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عو��س���م � وكاالت: �أعلن���ت �ملفو�سي���ة �لعلي���ا 
لالنتخاب���ات يف كرد�ست���ان، �أم����س �الأربع���اء، نتائج 
�ال�ستفت���اء �ل���ذي �سه���ده �الإقلي���م ي���وم �الثن���ن 
عل���ى �ال�ستقالل ع���ن �حلكومة �ملركزي���ة يف بغد�د. 
وق���ال م�سوؤولون من �ملفو�سي���ة �لعليا لالنتخابات 
و�ال�ستفت���اء يف موؤمت���ر �سح���ايف يف �أربي���ل، عا�سمة 
3305925 �سخ�ًس���ا،  % م���ن   92.73 �إن  �الإقلي���م، 
�سوت���و� ب� “نع���م” يف �ال�ستفتاء �ل���ذي بلغت ن�سبة 
ح���دة  وت�ساع���دت   .%  72.16 في���ه  �مل�سارك���ة 
�ل�سج���االت و�الإج���ر�ء�ت ب���ن بغ���د�د و�أربي���ل، على 
خلفي���ة �ال�ستفت���اء، �إذ طال���ب �لربمل���ان �لعر�قي، 
�أم�س، يف جل�سة ��ستثنائية، مبحاكمة �مل�سوؤولن عن 

تنظي���م �ال�ستفتاء، وعل���ى ر�أ�سهم رئي�س 
�إقليم كرد�ستان �لعر�ق م�سعود بارز�ين.

االأكراد يرف�صون االنف�صال % من   7.3

• �حتفاالت يف �أنحاء �الإقليم بنتيجة �ال�ستفتاء	

وزير النفط: ا�صتكمال مرفاأ الغاز امل�صال نهاية 2018 البحرين الرابعة عربًيا يف “التناف�صية”
         عزوز علي من �ساحية ال�سيف

ق���ال وزي���ر �لنفط �ل�سي���خ حممد بن 
خليف���ة ب���ن �أحم���د �آل خليف���ة �إن �أعمال 
وخطط م����رصوع  بناء مرف���اأ �لغاز �مل�سال 
ت�س���ري عل���ى قدم و�س���اق وفق���ا ملا هو 
خمطط له، و�إن �إجن���ازه �سيكتمل بحلول 
نهاية �لع���ام 2018 ومطلع �لعام 2019 

على �أق�سى تقدير”. 

ج���اء ذل���ك يف رد للوزير عل���ى �سوؤ�ل 
حكوم���ة  وكان���ت  “�لب���الد”.  ل�سحيف���ة 
�لوطني���ة  �لهيئ���ة  يف  ممثل���ة  �لبحري���ن 
للنفط و�لغاز و�ل�رصك���ة �لقاب�سة للنفط 
و�لغ���از �أبرم���ت يف مطل���ع دي�سم���رب من 
�لع���ام 2015، �تفاق���ات خا�س���ة الإن�ساء 
مين���اء للغاز �مل�سال بعد عملية مناق�سة 

دولية.
ود�س���ن وزير �لنفط �أم����س فعاليات 

موؤمتر �الأ�سمدة �ل�سنوي يف دورته �لثامنة 
�لذي نظم���ه �الحتاد �خلليج���ي لالأ�سمدة 
بفندق ريتز كارلتون يف �ساحية �ل�سيف.
و�أك���د �لوزي���ر �أن �لنم���و �لهائ���ل يف 
عدد �ل�س���كان و�حلاجة �مللحة �إلى ت�رصيع 
عملية �إنتاج �لغذ�ء فر�سة كربى ملنتجي 
�الأ�سمدة باخلليج؛ للم�ساهمة يف �جلهود 

�لعاملي���ة �لر�مي���ة �إل���ى �لت�سدي 
لتحديات �الأمن �لغذ�ئي.

�حتل���ت �لبحري���ن �لرتتي���ب �لر�ب���ع عل���ى 
م�ست���وى �ل���دول �لعربي���ة، و�ل���� 44 عامليا يف 
تقري���ر �لتناف�سية 2017 �ل�سادر عن �ملنتدى 

�القت�سادي �لعاملي.
وج���اءت �الإم���ار�ت باملرك���ز �الأول عربي���ا، 
و�لرتتيب 17 عامليا، ثم قطر ثانيا و25، تلتها 
�ل�سعودي���ة �لثالث���ة و�ل���� 30، ف�سلطن���ة ُعمان 

�خلام�سة و62، عربيا وعامليا على �لتو�يل.

وكان���ت �لبحري���ن يف �لرتتي���ب �خلام����س 
عربيا، و�ل� 39 عاملياً يف موؤ�رص 2016.

و�لتقري���ر �لذي �س���در �أم�س يع���د مبثابة 
تقيي���م �سن���وي للعو�مل �لتي ت�سه���م يف دفع 
عجل���ة �الإنتاجية و�الزدهار يف �قت�ساد �أكرث من 
140 دول���ة حول �لعامل. ومين���ح �ملوؤ�رص تقييماً 
لل���دول بح�سب النق���اط )0 - 7 نقطة(، وكلما 
�قرتب تقيي���م �لدولة من �لنقطة 7، فاإن ذلك 
يعن���ي تقدمه���ا يف �ملوؤ�رص. وح�سل���ت �لبحرين 

10على 4.5 نقطة. 9

اخلــطـــــــة  “األـــبـــــــا” تـعـتـمــــــــد 
الت�ســــــويقيـــــة لـ 2018

مــر�ســـوم: املوؤبـــد ملــن يعطـــــي اأو يخ�ســـ�ص اأي اأمــــوال اأو اأمـــــلك للإرهـــابيـــــني

قـــد  وال�سقـــر  “اللوهـــه” باحلـــد... 
ال�سخيــــر “يطيــــر” اإلــــى 

للم�ســـاركــــة  ال�سلـــة” ي�ستعـــــد  “اأحمـــر 
فــــي وديـــة جــــدة الدوليـــة
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خدماتنا ال�صحية ت�صاهي امل�صتويات العاملية
مرور 100 عام على و�سع النواة الأولى للقطاع... العاهل: 

�ملنامة - بنا: �أ�ساد عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، بامل�ستوى �ملتقدم 
�ل���ذي و�سلت �إلي���ه �لبحرين يف �خلدم���ات �ل�سحية، 
�إذ �أ�سح���ت ت�ساه���ي �مل�ستويات �لعاملي���ة. و�أ�سار 

جاللته يف كلمة �سامي���ة لدى ��ستقباله �أم�س يف ق�رص 
�ل�سخري، وزي���رة �ل�سحة فائق���ة �ل�سالح وعدًد� من 
�لعاملن بالوز�رة، �إلى “مرور ما يزيد عن 100 عام 
على و�س���ع �لنو�ة �الأولى للنظ���ام �ل�سحي يف �لبالد 

على يد �ساحب �لعظمة �جلد �ل�سيخ عي�سى بن علي 
�آل خليف���ة رحمه �هلل، وهي بادرة م���ن بن مبادر�ت 

و�سو�ه���د كث���رية تعك����س عر�ق���ة وثب���ات 
م�سرية �لتنمية يف مملكة �لبحرين”. 

اإ�صكان “القرّية” ي�صتوعب 101 بيت

ت�صديد عقوبة �صرب املراأة لل�صجن 5 �صنوات

وقع���ت رئي�سة جلنة �سوؤون �مل���ر�أة و�لطفل 
مبجل����س �لن���و�ب روؤى �حلايك���ي عل���ى تعدي���ل 
د م���ن عقوبة  ت�رصيع���ي بقان���ون �لعقوب���ات ُي�سدِّ

�العتد�ء على �ملر�أة حتديد�.
وقال���ت �حلايك���ي ل���� “�لب���الد” �إن �لتعديل 
ين�س على و�سع عقوبة �ل�سجن مدة ال تزيد عن 5 

�سنو�ت �إذ� كان �ملجني عليه �أنثى.

جن����س  حالي���ا  �لناف���ذ  �لت�رصي���ع  يح���دد  وال 
�ملعت���دى عليه. و�أو�سحت �حلايك���ي �أنه بالن�سبة 
للم���ر�أة �حلبلى، فاإن �لعقوبة تكون بظرف م�سدد 
بالقان���ون �ملعم���ول ب���ه �إذ� ن�س���اأ ع���ن �العت���د�ء 
�الإجها�س، وتعديلي تغليظ �لعقوبة �إلى �ل�سجن 
�ملوؤب���د. وم���ن �ملق���رر بح���ث �الق���رت�ح بقانون 
باللجن���ة �ملخت�سة مبجل�س �لن���و�ب �لذي �سيعيد 

فتح �أبو�به يف �الأ�سبوع �لثاين من �أكتوبر 
�ملقبل.

ثمن���ت ع�س���و �ملجل����س �لبل���دي للمنطق���ة 
�ل�سمالي���ة ب���دور جعف���ر ب���ن رج���ب �لتوجيهات 
�لكرمي���ة لرئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة لوز�رة �الإ�سكان 
لتلبي���ة �حتياج���ات قري���ة �لقرّي���ة م���ن �خلدمات 
�الإ�سكاني���ة من خالل م����رصوع �إ�س���كاين و��ستيفاء 

طلبات �الأهايل فيها باملدينة �ل�سمالية.

وقالت �إن ه���ذه �لتوجيهات �ل�سامية �أثلجت 
�س���دور �الأه���ايل �لذي���ن يحلم���ون باال�ستقر�ر يف 
“بي���ت �لعمر” بع���د طول �نتظ���ار. وحتدثت عن 
معان���اة �أهايل �لقرية من بعد زيادة عدد �لطلبات 
�الإ�سكاني���ة لعموم �س���كان �ملحافظ���ة �ل�سمالية. 
وبّين���ت �أن م�ساحة �لعقار ت�س���ل لقر�بة 32797 
مرًت� مربًعا، وه���ي �أر�س خالي���ة، و�الأكرث منا�سبة 

لت�سيي���د �مل����رصوع �الإ�سكاين به���ا، وقد 
8ت�ستوعب بناء 101 بيت.

8

2

14

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

�ساهـــــدت لكــــــم: جـــــديــــــد ال�سينمـــــا 
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• جاللة �مللك م�ستقبال وزيرة �ل�سحة وعدًد� من �لعاملن يف �لوز�رة	
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بالقطاع ل��الرت��ق��اء  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��ط  واأث����رى  ال��ه��م��م  �شحذ  جاللتكم  دع���م  ال�����ش��ال��ح: 

نعتز مب�صتوى البحرين املتقدم يف جمال تقدمي اخلدمات ال�صحية
جاللته م�شتقبالً وزيرة ال�شحة وعدًدا من العاملني يف الوزارة ... امللك: 

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاه���ل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، يف ق�رص 
ال�شخري اأم����س، وزيرة ال�شحة فائق���ة ال�شالح وعدًدا 

من العاملني يف الوزارة.
ويف م�شتهل اللق���اء ت�رصّف اجلمي���ع بال�شالم على 

جاللة امللك.
وبعد تالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم، تف�شل 
جالل���ة امللك باإلقاء كلمة �شامية به���ذه املنا�شبة قال 

فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شحاب ال�شمو،،
احل�شور الكرمي،،

ال�ش���الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، واأهالً ومرحًبا 
بك���م جميًعا يف هذا اللقاء الذي ياأتي يف اإطار متابعتنا 
املتوا�شل���ة مل���ا تبذل���ه موؤ�ش�شات الدول���ة من جهود 
حثيث���ة ت�شب ب�ش���كل مبا�رص يف ت�رصيع وت���رية التنمية 
وتنفيذ �شيا�شات العمل واالرتقاء مب�شتوى اخلدمات. 
وي�شعدن���ا اأن نلتق���ي بكم الي���وم لالإ�ش���ادة بالنتائج 
الطيبة التي يحققه���ا النظام ال�شحي يف البالد باإدارة 
موفق���ة وجه���ود وا�شح���ة لل���وزارة ممثل���ة يف �شعادة 
الوزي���رة فايقة ال�شالح وفريق عملها، وتوؤكده كذلك 
املوؤ����رصات والتقارير العاملي���ة املتخ�ش�شة يف جمال 
الرعاية ال�شحية والطبية، انطالًقا من توجهات مملكة 

البحرين بااللتزام باأعلى املعايري الدولية.
ومم���ا ال �ش���ك فيه ف���اإن التق���دم ال���ذي ي�شهده 
القط���اع ال�شح���ي ياأت���ي كنت���اج طبيع���ي لل�شيا�شات 
واملبادرات الوطنية املبك���رة التي تعود اإلى بدايات 
القرن املا�شي، والتي تدرجت منذ ذلك احلني ب�شكل 
مدرو�س �ش���واء على م�شتوى جتهي���ز البنية الطبية اأو 
تطوير اأنظمته���ا واإعداد وتاأهيل الك���وادر املخت�شة، 
القط���اع اخلا����س يف  ا�شتثم���ارات  وكذل���ك ت�شجي���ع 
املي���دان ال�شحي، م�شريين هنا اإلى اأهمية الدور الذي 
تتواله الهيئات املتخ�ش�شة يف االإ�رصاف والرقابة، ويف 
مقدمتها املجل�س االأعلى لل�شحة الذي يتولى رئا�شته 
م�شك���وًرا معايل الدكتور ال�شي���خ حممد بن عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة.
ونود مبنا�شبة اللق���اء بجمعكم الكرمي، اأن نعرب 
ع���ن اعتزازن���ا بامل�شتوى املتق���دم ال���ذي و�شلت له 
البحرين يف جمال تقدمي اخلدمات ال�شحية، ومب�شتوى 
ت�شاه���ي فيه امل�شتويات العاملية، اآخذين يف االعتبار 
م���رور ما يزيد ع���ن مائة عام على و�ش���ع النواة االأولى 
للنظ���ام ال�شح���ي يف البالد عل���ى يد �شاح���ب العظمة 
اجلد ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة رحمه اهلل، وهي 
ب���ادرة من بني مبادرات و�شواهد كثرية تعك�س عراقة 
وثبات م�شرية التنمية يف مملكة البحرين، وحتّتم علينا 
تقديرها والفخر بها من خالل منا�شبات وطنية قريبة، 
ب���اإذن اهلل، نحتفي من خاللها بالذكرى املئوية للعمل 

