لل�سالم 
اعرتاًفا باإ�سهام���ات �سموكم يف تر�سيخ مفاهيم ال�سالم 
والت�سام���ح. اإن ه���ذا التك���رمي جاء ليت���وج دور �سموكم 
يف تكري����س قي���م الت�سام���ح وال�س���الم واملحب���ة والأمن 
والزده���ار، وا�ستكم���الً مل���ا حققته مملك���ة البحرين يف 
اإجنازات على امل�ست���وى الدويل يف �ستى املجالت، واإن 
�سعيك���م امل�ستمر وال���دوؤوب وجهودك���م العظيمة اإمنا 
هي انعكا�س لروؤي���ة �سموكم وا�ستكمالً مل�سرية العطاء 

النبيلة التي طاملا اأحطتمونا بها يف هذا البلد املعطاء.
حف���ظ اهلل �سموكم ووفقكم و�سّدد خطاكم ملا فيه 
خري للوط���ن والنهو�س به يف ظل قي���ادة �سيدي ح�رشة 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة عاهل 
الب���الد املفدى حفظ���ه اهلل ورعاه. وتف�سل���وا ب�سموكم 

بقبول فائق التحية وموفور الحرتام والإجالل

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الفريق رئي�س جهاز الأمن الوطني 

عادل بن خليفة الفا�سل 

وزير شؤون الدفاع
تلقى رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة برقية تهنئ���ة من وزير 
�س���وؤون الدفاع الفريق الركن يو�سف اجلالهمة مبنا�سبة 

منح �سموه درع الحتاد الدويل لل�سالم، هذا ن�سها:
�سي���دي �ساحب ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ي����رشين اأن اأبع���ث ل�سموك���م الك���رمي اأ�سم���ى اآيات 
درع  �سموك���م  من���ح  مبنا�سب���ة  والتربي���كات  الته���اين 
الت�سام���ح والتنوع م���ن الحتاد ال���دويل لل�سالم واملحبة 

“فوبال”.
اإن توايل ني���ل �سموكم اجلوائز العاملية يف خمتلف 
املج���الت ما هو اإل دليل على جه���ود �سموكم يف قيادة 
م�سرية التنمية والنه�سة احل�سارية يف مملكة البحرين.

وف���ق اهلل �سموكم و�سّدد على طريق اخلري خطاكم 
ومتعكم بال�سحة وطول العمر.

ودمتم �سموكم �ساملني موفقني
الفريق الركن

وزير �سوؤون الدفاع
يو�سف بن اأحمد بن ح�سني اجلالهمة

 فاطمة الكوهجي
اأك���دت ع�سو جمل����س ال�سورى فاطم���ة الكوهجي، 
اأن رئي����س جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، ق���اد م�س���رية نه�سوية 
وتنموي���ة يف مملكة البحرين، قائمة عل���ى منهج ال�سالم 
والتعاي����س واملحبة، وهو ما اأدى اإل���ى ازدهار اململكة، 
ومنّوه���ا، وجعله���ا منوذًجا ملجتم���ع قائم عل���ى املودة 

والتاآلف بني خمتلف فئاته ومكوناته.
وهّن���اأت  الكوهج���ي، �سم���و رئي�س ال���وزراء ملنحه 
درع الحت���اد ال���دويل لل�س���الم واملحبة، موؤك���دة اأن هذا 
التك���رمي ل�سمّوه ُي�س���اف اإلى �سجله الزاخ���ر بالإجنازات 
واملكت�سب���ات الت���ي قادها يف جم���ال العم���ل الإن�ساين، 
وجله���وده الكب���رية يف دع���م وم�ساندة م�ساري���ع ال�سالم 

والتعاي�س والتاآلف بني خمتلف �سعوب العامل.
واأ�سارت الكوهجي اإلى اأن هذا التكرمي ُيعد اإدراًكا 
���ا ملا يبذله �سمّو رئي�س الوزراء املوقر، من جهود  عامليًّ
جّب���ارة لن�رش ال�سالم والإخاء ب���ني جميع جمتمعات العامل، 
معتربة اأن هذا التك���رمي لي�س بغريب على �سمّوه، فهو 
يق���ود بكل حكم���ة واقت���دار احلكومة املوق���رة، ويتابع 
ب�سكل مبا�رش كافة امل�ساريع والربامج احلكومية الرامية 

اإل���ى حتقي���ق التنمي���ة امل�ستدامة يف اململك���ة، متا�سًيا 
م���ع الأه���داف الإمنائية لالألفي���ة وما بع���د 2015، التي 

اأطلقتها الأمم املتحدة قبل عامني تقريًبا.
وقال���ت الكوهج���ي اإن تكرمي �سمو رئي����س الوزراء 
و�س���اٌم ململك���ة البحري���ن، وي�سه���م يف تعزي���ز مكانتها 
���ا، ويربزه���ا بو�سفه���ا واح���دة م���ن اأوائ���ل دول  عامليًّ
الع���امل الت���ي تتخ���ذ م���ن ال�س���الم والت�سام���ح واملحب���ة 
والتاآلف والتعاي�س، مناه���ج اأ�سا�سية يف تنفيذ خططها 

وا�سرتاتيجيتها املتنوعة.

فيض التهاني
كم���ا تلقى �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء 

برقيات تهنئة من كل من:
- نبيل الزين وعائلته

- فوزي اأحمد كانو واأولده
- مدير اإدارة النقل اجلوي �سوؤون الطريان املدين وزارة 

املوا�سالت والت�سالت ابت�سام ال�سمالن 
- الرئي�س التنفيذي جلريدة “البالد” اأحمد البحر 

- رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطباء البحرينية حممد رفيع 
-   مدي���ر اإدارة اخلدم���ات الفني���ة ببلدي���ة املنطق���ة 

ال�سمالية ملياء الف�سالة 
- عائلة يتيم 

- عائلة ح�سن وحبيب اأبناء حممود 
- اإبراهيم علي نقي

- حممد يتيم 
- املدير العام ملعهد الإدارة العامة رائد �سم�س 

- رئي�س واأع�ساء ورواد ومنت�سبي جمل�س جا�سم بوطبنية
- ع�سو الهيئة ال�ست�سارية للمجل�س الأعلى في�سل احلمر 
- الرئي�س التنفيذي امل�سارك بنك انف�ستكورب حممد 

ال�رشوقي  
- رئي�س جمل����س الإدارة اإدارة املعار�س العربية حممد 

بن عبداهلل اآل خليفة 
- املدير التنفي���ذي للمبيعات اإدارة املعار�س العربية 

فوزي ال�سهابي 
- الوكي���ل امل�ساع���د للموارد الب�رشي���ة واخلدمات وزارة 

ال�سحة فاطمة الأحمد 
-  رئي�س جمعية املكاتب الهند�سية البحرينية مازن العمران   
- الرئي�����س التنفيذي لبن����ك البحري����ن للتنمية �سطام 

الق�سيبي 
- رئي����س جمعية الكلمة الطبية رئي����س الحتاد العربي 

للتطوع ح�سن بوهزاع 
- الوكي���ل امل�ساع���د لل�س���وؤون القن�سلي���ة وامل���وارد 

واملعلومات ال�سفري خليل اخلياط 
- وكيل وزارة اخلارجية عبداهلل عبداهلل.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقبل وزير 
الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة �سفري الوليات املتح���دة الأمريكية 

ل���دى اململك���ة ولي���ام روب���وك.  ومت يف اللقاء، 
ا�ستعرا����س العالق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدين 
وعدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك. 

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وكيل 
وزارة الداخلي���ة ل�س���وؤون اجلن�سي���ة واجلوازات 
والإقام���ة ال�سيخ را�سد بن خليفة اآل خليفة، يف 
مكتبه، مدي���ر مكتب برنام���ج الأغذية العاملي 
ل���دى دول جمل�س التع���اون اخلليج���ي عبداهلل 

الوردات. ومت يف اللقاء، ا�ستعرا�س م�ساهمات 
الربنامج وال���دور الفّعال الذي يوؤديه واجلهود 
ا، اإذ  املبذول���ة يف فل�سط���ني املحتل���ة خ�سو�سً
ثّمن مدير مكت���ب الربنامج، التعاون امل�سرتك 

الدائم يف دعم اأهداف الربنامج وم�ساعيه. 

توديع ضيف ثقيل
ع �سيفا ثقيال جثم دون ا�ستئذان، اكت�سب الهيبة من �سخامة جثته، تذعر من  كيف �ستودِّ

هدوئه، وتخ�سى غ�سبه وانفجاره.  
وقيل: اتق �رش احلليم اإذا غ�سب، فما بالك اإذا كان احلليم خزان برتول!

ا�ستقب���ل �س���كان منطقة عراد ب�س���ارات حزم خزانات الوق���ود حقائبها م���رارا، وتكرر عهد 
مغادرتها �سنوات طويلة.

وكلم���ا عال �سوت غ�سب الأهايل، �س���ك م�سوؤولو �رشكة املطار ال�سم���ع بتقارير املفت�سني 
الدوليني عن اللتزام باأمور ال�سالمة واحلر�س على البيئة و... و... .

ا�ستغ���رق املجل�س البلدي بنقا�سات عميقة وعقيم���ة، ووقع نواب اأ�سئلة واقرتاحات برغبة 
غري ملزمة د�ستوريا. 

ين�سب املر�سحون خيامهم النتخابية ب�سارع اخلزانات، ت�سمعهم وت�سحك عليهم، واأ�سبح 
احلنث باقتالعها، م�سري �سعارات مر�سحي اأثقل دائرة بالبحرين، ت�سم 14 األف �سوت.

... اإل���ى اأن ج���اء الفرج ب�س���دور توجيهات �سمو رئي����س الوزراء بنقل موق���ع اخلزانات اإلى 
داخ���ل مطار البحري���ن. ا�سطفيت �رشكة عاملية للت�ساميم، واخت���ري 12 مكتبا هند�سيا مرموقا، 

وت�سابقت �رشكات على املناق�سة ال�سخمة، وفازت �رشكة اإماراتية جديرة باملهمة.
ابتهج���ت لت�رشيح �رشكة مط���ار البحرين لوقود الطائرات عن بدء ت�سييد جممع باملطار بعد 

�سهر ي�سم 3 خزانات ب�سعة 10 اآلف مرت مكعب لكل منها. 
واأعود لل�سوؤال الأول: كيف �ستودع �سيفا ثقيال اإذا كانت تركته م�ساحة اأر�س قد ت�ستوعب 

بناء 20 بيتا لذوي الدخل املحدود؟

تيار
»لي�ست احلالوة يف الق�سب، بل ال�سكر فيه هو احللو«.

ين الرومي مولنا جالل الدِّ

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

• الق�سي�س هاين عزيز	

البحرين لن تاألو جهًدا من اأجــل رفعــة حقــوق الإن�ســان
منظمات دولية غري حكومية ت�سيد بتقرير اململكة:

املنام���ة - بن���ا: اأثنت ع���دة منظم���ات حقوقية 
دولي���ة غري حكومي���ة بالتطور الكبري ال���ذي ت�سهده 
حق���وق الإن�س���ان بالبحري���ن، م�سي���دة بكلم���ة رئي�س 
وفده���ا امل�س���ارك يف ال���دورة 36 ملجل����س حق���وق 
الإن�سان التي انعقدت موؤخرا بجنيف وتقرير اململكة 
الوطني الثال���ث ب�ساأن حقيق���ة الأو�ساع واملنجزات 
التي حتقق���ت خالل العام املن����رشم، والتي ُو�سفت 
باأنها جت�سد الطموح الذي ينبغي ال�سعي من اأجله يف 

�سبيل تعزيز ودعم وحماية حقوق الإن�سان.
واأجمع���ت تل���ك املنظمات يف �سي���اق مداخالتها 
اأمام املجل����س احلقوقي الدويل وعق���ب ا�ستعرا�س 
تقري���ر البحري���ن ال�سام���ل، اأن اململكة ل���ن تاألو اأي 
جه���د من اأجل العمل لرفعة �س���اأن احلقوق الإن�سانية 
ملواطنيه���ا واملقيمني ف���وق اأر�سها، ول���ن تتوانى 
ع���ن اتخاذ اأية خطوات اأو اإجراءات ت�سمن لها احتالل 
موق���ع متق���دم يف قائمة اأك���ر دول الع���امل احرتاما 
حلقوق الإن�سان، خا�سة بالنظر للتطورات املحرزة يف 
�سجلها احلقوقي والتي تعك�س جهودها املتوا�سلة 

يف هذا املجال.
واأب���رزت املنظمات يف اإط���ار دورها احليادي يف 
التعقيب عل���ى تقارير الدول وفق���ا للبند ال�ساد�س 
م���ن بنود جدول اعمال جمل�س حقوق الإن�سان الدويل 
اأهمي���ة الآلي���ات احلمائي���ة الوطنية الت���ي و�سعتها 
مملك���ة البحرين لتعمي���ق ثقافة حق���وق الإن�سان يف 
�ست���ى مفا�س���ل املجتم���ع وحماية قيمه���ا ومبادئها 

داخ���ل بنية العمل املوؤ�س�س���ي بالدولة، والتي تكفل 
جميعها تنفيذ املعاهدات والتفاقيات والتو�سيات 
الدولية التي ت�سب يف خدمة العمل احلقوقي برمته.

م���ن جهتها، اتفق���ت كل م���ن “منظم���ة معارج 
لل�س���الم والتنمي���ة” و”منظم���ة املدار����س الدولي���ة 
املتح���دة” عل���ى اأن تقري���ر البحرين ال�سام���ل الذي 
قدم���ه م�ساع���د وزير اخلارجي���ة يعط���ي اأ�سا�سا قويا 
مل���ا ينبغي اأن تقوم به ال���دول كافة لتعزيز موقفها 
احلقوق���ي اأم���ام املجتمع الدويل، �سيم���ا اأن البحرين 
لي����س لديه���ا م���ا تخفي���ه، وتظه���ر القوان���ني التي 
�سنتها والإجراءات التي اتخذتها على مدار ال�سنوات 
املا�سية مدى احلر����س على تطوير وتعزيز مفاهيم 
حماية حقوق الإن�سان. وقالت املنظمتان يف بيانهما 
وبع���د اأن اأ�سادتا بجهود البحري���ن امل�ستمرة حلماية 
حق���وق الإن�سان: اإن تقرير وفد اململكة ت�سمن روحا 
عالية م���ن الت�سام���ح، واأظهر كيف ت�سع���ى البحرين 
بداأب لتنفي���ذ التو�سيات التي اأعلن���ت اللتزام بها 
يف تقاريره���ا الدوري���ة الطوعية، كما قام���ت باإن�ساء 
العدي���د من الآليات احلمائية لتعزي���ز العمل بثقافة 
حقوق الإن�سان، �سيما ما يتعلق منها بوحدة التحقيق 
اخلا�سة وجلنة حقوق ال�سجناء ومكتب اأمني املظامل 
ب���وزارة الداخلي���ة، ف�س���ال ع���ن املوؤ�س�س���ة الوطنية 
حلق���وق الإن�سان وغريها م���ن املنظمات التي تتمتع 
با�ستق���الل م���ايل واإداري كام���ل ميكنها م���ن القيام 
مبهماتها. واأ�سارت املنظمتان اإلى اأن هناك العديد 

من اخلطط والربامج الت���ي د�سنتها مملكة البحرين، 
ومت الإعالن عنه���ا يف �سياق تقريرها الدوري الأخري، 
تك�س���ف مدى احلر�س الذي تبديه اململكة للنهو�س 
والرتق���اء ب�ستى جوانب حق���وق الإن�سان، ال�سيا�سية 
منه���ا واملدنية، موؤكدة على خط���ة البحرين الوطنية 
للنهو�س بامل���راأة، اإ�سافة اإلى ال���دورات التدريبية 
التي �ساركت فيها ونظمته���ا، ومنها: دورة الآليات 
الإقليمي���ة والدولية لتعزيز وحماي���ة حقوق الإن�سان 
ملوظفي ال���وكالت احلكومي���ة وموؤ�س�سات املجتمع 
امل���دين، تعك����س جميعه���ا م���دى الت���زام اململك���ة 
بتعزيز قيم مب���ادئ حقوق الإن�سان. م���ن جانب اآخر، 
اعترب “املركز الهن���دي لأمريكا اجلنوبية” و”منظمة 
الثقاف���ة الفريقي���ة العاملية” اأن هن���اك العديد من 
التدابري الفعالة التي اتخذتها اململكة ل�سمان اإقامة 
العدل اجلنائي، وهي تدابري تتوافق مع ال�سرتاطات 
الدولي���ة يف التحقيق يف اأية مزاع���م بوجود جتاوزات 
غ���ري قانونية اأو معام���الت ل اإن�ساني���ة،  واأن الآليات 
احلمائي���ة الوطني���ة التي اأن�سئ���ت موؤخ���را بالبحرين 
تلتزم ه���ي الأخ���رى باملعايري احلقوقي���ة املتعارف 
عليها �س���واء من حيث طبيعة ومراح���ل تاأ�سي�سها اأو 
طريق���ة عملها اأو و�سائ���ل الر�س���د اأو املتابعة التي 
تنتهجه���ا اأو املالحقة الق�سائي���ة لق�ساياها، وذلك 
ل�سمان عدم اخلروج عن الأطر القانونية واحلقوقية 

املفرو�سة.
واأ�سافت املنظمتان اأن جميع الأحكام ال�سادرة 

عن حماكم ال�سالم���ة الوطنية قد مت ا�ستعرا�سها اإما 
ع���ن طريق املحاك���م املدنية عن طري���ق ال�ستئناف 
اأو م���ن خالل اللجنة الق�سائي���ة اخلا�سة التي اأن�ساأها 
املجل�س الأعل���ى للق�ساء لفح�سه���ا، واأنه مت�سيا مع 
ا�ستنتاجات تقرير جلنة التحقي���ق امل�ستقلة، اأوقف 
الدع���اء جمي���ع التهم التي تتدخ���ل يف احلق يف حرية 
التعب���ري وممار�سته���ا، وا�سفة مثل ه���ذه الإجراءات 
وغريها باعتبارها تنم ع���ن روح الت�سامح البحرينية، 
والت���ي ت�ستهدف تعزيز الت�سام���ن الوطني من اأجل 
بناء وتعم���ري الأمة.ويف �سياق ثن���اء املنظمتني على 
اأو�ساع حري���ة الراأي والتعب���ري وال�سحافة باململكة، 
قالت���ا اإنهم���ا ي�سجع���ان جه���ود اململك���ة و�سعيه���ا 
املتوا�س���ل لو�سع ال�سيغ���ة النهائية مل�رشوع قانون 
جدي���د لل�سحاف���ة وو�سائ���ل الإع���الم الإلكرتوني���ة، 
وذلك به���دف تعزيز حري���ة وا�ستق���الل املوؤ�س�سات 
ال�سحفي���ة والإلكرتوني���ة وفق���ا للقواع���د الدولية، 
ول �سيم���ا العه���د الدويل اخلا�س باحلق���وق املدنية 
وال�سيا�سي���ة، مو�سحتني اأن مبادئ م����رشوع القانون 
حتظر اأي دعوات للعنف اأو الكراهية اأو اأي تهديدات 
لالأمن القوم���ي اأو النظام العام اأو اأي انتهاك حلقوق 
اأو �سمع���ة اأو كرام���ة الآخري���ن اأو الآداب العام���ة واأي 
انته���اك ملبادئ حقوق الإن�سان، الأمر الذي يعزز حق 
ال�سحافيني يف التعبري عن اآرائهم باأمان وا�ستقاللية 
يف اإطار الد�ستور والقانون، مبا يف ذلك �سمان احلق 

يف احل�سول على املعلومات وتعميمها.

ويف اإط���ار تنام���ي تقدير املنظم���ات احلقوقية 
الدولي���ة غ���ري احلكومي���ة جله���ود البحري���ن، لف���ت 
بيان “منظم���ة برنامج ال�سحة والبيئ���ة” اإلى طبيعة 
التنفيذي���ة والق�سائي���ة املتخ���ذة ملن���ع  التداب���ري 
اأي حتري����س عل���ى الطائفي���ة والعن���ف اأو الكراهية 
القومي���ة اأو الديني���ة اأو العن�رشية يف و�سائط الإعالم، 
وفق���ا للقانون اجلنائي، ب�سيغت���ه املعدلة، وقانون 
ال�سحاف���ة احلايل، م�س���ددة عل���ى اأن البحرين تقدم 
جترب���ة حقوقية مبهرة، خا�سة م���ع التطور احلقوقي 
امللحوظ على جميع ال�سعد، وتركيزها على ا�ستمرار 
احلوار الوطني وتعزيز رفاهية ال�سعب، وموا�سلتها 
جهوده���ا لتعزيز امل�س���اواة بني اجلن�س���ني و�سمان 
مكانة امل���راأة ال�سيا�سي���ة والجتماعية والقت�سادية 
يف املجتم���ع.  واأ�س���اد بي���ان املنظمة ب���دور املجل�س 
الأعل���ى للمراأة ال���ذي يويل اهتمام���ا خا�سا ملو�سوع 
اأبناء املراأة البحريني���ة املتزوجة من اأجانب، وي�سعى 
اإلى حت�سني و�سعهن من خالل م�ساهمتهن يف اتخاذ 
التدابري الالزمة للح�سول عل���ى اخلدمات الأ�سا�سية 
املتاح���ة للمواطنني، م�سرية اإل���ى اأن جمل�س الوزراء 
ا�سدر ق���رارا باملوافقة على م����رشوع قانون بتعديل 
بع�س اأحكام قانون اجلن�سي���ة البحرينية، مما ي�سمح 
مبنح اجلن�سي���ة البحرينية لأطفال امل���راأة البحرينية 
املتزوجة من اأجانب مبوجب قواعد ومعايري حمددة، 
وق���د اأحيل املو�س���وع اإلى ال�سلط���ة الت�رشيعية وفقا 

لالإجراءات الد�ستورية والقانونية. 
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“بايدك” ر�سالة للعامل �أن �لبحرين و�حة �أمان

دور حيوي للبحرين يف مكافحة �لإرهاب حمليا و�إقيلميا

تهيئة املقومات والإمكانات ل�ضمان جناح امللتقى... نا�رص بن حمد:

تطوير التعاون التدريبي مع �رصطة دورم الربيطانية... رئي�س الأمن العام:

الرفاع - قوة الدفاع: تراأ�س قائد احلر�س امللكي 
رئي�س اللجنة العليا ملعر�����س وموؤمتر البحرين الدويل 
للدف����اع العميد الركن �ضم����و ال�ضيخ نا�رص ب����ن حمد اآل 
خليفة اأم�����س الجتماع التنظيمي ال����دوري للجنة العليا 
 2017 ال����دويل للدف����اع  ملعر�����س وموؤمت����ر البحري����ن 
“بايدك”، وال����ذي �ضتحت�ضن البحري����ن ن�ضخته الأولى 
يف الف����رة من 16 اإلى 18 اأكتوب����ر 2017، حتت رعاية 
عاه����ل البالد القائد الأعل����ى �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة.
واأكد �ضموه اأن اإقام����ة الفعالية الأمنية والدفاعية 
الدولي����ة املتفردة عل����ى اأر�س اململكة يبع����ث ر�ضالة 
للع����امل باأن مملكة البحرين هي واحة الأمن والأمان، كما 
يع����د م�ضاهمة من جان����ب اململكة يف تعزي����ز ال�ضتقرار 

الإقليمي، ومكافحة التطرف والإرهاب.
واأ�ضاف �ضمو قائ����د احلر�س امللكي رئي�س اللجنة 
العلي����ا ملعر�����س وموؤمت����ر البحري����ن ال����دويل للدف����اع 
2017 اأن النجاح����ات التي �ضيحققه����ا معر�س وموؤمتر 
البحرين الدويل للدف����اع بن�ضخته الأولى 2017 �ضيزيد 
الطموح اإلى تطوي����ر واإبراز �ضناعة املعار�س يف مملكة 
البحري����ن؛ لتحقيق مزيد من فر�����س النمو والزدهار يف 
هذا القط����اع املهم. واطلع قائد احلر�����س امللكي على 
اآخر ا�ضتع����دادات اللجان العاملة، وم����ا و�ضلت اإليه من 
جاهزية تامة يف الوقت املنا�ضب. و�ضدد على اأن اللجنة 
العلي����ا تتطل����ع اإلى تن�ضي����ق جميع اجله����ود الع�ضكرية 
والدبلوما�ضية امل�ضرك����ة؛ لتعزيز التعاون بني مملكة 

البحري����ن واملجتم����ع ال����دويل، ودعم اأه����داف قوة دفاع 
البحرين، وجذب ال�ضتثم����ارات، وتوطني التكنولوجيا، 
وتن�ضيط القط����اع ال�ضياحي. ووجه اإلى �رصورة م�ضاعفة 
اجله����ود القائم����ة عل����ى العم����ل املح����رف الدقي����ق يف 
�ضبيل ا�ضتح�ض����ار عوامل النجاح والتميز كافة، وتعزيز 
العتم����اد على الكف����اءات الوطني����ة ال�ضاب����ة لكت�ضاب 
املهارات واخلربات، وال�ضتفادة من الطاقات املبدعة، 
والأفكار اخلالقة. من جانب����ه، اأعرب رئي�س جمل�س اأمناء 
مرك����ز البحري����ن للدرا�ض����ات الإ�ضراتيجي����ة والدولي����ة 
والطاق����ة “درا�ض����ات” املتح����دث الر�ضم����ي ملعر�����س 
وموؤمت����ر البحرين الدويل للدفاع رئي�س اللجنة املنظمة 
للموؤمتر ال�ضيخ عبداهلل ب����ن اأحمد اآل خليفة عن امتنانه 
واعت����زازه بدعم وتوجيهات �ضم����و ال�ضيخ نا�رص بن حمد 
اآل خليفة، وحر�س �ضموه الكبري على تهيئة املقومات 
والإمكان����ات كافة التي ت�ضمن ململك����ة البحرين جناحاً 

باه����راً يف تنظيم هذا امللتقى الدفاعي – الإ�ضراتيجي 
ال����دويل، وحتقي����ق الأه����داف املاأمولة. من جان����ب اآخر، 
ا�ضتقب����ل �ضمو قائد احلر�س امللكي يف مكتبه بالقيادة 
العام����ة اأم�����س، وفًدا م����ن القيادة املركزي����ة للعمليات 
اخلا�ضة التابعة للق����وات الأمريكية، بح�ضور قائد قوة 
احلر�����س امللك����ي اخلا�ضة �ضم����و الرائد الرك����ن ال�ضيخ 
خال����د بن حم����د اآل خليفة. وخ����الل اللقاء، رح����ب �ضموه 
بالوف����د الأمريكي، م�ضي����ًدا �ضموه بالعالق����ات القائمة 
والتع����اون امل�ض����رك بني مملك����ة البحري����ن والوليات 
املتحدة وما ت�ضه����ده تلك العالقة من تطور ومناء على 
ال�ضعيد الع�ضكري، كما مت بحث عدد من املو�ضوعات 
ذات الهتم����ام امل�ضرك. ح�رص اللق����اء �ضفري الوليات 
املتح����دة الأمريكية لدى مملكة البحري����ن وليام روبك، 
وامللح����ق الع�ضك����ري الأمريك����ي املعتمد ل����دى مملكة 

البحرين العقيد �ضتيفن ف�ضنت.

املنامة - وزارة الداخلية: عق����د رئي�س الأمن العام اللواء طارق احل�ضن، اجتماعا 
اأمني����ا مو�ضعا مع رئي�س �رصطة مقاطعة دورم مايكل بارتون، على هام�س زيارة رئي�س 
�رصط����ة مقاطعة دورم باململكة املتح����دة احلائزة اأف�ضل مركز ب����ني قطاعات ال�رصطة 
باململك����ة املتح����دة، والوفد املرافق ململك����ة البحرين يف اإطار احلر�����س على تطوير 
جم����الت التع����اون والتدريب بني البلدي����ن ال�ضديقني. واأكد رئي�����س الأمن العام اأن 
زي����ارة رئي�س �رصطة مقاطعة دورم باململكة املتحدة والوف����د املرافق، تاأتي يف اإطار 
حر�����س وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة باأهمية ا�ضتمرار التوا�ضل وتبادل التجارب 
واخلربات مع ال����دول املتقدمة وال�ضديقة مبا ي�ضهم يف تعزيز بناء القدرات وتطوير 
العمل ال�رصطي، و�ضول اإلى تقدمي خدمات اأمنية رفيعة، تعزز ثقة املواطنني وحتقق 
اله����دف الأ�ضم����ى للعمل ال�رصط����ي. ويف الجتماع، اأ�ض����ار رئي�س الأمن الع����ام، اإلى اأبرز 
التحديات الأمنية التي يتم العم����ل على مواجهتها بالدقة والكفاءة املطلوبة، منوها 
يف هذا ال�ضدد اإلى الدور احليوي الذي تنه�س به مملكة البحرين يف اإطار تعزيز العمل 
امل�ضرك ملكافحة الإرهاب وجتفيف منابعه حمليا واإقليميا ودوليا. ومت يف الجتماع، 
بحث عدد من املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرك، من بينها ال�ضبل الكفيلة بتحقيق 
الأمن اللكروين وال�ضتعان����ة باأحدث املنظومات التكنولوجي����ة والتدريبية وتاأهيل 
منت�ضب����ي الأجهزة الأمني����ة بالدورات واملناهج الأمنية والعلمي����ة ال�ضاملة وفق النظم 
واملعاي����ري الدولية، كما مت مناق�ضة التعاون البناء يف  عدد من املجالت الأمنية ومن 
بينها تطوير التدريب ال�رصطي يف �ضوء مذكرة التفاهم بني كلية ال�رصطة الربيطانية 
ووزارة الداخلي����ة والعم����ل امل�ضتمر على تطوير املناه����ج التدريبية يف جمال مكافحة 
اجلرائ����م الإلكرونية والأدلة اجلنائية وتطوير املخترب اجلنائي وذلك يف اإطار مواكبة 

التطوير احلا�ضل يف جمال اإعداد الكوادر وفق اأحدث النظم واملعايري الدولية.
كم����ا ا�ضتعر�����س اجلانبان، �ضب����ل دعم وتطوي����ر التعاون والتن�ضي����ق الأمني بني 
البلدي����ن ال�ضديق����ني يف جمالت التدريب، م����ن بينها الربنام����ج التدريبي امل�ضرك 
واملمت����د حتى العام 2020 وي�ضمل ع����ددا من الدورات التدريبي����ة، منها دورة م�رصح 
اجلرمي����ة ودورة تتعلق بالتحقيق باجلرائم املتعلقة باحلرائق واأخرى حول الب�ضمات، 

مبا ي�ضهم يف فتح اآفاق جديدة لتبادل اخلربات يف املجال الأمني.
كما ا�ضتمل الجتماع على اإيجاز ت�ضمن تاريخ �رصطة البحرين ومبادئها بالإ�ضافة 

اإل����ى اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الإرهاب والتع����اون الإقليمي والدويل يف هذا 
املج����ال. وكان رئي�����س �رصطة مقاطع����ة دورم باململكة املتحدة والوف����د املرافق، قد 
ا�ضته����ل زيارته بزيارة اإلى مديرية �رصطة حمافظة املح����رق ، حيث اطلع على التجربة 
املتمي����زة التي تنفذها يف جمال ال�رصاكة املجتمعية والتي ا�ضتطاعت حتقيق جناحات 
متمي����زة يف جم����ال التوا�ضل م����ع املجتمع وحل كثري م����ن امل�ضكالت مب����ا يعزز الدور 
الجتماعي لل�رصطة، كما قام الوفد بزيارة ملدر�ضة زبيدة البتدائية للبنات واطلع عن 
ق����رب على جتربة املدر�ضة يف تعزيز الن�ضيج الجتماعي. ويف اإطار زيارة رئي�س �رصطة 
مقاطعة دورم باململكة املتح����دة والوفد املرافق، قام الوفد بزيارة ج�رص امللك فهد 
والذي ي�ض����كل �رصيانا حيويا يف جمالت النقل والتنق����ل ، وكذلك الأكادميية امللكية 
لل�رصطة  حيث اطلع على اإيجاز ب�ضاأن براجمها التعليمية والتدريبية واخلطط املعمول 
به����ا لإعداد رجال الأمن وفق اأحدث املعايري الدولية، كم����ا قام الوفد بجولة تفقدية 
ب����ني مراف����ق الأكادميية واطل����ع على جانب م����ن م�ضامني مناه����ج التدري�س املتبعة 
وكذل����ك اخلطط التدريبي����ة. كما �ضملت زيارة الوف����د الإدارة العامة للمباحث والأدلة 
اجلنائي����ة والإدارة العام����ة ملكافحة الف�ض����اد والأمن القت�ض����ادي واللكروين، اإذ مت 

الطالع على �ضري العمل فيها ومهامهما ودورهما يف حفظ الأمن وتطبيق القانون.

• �ضمو قائد احلر�س امللكي يراأ�س الجتماع التنظيمي	

وفد من �رشطة خدمة �ملجتمع يزور �ملعنفة

�إحالة �ملت�سبب بحادث عايل للمحكمة حمبو�ًسا

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتاأمني ذكرى عا�سور�ء

حمامية تطالب بـ “�لإقامة �جلربية” بحق موكلها 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رصح مدي���ر 
ع���ام مديرية �رصط���ة املحافظ���ة ال�ضمالية باأن 
وفًدا م���ن �رصطة خدمة املجتمع باملديرية، قام 
بزيارة ال�ضيدة املعنفة التي تعر�ضت لل�رصب 
املربح من طليقها قبل اأيام، حيث مت الطالع 
عل���ى حالتها وظروفها ال�ضحية والوقوف على 
الأ�ضب���اب الت���ي اأدت اإلى وقوع ه���ذا العتداء 
بجانب التوا�ض���ل املبا�رص مع اجلهات املعنية، 
مو�ضًح���ا اأن الزي���ارة تاأت���ي يف اإط���ار متابع���ة 

الق�ضاي���ا الأ�رصي���ة وحتقي���ق الرعاي���ة الالحقة 
واأوّجه امل�ضاع���دة الالزمة للمت�رصرين. واأو�ضح 
اأن مكت���ب الق�ضاي���ا الأ�رصي���ة باملديرية يعمل 
على تقدمي خدم���ات الرعاية والتاأهيل الالزمة 
للمعر�ض���ات للعنف الأ�رصي مب���ا ي�ضمن تعزيز 
ال�ضتقرار الأ�رصي والجتماعي والنف�ضي لأفراد 
الأ����رصة واملجتمع، لفًتا اإلى اأن عمل املكتب ل 
يقت����رص على معاجلة حالت العنف الأ�رصي التي 

تقع يف حميط الأ�رصة.

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: ����رصح رئي�س 
نياب���ة امل���رور ح�ض���ني البوعل���ي ب���اأن النيابة 
با�رصت التحقيق يف حادث الت�ضادم الذي وقع 
ي���وم اأم�س الأول على �ض���ارع ال�ضيخ خليفة بن 
�ضلمان، ونت���ج عنه وف���اة 3 اأ�ضخا�س واإحداث 
تلفيات مبمتلكات الغري والقيادة دون حيطة 
وحذر وتغيري امل�ض���ار دون العناية. وقال: مت 

ا�ضتج���واب املته���م قائ���د املركب���ة املت�ضببة 
���ا على ذمة  باحل���ادث واأم���رت بحب�ضه احتياطيًّ
الق�ضي���ة، وباإحالت���ه حمبو�ًض���ا اإل���ى املحكم���ة 
املخت�ض���ة ملا ن�ض���ب اإلي���ه من جرائ���م القتل 
اخلط���اأ واإحداث تلفيات وغري ذلك من اجلرائم 
املروري���ة املرتبط���ة وحت���ّددت جل�ض���ة لنظر 

الق�ضية يف املحكمة بتاريخ 3 اأكتوبر 2017.