ال�شحي والتعليمي والبلدي وقوات االأمن العام.
ويف اخلت���ام، يطي���ب لنا اأن نب���ارك لكم جهودكم 
ون�شكرك���م جميًع���ا على م���ا تقدمون من عط���اء مقدر 
لرف���ع االأداء وتق���دمي املزيد ومبا ين�شج���م مع التطور 
املت�ش���ارع ملج���االت التنمي���ة يف الب���الد، م���ع الرتكيز 
امل�شتم���ر على جوان���ب الوقاية قب���ل العالج ومتكني 
االأف���راد م���ن االعتن���اء ب�شحته���م واالرتق���اء بج���ودة 
حياتهم، ولتبقى ال�شح���ة، باإذن اهلل، تاج على روؤو�س 
اجلمي���ع، ودمتم �شاملني. وال�ش���الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته،،
ثم األق���ت وزيرة ال�شح���ة فائقة ال�شال���ح كلمة، 

فيما يلي ن�شها:
�شي���دي ح����رصة �شاحب اجلالل���ة املل���ك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة عاهل البالد املف���دى حفظكم اهلل 

ورعاكم،
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة،

االأخوة واالأخوات الكرام،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

�شيدي �شاحب اجلاللة،
ب�رصور غامر واعتزاز عظيم ننال هذا ال�رصف الرفيع 
اليوم بالوقوف بني يدي جاللتكم الكرميتني ونحظى 
بلقاء مل���ك االإن�شانية ورجل الوفاء ملكنا املفدى. واإذ 
تت�رصف نخب���ة من اأبنائك���م الربرة العامل���ني يف وزارة 
ال�شحة بتف�شل جاللتكم بلقائهم، اأرفع باالأ�شالة عن 
نف�شي، وبالنيابة عن جميع منت�شبي وزارة ال�شحة اإلى 
مقام جاللتك���م الكرمي باقات احل���ب والوفاء مقرونة 
باأ�شمى اآي���ات ال�شكر والعرفان؛ مل���ا تولونه جاللتكم 
حفظك���م اهلل ورعاكم من دعم واهتم���ام ال حمدودين 
ل���وزارة ال�شح���ة وكوادرها، اأ�شهم���ا يف حتفيز اجلهود 
و�شح���ذ الهم���م والطاق���ات، واإث���راء اخلط���ط ال�شحية 
الرامية اإلى حتقيق تطلع���ات جاللتكم لتوفري اأف�شل 
اخلدم���ات ال�شحية الأبن���اء مملكتنا احلبيب���ة. �شاكرين 
ومقدرين جلاللتكم ا�شتقبالنا اليوم يف ق�رصكم العامر.

�شيدي �شاحب اجلاللة
م�ش���ى ثمانية ع����رص عاًم���ا مليًئا باخل���ري والعطاء 

يف ظل عه���د جاللتكم امليم���ون، وامل�ش���رية ال�شحية 
املباركة حتقق تقدًما كب���رًيا يف مملكتنا الغالية يوًما 
بعد يوم عل���ى ال�شعيد املحل���ي واالإقليمي والدويل، 
وت�شهد نقلة نوعية برباجمه���ا وخدماتها مبا تتواكب 
م���ع م�شتج���دات الع����رص ومتغريات���ه �شم���ن منظوم���ة 
احلكومة املوقرة بف�شل م���ا تلقاه من رعاية واهتمام 
من جاللتكم ومن لدن �شي���دي �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة رئي����س الوزراء 
املوقر و�شي���دي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
بن حم���د اآل خليفة ويل العهد االأم���ني، حيث ت�شعون 
�شحة املجتمع البحريني وراحته على راأ�س االأولويات.

اإن التط���ور ال���ذي ح���دث يف وزارة ال�شحة يتمثل 
يف ف���رتة هي عمر م����رصوع العهد االإ�شالح���ي. فمنذ اأن 
توليت���م جاللتك���م مقالي���د احلك���م �شارعت���م يف طرح 
ميث���اق العمل الوطني الذي اأجمع عليه �شعب البحرين 
قاطبة، ومن خالله انطلقت اململكة يف و�شع الد�شتور 
ال���ذي اأقر طبيعة احلكم وطبيع���ة الدولة و�شاغ جميع 
املتطلب���ات واملب���ادئ االأ�شا�شية للحي���اة االجتماعية 
والثقافية وال�شيا�شية والعالقات الداخلية واخلارجية، 
فميث���اق العم���ل الوطن���ي والد�شت���ور و�شع���ا ركيزة 
انطالقة الرعاية ال�شحي���ة واالهتمام مبنظومة ال�شحة 
يف ه���ذه اململكة فقد اأ�شار ميثاق العمل الوطني اأكرث 
من م���رة اإلى ق�شية ال�شحة واأهمي���ة توفرها يف البالد 
واأنها اأحد متطلبات الدولة واأ�شار الد�شتور اأي�ًشا اإلى 
الرعاي���ة ال�شحية و�شب���ل تطويرها ومنوه���ا. فالدولة 
مب�شاحب���ة م�رصوعكم ي���ا جاللة املل���ك و�شعت قاعدة 
لتط���ور ال�شحة يف بالدنا، وق���د ترتجم ذلك بالفعل يف 
نواحي كث���رية. وين�شجم هذا التاأ�شي����س مع ما ت�شعه 
االأدبيات الدولية الأهمية ال�شحة يف التنمية االإن�شانية. 
وال تكاد تخلو التقارير اخلا�شة بالتنمية االإن�شانية من 

اإعطاء مو�شوع ال�شحة اأهمية بالغة.

�شيدي �شاحب اجلاللة
اليوم حني نتطلع اإل���ى ما حققته مملكة البحرين 
يف جم���ال ال�شحة �شنجد اأنف�شنا اأم���ام زخم من التطور 
ال���ذي ن�شتطي���ع اأن نربط���ه بالف���رتة التي ب���داأ فيها 
م����رصوع العه���د االإ�شالحي حت���ى االآن. فقيا����س النمو 
احل���ادث هن���ا يف ه���ذه الفرتة يعط���ي انطباًع���ا �رصيًعا 
ا  باأن منظوم���ة ال�شحة اأ�شبحت له���ا فاعلية كبرية جدًّ
يف توج���ه اململكة، وهناك اأرقام كث���رية تعترب املوؤ�رص 
الوا�ش���ح على ذلك من حيث عدد االأطباء واملمر�شني 
واملمر�ش���ات وع���دد العامل���ني يف امله���ن امل�شاعدة 
والكادر االإداري، وعدد مراكز الرعاية ال�شحية االأولية 
وامل�شت�شفي���ات الت���ي انت�رصت يف جمي���ع اأنحاء مملكة 
البحري���ن والتجهي���زات الطبي���ة والفني���ة، واالهتمام 
بتوفري كاف���ة اخلدم���ات ال�شحية ملعاجل���ة االأمرا�س 
امل�شتع�شي���ة واالأمرا����س الوراثي���ة واالأمرا����س غ���ري 
ال�شارية التي و�شع���ت وزارة ال�شحة جل اهتمامها يف 

هذا اجلانب من خالل برامج عديدة ملكافحتها.
وهن���اك اأرق���ام مت�شاع���دة ونامية ت���دل على اأن 
الرعاي���ة ال�شحي���ة اأخ���ذت مو�شعه���ا املطل���وب فعال 
للتنمي���ة يف هذه الف���رتة، واإذا كان العه���د االإ�شالحي 
من���ذ البدء قد راهن على هذه التنمية فاإن هذا االإجناز 
ال���ذي يتمث���ل يف مظاه���ر الرعاي���ة ال�شحي���ة يعط���ي 
موؤ����رشات عديدة عل���ى اأن �رشط منو ال�صح���ة يف بالدنا 
مل ي���رتك دون عناي���ة ومل تكن الرعاية في���ه طارئة اأو 
عر�ش���ة لالجته���ادات املختلف���ة واإمنا ه���ي تعهدات 
التزمت بها الدولة وا�شرتطت اأن حتقق معدالً متطوًرا 
فيه���ا لكي ت�شل املرتبة التي اأ�شار لها تقرير 2016 
للتنمي���ة االإن�شاني���ة ب���اأن الرعاية ال�شحي���ة يف مملكة 
البحرين ال تقل معدالتها ع���ن الدول املتقدمة، وهذا 
�ش���يء نفتخر به وبخا�ش���ة عندما ت�ش���ري التقارير اإلى 
اأن مملك���ة البحرين من اأكرث ال���دول العربية تطوًرا يف 

جم���ال الرعاية ال�شحية وهذا التطور ال يقل عن الدول 
املتقدم���ة. واأ�شبح���ت اخلدم���ات ال�شحي���ة يف مملكة 
البحرين ي�شار اإليها بالبنان وهذا ما عك�شته املوؤ�رصات 

ال�شحية وانح�شار الكثري من االأمرا�س ال�شارية.
�شيدي �شاحب اجلاللة

انطالًقا من توجيهات جاللتكم ال�شديدة لتقدمي 
اأف�شل اخلدمات ال�شحية الأبناء مملكتنا الغالية قامت 
ال���وزارة خالل ال�شن���وات املا�شية بع���دة اإجنازات من 
بينه���ا على �شبي���ل الذكر ولي�س احل����رص، اإجناز م�رصوع 
التو�شع���ة ال�شامل���ة لبع����س اأق�شام جمم���ع ال�شلمانية 
الطب���ي وتطوي���ر خمت���ربات ال�شح���ة العام���ة تطويًرا 
�شام���اًل، اإ�شاف���ة اإل���ى اإن�شاء ع���دد من مراك���ز الرعاية 
ال�شحي���ة االأولي���ة والثانوي���ة يف مناط���ق خمتلف���ة من 
مملكتن���ا الغالية وتزويدها باالأجه���زة الطبية احلديثة 
واملتط���ورة والت���ي تتما�ش���ى مع التق���دم العاملي يف 
جمي���ع العالج���ات الطبي���ة، ه���ذا اإلى جان���ب العمل مع 
املجل����س االأعلى لل�شحة يف العدي���د من امل�شاريع من 
�شمنه���ا م�رصوع ال�شمان ال�شحي ال���ذي �شيحقق نقلة 
نوعي���ة يف اخلدم���ات ال�شحي���ة الت���ي �شتق���دم جلميع 

املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
ويف �شع���ي الوزارة لزيادة ثق���ة املتعاملني معها 
م���ن مر�ش���ى، وك�شب ر�شى العامل���ني فيها من خالل 
العم���ل يف موؤ�ش�شة �شحية تتمتع بنظام وا�شح وفعال 
و�شمعة طيبة عملت وزارة ال�شحة على تطبيق معايري 
االعتم���اد الكن���دي ويف هذا ال�ش���اأن ح�شل���ت املراكز 
ال�شحي���ة احلكومي���ة يف ع���ام 2015م عل���ى االعتم���اد 
الكندي مب�شت���واه الثاين البالتيني، وه���و يعد مبثابة 
�شه���ادة اع���رتاف دولية باأن اخلدم���ات املقدمة بهذه 
املراك���ز عل���ى م�شت���وى ع���ال م���ن اجل���ودة ومطابقة 
الأف�شل املعايري الدولية. كما ح�شل جممع ال�شلمانية 
الطبي يف عام 2016م على االعتماد الكندي مب�شتواه 

الذهب���ي، وما زال���ت ت�شع���ى لرتقية خدمات���ه وخدمة 
مواطني هذا البلد بكل احرتافية واقتدار.

فاالإجنازات وق�ش����س النجاح التي حتققت خالل 
اأعوام م�شت، متيزت بالعم���ل الدوؤوب واملخل�س من 
قبل �شواعد عاملة حتت مظلة وزارة ال�شحة، ت�شابقت 
فيه���ا اخلطى لرت�ش���م عل���ى �شفحات تاري���خ مملكة 
البحري���ن ملح���ات م�رصف���ة تفخر به���ا مملك���ة البحرين 
وتتباهى بها خ���الل م�شريتها املعطاءة، والتي عقدت 
الع���زم على حتقيقه���ا بكل اإ�رصار. واأن���ه لفخر واعتزاز 
اأن ن�ش���ري اإلى اأن الوزارة متتل���ك كوادر طبية و�شحية 
بحرينية موؤهلة للعمل يف هذا القطاع املهم واحليوي.
ل���وال  تتحق���ق  اأن  االإجن���ازات  لتل���ك  كان  وم���ا 
توجيه���ات ودع���م جاللتك���م ومتابعة حثيث���ة للجانب 
ال�شحي من لدن �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليفة رئي�س ال���وزراء املوقر 
و�شيدي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة ويل العه���د االأمني، باالإ�شاف���ة اإلى جهود 
اأبناء الوط���ن املخل�شني العاملني يف القطاع ال�شحي 
ال���ذي يبذل���ون كل م���ا يف طاقته���م لرف���ع امل�شتوى 
ال�شحي للمواطن البحرين���ي واملقيم على اأر�س هذا 

الوطن.
وختاًم���ا، اإن لقاء جاللتكم اليوم م���ا هو اإال و�شام 
�رصف على �شدورن���ا العامرة باالإمي���ان ومينحنا مزيًدا 
من العزم واالإ�رصار للم�شي قدًما ملا فيه خري مملكتنا 
احلبيب���ة، متطلعني اإلى جاللتكم مبا عهدناه من رعاية 
�شامية وتوجي���ه ودعم. فلكم يا �شاحب اجلاللة عظيم 
ال�شكر والعرفان �شائلني املولى اأن يحفظكم ويحفظ 

مملكتنا احلبيبة وي�شّدد على طريق اخلري خطاكم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وق���د اأق���ام �شاحب اجلالل���ة ماأدبة غ���داء تكرمًيا 
ملنت�شبي وزارة ال�شحة.

• جاللة امللك م�شتقبال وزيرة ال�شحة وعدًدا من العاملني يف الوزارة	

ال����ت����ط����ور ب�������ال�������وزارة ي���ت���م���ث���ل يف ف�������رتة ه�����ي ع����م����ر م�����������رصوع ال����ع����ه����د االإ�����ش����الح����ي
م�����ع�����دالت ال����رع����اي����ة ل���دي���ن���ا ال ت���ق���ل ع�����ن ال���������دول امل���ت���ق���دم���ة وه�������ذا م�������ش���در ف��خ��ر    
ال���ب���الد  يف  ال�������ش���ح���ي  ل���ل���ن���ظ���ام  االأول�����������ى  ال������ن������واة  و�����ش����ع  ع���ل���ى  ع������ام   100 م��������رور 
“اخلا�س”  ا����ش���ت���ث���م���ارات  وت�����ش��ج��ي��ع  ال�����ك�����وادر  ل���ت���اأه���ي���ل  ال�������ش���ح���ي  ال���ق���ط���اع  ت���ط���ور 
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رئي�س الوزراء يهنئ رئي�س وزراء الكويت

مديرية �رشطة املحرق: خطة متكاملة مبنية على التن�شيق لتاأمني عا�شوراء

روؤ�شاء ماآمت باملحرق: التعاون مع ال�رشطة واجب �رشعي وقانوين

املنام���ة - بن���ا: بع���ث رئي����س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن 
�سلم���ان اآل خليفة بربقية تهنئ���ة اإلى رئي�س 
جمل�س ال���وزراء بدولة الكويت ال�سقيقة اأخيه 
�سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح هذا 

ن�سها:-
�سم���و الأخ العزيز ال�سي���خ جابر املبارك 
احلم���د ال�سب���اح حفظ���ه اهلل رئي����س جمل����س 

الوزراء – دولة الكويت ال�سقيقة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

فاإنه مل���ن دواعي �رسورن���ا اأن نبعث اإلى 
اأخينا العزيز �سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد 
ال�سباح، باأحّر التهاين القلبية مبنا�سبة جناح 
العملي���ة اجلراحي���ة الت���ي اأجري���ت ل�سموك���م 

موؤخًرا.
واإننا اإذ نحمد املولى عّز وجّل اأن تكللت 
اجلراحة التي اأجريت ل�سموكم بالنجاح التام، 
لندع���و املولى �سبحان���ه وتعالى اأن مين على 
�سموك���م بال�سف���اء العاجل، وموف���ور ال�سحة 
وال�سع���ادة وط���ول العمر، ملوا�سل���ة م�سرة 

اخل���ر والتق���دم والنم���اء يف دول���ة الكوي���ت 
ال�سقيق���ة يف ظ���ل القي���ادة احلكيم���ة حل�رسة 
اأخين���ا العزيز �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ �سباح 
الأحم���د اجلابر ال�سباح حفظ���ه اهلل اأمر دولة 

الكويت ال�سقيقة.
واهلل يحفظكم ويرعاكم

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املنام���ة - بنا: اأكد مدير عام مديرية 
�رسطة حمافظة املحرق العميد فواز ح�سن 
احل�سن اأن املديرية، وبناء على توجيهات 
وزي���ر الداخلية ومبتابعة من رئي�س الأمن 
الع���ام، و�سعت على عاتقه���ا بذل جميع 
اجلهود لإجناح فعاليات مو�سم عا�سوراء، 
لفت���ا اإل���ى العم���ل وف���ق خط���ة متكاملة 
مبني���ة على تفعي���ل ال�رساك���ة املجتمعية 
والتوا�س���ل والتن�سيق م���ع اجلهات ذات 
العالقة، ومنها حمافظة املحرق والبلدية 
وبقية اجله���ات املعنية، م�سي���دا يف هذا 
ال�سياق ب���دور روؤ�ساء امل���اآمت واملواكب 
احل�سينية يف التعاون مع املديرية وعدم 
ال�سم���اح باأي ا�ستغالل اأو اإ�ساءة قد تخرج 

هذه املنا�سبة عن م�سارها ال�سحيح.
واأ�سار اإلى عقد الجتماعات واللقاءات 
التن�سيقي���ة ملناق�سة ا�ستع���دادات كافة 
عا�س���وراء،  بذك���رى  لالحتف���اء  اجله���ات 
واإجراء خطة توزي���ع �رسطة خدمة املجتمع 
والدوري���ات ورج���ال امل���رور يف املناطق 
املحيطة مبواكب الع���زاء، بالإ�سافة اإلى 
اإج���راء م�سح اأمني لتل���ك املواقع يف اإطار 

حفظ الأمن وال�سالمة العامة.
و�س���دد مدي���ر ع���ام مديري���ة �رسط���ة 

حمافظة املحرق، عل���ى اأن حرية ممار�سة 
ال�سعائ���ر الدينية مكفولة، وفقاً للقانون 
والتقالي���د املرعية يف الب���الد، لفتا اإلى 
يف  املنا�سب���ة  ه���ذه  ا�ستغ���الل  خط���ورة 
اخت���الق اأح���داث خمل���ة بالأم���ن وارتكاب 
جتاوزات وخمالف���ات ت�سيء اإلى روحانية 
عا�سوراء، واإمنا يج���ب على كل من يهتم 
به���ذا ال�س���اأن، اللت���زام باملحافظة على 
الأم���ن والنظام العام ورف����س كل ما من 
�ساأنه اأن ي�سكل خطورة على اأمن و�سالمة 

امل�ساركني.

املنام����ة - بنا: اعت����رب عدد م����ن روؤ�ساء 
املاآمت مبحافظة املحرق اأن التعاون مع رجال 
الأم����ن واجب �رسعي وقانوين من خالل منع اأي 
جت����اوزات اأو خمالفات خالل مو�سم عا�سوراء، 
م�سري����ن يف الوقت ذاته اإل����ى تذليل بع�س 
ال�سعوب����ات بف�سل توجيهات وزير الداخلية 

بتقدمي كافة اخلدمات الأمنية للمواطنني.
 م����ن جهته، اأثن����ى موؤ�س�س م����اأمت احلالة 
حممد عبدالكرمي على اجله����ود التي تبذلها 
اإدارات واأق�س����ام وزارة الداخلي����ة يف توف����ر 
الأمن والنظام العام يف حمافظة املحرق عامة 
ويف اأماك����ن مرور املواكب احل�سينية واملاآمت 
خا�س����ة ، خا�س����ا بالذك����ر مدير ع����ام مديرية 
�رسط����ة حمافظ����ة املح����رق وحماف����ظ املحرق 

والبلديات والكهرباء.
واأ�س����اف اأن اجلمي����ع ي�ست�سع����ر مب����دى 
الهتم����ام والرعاي����ة الت����ي تبديه����ا الأجهزة 
الت����ي  الأمني����ة جت����اه املنا�سب����ات الديني����ة 
ت�سهده����ا مملك����ة البحري����ن ومنه����ا ذك����رى 
عا�س����وراء، م�س����را اإل����ى تواجد رج����ال الأمن 
م����ن ال�رسطة و�رسط����ة املجتمع وامل����رور وهم 
للمواطن����ني  اجلليل����ة  خدماته����م  يقدم����ون 
وامل�ساركني يف �سعائ����ر عا�سوراء، فلهم منا 
كل ال�سك����ر والتقدي����ر.  وق����ال اإن من واجبنا 
ال�رسع����ي والقانوين التعاون م����ع رجال الأمن 
وذلك من خالل منع اأي جتاوزات اأو خمالفات 

خالل املنا�سبة الدينية.
 يف �سي����اق مت�س����ل، اأكد اأحم����د �سهابي 
وه����و امل�سوؤول عن م����اأمت �سهاب����ي اأن كافة 
الأم����ور الأمني����ة والتنظيمي����ة ت�س����ر على ما 

ي����رام بف�س����ل توجيه����ات القي����ادة احلكيمة 
واحلكوم����ة، منوه����ا اإلى التع����اون والتوا�سل 
بني القائم����ني على املاآمت احل�سينية ووزارة 
الداخلي����ة وخا�سة حمافظ املحرق ومدير عام 
مديري����ة ال�رسطة ومدي����ر ع����ام الإدارة العامة 

للمرور، والبلدية.
وق����ال اإن اجلهود وا�سحة اأم����ام اجلميع 
طوال فرتة الحتفاء بذك����رى عا�سوراء، وكم 
من �سعوبات مت تذليها بف�سل التوجيهات 
الكرمي����ة ملعايل وزي����ر الداخلي����ة ملن�سوبي 
الأمني����ة  اخلدم����ات  كاف����ة  بتق����دمي  الأم����ن 

للمواطنني.
من جهت���ه، اأعرب حجي ح�س���ن ال�سكران 
رئي�س م���اأمت وليد الكعبة ع���ن فخره مبملكة 
البحرين بلد المن والمان وقيادتها احلكيمة 
التي ت���ويل اهتمامها باأبن���اء �سعبها الأوفياء 
حت���ى ي�سهموا يف بناء وطنن���ا الغايل وينعموا 
باأمن���ه، موجه���ا ال���ى ح����رسة �ساح���ب اجلاللة 
ا�سم���ى اي���ات ال�سك���ر والتقدير عل���ى الدعم 
والرعاية لفعاليات عا�سوراء الدينية وتقدمي 
كاف���ة المكاني���ات واخلدم���ات للم�سارك���ني 
فيه���ا مما يوؤك���د مدى املحب���ة والرتابط بني 

القائد الكرمي واأبناء �سعبه الأوفياء.
وتق����دم رئي�س م����اأمت ولي����د الكعبة الى 
�سع����ادة حمافظ املحرق ومدي����ر عام مديرية 
�رسطة املحرق  بال�سكر على املتابعة الدوؤوبة 
للم����اآمت يف خمتل����ف مناطق املح����رق وقراها، 
فاجلميع ي�سه����د بجهوده����م يف توفر الأمن 
والأم����ان والنظ����ام وم�ساع����دة املواك����ب يف 

التنظيم.

• �سمو رئي�س الوزراء	

• حجي ح�سن ال�سكران	 • حممد عبدالكرمي	 • اأحمد �سهابي	

• العميد فواز احل�سن	

ا جترمي اإعطاء اأو تخ�شي�س اأموال اأو اأمالك ملن ميار�شون ن�شاًطا اإرهابيًّ
العاهل ي�سدر 3 مرا�سيم بقوانني ل�سنة 2017  

املنام���ة - بنا: تف�ّسل عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة فاأ�سدر 
جاللت���ه 3 مرا�سي���م بقوان���ني، الأول مر�س���وم 
بقان���ون رقم )36( ل�سنة 2017 بتعديل املادة 
)3( من املر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 
ب�ساأن حظ���ر ومكافح���ة غ�سل الأم���وال ومتويل 

الإرهاب.
ويهدف املر�س���وم بقانون اإلى جترمي جمع 
اأو اإعط���اء اأو تخ�سي����س اأية اأم���وال اأو اأمالك اأو 
عائ���دات اأو تقدمي الدعم باأي���ة و�سيلة لفرد اأو 

جمموعات ميار�سون ن�ساًطا اإرهابيًّا.
وتن�س املادة الأولى من املر�سوم بقانون 
على اأن يعاقب بال�سجن املوؤبد اأو ال�سجن الذي 
ل يق���ل عن 10 �سن���وات وبالغرامة التي ل تقل 
ع���ن 100 األف دينار ول جتاوز 500 األف دينار، 
كل من جمع اأو اأعطى اأو خ�ّس�س اأمالًكا اأو اأموالً 
اأو عائداتها جلمعية اأو جماعة اأو منظمة اأو هيئة 
اأو ع�سابة متار����س ن�ساًطا اإرهابيًّا يكون مقرها 
داخل البالد اأو خارجها، اأو لأحد املنتمني اإليها، 
اأو قام مل�سلحتها باأية عملية، اأو قدم لها دعًما 
اأو متويالً باأية و�سيل���ة، وكان يعلم مبمار�ستها 

لن�شاط �إرهابي.
كم���ا ت�سم���ن الن����س تقري���ر ذات العقوبة 

ل���كل م���ن جم���ع اأو اأعط���ى اأم���الًكا اأو اأم���والً اأو 
عائداته���ا لف���رد اأو جمموعة من الأف���راد داخل 
ا، اأو  البالد اأو خارجها، ميار�س���ون ن�ساًطا اإرهابيًّ
ق���ام مل�سلحة اأي منهم باأي���ة عملية اأو قدم لأي 
منه���م دعًما اأو متويالً باأي���ة و�سيلة، وكان يعلم 
مبمار�شته���م لن�شاط �إرهابي، كما يعاقب بذ�ت 
العقوبة كل من ت�سلم مبا�رسة اأو بالوا�سطة باأية 
ا كان نوعها من  طريق���ة كانت اأمالًكا اأو اأموالً اأيًّ
اأي م���ن هوؤلء الأفراد اأو تلك اجلهات للمحافظة 
عليها اأو ا�ستغاللها مل�سلحة اأي منهم، ويعاقب 
على ال�رسوع يف اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها 
يف الفق���رات ال�سابق���ة بذات العقوب���ة املقررة 