املنام���ة - بنا: ذك���ر مدير ع���ام مديرية 
�رصطة حمافظة العا�ضم���ة اأن املديرية، وبناًء 
عل���ى توجيه���ات وزي���ر الداخلي���ة ومبتابع���ة 
من رئي����س الأمن الع���ام، اتخ���ذت الإجراءات 
والتداب���ري الالزم���ة لتاأمني ذك���رى عا�ضوراء، 
حي���ث اأع���دت يف ه���ذا الإط���ار، خط���ة اأمني���ة 
متكاملة بالتعاون والتن�ضيق مع اجلهات ذات 
العالقة مبا ي�ضمن حفظ الأمن والنظام العام 
وحماي���ة ال�ضالم���ة العامة، م�ضيًف���ا اأن �ضالمة 

امل�ضاركني من اأهم الأولويات.
واأو�ضح اأن الإج���راءات الأمنية، املعمول 
به���ا، تت�ضمن ن�رص الدوريات ومن بينها �رصطة 
خدم���ة املجتم���ع، وو�ض���ع اإج���راءات احرازية 
للحيلولة دون ح���دوث اأي خمالفات قانونية، 
وذلك يف اإط���ار حتقيق ا�ضراتيجي���ة ال�رصاكة 
املجتمعي���ة، م�ض���رًيا يف الوق���ت ذات���ه اإل���ى 
ا القائمني على  التوا�ضل مع الأهايل خ�ضو�ضً
امل���اآمت واملنظمني للمنا�ضبة، ل�ضيما يف حال 

ر�ض���د اأي خمالفات واتخاذ ما يل���زم حيالها، 
بالإ�ضاف���ة اإلى توعي���ة امل�ضارك���ني ب�رصورة 
التقيد بالنظام والقان���ون.  و�ضّدد مدير عام 
مديري���ة �رصط���ة حمافظ���ة العا�ضمة عل���ى اأنه 
لن يتم ال�ضماح با�ضتغ���الل هذه املنا�ضبة يف 
خمالف���ة القان���ون، الأمر ال���ذي ي�ضتوجب من 
املعني���ني ومن يهمه���م الأم���ر احلر�س على 
اأن تبقى عا�ض���وراء يف اإطارها ال�ضحيح، لفًتا 
اإل���ى اتخاذ الإج���راءات القانونية الالزمة جتاه 
اأي ممار�ضات اأو اأعم���ال، ت�ضيء اإلى عا�ضوراء 
وت�ض���كل م�ضا�ضا بال�ضل���م الأهل���ي والن�ضيج 
الجتماعي. واأو�ض���ح اأن املديرية تعمل على 
تطوي���ع كاف���ة الإمكانيات لإجن���اح املنا�ضبة 
واحلف���اظ على معانيها، ويف ه���ذا الإطار يتم 
تلق���ي البالغ���ات على م���دار ال�ضاع���ة واتخاذ 
الإجراءات الالزمة ب�ضاأنه���ا، بجانب امل�ضاركة 
يف عملي���ة التنظيم وم�ضاعدة كب���ار ال�ضن يف 

الدخول واخلروج من واإلى مناطق العزاء.

طلب���ت حمامية مته���م يف مرافعتها اأمام 
املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة الرابع���ة ب���راءة 
موكله���ا مم���ا ن�ض���ب اإلي���ه م���ن تهم���ة و�ضع 
منوذج حم���اك لأ�ض���كال املتفج���رات )قنبلة 
وهمية( على �ض���ارع اجلنبية، ويف حال الإدانة 
با�ضتب���دال العقوبة والق�ض���اء بو�ضعه حتت 

الإقام���ة اجلربية. وتنظر املحكم���ة املذكورة 
يف ق�ضي���ة و�ض���ع قنبل���ة وهمية عل���ى �ضارع 
اجلنبية، ت�ضم 5 متهمني، ل تتجاوز اأعمارهم 
16 عاًما، وق���ررت عقب نظر الق�ضية حجزها 
للنط���ق باحلك���م عليه���م يف جل�ضة ي���وم 30 
اأكتوب���ر املقب���ل، م���ع تقدمي مذك���رات خالل 
اأ�ضب���وع واحد م���ع ا�ضتمرار حب����س املتهمني 

حلني جل�ضة احلكم.

دور مشكور لـ “التجارة”
لف���ت انتباهي وباإعجاب، اأثناء زياتي اأحد مراكز الت�ض���وق الكبرية موؤخراً عدد من اللوحات 
الإر�ضادي���ة، مت توزيعه���ا بعناية بق�ض���م املنتجات الغذائي���ة، باللغتني العربي���ة والإجنليزية، 

ومذيلة بتحيات وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة، ورقم ات�ضال حلماية امل�ضتهلك.
وتق���دم هذه الإر�ض���ادات تعليمات دقيقة للم�ضتهلكني حول تنظي���م عملية �رصاء وتخزين 
الكميات املنا�ضبة م���ن الأطعمة �رصيعة التلف، كاملخبوزات، والفواكه واخل�رصاوات، والتو�ضية 

بعدم الحتفاظ بها لفرات طويلة، لتناق�س جودتها مع طول فرة التخزين.
وتقول اإح���دى اللوحات الإر�ضادية« عزي���زي امل�ضتهلك: اخل����رصاوات والفواكه من ال�ضلع 
التي تتاأثر اأ�ضعارها ارتفاعاً وانخفا�ضاً بح�ضب املو�ضم؛ لذا اأحر�س على �رصاء ما حتتاجه فقط«.

وبلوح���ة اأخرى »من الأف�ضل ����رصاء املحا�ضيل يف مو�ضمها، بحيث تك���ون قيمتها الغذائية 
عالية، و�ضعرها منخف�س، عزيزي امل�ضتهلك ل تردد يف التوا�ضل معنا عرب مركز ات�ضال حماية 

امل�ضتهلك«.
ومتن���ح ه���ذه اجلهود امل�ضك���ورة من ال���وزارة، واإدارة حماي���ة امل�ضتهلك حتدي���داً، الوعي 
ال����رصوري الذي يحتاجه امل�ضتهلك لتنظيم عمليات الت�ضوق وال�رصاء، واإدارة التخطيط املنزيل، 
واآلية تخزين ال�ضلع الغذائية ال�ضتهالكية، وتعويد اأفراد الأ�رصة على ال�ضري بهذا النهج احلكيم.

ويرتب���ط هذا التثقيف وب�ضكل مبا�رص بال�ضحة العامة لأف���راد الأ�رصة نف�ضها، وم�ضاعدة رب 
الأ�رصة على حتقيق الوفورات املالية، وتقنني خمرجات ال�رصف، وتعظيم املدخرات.

وال�ضك���ر مو�ضول بذلك، ل���وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة على ه���ذه املبادرة الطيبة، 
ولإدارة حماي���ة امل�ضتهلك حتديداً، والتي ننتظر منها املزي���د من اجلهود فيما يخ�س حت�ضني 

اآلية الرقابة على الأ�ضعار.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

عبا�س �إبر�هيم

�خلدمات �لأمنية يف تنظيم عا�سور�ء متكاملة ول يوجد تق�سري
اأ�ضبحنا كالعائلة الواحدة نتوا�ضل ونتعاون... روؤ�ضاء ماآمت العا�ضمة:

املنام����ة - بن����ا: اأ�ض����اد روؤ�ض����اء ع����دد م����ن املاآمت 
مبحافظة العا�ضمة بتوجيهات وزير الداخلية ومتابعته 
للخدم����ات الأمني����ة املقدم����ة للم�ضارك����ني يف مو�ض����م 
عا�ض����وراء، منوهني اإل����ى اأن اخلدم����ات الأمنية وغريها، 
متكامل����ة ولي�س هناك اأي تق�ض����ري اأو نق�س واملتابعة 
م�ضتم����رة من قبل كل الأطراف وم����ن بينها وجود رجال 
ال�رصط����ة ورج����ال امل����رور الذي����ن يقوم����ون بدورهم يف 

ت�ضهيل احلركة املرورية.
واأو�ضح ع�ضو الهيئة العام����ة للمواكب احل�ضينية 
ورئي�����س مواك����ب العج����م ن����ادر برد�ضتاين اأن����ه بف�ضل 
توجيهات القي����ادة الر�ضيدة، فاإن اجله����ات احلكومية 
قدمت كافة اخلدم����ات والحتياجات اخلا�ضة بالحتفاء 
الداخلي����ة  ����ا بالذك����ر وزي����ر  مبو�ض����م عا�ض����وراء، خا�ضًّ
ال����ذي ي�رصف عل����ى متابعة اخلدم����ات الأمني����ة املقدمة 
للم�ضاركني يف ه����ذه الذكرى الطيبة، منّوًها اإلى توجيه 
الوزير لكل الأجهزة الأمنية بتوفري جميع الإمكانات من 
اأج����ل اإجناح املو�ضم، وهو م����ا تلم�ضته املاآمت احل�ضينية 
والقائم����ون عليها من تقدم ملح����وظ يف هذه اخلدمات. 
واأ�ضاف: اأ�ضبحنا كالعائل����ة الواحدة نتوا�ضل ونتعاون 
ونعم����ل م����ع بع�ضن����ا البع�����س، فمحافظ����ة العا�ضم����ة 
ومديرية ال�رصطة متوا�ض����الن معنا، وها نحن نرى �رصطة 

خدم����ة املجتمع و�رصط����ة املراكز الأمني����ة و�رصطة املرور 
ينت�����رصون يف اأرجاء املكان لي�ضارك����وا اإخوانهم يف خدمة 
ه����ذه املنا�ضب����ة الديني����ة العزيزة وكذلك ن����زول رجال 
ال�رصط����ة لل�ض����وارع واملناط����ق لتذلي����ل اأي����ة �ضعوبات 
تواجه املاآمت احل�ضيني����ة... اجلميع يثني وي�ضكر ويقدر 
ه����ذه اجلهود املميزة”.  واأع����رب رئي�س ماأمت الق�ضاب 
ع�ض����و الهيئ����ة التنفيذي����ة للهيئ����ة العام����ة للمواكب 
احل�ضينية �ضعيد كاظم العلوي عن بالغ �ضكره وتقديره 
للقيادة الر�ضي����دة واحلكومة املوق����رة وكافة اجلهات 
الت����ي ت�ضاند وتتعاون م����ع املاأمت احل�ضيني����ة لالحتفاء 
باملنا�ضب����ات الديني����ة التي ت�ضهدها مملك����ة البحرين، 
فه����ا نحن ن����رى امل�ضوؤول����ني وه����و يقوم����ون بزيارات 
ميدانية للتاأكد من تق����دمي كل اخلدمات والت�ضهيالت 
للم����اآمت واملواك����ب احل�ضيني����ة. واأ�ض����اف اأن حماف����ظ 
العا�ضم����ة ومدير عام مديري����ة �رصطة حمافظة العا�ضمة 
و�ضباطها يتوا�ضلون معنا يوميًّا لالطمئنان على �ضري 
الأم����ور ومواجهة اأي تق�ضري ق����د يطراأ خالل الحتفالت 
الديني����ة، فالكل من اأ�ضحاب املواكب احل�ضينية ي�ضيد 
مب�ضتوى اخلدمات الأمنية املقدمة. واأ�ضاد القائم على 
ماأمت مدن خليل من�ض����ور با�ضتعدادات الأجهزة الأمنية 
والتنظيم لالحتفاء مبو�ضم عا�ضوراء، بف�ضل توجيهات 

القيادة الر�ضي����دة واحلكومة، واملتابعة املبا�رصة لوزير 
الداخلي����ة وحمافظ العا�ضم����ة واملدير الع����ام ملديرية 
�رصط����ة حمافظ����ة العا�ضم����ة يف تذلي����ل كل ال�ضعوبات 
التي ق����د ي�ضهدها ه����ذا املو�ضم الدين����ي. واأ�ضاف اأن 
اخلدم����ات الأمنية وغريها متكاملة ول يوجد اأي تق�ضري 
اأو نق�����س، فاملتابع����ة م�ضتم����رة من قب����ل كل الأطراف 
كتواجد رج����ال ال�رصطة ورجال امل����رور والذين يقومون 
بدوره����م يف ت�ضهي����ل احلركة املروري����ة. واأ�ضاد القائم 
عل����ى ماأمت بن رجب في�ضل بن رجب بتالحم ال�ضعب مع 
قيادت����ه يف هذه الذكرى، مثلها مث����ل باقي املنا�ضبات 
العظيمة التي نحييها ومن هنا اأرفع اأ�ضمى اآيات ال�ضكر 
والتقدير وعظيم المتنان اإلى القيادة الر�ضيدة، منّوًها 
اإل����ى اأن هيئة املواك����ب احل�ضينية ت�رصف����ت بلقاء �ضمو 
رئي�س الوزراء حي����ث اأثنى على جهود اجلميع ووّجه كل 
موؤ�ض�ض����ات الدولة للقي����ام بواجبها كاملعت����اد يف مثل 
هذه املنا�ضبة وب�ضكل اأف�ضل. واأعرب عن تقديره لكل 
جه����ات الدولة على تعاونهم وتق����دمي اخلدمات، وعلى 
اخل�ضو�����س معايل وزير الداخلي����ة ونائبه ورئي�س الأمن 
الع����ام وحماف����ظ العا�ضمة وبقي����ة ال����وزارات اخلدمية، 
داعًيا اهلل عّز وج����ّل اأن يعيد هذه املنا�ضبة على اجلميع 

والبحرين قيادة و�ضعًبا يف اأح�ضن حال.

• •في�ضل بن رجب	 •العميد خالد حممد الذوادي	 •نادر ح�ضني برد�ضتاين	 •خليل ابراهيم املن�ضور	 �ضعيد كاظم العلوي	

• رئي�س الأمن العام يف لقاء مع رئي�س �رصطة مقاطعة دورم	
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•التعليم مديرة القبول والت�سجيل باجلامعة الأهلية فاتن 	
�سيف متحدثة بيوم تهيئة امل�ستجدين

اأولياء اأمور لـ “$”: نـقـ�س معلميـن بـ 3 مـدار�س اإعداديـة
“الفاحت” و“اخلليل بن اأحمد” و“البالد القدمي”

حتدث اأولياء اأمور طلب���ة من 3 مدار�س متفرقة 
يف البحري���ن ل���� “البالد” ع���ن وجود نق����س يف وجود 

معلمني باملدار�س لأ�سباب خمتلفة.
وح����رت “الب���الد” اأ�سم���اء املدار����س الث���الث 

و�سواغرها وذلك يف �س���وء معلومات تدفقت عليها 
طوال الأيام املا�سية.

وذك���ر اأولي���اء الأم���ور اأن اأب���رز اأ�سب���اب نق����س 
املعلمني باملدار�س �سدور قرارات بنقل املعلمني 
ملدار�س اأخرى، واأغلبهم انتقلوا للمدار�س اجلديدة، 
ولكن مل يجر تعوي�س موقع املعلم ال�ساغر باملدر�سة 

املنقول منها. واملدار�س الأربع هي: مدر�سة الفاحت 
البتدائي���ة الإعدادي���ة للبنني، ومدر�س���ة اخلليل بن 
اأحم���د الإعدادي���ة للبن���ني، ومدر�سة الب���الد القدمي 

الإعدادية للبنني.
وترتك���ز اأغلب �سواغر املدار����س غري املعو�سة 

ملعلمي مقررات العلوم والجتماعيات.

بناتنا بال كتب ريا�ضيات وعربي ودين واجتماعيات
اأولياء اأمور طالبات مبدر�سة الدير البتدائية الإعدادية ل� “$”:

قال اأولي���اء اأمور طلبة بالف�سل اخلام�س )فرقة 
3( مبدر�س���ة الدي���ر البتدائية الإعدادي���ة للبنات ل� 
“الب���الد” اإن بناته���م مل يح�سلن حت���ى �ساعة كتابة 
اخلرب على ن�سخ من ن�س���ف املقررات الدرا�سية. اأما 

الن�سف الآخر، فاأغلب الكتب ممزقة ومهرتئة.
وبينوا اأن الكتب التي مل يجر ت�سلمها ملقررات 
الريا�سي���ات، واللغ���ة العربي���ة، والرتبي���ة الدينية، 
واملواد الجتماعية واملواطنة. وذكروا لل�سحيفة اأن 
موعد تقدمي الختب���ارات ال�سهرية والدورية �سارف 
عل���ى الق���رتاب، وحت���ى الآن، مل تت�سل���م الطالبات 
الكتب الدرا�سية للمقررات املهمة. وت�ساءلوا: كيف 
ميك���ن ا�ستم���رار الي���وم املدر�سي به���ذه الطريقة، 

وكيف ميكن للطالبات املذاكرة دون وجود كتب؟
واأ�س���اروا الى اأنه���م جلاأوا للموظف���ة املخت�سة 
بتوزي���ع الكتب باملدر�س���ة، واأبلغتهم باأنها اأخطرت 

الإدارة املعني���ة ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم عن عدم 
توف���ر كتب ووجود اأخرى ممزقة، واأن الأخرية مل ترد 

على املدر�سة.

مروة خمي�س

نتائج اأداء 39 مدر�ضة  

”NCC“ تعاون مع

تهنئة وزير التعليم ال�ضعودي

تطلعوا نحو الإبداع والبتكار والتميز باحلياة الأكادميية  
احلواج خماطًبا امل�ستجدين بيوم التهيئة يف اجلامعة الأهلية:

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلية: دع���ا الرئي�س 
املوؤ�س�س للجامعة الأهلية ورئي�س جمل�س الأمناء 
عبداهلل احلواج طلبة اجلامع���ة امل�ستجدين اإلى 
التطل���ع نحو البداع والبتكار والتميز يف احلياة 

الأكادميية والعملية.
وق���ال خماطبا الطلب���ة امل�ستجدين يف يوم 
التهيئ���ة: لتكن لديكم اأحالمك���م، ل ت�ستهينوا 
بقدراتك���م وطاقاتكم، اأنت���م يف جامعة متميزة 
ت�سم طاقما من الأ�ساتذة الكبار، لديكم فر�سة 
كب���رية لت�سكيل طموح اأكرب م���ن جمرد �سهادة 
ووظيف���ة، ليكن اجتاه القمة طموحكم، و�ستنري 

لكم اجلامعة الأهلية الطريق لتحقيق ذلك.
واأ�س���اف اأن اجلامع���ة بكل م���ا تت�سمنه من 
اإدارات وكليات وهيئات من اأجل خدمة طلبتها 
يف املق���ام الأول، واأنه���ا تعتني باإ�سف���اء اأجواء 
م���ن امل�ساع���ر العائلي���ة يف جمتمعه���ا اجلامعي 
لتمثل اجلامعة جلمي���ع منت�سبيها البيت الثاين 
الذي يحت�سنهم، داعيا يف الوقت نف�سه الطلبة 
امل�ستجدي���ن اإلى النفت���اح بعقولهم وقلوبهم 
عل���ى احلياة اجلامعية بكل تفا�سيلها واأبعادها 
العلمية والثقافية والجتماعية والريا�سية، من 
خالل ال�س���رتاك يف خمتلف الأن�سطة الال �سفية 
وال���رتدد با�ستم���رار عل���ى املكتب���ة مل���ا متثله 
م���ن اأهمية ق�س���وى يف حياة الطال���ب اجلامعي، 

وتاأهيله خلو�س غمار احلياة.
واأك���د اأن اجلامع���ة مبا حتظى ب���ه من دعم 
م���ن القيادة الر�سيدة، حقق���ت التفوق املحلي 
وتتق���دم بخط���وات ثابتة نحو التف���وق والتميز 

عل���ى امل�ست���وى الإقليم���ي، وتوؤم���ن اأن حل���م 
التفوق العاملي ممك���ن التحقيق، مبا تت�سمنه 
اجلامعة من قي���ادة اأكادميية حمرتفة واأ�ساتذة 
ذوي خ���ربة عالي���ة وطلب���ة ذوي حما�سة كبرية 
نحو الإبداع والبتكار، م�س���ددا على اأن اجلامعة 
الأهلية توؤمن اأن رقيه���ا ونه�ستها يرتكز على 
جناح ومتي���ز وتاألق طلبته���ا وخريجيها، ولي�س 

اأي �سيء اآخر.
ومن جانب���ه، رحب رئي����س اجلامعة من�سور 
الع���ايل بالطلب���ة اجل���دد، وهناأه���م للتحاقهم 
باجلامعة الأهلية، وتعهد اأمامهم باأن جامعتهم 
�ست�سعره���م بالفخ���ر لكونها اجلامع���ة اخلا�سة 
احلا�سل���ة عل���ى اأعل���ى تقدي���رات هيئ���ة جودة 
التعلي���م والتدري���ب مبملك���ة البحرين يف جميع 
براجمه���ا الت���ي مت���ت مراجعته���ا، وامل�سنف���ة 

�سم���ن جامعات “الفئة الأول���ى”، ولأنها تعتزم 
براجمه���ا  مبختل���ف  الرتق���اء  يف  ال�ستم���رار 
الأكادميي���ة، اإذ اإن التطوير والتحديث �سفتان 

لزمتان للموؤ�س�سات اجلامعية الناجحة.
بدورها، اأو�سحت مديرة القبول والت�سجيل 
بعمادة �سوؤون الطلبة فاتن �سيف باأن العمادة 
“اأدِرج”  برنام���ج  واأن  اإدارات،  خم����س  ت�س���م 
الإلكرتوين �ساعد الطلبة يف ت�سجيل املقررات.

و�س���ارك يف فعاليات ي���وم التهيئة رئي�س 
جمل����س الطلبة لوؤي مب���ارك واأمينة �ر املجل�س 
نوال الطاهر، اللذين قدما للطلبة امل�ستجدين 

فقرة تعريفية بالأن�سطة.
اأتيح املجال للطلب���ة امل�ستجدين للتجوال 
ب���ني جمموعة م���ن الأجنح���ة؛ للتعري���ف بربامج 

الكليات ومتطلباتها العامة واخلدمات.

 عق���د جمل�س اإدارة هيئ���ة جودة التعليم 
والتدريب اجتماعه برئا�سة وزير املوا�سالت 
والت�سالت نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
كم���ال اأحم���د.  ومت���ت املوافقة عل���ى نتائج 
تقاري���ر احلزم���ة )27(، والت���ي احت���وت على 
و)7(  حكومي���ة،  مدر�س���ة   )30( اأداء  نتائ���ج 
زي���ارات للمتابعة، ونتائ���ج اأداء )9( مدار�س 
خا�س���ة، و)5( زيارات للمتابع���ة، كما احتوت 

عل���ى نتائ���ج اأداء )17( موؤ�س�س���ة للتدري���ب 
املهني، وزيارتي متابعة، ونتائج مراجعة )5( 
برامج اأكادميية يف موؤ�س�سات التعليم العايل، 
و)8( زي���ارات متابع���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى نتائج 
وت�سك���ني  تعليميت���ني،  موؤ�س�ست���ني  اإدراج 
���ا بن���اء عل���ى التو�سية  )16( موؤه���ال اأكادمييًّ
املرفوعة اإلى جمل�س الإدارة من جانب اللجنة 

ال�ست�سارية لالإطار الوطني للموؤهالت.

 مدينة عي�سى- وزارة الرتبية والتعليم: 
ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
ال���وزارة مبدين���ة عي�س���ى  مبكتب���ه بدي���وان 
الرئي����س التنفيذي ملرك���ز الت�سال الوطني 
)NCC( حمم���د علي به���زاد. واأطلعه الوزير 

على اجلهود التي تبذله���ا الوزارة يف اإي�سال 
اخلدم���ات التعليمية وامل�ساري���ع التطويرية 

التي تنفذها يف خمتلف املراحل التعليمية.
كم���ا مت بح���ث جم���الت التع���اون ب���ني 

الوزارة واملركز يف الفرتة املقبلة.

 املنام���ة – جامع���ة اخلليج 
العرب���ي: اأثن���ى وزي���ر التعلي���م 
ال�سع���ودي اأحم���د العي�سى على 
ح�س���ول جامعة اخللي���ج العربي 
عل���ى  متق���دم  ترتي���ب  عل���ى 
م�ستوى جامعات مملكة البحرين 
وجامع���ات دول جمل�س التعاون 
واجلامع���ات العربية يف ت�سنيف 

موؤ�س�سة QS لتقيي���م اأف�سل اجلامعات حول 
العامل للعام 2017.

 وق���ال يف برقية خطية بعثها اإلى رئي�س 
اجلامع���ة خال���د العوهل���ي اإن حف���اظ جامع���ة 
اخللي���ج العرب���ي على مركزه���ا امل�ستقدم يف 

ه���ذا الت�سني���ف العامل���ي الذي 
�سمل 4000 جامعة عاملية لل�سنة 
الرابعة على التوايل على م�ستوى 
مملك���ة البحري���ن، وتقدمها على 
امل�ستوي���ني الإقليم���ي والعربي 
يف الت�سني���ف ذات���ه اأم���ر يثل���ج 

ال�سدر ويدعو للفخر والعتزاز.
اخللي���ج  جامع���ة  اأن  يذك���ر 
العرب���ي حل���ت يف املرتب���ة ال�ساد�س���ة ب���ني 
جامع���ات اخللي���ج العرب���ي، وال�سابع���ة ب���ني 
جامعات ال���دول العربي���ة؛ ل�ستيفائها جميع 
�رشوط ومعايري التقيي���م التي تتبعها منظمة 

)QS( لتقييم اجلامعات.

• ن�سخ من كتب جديدة وزعتها وزارة الرتبية والتعليم هذا الف�سل )�سورة اأر�سيفية(	

نق�س املعلمني يف 3 مدار�س
التخ�س�س املدر�سة

اللغة الجنليزية، العلوم، املجالت، املواد الجتماعيةمدر�سة الفاحت البتدائية الإعدادية للبنني
اللغة العربية، العلوم، الريا�سياتمدر�سة اخلليل بن اأحمد الإعدادية للبنني

اللغة الجنليزية، اللغة العربية، املجالت، الريا�سياتمدر�سة البالد القدمي الإعدادية للبنني

ليلى مال اهلل 

• جانب من ح�سور الطلبة امل�ستجدين	

•  احلواج: ل ت�ستهينوا بقدراتكم وطاقاتكم اأنتم بجامعة متميزة	

• اأحمد العي�سى	



69 مليار دوالر حجم �سوق 
التجارة االإلكرتونية باملنطقة 
دبي - مبا�رش: توقع تقرير حديث اأن يت�ساعف 
حجم �سوق التجارة االإلكرتونية يف ال�رشق االأو�سط 

لي�سل اإلى 69 مليار دوالر بحلول 2020.
ورج���ح التقرير ال�س���ادر من �رشك���ة بيفورت 
العامل���ة يف جم���ال تق���دمي خدم���ات املدفوعات 
التج���ارة  �س���وق  حج���م  ي�س���ل  اأن  االإلكرتوني���ة 
االإلكرتوني���ة يف االإمارات خالل الف���رتة 27 مليار 

دوالر.
كما توقع التقرير اأن ي�سل حجم ذات ال�سوق 

يف ال�سعودية الى 22 مليار دوالر.

100 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة حكومية 
املنام���ة - امل�رشف املركزي: اأعل���ن م�رشف البحرين املركزي اأن���ه مت تغطية االإ�سدار 
رق���م ISIN BH0009216555( 37( م���ن اأذون���ات اخلزان���ة احلكومي���ة ال�سهرية التي 
ي�سدره���ا امل�رشف نيابة عن حكومة البحرين. وتبل���غ قيمة هذا االإ�سدار 100 مليون دينار 
لفرتة ا�ستحقاق 12 �سهراً تبداأ ف�ي 28 �سبتمرب 2017 وتنتهي يف 27 �سبتمرب2018، كما 
بل���غ معدل �سع���ر الفائدة على هذه االذونات 3.29 % باملقارن���ة ل�سعر الفائدة لالأذونات 

لالإ�سدار ال�سابق بتاريخ 31 اأغ�سط�س 2017 حيث بلغ 3،22 %. 
وق���د بلغ مع���دل �سع���ر اخل�س���م 96.781 % ومت قبول اأق���ل �سعر للم�سارك���ة بواقع 

96.488 % علماً باأنه قد مت تغطية االإ�سدار بن�سبة 100 %.
كم���ا بلغ الر�سي���د القائم الأذونات اخلزانة م���ع هذا االإ�سدار ما قيمت���ه 1.985 بليون 

دينار. 

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“�صعاع” توا�صل تقلي�ص ح�صتها اإلى 3.38 % بـ “اخلليجي التجاري”

12 % منــــو الطاقــــة الإنتاجيـــــة لـ “الأ�صمـــــدة” 2017 

عرب بيع 100 مليون �سهم بقيمة 9.6 مليون دينار

5.2 مليار دوالر عوائد املبيعات وا�ستثمارات ب� 8 مليارات 

وا�سلت �رشكة �سعاع كابيت���ال االإماراتية، 
املدرجة ب�سوق دب���ي املايل، تقلي�س ح�ستها 
يف امل�رشف اخلليجي التجاري لت�سل اإلى 3.38 
%، ما يع���ادل اإجمايل 40 مليوًن���ا و779 األًفا 

و824 �سهما.
وتعود تفا�سي���ل ال�سفقة التي متت يوم 
اأم�س الثالث���اء ونفذتها �رشكة �سع���اع كابيتال 
اأح���د امل�ساهمن الرئي�س���ن يف امل�رشف ببيع 
100 ملي���ون �سه���م من “اخلليج���ي التجاري” 
بقيم���ة 9.6 ملي���ون دين���ار يف �س���وق االأوام���ر 
اخلا�سة اإل���ى �رشكة جولديلوك����س انف�ستمنت 

كومباين ليمتد.

ومت تنفي���ذ ال�سفقة عن���د �سعر 96 فل�سا 
لل�سه���م الواحد. وكانت ح�س���ة �سعاع كابيتال 
بامل�رشف قبل تنفي���ذ ال�سفقة 13.41 % من 
راأ�س امل���ال، حيث كانت متتل���ك 140 مليوًنا 
و779 األًفا و824 �سهم، اأما �رشكة جولديلوك�س 
انف�ستمنت كومباين ليمت���د، فكانت 0.38 % 
م���ن راأ�س مال امل�رشف وارتفعت اإلى 9.09 % 

من راأ�س املال.
ويبلغ عدد االأ�سهم ال�س���ادرة واملدفوعة 
للم�رشف 1.05 مليار �سهم، فيما ت�سل قيمته 
ال�سوقية 118.65 ملي���ون دينار، وهو ي�سكل 
ما ن�سبته 1.5 % من القيمة ال�سوقية لبور�سة 

البحرين البالغة نحو 7.9 مليار دينار.
وكان���ت �رشك���ة �سعاع كابيت���ال باعت يوم 

الثالث���اء املا�س���ي 19 �سبتمرب اجل���اري 3.95 
ملي���ون �سهم م���ن اأ�سه���م امل����رشف اخلليجي 
التج���اري بقيم���ة اإجمالية بلغ���ت 442.4 األف 

دين���ار، م���ا خف����س ح�سته���ا يف امل����رشف اإلى 
13.41 % بع���د اأن كانت 13.78 % يف بداية 

�سهر اأغ�سط�س املا�سي.

ويف �سه���ر مايو املا�سي باعت ال�رشكة 1.4 
ملي���ون �سهم باإجمايل 154 األف دينار لت�سبح 
ملكيتها 824 مليوًنا و729 األفا و144 �سهما، 
م���ا يعادل 13.784 % م���ن راأ�س مال امل�رشف 

اخلليجي التجاري.
كما خف�س���ت ال�رشكة ح�ستها يف 26 اأبريل 
املا�س���ي لتبل���غ 13.92 % م���ن راأ����س م���ال 
“اخلليجي التجاري” بع���د بيع 972.025 األف 
�سهم بقيم���ة اإجمالية بلغت نحو 118.59 األف 

دينار. 
يذكر اأن �رشكة �سع���اع كابيتال ا�ستحوذت 
عل���ى 14 % م���ن “اخلليجي التج���اري” )بعدد 
�سه���ر  يف  �سهًم���ا(،   147،106،849 اإجم���ايل 

دي�سمرب 2016.