للجرمية التامة.
اأما املر�سوم بقانون الثاين الذي �سدر عن 
�ساحب اجلالل���ة امللك فهو املر�س���وم بقانون 
رق���م )37( ل�سنة 2017 بتعدي���ل بع�س اأحكام 
 1971 املر�س���وم بقان���ون رق���م )14( ل�سن���ة 
ب�س���اأن التوثيق وي�سمح التعديل باإ�سناد كل اأو 
بع�س مه���ام كاتب الع���دل لأ�سخا�س ومكاتب 
يف �لقط���اع �خلا�ص مم���ن تتوفر فيه���م �رشوط 
كاتب العدل التي حددها القانون اأعاله للقيام 
باأعمال التوثيق وتوفر ال�رسعة للقطاع اخلا�س 
لتوثي���ق امل�ستندات كما يتي���ح توفر خدمات 

التوثيق باللغة الإجنليزية.
ويجي���ز التعدي���ل للوزير املعن���ي ب�سوؤون 
الع���دل منح ترخي�س لكاتب عدل خا�س للقيام 
ب���كل اأو بع����س اأعم���ال التوثي���ق وذل���ك وفًقا 
مل���ا ي�شدره وزي���ر �لعدل م���ن �شو�بط و�رشوط 

واإجراءات ترخي�س كاتب العدل اخلا�س.
كما اأ�س���در عاه���ل البالد مر�س���وم بقانون 
رقم )38( ل�سنة 2017 واخلا�س بتعديل بع�س 
اأح���كام قان���ون الت�سالت ال�س���ادر باملر�سوم 

بقانون رقم )48( ل�سنة 2002.
ويه���دف املر�س���وم بقان���ون اإل���ى اإعط���اء 
ال�سند القان���وين الالزم لتمك���ني كل من وزارة 
تنظي���م  وهيئ���ة  والت�س���الت  املوا�س���الت 
الت�س���الت من ترخي����س ����رسكات الت�سالت 
التي تقدم خدمات البنية التحتية وذلك حتقيًقا 
لأه���داف اخلط���ة الوطنية الرابع���ة لالت�سالت، 
ويجع���ل املر�س���وم بقان���ون ت�سغي���ل و�سيانة 
خدمات البنية التحتية الثابتة لالت�سالت متاًحا 
اأمام كافة ال�رسكات وم�سغلي الت�سالت العامة 
املرخ�س له���ا مبا يتي���ح تكافوؤ الفر����س اأمام 

جميع ال�رسكات.

)التفا�سيل على املوقع الإلكرتوين(

لل����رسكات حق ت�سغيل و�سيانة خدمات البنية التحتية الثابتة لالت�سالت

نا�رش بن حمد مينح اأو�شمة لأفراد “قوة الواجب/13”

خلق قوات ع�شكرية قادرة على التطور ملواكبة متطلبات الع�رش 

قائد قوة احلر�س امللكي اخلا�سة زار املرابطني يف ح�رسموت

افتتح دورة القيادة والأركان امل�سرتكة بالإنابة عن القائد العام... رئي�س الأركان:

املنام���ة - بنا: ج���رى حتت رعاي���ة قائد احلر�س 
امللكي �سمو العميد الرك���ن ال�سيخ نا�رس بن حمد اآل 
خليفة تكرمي )قوة الواجب /13( التابعة لقوة دفاع 
البحرين وامل�ساركة يف عملية اإعادة الأمل بجمهورية 
اليمن ال�سقيقة �سمن قوات التحالف العربي بقيادة 
اململك���ة العربية ال�سعودية ال�سقيقة �سباح اأم�س يف 
احلر�س امللكي. وبداأ الحتف���ال بعزف �سالم القائد، 
ث���م قام �سم���و قائد احلر����س امللكي بتفق���د طابور 
العر����س، بعده���ا األقى قائ���د قوة احلر����س امللكي 
اخلا�س���ة �سمو الرائد الرك���ن ال�سيخ خالد بن حمد اآل 

خليفة كلمة بهذه املنا�سبة، قال فيها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سيدي العميد الركن �سمو ال�سيخ نا�رس بن حمد 
اآل خليفة

قائد احلر�س امللكي
�ل�شي���وف �لكر�م، �لأخوة �ل�شباط و�شباط �شف 
واأف���راد قواتن���ا البا�سل���ة ال�سالم عليك���م ورحمة اهلل 

وبركاته
�سيدي �سم���و قائد احلر�س امللك���ي، نت�رسف يف 
ه���ذا اليوم املب���ارك بتف�سل �سموك���م بتكرمي هذه 
النخبة )قوة الواج���ب /13(، ومنحهم الأو�سمة التي 
ي�ستحقون، والذين ع���ادوا موؤخًرا بعد اأن �ساركوا مع 
اأ�سقائهم يف القوات امل�سلح���ة ال�سعودية، والقوات 
امل�سلح���ة الإماراتي���ة، دفاًع���ا ع���ن دينن���ا الإ�سالمي 
احلنيف، ومقد�ساتنا، وع���ن اأر�سنا وعروبتنا، ون�رسة 
لأ�سقائن���ا يف اليمن، حيث قام���وا بت�سليم راية املجد 
راية البحرين اخلفاق���ة املرفوعة يف ميادين الرجولة 
والع���زة وال����رسف لإخوانه���م يف ق���وة الواج���ب/14 
املتواج���دة عل���ى كاف���ة جبه���ات القت���ال يف مناطق 
���ا. �سيدي، تنفي���ًذا لتوجيهات �ساحب  الواجب حاليًّ
اجلالل���ة عاه���ل الب���الد القائ���د الأعل���ى، وتعليم���ات 
�سموك���م، فق���د قم���ت بزي���ارة ميداني���ة لقطاعاتنا 
�ملر�بطة يف حمافظة ح�رشم���وت، وعلى كافة �لنقاط 
واملواق���ع يف اأر����س اليم���ن ال�سقي���ق، لنقل حتيات 
ح�رسة �ساحب اجلاللة لهم ولتفقد اأحوالهم والوقوف 

على اآخر جمريات العمليات م���ع قيادة قوة التحالف 
العربي. �سيدي، لقد حمل���وين رجال قواتنا امل�سلحة 
املرابط���ني يف �ساحات املع���ارك اأمانة نقل حتياتهم 
وخال����س امتنانهم ل�ساح���ب اجلاللة القائ���د الأعلى 
اأع���زه اهلل بن����رسه، بع���د اأن اأم�سيت معهم ع���دة اأيام 
وعودت���ي اأم����س الأول، وق���د كان���ت قلوبه���م مليئة 
بالعزمي���ة والإ�رسار والتح���دي معاهدين اهلل وجاللته 
باأنهم �سيبق���ون جنوده الأوفي���اء املخل�سني للدين 
وللوطن وجلاللته. ويف اخلتام، اأتوّجه بخال�س ال�سكر 
والتقدي���ر ل�ساحب اجلاللة امللك القائد الأعلى على 

دعمه وتوجيهاته ال�سديدة واملتوا�سلة لنا.
كم���ا اأتقّدم بال�سكر اإل���ى �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العه���د، نائ���ب القائ���د الأعل���ى، النائ���ب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء، على ما يقوم ب���ه من دعم 

واإ�سناد لكافة املهام املوكلة لقواتنا امل�سلحة.
كما اأ�سكر القائد العام لقوة دفاع البحرين على 
ت�سهي���ل مهمتنا، وال�سكر مو�س���ول ل�سموكم �سيدي 
عل���ى ما تقوم���ون به من جه���ود كب���رة وتوا�سلون 

اللي���ل بالنهار للوقوف على كاف���ة احتياجات قوات 
الواجب ومتابعتكم لكافة املجريات والأحداث.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
بعده���ا، ت����رّسف امل�ساركون بال�س���الم على �سمو 
قائ���د احلر�س امللكي وم�سافحت���ه، حيث قام �سموه 
مبن���ح �أو�شم���ة �لو�ج���ب �لع�شك���ري عل���ى �ل�شب���اط 
و�شب���اط �شف و�أفر�د ق���وة �لو�جب/13 من احلر�س 
امللك���ي ووحدات ق���وة دفاع البحري���ن، مل�ساركتهم 
مع اأ�سقائهم يف قوات التحالف العربي، املتواجدين 
عل���ى احلد اجلنوبي للمملكة العربي���ة ال�سعودية ويف 
العمق اليمني �سمن ق���وات التحالف العربي، دفاًعا 
عن الدي���ن والعروب���ة ون����رسة لالأ�سقاء، حي���ث اأثنى 
�سم���وه عل���ى امل�ساركني ومبا يتمتع���ون به من روح 
قتالية وبطولية، كما اأكد �سموه على اجلهود الكبرة 
والت�سحيات اجل�سيمة التي تقوم بها قوات التحالف 
العربي يف عا�سفة احل���زم واإعادة الأمل من اأجل دحر 
الأع���داء واإعادة الأم���ن وال�ستقرار لل�سع���ب اليمني 

ال�سقيق.

الرفاع - قوة دفاع البحرين: حتت رعاية القائد 
الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�سر الرك���ن ال�سيخ 
خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة اأقيم حف���ل افتتاح دورة 
القي���ادة والأركان امل�سرتكة العا����رسة، واأناب القائد 
الع���ام لقوة الدف���اع رئي����س هيئ���ة الأركان الفريق 
الرك���ن ذياب النعيمي حل�سور حف���ل افتتاح الدورة 
�سب���اح اأم����س، بالكلية امللكي���ة للقي���ادة والأركان 
والدف���اع الوطني.  وب���داأ الحتفال بت���الوة اآيات من 
الذكر احلكيم، ثم األق���ى اآمر الكلية امللكية للقيادة 
والأركان والدف���اع الوطني كلمة رّح���ب فيها براعي 
احلف���ل، ووّجه ال�سك���ر لرئي����س هيئ���ة الأركان على 
تف�سل���ه بافتتاح دورة القي���ادة والأركان امل�سرتكة 
العا����رسة، وبع���د ذل���ك مت تق���دمي اإيجاز ع���ن الدورة 

واملراحل التح�سرية لها واملناهج الدرا�سية. 
وبعدها، األقى رئي����س هيئة الأركان كلمة بهذه 
املنا�سب���ة اأعرب فيها ع���ن �سعادت���ه مبخاطبة حفل 
افتت���اح دورة كلي���ة القي���ادة والأركان امل�سرتك���ة 
العا����رسة بالكلي���ة امللكي���ة للقي���ادة والأركان بقوة 
دف���اع البحري���ن، ونق���ل للم�ساركني حتي���ات القائد 
الع���ام امل�س���ر الرك���ن ال�سي���خ خليفة ب���ن اأحمد اآل 
خليفة، كما رح���ب بامل�ساركني من القوات امل�سلحة 
بالدول ال�سقيقة ه���ذه الدورة ليتبادلوا مع اإخوانهم 
اخلربات واملعرف���ة.  واأكد اأن الق���وة التي اأمرنا اهلل 
باإعداده���ا يجب اأن تكون قادرة على التطور ب�سورة 
م�ستم���رة لتواك���ب متطلبات الع�رس والت���ي اأ�سبحت 
تعتم���د اأ�سا�ًسا على التقدم العلم���ي واملعريف، حتى 

يتحقق لقواتن���ا كل ما ت�سبوا اإليه من رفعة وتقدم، 
م���ن اأجل حفظ اأمن وا�ستق���رار اأوطاننا. وعلينا حتمل 
امل�سوؤولي���ات والعم���ل بكل كفاءة واقت���دار لي�سبح 
النج���اح م�سدر اإلهامنا لبل���وغ علو املراتب، وحتقيق 
املزيد م���ن التفوق والتق���دم والتط���ور، واأن يكون 
رائدنا دائًما الإب���داع و�سغفنا يف م�سرة العلم الدقة 
والإتق���ان.  وبعده���ا، مت الإعالن عن افتت���اح الدورة 
م���ن قب���ل رئي����س هيئ���ة الأركان وعرّب ع���ن متنياته 
للم�ساركني يف الدورة كل التوفيق وال�سداد، م�سًرا 
اإل���ى اأن دورة القي���ادة والأركان والدف���اع الوطن���ي 
�ست�سكل اإ�سافة نوعية للنهج التدريبي يف قوة دفاع 
البحري���ن، م���ن خالل منه���اج متطور ُينم���ي القدرات 

التحليلية، والإبداعية للم�ساركني.

• �سمو ال�سيخ نا�رس بن حمد مينح الأو�سمة للم�ساركني يف عملية اإعادة الأمل	
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جائزة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي رد جميل للوطن والوالدين

ثقة القيادة بال�شباب م�شدر فخر وحافز لتحقيق الإجنازات

اختتمت ن�سختها الرابعة بنجاح غري م�سبوق... مكرمون وم�سوؤولون لـ “$”:

يف لقاء جمع �سموه مع اإذاعة دولة الكويت... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

بدور املالكي من املحرق

بت�رشيف مـــن نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء �سمو 
ال�سيـــخ علي بـــن خليفة اآل خليفـــة، وح�سور حمافظ 
اجلنوبيـــة �سمو ال�سيخ خليفة بـــن علي بن خليفة اآل 
خليفـــة، الرئي�س الفخـــري جلمعية البحريـــن لرعاية 
الوالديـــن، وبح�ســـور كبـــار امل�سوؤولـــن والـــوزراء 
واملهتمـــن واملكرمن من داخل البحرين وخارجها، 
ورئي�ـــس اجلمعيـــة اأحمد البنا، واأكـــر من 500 مدعو 
وم�سارك و�سيـــف، اأ�سدلت جمعيـــة البحرين لرعاية 
الوالديـــن، ال�ستار علـــى فعاليات ن�سختهـــا الرابعة 
مـــن جائزة الوفاء لأهل العطاء يف ن�سخة غري م�سبوقة 
حققـــت النجـــاح الوا�سع تنظيمـــا واأعـــدادا وتن�سيقا 
واإ�رشافـــا وح�ســـورا ومتابعـــة، ومبـــا يوؤكـــد الكفاءة 
واملهنيـــة واخلـــرة التـــي و�سلـــت اإليهـــا اجلمعية، 
بـــاإدارة رئي�س جمل�ـــس اإدارتها اأحمـــد البنا، وجهوده 
املتوا�سلـــة وامل�ستمـــرة لتكـــون اجلائـــزة مب�ستوى 
الت�رشيـــف الـــذي منحه �سمـــو ال�سيخ خليفـــة بن علي 
اآل خليفـــة لهـــا، وهي حتمـــل ا�سم �سمـــوه وب�سماته 
الكرمية ودعمـــه الالحمدود، وحتمـــل مل�سات الوالد 

الكرمي واإن�سانيته وعطائه الكبري.
احل�ســـور واملكرمون اأ�ســـادوا بامل�ستوى الذي 
و�سلـــت اإليـــه اجلائـــزة من الريـــادة والتميـــز، وهي 

تختتم ن�سختها الرابعة ب�سموخ واقتدار.

“البالد” مع المكرمين 
وكان لــــ “البـــالد” الراعـــي الإعالمـــي للجائـــزة 
جولـــة ا�ستطالعية مع رئي�س اجلمعية واملكرمن عن 

اآرائهم وتطلعاتهم ب�ساأن اجلائزة.

تشريف كريم ودعم كبير 
اأكـــد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين لرعاية 
الوالديـــن اأحمد حممـــد البنا اأن ت�رشيـــف �سمو ال�سيخ 
علي بن خليفة حلفـــل املكرمن بجائزة “وفاء لأهل 
العطاء” اأدخـــل البهجة وال�رشور يف قلبـــي، رافعا جل 

�سكره وتقديره على الت�رشيف الكرمي من �سموه.
واأكد اأن اجلمعية تعودت على مثل هذه الوقفات 
الكرمية من �سموه، بـــل واإن اجلائزة اأ�سبحت عاملية 
ملا حتظى به من دعم من �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة، معربا عن �سكره لكل من �ساهم يف اإجناح 
هذه الن�سخة الرابعـــة من اجلائزة، موؤكدا اأن اجلمعية 

لن تن�سى اجلميل و�ستبقى وفية ل�سموه الكرمي.

القيادة نبراس لعمل الخير
نائـــب الرئي�س التنفيذي ل�رشكـــة اإبراهيم خليل 
كانو الوجيه فوؤاد كانو، اأكد يف ت�رشيحات لـ “البالد” 
اأن قيادتنـــا الر�سيـــدة، نرا�س اأ�ساء لنـــا اخلطوات 
الأولى لطريق اخلري والعطاء، مردفا ولنا يف قيادتنا 
املباركة بقيادة عاهل البـــالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ســـى اآل خليفة، ورئي�ـــس الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكـــي الأمري خليفة بن �سلمـــان اآل خليفة، 
وويل العهـــد نائـــب القائـــد الأعلـــى النائـــب الأول 
لرئي�ـــس جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلمان بن حمـــد اآل خليفة القدوة احل�سنة والنموذج 
الأبهى لل�سري يف دروب هذا العطاء الإن�ساين الكبري، 
م�سيفا اأن �ساحب ال�سمو رئي�س الوزراء كان مدر�سة 

ننهـــل منها العطـــاء باأو�ســـع اأبوابه، وها هـــم اأبناوؤه 
واأحفـــاده، يقتب�سون منه النـــور، يف دعم عجلة اخلري 

والعطاء يف مملكتنا.
واأكـــد الوجيه كانو، لقد تكللـــت جهود �ساحب 
ال�سمـــو رئي�س الـــوزراء، بو�ســـع وطننـــا الغايل على 
خارطـــة اخلليـــج والعـــامل يف جمـــال العمـــل اخلريي 
والإن�ســـاين، حتى اأو�سلنـــا عمله اجلـــاد واملبارك اأن 
نكـــون النمـــوذج الأمثل، والـــذي يحتذى بـــه يف هذا 
اجلانـــب، م�سيفـــا اأن جائزة “وفاء لأهـــل العطاء” يف 
ن�سختها الرابعة حققت كل �رشوط النجاح والتميز، بل 
يف ن�سختها الرابعة كانـــت يف حمل الإ�سادة والريادة 
واملكرمـــن،  واحل�ســـور  امل�ساركـــن  جميـــع  مـــن 
خ�سو�ســـا اأنهـــا اأ�سبحـــت �ساملة لـــكل اأعمال اخلري 
والعطاء، ومل تقت�رش على الوالدين وامل�سنن فقط، 
وكمـــا كانـــت يف ن�سخها ال�سابـــق، معربا عـــن �سكره 
للجمعيـــة والقائمن عليها يف الو�سول باجلائزة اإلى 

هذه املراتب املتقدمة من التاألق والنجاح.

الجائزة شملت معاني العطاء
رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة بيت اخلري بدبـــي الوجيه 
جمعـــة املاجد اأكد اأن البحرين كانت ومازالت �سباقة 
يف عمـــل اخلري والعطاء، ومـــن يرجع للتاريخ يجد لها 

�سجال حافال يف هذه اجلوانب الن�سانية الروؤى.
واأعـــرب عن فخـــره واعتـــزازه بـــاأن يكـــون اأحد 
املكرمـــن يف هذه اجلائـــزة، والتي انطلقـــت با�سم 
عزيز على القلـــوب، لتتطور وتتو�سع فت�سمل معاين 
اأ�سمـــل مـــن العطـــاء، يف كونهـــا جائزة “وفـــاء لأهل 
العطـــاء”. وقال اإننـــا بالفعل يجب اأن نكـــون اأوفياء 
ملـــن �سبقونا بالعطاء، موؤكدا اأن ت�رشيف �سمو ال�سيخ 
علـــي بـــن خليفـــة اآل خليفـــة، وراعي اجلائـــزة �سمو 
ال�سيـــخ خليفة بن علي اآل خليفة، هو اأف�سل تكرمي، 

وهو تكرمي للخري ورواده.
واأ�ســـار الوجيه جمعة املاجد، لقـــد اأبهرنا �سموه 
بهذه اجلائـــزة الكرمية والتكـــرمي املتميز، ف�سموه، 
وهـــو �ســـاب يف مطلـــع عمـــره املديـــد، لكنـــه يلتزم 
ويوؤ�س�ـــس ملعايـــري العمل الإن�ســـاين، ويرعى جائزة، 
ويـــوؤدي م�سوؤوليات جمة جتاه امل�سنـــن واملجتمع، 

اإمنـــا هـــو خـــري �سلف خلـــري خلـــف، وهـــو يوؤكـــد اأن 
�سمـــوه نهل املعـــاين ال�سامية من لـــدن والده وجده 
الكرمين، واأن �سموه �ستكون له اأياد بي�ساء يف هذا 
اجلانـــب �سيتحدث عنها لي�س البحرين، واإمنا اخلليج 
والعامل؛ لأن �سموه �سي�سكل اإ�سافة يف م�ستقبل عمل 
اخلري والعطاء الإن�ساين الـــذي ي�سكل م�سرية القادة 

العظام.

سموه االبن البار للبحرين 
من جانبه، اأكد الع�سو الفخري جلمعية البحرين 
لرعايــــة الوالدين، الوجيه ح�سن كمــــال، اأن الن�سخة 
الرابعة جلائــــزة “وفاء لأهل العطاء” جاءت يف اأبهى 
�سورها من التميز والريادة، كجائزة توؤطر مل�سرية 
عمل اخلــــري والعطاء والتطوع، الــــذي ل تقف اأمامه 
حــــدود، ولكنــــه ي�سمــــل الإن�سانية باأو�ســــع �سورها، 
مدعومــــا مــــن قيادتنــــا وحكومتنــــا الر�سيــــدة، ويف 
اأف�ســــل �ســــور الدعم، مــــن �ساحب ال�سمــــو امللكي 

الوالــــد الأمــــري خليفة بــــن �سلمــــان اآل خليفة حامل 
لواء اخلري والعطــــاء، اإلى �سمو الأب ال�سيخ علي بن 
خليفــــة، ليكون جناله �سمو ال�سيــــخ خليفة بن علي، 
و�سمــــو ال�سيخ عي�سى بن علي، خري من يحمل الثمار 
الطيبــــة التــــي غر�سهــــا �ساحب ال�سمــــو لديهم منذ 

نعومة اأظفارهم.
واأ�ســــاف كمــــال اأن جائزة �سمــــو ال�سيخ خليفة 
متثــــل جتديــــدا وتوا�ســــال لفعــــل اخلــــري الإن�ساين، 
والنطالقــــة املباركــــة ملزيــــد مــــن العطــــاء والبذل 
وال�سخــــاء ملجتمعنا البحرينــــي، واخلليجي، وللعامل 

اأجمع يف ظل دعم قيادتنا الر�سيدة. 
ورفع الوجيه كمال جــــل �سكره وتقديره ل�سمو 
ال�سيــــخ علي بن خليفــــة، و�سمو ال�سيــــخ خليفة بن 
علي، واإلــــى كل املكرمن واحل�ســــور، واإلى رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعيــــة والعاملن فيها، الذين كان 

لهم الف�سل الكبري يف جناح فعاليات اجلائزة.
واأكــــد الوجيــــه كمــــال، اأن �سمو ال�سيــــخ خليفة 
ودعمه للجائزة وح�سوره، اأكد اأمام اجلميع اأنه البن 

البــــار للبحرين كلهــــا، واأن �سموه ركيــــزة من ركائز 
اخلري والعطاء �سيتحدث عنها العامل اأجمع.

التكريم دعم لألعمال الخيرية
من جانبـــه، اأعـــرب الوجيه عبدالرحمـــن �سيخان 
الفار�ســـي عن فخره بكونه اأحـــد املكرمن باجلائزة، 
م�سريا اإلى اأن فكرة الحتفاء برواد العمل اخلريي هو 
يف حد ذاته دعم لالأعمال اخلريية يف املجالت كافة.

واأ�ســـار الوجيه �سيخـــان الفار�سي اإلـــى اأن هذه 
الحتفاليـــة ت�ســـكل فر�سة عظيمة لتن�سئـــة الأجيال 
القادمة على حب الأعمال اخلرييـــة التطوعية، مبينا 
ويف هذا اليـــوم املتميز اأتقدم بكل ال�سكر والمتنان 
ل�سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة الذي احت�سن 
الأعمال اخلريية بكل حب وعزز العطاء يف نفو�س اأهل 

الوفاء. 

الجائزة تتطور 
رئي�ـــس اجلمعيـــة الإ�سالميـــة، ف�سيلـــة ال�سيـــخ 
عبداللطيـــف اآل حممود، اأكد اأن جائـــزة �سمو ال�سيخ 
خليفـــة بن علي اآل خليفة للعمـــل اخلريي وفاًء لأهل 
لعطـــاء مـــن اجلوائـــز املتميـــزة يف الإ�ســـادة بالعمل 
اخلـــريي والدعوة اإليـــه وتكرمي العاملـــن يف جماله 
وت�سهد اجلائزة تطوراً، فقد كانت يف بدايتها لتكرمي 
املهتمن بالوالدين وامل�سنن اإلى اأن �سملت جميع 

الأعمال اخلريية مما زادها ن�سجاً وعطاًء.
واأ�سار اإلى اأن اجلائزة �سارت ت�سمل جميع الذين 
يعملـــون يف جمـــال اخلري، معربا عـــن �سكره ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بـــن علي اآل خليفة على تكرمي 

اجلمعية الإ�سالمية من خالل رئي�س جمل�س اإدارتها.
وبـــن اأن اجلمعية الإ�سالميـــة تعتر اأول جمعية 
خريية علـــى م�ستوى مملكة البحريـــن، ولقد اأن�سئت 
العـــام 1979م تلتهـــا جمعية البحريـــن اخلريية، ثم 
جمعية الإ�سالح بعـــد اأن كانت نادي الإ�سالح، وهذه 
اجلائـــزة مل تخت�ـــرش على مملكة البحريـــن اإمنا تعدت 
اإلـــى دول جمل�ـــس التعاون وتطـــورت لت�سمل الدول 
العربيـــة، ثم �سملـــت الدول والأقطـــار كافة، لتكون 
جائـــزة عامليـــة، واإن دل هـــذا فهـــو يـــدل على همة 
�ساحـــب اجلائزة، ون�ساأل اهلل لـــه التوفيق وال�سداد، 
فهو نتيجة غر�س والده �ساحـــب ال�سمو ال�سيخ علي 
بن خليفة بن �سلمان اآل خليفة، وجده �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، ومن �سار 

على الدرب و�سل. 

تفتح الباب لإلبداع 
من جانبها، رفعت منى ال�سيخ اآل حممود، اإحدى 
موؤ�س�سات جمعية البحريـــن لرعاية الوالدين ومديرة 
مركـــز اإبراهيـــم خليـــل كانـــو ال�سحـــي والجتماعي 
�سابقـــاً، جل ال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخ خليفة بن 
علـــي اآل خليفة علـــى هذا التكرمي، والـــذي �ستحمله 
و�سامـــا كرميا من �سمـــوه، مو�سحة اأنهـــا اأول طبيبة 
يف جمـــال امل�سنـــن ورعايتهم علـــى م�ستوى مملكة 
البحريـــن، موؤكدة اعتزازها؛ كونهـــا اإحدى املكرمات 
بهذه اجلائـــزة التي تفتح املجال لالإبـــداع يف العمل 
التطوعي اخلريي، مردفة اأن اجلائزة رمز لرد اجلميل 

للوطن والوالدين. 