املنام����ة - “جيب����كا”: ك�س����ف االحت����اد 
اخلليج����ي للبرتوكيماوي����ات والكيماويات 
)جيب����كا( يف تقري����ر جدي����د حت����ت عن����وان 
“موؤ�����رشات �سناعة االأ�سمدة يف دول جمل�س 
التع����اون اخلليجي 2016” ع����ن اآخر اأرقام 
قط����اع االأ�سم����دة اخلليج����ي، حي����ث بلغ����ت 
الطاق����ة االإنتاجي����ة 42.3 ملي����ون ط����ن يف 
2017، وهو ما ميّثل منواً بن�سبة 12 % عن 

ال�سنة التي �سبقتها.
وي�س����ر التقري����ر اإل����ى اأن القط����اع قد 
�سه����د يف 2017 اأعلى م�ست����وى منو �سنوي 
منذ الع����ام 2011، يف حن متك����ن القطاع 
من جت����اوز النمو ال�سن����وي االإجمايل مبعدل 
منو �سنوي تراكمي بن�سبة 8 % خالل العقد 

املا�سي. 
وذك����ر التقري����ر اأن “هذا النم����و القوي 
خالل 2017 يعزى ب�س����كل رئي�س للمملكة 
العربية ال�سعودية التي تعّد املنتج االأكرب 
لالأ�سمدة يف املنطق����ة وامل�ساريع ال�سخمة 
الت����ي تنفذها مثل م�رشوع “وع����د ال�سمال” 
امل�سرتك ب����ن معادن و�ساب����ك وموزاييك 

با�ستثمارات تبلغ 7 مليارات دوالر”.
وبلغت اإي����رادات مبيعات قط����اع اإنتاج 
االأ�سم����دة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
5.2 ملي����ار دوالر خ����الل 2016، كما ك�سف 
التقري����ر عن خط����ط ا�ستثماري����ة مل�ساريع 
خ����الل  ملي����ارات دوالر   8 بقيم����ة  جدي����دة 
ال�سن����وات املقبلة، وتوقع اأن ت�سل الطاقة 
االإنتاجية لقطاع االأ�سمدة اإلى 49.8 مليون 
ط����ن بحل����ول 2025 مبع����دل من����و �سن����وي 
تراكم����ي يقدر ب����� 2 %. واأو�س����ح التقرير 
“�ستاأت����ي م����ا ن�سبت����ه 95 % م����ن الزيادة 
املتوقع����ة والبالغ����ة 7.4 ملي����ون ط����ن من 
اململكة العربية ال�سعودية، مما �سرفع من 
ح�ستها من اإنت����اج االأ�سمدة خليجياً من 51 

% اإلى 58 %”. 
م����ن جه����ة اأخ����رى، �سّجل����ت �س����ادرات 
االأ�سم����دة اخلليجية منواً �سنوياً بلغ 7.3 % 
خالل ال�سنوات الع�رش املا�سية، ومتّثل هذه 
ال�سادرات ما يقارب ثلث حجم ال�سادرات 
الكيميائية، حي����ث مت ت�سجيل 90 % منها 
كمبيع����ات لالأ�سواق الدولي����ة. وي�سهم هذا 

النمو يف �س����ادرات االأ�سم����دة ب�سكل مبا�رش 
يف االقت�ساد املحل����ي، حيث يوفر ما يقّدر 
بنح����و 6.7 ملي����ار دوالر ع����رب الن�ساط����ات 
االقت�سادي����ة غ����ر املبا�����رشة يف املنطق����ة، 
مبا يف ذل����ك اخلدمات امل�سان����دة والتعبئة 

والتغليف والتخزين والتوزيع.
واأ�سهم����ت �سناع����ة االأ�سم����دة يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف منو ال�سادرات 
غ����ر النفطي����ة، ومّث����ل النم����و االقت�سادي 
العوام����ل  اأب����رز  اأح����د  النا�سئ����ة  لالأ�س����واق 
الرئي�سة وراء هذه الزيادة. كذلك، حافظت 
دول جمل�س التعاون اخلليجي على موقعها 
كاأكرب م�س����ّدر لليوريا عاملي����اً خالل العام 
2016 بح�ّس����ٍة بلغ����ت 32 %، وث����اين اأكرب 
م�سّدر لالأ�سم����دة الفو�سفاتي����ة بن�سبة 14 

.%
اإل����ى ذلك، اأك����د االأمن الع����ام لالحتاد 
اخلليج����ي للبرتوكيماوي����ات والكيماويات 
)جيب����كا( عبدالوه����اب ال�سع����دون على اأن 
ال����دور الذي يلعبه قطاع االأ�سمدة ال يقت�رش 
على االأث����ر االقت�سادي عل����ى املجتمعات، 

ب����ل ي�سمل اأي�ساً الدور املهم يف دعم االأمن 
الغذائي، وخل����ق فر�س العم����ل لالأفراد يف 
ه����ذه املجتمع����ات، وقال “مثلم����ا تراجعت 
عائدات �سناع����ة االأ�سمدة العاملية، تاأثرت 
عائ����دات قط����اع االأ�سم����دة يف دول جمل�س 
التع����اون اخلليج����ي بالرتاج����ع الع����ام الذي 
�سهدت����ه اأ�س����واق ال�سل����ع االأ�سا�سي����ة التي 
�سجل����ت تراجع����اً بلغ ما يق����ارب 21 % عن 
العام املا�سي. وعلى الرغم من ذلك، متكن 
القط����اع من ال�سمود حتى يف ظل التقلبات 
التي ت�سهدها االأ�س����واق العاملية، وا�ستمر 
يف التو�س����ع بامل�ساري����ع االإ�سرتاتيجي����ة مع 
حتقي����ق منو يف حج����م ال�س����ادرات واإطالق 
امل�ساريع اال�ستثمارية الكبرة يف منتجات 
االأ�سمدة املتخ�س�س����ة ذات القيمة العالية 

وال�سديقة للبيئة”.
يذكر اأن قطاع �سناع����ة االأ�سمدة يتيح 
م����ا يق����ارب 54،900 فر�سة عم����ل مبا�رشة 
وغ����ر مبا�����رشة، وميث����ل مواطنو ال����دول ما 
ن�سبت����ه 54 % م����ن اليد العامل����ة امل�سّغلة 

لهذه ال�سناعة. 
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• اأداء �سهم امل�رشف منذ مطلع العام )امل�سدر: البور�سة(	

الزياين ي�صتعر�ص مع املوؤيد م�صتجدات “التجاري وال�صناعي” “اأنظمة الكمبيوتر ITS” حت�صد جائزة اأف�صل منتج تكنولوجي 

من كلفة الربامج  يوفر 98 %  لـ “اأمازون”  ان�صمام “بيبا” 

املنامة - “ال�سناعة والتجارة”: ا�ستعر�س وزير 
ال�سناع���ة والتجارة وال�سياحة زايد الزياين مع رئي�س 
جمل����س اإدارة غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحرين خالد 
عب���د الرحم���ن املوؤيد، اأه���م التط���ورات االقت�سادية 
يف  وال�سناع���ي  التج���اري  القطاع���ن  وم�ستج���دات 
البحري���ن، والتن�سي���ق والتعاون امل�س���رتك لتفعيل 
عجلة االقت�س���اد واحلركة التجارية مب���ا يعود للنفع 
الع���ام، اإ�ساف���ة اإل���ى ع���دٍد م���ن املو�سوع���ات ذات 

االهتمام امل�سرتك.
 ج���اء ذلك خ���الل اجتماع الوزي���ر برئي�س جمل�س 
اإدارة غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن وذلك ببيت 
التجار �سباح اأم�س ، حيث ح�رش االجتماع وكيل الوزارة 
ل�سئون التجارة نادر خليل املوؤيد والوكيل امل�ساعد 
لل�سجل التجاري وال����رشكات علي عبد احل�سن مكي، 
وعدد من امل�سئولن بالوزارة وغرفة جتارة و�سناعة 

البحرين.

و اأ�س���اد وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة بدور 
غرف���ة جتارة و�سناعة البحري���ن واأع�سائها يف تاأطر 
الن�صاط التج���اري وتعزيز النمو االقت�صادي للمملكة 
وتعزي���ز عالق���ات البحري���ن االقت�سادية م���ع الدول 
االأخ���رى وباالأخ�س التكت���الت االقت�سادي���ة الكبرة 

والدول التي ترتبط مع البحرين بعالقات اقت�سادية 
متمي���زة وعريقة. كما اأ�ساد بجهود كافة املوؤ�س�سات 
العاملة يف جمال اال�ستثمار مبختلف تفرعاته ملا لها 
م���ن دور فاعل وموؤثر يف النمو واالزدهار االقت�سادي 

ململكة البحرين.

• جانب من اللقاء	

املنامة - “اأنظمة الكمبيوتر
ITS”: ح�سل���ت جمموع���ة اأنظمة 
الكمبيوت���ر املتكامل���ة العاملي���ة 
“ITS”، على جائزة “اأف�سل منتج 
تكنولوج���ي للتموي���ل االإ�سالم���ي 
لع���ام 2017” وذلك عن جمموعة 
التي توفرها  املبتكرة  املنتجات 
 )ETHIX( حل���ول  جمموع���ة 

املالية االإ�سالمية، وذلك يف حفل توزيع جوائز 
التموي���ل االإ�سالمي العاملي���ة”GIFA” الذي 

اأقيم يف العا�سمة الكازاخ�ستانية اأ�ستانة. 
للمجموع���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
ع�س���ام اإبراهي���م اخل�سنام، “اإن���ه لفخر لل�رشكة 
اأن تف���وز بهذه اجلائزة املرموق���ة واأن حتظى 
بالتقدير جمدداً عل���ى ال�سعيد العاملي لباقة 

 .”ETHIX“ منتجات نظامها االأ�سهر
واأ�ساف “ي�سهد قط���اع اخلدمات املالية 
االإ�سالمي���ة من���واً مت�سارع���اً، مم���ا يفر�س على 
ال�سع���ي  املالي���ة  واملوؤ�س�س���ات  امل�س���ارف 
الدوؤوب لالبت���كار من اأج���ل حت�سن اخلدمات 
املقدم���ة لعمالئها وذل���ك به���دف اال�ستمرار 
يف تقدمها عل���ى مناف�سيها. وم���ن جانبنا فاإن 
حل���ول “ETHIX” التكنولوجي���ة تعمل على 
تقدمي العديد من املزايا التناف�سية من خالل 
ط���رح اأح���دث احلل���ول التكنولوجي���ة يف جمال 
التمويل االإ�سالمي لتعزي���ز ريادة املوؤ�س�سات 
الت���ي تطب���ق تلك احلل���ول يف القط���اع املايل 
وامل����رشيف، وتاأت���ي ه���ذه اجلائ���زة كاع���رتاف 

حلل���ول  املتوا�س���ل  بالنج���اح 
املج���ال”.  ه���ذا  يف   ”ETHIX“
اأن  ال�رشك���ة  ع���ن  بي���ان  وذك���ر 
“هيئة جوائ���ز التمويل االإ�سالمي 
العاملي���ة “IFA” قامت باختيار 
 ”ETHIX”حل���ول جمموع���ة 
الت���ي طورته���ا جمموع���ة اأنظم���ة 
الكمبيوت���ر املتكامل���ة العاملي���ة 
ال�ست���الم جائ���زة “اأف�س���ل منت���ج تكنولوج���ي 
للتموي���ل االإ�سالمي لعام 2017” من بن عدد 
من املنتج���ات املماثلة والتي تقدمها �رشكات 

اأخرى مناف�سة يف نف�س املجال”. 
حل���ول  “جمموع���ة  اأن  البي���ان  واو�س���ح 
“ETHIX” التكنولوجي���ة توف���ر ع���ددا م���ن 
القن���وات  متع���ددة  واخلدم���ات  املنتج���ات 
�س���واًء لالأف���راد اأو ال�رشكات يف جم���ال التمويل 
االإ�سالم���ي واال�ستثم���ار، مب���ا يف ذل���ك النظام 
امل�رشيف االأ�سا�سي، ونظ���ام التمويل التجاري، 
والعملي���ات  الف���روع،  اإج���راءات  وميكن���ة 
امل�رشفي���ة ع���ن طري���ق االإنرتن���ت، ولوح���ات 
التحك���م والتقاري���ر، باالإ�سافة اإلى ع���دد اآخر 
من املنتج���ات واخلدمات املميزة. ومت تطوير 
جمموعة منتجات “ETHIX” من خالل اأحدث 
و�سائ���ل تكنولوجيا املعلوم���ات بهدف توفر 
الدعم للموؤ�س�سات املالية يف �سعيها امل�ستمر 
للو�س���ول اإل���ى التمي���ز الت�سغيل���ي، ومواكبة 
متطلبات ال�س���وق املتزايدة، وخف�س التكلفة 

وحتقيق اأعلى معدالت الربحية”. 

•  ع�سام اخل�سنام	

 اأمل احلامد

�ساحي���ة ال�سي���ف - “بيب���ا”: اأكد املدي���ر العام 
ملعه���د االإدارة العامة “بيبا” رائ���د حممد بن �سم�س 
اأن ان�سم���ام املعهد لنظام اأمازون خلدمات االإنرتنت 
AWS �سمن اأوائل اجله���ات احلكومية يف البحرين، 
�ساهم يف توفر 98 % من التكلفة ال�سنوية للربامج 
التدريبي���ة، اإ�ساف���ة اإلى التح���رر من قي���ود املكان 
والزم���ان واخت�س���ار وقت التدريب ومن���ح املتدرب 

احلري���ة يف اختي���ار املق���ررات التدريبي���ة املنا�سبة، 
م�سيًفا اأن مواكبة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
الي���وم �رشورة ملحة للموؤ�س�س���ات احلكومية والقطاع 
اخلا����س على ح���د �سواء نح���و مواكبة عجل���ة التنمية 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة. 
ينته���ج  املعه���د  “اأن  �سم����س  ب���ن  واأ�س���اف 
اإ�سرتاتيجي���ة وا�سحة يف برام���ج التدريب االإلكرتوين 

تعتم���د على تاأ�سي�س بيئ���ة اإلكرتونية متكاملة تتيح 
فر�س التدريب، وت�ساند الف���رد على التعلم، منّوهاً 
مب���ا حتقق م���ن اأهداف ع���رب اعتماد املعه���د الأنظمة 
احلو�سب���ة ال�سحابية واملتمثلة يف تقليل امل�رشوفات 
على عقود ال�سيانة ال�سنوية، وتوفر الوقت واجلهد 
ملهند�س���ي تقني���ة املعلومات، و�رشع���ة اإن�ساء البنية 

التحتية لربامج التدريب االإلكرتوين”.



اأمل احلامد من املنطقة الدبلوما�سية

ل���دى  امل�ش���ارك  التنفي���ذي  الرئي����س  ق���ال 
العاملي���ة  املالي���ة  امل�ؤ�ش�ش���ة  “اإنف�شتك����رب”، 
املتخ�ش�شة يف اال�شتثمارات البديلة حممد ال�رشوقي 
اإن تركي���ز البن���ك امل�شتقبل���ي عل���ى اال�شتح�اذات 
الكب���رة يف امللكي���ة اخلا�ش���ة اأو العق���ارات ب���دول 
اخللي���ج واأم���ركا والتخ���ارج منه���ا؛ الإع���ادة املبالغ 

امل�شتثمرة للم�شتثمرين. 
وذكر ال�رشوقي خالل امل�ؤمتر ال�شحايف للبنك يف 
مقره اأم�س، عقد عقب اجتماع اجلمعية العم�مية غر 
العادية للبنك، اأن البنك و�شل اإلى املراحل النهائية 
لدرا�شة اال�شتثم���ار يف الرعاية ال�شحي���ة، وم�شتقبال 
يف قط���اع التعليم، وهما م���ن القطاعات املهمة جًدا، 

اإ�شافة اإلى قطاع البنية التحتية يف دول اخلليج.
ا�شتثماري���ة يف  13 فر�ش���ة  اإن هنال���ك  وق���ال 
����رشكات بقطاعات خمتلف���ة يف دول اخلليج، و�شيتم 

تقييمها اإذا وجدت الفر�س املنا�شبة والنظر فيها.
واأك���د اأن البن���ك ي�ش���ر على الطري���ق ال�شحيح 
نح� حتقي���ق اأه���داف اإ�شرتاتيجيت���ه الطم�حة للنم� 
بع���د النتائج الق�ية التي حققها خالل ال�شنة املالية 
2017.  وا�شتعر����س ال�رشوق���ي اأح���دث امل�شتجدات 

املتعلقة باأعم���ال اإنف�شتك����رب واأدائه املايل خالل 
امل�ؤمتر ال�شحفي. 

وق���ال ال�رشوق���ي اإن اإنف�شتك����رب �شج���ل نقلة 
ن�عية خالل ال�شنة املالية 2017 متثلت يف م�شاعفة 
حجم اأ�ش�له املدارة، ف�شال عن ت�شجيل نتائج ممتازة 
عل���ى �شعي���دي االأداء امل���ايل والت�زيع���ات للبن���ك 
وعمالئه. كما جنح يف طرح خط عمل جديد حتت ا�شم 
ي���ن”، بعد اال�شتح�اذ على  “اإنف�شتك����رب الإدارة الدَّ
�رشك���ة “3i الإدارة الدَّين”، واأع���اد ت�شميتها لت�شبح 
ي���ن”، وتعت���ر خط العمل  “اإنف�شتك����رب الإدارة الدَّ
الراب���ع الذي ُي�شي���ف مبا����رشة اأ�ش�ال م���دارة بقيمة 
10.8 مليار دوالر اإلى اإجمايل االأ�ش�ل التي يديرها، 
االأمر الذي �شاهم ب�شكل كبر يف زيادة اإجمايل الدخل 

الت�شغيلي للمجم�عة.
واأ�ش���اف اأنه يف اإط���ار اإ�شرتاتيجيت���ه قام البنك 
بتاأ�شي����س اأول فري���ق ا�شتثم���اري عق���اري متكامل 
الإنف�شتك����رب يف اأوروب���ا، وق���د اأجن���ز ه���ذا الفريق 
�شفقت���ني ا�شتثماريتني يف اململك���ة املتحدة. كما 
جنحنا اأي�ًشا يف اإطالق “�شندوق التكن�ل�جيا” الرابع 
ال���ذي متكّن بنهاي���ة ال�شن���ة املالية م���ن جمع 215 

ملي�ن دوالر كالتزامات من امل�شتثمرين.
واأك���د ال�رشوق���ي ت�شجي���ع البن���ك لال�شتثمار يف 

التكن�ل�جي���ا املالي���ة “فينتك”، ولذل���ك فقد رعى 
م�ؤمت���ر MIT بتنظيم جمل����س التنمية االقت�شادية، 
3 �شنادي���ق  م���ن  تخ���ارج  البن���ك  اأن  اإل���ى  م�ش���ًرا 
التكن�ل�جي���ا )�شندوق التكن�ل�جي���ا االأول، والثاين 
والثال���ث(، حمقًق���ا م���رودًوا يف����ق 27 % من هذه 
ال�شناديق، وقام حالًيا باإن�شاء �شندوق التكن�ل�جيا 
الراب���ع وا�شتح����اذ عل���ى 215 ملي����ن دوالر. وذكر 
اأن اال�شتثم���ارات الرئي�ش���ة الت���ي ت�ش���خ اأم����ال يف 
اإنف�شتك����رب، اأوله���ا امللكي���ة اخلا�ش���ة يف اأم���ركا 
ال�شمالي���ة واأوروب���ا الغربي���ة وحالًي���ا ب���دول اخلليج 

التي تعترب اأك���ر ن�شاطات البن���ك، والن�شاط الثاين 
بالعقارات، والثالث ب�شناديق التحوط، والربع باإدارة 
الدَّين. واأ�شاف اأن البنك متكن من حتقيق 3.4 مليار 
دوالر من التخارجات والت�زيعات على امل�شتثمرين، 
ونح���� 3 ملي���ارات دوالر من اال�شتح����اذات، اإ�شافة 
اإلى دخ�ل م�شتثمرين م���ن اأوروبا واأمركا ال�شمالية 

واآ�شيا اإلى جانب امل�شتثمرين اخلليجيني.
واأ�شارال�رشوقي اإلى اأن اإجمايل قيمة امل�شاركات 
م���ة م���ن قاع���دة العم���الء يف اخللي���ج، بلغ 1.1  امُلقدَّ
ملي���ار دوالر، م�ؤك���ًدا اأن اإنف�شتك����رب ميتلك جميع 

املق�م���ات الالزمة، مبا يف ذل���ك امليزانية وال�شي�لة 
الق�يت���ني، الت���ي جتعل���ه يف م�قع يتيح ل���ه بجدارة 
اغتن���ام فر�س النم���� لدى ت�افره���ا. وعلى ال�شعيد 
امل�شتقبلي، فاإن���ه يتطلع ُقُدًما اإل���ى اإ�شافة �شفحة 
جديدة من االأداء املتمي���ز اإلى �شجل االجنازات خالل 
ال�شن���ة املالي���ة 2018.  وت�ق���ع ج���ذب ا�شتثمارات 
خليجي���ة بنح���� 1.5 ملي���ار دوالر وقراب���ة 3 مليارات 

دوالر يف اأوروبا واأمركا ال�شمالية واآ�شيا.
وب���نيَّ اأن البنك يدع���م  اإ�شرتاتيجية التن�يع، اإذ 
قام بافتتاح مكتب يف �شنغاف�رة وه� االأول من ن�عه 
يف اآ�شي���ا،  اإذ ميث���ل مكتب �شنغاف����رة قاعدًة مهمة 
لت��شي���ع عملي���ات اإنف�شتك����رب يف اآ�شي���ا، ومن�شًة 
حي�يًة تتي���ح للبنك حتليل الت�ّجه���ات اال�شتثمارية 
يف املنطق���ة ودرا�شته���ا.  وكان اإنف�شتك����رب ق���د 
اأعلن خالل ال�شهر املا�شي عن نتائجه املالية لل�شنة 
املالية 2017 كاملة، م�شجال اأداًء ق�ًيا، حيث ارتفعت 
اأرباح���ه بن�شب���ة 34 % عل���ى اأ�شا�س �شن����ي لت�شل 
اإل���ى 120.3 ملي����ن دوالر، كم���ا جن���ح يف م�شاعفة 
حج���م اأ�ش�له املدارة لت�شل الي����م اإلى 21.3 مليار 
دوالر، ف�ش���ال ع���ن ت�شجي���ل م�شت����ى قيا�ش���ي على 
�شعيد الت�زيعات الإنف�شتك�رب وعمالئه، والتي بلغ 

اإجماليها هذا العام 3.4 مليار دوالر. 
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“البور�سة”: تداول 106.9 مليون �سهم بـ10.9 ماليني دينار
”B و“الق�سري  ”BB“ طويل الأجل ت�سنيف “جي اإف اإت�ش” 

مع نظرة م�شتقبلية “م�شتقرة”... “كابيتال اإنتليجن�س”: 

املنامة - جي اإف اإت�س املالية: اأكدت 
م�ؤ�ش�ش���ة الت�شنيف االئتم���اين الدولية 
اإنتليجن�س ت�شني���ف جمم�عة  كابيت���ال 
جي اإف اإت�س ط�يل االأجل “BB” وق�شر 
االأجل “B”، مع بقاء النظرة امل�شتقبلية 

لت�شنيفات املجم�عة “م�شتقرة”.
تثبي���ت  ف���اإن  لل�كال���ة،  وفق���ا   
الت�شنيفات الت���ي مت منحها للمجم�عة 
تع���زى اإل���ى جن���اح املجم�ع���ة يف تنفيذ 
اإل���ى جمم�عة  ا�شرتاتيجيته���ا للتح����ل 
مالي���ة وحت�شن ال�شي�ل���ة ب�شكل مر�شي 
مع���دل  الدي����ن وحتقي���ق  وانخفا����س 
فعالي���ة مالي���ة وزي���ادة الربحي���ة عل���ى 
يف  وال�ش���ايف  الت�شغيل���ي  امل�شت�ي���ني 

الن�شف االأول من العام 2017.
واأ�ش���ار تقري���ر ال�كالة اإل���ى ع�امل 
اإيجابي���ة اأخ���رى مث���ل تركي���ز املجم�عة 
للدخ���ل  امل���درة  اال�شتثم���ارات  عل���ى 
الأ�ش����ل  املدرو�ش���ة  واال�شتح����اذات 
ذات  والتخارج���ات  املالي���ة  اخلدم���ات 

القيم الرتاكمية. 
بع���ني  الت�شنيف���ات  اأخ���ذت  كم���ا 
االعتبار ال�شي�لة يف امليزانية العم�مية 
للمجم�عة والتي و�شلت اإلى م�شت�يات 

مر�شية يف الفرتات االأخرة.

 ومن ناحي���ة اأكر اإيجايب���ة، وح�شب 
التقرير، فقد حت�شنت قدرة خدمة الدين 
للمجم�عة بحيث مت ت�شديد الدي�ن و/

اأو اإعادة مت�يلها. 
الداخلي���ة،  لل�شيا�ش���ات  وبالن�شب���ة 
اأ�ش���ار التقرير اإلى اأن املجم�عة قل�شت 
الدي����ن اجلدي���دة كم���ا ه���� وا�شح من 

م�شت�يات الدين املنخف�شة.
 واأ�شار اأي�شاً اإلى اأن الع�امل املقيدة 
تتمث���ل البيئ���ة االقت�شادي���ة االإقليمية 
ال�شعب���ة اإ�شاف���ة اإلى انخفا����س اأ�شعار 

النفط واملخاط���ر ال�شيادي���ة البحرينية 
/”BB+“/“B”ت�شنيف���ات البحري���ن(

بنظرة م�شتقبلية م�شتقرة(.
وقال الرئي����س التنفيذي للمجم�عة 
ه�ش���ام الري�س “�شع���داء الأن ت�شنيفات 
كابيت���ال اإنتليجن����س وال�ش����ق ما زالت 
ت���رى التط�ر الق����ي ال���ذي حققناه يف 
تنفي���ذ ا�شرتاتيجيتن���ا وحت����ل جي اإف 
اإت����س اإلى جمم�عة مالي���ة متكاملة. لقد 
اتخذن���ا قرارات حكيم���ة لتعزيز و�شعنا 
امل���ايل وما زلن���ا م�شتمري���ن يف الرتكيز 
على اال�شتح����اذات واال�شتثمارات التي 
تدر لن���ا ع�ائ���د نقدي���ة ثابت���ة وع�ائد 

كبرة.
اال�شرتاتيجي���ة  ه���ذه  جن���اح  اإن   
ينعك����س م���ن خ���الل االأداء يف م���ا نق�م 
ب���ه يف العملي���ات امل�رشفي���ة التجاري���ة 
املبا�رشة  واال�شتثمارات  االأ�ش�ل  واإدارة 
والعملي���ات العقاري���ة، حي���ث جنحنا يف 
تاأ�شي����س حماف���ظ عالية وكب���رة فيما 
يتعل���ق باال�شتثم���ارات الت���ي قمنا بها 
باالإ�شاف���ة اإل���ى الت�زع اجلغ���رايف الذي 
و�شلن���ا اإلي���ه يف دول جمل����س التعاون 
ودول ال����رشق االأو�شط و�شم���ال افريقيا 

وال�اليات املتحدة واأوروبا والهند.”

املنام���ة - ب�ر�ش���ة البحرين: اأقف���ل م�ؤ�رش 
البحري����ن الع���ام اأم����س الثالث���اء عن���د م�شت�ى 
نقط���ة   0.86 وق���دره  بانخفا����س   1،291.03
مقارنة باإقفال�ه ي�م االثنني، يف حني اأقفل م�ؤ�رش 
البحري����ن االإ�شالم����ي عند م�شت����ى 1،024.52 
بانخفا�س وقدره 6.90 نقط���ة مقارنة باإقفال�ه 

ال�شابق. 
وتداول امل�ش�تثم���رون يف ب�ر�شة البحري�ن 
106.93 ملي����ن �شهم، بقيم���ة اإجمالية قدرها 
10.90 ملي����ن دين���ار، مت تنفيذه���ا من خالل 
141 �شفقة، حيث ركز امل�شتثمرون تعامالتهم 
عل���ى اأ�شهم قطاع البن�ك التجارية والتي بلغت 
قيم���ة اأ�شهمه املتداول���ة 9.79 ملي�ن دينار اأي 
ما ن�شبته 90 % م���ن القيمة االإجمالية للتداول 
100.68 ملي����ن �شه���م، مت  وبكمي���ة قدره���ا 

تنفيذها من خالل 27 �شفقة.
وجاء امل����رشف اخلليجي التجاري يف املركز 

االأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�شهم���ه املتداولة 9.61 
ملي����ن دينار اأي م���ا ن�شبت���ه 88.11 % اإجمايل 
قيمة االأ�شهم املتداولة وبكمية قدرها 100.05 
ملي�ن �شهم، مت تنفيذها من خالل  4 �شفقات. 
اأما املركز الثاين ف���كان ل�مجم�عة ج�ي اف ات�س 
ال�م�الي���ة بقيمة قدره���ا 917.11 األف دينار اأي 
ما ن�شبت���ه 8.41 % م���ن اإجمايل قيم���ة االأ�شهم 
املتداول���ة وبكمية قدره���ا 5.18 ملي�ن �شهم، 
مت تنفيذه���ا م�ن خ����الل 10 �شفقات.ثم جاءت 
عق���ارات ال�شيف بقيم���ة قدره���ا 108.62 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�شبته 1.00 % م���ن اإجمايل قيمة 
االأ�شهم املتداولة وبكمية قدرها 463.68 األف 
�شه���م، مت تنفيذها من خ���الل 93 �شفقة. و مت 
ي�م اأم�س ت���داول اأ�شه���م 14 �ش�رك��ة، ارتفعت 
اأ�شع���ار اأ�شه���م �ش�رك��ت�ي�ن، يف ح���ني انخف�شت 
اأ�شع���ار اأ�شه���م 5 �ش�رك�����ات، وحافظ���ت بقي���ة 

ال�رشك�ات على اأ�شعار اإقفاالتها ال�شابقة.

التالي���ة للمرحل���ة  طم�حاتن���ا  لتحقي���ق  ون�ش���ر   2017 يف  ا�شتثنائ���ي  اأداء  ال�رشوق���ي: 
“اإنف�ستكورب” يركز على ال�ستحواذات الكربى باخلليج واأمريكا

البنك مي�شي قدًما نح� حتقيق اأهداف اإ�شرتاتيجية من�ه

• اأثناء امل�ؤمتر ال�شحايف  )ت�ش�ير: خليل اإبراهيم(	

• ه�شام الري�س	

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة
الن�شبة اإلى االإجمايل  القيمة )بالدينار البحريني(ال�رشكة

88.11 %9٫605٫065.000امل�رشف اخلليجي التجاري
8.41 %917٫107.920جمم�عة جي اف ات�س املالية

1.00 %108٫619.090عقارات ال�شيف
0.73 %79٫270.750بنك البحرين ال�طني

0.50 %54٫796.950امل�ؤ�ش�شة العربية امل�رشفية
1.25 %135٫950.550بقية ال�رشكات

تد�سني �سل�سلة من الفعاليات �سمن اأ�سبوع التكنولوجيا
ا�شتمرارا لقمة “اأمازون” وبرعاية ويل العهد

ا�شتم���رارا النط���الق قم���ة اأم���ازون خلدم���ات 
االنرتن���ت االأولى يف ال����رشق االأو�شط املقامة حتت 
رعاية ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل����س ال����زراء �شاحب ال�شم���� امللكي 
االأم���ر �شلمان بن حمد اآل خليفة والتي اأناب نائب 
رئي�س جمل�س ال�زراء �شم� ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة الفتتاحه���ا، مت تد�ش���ني �شل�شل���ة من 
الفعاليات التي تاأتي �شم���ن اأ�شب�ع التكن�ل�جيا 
الذي تنظم���ه جمل����س التنمي���ة االقت�شادية التي 

بداأت اأم�س الثالثاء .
وت�ش���ارك يف الفعالي���ات الت���ي ت�شتم���ر حتى 
28 �شبتم���ر يف خلي���ج البحري���ن جه���ات حك�مية 
وم�ؤ�ش�ش���ات من القط���اع اخلا����س، باالإ�شافة اإلى 
رواد االأعم���ال وال����رشكات النا�شئ���ة وامل�ؤ�ش�شات 
احلا�شنة والداعمة لها يف اململكة ودول املنطقة”.
ومت تك���رمي اجله���ات وال����رشكات امل�شارك���ة 
يف فعالي���ات “اأ�شب����ع التكن�ل�جي���ا االأول والذي 
يه���دف اإل���ى ت�شجيع مب���ادرات االبت���كار واعتماد 
احلل����ل التكن�ل�جي���ة املتط����رة، وذل���ك عل���ى 
مبادراتها التي تعك����س �رشاكتها املهمة يف زيادة 
ال�ع���ي بالتط�رات الكب���رة احلا�شلة بتكن�ل�جيا 
املعل�م���ات �شمن روؤي���ة ت�شت����رشف م�شتقبل هذا 

القطاع يف مملكة البحرين.
وبه���ذه املنا�شبة اأك���د املدير الع���ام ملكتب 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال����زراء ال�شي���خ 
�شلم���ان بن خليف���ة اآل خليف���ة اأن اإجن���از م�شاريع 
احل��شبة ال�شحابية واإقامة هذه الفعاليات البارزة 
ج���اء تنفي���ًذا ل���روؤى وت�جيه���ات ويل العهد نائب 
القائد االأعلى رئي����س جمل�س التنمية االقت�شادية 
�شاح���ب ال�شم� امللكي االأمر �شلم���ان بن حمد اآل 
ا  خليف���ة، حيث اأولى �شم����ه دعًم���ا واهتماًما خا�شً
به���ذه املب���ادرة �شم���ن اإط���ار الرتكيز عل���ى دور 
التكن�ل�جي���ا يف دعم النم�، م�ؤكًدا معاليه على اأن 
دع���م �شم�ه مت�ا�ش���ل للجه�د الرامي���ة للنه��س 
بقطاع تكن�ل�جيا االت�شاالت واملعل�مات الأهميته 
وحي�يته باعتب���اره �شمن القطاعات ذات االأول�ية 
يف زي���ادة دوره���ا وا�شهاماته���ا يف دع���م وتعزي���ز 
هيكل االقت�ش���اد البحريني وتاأكيد تن�ع م�شادره 
وا�شتم���رار العمل نح� ت�شجيع ريادة االأعمال ودعم 

جماالت االبداع واالبتكار.
كم���ا ن�ه ب���دور نائ���ب رئي�س جمل����س ال�زراء 
املعل�م���ات  لتقني���ة  العلي���ا  اللجن���ة  رئي����س 
واالت�ش���االت  �شم���� ال�شي���خ حممد بن مب���ارك اآل 
خليفة يف الدفع نح� تاأ�شي�س �رشاكات ق�ية ومثمرة 

لتط�ير قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت. 
واأ�شاف اأن اقام���ة اأ�شب�ع التكن�ل�جيا وما ت�شمنه 
من فعاليات عل���ى م�شت�ى كبر من امل�شاركة قد 
�شلط ال�ش�ء على اأهمية قطاع التكن�ل�جيا ودوره 

يف املنظ�مة االقت�شادية.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمية 
االقت�شادية خالد الرميحي: اإن هذا االأ�شب�ع ي�شكل 
فر�شة ل���رواد االأعم���ال وال�شب���اب اجلامعي لفهم 
املتغ���رات واالجتاه���ات العاملي���ة للتكن�ل�جي���ا 

احلديث���ة وم���دى تاأثره���ا يف خلق فر����س جديدة 
للعم���ل ول���رواد االعم���ال. ونتطل���ع لروؤي���ة كي���ف 
�شي�شتفي���د ال�شب���اب ورواد االأعمال م���ن الفر�س 
التي �شتقدمه���ا التكن�ل�جيا احلديث���ة باالإ�شافة 
اإل���ى الدع���م امل�ؤ�ش�ش���ي ال���ذي تقدم���ه اجله���ات 

احلك�مية واجلهات اخلا�شة.”
تبن���ي  باأهمي���ة  ال�ع���ي  زي���ادة  اأن  واأ�ش���اف 
التكن�ل�جي���ا املتط����رة لدع���م من���� القطاع���ات 
االقت�شادي���ة وباخل�ش�����س قطاع ري���ادة االأعمال 

م���ن االأم����ر املهم���ة وال�اج���ب حتقيقه���ا، حي���ث 
تاأت���ي جه����د املجل����س يف ا�شت�شاف���ة الفعاليات 
االقت�شادي���ة كاأ�شب����ع التكن�ل�جي���ا �شمن دوره 
االأ�شا�ش���ي يف ا�شتقط���اب وت�شجي���ع اال�شتثمارات 
للم�شاهمة يف تنمية االقت�شاد وخلق فر�س العمل 

يف ال�ش�ق املحلي.
كم���ا حتدثت نائ���ب الرئي�س خلدم���ات ال�يب 
الع���ام وم�ش�ؤول���ة تط�ي���ر  القط���اع  العاملي���ة يف 
اال�شرتاتيجي���ة والعملي���ات واملبيع���ات واالأعمال 
خلدم���ات م�ق���ع اأم���ازون تري���زا كارل�ش����ن خالل 

احلفل.
كم���ا تت�شم���ن الفعالي���ات م�شابق���ة البحرين 
للم�رشوع���ات النا�شئ���ة التي تتبناه���ا متكني حيث 
�شيتناف����س اأ�شحاب امل�رشوع���ات النا�شئة يف اإبراز 
اأفكارهم اخلالقة وابتكاراته���م للف�ز بامل�شابقة. 
و�شيحظ���ى املت�شابق����ن بفر�شة الف����ز باجلائزة 
الكرى والت���ي ت�شل قيمتها اإل���ى 50 األف دوالر 
باالإ�شاف���ة اإل���ى رحلة للم�شارك���ة يف قمة االنرتنت 
يف ل�شب�ن���ة بالرتغ���ال، وجائ���زة قدره���ا 20 األف 
دوالر اأميكي للمركز الث���اين، باالإ�شافة اإلى جائزة 
وقدره���ا 5 اآالف دوالر للم����رشوع النا�ش���ئ الفائ���ز 
بت�ش�يت اجلماهر عر و�شائل االإعالم االجتماعي.