عـــوايل، املحافظـــة اجلنوبيـــة: اأكد حمافظ 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليفـــة الـــدور املوؤثـــر الذي تلعبـــه و�سائل 
والتقـــارب  التوا�ســـل  يف  املتعـــددة  الإعـــالم 
وبنـــاء الثقافـــة العامـــة الإيجابية بـــن الأفراد 

واملجتمعات. 
وذكـــر �سموه اأن املحافظـــة اجلنوبية ت�سع 
الإعـــالم واأدوات التوا�سل يف مقـــام الأولويات 
التي تهدف للو�سول اإلى املجتمع بجميع فئاته 
والآخـــذ بيده ليكـــون �رشيًكا فاعـــاًل يف بناء ون�رش 
ال�سورة احلقيقية للروابط الجتماعية الأ�سيلة 
التي جتمع خمتلـــف مكونات اأهـــايل املحافظة 

اجلنوبية و�سعب مملكة البحرين عامة. 
كما عررّ �سمـــو املحافظ عن اعتزازه وفخره 
بـــروؤى وتطلعـــات القيـــادة احلكيمـــة بقيـــادة 
�ساحـــب اجلاللـــة امللـــك حمـــد بـــن عي�ســـى اآل 
خليفة الداعم لل�سبـــاب البحريني، لفًتا �سموه 
باأن خدمة الوطـــن م�سوؤولية واأمانـــة واأن الثقة 
امللكيـــة التـــي حظـــي بها �سمـــوه لتـــويل هذا 
املن�ســـب و�سام تقدير وم�سدر ثقة لأداء دوره 

الوطني على الوجه الأكمل.
جاء ذلـــك، يف اللقـــاء الإذاعي الـــذي اأجرته 
الإعالميـــة مذيعـــة اإذاعة دولة الكويـــت عائ�سة 
اليحيـــى مـــع �سمـــو املحافـــظ مبجل�ـــس �سموه 

باملحافظة.
واأ�ســـار �سمو حمافظ املحافظة اجلنوبية يف 
اللقاء اإلـــى اأن التوا�سل والتقـــارب مع النا�س 
اأ�سا�س تكويـــن الروابط والعالقات التي ميكن 
من خاللها بناء الثقـــة املتبادلة والو�سول اإلى 
العمـــل امل�سرتك البنـــاء الذي ي�ساهـــم يف بناء 
املجتمـــع وحتقيق النمو والزدهار واأن التعاون 
مطلـــوب يف �ستـــى النواحـــي وال�ستفـــادة من 
اخلرات والتجارب ركيزة لتحقيق جودة العمل.
وقال �سموه “اأفتخـــر واأعتز باأن اأكون على 
خطى واقتـــداء الوالـــد رئي�س الـــوزراء �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي الأمري خليفـــة بن �سلمـــان اآل 
خليفـــة و�ساأظـــل دوًما تلميـــًذا يف جامعة �سموه 
اأتعلم يوًما بعد يوم املزيد والكثري من جتارب 
العمل واحليـــاة واأ�ستزيد من بحـــر هذه العلوم 
واملعرفـــة واخلرة التي يتمتـــع بها حفظه اهلل 

ورعاه لتنمية وتطوير الوطن”.
كمـــا اأكد �سمـــو ال�سيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة اآل خليفة عمق الروابـــط و�سلة القرابة 
التي جتمع بن قيـــادة و�سعب مملكة البحرين 
ودولة الكويت وامل�ستمدة من الدين الإ�سالمي 
والعـــادات والتقاليـــد الواحدة، م�ســـرًيا �سموه 
اإلـــى اأهمية تعزيز هذه القيـــم وتبادل اخلرات 
يف جميـــع املجالت خا�سة يف اجلانب الجتماعي 
منها مبيًنا اهتمـــام املحافظة يف و�سع الرامج 
املحققة لأف�سل اخلدمات التي تلبي احتياجات 
اأهايل املحافظة وحتقق لهم الأمن وال�سالمة يف 

جميع الأ�سعدة.
د علـــى اأن الطموحات كبـــرية وعالية  و�سدرّ
لتطويـــر اخلدمـــات املقدمة لالأهـــايل يف جميع 
قـــرى ومـــدن املحافظـــة واأن العمـــل والتعاون 
امل�سرتك بن اجلميع هو طريق النجاح لتنفيذ 
جميـــع تلك الطموحات، مبيًنا �سموه اأنه ل يوجد 
م�ستحيـــل مـــع الجتهـــاد واملثابـــرة يف العمـــل 

خلدمة القيادة والوطن.

• )ت�سوير: خليل اإبراهيم(	 �سمو ال�سيخ خليفة بن علي يكرم الوجيه فوؤاد كانو 

• �سمو حمافظ اجلنوبية متحدًثا يف اللقاء الذي اأجرته الإعالمية مذيعة اإذاعة الكويت عائ�سة اليحيى 	

�شفري الإمارات: قادة اخلليج وفروا الرعاية لكبار ال�شن
العربيـــة  الإمـــارات  ـــن �سفـــري دولـــة  ثمرّ
املتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن عبدالر�سا 
اخلوري الـــدور الذي يقـــوم به �سمـــو ال�سيخ 
خليفـــة بـــن علـــي اآل خليفة مـــن رعاية ودعم 
للعمـــل اخلـــريي، خ�سو�سا جلمعيـــة البحرين 

لرعاية الوالدين.
واأكـــد ال�سفري خـــالل م�ساركتـــه يف حفل 
جائـــزة “الوفاء لأهـــل العطاء” الـــذي نظمته 
جمعيـــة البحريـــن لرعاية الوالديـــن مبنا�سبة 
اليـــوم العاملـــي للم�سنن، اأهميـــة مثل هذه 
اجلوائـــز واملنتديـــات لتبـــادل اخلرات بن 
دول جمل�س التعـــاون اخلليجي خلدمة �رشيحة 
مهمـــة من املجتمـــع، وهم كبـــار ال�سن الذين 

�سحوا يف �سبابهم؛ من اأجل تنمية البلدان، 

ومـــازال اجلميـــع ي�ستفيد مـــن جتاربهم 
وخراتهم وتوجيهاتهم. 

واأ�ســـار اإلـــى الـــدور الكبري الـــذي يوليه 
قـــادة و�سعب دول جمل�ـــس التعاون يف جمال 

العمل اخلريي، املحلـــي والإقليمي والدويل، 
واأكـــد اأن دولـــة الإمـــارات العربيـــة املتحدة 
وموؤ�س�ساتها احلكومية واخلا�سة واملجتمعية 
ت�سعـــى جميعها يف خدمـــة ورعاية كبار ال�سن، 
متخذة دائًما زمام املبـــادرة يف اإن�ساء املراكز 
املتخ�س�ســـة، وتوفـــري دور الرعايـــة الالئقة 

لهذه الفئة املهمة من املجتمع.
وبننَّ اأنه خـــالل 44 عاًما املا�سية قدمت 
دولـــة الإمـــارات العربية املتحـــدة م�ساعدات 
اإن�سانية بلغت الـ 173 مليار درهم، ا�ستفادت 

منها 178 دولة.
ويف اخلتـــام، متنى �سفـــري دولة الإمارات 
العربيـــة املتحدة اأن ينعـــم اهلل على اأهلنا من 

كبار ال�سن بال�سحة وطول العمر.

• عبدالر�سا اخلوري	
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• املهند�شة باإدارة ال�رصف ال�شحي بوزارة الأ�شغال 	
زينب مهدي

م�رصوع احلجيات لت�رصيــف الأمطــار بـ 9 مالييــن
ي�شمــــــــل 4 جممعـــــــات

اأكــــدت املهند�شة بــــاإدارة ال�ــــرصف ال�شحي 
اأن م�شاريــــع  زينــــب مهــــدي  الأ�شغــــال  بــــوزارة 
املحافظــــة اجلنوبيــــة لت�رصيــــف امليــــاه منها ما 
هــــو قيــــد التنفيــــذ ف�شــــاً عــــن جهوزيــــة خطة 
ا�شرتاتيجية �شاملة لت�رصيف باأقرب نقطة للبحر 

اأو اإعادة حقن مياه الأمطار يف املياه اجلوفية.
باملنطقــــة  مب�شاريــــع  البــــدء  مت  وتابعــــت، 
الو�شطى من املحافظة اجلنوبية كونها الأ�شعب 
ولي�س لهــــا خمارج ت�رصيــــف للبحر منهــــا م�رصوع 
احلجيات وي�شمل 4 جممعات مت النتهاء ويكلف 

من الت�شاميم بانتظار توفر امليزانية للبدء به.
 واأ�شافـــت مـــن اأهـــم امل�شاريـــع يف هـــذه 
املنطقـــة م�رصوع تقاطـــع األبا والنويـــدرات وهو 

قيـــد التنفيـــذ وي�شمل �شارع الرفـــاع و�شارع اآم 
النع�شـــان وجممـــع 911 و909 و�شارع املع�شكر 

ومت عمـــل الـــازم وتغيـــري جزئيـــات كبرية من 
امل�رصوع.

م�رصوعان لت�رصيف الأمطار يف هورة �سند

البلو�سي: 6 �سهاريج لكل املحافظة بدلً من 20

مت النتهاء بن�شبة 80 % من اأحدهما

اخلال: امليزانيات توؤخر امل�شاريع ... التميمي: �شهاريج با بنزين

بني املهند�ـــس ح�شني امل�شخ�ـــس اأن من �شمن 
خطـــة الوزارة ملو�شـــم الأمطار تعميـــق اأحوا�س وادي 
ال�شيـــل 3 اأ�شعـــاف وتاأمني نفق حتـــت الأر�س لنقل  

مياه الأمطار من هذا امل�رصوع عرب �شارع ويل العهد. 

وتابع، مـــن �شمن امل�شاريـــع املحافظة اجلنوبية 
م�رصوعـــان يف هورة �شنـــد مت النتهاء بن�شبة 80 % من 
اأحدهما بني البنايـــات وامل�رصوع الآخر ت�رصيف الأمطار 

عرب ال�رصف ال�شحي وهو جاهز للتنفيذ.

واأردف اأن م�ـــرصوع البحري هو الآخـــر قيد التنفيذ 
كمـــا مت اإدراج م�رصوع املنطقـــة التعليمية مل�رصوع ويل 
العهد للحلول ال�رصيعـــة وي�شمل حمطة ت�رصيف موؤقتة 

واأخرى م�شتدامة.

ت�شـــاءل اأع�شـــاء جمل�س بلـــدي اجلنوبي عن 
م�شـــري املحافظـــة هـــذا العـــام واخلطـــط التي 
جّهزتهـــا وزارة الأ�شغال ملو�شم الأمطار لتفادي 
امل�شـــاكل املتكـــررة كل عام وعـــدد ال�شهاريج 

التي �شتوفر لهم.
مـــن جانبه، اأكـــد البلـــدي عبداهلل اخلـــال اأن 
امليزانيـــات توؤخر امل�شاريع كلهـــا رغم جهوزية 

ت�شاميم امل�شاريع. 
وتابـــع، اأن نق�ـــس عـــدد ال�شهاريـــج هـــي 

امل�شكلة املتكـــررة واأن الأمر يف غايـــة الب�شاطة 
ويحتاج زيـــادة امليزانيات لتوفري عدد اأكرب من 

ال�شهاريج.
وذكـــر البلدي حممـــد البلو�شـــي اأن مو�شوع 
تاأخر امل�شتحقـــات املالية ل�ـــرصكات ال�شهاريج 
مو�شوع متكرر كل �شنـــة ول يح�شلون عليها اإل 

بعد ال�شغط على الوزارة.
وتابـــع »البحرين هـــي الأ�شواأ علـــى م�شتوى 
اخلليـــج ومـــن املعيب اأننـــا ل نـــزال نتناق�س يف 

مو�شوع عدد ال�شهاريج«.
وتابع، كل عام »يطر« اجلهاز التنفيذي من 
وزارة الأ�شغـــال �شهاريج ال�شفـــط وطلبنا العام 
املا�شي 20 �شهريًجا لـــكل املحافظة ومل توفر 

اإل 6  �شهاريج فقط. 
وختم البلدي بدر الدو�رصي اأن الوزارة وفرت 
للدائـــرة التا�شعة �شهريًجـــا واحًدا فقط وغفلت 
عن الهتمام بنوعية ال�شهاريج جودة عملها قبل 

ا. التعاقد مع ال�رصكات فمنها البطيء جدًّ

تطويـــر جممـــع 1056 بـالزلق

حوادث يومية على طريق ع�سكر

3 �سهاريج  ب�سفة عاجلة ل�سفط البالعات

وافق اأع�شـــاء جمل�س بلدي اجلنوبية 
على اقرتاح بتطوير 1056 جممع اجلديد 

الزلق �شمن ميزانية 2019-2018.
واأو�شح البلدي بدر الدو�رصي اأنه مت 
اإطاع وزير الأ�شغال و�شوؤون على م�شكلة 
�شـــوارع املجمـــع خـــال زيارتـــه للدائرة 
التا�شعـــة اجلنوبية الثاثاء املا�شي ومت 

اطاعه على رفع تو�شية لتطويره.
وبـــني اأن املجمع يحتـــاج اإلى ر�شف 

ال�شوارع الداخلية وعمل اأر�شفة بالطوب 
وتركيـــب اإنارة واإن�شـــاء �شبكتي ت�رصيف 

الأمطار وال�رصف ال�شحي.
واأ�شـــار »اقرتحت علـــى الوزير دمج 
تطويـــر اجلـــزء اجلديـــد باجلـــزء القدمي 
و�رصف ميزانية اأخرى للعمل على تطوير 
املجمـــع،  اأو اأنـــه �شيتـــم رفـــع مو�شـــوع 
املجمـــع اإلـــى �شمـــو رئي�س الـــوزراء عرب 

املحافظة اأو املجل�س البلدي«.