• ا للمبادرة	 ال�شيخ �شلمان بن خليفة: �شم� ويل العهد اأولى دعًما واهتماًما خا�شً
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الزياين: 5.2 مليون دينار ا�ستثمارات “الأملنيوم” بالبحرين  
القطاع يوفر 12 األف وظيفة وي�شكل 12 % من الناجت املحلي 

ر وزي����ر ال�شناعة والتج����ارة وال�شياحة زايد  قدَّ
الزي����اين حج����م ال�شتثم����ارات يف قط����اع الأملني����وم 
بالبحري����ن بنحو 5.2 ملي����ون دولر، فيما يوفر نحو 
12184 وظيف����ة، وت�شل قيم����ة �شادراته اإلى 1.7 
ملي����ار دولر م����ا يجعل����ه ي�ش����كل 12 % م����ن الناجت 

املحلي الإجمايل للمملكة. 
وا�شتعر�����ض الوزي����ر اأم����ام احل�ش����ور يف حف����ل 
افتتاح فعاليات املوؤمتر ال����دويل الثاين والثالثني 
لالأملنيوم الذي ت�شت�شيفه �رشكة البا وي�شتمر ثالثة 
اأي����ام، تاريخ اكت�ش����اف النفط باململك����ة )1932(، 
واهتمام احلكومة ب�شناع����ة الأملنيوم، متطرقا اإلى 
تاري����خ اإن�ش����اء �رشك����ة األب����ا )1968( وتطورها ومنو 
حج����م اإنتاجها ودوره����ا يف خلق قاع����دة لل�شناعات 

التحويلية. 
وتط����رق الزي����اين اإل����ى عملي����ة اإ�ش����الح قطاع 
الأعمال التي ب����داأت بالبحرين من����ذ عامني تقريبا؛ 

جلعل اململك����ة بيئة �شديقة لالأعم����ال، وما تخللها 
من تط����ور وتعدي����الت طالت ع����ددا م����ن القوانني 
املتعلق����ة ب�شوؤون العم����ل وال�شتثم����ارات الأجنبية 
والقطاع امل����ايل والتجاري وال�شناع����ي وال�شياحي، 
م�شريا بهذا اخل�شو�����ض اإلى ا�شتحداث بنى جديدة 
الئتماني����ة(  )ال�شنادي����ق  الُعه����د  �����رشكات  مث����ل 
و�رشكات اخلاليا املحمية و�رشكات الرف واحلا�شنات 

وم�رشعات الأعمال. 
ال�����رشكات  بنم����و  مبا�����رشة  لنتائ����ج  اأدى  وه����ذا 
العام����ني  م����دى  عل����ى   %  160 بن�شب����ة  امل�شجل����ة 
املا�شي����ني، وا�شتقط����اب ال�شتثم����ارات الأجنبي����ة 

املبا�رشة يف العام 2017 ب�شكل قيا�شي.
واأ�ش����اف “يف الوقت الذي كان����ت فيه عائدات 
النفط يف اأدنى م�شتوياته����ا، منا اقت�شادنا مبعدل 
4.3 % يف الرب����ع الأخ����ري، يف ح����ني بقي����ت معدلت 
الت�شخ����م والبطال����ة دون 3 % و4 % على التوايل. 
وق����د منا قطاع ال�شياحة م����ن ن�شبة 3.4 % اإلى 6.1 
% م����ن الناجت املحلي الإجمايل للفرتة نف�شها، وهو 

الآن م����ن اأ�����رشع القطاع����ات القت�شادية من����واً. ومع 
اأقل من 2 % م����ن الأن�شطة التجارية املقت�رشة على 
امللكي����ة البحرينية بن�شب����ة 100 %، ميكننا القول 
بثق����ة اإن لدين����ا اأحد اأك����ر القت�ش����ادات �شفافية 
وتقدما وانفتاح����ا يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

اإن مل يكن اأبعد من ذلك.
 

1.5 مليار دوالر استثمارات “أمازون” 
المحتملة 

وقال الزي����اين “احتفلنا اأم�����ض الأول بتد�شني 
املركز الإقليمي خلدمات الوي����ب ل�رشكة اأمازون يف 
اململك����ة با�شتثم����ار حمتم����ل ي�شل اإل����ى 1.5 مليار 
دولر لإن�ش����اء اأول من�شة �شحابية يف ال�رشق الأو�شط 
واإفريقيا. )...( كما كانت األبا يف اأوائل ال�شبعينات، 
فاإننا ن�شعر باأن هذا امل�رشوع �شيكون نقطة النطالق 
القادم����ة لف�شل جدي����د من التن����وع القت�شادي يف 
البحرين واملب����ادرات التطويري����ة لتمهيد الطريق 

لقت�شاد جدي����د قائم على البت����كار والتكنولوجيا 
الرائدة.

واأ�ش����ار اإل����ى اأن البحرين يف و�ش����ع جيد بخم�شة 
وتكنولوجي����ا  املالي����ة،  اخلدم����ات  ه����ي  قطاع����ات 
والت�شني����ع  وال�شياح����ة  والت�ش����الت  املعلوم����ات 

واخلدمات اللوج�شتية. 
ودع����ا احل�شور اإل����ى اإلقاء نظ����رة فاح�شة على 
البحرين كقاعدة لعملياتهم يف دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي وال�شتفادة الكاملة من ميزة التكلفة التي 
تق����در بن�شب����ة 30 % يف البحرين مقارنة ببقية دول 
املنطقة، ف�شال عن امليزات التي تقدمها اتفاقات 
التج����ارة احل����رة املربم����ة م����ع الولي����ات املتح����دة 
و�شنغافورة ودول جمل�ض التعاون اخلليجي والعامل 
العرب����ي ودول الحتاد الأوروبي )الرنويج و�شوي�رشا 

وليختن�شتاين واأي�شلندا(.
ر الوزير باملوقع اجلغرايف املميز للبحرين  وذكَّ

يف و�شط اخلليج العربي.
ال����ذي  املوؤمت����ر  فعالي����ات  اأم�����ض  وانطلق����ت 

يبحث �شوؤون القط����اع والتحديات التي تواجه هذه 
ال�شناع����ة املهم����ة، مب�شاركة نخبة م����ن املتحدثني 
الرئي�شي����ني من ح����ول العامل وم����ن ذوي اخلربة يف 

املجال.
م����ن جهته، قال رئي�ض جمل�����ض اإدارة �رشكة األبا 
ال�شيخ دعيج بن �شلمان اآل خليفة “تعترب �رشكة األبا 
اإحدى اأهم ركائز القت�شاد الوطني للبحرين، حيث 
�شه����دت العديد م����ن م�شاريع التو�شع����ة على مدى 
ال�شنوات لتكون مثالً يحتذى لتحقيق اأهداف النمو 
والتطور. ونحن نتطلع للم�شتقبل بالعزمية نف�شها 
والإ�����رشار نف�شه مع م�شين����ا قدماً يف بناء م�رشوع خط 

ال�شهر ال�شاد�ض للتو�شعة الذي طال انتظاره”. 
واأو�ش����ح اأن����ه مت اجن����از نحو 25 % م����ن م�رشوع 
اخلط ال�شاد�ض الذي تبل����غ كلفته 3 مليارات دولر 
متوقعا النتهاء من����ه يف يناير 2019، فيما �شريفع 
حج����م الإنتاج بن�شبة 50 %، اأي بواقع 500 األف طن 

مرتي �شنويا.
وقدر ال�شيخ دعيج م�شاهمة قطاع الأملنيوم يف 

البحرين بنحو 12 % من الناجت الإجمايل للمملكة.
وا�شتعر�����ض الرئي�ض التنفيذي ل����� “األبا” تيم 
موري خالل ورقة عمل قدمها يف املوؤمتر ق�شة جناح 
ال�رشكة يف ا�شتعادة اخل����ط اخلام�ض بكفاءة وب�شكل 
اآم����ن، م�ش����ريا اإل����ى اخل����ربة امل�شتفادة م����ن حادثة 
النقط����اع الكهربائ����ي الت����ي تعر�شت له����ا ال�رشكة 

مطلع هذا العام. 
وتابع “بف�شل قدرة فري����ق العمل بال�رشكة مت 
ا�شتعادة خط ال�شهر ب�شكل �رشيع، متكنا من حتويل 
ه����ذه الف����رتة ال�شعب����ة اإلى ق�ش����ة جن����اح، وتعزيز 
املرونة يف مواجهة التحدي����ات لنحقق اإجنازاً جديدا 

على م�شتوى ال�شناعة”.
وكان اخل����ط اخلام�����ض تعر�����ض اإل����ى انفط����اع 
كهربائي مفاجئ اأدى اإل����ى توقفه، وبالتايل خ�رشت 

ال�رشكة نحو %5 من اإنتاجها ب�شبب ذلك.
والرئي�ض التنفيذي لل�رشكة �شمن اأع�شاء جلنة 
النقا�����ض التنفيذي����ة بعنوان “التحدي����ات العاملية 
واآثاره����ا”. واأتي����ح للوف����ود امل�شارك����ة يف املوؤمتر 
الفر�شة للقي����ام بجولة يف م�شهر األب����ا خالل اليوم 

ال�شابق للموؤمتر.

املحرر القت�سادي

“التجارة”: قرار “ر�سوم الأن�سطة” �سيطبق مبوعده املحدد
اأكد وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد 
الزياين اأن تطبيق قرار ر�شوم الأن�شطة التجارية 

�شيطبق مبوعده املحدد يف 31 مار�ض املقبل.
واأو�ش���ح عل���ى هام����ض موؤمت���ر الأملني���وم 
العاملي اأم�ض، اأن القرار نافذ ول رجعة عنه، ولن 

يكون هناك “اأخذ ورد” باملو�شوع. 
وكان���ت ال���وزارة ق���د اأّجلت تطبي���ق القرار 
رقم 130 ل�شنة 2016 اخلا�ض بر�شوم الأن�شطة 
التجارية مل���دة 6 اأ�شهر اإ�شافي���ة، حتى يت�شنى 
لغرفة ال�شناعة والتج���ارة درا�شة اأو�شاع �شغار 
التج���ار لتمكينهم من تخفي�ض تكاليف التجديد 
ال�شن���وي عن طري���ق زيادة وعيه���م باأهمية دمج 

الأن�شط���ة التجاري���ة وبيان ال�شتف���ادة املرتتبة 
على ذلك.

وت���رتاوح ر�ش���وم الأن�شط���ة م���ن 25 دينارا 
اإل���ى 1000 دينار بح�شب نوع الن�شاط، وكان من 

املفرو�ض تطبيقها يف 22 �شبتمرب اجلاري.
وعل���ى �شعيد منف�ش���ل، اأو�ش���ح الوزير يف 
حديث لل�شحافيني اأن قط���اع الأملنيوم ي�شاهم 
بنحو 12 % من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة، 

فيما يوفر نحو 12 األف وظيفة.
ي�ش���ار اإلى اأن القط���اع ال�شناعي ب�شكل عام 

ي�شاهم ما بني 16 % و17 % على اأقل تقدير.
م���ن  الأملني���وم  قط���اع  الزي���اين  واعت���رب 
القطاعات املهمة والإ�شرتاتيجية، فهو من اأكرب 

القطاعات يف جمال الت�شدير.

مازن الن�سور 

• الزياين متحدثا لل�شحافيني على هام�ض موؤمتر الأملنيوم العاملي 	

• •وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة يلقي كلمته يف املوؤمتر	 الزياين مع رئي�شي جمل�ض الدارة والرئي�ض التنفذي ل� “األبا”	

اأكد رئي����ض جمل�ض اإدارة �رشك���ة اأملنيوم 
البحرين “األبا”، ال�شي���خ دعيج بن �شلمان اآل 
خليف���ة اأن متويل الكلفة املتبقية من م�رشوع 
اخل���ط ال�شاد����ض والبالغة نح���و 25 % يلقى 

طلًبا كبرًيا من البنوك املحلية والعاملية.
وتق���در ال���� 25 % بح���وايل 750 مليون 
دولر، ك���ون كلف���ة امل����رشوع الإجمالية ت�شل 

اإلى 3 مليارات دولر.
واأو�ش���ح على هام����ض موؤمت���ر الأملنيوم 
العامل���ي، ال���ذي انطل���ق اأم����ض، اأن ال�رشكة ل 
يوج���د لديه���ا م�شكل���ة بالتموي���ل، فو�شعها 
اخلط���ة  بح�ش���ب  ي�ش���ري  وامل����رشوع  ق���وي، 
املو�شوع���ة حيث �شتنتهي الإن�شاءات بحلول 

يناير 2019.
واأ�شار اأن التموي���ل يتم من خالل البنوك 
وم���ن التموي���ل الذاتي، فيما �شيت���م ت�شديد 

هذه القرو�ض خالل 12 �شنة من الآن.
وربط ال�شيخ دعيج القدرة املالية لل�رشكة 
باأ�شعار الأملنيوم بالبور�شات العاملية، حيث 
�شعد اإل���ى 2100 دولر للط���ن املرتي هذه 
الأيام، قيا�ًش���ا بانخفا�شه قب���ل نحو �شنتني 

اإل���ى 1450 دولًرا للط���ن، )...( ال�شعر ُمب�رش، 
وناأمل اأن ي�شتمر على هذا املنوال.

وبنّي اأنه مت اإجناز نحو 25 % من امل�رشوع 
ال���ذي اعتربه من اأه���م امل�رشوعات لالقت�شاد 
الوطن���ي، حي���ث �شيزي���د الطاق���ة الإنتاجية 
للم�شن���ع 50 %، الأمر الذي يوفر الكثري من 

فر�ض العمل للبحرينيني.
ويبل���غ الإنتاج ال�شن���وي لألب���ا حاليًّا نحو 
970 األ���ف طن م���رتي، وهي ت�ش���كل اإ�شافة 
لل�شناع���ات التحويلي���ة )قط���اع الأملني���وم( 
ح���وايل 12 % م���ن الن���اجت املحل���ي الإجمايل 
للمملك���ة، من املتوق���ع اأن يرتفع اإلى 15 % 

مع ت�شغيل امل�شهر اجلديد.
ه عل���ى �شوؤال ح���ول ارتفاع كلفة  ويف ردِّ
امل�رشوع مع تغ���ري اأ�شعار املواد الأولية، كون 
العطاءات اأر�شي���ت �شابًقا، اأكد ال�شيخ دعيج 
اأن الكلفة ثابت���ة عند 3 مليارات دولر، )...( 
لدينا اتفاقي���ات مع ال�رشكات الت���ي اأر�شيت 

عليها الأعمال والكل ملتزم من جهته.
واعترب هذه الكلفة معقولة بل “ممتازة” 
عل���ى حد تعب���ريه، مل�رشوع به���ذا احلجم، )...( 
نح���ن نتكل���م هنا ع���ن م����رشوع �شخ���م ي�شم 
م�رشوعني هما خط ال�شه���ر ال�شاد�ض وكذلك 

حمطة الكهرباء التي �شتنتج 1800 ميغاواط.
وحول ارتف���اع ت�شعرية الغاز، )ربع دولر 
���ا( والت���ي ت�شرتيه ال�رشك���ة من حكومة  �شنويًّ
البحري���ن وكيفي���ة مواجهة ه���ذا التحدي اأكد 
ال�شي���خ دعي���ج اأن �رشكت���ه وقع���ت اتفاقي���ة 
م���ع حكوم���ة البحري���ن ممثل���ة بهيئ���ة النفط 
والغ���از ومت���ت املوافقة م���ن الطرفني على 
ه���ذه الزي���ادة، )...( الي���وم �شع���ر الأملنيوم 
مرتفع، وبالت���ايل نحن قادرون عل���ى الإيفاء 
بالتزاماتن���ا �ش���واء بتاأم���ني اأ�شعار الغ���از اأو 

املواد اخل���ام وكذلك الأم���ر بالن�شبة لتنفيذ 
م�رشوع التو�شعة. 

الأمور ما�شية بح�شب الربنامج واملخطط
وكان���ت الهيئ���ة الوطنية للنف���ط والغاز 
رفعت اأ�شعار الغاز الطبيعي من 2.25 دولر 
لكل ملي���ون وحدة حرارة بريطانية اإلى 2.50 
دولر لكل ملي���ون وحدة حراري���ة اعتباًرا من 
الأول م���ن اأبري���ل 2015، عل���ى اأن تزيد ربع 
���ا وملدة 7 �شنوات اأي حتى حلول  دولر �شنويًّ
2021. وت�شتهل���ك “األبا” حوايل 375 مليون 

ق���دم مكع���ب قيا�ش���ي م���ن الغ���از الطبيعي 
���ا، وبذلك فاإن الزي���ادة حّملتها نحو 30  يوميًّ

ا. مليون دولر �شنويًّ
واأ�ش���ار ال�شي���خ دعي���ج اأن األب���ا ملتزم���ة 
املحلي���ة  التحويلي���ة  ال�شناع���ات  بتاأم���ني 
بالأملني���وم، وه���ي م�شتع���دة ملن���ح ال�ش���وق 
املحلية ن�شف اإنت���اج امل�شهر اجلديد )250 
األف طن(، لكنه عاد ليت�شاءل: “هل ت�شتطيع 

ال�شوق املحلية ا�شتيعاب هذه الكمية؟”.
ومن املعل���وم اأن ال�شناع���ات التحويلية 
املحلي���ة ت�شتهلك حوايل 40 % من اإنتاج األبا 
ا،  ا اأي بواق���ع 430 األف طن مرتي �شنويًّ حاليًّ
فيم���ا ي�شدر الباق���ي لأ�ش���واق عاملية ك�رشق 

اآ�شيا واأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.
واعترب ال�شيخ دعي���ج اأن اإنتاج �رشكة األبا 
يحظ���ى بتناف�شية قوية يف الأ�شواق العاملية، 
)...( نحن لي�ض لدينا م�شكلة يف الت�شدير اإمنا 
يكمن التحدي يف زيادة املنتجات التي فيها 

قيمة م�شافة.
واأنتجت ال�رشك���ة يف العام املا�شي حوايل 
971.4 األ���ف ط���ن مرتي وهو الرق���م الأعلى 
يف تاريخه���ا، مرتفع���ة 1.1 % قيا�ًش���ا باإنتاج 

2015 الذي بلغ 960.6 األف طن مرتي.

“األبا”: اإقبال كبري من البنوك لتمويل “امل�سهر ال�ساد�س”
750 مليون دولر الكلفة املتبقية للم�رشوع

• ال�شيخ دعيج متحدًثا يف حفل افتتاح موؤمتر الأملنيوم العاملي 	

املحرر القت�سادي

 ت�سوير خليل اإبراهيم



للبيع
شقة سكنية حتت االنشاء قرب مجمع 

الواحة في اجلفير
الدور 14 مساحة 117متر مربع

تتكون من: غرفة عدد 2، حمام 2، صالة، مطبخ
التسليم في شهر 2018/6

السعر: 70 ألف
لالستفسار 39455358

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها    السيد خالد 
قاسم محمد بهزاد املالك ل ترايلنك   )مؤسسة فردية ( واملسجلة  مبوجب القيد رقم40633     
  60000 طالبا حتويل   املؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  

دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
 خالد قاسم محمد بهزاد

رانيا كم جنك بهزاد
مرمي خالد قاسم محمد بهزاد
دانه خالد قاسم محمد بهزاد
نور خالد قاسم محمد بهزاد

جاسم خالد قاسم محمد بهزاد

القيد 40633
التاريخ :2017/09/20

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

بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

الطعام  شركة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  الى  تقدم 
العضوي –تضامن الصحابها محمد احمد محروس احملروس ومنى عبد الكرمي عبد 
التضامن  شركة  حتويل  بطلب   74604 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  حسني  اهلل 
الفردية املسماه بيت احلجي لالغذية ملالكها محمد  لتصبح فرعا من املؤسسة 
احمد محروس احملروس املسجلة مبوجب القيد رقم 91432 وذلك بعد تنازل السيدة 

منى عبد الكرمي عبد اهلل حسني عن كامل حصصها اليه
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة اقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن

التاريخ :25 سبتمر 2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
اعالن بشان حتويل شركة تضامن لتصبح فرعا من مؤسسة فردية

تقدم إلينا السيد  /فاطمة مسلم احمد حماد      
حتويل احملالت التجارية التالية :

الى السيد /    حسن عيسى ناصر اخلباز
خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

   
قيد  رقم  90601-2

 التاريخ :20/09/2017
   CR2017- 154918 إعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

املدعية : فاطمة هاشم علي خليل العلوي وكيلها احملامي محمد اجلشي 
–احملاكم ضد

   املدعي عليها :مؤسسة جنمة تارا للمقاوالت
لصاحبتها اسماء صفوان نافع الصواف

العنوان شقة 63 مبنى 254 شارع 2007 مجمع 320 املنامة احلوره
موضوع الدعوى ندب خبير )مستعجل (   

باحلضور  اعاله  املذكور  عليها   للمدعى  املستعجلة  االمور  احملكمة  تعلن  لذا 
بنفسه او بوكيل عنه جللسة 2017/10/08  فان احملكمة سوف تسيير باالجراءات

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية - إدارة احملاكم
  CS3000925861 : رقم الدعوى    : 01/2017/00717/6   -   رقم الكتاب

التاريخ :25 – 09 -2017
احملكمة : االمور املستعجلة االولى  -  اعالن حضور بالنشر

محكمة االمور املستعجلة الدائرة االولى  

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
اليها السادة اصحاب شركة عالم املتخصصني ملقاوالت التنظيفات ذ.م.م 
االسم  تغيير  طالبني   ،2 رقم  الفرع   83647 رقم  القيد  مبوحب  املسجلة 
التجاري من شركة عالم املتخصصني ملقاوالت التنظيفات ذ.م.م الى شركة 

االستشارات املتخصصة واحللول ذ.م.م.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
القيد: 2-83647

التاريخ: 25/9/2017
اعالن رقم )CR2017-155093( لسنة 2017

بشأن تغيير االسم التجارة لشركة عالم املتخصصني ملقاوالت التنظيفات ذ.م.م

والسياحة  مؤسسة  والتجارة  بوزارة الصناعة  التسجيل  ادارة  الى  تقدم 
واملسجلة  املناعي  اهلل  عبد  لولوه خليفه  ملالكتها  للتموين  الشام  ست 
مبوجب القيد رقم 49149 بطلب حتويل  املؤسسة الفردية بكامل فروعها 
الى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بادخال السيد احمد عدنان بقاعي 

كشريك معها في السجل
وبراسمال وقدره 20000 )عشرون الف دينار بحريني (

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة 
اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن

التاريخ :24 سبتمر 2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
اعالن بشان حتويل  مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا
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مقتل 3 اإ�رسائيليني باإطالق نار قرب القد�س
القد����س املحتل���ة � وكاالت: قت���ل 3 اإ�رسائيليني جراء عملي���ة اإطالق نار وطع���ن بالقرب من مدخل 

م�شتوطنة “هار اأدار” �شمال غرب القد�س، �شباح اأم�س الثالثاء.
وقال���ت اإذاعة اجلي�س االإ�رسائيلي اإن م�شلحا فل�شطينيا قتل 3 اإ�رسائيليني واأ�شاب رابعا يف الهجوم 

امل�شلح على م�شتوطنة بال�شفة الغريبة املحتلة.
واأج���رت االإذاع���ة مقابلة مع �شاكن يف م�شتوطن���ة “هار اأدار” قال اإن امل�شل���ح دخل امل�شتوطنة مع 

جمموعة من العمال الفل�شطينيني وفتح النار على اأفراد من ال�رسطة االإ�رسائيلية.
واأفادت اإذاعة اجلي�س باأن امل�شلح ق�شى باإطالق نار يف موقع احلادث.

واقتحم���ت ق���وات االحت���الل االإ�رسائيلي، بل���دة بيت �شوريك �شم���ال غربي القد�س الت���ي جاء منها 
املنفذ، بعد فرتة وجيزة من الهجوم.

وق���ال اإن اجلنود االإ�رسائيليني احتجزوا اأفراد عائلة منفذ العملي���ة داخل منزلهم وبا�رسوا التحقيق 
معهم، �شمن خطوات عقابية �شملت اقتحام بلدات فل�شطينية جماورة للم�شتوطنة اليهودية.

السنة التاسعة - العدد 3270 
األربعاء
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 موسكو ـ رويترز: 

قام���ت ق���وات رو�شي���ة موج���ودة 
يف �شوري���ا، بت�شيي���د ج����رس عل���ى نهر 
الفرات قرب دير الزور، لنقل القوات 
واملركب���ات اإلى اجلان���ب االآخر، لدعم 

هجوم ي�شنه اجلي�س ال�شوري.
التلفزي���ون  قن���وات  وقال���ت 
الرو�شي اإن اجلي����س اأقام اجل�رس حتت 
ر�شا�س مقاتلي تنظيم داع�س يف اأقل 
من 48 �شاعة، واإنه ميكن اأن ي�شتخدم 
كذلك يف نقل امل�شاع���دات االإن�شانية 

واإجالء املر�شى واجلرحى.
مركب���ة  اآالف   8 اأن  واأ�شاف���ت 
ميكنها عبور اجل�رس خالل 24 �شاعة مبا 
يف ذل���ك الدبابات. وتابع���ت اأن اجل�رس 
يقع �رسق دير الزور. ويبلغ طوله 210 
اأمت���ار، وم���ن املمكن اأن مي���ر عربه 8 
اآالف عرب���ة يومياً، مبا فيها املدرعات 
الثقيلة والدباب���ات ومركبات امل�شاة 

القتالية واملنظومات ال�شاروخية.

بكين ـ أ ف ب:

 اأج���رت ال�ش���ني اأول���ى مناوراتها 
الع�شكري���ة يف جيبوت���ي حي���ث د�شن 
اجلي����س ال�شيني يف مطل���ع اغ�شط�س 
اأول قاعدة له يف اخلارج، وفق ما اأفاد 

التلفزيون ال�شيني اأم�س الثالثاء.
وعر�س التلفزيون ال�شيني �شور 
م�شفحات ومدافع يف منطقة �شحراوية 
يف جيبوت���ي وجن���ودا ب���زي املغاوي���ر 
يطلق���ون النار م���ن اأ�شلحة ر�شا�شة يف 
منطقة مقف���رة. ون�رس ع����رسات اجلنود 
يف ج���و تتجاوز حرارته 40 درجة مئوية 
به���دف “تعزي���ز مهاراته���م القتالية 
واتقانهم للتقنيات الع�شكرية”، وفق 
امل�ش���در نف�شه. وقال قائ���د القاعدة 
عر�ش���ه  ريبورت���اج  يف  يان���غ  ليان���غ 
التلفزي���ون اإنها “امل���رة االأولى التي 
يغادر فيها �ضباط وجنود متمركزون 
يف جيبوتي مع�شكرهم الإجراء تدريبات 

بالذخرية احلية”.

موسكو ـ دب أ:

 اأ�شدر الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوت���ني ام�س الثالث���اء مر�شوما باإقالة 
4 م�شوؤولني رفيع���ي امل�شتوى، مبن 
فيهم قائد القوات اجلوية الف�شائية 
فيكت���ور  اأول  الفري���ق  الرو�شي���ة 

بونداريف.
الرئا�ش���ي  املر�ش���وم  ويق�ش���ي 
باإقالة بونداريف وت�رسيحه من اخلدمة 
قائ���د  نائ���ب  وكذل���ك  الع�شكري���ة، 
اأ�شطول البحر االأ�شود الفريق البحري 

فالريي كوليكوف.
اإلى ذلك، يق�شي املر�شوم بعزل 
الفري���ق يف جه���از ال�رسط���ة �شريغ���ي 
اأرينني من من�ش���ب قائد قوات االأمن 
يف مقاطعة �شارات���وف، واإقالة رئي�شة 
الوكال���ة الفدرالي���ة اخلا�ش���ة ب�شوؤون 
رابط���ة الدول امل�شتقل���ة واملغرتبني 
والتع���اون االإن�ش���اين ال���دويل لوبوف 

غليبوفا من من�شبها.

مانيال ـ رويترز: 

ُعرث على �شابط من قوات النخبة 
التابع���ة حلر����س الرئي����س الفلبين���ي 
رودريغ���و دوتريت���ي مقت���وال بطل���ق 
ن���اري، اأم����س الثالثاء، داخ���ل املجمع 
الرئا�شي. وعرثت زوجة الرائد هارين 
غونزاغا )37 عاما( عليه م�شابا بطلق 
ن���اري يف قلبه داخ���ل غرفته يف جممع 
ق����رس ماالكانان���غ يف ماني���ال، بح�ش���ب 
م���ا اأفاد العمي���د لوب داغ���وي، قائد 

جمموعة االأمن الرئا�شي.
واأ�ش���ار امل�شدر اإل���ى عدم وجود 
اأدلة اأولية ت�ش���ري الى حدوث مقاومة 
م���ن قب���ل ال�شاب���ط املقت���ول، اإال اأن 

ال�رسطة ال تزال حتقق يف االأمر.
وقع���ت  احلادث���ة  اأن  واأ�ش���اف 
بعيدا عن مق���ر اإقامة دوتريتي داخل 
املجم���ع، م�شريا اإل���ى اأن حت���ى باقي 
عنا����رس القوة االأمني���ة مل يكونوا على 
عل���م بوقوع اإطالق الن���ار قبل اأن جتد 

زوجة ال�شابط جثته.

“ج�رس رو�شي” لنقل 
القوات يف �شوريا

 ال�شني جتري مناوراتها 
االأولى يف جيبوتي

 بوتني يقيل قائد 
القوات اجلوية الرو�شية

 مقتل حرا�س لدوتريتي 
قرب مقر الرئا�شة

تركيا لأكراد العراق: ح�سار وعملية ع�سكرية وجتويع
بغداد متهل كرد�شتان 3 اأيام لتفادي حظر جوي دويل

واأ�ش����اف يف حدي����ث لتلفزي����ون 24 الرتك����ي 
“�شنقي����م طلب����ات العراق. كل �ش����يء، مبا يف ذلك 
العملي����ات امل�شرتك����ة، مط����روح عل����ى الطاول����ة”. 
واأ�ش����اف اأن ما من �شب����ب يدعو تركيا الإغالق معرب 

اخلابور احلدودي مع �شمال العراق.
وح����ذر الرئي�س الرتكي رجب طي����ب اإردوغان 
ام�����س الثالثاء م����ن اأن اأكراد الع����راق �شيت�شورون 
جوعا اإذا قررت تركيا منع مرور ال�شاحنات والنفط 
ع����رب حدودها مع �شم����ال العراق م�شيف����ا اأن جميع 
اخلي����ارات الع�شكرية واالقت�شادي����ة مطروحة على 
الطاولة. وق����ال اأردوغان يف خطاب متلفز “يف حال 
مل يرتاجع )الرئي�س الكرد�شتاين م�شعود( بارزاين 
وحكومة اإقلي����م كرد�شتان عن هذا اخلطاأ يف اأقرب 
وق����ت ممكن، ف�شيالزمهم تاريخيا عار جر املنطقة 

اإلى حرب اإثنية وطائفية”. 
وبلغت ن�شب����ة امل�شارك����ة يف اال�شتفتاء 72 ٪ 
حي����ث �شارك 3.3 مليون من اإجم����ايل 4.58 مليون 
م�شجلني عل����ى قوائ����م الناخبني، بح�شب م����ا اأفاد 
املتح����دث با�ش����م املفو�شية االنتخابي����ة �شريوان 
زرار.  ويتوقع �شدور النتائج يف غ�شون 24 �شاعة، 

يف ظ����ل عدم ا�شتبعاد اأن تك����ون الغالبية الكا�شحة 
�شوتت ل�شالح “نعم”. 

واأك����د اأردوغ����ان اأن تركي����ا، الت����ي تخ�شى من 
انعكا�شات الت�شويت على االأقلية الكردية لديها، 

�شتنظ����ر يف جمي����ع اخليارات انطالقا م����ن عقوبات 
اقت�شادية ومرورا باإجراءات ع�شكرية. 

وق����ال يف م����ا يب����دو اأنها اإ�ش����ارة وا�شح����ة اإلى 
تهديدات����ه ال�شابق����ة باإغالق احل����دود اإن اخليارات 

“اجلوية وعلى االأر�س جميعها مطروحة”. 
واأكد اأن “جميع اخلي����ارات على الطاولة حاليا 
وجتري مناق�شته����ا )...( �شتكون����ون اأنتم )حكومة 
اإقلي����م كرد�شت����ان( حما�رسي����ن م����ن حلظ����ة البدء 
بتطبي����ق العقوب����ات”.  ال����ى ذلك، اأ�ش����در جمل�س 
ال����وزراء العراقي قرارا بحظ����ر الرحالت اجلوية من 
واإلى كرد�شتان يف حال مل تخ�شع املطارات ل�شلطة 
احلكومة. ونقل����ت رويرتز عن التلفزيون الر�شمي، 
اأن حكومة العراق اأمهلت كرد�شتان 3 اأيام لت�شليم 
ال�شيطرة على املطارات لتفادي حظر جوي دويل.

وطلب����ت بغ����داد قب����ل ع����دة اأي����ام م����ن الدول 
االأجنبي����ة وق����ف الرح����الت املبا�����رسة اإل����ى مطاري 
اأربي����ل وال�شليمانية الدوليني داخ����ل االإقليم لكن 
مل ت�شتج����ب له����ذا النداء �شوى اإي����ران التي علقت 

الرحالت املبا�رسة اإلى االإقليم.
من جهة اأخرى، انتقد رئي�س الوزراء العراقي 
حي���در العبادي، عملية اال�شتفت���اء يف كرد�شتان، 
وق���ال يف موؤمت���ره ال�شح���ايف االأ�شبوع���ي اأم����س 
الثالث���اء، اإنه���ا “عملي���ة فردي���ة مل حت���رتم راأي 

ال�رساكة اأو االإرادة الدولية”.

•  بلغت ن�شبة امل�شاركة يف اال�شتفتاء 72 باملئة	

بغداد/أنقرة ـ وكاالت: 

اإج��راء  العراق بكل اخليارات جتاههم، مبا يف ذلك  الأك��راد يف  الثالثاء  اأم�س  توعدت تركيا 

عملية ع�صكرية م�صرتكة مع العراق وح�صارهم اقت�صاديا.

واأدىل اأكراد العراق باأ�صواتهم الثنني يف ال�صتفتاء التاريخي لأجل ال�صتقالل رغم املعار�صة 

القوية من بغداد ودول جماورة، بينها ايران وتركيا.

من جانبه، قال وزير خارجية تركيا، اإن كل اخليارات مطروحة ردا على ا�صتفتاء كرد�صتان 

العراق مبا يف ذلك اإجراء عملية م�صرتكة مع العراق.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 قالت م�شادر عدة مطلعة اإن الرئي�س 
االأمريكي دونال���د ترامب طلب من نظريه 
االأفغ���اين اأ����رسف غني، اإغ���الق مكتب بعثة 
حرك���ة طالب���ان يف قط���ر، وفق م���ا ذكرت 
�شحيف���ة “الغاردي���ان” الربيطانية، اأم�س 
مل  الت���ي  امل�ش���ادر،  واأف���ادت  الثالث���اء. 
تك�شف عنها ال�شحيف���ة، اأن هذه الق�شية 
كانت على طاول���ة مباحثات ترامب وغني 
خ���الل اجتماعهما اخلمي����س املا�شي على 
هام����س اجتم���اع اجلمعي���ة العام���ة لالأم���م 
املتح���دة. وم���ن املتوق���ع اأن يوافق غنى 
عل���ى طلب ترام���ب اإغالق مكت���ب طالبان 
يف الدوح���ة، ال���ذي �ش���كل حلق���ة و�ش���ل 
للحوار بني احلكوم���ة واحلركة، بيد اأنه مل 
يت���م التو�شل بعد اإلى ق���رار نهائي بهذا 

اخل�شو�س.
وترى القيادة االأفغانية اأن الوفد غري 
الر�شمي من طالبان، الذي يبلغ قوامه 36 
ف���ردا وموجود يف الدوح���ة، ال يفعل �شيئا 
لت�شهي���ل حمادث���ات ال�شالم، ب���ل يعطي 

�رسعي���ة �شيا�شية ملجموعة لي�شت اأكرث من 
اأداة يف يد باك�شتان. وذكرت ال�شحيفة اأن 
ترام���ب يرف�س حتى جمرد اإع���ادة هيكلة 
مكتب طالب���ان يف الدوح���ة، وو�شفه باأنه 
كان مبادرة فا�شلة من �شلفه باراك اأوباما، 
اإذ مل يق���م املكتب بالدور الذي كان ياأمل 

به اأوباما ب�شاأن مفاو�شات ال�شالم.
تب���داأ  اأن  كاب���ول  عل���ى  و�شيتع���ني 
ر�شميا بطلب اإغ���الق املكتب من الدوحة، 

لكن الق���رار النهائي �شيك���ون على عاتق 
احلكوم���ة القطرية الت���ي ت�شت�شيف بعثة 
طالب���ان من���ذ الع���ام 2011. ويف فرباي���ر 
اخلارجي���ة  وزي���ر  غن���ي  اأبل���غ  املا�ش���ي، 
القط���ري، خالل موؤمت���ر اأمن���ي يف ميونيخ 
باأملاني���ا، اأن���ه يجب اإغالق مكت���ب طالبان 
يف الدوح���ة، لكن من غري املع���روف ما اإذا 
كان اأمري قطر ق���د وافق على هذا الطلب 

بالفعل.

ترامب طلب من الرئيس األفغاني إغالق مكتب طالبان في قطر

اأكراد اإيران يتظاهرون تاأييًدا ال�شتفتاء اال�شتقالل
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 نظم اآالف االأك���راد االإيرانيني م�شريات 
ال�شتفت���اء  تاأييده���م  الإب���داء  ال�ش���وارع  يف 
اال�شتق���الل الذي اأجرت���ه ال�شلطات الكردية 
يف �شمال الع���راق، وحتدوا بذلك ا�شتعرا�شا 
للقوة من جان���ب ال�شلط���ات االإيرانية التي 
حلقت طائراتها احلربي���ة يف �شماء املناطق 

الكردية.
ورغم �شنوات القمع الر�شمي للمعار�شة 
راح ال�ش���كان يف ع���دد م���ن امل���دن الكردية 
الرئي�شية يف �شمال غرب اإيران يرق�شون يف 
حلقات م�شاء االثنني وهم يرددون هتافات 

االإ�شادة باحلركات القومية الكردية.
واأظه���رت مقاط���ع فيدي���و ن����رست على 
قائ���دي  االجتماع���ي  التوا�ش���ل  و�شائ���ل 
ال�شي���ارات وهم يطلقون اأب���واق �شياراتهم 
ابتهاج���ا والنا����س ي�شفق���ون يف مدينت���ي 
مريوان وبانه. وكان كثريون يرتدون اأقنعة 

حتى ال تتعرف عليهم قوات االأمن.
املنت����رسون  ال�رسط���ة  رج���ال  وح���اول 
املبتهج���ة.  اجلماه���ري  عل���ى  ال�شيط���رة 
وترددت تقارير عن وق���وع ا�شتباكات بني 
االأم���ن يف مدينت���ي  وق���وات  املتظاهري���ن 

مهاباد و�شنندج.

• )غيتي(	 لقاء ترامب وغني على هام�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

 االأمم املتحدة تتابع ق�شية 
عامل نّكلت به قطر
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 اأعلن���ت منظم���ة العم���ل الدولي���ة التابع���ة لالأمم 
املتح���دة، اأنها تتابع ق�شية عامل بن���اء نيبايل تعر�س 
للتنكي���ل بعد حتدثه اإلى فريق اأمم���ي اأثناء زيارة اإلى 

قطر ملعاينة اأو�شاع العمالة فيها.
وقال���ت كورن���ني فارغ���ا، مدي���رة ق�ش���م املبادئ 
واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل يف منظمة العمل الدولية، 
يف بي���ان، اإن املنظم���ة “تتابع ه���ذه الق�شية عن كثب 
و�شت�شتمر يف ذلك ل�شم���ان حماية واحرتام حقوق هذا 
العامل”. وتابع���ت اأن هذه امل�شاألة نوق�شت يف اجتماع 
للمنظمة يف مار�س املا�شي، و�شتتم مناق�شتها جمددا 
يف االجتم���اع املقبل يف نوفمرب املقب���ل، مما قد يوؤدي 
اإل���ى فتح حتقي���ق ر�شم���ي يف تعامل قطر م���ع العمال 
فيه���ا. ووقعت احلادث���ة يف مار����س 2016 عندما اأبلغ 
العامل النيبايل فريقا لالأم���م املتحدة خالل زيارة اإلى 
م�شاك���ن لعمال البن���اء، اأنه يتقا�شى راتب���ا زهيدا واأن 
كفيله يحتف���ظ بجواز �شفره. وط���رد العامل بعد ذلك 
م���ن عمله، و�شجن ملدة اأ�شبوعني، قبل اأن يتم االإفراج 

عنه ويجد عمال لدى كفيل اآخر.
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الهجرة النبوية

ه���ذه منا�سدة �ساخن���ة و�رضوري���ة لهيئة 
االت�ساالت جتاه ظاهرة �ساذة وخطرية تتعلق 
باأ�رضار وحياة املواطن���ني واملقيمني، �سببها 
قيام �رضكات االت�س���االت للأ�سف دون اإدراك 
خلطورة االأمر ببيع اأرقام الهواتف امل�ستعملة 
م���ن قب���ل ل���دى اأ�سخا����ص بع�سه���م لدي���ه 
م�س���اكل وخلف���ات وحتى خمالف���ات مرورية 
وا�ستدعاءات نيابي���ة وغريها من امل�سكلت، 
فتنتقل هذه امل�ساكل ل�ساحب الرقم اجلديد 
ال���ذي تلحق���ه خمتل���ف االأط���راف باعتب���اره 
�ساحب هذه الرقم، من اخلطاأ اأن تبيع �رضكات 
الهات���ف االأرق���ام قب���ل التحقق منه���ا وقبل 
مراجعته���ا وم���رور وق���ت كاٍف م���ن ال�سنوات 
لت�سفي���ة هذه االأرقام من امل�س���اكل العالقة 
به���ا، فهن���اك مواط���ن تلحق���ه اإدارة املرور 
وال علق���ة له باالأمر، وهن���اك مواطنة تلحقها 
خمالف���ة مروري���ة من���ذ �سن���وات وم���ن خارج 
البحرين وال علق���ة لها بذلك، وهناك مواطنة 
تت�س���ل بها مراكز ال�رضطة وه���ي ال علقة لها 
باالأم���ر فا�سطرت حلذف الرق���م واأتكهن باأن 

�رضك���ة الهاتف �س���وف تبيعه على زب���ون اآخر، 
وهن���اك مواط���ن تت�س���ل ب���ه مراك���ز ال�رضطة 
حت���ى �سج وقط���ع االت�سال بل غ���ري ال�رضكة، 
وهناك مواط���ن تلحقه �رضك���ة هاتف منذ 15 
�سنة ب�سب���ب رقم هاتف تخل���ى عنه منذ ذلك 
احلني وق�ص على ذلك من م�ساكل ال ح�رض لها 
ب�سبب هذه الظاهرة الت���ي تك�سف رمبا ج�سع 
بع�ص ال�رضكات التي جعلتها املناف�سة حامية 
الوطي����ص تنتق���م م���ن امل�سرتك���ني ببيعهم 
اأرقام���ا م�ستخدمة لتوقع بينهم وبني الدوائر 
امل�سوؤول���ة، وهذه ظاهرة البد اأن ت�سل لهيئة 
االت�س���االت لتعاجلها مع ظاه���رة اأخرى تقوم 
بها هذه ال�رضكات وهي طرح اأرقام املواطنني 
وهواتفه���م اخلا�س���ة لكل من ه���ب ودب من 
ال�رضكات وحتى الربادات، فلم يعد هناك رقم 
هات���ف خا�ص بال�سخ�ص ال���ذي يفاجاأ كل يوم 
ب���ل كل �ساع���ة بر�سائل تاأتيه م���ن كل حدب 
و�سوب من دون موافقت���ه، وال حتى �سبق له 
اأن تعام���ل مع هذه االأط���راف حتى و�سل االأمر 
بر�سائل ت�سل ملواطنني من �رضكات �سغرية 

م�سبوهة تتعامل مع جه���ات خارجية م�سبوهة 
مث���ل تل���ك املتعلق���ة بالنق���ل وال�سفر وهي 
����رضكات ذات �سل���ة باأط���راف معين���ة ولكنها 
تبع���ث ر�سائله���ا ملواطن���ني ال علق���ة له���م 
بهذه اجلهات، وهو �سلوك غري �سوي تتحمله 
����رضكات الهات���ف الت���ي همه���ا فق���ط ك�سب 
االأرباح على ح�ساب ف�سح ون�رض اأرقام هواتف 
املواطن���ني، وال اأظن اأن هن���اك دوال متقدمة 
وح�سارية تتعامل مبثل هذه الظاهرة ال�ساذة 
التي تهدد �رضي���ة املواطن واأمنه وا�ستقراره، 
خ�سو�س���ا حينم���ا ت�سل اأرق���ام هواتف هوؤالء 
املواطنني جلهات ال علقة لها بهذا املواطن 

الذي يعي�ص باأمن و�سلم.
لق���د مررن���ا بتجربة وحمنة م���رت “اهلل ال 
يعوده���ا”، واكتفين���ا وعدن���ا نعي����ص ب�سلم 
وا�ستق���رار واحلم���د هلل، ف���ل نري���د بع���د هذا 

الدر�ص ثغرة الخرتاق اأمننا واأمن مواطنينا.
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سوالف

م���ن االأف�سل التقدم بخطى حثيثة 
مادام���ت الظ���روف منا�سب���ة، فلنقلب 
امل�ساأل���ة عل���ى جمي���ع وجوهه���ا، هذا 
م���ا قال���ه اجلزاف���ون وبائع���و ال�سمك، 
م�ستغل���ني ح���رارة اجلو لرف���ع اأ�سعار 
جع���ل  م���ا  االأ�س���واق،  يف  االأ�سم���اك 
املواطنني يطلقون احلملة امل�سهورة 
“خلوها تخي�ص” التي تدعو املواطنني 
االأ�سم���اك  ����رضاء  لع���دم  واملقيم���ني 
وتركه���ا تتعف���ن بع���د اأن و�سل كيلو 
�سمك ال�سايف اإلى 6 دنانري، وال�سايف 
كم���ا هو معروف �سي���د االأطباق يف كل 
بيت بحرين���ي، وبح�سب���ة ب�سيطة فاإن 
بيتا مكونا من 5 اأف���راد �سيحتاج اإلى 

“2 كيل���و ون�ص” �سم���ك، على اعتبار 
اأن الكيل���و الواح���د يكف���ي �سخ�سني، 
ومعن���ى هذا عل���ى رب االأ�رضة اأن يدفع 
15 دين���ارا مقاب���ل “2 كيل���و ون�ص” 
�س���ايف لوجب���ة واحدة يف الي���وم، وهذا 
�س���يء �سيجع���ل رب االأ����رضة ينظر اإلى 
اأبنائه مقطب اجلبني وكاأنه اأجرب على 

حتطيم احلجارة باأ�سنانه!
حقيق���ة، عامل “اجلزاف���ني” غريب 
عجيب، فبالرغم م���ن منو حجم االإنتاج 
وقي���ام اجله���ات امل�سوؤول���ة بتنفي���ذ 
الربام���ج الت���ي ته���دف اإل���ى حتقيق 
الت���وازن، اإال اأن هن���اك من يتعمد رفع 
االأ�سع���ار وم�سايق���ة املواط���ن بحجج 

واهية مث���ل ارتفاع درج���ة حرارة اجلو 
وم�رضوفات العم���ال وغريها، ومل�ست 
�سخ�سيا تفاوتا يف االأ�سعار يف “�سوق 
فر�سة احل���د”، فهذا يبي���ع بدينارين 
واجلمي���ع  ون�س���ف  بديناري���ن  وذاك 
ي���رتك ب�سم���ات اأ�سابعه عل���ى ج�سد 
املواطن امل�سكني الذي يريد اخلروج 
باأية طريقة كانت من كابو�ص االرتفاع 
اجلن���وين يف االأ�سعار والبحث عن خيط 

النور وفجر االأمل واخلل�ص.
اأم  كب���ريا  كان  �س���واء  تاج���ر  كل 
اأو  موؤ�س�س���ة �سغ���رية  �سغ���ريا، وكل 
تعاوي���ذ  تتل���و  كب���رية  اأو  متو�سط���ة 
وتع���ازمي ن���ار االأ�سع���ار وتنفثه���ا يف 

وجه املواطن ال���ذي فقد القدرة على 
االإح�سا����ص م���ن ك���رة تلق���ي �رضبات 
التجار وتعليق���ه على اأبواب االإفل�ص، 
ما اإن يخرج من نفق حتى يدخل غريه، 
للتو ابتع���د عن حافة اخلط���ر و�سجرة 
ال�سبار بع���د انته���اء م�ساريف العيد 
واملدار����ص، والي���وم يعي����ص جتارب 
مري���رة م���ع ج�س���ع اجلزاف���ني وبائعي 
ال�سم���ك، ومن املوؤك���د اأن���ه �سينتظر 
التاج���ر اأو الب�ساعة الت���ي �ستتلأالأ يف 
االأفق قريب���ا، اأ�سعر اأحيان���ا اأن بع�ص 
التجار يريدون من املواطن اأن يذهب 
اإل���ى الن�س���ف املظل���م م���ن كوكبن���ا 

ليعي�ص هناك!.

التاجر يتلو تعاويذ نار األسعار 
وينفثها في وجه المواطن!

الهج���رة النبوي���ة م���ن مك���ة امُلكرم���ة اإل���ى 
املدين���ة امُلنورة تعترب من االأح���داث التاريخية 
العظيم���ة للدع���وة النبوي���ة، فل���م يك���ن خروج 
النب���ي حممد بن عب���داهلل �سلى اهلل علي���ه واآله 
و�سلم م���ن مكة اإلى املدينة انتق���اال كيفيا، بل 
جاء ُمكم���ل الأهداف ومبادئ الدع���وة االإ�سلمية، 
وكان���ت الهجرة النبوية فر�سة للذين مل يدخلوا 
دي���ن اهلل ليتفكروا يف و�سعهم احلايل ويتاأملوا 
دق دعوة النبي حممد خ�سو�سا اأنهم يعرفون  �سِ
ن�سب���ه و�رضفه ونزاهته وكانوا يدعونه “ال�سادق 
االأم���ني”، فخ���روج النبي حممد �سل���ى اهلل عليه 

واآله و�سل���م اأتاح للكثريين درا�سة موقفهم من 
الدين وهي فر�سة للطرف االآخر اأي الذين اآمنوا 
بالنبي ودين���ه لكي يتخل�سوا م���ن عذاب واأذى 
امل�رضك���ني، فه���ي فر�س���ة للنجاة م���ن العذاب 
واملوت، والأجل امل�ساركة مع النبي حممد �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم يف بناء الدولة اجلديدة. 
كان وجوده���م يف املدينة امُلنورة الأجل بناء 
وتاأ�سي����ص الدولة ون�رض ثقاف���ة ومبادئ االإ�سلم 
بني اأفراده، وتعليمهم اأ�سول الفقه االإ�سلمي، 
وات�سم���ت ه���ذه الهج���رة امٌلبارك���ة بالكثري من 
املواق���ف والبط���والت، اإذ لي����ص م���ن ال�سه���ل 

اأن َي���رتك االإن�س���ان اأهل���ه وع�سريت���ه وما ميلكه 
يف ب���لده ُمهاج���ًرا اإل���ى م�سري ال يعرف���ه اإال اهلل 
�سبحان���ه وتعالى، فاتخاذ مثل ه���ذا القرار كان 
�سعًبا، وكان حتدًيا حقيقًي���ا للموؤمنني يف ترك 
دياره���م ثمًن���ا الإميانهم، فقد خ����رض املهاجرون 
مادي���ات الدني���ا وربح���وا بق���اء االآخ���رة، فارقوا 
ع�سريته���م واحت�سنتهم ع�سرية االإ�سلم، تركوا 
االآلهة امُلتعددة وتوجه���وا لعبادة االإله الواحد، 

واأ�سبحوا كاجل�سد الواحد.
لق���د هاجر النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم كما هاجر قبله االأنبياء من اأجل اإعلء �ساأن 

الدين، واأن تكون للم�سلمني م�ساحة من احلرية 
لعب���ادة اهلل تعال���ى بعيًدا ع���ن اأذى امل�رضكني، 
فر�سال���ة نبينا مل تكن لق���وم اأو قبيلة ُمعينة بل 
كانت اآخر الر�سائل ال�سماوية، فالدين االإ�سلمي 

ر�سالة عاملية اإن�سانية.
وتتزامن بداية هذا العام الهجري مع اليوم 
العامل���ي لل�س���لم، فالدين االإ�سلم���ي هو دين 
املحبة والت�سامح وال�سلم، وهي �سدفة مباركة 
وجميلة، ونتمنى اأن يكون عام خري واأمن و�سلم 
للبحري���ن وقيادته���ا و�سعبه���ا واأمتن���ا العربية 

و�سعبنا العربي.

نداء مهم لهيئة 
االتصاالت

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

يا من ت�ساألون ع���ن تاأخر االأمة، اإليكم 
االإجاب���ة، االأم���م تتق���دم بالعل���م، وت�سنع 
يف  نف�سه���ا  وتخل���د  م�ستقب���ل  لنف�سه���ا 
التاري���خ مبا تقدم���ه النخب م���ن عطاء يف 
مث���ل،  فقدمي���ا  تل���ك،  اأو  الدول���ة  ه���ذه 
اتخ���ذت النخب���ة امل�رضي���ة ق���رارا بتطوير 
و�سائ���ل ال���ري واال�ستفادة م���ن مياه نهر 
الني���ل واخرتاع الزراع���ة، فكانت احل�سارة 
امل�رضية القدمية وبنيت املمالك القدمية 

واحلديثة.
ويف ع�س���ور اأخرى واأماك���ن اأخرى من 
ه���ذا العامل ق���ادت نخ���ب اأخ���رى البلدان، 
و�سنع���ت ح�س���ارات وامرباطوريات طال 
له���ا الزمن، ويف الع�رض الذي نحن فيه جتد 
النخبة االأمريكية غري مكتفية مبجرد �سنع 
امرباطوري���ة كب���رية ولكنه���ا ت�سع���ى اإلى 
جع���ل ه���ذه االمرباطورية ت���دوم اإلى االأبد 
وال يج���ري عليه���ا ما جرى عل���ى غريها من 

ا�سمحلل وزوال.
خل�س���ة الق���ول اأن النخب ه���ي التي 
تق���ود االأمم وت�سنع حا�رضه���ا وم�ستقبلها 
وقد ت���وؤدي اإل���ى دماره���ا وت�سييعها اإذا 
كان���ت فا�سدة، ق���د يبدو هذا ال���كلم بل 
منا�سب���ة ملن يقراأه، خ�سو�س���ا اأننا نعي�ص 
يف وق���ت �سع���ب والدني���ا تغل���ي حولن���ا 
والع���امل يرتب����ص م���ن كل زاوي���ة، ولكن 
لك���م اأن تلتم�سوا يل العذر عندما تعرفون 
ال�سبب الذي دفعني لكتابة هذه املقدمة.

ال�سب���ب ه���و اأن �سي���دة عربية حتمل 
درجة الدكت���وراه تو�سلت موؤخرا اإلى فتح 
كبري من فتوح���ات العلم احلديث واأرادت 
اأن تخ���دم م����رض اأو رمبا تخ���دم امل�سلمني 
جميع���ا فتوكلت على اهلل واأ�سدرت فتوى 
جديدة، وهي اأن معا����رضة الب�رض احليوانات 
جن�سي���ا اأم���ر جائز �رضع���ا! وبالطب���ع طارت 
ه���ذه الفتوى فم���لأت الدنيا كله���ا، لي�ص 
فقط م���ن خلل و�سائ���ل الف�سيح���ة التي 
ت�سمى و�سائل التوا�سل االجتماعي ولكن 
م���ن خلل قنوات تافه���ة املحتوى اأفردت 
له���ذه ال�سيدة الوقت لك���ي تقدم فتواها 
العظيمة بالتف�سيل جلماهري االأمة، وكان 
اله���دف االأ�سا�سي له���ذه القنوات حتقيق 
االإث���ارة دومنا اأي اح���رتام مل�ساعر وعقول 
الب����رض، وكاأن كل امل�سكلت التي يواجهها 
الع���رب ق���د انته���ت، وكاأن االإرهاب الذي 
يق�ص م�ساجع النا�ص وي�ستنزف اإمكانيات 
الدول ق���د اندحر متاما وا�ستقرت االأحوال 

هنا وهناك؟
م���ا ال���ذي يدف���ع ام���راأة حتم���ل اأرفع 
الدرجات العلمية اإلى اإ�سدار هذه الفتوى 
التي ال تقدم اأية منفعة للنا�ص، بل ت�سغل 
العق���ول باأم���ور تافه���ة؟ اأمل تع���رف هذه 
الدكتورة اأنها تتحدث اأمام و�سائل اإعلم، 
واأن م���ا تقول���ه �ست�سمعه الدني���ا كلها، اأم 
اأنه���ا ال تبايل بذلك واأن هن���اك منفعة من 
ن���وع ما �ستع���ود عليها وبالت���ايل ال اأهمية 
ملا يقال وم���ا ينتج عن فتواه���ا الغريبة؟ 
اخلل�س���ة النهائية هل نخب به���ذا الفكر 

ميكن اأن توؤدي اإلى تقدم االأمة؟!.

يا من تسألون 
عن تأخر األمة...

االأ�س�ص الرا�سخة واملواقف امل�سرتكة 
والنط���اق االإ�سرتاتيجي تاريخًي���ا وجغرافًيا 
وح�سارًي���ا ه���ي تل���ك املحاور الت���ي يقوم 
عليها كيان الروابط ب���ني اململكة العربية 
ال�سعودية ومملكة البحرين، ومن هنا، نعرج 
عل���ى روؤية �ساح���ب ال�سمو امللك���ي االأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رئي�ص الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه، فيما طرحه �سموه 
احتف���اًء واحتف���ااًل باليوم الوطن���ي ال�سابع 
والثمان���ني للمملك���ة العربي���ة ال�سعودية؛ 
كونه���ا احتفاء مبنا�سبة غالي���ة جل�سد واحد 

وبنيان مر�سو�ص كما و�سفه �سموه.
االجتاه���ات  متع���ددة  جوان���ب مهم���ة 
يوؤكده���ا �سم���و رئي�ص ال���وزراء، وهي مدار 
العلق���ات ال�سعودي���ة – البحريني���ة جت���اه 
واإقليمي���اً  خليجًي���ا  امل�سرتك���ة  الق�ساي���ا 
وعاملًيا، وع���وًدا اإلى النط���ق ال�سامي، فاإن 
�سم���وه اأو�س���ح اأن )الدور الرائ���د للمملكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة �سيا�سًيا واأمنًيا 
واقت�سادًي���ا واإن�سانًيا ال ينك���ره اإال جاحد اأو 
كاره ال ميك���ن الأحد اأن ينك���ره، فهي ال�سد 
املني���ع الذي حفظ للأمة اأمنها وا�ستقرارها 
رغم وطاأة التقلب���ات والتحديات، و�ستظل 
كذلك مب�سيئة اهلل حتت قيادة حكامها من 

اآل �سعود الكرام(.
اإن م�سارك���ة �سمو رئي����ص الوزراء رعاه 
اهلل يف احتف���ال �سف���ارة خ���ادم احلرم���ني 
ال�رضيف���ني بالي���وم الوطن���ي له���ا �س���ورة 
علوي���ة كربى هي حم���ط اهتمام القيادتني 
ال�سقيق���ني  وال�سعب���ني  احلكيمت���ني 
الكرمي���ني، ولع���ل �سع���ادة �سف���ري خ���ادم 
احلرم���ني ال�رضيف���ني الدكتور عب���داهلل بن 
عبداملل���ك اآل ال�سيخ اأج���اد الو�سف بقوله 
)اإن العلق���ات ال�سعودي���ة البحريني���ة هي 
لعلق���ات  واالأف�س���ل  االأ�سم���ى  االأمن���وذج 
ال���دول، وه���ي علق���ات متاأ�سل���ة وممتدة 
جذوره���ا يف التاري���خ(، ويف احلقيق���ة، فاإن 
كلم �سعادت���ه ل���ه جوهر كان عل���ى الدوام 
مو�س���ع اهتم���ام �سم���و رئي�ص ال���وزراء يف 
جت�سيد التوافق يف الروؤى واالإ�سرتاتيجيات 
والتكات���ف والتعا�س���د ووح���دة امل�س���ري، 
وكل ه���ذا يوؤكد اأن ه���ذه العلقات �ستظل 
اأمنوذًجا غري م�سبوق للعلقات بني الدول.

يف حا�رضنا اليوم ق�سايا �سائكة كثرية 
حتي���ط مبنطق���ة اخللي���ج العرب���ي ومنطقة 
ال����رضق االأو�س���ط ب�س���كل ع���ام، وو�سط هذا 
اخل�س���م ح���ري بن���ا اأن ن�ستله���م م���ن �سمو 
رئي����ص ال���وزراء مرئيات���ه ب�س���كل تقوي���ة 
الكي���ان اخلليجي و�سون���ه، وتبقى اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة – كم���ا ق���ال �سم���وه 
حفظ���ه اهلل - ه���ي ال�سند الق���وي والع�سد 
املت���ني الأ�سقائه���ا، والبلد الت���ي ي�ستظل 
اجلميع مبواقفها ال�سجاعة يف ن�رضة ق�سايا 
احلق والعدل، والت���ي ر�سخت دعائم االأمن 
واال�ستقرار ووح���دت ال�سفوف يف مواجهة 
كاف���ة التحدي���ات الت���ي مت���ر به���ا االأمتان 

العربية واالإ�سلمية.
ن�س���األ اهلل اأن يحف���ظ اأوطاننا وتعي�ص 
اأيامها اأعياًدا باالإجن���از والتقدم، وللمملكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة وقيادته���ا الكرمي���ة 
و�سعبها الويف اأجمل الته���اين والتربيكات 

باليوم الوطني، فاأعيادها اأعيادنا.

خليفة بن سلمان.. 
إضاءات رائدة )4(

عادل عيسى  
المرزوق



البالد سبورت

اس��تقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة رئي��س مجل��س إدارة جمعية 
البحرين ملكافحة الرسطان عبدالرحمن 
إبراهي��م فخ��رو وع��دًدا م��ن أعضاء 
الجمعية. واستعرض سمو الشيخ عيىس 
بن عيل آل خليفة أوجه التعاون الثنايئ 
ب��ن اتحاد الس��لة وجمعي��ة البحرين 
ملكافح��ة الرسطان، حيث قدم س��موه 
مبادرة نوعية لتفعي��ل التعاون الثنايئ 
م��ع الجمعية. وتأيت املب��ادرة من قبل 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة 
لتحقيق الرشاكة املجتمعية بن القطاع 
الري��ايض وبقي��ة قطاع��ات املجتم��ع 
امل��دين وذلك م��ن منطلق املس��ؤولية 
االجتامعية التي يتبناها س��مو الش��يخ 

عيىس بن عيل آل خليفة تجاه املجتمع 
البحرين��ي وذل��ك إميان��ا من س��موه 
بأهمية مس��اهمة القط��اع الريايض يف 

األعامل اإلنسانية.
وتم االتفاق ع��ى تخصيص ريع تذاكر 
دخول مباريات دوري زين لكرة السلة 
للرجال التي تقام يف شهر أكتوبر املقبل 
لجمعي��ة البحرين ملكافح��ة الرسطان 
وذل��ك يف إط��ار التعاون املش��رك مع 
الجمعية، كام سيكون االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة رشيكا أساسيا للجمعية يف 
فعالياتها املختلفة التي تقام يف الش��هر 
ذاته وه��و الش��هر العامل��ي ملكافحة 
رسطان الثدي، حيث تنظم فيه جمعية 
البحرين ملكافح��ة الرسطان عددا من 

الفعاليات املختلفة.

ويف هذا الس��ياق، أك��د رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس ب��ن ع��يل آل خليف��ة إن هذه 
الرشاكة الثنائية ب��ن االتحاد وجمعية 

البحرين ملكافحة الرسطان، تأيت ضمن 
املبادرات املجتمعية واإلنسانية لالتحاد 
تجاه املجتمع البحريني، مؤكًدا سموه 
أن التع��اون م��ع الجمعي��ة يف مجال 

مكافحة الرسطان هو تفعياًل لألهداف 
السامية للرياضة.

أهداف  “للرياض��ة  وأض��اف س��موه: 
س��امية يجب أن تفع��ل، والتعاون مع 

الرسطان  ملكافح��ة  البحرين  جمعي��ة 
إحداها، نأمل أن يساهم هذا التعاون 
يف زي��ادة التوعية ملكافحة هذا املرض، 
إضافة إىل دعم أنش��طة الجمعية التي 
تحم��ل أهداًفا نبيل��ة لخدمة املجتمع 
البحرين��ي”. م��ن جانبه، مث��ن رئيس 
مجلس إدارة جمعية البحرين ملكافحة 
الرسطان عبدالرحم��ن إبراهيم فخرو، 
ه��ذه املبادرة من قبل س��مو الش��يخ 
عيىس ب��ن عيل آل خليفة، مش��رًا إىل 
أن مش��اركة القط��اع الريايض يف عمل 
الجمعي��ة بدع��م مكافح��ة الرسطان 
يعد إضاف��ة جديدة ملش��اركة العديد 
من قطاع��ات املجتمع املدين، خصوًصا 
وأن الجمعية تنظم مهرجانات رياضية 

للميش بصفة سنوية.

تعاون ثنائي بين اتحاد السلة وجمعية مكافحة السرطان
سمو الشيخ عيسى بن علي: التعاون تفعيل لألهداف الرياضية السامية

فيص��ل ب��ن راش��د وعس��كر يحض��ران الحف��ل

أم الحصم             اتحاد السلة

جانب من االجتماع
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تختتم الليلة بامللعب األوملبي يف 
العاصمة الركامنية عش��ق آباد 
فعاليات دورة األلعاب الرياضية 
املغلق��ة  للص��االت  االس��يوية 
اس��تضافتها  التي  القتال  وفنون 
مدينة الرخام األبيض عى مدى 
أس��بوعن متتالين مبش��اركة 6 
آالف من الرياضي��ن واإلدارين 
م��ن  واالقيانس��ين  اآلس��يوين 
 64 ميثل��ون  الذي��ن  الجنس��ن 
دولة تنافس��وا فيام بينهم يف 21 
الصاالت  الع��اب  من  مس��ابقة 

املغلقة وفنون القتال.
ومبث��ل ما حقق حف��ل االفتتاح 
ال��ذي أقيم يف أمس��ية الس��ابع 
عرش من سبتمرب الجاري تسعى 
اللجنة املنظمة العليا للدورة أن 
يكون حفل الختام مسًكا ولذلك 
حرص��ت اللجنة ع��ى أن تكون 
محاطة  الختام  “بروفات” حفل 
بكام��ل الرسي��ة لدرجة دفعت 
اللجنة إىل سحب كافة الهواتف 
النقال��ة من جمي��ع املتطوعن 

ملنظم��ن  ا والسواق و
ال  حت��ى 

ترك أي مجال لترسيب الفقرات 
التي تري��د اللجن��ة أن تجعلها 
مفاجأة تفوق مفاجأة االفتتاح. 

وقد أكد رئيس البعثة البحرينية 
س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
ال خليف��ة ونائب��ه عبدالرحمن 
عس��كر عى حضورهام  صادق 
باإلضافة  الختامي��ة   االحتفالية 
لبقي��ة أعض��اء الوف��د اإلداري 
يزالون  الذي��ن م��ا  واإلعالم��ي 

متواجدين يف موقع الحدث.
ويف هذا الصدد، أكد سمو الشيخ 
فيصل بن راشد ال خليفة نائب 
رئي��س املجل��س األع��ى للبيئة 
رئيس االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة رئيس البعثة 
بأنه يتوقع مفاجآت  البحرينية 
مبهرة يف ع��روض حفل الختام 
يف  الركامني��ن  لجدي��ة  نظ��رًا 
اس��تكامل الصورة الجميلة التي 
كان عليها حفل االفتتاح وتعزيز 

النج��اح التنظيمي الالفت لهذه 
ال��دورة التي حظيت باإلش��ادة 

من جميع األطراف.
البحرينية  البعث��ة  وكان مدي��ر 
يف ه��ذه الدورة فواز شمس��ان 
واملدي��ر الفن��ي للبعث��ة مادن 
الون��اس قد ح��را صباح أمس 
االجتامع األخ��ر ملدراء البعثات 
الرياضية املشاركة يف الدورة مع 
والذي  للدورة  التنفيذية  اللجنة 
االفتتاح  ملناقش��ة حفل  خصص 
وآلية النظام الذي س��يتم اتباعه 
ملش��اركة الوفود يف عروض هذا 
الحف��ل، حيث تق��ّرر أن تخرج 
مجموع��ة  يف  الوف��ود  جمي��ع 
واحدة مراصة متحدة لتعرب عن 
وحدة القارة الصفراء ولتجس��د 
م��ا يرب��ط الرياضي��ن يف هذه 
القارة م��ن صداقة ومحبة قامئة 
عى التنافس الريايض الرشيف.

الحفل س��يبدأ رسميًّا يف الساعة 

السادس��ة   – مس��اء  الثامن��ة 
مس��اء بتوقيت البحرين – وقد 
يستغرق ثالث س��اعات أو أكرث 
بقليل بينام لن يستغرق دخول  
وخ��روج الوفود املش��اركة أكرث 
من نصف ساعة نظرًا ملحدودية 
األعداد التي مل تغادر عشق اباد 

بعد.

شمسان وفجر يغادران

يغادر مدينة عش��ق اباد مساء 
اليوم عائدي��ن إىل أرض الوطن 
كل من مدي��ر البعثة البحرينية 
ف��واز شمس��ان ومدي��رة دائرة 
العالق��ات الخارجي��ة باللجن��ة 
األوملبية مديرة املراس��م بالبعثة 
فجر جاس��م بع��د أن قاما بدور 
كبر وفّع��ال يف تس��هيل مهمة 
باقي أعض��اء البعثة من إدارين 
ورياضي��ن وش��كال حلقة وصل 
قوية بن أعضاء البعثة واللجان 

املنظم��ة للدورة فاس��تحقا كل 
الشكر والتقدير من الجميع.

تشابمان يحضر اجتماع 
الطبية 

البحرينية  البعثة  يحرص طبيب 
تش��امبان االجتامعات املتواصلة 
للجن��ة الطبي��ة لل��دورة والتي 
اختتمت يوم أم��س اجتامعاتها 
واستعرضت كل التقارير الواردة 
إليه��ا م��ن األطب��اء املرافق��ن 

للبعثات املشاركة يف الدورة.
الكبر  وأش��اد تش��امبان بالدور 
ال��ذي قامت ب��ه اللجنة الطبية 
خالل االي��ام املاضي��ة وحرصها 
عى توفر كل املتطلبات الطبية 
وتسخر كل الطاقات  العالجية 
داخل املالعب وخارجها، ولذلك 
خل��ت ال��دورة م��ن اإلصابات 
الجادة واملؤث��رة بفضل الرعاية 

الطبية ذات املستوى العايل.