وافـــق اأع�شـــاء جمل�ـــس بلـــدي اجلنوبية 
بالإجمـــاع على اقرتاح اإن�شـــاء كوبري للدخول 
اإلـــى قرية ع�شكر ومن �شـــارع امللك حمد اإلى 

�شارع 50 مبجمع 950.
وبـــني البلـــدي بـــدر التميمـــي اأن قرية 
ع�شكر ت�شمل منطقتـــني �شناعيتني وي�شهد 

الطريق املوؤدي اإليها ازدحاًما �شديًدا ب�شبب 
ال�شاحنات ف�شاً عن احلوادث اليومية عليه.

واأ�شـــاف اأن الزدحـــام �شيـــزداد �شـــوًءا 
مـــع امل�شاريـــع الإ�شكانيـــة الكبـــرية والزحف 
العمراين واأن اإن�شاء كوبري �شي�شهل الدخول 

واخلروج من القرية.

وافـــق اأع�شاء املجل�ـــس بالإجماع على 
تخ�شي�ـــس ميزانيـــة لتوفـــري �شهاريـــج 
ل�شفـــط خزانات ال�ـــرصف ال�شحي للمنازل 
مبناطق الزلق وع�شكر وجو والدور جممع 

901 بالرفاع ال�رصقي . 
وبنّي البلـــدي بدر التميمي اأن النا�س 
ي�شفطون مياه ال�رصف ال�شحي من منازله 
علـــى ح�شابـــه ال�شخ�شـــي علـــى الرغم من 

دفعهم الر�شوم البلدية ال�شهرية  

واأكـــد مديـــر عـــام بلديـــة املنطقـــة 
اجلنوبيـــة عا�شـــم عبـــد اللطيـــف متى ما 
توفـــرت امليزانيـــة �شيتـــم التفـــاق مـــع 
ال�رصكات اخلا�شة ل�شفط الباعات مقرتًحا 
اإ�شافـــة عدد ال�شهاريـــج وال�شحنات لكل 

منطقة يف التو�شية.
وبني عبد اللطيف »مت اإزالة امليزانية 
�شفط الباعـــات من البلديـــات وطلبنا 3 

»تناكر« ب�شفة عاجلة ل�شفط اخلزانات.

73 األف دينار متاأخرات ل�رصكات ال�سهاريج من العام املا�سي
22 م�رصوًعا لت�رصيف مياه الأمطار باجلنوبية 

رف�س ممثلـــو وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
يف  الـــوزارة  خطـــة  و�شـــف  العمـــراين  والتخطيـــط 
ال�شتعـــداد ملو�شم الأمطـــار بالف�شل وقالـــوا اإن ما 

حدث العام املا�شي اأمر طبيعي.
واأكـــدوا خـــال جل�شة اجتمـــاع املجل�ـــس البلدي 
اجلنوبـــي اأم�س اأن هنـــاك خطة ا�شرتاتيجيـــة �شاملة 
ل���كل حمافظ���ات البحرين لربطها نق���اط جتمع مياه 

الأمطار باأقرب نقطة ت�رصيف عرب املنافذ البحرية.
وذكـــرت زينب مهـــدي؛ وهي مهند�شـــة باإدارة 
ال�ـــرصف ال�شحـــي اأن هناك 22 م�رصوًعـــا مت ت�شميمه 
لت�رصيـــف ميـــاه الأمطـــار يف املحافظـــة اجلنوبية مت 

العمل عليها منذ فرباير العام املا�شي.  

وذك���رت اأن نقاط جتمع مي���اه الأمطار يف تزايد 
470 يف املحافظـــة اجلنوبيـــة  حيـــث بلـــغ عددهـــا 

واأن ارتفـــاع �شدة وغـــزارة هطول الأمطـــار ومقارنة 
بال�شنـــوات ال�شابقة التي و�شلـــت اإلى 152 ملم يف 

فرباير املا�شي بعد اأن كانت 65 ملم قبل عامني.
واأ�شافـــت: و�شعنا خطة ت�رصيف ميـــاه الأمطار 
لــــ50 مدر�شة بالتعاون مـــع وزارة الرتبية والتعليم 

لتخطي م�شكلة مو�شم الأمطار.
وبنّي املهند�س بـــاإدارة ال�رصف ال�شحي ح�شني 
امل�شخ�ـــس اأن الـــوزارة دفعت 55 األًفـــا م�شتحقات 
�رصكات ال�شهاريـــج التي وقعودها مع الأ�شغال ومت 

رفعها لوزارة املالية. 
واأ�شـــاف »اأن الـــوزارة ا�شتعانـــت ب�ـــرصكات مل 
تكـــن �شمن اخلطة التي رفعت لوزارة املالية بلغت 
متاأخراتهـــا 73 األف دينار متـــت املوافقة املبدئية 

لدفع م�شتحقاتهم و�شي�شتلمونها خال �شهر.  

ليلى مال اهلل
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لتعديل اجلدول يعوق درا�ستهم ا�ستمرار مراجعة الطالب “الت�سجيل” 
يتعذر اأحياًنا على العمادة حتقيق كافة الرغبات ... جامعة البحرين:

ال�صخ���ر – جامع���ة البحرين: اأف���ادت عمادة 
القب���ول والت�صجي���ل بجامع���ة البحري���ن بانتظ���ام 
الدرا�ص���ة يف جميع كليات اجلامعة للعام الدرا�صي 

احلايل2017/2018م.
واأك���دت اأنَّ معظ���م طلبة اجلامع���ة قد �صجلوا 
ومتَّ  املق���ررات،  م���ن  ب���ه  امل�صم���وح  النِّ�ص���اَب 
ت�صكينهم على اجلداول الدرا�صية يف �صوِء اإعمال 
جميع املالحظ���ات التي رافقت عملي���ة الت�صجيل 
والت���ي وردت اإلى العمادة ع���ر قنوات التوا�صل 

ِة مل�صاعدة الطالب يف ت�صجيل مقرراته. امُلعدَّ
واأ�ص���ارت العم���ادة اإل���ى اأن ا�صتم���رار بع�ض 

الطلبة مبراجعة عم���ادة القبول والت�صجيل بهدف 
تعديل اجل���دول الدرا�صي تبًع���ا لعمليات احلذف 
والإ�صاف���ة املتكررة التي يرغبون يف اإجرائها بعد 
انته���اء املواعيد التي حددت له���م �صابًقا هو اأمر 
يعيق انتظامهم بدرا�صته���م لغاية الآن، حيث اإنه 
يتعذر اأحياًن���ا على العمادة حتقي���ق كافة رغبات 
الطلب���ة مث���ل النتق���ال من �صعب���ة درا�صي���ة اإلى 
اأخ���رى اأو تعديل وتغي���ر مواعي���د املحا�رضات اأو 
املدر�صني، فهذا الأم���ر يخ�صع للجدول الدرا�صي 
الع���ام لكليات اجلامعة الذي يح���دده حجم اخلطة 
الدرا�صي���ة وع���دد الطلب���ة والأ�صات���ذة ومواعي���د 

املحا�رضات املتاحة وهو ما يتبع يف كافة جامعات 
الع���امل الت���ي تعتم���د نظ���ام ال�صاع���ات املعتمدة 

كجامعة البحرين.
ه مل يبق  يذكر-ح�صبم���ا اأف���ادت العم���ادة- اأنَّ
�ص���وى ن�صب���ٍة �صئيل���ة م���ن الطلب���ٍة ج���اٍر ت�صجيل 
رغباتهم ومن ثمَّ ت�صكينهم يف جداولهم الدرا�صية 
م���ن بينه���م الطلب���ة امل�صتج���دون ذوو القب���ول 
امل�رشوط باجتياز االختب���ارات التي جتريها بع�ض 
التخ�ص�صات يف عدٍد من كليَّات اجلامعة، والطلبة 
الذين لديهم بع����ض امل�صكالت ال�صغرية ممن ال 

يرتبطون باخلطِة الدرا�صية.

الطالب اأولً بجامعة 
العلوم التطبيقية

العل���وم  جامع���ة  رئي����ض  رعاي���ة  حت���ت 
التطبيقي���ة غ�ّص���ان ع���ّواد، اأقام���ت عم���ادة 
�صوؤون الطلبة فعاليات يوم التهيئة للطلبة 
امل�صتجدي���ن مبنا�صبة بدء الف�صل الدرا�صي 

الأول للعام اجلامعي.
ورّحب رئي�ض اجلامعة بالطلبة واحل�صور، 
كما دع���ا الطلبة اإلى بذل ق�ص���ارى جهدهم 
للو�ص���ول اإل���ى اأهدافه���م م�ص���رًيا اإل���ى اأن 
املرحل���ة اجلامعية بداي���ة لتخطيط م�صتقبل 

الفرد وحتقيق اأمانيهم وتطلعاتهم.
واأكد اأن اجلامعة تب���ذل ق�صارى جهدها 
وت�صع جميع اإمكانياته���ا وطاقاتها من اأجل 
الطالب اأولً واأخًرا، داعًيا الطلبة لال�صتفادة 
من ه���ذه الإمكانيات والفر�ض التي يوفرها 
احل���رم اجلامعي اجلدي���د ال���ذي اأن�صئ وفق 
ا  اأعلى املتطلبات العاملية ليكون �رضًحا علميًّ
متمي���ًزا من �رضوح التعلي���م العايل يف مملكة 
البحري���ن متا�صًي���ا م���ع النه�ص���ة احل�صارية 
والعمراني���ة الت���ي تعي�صه���ا اململكة يف ظل 

القيادة الر�صيدة للبالد.
بدوره���ا، اأكدت عمي���دة �ص���وؤون الطلبة 
اإل���ى  اأن العم���ادة ت�صع���ى  فاي���زة زيت���وين 
احت�صان الطلب���ة وم�صاعدتهم يف م�صرتهم 
اجلامعي���ة والعم���ل على توظي���ف طاقاتهم 
واإبداعاته���م من خالل اإ�رشاكه���م يف االأن�صطة 
املختلف���ة التي تقيمها اجلامع���ة با�صتمرار، 
م�صجع���ة الطلب���ة اإل���ى االنخ���راط يف العم���ل 
ال�صباب���ي والطالبي وامل�صارك���ة يف االأن�صطة 

املختلفة. 
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توضيحات

التعليم • طالبات بجامعة اخلليج العربي يحتفلن مبنا�صبة 	
اليوم الوطني ال�صعودي

ا لتخريج املعلمني بكالوريو�س الريا�سة الأقدم خليجيًّ
يوم تعريفي للم�صتجدين لتجنيبهم الأخطاء

اأقامت كلية الرتبية الريا�صية يف جامعة البحرين يوًما 
���ا بالكلية وخططها الدرا�صية للطلبة اجلدد الذين  تعريفيًّ
متَّ قبولهم لدرا�صة برنامج بكالوريو�ض الرتبية الريا�صية 
يف الع���ام اجلامع���ي 2017/2018. ودعا القائ���م باأعمال 
عميد كلية الرتبية الريا�صية �صادق مهدي العلوي الطلبة 
اإلى مراجعة اأ�صاتذته���م من اأجل ال�صتف�صار وال�صتي�صاح 

عن كل ما يرغبون يف تعلمه يف جمال تخ�ص�صهم.
وحّث���ت رئي�صة ق�ص���م الرتبية الريا�صي���ة ح�صة بنت 
عل���ي اآل خليف���ة الطلبة عل���ى اجلد وحتم���ل امل�صوؤولية يف 

النهو�ض ب�صمعة مملكة البحرين. 
و�رضح���ت من�صق ج���دول الرتبية الريا�صي���ة م�صاعدة 
البحث والتدري�ض منار عب���داهلل التميمي اخلطة الدرا�صية 
املوؤلف���ة من 128 �صاعة، مو�صحة اأب���رز الأخطاء يف طريقة 
قراءة اخلطة وطريقة اختيار املقررات التي تواجه الطلبة 

اجلدد عادة.
ويع���د برنام���ج بكالوريو����ض الرتبي���ة الريا�صية من 
اأق���دم برام���ج اإع���داد معلمي الرتبي���ة الريا�صي���ة يف دول 
جمل����ض التع���اون اخلليج���ي. ويه���دف اإلى تهيئ���ة البيئة 

الفعال���ة لإع���داد معلم���ني متخ�ص�ص���ني مبج���ال تدري�ض 
الرتبي���ة الريا�صية املدر�صي���ة، وتنظي���م اإدارة اأن�صطتها 
يف كاف���ة املراح���ل التعليمي���ة، وتقدمي خدم���ات يف جمال 

التخ�ص�ض تلبي احتياجات املجتمع.