شهدت منافسات السباحة يف دورة األلعاب اآلسيوية الخامسة للصاالت والفنون 
القتالية يف عش��ق آباد عاصمة تركامنس��تان تحطيم أو معادلة أكرث من 20 رقاًم 
قياس��يًّا لل��دورة يف الحوض الصغر أم��ام جمهور كبر يف املرك��ز املايئ للمجمع 

األوملبي.
ويف اإلجامل، تم تحطيم 23 رقاًم قياسيًّا، ومعادلة رقم قيايس واحد.

وفرضت الصينية الشابة صن ميشن ابنة الثامنة عرشة نفسها نجمة للمنافسات 
بتتويجه��ا بأربع ميدالي��ات ذهبية وث��الث ميداليات فضية. وقالت الس��باحة 
ا  الصينية: أشعر بفخر كبر للفوز بالذهب وتحطيم الرقم القيايس. استمتعت حقًّ

باملنافسة يف عشق آباد، فاملنشآت رائعة والجمهور كان رائًعا.

مفاجآت جديدة محاطة بالسرية

“عشــق آبـــاد”.. توّدع ضيــوفـهــا الليلــة

تحطيم أكثر من 20 رقًما في السباحة

عشق آباد            الوفد االعالمي

سمو الشيخ فيصل بن راشدتشابمان يشيد بالخدمات الطبية عبدالرحمن عسكر
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البالد سبورت

انطلقت منافسات األلعاب اإللكرونية يف 
دورة األلعاب اآلسيوية الخامسة للصاالت 

والفنون القتالية يف عشق آباد وتشهد 
منافسة قوية ملشاركن من 10 دول 

ميثلها 56 منافًسا. وكان عى املنافسن 
أن يتأهلوا عرب تصفيات إقليمية لضامن 

املشاركة يف املرحلة النهائية يف عشق 
آباد. وكانت أجواء املنافسات حامسية 
لوجود مشاركن من الصن وباكستان 

والفلبن والوس وغرها من الدول. وقال 
فوسكساي نانثاناكون العب الوس: هذه 

فرصة جيدة لنا جميًعا يف اسيا إلقامة 
مثل هذا الحدث. كل الناس ميكن أن 

يجتمعوا مًعا، واللعب، والتمتع، والتنافس 
والحصول عى جوائز ونحن نعرف 
بعضنا البعض، وبعد ذلك ميكننا أن 

نكون متحدين. ويقدم املجلس األوملبي 
اآلسيوي برئاسة الشيخ احمد الفهد 

الصباح الدعم للرياضة إلكرونية ويرشف 
عى تنظيمها بالرشاكة مع عيل سبورتس. 
والهدف هو رؤية االتحاد الدويل معرف 

به من قبل اللجنة األوملبية الدولية 
واالنضامم يف نهاية املطاف إىل برنامج 

دورة األلعاب األوملبية. وقد شهدت 
الرياضة اإللكرونية بالفعل اهتامًما كبرًا 
من املشاركن واللجان األوملبية الوطنية 
عى حد سواء يف األشهر األخرة. وقال 

األمن العام للجنة األوملبية األردنية نارص 
املجايل: أنشأنا اتحادنا الريايض اإللكروين 

قبل ستة أسابيع فقط، ويف غضون 
خمسة أيام كان لدينا سبعة من الرعاة 
يطلبون العمل معنا. إنه أمر ال يصدق. 
نحن نكافح للحصول عى الرعاية لكثر 
من الرياضات التي نعمل معها، ولكن 

الرشكات تريد أن تشارك يف الرياضة 
اإللكرونية.

ـــة ـــي ـــرون ـــت ـــك ـــات األلـــــعـــــاب اإلل ـــس ـــاف ـــن انـــــطـــــالق م

تخليدا لذكرى المرحوم يعقوب يوسف

ينظم نادي البسيتن بطولة ودية 
لف��رق الرج��ال ألندي��ة الدرجة 
األوىل والثاني��ة باس��م املرح��وم 
يعقوب يوسف أمن الرس املساعد 
بالنادي لتك��ون بديال عن بطولة 
كأس االتح��اد الت��ي ألغيت هذا 
املوس��م بهدف االستعداد األمثل 

للموسم الريايض 2018/2017.
وقال أمن رس نادي البسيتن نبيل 

عبدالرحمن ل� “البالد سبورت” 
أن النادي حصل عى موافقة 
االتح��اد البحرين��ي للك��رة 
الطائ��رة إلقام��ة البطول��ة 
خ��الل الفرة م��ن 8  لغاية 
18 أكتوبر املقبل عى صالة 

النادي، حيث تعكف اإلدارة 
عى التحضر والرتيب إلقامة 

البطولة وتوفر جميع متطلباتها 
واحتياجاتها.

وأض��اف عبدالرحمن بأن النادي 
خاط��ب أندي��ة الدرج��ة األوىل 
والثانية وهو بصدد تس��لم ردود 
جميع األندية عى املش��اركة من 
عدمه��ا، مش��راً إىل أن البطول��ة 
ستقام عى كأس املرحوم يعقوب 
يوس��ف أم��ن الرس املس��اعد يف 

الحالية تخليداً  االنتخابية  الدورة 
لذكراه وعطائه املتميز يف خدمة 
نادي البس��يتن، كام أن البطولة 
مناس��بة  محطة  مبثابة  س��تكون 
ملسابقات  والتحضر  لالس��تعداد 
الك��رة الطائرة وتحدي��داً بطولة 
الدوري التي س��تنطلق 3 نوفمرب 
عبدالرحمن عن  وع��رب  املقب��ل. 
أمل��ه يف تفاعل األندي��ة املحلية 
مع دعوة املش��اركة للمساهمة 
يف إنج��اح البطول��ة خصوصاً 
مثالية  وأنها ستشكل فرصة 
الفني��ة يف األندية  لألجهزة 
للتع��رف ع��ن ق��رب عى 
ألنها  مس��تويات العبيه��م 
ستوفر أجواء تنافسية حبية 
قريبة من املواجهات الرسمية 
مثمن��اً موافق��ة اتح��اد الك��رة 

الطائرة لتنظيم البطولة.

البسيتين ينظم بطولة ودية ألندية الطائرة
حسن علي

محمد الدرازي

تسمية دوري تحديد المراكز بكأس رئيس اتحاد اليد

أجرى االتحاد البحريني لكرة اليد 
تعديالت عى نظام مسابقة دوري 

الدرجة األوىل.
املس��ابقات  لجن��ة  اعتم��دت  إذ 
باالتحاد تس��مية منافسات الدور 
الث��اين للمجموعة الت��ي مل تتأهل 
إىل املربع الذهب��ي وتتنافس عى 
تحديد املراكز من 5 إىل 11 بكأس 

رئيس االتحاد.
ج��اء ذلك، خ��الل االجتامع األخر 
الذي عق��ده مجلس إدارة االتحاد 

برئاسة عيل عيىس اسحاقي.
وت��أيت ه��ذه التعدي��الت بع��د 
التي  األخرة  امليدانية  الزيارات 
ق��ام مجل��س إدارة االتحاد إىل 
مظلته؛  تحت  املنضوية  األندية 

به��دف مناقش��ة س��بل تطوير 
دوري  ونظام  املحلية  املس��ابقات 
الدرج��ة األوىل، إىل جانب اللوائح 

وع��رض أب��رز التعدي��الت الت��ي 
أجريت عليه��ا بهدف التوصل إىل 
قناعة مشركة بن االتحاد واألندية 

قبل اعتامدها رسميًّا.
وأقّر مجل��س إدارة االتحاد تقديم 
كأًس��ا تذكاريًّ��ا لبط��ل املجموعة 
)صاحب املركز الخامس( ومكافأة 

مالية قدرها 500 دينار.

واعتمدت لجنة املس��ابقات نظام 
حمل النقاط من الدور التمهيدي 
إىل ال��دور الثاين، م��ن أجل إضفاء 
أهمي��ة لل��دور التمهي��دي، األمر 
روح  إذكاء  يف  سيس��اهم  ال��ذي 
التناف��س الرشي��ف ب��ن األندية 

الوطنية.
وس��يحمل الفري��ق صاحب املركز 
الخامس يف ال��دور التمهيدي معه 
إىل ال��دور الث��اين 6 نق��اط، فيام 
سيحمل صاحب املركز السادس 
5 نق��اط، وصاح��ب املرك��ز 
الس��ابع 4 نق��اط، وصاحب 
نق��اط،   3 الثام��ن  املرك��ز 
وصاح��ب املركز التاس��ع 2 
املركز  وصاح��ب  نقطت��ن، 
العارش 1 نقطة واحدة فقط، 
فيام لن يحمل الفريق صاحب 
املركز الحادي عرش معه أية نقطة.

أكدت عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
أللعاب القوى، رئيس��ة لجنة املوهوبن رقية 
الغرسة اس��تمرار الربنامج الفني للموهوبن 
الذين شاركوا يف معسكر فرنسا بشهر يوليو 
امل��ايض تنفي��ًذا لتوجيه��ات النائ��ب األول 
لرئي��س املجلس األعى للش��باب والرياضة، 
رئيس اتحاد دول غرب آس��يا أللعاب القوى، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليف��ة، بدعم 

ورعاية املواهب الواعدة.
وكان اتح��اد ألع��اب القوى أقام معس��كرًا 
تدريبيًّا ل��� 11 عداء وعداءة ت��م انتقاؤهم 

بعناي��ة من خالل مجموعة من املس��ابقات 
واالختب��ارات التي نظمته��ا لجنة املوهوبن 
مب��دارس وزارة الربي��ة والتعلي��م، حي��ث 
ضمت قامئة املعس��كر كال من حسن محمد 
الدورسي، حمد محمد عبدالوهاب، يوسف 
أحمد جاس��م، ع��وين زياد محم��د، العنود 
خالد السويلم، مروة إبراهيم عبدالله، مالك 
الس��يد عيل، إميان عيىس إبراهي��م، العنود 
نواف، مري��م محمد عبدالل��ه، روان أحمد 
عبدالرحم��ن، ش��اركوا خالل��ه يف عدد من 

امللتقيات.
وأضاف��ت الغ��رسة أن اتحاد ألع��اب القوى 

م��اض يف دع��م املواه��ب الصاع��دة، الفتة 
النظ��ر إىل أن رعاي��ة املوهوب��ن ال تقترص 
ع��ى املعس��كر التدريب��ي حي��ث قام��ت 
اللجنة بوض��ع برنامج فن��ي طويل لتطوير 
وصقل قدرات العدائن من خالل اس��تمرار 
الحص��ص التدريبية املحلي��ة بقيادة مدرب 
األوالد مسعود سامل ومدرب الفتيات مشعل 
ال��ذوادي، حيث يتدرب الع��داؤون مبعدل 
ثالثة أيام يف األس��بوع مبا يؤدي إىل االرتقاء 

مبستوياتهم الفنية وقدراتهم البدنية.
الق��وى  ألع��اب  موه��ويب  أن  وأوضح��ت 
يف  التدريب��ات  م��ن  لسلس��لة  يخضع��ون 

الرسع��ة )س��باق 100 و200 و400 م��ر( 
والوثب الطويل متهي��ًدا لتخصصهم يف أحد 
الس��باقات الحًقا يف ح��ال تكوينهم بصورة 
جيدة وتزويدهم بأهم األساسيات يف رياضة 

ألعاب القوى.
وأش��ارت إىل أن لجنة املوهوب��ن ومع بدء 
العام الدرايس الجديد تستعد لتطبيق مرحلة 
جدي��دة من اكتش��اف املواه��ب بالتعاون 
م��ع إدارة الربي��ة والرياضي��ة والكش��فية 
واملرش��دات بوزارة الربية والتعليم للبحث 
والتنقي��ب عن مجموعة أخرى من املواهب 

املتميزة يف رياضة أم األلعاب.

فريق الموهوبين )األوالد( رقية الغسرةفريق الموهوبين )الفتيات(

استمـــرار البرنــامــج الفنــي لمـوهــوبــي القــوى
بعد مش��اركتهم بمعس��كر فرنس��ا... الغسرة:

الرفاع          االتحاد البحريني أللعاب القوى

جانب من منافسات األلعاب اإللكترونية في عشق آبادمن منافسات السباحة في دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت

كسبت الرياضة البحرينية عامة وكرة 
السلة خاصة يف هذا املوسم شابًّا عى 
درجة كبرة من التواضع الذي يعكس 

شيمة الكبار.

والحقيقة التي ال تقبل إالَّ قول الحق 
دون مبالغة أو زيادة أو نقصان فإن 

الشاب سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة رئيس اتحاد 
كرة السلة حفظه الله ورعاه، قد 

نبت عى التواضع وصار ميثل الوجه 
الحقيقي لبساطة قيادة واحدة من 

أفضل وأقوى األلعاب الجامعية 
عى املستوى املحيل وهي كرة 

السلة والتي مرَّت بفرات قصرة 
مضت تراجعت يف املستوى الفني 
والخالفات اإلدارية املستمرة والتي 

انعكست عى األندية والالعبن 
واملستوى بشكل خاص.

لكن سمو الشيخ عيىس بن عيل أعاد 
لكرة السلة هيبتها وعنفوانها وكل 

األندية اليوم تنعم بأفكاره وقيادته 
ومقرحاته يف التطوير والدليل أن 

النجاح يتحقق اليوم.

إن القيادة اإلدارية الناجحة ال تعتمد 
عى الرأي الواحد أو االجتهادات بل 
تعتمد عى الرؤية الجامعية ومتى 

ما توفرت هذه الرؤية والتي يسندها 
التواضع يجعل من اإلدارة الواحدة 
قوة جامعية تعمل من أجل خدمة 
مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة 

عى املستوى الريايض والذي يصب 
يف كل رشاين املجتمع.

لقد ملست هذا الشعور يوم تسلمت 
)مسج سموه( والذي عربَّ فيه عن 

سعادته بااللتقاء يب وكان اللقاء 
عامرًا بالحب واملحبة والتواضع الذي 
يعكس شيمة الكبار وهم يستقبلون 

املواطنن بالحب والتقدير.

مل أكتب هذه السطور ملجرد اإلطراء 
أو الوصول إىل غرض ما لكن الذي 

دفعني إىل هذه الكتابة إنني ُأبارك 
لكل األندية عامة املنتمية للعبة 

وملجلس اإلدارة خاصة بوجود سموه 
عى رأس اإلدارة ألنه غرَّ الكثر من 

املفاهيم وقرَّب كل القلوب من أجل 
أن تخدم اللعبة وكلهم ثقة يف أن 
ما يقدمونه لن يذهب ُسدى بل 

يصب يف صالح الجميع وعى رأسهم 
الرياضة البحرينية عامة وكرة السلة 

خاصة.

التواضع شيمة الكبار

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com

جانب من حفل االفتتاحفواز شمسان وفجر جاسم في طابور عرض االفتتاح

تأكد حضور نائب رئيس االتحاد 
الدويل رئيس االتحاد العريب 

واألفريقي رئيس االتحاد املرصي 
لبناء األجسام عادل فهيم إىل 

منافسات مهرجان فلكس 
الريايض لبناء األجسام يف نسخته 

السابعة، والذي سيقام بتنظيم 
مركز فلكس الريايض بالتعاون مع 

االتحاد البحريني لرفع األثقال، 
خالل يومي 13 و14 من شهر 

أكتوبر املقبل عى الصالة الثقافية 
مبتحف البحرين الوطني.

ويعترب تواجد وحضور عادل فهيم 
مكسًبا كبرًا للمهرجان، خصوًصا 
مع مكانته املميزة التي يحتلها 

يف وسط لعبة بناء األجسام عى 
جميع األصعدة، كام أنه رئيس 
لجنة الشباب والرياضة التابع 

ملنظمة الربملانات العربية بدرجة 
وزير. 

وتواصل إدارة املهرجان تحضراتها 
متهيًدا النطالقه الشهر املقبل، إذ 

تعكف حاليًّا عى وضع اللمسات 
النهائية للوصول إىل الجاهزية 

املطلوبة تنظيميًّا.
يشار إىل أن املهرجان سيشمل 
3 فئات هي: الناشئن، الرجال 

واألساتذة يف 3 ألعاب: بناء 
أجسام، فيزيك وكالسيك.

فئة الناشئن لبناء األجسام 
ستشتمل عى فئتن هام 75 وأكرث 

من 75 كجم.
وستكون بطولة الرجال للفيزيك 

شاملة ل� 8 فئات هي 158، 162، 
166، 170، 174، 178، 182 وأكرث 

من 182 سم.

 muscular �أما بطولة الرجال ل
فيزيك فستشتمل عى ذات 

الفئات أيًضا.
بطولة الرجال الكالسيك لبناء 

األجسام، ستشتمل عى الفئات: 
 ،176 ،172 ،168 ،165 ،162 ،158

180 وأكرث من 180 سم.
بطولة الرجال لبناء األجسام 

ستشتمل عى 11 فئة هي: 55، 
60، 65، 70، 75، 80، 85، أكرث 

من 90، 95، 100 وأكرث من 100 
كجم.

ويف بطولة األساتذة لألعامر 40 
حتى 49 ستكون الفئات: 70، 80، 

90 وأكرث من 90 كجم.
ويف بطولة األساتذة لألعامر 50 

حتى 59 ستكون الفئات: 80 
وأكرث من 80 كجم، فيام ستكون 
بطولة األساتذة لألعامر 60 حتى 

64 مفتوحة لجميع األوزان.
الجدير بالذكر أن املهرجان 

أقيمت نسخته األوىل عام 2004، 
ويشهد يف كل عام مشاركة واسعة 

محليًّا وخارجيًّا.

حضور نائب رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام لمهرجان فلكس
اإلع��������ان ع����ن ال���ف���ئ���ات ال���م���س���م���وح ل���ه���ا ب��ال��م��ش��ارك��ة

البالد سبورت

عادل فهيم

 محبوب يقاضي “االتحاد” 
إللغاء منعه دخول المالعب

عباس إبراهيم

قال املحامي هيثم بوغامر إن املحكمة نظرت 
أمس يف دعوى مرفوعة من رئيس رابطة نادي 

املحرق، والتي يطالب فيها املحكمة بإلغاء 
القرار الصادر من االتحاد البحريني لكرة القدم، 

والذي تقرر بناًء عليه منع املدعي من حضور 
املباريات ملدة 3 أشهر. وأضاف أن املحكمة 

املستعجلة املرفوع أمامها الدعوى، أجلت النظر 
فيها حتى جلسة 9 أكتوبر املقبل؛ ليتمكن من 
االطالع عى الئحة الدعوى؛ بوصفه وكياًل عن 

االتحاد البحريني لكرة القدم، ولتقديم الرد عليها 
بالتعاون مع اللجنة القانونية ولجنة االنضباط 
باالتحاد. يذكر أن لجنة االنضباط يف اتحاد كرة 
القدم وخالل اجتامعها األسبوع املايض، قررت 

إيقاف رئيس رابطة نادي املحرق سعد محبوب، 
مع منعه من دخول املالعب 3 أشهر، اعتبارًا 

من يوم صدور القرار ولغاية 17 ديسمرب 2017، 
وبتغريم نادي املحرق 200 دينار؛ وذلك بعد 

استعراض خطاب نادي الحد خالل اجتامع 
اللجنة لقيام املذكور بالتلفظ بألفاظ عنرصية 

فيها ازدراًء إلحدى الجاليات املتواجدة يف مملكة 
البحرين، وهذا ما يعد مخالًفا للبنود الواردة يف 

الئحة االنضباط.
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انف��رد املحرق بص��دارة ترتيب دوري 
بنك البحرين الوطن��ي ألندية الدرجة 
األوىل، بعد أن حقق فوزا مستحقا عىل 
النجم��ة )3/0( يف اللق��اء الذي جمع 
الطرف��ن أمس ضمن خت��ام الجولة 4 

من املسابقة.
ويدي��ن املح��رق به��ذا الف��وز لنجم 
الهج��وم الالع��ب ال��دويل إس��اعيل 
عبداللطي��ف ال��ذي س��جل األهداف 
الثالثة يف الدقائق )44( و)57( و)90(.

وش��هد اللقاء حضورا رس��ميا كبريا، إذ 
حرض نج��ل س��مو ويل العهد، س��مو 
الش��يخ محمد بن س��لان آل خليفة، 
كا حرض جانبا من اللقاء رئيس اتحاد 
الكرة الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة 
البحرين  لبن��ك  التنفي��ذي  والرئي��س 
الوطني جان كريس��توف وعددا آخرا 
من املسؤولن يف االتحاد والبنك الراعي 

الرسمي للدوري.
ويف لق��اء احتضن��ه اس��تاد البحري��ن 
س��امي  للرشق��ي  وتق��دم  الوطن��ي، 
الحس��يني، قبل أن يعادل حسن عيل 

“بيليه” النتيجة للاروين.
أدار اللقاء الحكم عيل الس��اهيجي، 
وعاون��ه أحمد جابر وص��الح جناحي، 

والحكم الرابع عيل الساهيجي.
ويف اللق��اء األول ال��ذي أقي��م ع��ىل 
االس��تاد الوطني أمس، نجح االتحاد يف 
تحقي��ق فوز مثن عىل حس��اب الرفاع 
بنتيج��ة )2-3(. س��جل لالتحاد:مهدي 
عبدالجب��ار، فورتش��ن ولوي��س، فيا 
س��جل للرفاع:عبدالل��ه مبارك ومحمد 
مرهون. ووص��ل االتح��اد إىل النقطة 
)4(، في��ا تجم��د رصيد الرف��اع عند 
)3( نقاط متلقيا خس��ارته الثالثة عىل 
الت��وايل وواضعا عالمة اس��تفهام عىل 

أدائه.
عبدالش��هيد  الحك��م  اللق��اء  أدار 
عبداألم��ري، وعاون��ه ن��واف ش��اهن 
الرابع سيد  وس��لان طاليس، والحكم 
عدن��ان محمد. وقد أش��هرت البطاقة 
الحمراء لالعب الرفاع عمر دعيج. وبناء 
عىل نتائج أمس، انفرد املحرق بصدارة 
ابرتتيب برصيد 12 نقطة، يليه الشباب 
10 نقاط، املالكية والنجمة 9، االتحاد 
واملنامة 4، الرفاع 3، الحد والرشقي 2، 

األهيل أخريا بنقطة وحيدة.

مجريات المحرق والنجمة

جاء الشوط األول حاسيا بن الطرفن، 
مع وجود فرص للتهديف للجانبن.

يف  األفض��ل  الط��رف  كان  النجم��ة 

البداية، واستطاع أن يشكل الخطورة 
عىل مرم��ى الح��ارس س��يد محمد 

جعفر.
وح��اول املح��رتف الربازي��يل للنجمة، 
س��يلفا، مخادعة حارس املحرق فسدد 
كرة قوية من مس��افة بعي��دة، إال أن 

س��يد محمد كان يف املوعد املناس��ب 
وأنقذ شباكه من هدف محقق )16(.

وسنحت الفرصة األبرز للنجمة بعدما 
توغل محرتف��ه النيجريي أوتيش داخل 
املنطق��ة وس��لم كرة لزميل��ه إبراهيم 
أحم��د حبيب املتمرك��ز يف وضع جيد 

للتسجيل، إال أن كرته أبعدها الحارس 
بنجاح )22(.

ودخ��ل الش��وط يف حالة س��جال بن 
الطرفن، قب��ل أن يتبادل الثنايئ جال 
راشد والس��وري محمد الرفاعي الكرة 
بش��كل رائع؛ ليتقدم الرفاعي ويعكس 

ك��رة للمهاجم إس��اعيل عبداللطيف 
الذي أس��كنها بنجاح يف مرمى الحارس 

سيد شرب علوي )44(.

الشوط الثاني

ويف الشوط الثاين، دخل النجمة ضاغطا 

بقوة عىل مرمى املحرق بغية تسجيل 
ه��دف التع��ادل، إال أن األمور جاءت 
عىل العك��س، حيث اس��تغل املحرق 
لعب��ة مرتدة منظمة بع��د تبادل ثنايئ 
بن عيىس موىس ووليد الحيام، قبل أن 
ميرر األول كرة إلس��اعيل عبداللطيف 
ال��ذي وقع عىل هدفه الثاين يف املباراة 

.)57(
وأج��رى م��درب النجمة عيل عاش��ور 
تبديال بخ��روج العب محمد س��هوان  
ودخول املهاجم عبدالله جناحي )59(.
يف املقابل، فإن مدرب املحرق سلان 
رشيدة عمد إىل س��حب عبدالوهاب 
عيل وإدخال مهدي عبداللطيف بدال 
من��ه، خوفا من حصول��ه عىل بطاقة 

صفراء ثانية وبالتايل الطرد.
وطالب النجاويون باحتس��اب ركلة 
جزاء بعد س��قوط الالعب عيل مدن 
إث��ر اش��رتاكه مع مدافع��ي املحرق، 
إال أن الحك��م عي��ىس عبدالله أعلن 
اس��تمرار اللعب، وس��ط احتجاجات 
نجاوي��ة عريض��ة. وح��اول أوتيش 
تقليص النتيجة للنجمة وس��دد كرة 
جانبية أمس��كها حارس املحرق سيد 
محمد جعف��ر عىل دفعت��ن وصوال 

للدقيقة )80(.
وتقدم النجمة لألمام بحثا عن التقليص؛ 
ليس��تثمر املحرق ذلك ويلعب البديل 
عبدالله يوس��ف كرة أمامية إلساعيل 
عبداللطيف الذي انفرد بالحارس ش��رب 

وسجل الهدف الثالث )90(.
أدار اللق��اء الحك��م عي��ىس عبدالله، 
وعاونه محمد جعف��ر ومحمد غازي، 

والحكم الرابع محمد بونفور.

المحرق يطيح النجمة بثالثية  “ُسمعة” وينفرد بالصدارة
NBB ختام الجولة 4 لدوري

االتحاد يعمق جراح الرفاع.. والشباب يتعادل مع الشرقي
أحمد مهدي

سمو الشيخ محمد بن سلمان خالل حضوره لقاء المحرق والنجمة

من لقاء المحرق والنجمة

فرحة محرقاوية تكررت 3 مرات

من لقاء االتحاد والرفاع

من لقاء الشباب والرفاع الشرقي          )تصوير: أحمد علي( جماهير مميزة حضرت لقاء المحرق والنجمة أمس

حقق حامل اللقب فريق النجمة 
رصيحا عىل حساب الدير بنتيجة 
30/19، يف املواجهة التي جمعت 
الطرفن مساء أمس )الثالثاء( عىل 
صالة اتحاد كرة اليد، ضمن ختام 

الجولة الثانية لدوري الدرجة األوىل.
وأنهى النجمة الشوط األول متقدًما 

بفارق 8 أهداف وبنتيجة 15/7.
وبذلك، حقق النجمة االنتصار الثاين 

عىل التوايل لريفع رصيده إىل 6 نقاط، 
فيا تلقى الدير خسارته األوىل مقابل 

تعادل وحيد مع األهيل يف الجولة 
املاضية ليصبح رصيده إىل 3 نقاط.

ويف املواجهة األوىل أمس، واصل أم 
الحصم نتائجه اإليجابية وحقق فوزا 
صعبا عىل حساب ساهيج بنتيجة 

26/24. ونجح أم الحصم من تحويل 
تأخره يف الشوط األول الذي انتهى 

ملصلحة ساهيج بنتيجة 14/13، إىل 
فوز بفارق هدفن. 

وهذا هو االنتصار الثاين عىل التوايل 

ألم الحصم، إذ رفع رصيده إىل 6 
نقاط، فيا تلقى ساهيج الخسارة 

األوىل مقابل فوز واحد وبات رصيده 

إىل 4 نقاط.  ويف اللقاء الثاين، استهل 
الشباب مشواره يف الدوري بفوز 

مستحق عىل حساب توبيل بنتيجة 

37/31، بعدما أنهى الشوط األول 
متقدما 21/16.

وهذا هو الفوز األول للاروين الذي 

حصد أول 3 نقاط، فيا تلقى توبيل 
خسارته الثانية تواليا وبات رصيده إىل 

2 نقطتن.

ف��وز النجم��ة وأم الحص��م والش��باب ب��دوري الي��د
محمد الدرازي

)نقال عن اعالم اتحاد اليد(  من لقاء الشباب وتوبليمن لقاء أم الحصم وسماهيجمن لقاء النجمة والدير  



مث��ن رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
ب��ن  إبراهي��م  الش��يخ  للمب��ارزة 
س��لامن آل خليفة؛ رئي��س اللجنة 
العليا املنظم��ة لبطولة كأس العامل 
للناش��ئني ل� )سالح االيبيه( للرجال 
والسيدات املقّرر إقامتها عىل أرض 
اململكة للمرة الثاني��ة عىل التوايل 
يومي الس��بت واألحد املوافق 30 
س��بتمرب واألول من ش��هر أكتوبر 
القادم الرعاي��ة الكرمية من ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريي��ة 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية  س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 

للبطولة.

 الرعاية الكريمة أبرز أسباب 
النجاح

وأكد الش��يخ إبراهيم بن س��لامن 
آل خليف��ة أن هذه الرعاية تأيت يف 
ظل حرص س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة برعاية مثل هذه 
التجمع��ات الرياضي��ة والبطوالت 
التي تس��تضيفها  الكبرية  العاملي��ة 
مملك��ة البحرين وأن هذه الرعاية 

الكرمية تؤكد ملا تحظى به الرياضة 
البحريني��ة م��ن دع��م واهت��امم 
من س��موه يف س��بيل االرتقاء بها 
وكافة املس��ؤولني باململكة، والدفع 
بالجه��ود الرامية كافة الس��تضافة 
الرياضي��ة  لألح��داث  اململك��ة 
املختلفة عىل املس��تويني اإلقليمي 
والدويل ومبا تتمتع به من كفاءات 
متميزة ق��ادرة عىل تحقيق النجاح 

يف هذه االستضافة.
ووّج��ه الش��يخ إبراهي��م اللجن��ة 
للبطول��ة وجميع  العليا  املنظم��ة 
اللج��ان العاملة لب��ذل املزيد من 
الجه��ود م��ع دخولهم 
العد التنازيل النطالق 
التي  األكرب  البطول��ة 
مملك��ة  تس��تضيفها 
الش��هر  البحري��ن 
الق��ادم يف رياض��ة 
مبا  وإبرازها  املبارزة 
البطولة  براعي  يليق 
واملكان��ة املتمي��زة التي 
تتمتع بها مملكة البحرين 
وتنظي��م  اس��تضافة  يف 
الرياضي��ة  البط��والت 
ومواصل��ة  املختلف��ة 

بعد  النجاح��ات خصوًصا  طري��ق 
نج��اح البطول��ة اآلس��يوية الت��ي 
أقيم��ت خالل ش��هر فرباير املايض 

وتحت رعاية كرمية من سموه.
ورف��ع إبراهيم بن س��لامن جزيل 
الش��كر وعظي��م االمتنان لس��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
عىل قبول��ه رعاية ه��ذه البطولة، 
مؤك��ًدا يف الوق��ت نفس��ه أنه��م 
سيبذلون قصارى جهدهم من أجل 
تحقيق أعىل درج��ات النجاح عىل 

جميع املستويات.

شركة منجي الراعي 
الرسمي

وقدم��ت رشكة منجي لإلنش��اءات 
العربية  اململك��ة  من  واالس��تثامر 
الس��عودية رعايتها البطولة للسنة 
الثانية عىل الت��وايل، حيث تحرص 
الرشكة عىل دعم أنشطة وفعاليات 
االتح��اد املختلفة األمر الذي حقق 

نجاًحا كبريًا له.

 26 دولة تشارك 
في الكأس العالمية

وق��د كش��فت اللجن��ة املنظم��ة 

العلي��ا للبطول��ة أن ع��دد ال��دول 
املش��اركة يف البطولة قد وصل إىل 
26 دول��ة من مختلف بلدان العامل 
وللم��رة األوىل يص��ل له��ذا العدد 
الكبري حيث تم اعتامد وتس��جيل: 
البحري��ن، الس��عودية، الكوي��ت، 
اإلمارات، بلجيكا، كرواتيا، الدمنارك، 
مرص، بريطانيا، التش��يك، أسرتاليا، 
الهن��د،  لبن��ان،  تركي��ا، س��ويرسا، 
هولندا،  العراق،  أس��تونيا،  األردن، 
تركامنستان،  ماليزيا،  قرغيزس��تان، 
كازاخس��تان، جنوب أفريقيا، البريو 

وأرمينيا.

 جوائز نقدية للمرة األولى

وللم��رة األوىل يتم تخصيص جوائز 
نقدي��ة يف ه��ذه السلس��لة م��ن 
البط��والت، حي��ث تكف��ل الراعي 
للبطول��ة رشك��ة منجي  الرس��مي 
بتقدي��م  واالس��تثامر  لإلنش��اءات 
هذه الجوائز م��ام أعطى للبطولة 
ا واضًحا عن  مبملكة البحرين متي��زً
بقية البط��والت األخرى إىل جانب 
التنظي��م املمي��ز وتع��اون جميع 
العامل��ني بالبطول��ة، حي��ث يبلغ 
مجم��وع جوائز البطول��ة للمراكز 

الثالثة األوىل 10 آالف دوالر أمرييك، 
ويحصل صاح��ب املركز األول عىل 
2000 دوالر، املرك��ز الث��اين 1500 
دوالر واملركز الثالث والثالث مكرر 

عىل 750 دوالرًا لكل منهام.

  مشاركة العنصر النسائي 
للمرة األولى

وللمرة األوىل أيًضا يش��ارك العنرص 
النس��ايئ يف هذه البطولة، حيث مل 
تتضمن بطولة العام املايض مشاركة 
الس��يدات، وكان��ت ه��ذه إحدى 
خطط واسرتاتيجيات مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للمبارزة بدخول 
مشاركة العنرص النسايئ يف النسخة 
الثانية، وها هي تتحقق الرؤى مام 

سيضيف الكثري لها.

  المؤتمر الصحافي 
يوم الجمعة

ومن املق��ّرر أن يعقد مس��اء يوم 
الجمع��ة الق��ادم املواف��ق 29 من 
شهر سبتمرب الجاري مؤمترًا صحافيًّا 
بالصال��ة الرياضية مبدين��ة خليفة 
الرياضي��ة مبدين��ة عي��ى، حيث 
سيتم الكشف عن تفاصيل البطولة 

اإليطالي��ة  األكادميي��ة  وإش��هار 
البحرينية للمب��ارزة التي تأيت نتاج 
التع��اون املثم��ر ب��ني االتحادي��ن 
ومثار  للمبارزة  واإليطايل  البحريني 
مذك��رة التعاون الريايض املش��رتك 
التي أبرمت خالل شهر أكتوبر من 
الع��ام 2014، حيث دع��ا االتحاد 
البحريني للمبارزة مختلف وسائل 
الصحافة واإلع��الم بالحضور، ومن 
املق��رر أن يتحدث يف املؤمتر رئيس 
البحريني  االتح��اد  إدارة  مجل��س 
للمبارزة الشيخ إبراهيم بن سلامن 
آل خليفة ومدير البطولة أمني رس 

االتحاد صالح فرج.

  دعوة للجمهور 
لحضور البطولة

العلي��ا  املنظم��ة  اللجن��ة  دع��ت 
البحرين��ي  واالتح��اد  للبطول��ة 
الرياضي��ة  الجامه��ري  للمب��ارزة 
ومحب��ي رياض��ة املب��ارزة وعموم 
الناس لحضور فعاليات كأس العامل 
للناشئني لسالح االيبيه والتي ستقام 
منافساتها عىل صالة مدينة خليفة 
الرياضي��ة مبدين��ة عي��ى، وذلك 
يومي الس��بت واألحد املوافق 30 
سبتمر و1 من شهر أكتوبر القادم، 
حي��ث تنطل��ق املس��ابقات م��ن 
الس��اعة التاس��عة صباًحا وتستمر 
حتى الس��اعة الخامسة مساًء عىل 
م��دى اليومني، كام دع��ت اللجنة 
املنظم��ة الجمهور الكريم للوقوف 
املنتخب  ونج��وم  أبط��ال  خل��ف 
الوطني للمبارزة يف هذه املشاركة 
الهام��ة والتي تقام عىل أرض البالد 

ألول مرة.

ناصر بن حمد يرعى كأس العالم للناشئين لسالح االيبيه
إبراهيم بن سلمان ثّمن الرعاية الكريمة ووّجه اللجان لبذل المزيد من الجهود

الثاني��ة النس��خة  ف��ي  دول��ة   26 مش��اركة  يس��جل  المب��ارزة  اتح��اد 

من منافسات كأس العالم الماضية

أم الحصم            االتحاد البحريني للمبارزة
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سمو الشيخ ناصر بن حمد الشيخ إبراهيم بن سلمان

مثن رئيس مجلس ادارة 
االتحاد البحريني للمبارزة 
الشيخ إبراهيم بن سلامن 

آل خليفة دعم رعاية رشكة 
نفط البحرين “بابكو” 
ملنافسات بطولة كأس 
العامل للناشئني )لسالح 

االيبيه( للرجال والسيدات، 
وذلك يومي السبت واألحد 
املوافق 30 سبتمرب الجاري 

واألول من شهر أكتوبر 
القادم.

 ويأيت هذا الدعم وهذه 
الرعاية إمياًنا من الرشكة 
بدعم مختلف األنشطة 
الرياضية والشبابية التي 

تقام عىل أرض اململكة، كام 
أنه يأيت تأكيًدا عىل اهتامم 
الرشكة مببدأ التعاون ودعم 

البطوالت الرياضية والرشاكة 

املجتمعية مام يساهم 
يف إبراز الوجه الحضاري 

واملرشف للمملكة خصوًصا 
أنها باتت أرًضا خصبة 

الستضافة وتنظيم مختلف 
البطوالت والتجمعات 

الرياضية األمر الذي له 
انعكاسات مبارشة عىل 

إنجاح هذه البطولة.
وأعرب رئيس االتحاد 

البحريني للمبارزة عن 
سعادته لهذه الرعاية التي 

تقدمها رشكة نفط البحرين 
“بابكو” وعىل رأسهم وزير 
النفط رئيس مجلس إدارة 
الرشكة الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة وجميع 
املسؤولني بالرشكة، مؤكًداً 
أن هذا الدعم سيساهم 

يف إنجاح الحدث الريايض 

العاملي ويؤكد وقوف 

القامئني عىل هذه الرشكة إىل 

جانب مثل هذه البطوالت 

الرياضية.

ووجه الشيخ إبراهيم جزيل 

شكره وامتنانه لرشكة نفط 

البحرين عىل دعمها لبطولة 

كأس العامل للمبارزة للناشئني 

الشيخ محمد بن خليفة لهذا العام.

شركــة نفــط البحــريــن “بــابكــو” ترعــى البطــولة
أم الحصم             االتحاد البحريني للمبارزة
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)وكاالت(: بعد س��قوطه يف فخ التعادل 
مع فولفس��بورج يف الدوري األملاين لكرة 
أي��ام، يواجه  القدم )بوندس��ليجا( قبل 
باي��رن ميونخ اختب��ارا صعبا للغاية عىل 
الس��احة األوروبي��ة عندما يح��ل ضيفا 
اليوم األربعاء عىل باريس س��ان جريمان 
الفرنيس يف الجول��ة الثانية من مباريات 
الثانية بال��دور األول لبطولة  املجموعة 

دوري أبطال أوروبا.
وتحظى املب��اراة بني العمالقني البارييس 
والباف��اري الي��وم باهت��ام بالغ يف كل 
أنح��اء الع��امل رغم عدم ظه��ور أي من 
الفريق��ني باملس��توى املتوق��ع منها يف 

الدوري املحيل مطلع هذا األسبوع.
وس��قط بايرن يف ف��خ التعادل 2 / 2 مع 
فولفس��بورج ليرتاج��ع إىل املركز الثالث 
يف جدول البوندس��ليجا برصيد 13 نقطة 
م��ن 6 مباريات وبف��ارق 3 نقاط خلف 
منافس��ه العني��د بوروس��يا دورمتون��د 

متصدر جدول البطولة حاليا.
ويف املقابل، س��قط س��ان جريمان يف فخ 
التعادل الس��لبي مع مضيف��ه مونبلييه 
ليفق��د نقطت��ني غاليت��ني يف محاولت��ه 

الحالية الستعادة اللقب املحيل.
وله��ذا، يتطل��ع كل م��ن الفريق��ني إىل 
استغالل مباراة اليوم للخروج رسيعا من 
كبوت��ه املحلية وتحقيق انتص��اره الثاين 

عىل التوايل يف مجموعته األوروبية.
وكان س��ان جريم��ان اس��تهل رحلته يف 
هذه املجموعة األوروبية بفوز كاسح 5 
/ صفر عىل مضيفه س��لتيك االسكتلندي 
ليتصدر املجموعة بفارق األهداف أمام 

باين الذي تغل��ب يف الجولة األوىل عىل 
ضيفه أندرلخت البلجييك بثالثية نظيفة.
وأك��د اإليط��ايل كارلو أنش��يلويت املدير 
الفني لبايرن إن فريقه سيخوض املباراة 
بشكل مغاير عن املستوى الذي ظهر به 

أمام فولفسبورج.
وقال أنشيلويت : “س��يكون علينا اللعب 

بشكل مغاير يف باريس”.
ويأمل س��ان جريمان يف استعادة جهود 
نجمه الش��هري الربازييل نيار دا س��يلفا 
أغىل العب يف تاريخ اللعبة بعد اإلصابة 
يف الق��دم التي حرمته من املش��اركة يف 

لقاء مونبلييه.
وق��ال نارص الخليفي رئيس نادي س��ان 
جريمان : “لدينا الحافز والرتكيز يف مباراة 

بايرن”.
ويف املباراة الثانية باملجموعة ، يس��عى 
كل م��ن أندرلخ��ت وس��لتيك مل��داواة 

جراحها عىل حساب بعضها البعض.
وتش��هد املجموعة الرابعة مباراة أخرى 
قوية حيث يحل برشلونة اإلسباين ضيفا 
عىل س��بورتنج لش��بونة الربتغ��ايل علا 
بأن برش��لونة يتص��در املجموعة برصيد 
3 نق��اط وبف��ارق األه��داف فقط أمام 
سبورتنج لشبونة بعد فوز برشلونة عىل 
يوفنتوس اإليطايل 3 / صفر وس��بورتنج 
لش��بونة عىل أوملبياكوس اليوناين 3 / 2 
يف الجولة األوىل من مباريات املجموعة.
ويتطلع يوفنت��وس، وصيف حامل لقب 
البطولة، إىل اس��تعادة اتزانه رسيعا من 
خ��الل الفوز عىل ضيف��ه أوملبياكوس يف 

املباراة الثانية باملجموعة.

وق��ال األرجنتيني باولو ديب��اال مهاجم 
يوفنتوس: “من امله��م للغاية أن نحصد 
النق��اط الثالث يف مب��اراة األربعاء ألنها 
س��تكون أول مباراة لنا ع��ىل ملعبنا يف 
دوري األبطال هذا املوس��م وألننا بدأنا 
مس��ريتنا يف البطولة بش��كل س��يئ عىل 

ملعب برشلونة”.
ويف املجموع��ة الثالثة، يتطل��ع أتلتيكو 
مدري��د اإلس��باين إىل الظه��ور بأفض��ل 
شكل عندما يس��تضيف فريق تشيليس 
بطل الدوري اإلنجليزي فيا يس��تضيف 
كارباكا أجدام بطل أذربيجان أول مباراة 
عىل االط��الق يف دوري األبط��ال عندما 
يستضيف روما اإليطايل يف املباراة الثانية 

باملجموعة.
وأراح األرجنتيني دييجو سيميوين املدير 
الفن��ي ألتلتيكو العبي��ه دييجو جودين 
وتوماس ب��اريت وآنخل كوري��ا يف مباراة 
فريقه أمام أش��بيلية بالدوري اإلس��باين 
يوم الس��بت املايض من أجل االستعداد 

بقوة للقاء تشيليس.
وقال س��يميوين: “س��نختار أفضل فريق 
مناسب ملواجهة تشيليس” يف إشارة لقوة 

الفريق اإلنجليزي وصعوبة اللقاء.
ويتصدر تش��يليس املجموع��ة برصيد 3 
نقاط بعد فوزه الس��احق 6 / صفر عىل 
كارب��اكا أج��دام يف الجول��ة األوىل فيا 
يقتس��م روما وأتلتيكو املركز الثاين بعد 

تعادلها السلبي سويا يف الجولة األوىل. 
ويأم��ل أجدام يف تحقي��ق نتيجة أفضل 

خالل مباراته غدا أمام روما.
وقال جوربان جوربان��وف املدير الفني 
لفريق كرباكا أج��دام: “نحن بلد جديد 
يف كرة القدم ولكننا يجب أن نتعلم من 

أخطائنا”.
ويف املجموع��ة األوىل، يح��ل مانشس��رت 
يونايت��د اإلنجليزي ضيفا عىل سيس��كا 
موس��كو ال��رويس في��ا يلتق��ي ب��ازل 

السويرسي فريق بنفيكا الربتغايل.
ويتص��در يونايت��د املجموع��ة برصيد 3 
نقاط وبفاق األهداف فقط أمام الفريق 

الرويس.

مواجهتان من العيار الثقيل 

باريس يستقبل بايرن في أمسية اوروبية كبيرة

 كارباغ- روما 

سسكا- م يونايتد

اتلتيكو- تشيلسي

باريس- بايرن

بازل- بنفيكا

اندرلخت- سلتيك

سبورتينغ- برشلونة

يوفنتوس- اولمبياكوس

19:00

21:45

21:45

21:45

21:45

21:45
21:45
21:45

األربعاء 27 سبتمبر

دوري ابطال اوروبا
الجولة  2

تغيير اسم فريق ريد بول
)وكاالت(: من املنتظر أن تصبح أستون 
مارت��ن، رشيك��ة يف االس��م لفريق ريد 
بول، املنافس يف بطولة العامل لس��باقات 
الفورموال 1 للسيارات املوسم املقبل، يف 
تحرك س��ريفع قيمة العالم��ة الربيطانية 
أمام صانعي السيارات الرياضية فرياري 

ومكالرين.
وس��يصبح اس��م بط��ل العامل الس��ابق 

رسميا، أستون مارتن ريد بول.

وق��ال آندي باملر، رئيس أس��تون مارتن 
ومديره��ا التنفي��ذي يف بي��ان “رشاكة 
االس��م هي الخط��وة املنطقي��ة التالية 

لرشاكتنا مع ريد بول”.
ولدى ري��د بول وأس��تون مارتن، وهي 
عالم��ة بريطاني��ة جذاب��ة عمرها 104 
أعوام، أصبحت س��ياراتها مرتبطة بأفالم 
العميل ال��رسي الربيطاين جيمس بوند، 
عالق��ة مث��رية لالهت��ام ع��ىل الصعيد 

الفني.
ولعب أدريان ني��وي، مصمم ريد بول، 
دورا كب��ريا يف تصميم س��يارة أس��تون 
مارت��ن الجديدة فالكريي، التي س��يتم 

تسليمها يف 2019.
ويس��تخدم ريد ب��ول، مح��ركات رينو 
تحت اس��م تاج هويا، واالسرتايل دانييل 
ريتش��ياردو والهولندي ماكس فرستابن 

ها سائقا الفريق يف الوقت الحايل.

وق��ال ريد ب��ول، إنه س��يتم توفري 110 
فرص��ة عم��ل جديدة، إذ سيس��تضيف 
املرك��ز مهن��ديس ومصمم��ي أس��تون 
مارتن للعمل عىل الس��يارات الرياضية 

املستقبلية من الرشكتني.
ورشيكة االس��م الس��ابقة لريد بول يف 
الفرتة من 2013 إىل 2015، كانت عالمة 
إنفينيتي للس��يارات الفاره��ة اململوكة 

لنيسان، واملرتبطة حاليا بفريق رينو.

مقاتل هداف 
)وكاالت(: أش��اد الفرنيس أرس��ني فينجر، 
مدرب نادي أرسنال، برسعة تأقلم املهاجم 
ألكس��ندر الكازيت، مع منافسات الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ولدى الكازيتي، الذي س��جل هديف الفوز 
عىل وست بروميتش ألبيون، يوم االثنني، 4 

أهداف يف 6 مباريات بالدوري.
وق��ال فينجر ملوقع الن��ادي عىل اإلنرتنت 
“إنه ال يس��جل فقط األهداف، بل يساعد 
يف بناء الهجات بش��كل جي��د. إنه يقاتل 

أيضا وال يخىش التدخالت البدنية”.
يش��عر  كان  ألن��ه  “اس��تبدلته  وأض��اف 
باإلره��اق. كان ميل��ك فرص��ة تس��جيل 3 
أه��داف يف اللق��اء، لكني منحت��ه فرصة 

تسديد ركلة الجزاء”.
وتاب��ع “املطلوب هو الفوز باملباراة وعدم 
املخاطرة بأي ش��كل، ألنه لو نجح املنافس 
يف تقليص الفارق إىل 1-2 ستصبح األجواء 

متوترة”.

وسيلعب أرسنال يف ضيافة بايت بوريسوف 
يف روسيا البيضاء، ضمن منافسات الدوري 
األورويب، الخمي��س، قب��ل أن يس��تضيف 
برايت��ون آن��د ه��وف ألبي��ون يف الدوري 

اإلنجليزي يوم األحد املقبل.
من جهت��ه، انتقد ت��وين بولي��س، مدرب 
وس��ت بروميتش ألبيون، بويب ماديل حكم 

املواجهة.
وق��ال بولي��س، إن فريق��ه كان يس��تحق 
الحصول عىل ركلة جزاء أمام أرس��نال، كا 
أن التشييل أليكسيس سانشيز، كان يجب 
إنذاره بس��بب إدعاء السقوط، حني حصل 

عىل ركلة حرة.
لك��ن الواقعة التي أث��ارت غضب بوليس، 
حدث��ت بعد ع��دة دقائق عندما س��قط 
املهاج��م ج��اي رودريجيز داخ��ل منطقة 
الجزاء، بعد تدخل من شكودران موستايف 

مدافع أرسنال.
ومل يحتس��ب الحكم م��اديل، أي مخالفة، 

ونج��ح رودريجيز يف الوقوف وس��دد كرة 
باتجاه املرمى أبعدها الحارس بيرت تش��يك 

لتصطدم بعد ذلك بالقائم.
وأضاف بوليس، ملحطة س��كاي س��بورتس 
“الكل ش��اهد ما حدث، عىل سبيل املثال 
الركلة الحرة األوىل التي احتسبها لسانشيز 
عن��د حافة منطقة الج��زاء، كان يف الواقع 

يدع��ي الس��قوط وكان يجب إن��ذاره يف 
رأيي”.

وأض��اف “بعد ذل��ك إعاقة ج��اي داخل 
منطقة الجزاء وكان��ت زاوية رؤية الحكم 
رائعة، إنها ركلة ج��زاء واضحة. أهم يشء 
أن الجمي��ع ش��اهد ما حدث وبوس��عهم 

اتخاذ قراراتهم بشأنها”.

ألكسندر الكازيت

عودة روبن وألكانتارا
)وكاالت(: كش��فت تقاري��ر صحافية 
أملاني��ة، ع��ن موق��ف آري��ني روبن، 
نج��م باي��رن ميونيخ، من املش��اركة 
يف مواجه��ة باري��س س��ان جريمان، 
اليوم األربعاء، ضمن منافس��ات دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
األملانية:  “بيل��د”  وقال��ت صحيف��ة 
“روب��ن ارت��دى ضادة ع��ىل كاحله 
األي��رس األح��د امل��ايض، إال أنه ظهر 

خالل تدريب الفريق الرسي أمس”.
“روب��ن جاهز  الصحيفة:  وأضاف��ت 

ملواجهة البي إس ج��ي بعدما اجتاز 
التدريبات دون مزيد من املشاكل يف 

الكاحل”.
وأمتت: “روب��ن )33 عاًما( مس��تعد 
ملواجهة الظهري األيرس لس��ان جريمان 
اليف��ن ك��ورزاوا )25 عاًم��ا(، خ��الل 

مواجهة الغد”.
كا استعاد الفريق البافاري، خدمات 
اإلسباين تياجو ألكانتارا، وأصبح جاهزا 

لخوض املواجهة.
وقالت صحيفة “بيلد” األملانية “عاد 

تياجو ألكانت��ارا إىل تدريبات الفريق 
األملاين، بع��د الكدمة التي تعرض لها 

يف منطقة الحوض يف وقت سابق”.
وأضاف��ت الصحيفة األملاني��ة “وفًقا 
ملعلوماتنا فإن تياجو ألكانتارا سيكون 
جاهزًا ملواجهة باريس سان جريمان”.
وتابع��ت “لقد أدى الدويل اإلس��باين 
تدريبات الجري القصرية خالل حصة 
تدريبية امتدت لنحو الس��اعة، تحت 
إرشاف مدرب اللياقة البدنية جيوفاين 

آريين روبنماوري، وهو يف حالة جيدة جًدا”.

مستقبل األرجنتين  

)وكاالت(: قالت واندا نارا، وكيلة أعال الالعب ماورو 
إيكاردي، إن زوجها هو مستقبل منتخب األرجنتني 

لكرة القدم. وأضافت واندا، خالل تقديم كتابها “أبطال 
يف امللعب والحياة” اإلثنني “إيكاردي مستقبل منتخب 

األرجنتني. أما يف ناديه إنرت ميالن، فهو يرغب يف تحقيق 
أحالمه والنجاح معه”. وأوضحت “عندما يخرس إيكاردي 

مباراة، ال يجرؤ أحد عىل البدء بالحديث معه يف املنزل 
إىل أن يبادر هو بذلك”. وأبرزت أن ماورو )24 عاما( 

يشعر بالسعادة يف اإلنرت، وألنه عاد أيًضا للعب مع 
املنتخب األرجنتيني. وعند سؤالها عن إمكانية زيادة 
الرشط الجزايئ يف عقد إيكاردي مع اإلنرت، ردت واندا 

“لقد جدد عقده منذ أشهر ونحن يف حالة جيدة”.
وتابعت “ال يوجد رضورة إلعادة النظر يف الرشط الجزايئ، 
سباليتي يقول إن إيكاردي يستحق 700 مليون؟ إذا قال 

املدرب ذلك فهذا أمر جيد”.

ماورو إيكاردي بصحبة زوجته

باريس مهدد 
باإلقصاء 

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية 
إسبانية، عن تهديد االتحاد األورويب 
لكرة القدم “اليويفا”، لنادي باريس 
سان جريمان الفرنيس، باإلقصاء من 

دوري أبطال أوروبا.
وتعاقد النادي الفرنيس، خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية مع الربازييل 
نيار دا سيلفا من صفوف برشلونة 

اإلسباين مقابل 222 مليون يورو، 
باإلضافة الستعارة خدمات املهاجم 

الشاب كيليان مبايب من موناكو، مع 
وجود بند الرشاء النهايئ مقابل 180 

مليون يورو.
وبحسب صحيفة الباييس، فإن 
أندية بايرن ميونيخ، يوفنتوس، 

وريال مدريد قامت بالضغط عىل 
االتحاد األورويب، من أجل إقصاء 
الفريق البارييس، من منافسات 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل 
)2019-2018(، بسبب مخالفة 

قوانني اللعب املايل النظيف.
وأشار التقرير إىل أن إدارة باريس 

سان جريمان، حاولت بيع عدد 
من الالعبني قبل نهاية سوق 

االنتقاالت، إال أنها مل تنجح سوى 
يف بيع سريجي أورييه لتوتنهام 

اإلنجليزي مقابل 25 مليون يورو، 
وبليز ماتويدي ليوفنتوس مقابل 20 

مليون يورو.



كيف ميكن جتّنب الت�أثريات 

ال�شلبّية للمتغريات التي ت�شهده� 

الأ�شواق وعوامل الإنت�ج املختلفة 

على قط�ع الأ�شمدة؟ 

ي�سه����د الطلب العامل����ي عل����ى الأ�سمدة 
من����وًّا منتظًما فيما يخ�ص املغذيات الزراعية 
الرئي�سية الث����اث، النيرتوجني، الفو�سفات، 
والبوتا�ص، حيث يقارب الطلب على الأ�سمدة 
النيرتوجينية ما ن�سبته 61 % مقارنًة بحوايل 
اأي  للبوتا�����ص   % و16  للفو�سف����ات   %  23
مبعدل متو�سط للنم����و ال�سنوي يبلغ 1.5%، 

2 %، 2.9 % على التوايل.
وتعترب الأ�سمدة من املكونات ال�رضورية 
للنمو الزراعي، فهناك العديد من التطورات 
يف جمي����ع اأنحاء الع����امل فيما يتعل����ق مب�ساألة 
تعزيز القدرة لا�ستفادة الق�سوى من وفرة 
املوارد الطبيعية، اإل����ى جانب تعزيز العاقة 
ب����ني مناطق الت�سدي����ر )العر�����ص( ومناطق 
ال�ست����راد )الطل����ب(، وق����د اأث����ارت �سناعة 
الأ�سمدة النتباه يف جميع اأنحاء العامل لكونها 
ا وموؤث����ًرا يف تاأمني الغذاء  تلع����ب دوًرا حموريًّ

العاملي.
اإن التغ����ر امل�ستمر له����ذه ال�سناعة من 
ناحية الإنتاج وال�سته����اك وال�سعر والتجارة 
العاملي����ة وبقّية عوامل الإنت����اج الأخرى يجب 
درا�سته����ا ومتابعتها على نح����ٍو م�ستمر فهذا 
القط����اع ي�سه����د تط����وًرا ملحوًظ����ا ومنتظًم����ا 
منذ 2007 حت����ى الآن. كما ينبغ����ي الهتمام 
بالتنمي����ة القت�سادي����ة وبتح�س����ني خدم����ات 
ال�سحة العامة والعمل عل����ى تطوير اأ�ساليب 
الت�سمي����د، اإذ اإن كل ذلك له تاأثر يف احلفاظ 

على م�ستوى الطلب على الأ�سمدة.
الو�س����ع احل����ايل وامل�ستقبل����ي  اأن  كم����ا 
لإنتاج الأ�سمدة يرتبط ارتباًطا وثيًقا باأ�سعار 
الطاق����ة، فنحو ثلثي الإنت����اج العاملي يعتمد 
ب�سكل مبا�رض عل����ى الغاز الطبيعي كمادة خام 

اأولية.

م� الفر�ص التي من ميكن اغتن�مه� 

لزي�دة اإنت�ج الأ�شمدة لتلبية 

الطلب على الأغذّية حول الع�مل؟

يجب عل����ى العامل����ني يف ه����ذه ال�سناعة 
التنب����ه اإل����ى البح����ث والتطوي����ر، واأن يكونوا 
م�ستعدي����ن للخو�����ص يف الفر�����ص اجلدي����دة 
للو�س����ول اإل����ى املنتج����ات الت����ي تتنا�س����ب 
واحتياج����ات امل�ستخدمني، مع العناية التامة 

بال�سامة الغذائية.
الأ�سم����دة  عل����ى  املتزاي����د  الطل����ب  اإن 
�سي�ستمر يف ال�سعود خال ال�سنوات القادمة 
ا يف  لرتف����ع م����ن 2.5 % اإل����ى 3.5 % �سنويًّ
ح����ال ال�ستمرار عل����ى اإنتاج الوق����ود احليوي 
)الدي����زل احلي����وي والإيثان����ول( با�ستخ����دام 
امل�ساح����ة  وزي����ادة  الزراعي����ة  املحا�سي����ل 
الزراعي����ة املتاحة يف اأم����ركا. وب�سورة عاّمة، 
يتعني عل����ى احلكومات والقط����اع ال�سناعي 
العمل مًعا لغتنام مثل هذه الفر�ص اجلديدة 

يف ال�سوق.

كن عمله ل�شم�ن  م� الذي ميمُ

�شن�عة نظيفة تعنى ب�لبيئة؟

حت�س����ني الأداء البيئ����ي يق����ود �سناع����ة 
الأ�سم����دة نحو املزي����د من التكام����ل الراأ�سي 
والأفق����ي ويحفز على توطي����د العاقات بني 

البلدان.
فالهتم����ام بالبيئ����ة عامل مه����م يوؤثر يف 
ن�سبة ا�ستخدام الأ�سمدة واملكمات الغذائية. 
ي����درك املخت�سون يف جمال الأ�سمدة باأنه من 
اأج����ل تلبية الطلب املتزاي����د على الغذاء لبد 
من زيادة املحا�سيل الزراعة، وعليه لبد من 
تغذية النباتات بطريق����ة �سحيحة ومنتظمة، 
الطريقة التي تعرف با�س����م اإدارة املغذيات 
الزراعي����ة والت����ي تبناه����ا الحت����اد العامل����ي 

لاأ�سمدة.
املغذي����ات  “اإدارة  اعتم����اد  مّت  لق����د 
الزراعية” كاأولوي����ة يف العمل على امل�ستوى 
وزي����ادة  البيئ����ي  الأث����ر  لتقلي����ل  العامل����ي 

الإنتاجية وحفظ التنوع البيولوجي. 

م� اأهّم التحدي�ت التي تواجه 

�شن�عة الأ�شمدة؟

تواج����ه �سناع����ة الأ�سم����دة الكث����ر م����ن 
املعوقات واملتاعب، والدخول اإلى الأ�سواق 
الكب����رة ل����ه حتديات����ه ويتطل����ب الكثر من 

الوعي والطاع على اآخر امل�ستجدات.
����ا، اأرى �����رضورة اأن يك����ون ل����دى  �سخ�سيًّ
القابلي����ة  ال�سناع����ة  ه����ذه  يف  العامل����ني 
وال�ستعداد لتجربة فر�����ص جديدة، وتقدمي 
�سل����ع تتطاب����ق مع متطلب����ات العم����اء. وهنا 
ياأت����ي دور احلكوم����ات الت����ي يتع����نّي عليها 
تقدمي الدع����م والت�سهيات الازمة من خال 
ال�ستثمار، وت�سجيع البتكار والبحث العلمي، 
وو�سع قوانني فعال����ة، وتوفر حماية حقوق 
امللكي����ة الفكري����ة، وخط����ط للت�سدي����ر، من 
اأج����ل تطوي����ر وتثقيف ال�����رضكات على كيفية 
فه����م و�لنخر�ط يف �لأ�س����و�ق �لو�عدة و�إقامة 
عاق����ات جتاري����ة. كم����ا يجب عليه����ا تقدمي 
الدع����م للمزارعني وتوف����ر التقنية احلديثة 

للزراعة.

م� الذي ينبغي عمله لتحقيق 

التنمية امل�شتدامة يف هذه 

ال�شن�عة؟

اأوؤم����ن متاًم����ا باأنه ل يكف����ي فقط معرفة 
امل�س����اكل والق�ساي����ا الت����ي تواج����ه التنمية 
الزراعية واإيجاد احللول الفورّية لها بل يجب 
اأن ن�سعى اإلى حتليل تلك امل�ساكل علميًّا من 
اأج����ل معاجلتها من جمي����ع النواحي واكت�ساف 
الفر�����ص املمكنة الت����ي ت�ساعد عل����ى تعزيز 
القط����اع الزراعي، وحتويل����ه اإلى قطاع حيوي 

ي�ساه����م يف زي����ادة الإنتاج املحل����ي الإجمايل 
وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

الأ�سم����دة،  قط����اع  يف  ذل����ك  ولتحقي����ق 
ف����اإن هن����اك بع�����ص العنا�����رض املهم����ة التي 
يج����ب اتباعه����ا مث����ل التطوي����ر امل�ستم����ر يف 
التكنولوجيا لغر�����ص زيادة الإنتاجية وزيادة 
كف����اءة امل�سان����ع م����ع الأخ����ذ بع����ني العتبار 
حماية البيئة واإيج����اد اآفاق جديدة ل�ستخدام 

الأ�سمدة.

كنتم رئي�ًش� ملجل�ص اإدارة الحت�د 

الع�ملي للأ�شمدة، كيف ترون 

الحت�د خلل ال�شنوات اخلم�ص 

املقبلة؟

من املتوقع عل����ى مدى ال�سنوات اخلم�ص 
املقبلة اأن يزداد الطلب على الأ�سمدة ب�سكل 
ثابت، كما نتوّقع ارتفاع الطلب العاملي على 
املغذي����ات الرئي�سية بن�سب����ة 2.6 % كمعدل 
�سن����وي، يف حني ي�سر اخل����رباء اإلى اأن معدل 
من����و الطلب على املغذي����ات الدقيقة �سيبلغ 

�سعف معدل منو املغذيات الكبرة.
وم����ن املتوقع خ����ال ال�سن����وات اخلم�ص 
املقبل����ة اأي�ًس����ا اأن يت����م ت�سغيل م����ا يقارب 
مائت����ي م�����رضوع تو�سع����ة، بالإ�ساف����ة اإلى 30 
م�رضوًعا متعلًقا بتعدي����ن �سخور الفو�سفات، 
وبذلك �ستزيد الطاق����ات الإنتاجية لاأ�سمدة 
وم����واد اخل����ام يف العامل مبق����دار 146 مليون 
ط����ن مرتي اأي بن�سبة 18 %. علًما باأن اإجمايل 
حجم ال�ستثمار يف ه����ذه امل�ساريع ي�سل اإلى 
110 ملي����ارات دولر، كم����ا �سيت����م خل����ق ما 
يق����رب من 40 األف فر�س����ة عمل مبا�رضة و60 
األًفا غر مبا�رضة من خ����ال هذه ال�ستثمارات 

اجلديدة يف �سناعة الأ�سمدة.

م� توقع�تكم فيم� يتعلق بنمو 

عن��شر منتج الأ�شمدة يف املرحلة 

الق�دمة؟

لقد �سّج���ل منتج الأمونيا منوًّا يف الطاقات 
الإنتاجي���ة العاملي���ة م���ا ن�سبت���ه 16 % يف عام 
2013، ومن املتوق���ع اأن ت�سل اإجمايل الإنتاج 
العامل���ي اإل���ى 245 مليون طن م���رتي يف عام 
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ومن املوؤمل اأن يزيد توافر الأمونيا يف عام 
2018 بن�سب���ة 3 % اإل���ى 4 % عن عام 2013 
لي�س���ل اإلى 19 مليون طن مرتي، مع افرتا�ص 
زيادة تدريجية يف الطاقات الإنتاجية اجلديدة، 
اإل اأن ظهور طاقات اإنتاجيه جديدة لل�سناعات 
التحويلية التي ت�ستخ���دم الأمونيا كمادة خام، 
ا اإلى اأقل من 18  قل���ل من توافر الأمونيا عامليًّ
مليون طن مرتي يف عامي 2015 و2016، علًما 
باأن���ه من املتوق���ع اأن ي�سل العر����ص العاملي 
لاأموني���ا يف ع���ام 2018 اإل���ى 176 مليون طن 
م���رتي والطلب اإلى 161 ملي���ون طن، يف حني 
اأن م���ن املتوق���ع ارتفاع الطل���ب العاملي على 
الأموني���ا لل�سناع���ة بن�سب���ة 30 % حت���ى ع���ام 
2018 مقارنة بن�سبة 7.4 % يف قطاع الأ�سمدة.

اأم���ا فيما يتعل���ق مبنتج اليوري���ا فاإنه من 
املتوقع اأن تزيد الطاقة الإنتاجية على م�ستوى 
العامل مبقدار 41 مليون طن مرتي بحلول عام 
2018 لت�سل اإلى 245 مليون طن، الأمر الذي 
يتوافق مع معدل النم���و ال�سنوي املركب عند 
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وبلغ العر�ص العاملي من اليوريا عند 182 
مليون طن مرتي يف عام 2013، يف حني �سيبلغ 
216 ملي���ون طن م���رتي يف عام 2018 مبعدل 
من���و �سن���وي متو�س���ط وق���دره 4 % من���ذ عام 
2013. ومن املتوق���ع اأن يبلغ الطلب العاملي 

على اليوريا جلميع ال�ستخدامات 203 مايني 
طن يف عام 2018، مبع���دل زيادة �سنوية تبلغ 
34 مليون طن مرتي منذ عام 2013، اأي بن�سبة 
من���و �سن���وي 3.3 % خ���ال ال�سن���وات اخلم�ص 

التالية.
وبالن�سبة للفو�سف���ات فاإنه نتيجة لزدياد 
كمي���ة �سخ���ور الفو�سف���ات يف اأفريقيا وغرب 
اآ�سيا فم���ن املتوقع اأن يزداد العر�ص العاملي 
من ال�سخور الفو�سفاتية اإلى 258 مليون طن 
م���رتي بحلول عام 2018. وم���ن املتوقع اأي�ًسا 
اأن تبل���غ الق���درة الإنتاجية العاملي���ة حلام�ص 
الفو�سفوري���ك 61.5 ملي���ون ط���ن م���رتي يف 
2018. ويق���در العر����ص العامل���ي من حم�ص 
الفو�سفوري���ك بن�سب���ة 52 ملي���ون ط���ن مرتي 
بحلول ع���ام 2018 حيث �سيزداد العر�ص على 
حم����ص الفو�سفوريك ح���وايل 6.7 مليون طن 
مرتي وهو ما ميثل معدل النمو ال�سنوي وقدره 
3.0 % ومنذ عام 2013 طراأت زيادة يف الطاقة 
الإنتاجية العاملية لأ�سم���دة الفو�سفات والتي 
ُت�سر التقديرات والتوقعات اإلى و�سولها الى 
5.1 ملي���ون طن مرتي بحل���ول 2018، لت�سل 
اإجمالً اإلى 47.7 مليون طن مرتي، حيث ت�سكل 

فو�سفات الأمونيوم 80 % من هذه الزيادة.
اأما فيما يتعل���ق بعن�رض البوتا�ص، فيمكننا 
التاأكي���د ب���اأن الزيادة التدريجي���ة يف الطاقات 
الإنتاجي���ة ل�سم���اد البوتا����ص ق���د ا�ستمرت يف 
جمي���ع اأنحاء العامل ولكن بوت���رة اأبطاأ منذ عام 
2011، وق���د مت الب���دء يف تنفي���ذ ح���وايل 20 
م�رضوًع���ا للتو�سعة حالّيا منذ ع���ام 2014 حتى 
ع���ام 2018. كم���ا مّت كذلك التخطي���ط لإجناز 
ثاث���ة م�ساريع جديدة قبل ع���ام 2019 يف كل 
من كن���دا ورو�سيا، ومن ثم فاإن���ه من املتوقع 
اأن ي���زداد الإنت���اج العامل���ي للبوتا�سي���وم من 
49.7 مليون ط���ن مرتي اإلى 60.7 مليون طن 
مرتي بحلول عام 2018 وم���ن جهة اأخرى فاإنه 
م���ن املحتم���ل اأي�ًسا ح���دوث ازدي���اد يف كمية 
املعرو�ص من البوتا�سيوم على م�ستوى العامل 
اإل���ى 51.4 ملي���ون طن مرتي يف ع���امل 2018، 
وهو ما ميثل زيادة اإجمالية قدرها 8.8 مليون 

طن مرتي اأو 20.7 % عن عام 2013. 
وم���ن املتوق���ع اأن يك���ون اإجم���ايل الطلب 
العامل���ي على البوتا�سي���وم عند م�ستوى 38.3 
ط���ن مرتي يف ع���ام 2018، اأي ما يعادل معدل 
من���و �سنوي %3 بدًءا م���ن عام 2013 حتى عام 
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اأم���ا بالن�سب���ة لعن����رض الكربي���ت، فاإنه من 
املتوق���ع اأن يرتفع الإنت���اج العاملي للكربيت 
 2013 31 %، وذل���ك مقارن���ة بع���ام  بن�سب���ة 
لي�س���ل اإل���ى 73.3 ملي���ون طن م���رتي يف عام 
2018 ويع���زى ذل���ك اإلى النتعا����ص يف قطاع 

النفط والغاز.

قال رئي�س �شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات “جيبك” الدكتور عبدالرحمن جواهري اإن �شركته ت�شعى ال�شتقطاب ال�شباب 

واأ�شح����اب اخل����رة ممن ميتلكون املهارات التقنية واملهنية من اأجل تعيينهم يف وظائف تليق بهم وتلبي طموحاتهم لي�شبحوا من رواد 

االأعمال يف امل�شتقبل، وهو ما يتما�شى مع هدف االأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة. 

واأو�ش����ح يف لق����اء خ�س به “البالد” اأن انخراط ال�شباب داخل ال�شرك����ة وم�شاهمتهم يف العمل مبهام خمتلفة واالندماج مع ذوي 

اخلرة واإتاحة الفر�شة لهم التخاذ القرارات ودعوتهم حل�شور بع�س االجتماعات ينعك�س اإيجاًبا ويرتك تاأثريه الكبري يف اال�شتدامة، 

م�شرًيا اإىل مبادرة “جيبك” يف اإ�شراك جميع املوظفني من فئة ال�شباب الذين تقل اأعمارهم عن 30 عاًما يف جميع جوانب العمل.

ا للتغلب على  ودعا جواهري اإىل �شرورة ت�شجيع االبتكار لدى ال�شباب للم�شاهمة يف ق�شايا االأمن الغذائي، وهو اأمر �شروري جدًّ

خمتلف التحديات يف هذا املجال.

واأو�ش����ح اأن����ه يجب عل����ى العاملني يف �شناع����ة االأ�شمدة التنب����ه اإىل البحث والتطوي����ر، واأن يكونوا م�شتعدي����ن للخو�س يف الفر�س 

اجلديدة للو�شول اإىل منتجات تتنا�شب واحتياجات امل�شتخدمني، مع العناية بال�شالمة الغذائية.

ودعا اأع�شاء االحتاد العاملي لالأ�شمدة واالحتاد العربي لالأ�شمدة واالحتاد اخلليجي مل�شنعي البرتوكيماويات والكيماويات الإبداء 

قدر اأكر من التعاون والتن�شيق ليتم االتفاق على �شيا�شات تعزز دور االأ�شمدة يف زيادة املناطق الزراعية.

واأو�ش����ح اأن����ه يتعنينّ على احلكومات تقدمي الدعم والت�شهي����الت الالزمة من خالل اال�شتثمار، وت�شجي����ع االبتكار والبحث العلمي، 

وو�ش����ع قوان����ني فعالة، وتوف����ري حماية حقوق امللكية الفكري����ة، وخطط للت�شدير، من اأج����ل تطوير وتثقيف ال�ش����ركات على كيفية فهم 

واالنخ����راط يف االأ�شواق الواعدة واإقامة عالقات جتارية، كما يجب عليها تق����دمي الدعم للمزارعني وتوفري التقنية احلديثة للزراعة. 

وفيما يلي ن�س احلوار:
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الأ�����س����واق حت���دي���ات  وزي�������ادة  “الأ�سمدة”..  ع��ل��ى  ال���ع���امل���ي  ال��ط��ل��ب  من���و 
احل�����ك�����وم�����ات م����ط����ال����ب����ة ب���ت�������س���ج���ي���ع الب�����ت�����ك�����ار وال�����ب�����ح�����ث ال���ع���ل���م���ي 

جواهري: اإ�رشاك ال�ضباب يف ق�ضايا الأمن الغذائي

• اجلواهري مع وزير النفط )و�سط( واأمني عام الهيئة الوطنية للنفط والغاز	

ا�ستقطاب اأ�سحاب اخلربة لي�سبحوا 
من رواد الأعمال م�ستقباً 

خا�ص
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يدر����س املخرج طارق العريان تق���دمي جزء ثان من 
“اخللي���ة” بعد النج���اح الذي حققه الفيل���م يف ال�صاالت 
ال�صينمائي���ة باإي���رادات و�صلت اإل���ى 35 مليون جنيه يف 
اأ�صبوعني عر�س. العريان حتدث مع موؤلف الفيلم �صالح 

اجلهين���ي ح���ول الفك���رة التي تلق���ى ترحيباً م���ن فريق 
العم���ل، و�صيح�صمون االأمر خ���الل االأ�صابيع املقبلة، علماً 
اأن اجلزء الثاين لن يبداأ ت�صويره قبل بداية العام املقبل 

لوجود ارتباطات لفريق العمل يف الفرتة الراهنة.
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  1822 
ع�������امل امل���������ري����ات 
�صامبليون  الفرن�صي 
ي��������ف��������ك رم������������وز 
ال���ه���روغ���ل���ي���ف���ي���ة 
بدرا�صته حجر ر�صيد.

 1825
 اأول ا�صتخدام لل�صكة 
نقل  كو�صيلة  احلديد 

عام.

 1914
 ال����رو�����س ي��ح��ت��ل��ون 

املجر.

 1922
 ال����ق����وات ال��رتك��ي��ة 
م�صطفى  ب���ق���ي���ادة 
�صمرنا،  حتتل  كمال 
وت�����ن�����ح�����ي امل����ل����ك 
ق�صطنطني  اليوناين 

االأول عن عر�صه.

 1928
املتحدة  ال���والي���ات   
ت��ع��رتف ب��ج��م��ه��وري��ة 

ال�صني ال�صعبية.

 1939
 ا���ص��ت�����ص��الم ب��ول��ن��دا 
الأمل���ان���ي���ا واالحت�����اد 

ال�صوفيتي.

 1941
 ن���ه���اي���ة امل���ق���اوم���ة 

االإيطالية يف احلب�صة.

 1959
ج��زي��رة  اإع�����ص��ار يف   
هون�صوا اليابانية اأدى 
اإلى مقتل ما يزيد عن 

5000 �صخ�س.

مسافات

الخط الفاصل بين الغطرسة والثقة بالنفس في العمل
ه����ل ف�صلَت يف نيل وظيفة تعرف اأنك �صتربع فيها؟ اأمل حت�صل على الرتقية التي 
ت�صتحقها؟ يف ظروف مماثلة، لن حتتاج اإلى تعديل مهاراتك بل يجب اأن تغررّ عقليتك.
كالمك خالل مقابلة العمل بالغ االأهمية وقد ي�صبح �صوتك الداخلي اأ�صواأ عدو لك. 
ح����ني تدخل اإلى مقابلة العمل، يجب اأن تقتنع باأن����ك �صتنال الوظيفة. اإذا كان �صوتك 
الداخلي �صلبياً، �صتتاأثر نظرة االآخرين اإليك. حاول اأن ت�صع اأي موقف تواجهه يف �صياق 
خمتلف الأنك ال ت�صتطيع اأن تتحكم ببع�س الظروف لكن ميكنك اأن ت�صيطر على نظرتك 

اإلى الو�صع القائم.
لتطبي����ق هذه الفك����رة يف املج����ال املهني، ا�صتجم����ع ثقتك بنف�ص����ك وتخل�س من 
ح للوظيفة ب�صبب  توقعات����ك ال�صلبية. �صيعت����ربك ال�صخ�س الذي يقابلك اأف�ص����ل مر�صرّ
الثق����ة التي توحي بها. لكن اإذا مل تفز بالوظيف����ة يف مطلق االأحوال، ال ت�صعر بالهزمية 
الأن����ك ال ت�صتطيع التحكم بخيارات النا�س اأو تقييم مه����ارات املر�صحني االآخرين. اقنع 
نف�ص����ك باأن هذه الوظيفة مل تكن لك واأن فر�صة اأف�صل تنتظرك وابداأ البحث يف مكان 

اآخر.
اأخراً، احر�س على اأال تكون ثقتك يف نف�صك خالل مقابالت العمل مبالغاً فيها، وال 
م اأف�صل ما  تقن����ع نف�صك م�صبق����اً باأنك نلَت الوظيفة. يجب اأن تتحل����ى بالتوا�صع وتقدرّ
ك بالتفاوؤل مهما ح�صل. لديك. جد اخلط الفا�صل بني الغطر�صة والثقة بالنف�س ومت�صرّ

ملك والحمدان في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

�صارك املخرج والفنان البحريني القدير عبداهلل 
مل����ك والكات����ب وامل�رح����ي البحرين القدي����ر يو�صف 
احلم����دان اأحداث ال����دورة ال�����24 ملهرج����ان القاهرة 
ال����دويل للم�����رح التجريبي، ال����ذي انطلق����ت اأعماله 
موؤخ����را، من خالل احتفالية فني����ة اأقيمت على امل�رح 

الكبر بدار االأوبرا امل�رية.
ورح����ب وزي����ر الثقاف����ة امل�����ري حلم����ي النمنم 
ب�صي����وف م�����ر امل�صارك����ني يف فعالي����ات وق����ال يف 
كلمت����ه، “اأهال بكم يف دورة جدي����دة ملهرجان امل�رح 
التجريبي واملعا�ر، وال����ذي يعلو فيه باملقام االأول 
احل����وار... م����ا يعني احلري����ة، واحلرية تعن����ي التغير 
والتع����دد والتنوع، وهو ما ن�صعى اإليه يف م�ر والعامل 

العربي”.
واأ�صار رئي�س املهرجان �صامح مهران اإلى اأهمية 

وجود هذه التظاهرة الفني����ة الثقافية يف هذا التوقيت، الذي 
ي�صهد فيه العامل �راعات عنيفة، م�صيفا ان امل�رح التجريبي 
يك�ص����ف ويزيح االأقنع����ة، يختلف، يناق�س، ي�ص����ارع، ي�صت�رف 

امل�صتقبل ويعلو على االأيديولوجيات ويف�صح موؤ�ص�صيه.
و�صه����د حفل االفتتاح تكرمي وزي����ر الثقافة ا�صم الكاتب 

الراحل حمف����وظ عبدالرحم����ن، وت�صلمت درع التك����رمي زوجته 
الفنان����ة القديرة �صم����رة عبدالعزي����ز، و4 �صخ�صيات م�رحية، 
تقدي����را الإ�صهاماته����م يف اإث����راء احلرك����ة امل�رحي����ة ببالده����م، 
وه����م االأملانية اإريكا في�ر التي تغيب����ت عن ا�صتالم تكرميها، 
وت�صلمته����ا عنها مروة مه����دي، واالأمركي مارف����ن كارل�صون، 

وال�صيني مونغ غونغ خواي، والناقد املغربي ح�صن املنيعي.
و�صهد احلفل، الذي قدمه الفنان حممد ريا�س، 
عر�����س فيلم ت�صجيلي عن املهرجان والفرق والدول 
امل�صارك����ة فيه، ومقتطفات من العرو�س، والندوات 
واللقاءات الفكري����ة والور�س التدريبية، وا�صتعر�س 
االأعم����ال امل�صاركة م����ن خمتلف ال����دول، اإ�صافة اإلى 
فق����رة ا�صتعرا�صية، قدمتها فرق����ة الفنون ال�صعبية 
التابع����ة للهيئة العام����ة لق�صور الثقاف����ة، من خالل 
عر�س ق�صر لزفة بالطبل واملزمار البلدي والتنورة 
الرتاثية، والتي تفاعل معها اجلمهور، ما دفعهم الى 

تقدمي التحية لهم بالهتاف والت�صفيق احلاد.
ويف اجلزء الث����اين من احلف����ل مت عر�س م�رحية 
“ال�صقيق����ات الثالثة” لفرقة تبلي�ص����ي للمو�صيقى، 
والدرام����ا م����ن جورجيا، عن ن�����س للكات����ب الرو�صي 
ق�صطنط����ني  اإخ����راج  وم����ن  ت�صيك����وف،  اأنط����وان 

بورت�صيالدزي.

طارق العلي ضيفا وجائزة بعد كل عرض

24 ألف دينار قيمة جوائز مهرجان خالد بن حمد للمسرح
عقدت اللجن���ة املنظمة ملهرج���ان جائزة خالد 
ب���ن حمد للم�رح ال�صبابي لالأندية الوطنية واملراكز 
ال�صبابي���ة ولذوي االإعاق���ة “الن�صخ���ة الثالثة” يوم 
اأم����س االأول موؤمترا �صحافي���ا يف �صالة النهام مبقر 
مركز املح���رق ال�صبابي النموذج���ي، وذلك بح�صور 
ممثل���ي الفرق امل�صاركة، حيث مت االإعالن عن كافة 
تفا�صيل املهرجان الذي و�صلت قيمة جوائزه اإلى 
10 اآالف دين���ار موزعة عل���ى 12 فئة، كما �صيح�ره 
والأول م���رة �صيوف من خ���ارج البحرين وهم الفنان 
ط���ارق العلي والناق���دة الكويتي���ة نرمني احلوطي 

وغرهم.
يف م�صته���ل املوؤمتر حتدث الوكي���ل امل�صاعد 
للهيئ���ات واملراكز ال�صبابية بوزارة �صوؤون ال�صباب 
والريا�صة ال�صي���خ �صقر بن �صلمان اآل خليفة حيث 
�صك���ر �صم���و ال�صيخ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة على 
رعايت���ه لل���دورة الثالثة للجائ���زة معت���ربا اأن هذه 
ال�راكة تدفع للفخر ف�صموه قد �صخر كافة الكوادر 
االإداري���ة يف مكتبه اخلا����س للعمل ب�صكل يومي من 
اج���ل اإظهار املهرج���ان بال�صورة الالئق���ة. واأ�صاف 
ان ه���دف وزارة �ص���وؤون ال�صباب هو جع���ل املراكز 
ال�صبابي���ة ه���ي الوجه���ة االأول���ى لل�صب���اب، فهناك 
الكث���ر الربامج واملب���ادرات يف املراك���ز ال�صبابية 
مبختل���ف مناط���ق البحرين وامل�رح يعت���رب نوع من 

اأنواع ال�صناعات ويتيح الفر�صة للمراكز لالإبداع. 
اأم���ا عن امل�صاركات فقد اأو�ص���ح ال�صيخ �صقر 
ان الدورة االأولى �صهدت 10 م�صاركات ويف الدورة 
الثاني���ة اأ�صب���ح الع���دد 22 ويف هذه ال���دورة ازداد 
الع���دد اإل���ى 32 وجلنة التحكي���م ا�صتقرت على 12 
عر�صا من بينهم 6 مراكز �صبابية وهم مركز �صباب 
الزالق ومركز �صباب ك���رزكان ومركز �صباب مدينة 
حم���د ومرك���ز �صباب اجل����رة ومركز �صب���اب البحر 

ومركز �صباب ال�صاخورة. 
كم���ا حت���دث يف املوؤمت���ر خال���د �صلي���م احلاج 
الوكي���ل امل�صاع���د ل�ص���وؤون الريا�ص���ة واملن�ص���اآت 
يف وزارة �ص���وؤون ال�صب���اب والريا�صة ال���ذي اأو�صح 

م���ن جانبه ان جائزة خالد بن حم���د للم�رح ال�صبابي 
لالأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز ال�صبابي���ة واملعاقني 
اأفرزت طاقات ومواهب فني���ة، وقد حر�صت وزارة 
�ص���وؤون ال�صباب يف الفرتة االأخرة على دعم احلركة 
امل�رسحي���ة يف االأندية ال�شيم���ا وان الن�شاط امل�رسحي 
ق���د كان ممي���زا يف االأندي���ة يف ف���رتة ال�صبعين���ات 
والثمانين���ات، وعل���ى هذا االأ�صا�س اأجن���زت الوزارة 
3 م�ص���ارح متكاملة وهي م�رح نادي مدينة عي�صى، 
وم����رح ن���ادي احلالة، وم�رح مرك���ز املحرق “ قاعة 

النهام “ 
واأردف احل���اج ان جائ���زة خال���د ب���ن حم���د لها 
انعكا�ص���ات على االإب���داع والطم���وح وا�صتطعنا من 
خالله���ا احت�ص���ان ال�صباب م���ن غ���ر ذي املواهب 

الريا�صية.
اأما عمر بوكمال مدي���ر املكتب االإعالمي ل�صمو 

ال�صيخ خالد بن حمد فقد اأو�صح، ان املهرجان يقدم 
كل ما هو جديد لل�صاح���ة الثقافية والدورة احلالية 
�صه���دت نقل���ة نوعي���ة بالن�صبة للرع���اة والداعمني 
وو�صل���ت قيمة اجلوائز اإل���ى 10 اأالف دينار موزعة 
على 12 فئة من بينها جائزة جلنة التحكيم برئا�صة 
الفنان اإبراهيم بحر كما مت ا�صتحداث جائزة اأف�صل 

ممثل وممثلة يف كل عر�س.
ث���م اأ�صتعر�س مدي���ر املهرج���ان الفنان جمال 
الغيالن الفرق امل�صاركة والعرو�س وهي. .م�رحية 
“مل نب���داأ” لن���ادي توبل���ي، وم�رحية “ م���كان اآمن” 
لن���ادي ق���اليل، “والبئ���ر “ملرك���ز �صب���اب ال���زالق، 
“و�شقوط االأقنعة” ملركز �صباب كرزكان، “واأماين 
اأمين���ة “ملركز �صب���اب مدينة حم���د، “ وكان موؤلف 
“وكال�صي���ه” ملركز �صباب اجل�رة،  “لنادي احلالة، 
“ وحاالت” لنادي البديع، “و�صيد االختيار” ملركز 

�صباب البحر، “ومالذ “، ملركز �صباب ال�صاخورة، “ 
ووثيقة �صمت” لنادي بارب���ار، “والزيارة امليمونة 
“للموؤ�ص�ص���ة الوطني���ة خلدمات املعاق���ني. وهناك 
ثالث���ة على هام����س املهرجان ه���ي 6 اأ�صواء ملركز 
�صب���اب الرف���اع ال�رق���ي، “ومتقاعد درج���ة اولى” 
ملركز �صباب الو�صط���ى، “ وحديث فر�صاة “ملركز 
�صب���اب النعيم.  واطلع الغيالن احل�صور على اأ�صماء 
جلن���ة التحكيم وه���م. ..الفنان اإبراهي���م بحر رئي�صا 
وع�صوي���ة كل م���ن الفنانة م���رمي زمي���ان والفنان 
يعق���وب يو�ص���ف، وقال كذل���ك ان فنان���ني ونقاد 
م���ن خارج البحري���ن �صيحلون �صيوف���ا وهم الفنان 
الكويت���ي ط���ارق العل���ي واملعق���ب ن���وج اجلمعان 
من اململك���ة العربية ال�صعودي���ة، واملعقب جمعان 
الرويعي من مملك���ة البحرين، وعبدالنا�ر فتح اهلل 
من املغرب، واملعقب يو�صف اخلمي�س من اململكة 

العربي���ة ال�صعودي���ة، واملعقب مرع���ي �صوابكه من 
االأردن واملعقبة نرمني احلوطي من الكويت وخالد 

الرويعي من البحرين.
وبدوره حت���دث رئي�س جلنة تقيي���م العرو�س 
الفن���ان عب���داهلل �صوي���د قائ���ال ان اللجن���ة �صتقوم 
مبخاطب���ة االأندية واملراكز الت���ي رف�صت عرو�صها 
حيث �صتبني لهم االأخطاء ومكامن اخللل لتفاديها 

يف امل�صتقبل.
“ ت�سجيل العرو�ض”

اأعلن���ت اللجن���ة املنظمة للمهرج���ان انه �صيتم 
ت�صجيل كل العرو����س تلفزيونيا لعر�صها يف وقت 
الحق. كما �صيكون هناك تقرير يومي و�صهرة فنية 
اأ�صبوعية. اما عن االإذاعة ف�صيتم تخ�صي�س برنامج 
خا����س ع���ن املهرج���ان و�صتق���وم ال�صح���ف كذلك 

بتغطية يومية. 

    BUZZ      
أحداث

ت�رفاتك اال�صتفزازية قد توؤدي الى خالف 
مع ال�ريك 

ح���اول اأن ت�صبط اأع�صابك ق���در امل�صتطاع 
و�صيطر على انفعاالتك

اأنت �صعيد احلظ الي���وم فرمبا تتخذ خطوة 
جديدة نحو هدفك

يدع���وك اأرب���اب العم���ل اأو امل�ص���وؤول عنك 
مبا�رة اإلى العودة 

يف  لكنه���ا  �صعب���ة،  باحلقيق���ة  املواجه���ة 
النهاية حتدد العالقة 

حتتل مكانة بني رفقائ���ك بل ورمبا حتقق 
جناحا غر م�صبوق

�صيحاول اجلمي���ع اال�صتفادة منك والتعرف 
على ما تقوم به

ب�شبب ال�شغوط وبع�ض القوى قد ت�شاب 
بانهيار ع�صبي مفاجئ

يتحدث هذا اليوم عن ربح حمتمل حترزه اأو 
جناح تكافاأ عليه

ا�صتمت���ع ب���روح املغام���رة الي���وم من خالل 
الدخول يف م�روعات

عالقتك باحلبيب يف خطر، بادر اإلى اإنقاذها 
�ريعاً واإال �صتخ�ر

ممار�ص���ة امل�صي يف ال�صه���ول القريبة منك 
مفيد جدا 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات

22

• •عمر بوكمال	 •حازم ال�صيخ	 عبداهلل �صويد	 • •خالد احلاج	 •ال�صيخ �صقر بن �صلمان	 جمال الغيالن	



اأمين همام مدير التحريرم�ؤن�س املردي رئي�س التحريرعبدالنبي ال�شعلة رئي�س جمل�س الإدارة
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

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

الفجــر: 04:08
الظهـر: 11:31 
العصــر: 02:59
المغرب: 05:38
العشاء: 07:08

العامل يف  ما�سة  اأكرب  مقابل  دوالر  مليون   53
بعد نحو عام من بقائها دون م�صرٍت، بيعت اأكرب ما�صة يف العامل مقابل 53 مليون دولر، وهو لي�س 

اأعلى رقم يتم دفعه مقابل احلجر النفي�س، يف دليل على اأن احلجم ل عالقة له بالقيمة.
وباعت �رشكة “لوكارا”، املا�صة “لي�صيدي ل رونا” التي بلغ وزنها 1109 قرياط، مقابل 53 مليون 

دولر، اأي نحو 48 األف دوالر للقرياط الواحد.
ي�صار اإلى اأن ثاين اأكرب ما�صة يف العامل، التي تزن 813 قرياطا، بيعت مقابل 63 مليون دولر، وفق 
ما ذكر موقع “بلومبريغ”. وكانت حماولت بيع “ل�صيدي ل رونا” يف مزاد اأقامته دار �صوذبي للمزادات 

يف لندن العام املا�صي، قد باءت بالف�صل لأنها مل حتظ مب�صرت قادر على دفع املبلغ املطلوب.

�سبط “كمية قيا�سية” من اأدوية مزيفـة توزع “اإلكرتونيا”
اأعلن���ت اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية “FDA”، اأنها �صبطت كمي���ة قيا�صية من الأدوية املزيفة 
واملمنوع���ة يف الع���امل، بالتع���اون م���ع ال�رشطة الدولي���ة اأنرتبول، توزع ع���رب 500 موق���ع اإلكرتوين على 

الإنرتنت، وتزيد قيمتها عن 51 مليون دولر.
وب���ن العقاقري امل�ضبوطة مكمالت غذائية وم�ضكن���ات وم�ضادات حيوية وبع�ض االأدوية املخدرة 

وعالجات �ضد ال�رصع، على ما جاء يف بيان اإدارة الغذاء والدواء.
واأطل���ق على ه���ذه العملية ا�ضم “باجنيا اإك�س”، و�صملت 123 بل���دا. واأ�ضفرت العملية عن توقيف 

نحو 400 �ضخ�ض، واإغالق 3 اآلف و584 موقعا اإلكرتونيا، ووقف اأكرث من 3 اآلف اإعالن عرب الإنرتنت.
واأ�صارت ال�”FDA”، اإلى اأن دول اأفريقية �ضاركت يف هذه العملية للمرة االأولى. وقال اإميانويل 
�ص���ام، امل�صوؤول عن مكتب اإنرتبول يف ناميبيا “يثري مو�ضوع بي���ع املواد الطبية املزيفة قلقا متزايدا 

يف العامل، ملا ي�ضكله من خطر على �ضحة املر�ضى الذين يعتقدون اأن هذه االأدوية تخلو من اخلطر”.
واأطلق���ت ه���ذه العملية الدولية العام 2008، وكان عدد الدول امل�ضاركة فيها اآنذاك يقت�رص على 

ثماين. كذلك، ت�ضعى عملية “باجنيا اإك�س” اإلى توعية الراأي العام ملخاطر �رشاء الأدوية عرب الإنرتنت.

عمالق بحري يثري الرعب بالفلبني

ال�سعوديـــة ت�سمـــح للمــــراأة بقيـــــادة ال�سيــــــــــارة
اأم����ر خادم احلرم����ن ال�رصيف����ن امللك 
�ضلمان ب����ن عبدالعزيز اآل �ضع����ود، الثالثاء 
باإ�ضدار رخ�ض قي����ادة ال�ضيارات للمراأة يف 

ال�صعودية.

و�ص����در اأمر �صاٍم باعتماد تطبيق اأحكام 
نظام امل����رور والئحته التنفيذية، مبا فيها 
اإ�ضدار رخ�ض القيادة، على الذكور واالإناث 

على حد �صواء.

وجاء يف االأمر ال�ضامي: ت�ضكل جلنة على 
م�ضتوى عاٍل من وزارات )الداخلية واملالية 
والعم����ل والتنمي����ة االجتماعي����ة( لدرا�ض����ة 
الرتتيب����ات الالزم����ة لإنف����اذ ذل����ك. وعل����ى 

اللجنة الرفع بتو�ضياتها خالل 30 يوماً من 
تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 ه� 
)بع����د 10 اأ�صهر من الآن(، ووفق ال�صوابط 

ال�رصعية والنظامية املعتمدة.

رفع القيمة املالية لنوبل
اأعلن���ت موؤ�ص�ص���ة نوب���ل الرنويجي���ة، اأم����س 
الثالثاء، رفع القيمة املالية للجائزة اإلى اأكرث من 
ملي���ون دوالر اأمريكي، وذلك مع حت�ضن االأو�ضاع 

املالية للموؤ�ص�صة.
وقال���ت املوؤ�ص�صة يف بيان، اإن قيمة اجلائزة 
التي متن���ح يف جمالت العل���وم والآداب وال�صالم 
�صرتتفع م���ن 8 اإل���ى 9 مالين كرون���ة �ضويدية 
)1.12 ملي���ون دولر(، وف���ق م���ا اأوردت وكال���ة 

“رويرتز”.
وكانت القيمة املالي���ة اجلائزة يف ال�صنوات 
ال�صت���ة املا�صية تزيد قليال ع���ن 900 األف دوالر 
اأمريك���ي. وقال رئي����ض املوؤ�ض�ضة كارل-هرنيك 
هلدين”مع بدء اإعالن الفائزين بجوائز نوبل لعام 
2017 الأ�صبوع املقبل ي�رشنا اأن نعلن اأننا �صرنفع 
هذا العام قيمة اجلائزة مليون كرونة �ضويدية”.

خبري حيوانات ميوت بلدغة اأفعى
يف حادثة حتمل مفارق���ة كبرية، لقي اخلبري 
بعامل احليوان وجنم مواق���ع التوا�ضل االجتماعي 
يف ب���الده اأر�ض���الن فاليي���ف م�رصعه ج���راء خماطر 
اأم�ص���ى �صن���وات من عم���ره يعلم النا����س كيفية 

جتنبها.
فالييف الذي ا�ضتهر بتعليم طرق التوا�ضل 
م���ع احليوان���ات وتف���ادي خطره���ا ع���ر مئ���ات 
الفيديوهات عل���ى يوتيوب، لفظ اأنفا�صه يف بث 
مبا�رش على الإنرتن���ت ب�صبب �صوء تعامله مع تلك 

احليوانات.
فقد تعر�ض فالييف ليلة االأحد للدغة اأفعى 
�ضامة يف بيته، الذي يعج باحليوانات من خمتلف 
الأ�صن���اف، وب���دل اأن يت�ص���ل بالإ�صع���اف لإنقاذ 
حياته، جل�ض اأم���ام الكامريا يخاطب متابعيه عر 

�صفحته وهو يحت�رش.

حاول تهريب كيلو ذهب يف ...!
اعتقلت �ضلط���ات اجلمارك ال�رصيالنكية رجال 
بع���د اأن ر�ضدت حماولته تهري���ب كيلو غرام من 
الذهب ب�ضعوبة �ضديدة، اإذ عمد اإلى اإخفائها يف 

مكان اعتقد اأنه قد ل يخطر على بال اأحد.
وق���ال املتحدث با�ص���م ال�صلط���ات �صونيل 
جايارات���ن، اإن الراك���ب الذي يبلغ م���ن العمر 45 
عام���ا، كان يت����رشف “ب�ص���كل م�صب���وه” يف �صالة 
املغ���ادرة مبط���ار كولومب���و. واأ�ض���اف اأن رج���ال 
اجلمارك اأخ�ضعوا الرج���ل اإلى فح�ض دقيق، بعد 
اأن الحظوا اأنه ي�ض���ري ب�ضعوبة يف ال�ضالة، وتبدو 
علي���ه عالمات الأمل، وفق ما ذك���رت �صكاي نيوز، 
اأم����ض الثالثاء. وك�ضف الفح�ض الدقيق اأن الرجل 
كان يخف���ي 904 غرام���ات من الذه���ب، ملفوفة 
يف �صفائ���ح م���ن البال�صتيك الأ�ص���ود على �صكل 

�ضال�ضل، يف فتحة �رصجه.
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مدير مدر�سة يجل�س على �سورها: الع�سا ملن ع�سى
اأث����ارت �ضورة مدير مدر�ضة يف حمافظة �ضوهاج، جنوبي م�����رص، يجل�ض على �ضور املدر�ضة وبيده 

ع�ضا ملنع الطالب من الهروب، ا�ضتح�ضان العديد من رواد مواقع التوا�ضل االجتماعي.
ون�����رشت �صحيفة “الي����وم ال�صابع” امل�رشي����ة، ال�صورة الطريف����ة التي اأر�صلها اأح����د قرائها، على 
موقعه����ا يف ق�صم “�صحافة املواط����ن”. وكتب �صاحب ال�صورة: مدير مدر�ص����ة “الإعدادية القدمية” 

مبركز البلينا مبحافظة �ضوهاج، يجل�ض اأعلى �ضور املدر�ضة، ملنع الطالب من الهروب”.
واأ�ض����اف القارئ يف ر�ضالته، اأنه التقط ال�ضورة �ضباح االثنن، وكان املدير يجل�ض اأعلى ال�ضور، 

بعد هروب عدد كبري من الطالب، يف اليوم الثاين للعام الدرا�ضي اجلديد.

فوج���ئ �ضكان اإح���دى اجلزر يف الفلبن، برائحة �ضيئة منبعثة م���ن ال�ضاطئ، ليعرثوا على 
كائن �ضخم غام�ض ي�ضل طوله اإلى 32 قدما، غري وا�ضح املعامل.

وق���ال نوجنوج كابي�ضرتان���و، وهو اأحد �ضكان جزي���رة ليت، والذي التق���ط �ضورا للكائن 
الغري���ب: “فوجئت بذل���ك الكائن الغريب الأنه �ضخم جدا، لقد كان ميت���ا عندما راأيته وكانت 

تنبعث منه رائحة �ضيئة للغاية”، وفق ما ذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ومل يت���م حتدي���د نوع ذلك الكائ���ن الأن ج�ضده كان متحلال اإلى حد كب���ري عندما و�ضل اإلى 
ال�ضاط���ئ، اإال اأن جوليو�ض األبينو، من دائرة ال�ضيادين واملوارد املائية، رجح باأن يكون ذلك 

الكائن، الذي يعادل طوله طول طائرة حربية، حوتا.
وقام���ت ال�صلط���ات باإعادة الكائن اإل���ى البحر، مربرة ذلك باأنه م���ن ال�صعب دفنه ب�صبب 

حجمه الكبري، كما اأنه قد ي�ضكل خطرا على ال�ضحة العامة.
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مذيعة م�سرية تزعم تغيريها 
م�سار اإع�سار فلوريدا

حتول���ت مواقع التوا�ض���ل امل�رصية ملوجة من ال�ضخري���ة والتعليقات الكوميدية 
بع���د تداول فيديو ملذيعة م�رصية تقدم برناجما عن الطاقة وعلومها، وحتدثت بثقة 
ع���ن قدراتها يف حتويل م�ضار اإع�ض���ار فلوريدا بالواليات املتح���دة االأمريكية ناحية 

املك�ضيك لتنقذ �ضديقتها.
وقال���ت املذيع���ة لبنى اأحم���د مقدمة برنامج “كارم���ا” على اإح���دى الف�ضائيات 
امل�رصية، اإنها تلق���ت ات�ضاالً من �ضيدة عربية ت�ضكن يف فلوريدا اإبان االإع�ضار الذي 
وقع يف االأ�ضب���وع االأول من �ضهر �ضبتمر احلايل، وكانت تلك ال�ضيدة م�ضابة بالذعر 
حي���ث اقرتب االإع�ض���ار ح�ضب املخط���ط املناخي م���ن املنطقة الت���ي ت�ضكن فيها، 
م�ضيف���ة اأن االإع�ض���ار مت توجيهه ناحي���ة املك�ضيك بف�ضل تدخله���ا لتخفيف قوته 

وطاقته وجنت �ضديقتها التي خرجت يف فيديو مماثل لتوؤكد كالم املذيعة.

من اأزياء “دولت�ضي اأند غابانا” لربيع و�ضيف 2018، يف اأ�صبوع ميالنو للمو�صة

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

�لأمري �لربيطاين هاري مع �س��ديقته ميغان ماركل خالل مبار�ة تن�س ملقعدين �س��من فعاليات دورة �ألعاب �إنفكتو�س يف تورونتو يف �أول ظهور علني ر�س��مي لهما 
وقد �أم�سك كل منهما بيد �لآخر.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�ض ح�ضن بوجه 
عام ولكنه حار ن�صبيا 

يف النهار.

الرياح �ضمالية اإلى �صمالية �رشقية من 10 
اإلى 15 عقدة ولكنها متقلبة الجتاه من 5 

اإلى 10 عقد يف الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. 
درجة احلرارة العظمى 37، وال�ضغرى 27 

درجة مئوية.
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