• اخلطة الدرا�صية موؤلفة من 128 �صاعة	

حمرر ال�سوؤون املحلية

ال�ستعانة باأندية قريبة... وخيارات بديلة حل�س�س الريا�سة

“الرتبية” لـ “$”: ل �سكوى �سد معلمة “ت�سوت” يف �سار

حلني معاجلة النق�ض االإن�صائي مبدار�ض بال �صاالت... “الرتبية” ل� “$”:

طالبات الدير امُلحولت من مدار�ض خا�صة ي�صتلمن الكتب

اأك����دت اإدارة العالق����ات العام����ة والإع����الم 
ب����وزارة الرتبية والتعليم اأن عدم وجود �صالت 
ريا�صية يف عدد حمدود من املدار�ض احلكومية، 
ولأ�صباب خمتلفة، مل يوؤثر على انتظام ح�ص�ض 
الرتبي����ة الريا�صي����ة يف ه����ذه املدار�����ض، حيث 
حر�ص����ت ال����وزارة عل����ى اإيج����اد خي����ارات بديلة 
منا�صبة ملعاجلة هذا الأمر، مبا ي�صمن ا�صتمرار 
هذه احل�ص�ض والرامج الرتبوية امل�صاحبة لها 
بال�صورة املطلوبة، انطالًقا من اهتمام الوزارة 
مب����ادة الرتبي����ة الريا�صية التي ل تق����ل اأهمية 
عن امل����واد الدرا�صية الأخرى، م����ن حيث وجود 
مناهج درا�صية معتمدة لها، واحت�صاب نتائجها 

يف �صج����ل تق����ومي الطالب يف خمتل����ف املراحل 
الدرا�صية.

واأ�صافت، يف تعقيبها على اخلرب املن�صور 
يف �صحيف����ة )الب����الد( يف عدده����ا ال�ص����ادر يوم 
الثالثاء بعن����وان “البالد تن�رش اأ�صماء 13 مدر�صة 
ب����ال �صال����ة .. ح�ص�����ض الريا�ص����ة موؤجل����ة حتى 
غروب احلر”، اأن معظ����م املدار�ض املذكورة يف 
اخل����ر قدمي����ة ول توجد فيها م�صاح����ات كافية 
لبن����اء �ص����الت ريا�صي����ة، مث����ل مدر�ص����ة مرمي 
بن����ت عم����ران البتدائي����ة للبن����ات، وال�صناب�ض 
البتدائي����ة للبن����ني، اأم����ا بخ�صو�����ض بقية تلك 
املدار�����ض فاإن الوزارة و�صع����ت �صمن خططها 

بن����اء �ص����االت ريا�صي����ة فيها ب�����رشط اأن ال يوؤثر 
ذلك على املن�صاآت واملرافق املدر�صية االأخرى 

كاملالعب الريا�صية وال�صفوف الدرا�صية.
وفيما يتعلق باخليارات البديلة املطبقة يف 
هذه املدار�ض حل����ني معاجلة النق�ض االإن�صائي 
احلا�صل فيها، ف�صالً عن مراعاة ارتفاع درجات 
احل����رارة والرطوب����ة، ف����اإن ال����وزارة تعمل على 
ال�صتعانة ب�صالت املدار�ض اأو الأندية القريبة 
كم����ا هو حا�صل يف مدر�صة الب�صيتني البتدائية 
للبنني، اإلى جان����ب ا�صتخدام ال�صالت متعددة 
الأغرا�ض اأو ال�صفوف املتنقلة يف عدة مدار�ض 
منها مدر�ص����ة ال�صيخ عي�صى بن عل����ي الثانوية 

للبن����ني، كم����ا مت توف����ر مظ����الت يف املالع����ب 
وتوجي����ه  اخلارجي����ة،  املدر�صي����ة  وال�صاح����ات 
الإدارات املدر�صي����ة بو�ص����ع ح�ص�����ض الرتبية 
الريا�صي����ة �صمن احل�ص�����ض الأولى يف اجلدول 

الدرا�صي.
واجلدير بالذكر اأن جميع املدار�ض امل�صار 
اإليها يف اخلرب ت�صارك با�صتمرار يف جميع برامج 
اإدارة الرتبية الريا�صية والك�صفية واملر�صدات 
بالوزارة، م����ن م�صابقات وعرو�����ض وغرها من 
االأن�صط����ة يف جمي����ع االألع����اب الريا�صي����ة، وقد 
حقق����ت العدي����د م����ن ه����ذه املدار�����ض املراكز 

الأولى يف البطولت املدر�صية املختلفة.

ورد اإلى “البالد” 5 ردود من وزارة الرتبية 
والتعلي����م ب�صاأن اأخبار ن�����رشت ب�صفحة التعليم 
خالل الأيام املا�صية. وفيما ياأتي ن�ض الردود:

الرد األول

يف  املن�ص����ورة  املالحظ����ة  اإل����ى  باالإ�ص����ارة 
جريدتك����م الغ����راء، حتت عن����وان: “30 ويل اأمر 
طلب����ة الف�ص����ل الثال����ث ب����� ابتدائية �ص����ار “ل� 
البالد: معلمة ت�رضب و”ت�صوت” وتنعت اأولدنا 
بالغب����اء والهبال����ة، وبع����د العودة اإل����ى الإدارة 
املخت�ص����ة نفيدكم ب����اأن املدر�صة مل ترد اإليها 
�صكوى على املعلمة املذكورة التي تعّد معلمة 
احتي����اط. كما �صهدت لها املدي����رة باأخالقيات 
مهن����ة املعلم، اإ�صافة اإل����ى اأن املعلمة ل تقوم 
بتدري�ض ال�صف وحده����ا، واإمنا ترافقها معلمة 

اأخرى. 

الرد الثاني

باالإ�ص���ارة اإل���ى املالحظ���ة املن�ص���ورة يف 

جريدتك���م الغ���راء، حت���ت عن���وان: “اعفوين 
من البقاء يف احلر خ���ارج الف�صل بالف�صحة”، 
وبعد الرجوع اإلى اجله���ة املخت�صة بالوزارة، 
فق���د اأف���ادت ب���اأن اإدارة املدر�ص���ة حتر�ض 
ا �صديًدا عل���ى بناتها الطالبات ب�صورة  حر�صً
عام���ة، وتوّفر له���ن الدعم والرعاي���ة وتلبية 
احتياجات امل�صابات منهن بال�صكلر ب�صورة 
خا�صة، وهي تقوم بفت���ح ال�صالة الريا�صية 
جلمي���ع طالب���ات املدر�صة الالت���ي يرغنب يف 
املكوث يف الأماكن املكيف���ة خالل الف�صحة، 
وهناك معلم���ات مناوبات لتفق���د الطالبات 

والطمئنان على �صالمتهن. 
اأم���ا بالن�صبة لتواج���د الطالبة يف العيادة 
املدر�صي���ة فن���ود الإف���ادة ب���اأن م���ن مه���ام 
العي���ادة املدر�صية تق���دمي الرعاية ال�صحية 
جلميع فئات الطالب���ات يف املدر�صة وخا�صة 
طالب���ات مر�ص���ى ال�صكلر الالت���ي بحاجة اإلى 

رعاية خا�صة.

الرد الثالث

باالإ�ص���ارة اإلى املالحظ���ة املن�صورة يف 

جريدتكم الغراء، حتت عنوان: “اأولياء اأمور 
ابتدائي���ة �صعد ب���ن اأبي وقا����ض ي�صجون 
عر البالد”: وجبات �رضب يومية من معلمة 
لطلبة ال�صف الثاين”، وبعد العودة لالإدارة 
املخت�صة نفيدكم باأن هن���اك تاأكيًدا على 
اللت���زام مبا جاء يف نظ���ام اخلدمة املدنية 
ا�صتخ���دام  واأهمي���ة  اخل�صو����ض،  به���ذا 
الأ�صاليب الرتبوية يف التعامل مع الطلبة. 

وباإمكان اأولي���اء اأمور الطلبة التوا�صل 
م���ع اإدارة املدر�ص���ة لالط���الع عل���ى اإج���راء 
متخ���ذ يف حال جتاوز اأح���د اأع�صاء الهيئات 

التعليمية الأنظمة والقوانني.

الرد الرابع

باالإ�ص���ارة اإلى املالحظ���ة املن�صورة يف 
جريدتك���م الغ���راء، حت���ت عن���وان: “اأولياء 
اأم���ور ل� الب���الد: نق����ض املعلم���ني بثالث 
مدار�ض اإعدادية”، وبعد الرجوع اإلى اجلهة 
املخت�ص���ة بال���وزارة، فقد اأف���ادت باأنه متَّ 

التوا�صل مع اإدارات املدار�ض.
قام���ت  ق���د  املدار����ض  ب���اأن  وتب���ني 

بتوزي���ع الن�صاب على املعلمني كل ح�صب 
تخ�ص�ص���ه، مب���ا ي�صم���ن تدري����ض جمي���ع 
الف�ص���ول الدرا�صي���ة باملدر�ص���ة، وذل���ك 
حفاًظا عل���ى م�صلحة الطلبة و�صر العملية 

التعليمية.

الرد الخامس

باالإ�ص���ارة اإلى املالحظ���ة املن�صورة يف 
جريدتك���م الغراء، حت���ت عن���وان: “اأولياء 
اأم���ور طالب���ات مبدر�صة الدي���ر الإبتدائية 
الإعدادي���ة ل���� “الب���الد”: بناتن���ا بال كتب 
ريا�صي���ات وعربي ودي���ن واجتماعيات”، 
وبعد الرجوع اإلى اجلهة املخت�صة بالوزارة، 
اأف���ادت ب���اأن الطالب���ات ا�صتلم���ن جمي���ع 
الكتب الدرا�صية منذ بدء العام الدرا�صي، 
ا  واأن عدًدا حمدوًدا من الطالبات وخ�صو�صً
م���ن انتقلن م���ن املدار����ض اخلا�ص���ة اإلى 
ه���ذه املدر�ص���ة مل يح�صلن عل���ى الكتب، 
وعلي���ه مت طلب الكت���ب الناق�ص���ة لهن، 
وق���د ا�صتلمت املدر�صة ه���ذه الكتب ومت 

توزيعها عليهن.
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ت�سديد عقوبة �رضب املراأة لل�سجن 5 �سنوات
د جن�س املعتدى عليه... واجلزاء احلايل “خفيف”... احلايكي لـ“$”: القانون النافذ ال ُيحدِّ

وقعـــت رئي�شـــة جلنة �شـــوؤون املـــراأة والطفل 
مبجل�س النـــواب روؤى احلايكي على تعديل ت�رشيعي 
د من عقوبـــة االعتداء على  بقانـــون العقوبات ُي�شدِّ

املراأة حتديدا.
وقالت احلايكـــي لـ “البالد” اإن التعديل ين�س 
على و�شـــع عقوبـــة ال�شجن مدة ال تزيـــد عن خم�س 

�شنوات اإذا كان املجني عليه اأنثى.
وال يحدد الت�رشيـــع النافذ حاليا جن�س املعتدى 
عليه. واأو�شحت احلايكي اأنه بالن�شبة للمراأة احلبلى، 
فاإن العقوبة تكون بظرف م�شدد بالقانون املعمول 
بـــه اإذا ن�شاأ عن االعتداء االإجها�س، وتعديلي تغليظ 

العقوبة اإلى ال�شجن املوؤبد.
ومـــن املقـــرر بحث االقـــراح بقانـــون باللجنة 
املخت�شة مبجل�ـــس النواب الذي �شيعيد فتح اأبوابه 

يف االأ�شبوع الثاين من �شهر اأكتوبر املقبل.

 رد االعتداء
وراأت اأن االقـــراح بقانون ي�شدد العقوبة على 
املعتدي على املـــراأة وحتديدا االعتداء على �شالمة 
ج�شمهـــا الـــذي يف�شي اإلـــى املر�ـــس اأو العجز عن 

االأعمال ال�شخ�شية مدة تزيد عن 20 يوما. 
وبينـــت اأن االقـــراح جـــاء ليـــوازن بـــن وقع 
اجلرميـــة ودرجـــه العقوبـــة التي اعتربهـــا �شخ�شيا 
ال تتنا�شـــب حاليـــا مع كـــون املـــراأة ال ت�شتطيع رد 
االعتداء على �شالمة ج�شدها من جانب من ت�شوِّل له 

نف�شه امل�شا�س ب�شالمة ج�شدها. 
وا�شتنـــدت احلايكـــي يف مذكرتهـــا االإي�شاحية 
املرافقـــة القـــراح القانـــون على املـــادة )20/ اأ( 
بالد�شتـــور، والتـــي تن�ـــس علـــى اأن “ال جرميـــة وال 
عقوبـة اإال بناء على قانون، وال عقاب اإال على االأفعال 

الالحقة للعمل بالقانون الذي ين�س عليها”.

عقوبة خفيفة
باأنهـــا  حاليـــا  النافـــذة  العقوبـــة  وو�شفـــت 
“خفيفـــة”، وال تتنا�شب مع االأفعـــال اجلرمية، والأن 
مبـــداأ التنا�شب بن الفعل اجلرمـــي والعقوبة يجب 
اأن ُيحـــدد علـــى اأ�شا�شـــه العقوبات، فقـــد تقدمت 

باالقراح. 
ونبهـــت اإلـــى اأن الباعث وراء توقيـــع التعديل 
الت�رشيعي ق�شيـــة ال�شيدة املعنفة زهـــراء �شبحي، 
والتـــي ن�رشت ال�شحافة �شورهـــا بالكدمات املوؤملة 

والعن الدامية.
ي�شـــار اإلـــى اأن النيابـــة العامـــة اأحالـــت طليق 

ال�شيـــدة املعنفـــة حمبو�شـــا جلل�شـــة �شتنعقد يوم 
اخلمي�ـــس املوافق 28 �شبتمرب 2017 اأمام املحكمة 

ال�شغـــرى اجلنائية الثالثة عن تهمـــة االعتداء على 
�شالمة ج�شم الغري.

• روؤى احلايكي	

را�سد الغائب

االقراح يوازن بن وقع اجلرمية ودرجة العقوبة“املوؤبد” ملن يعتدي على حامل ويت�شبب باإجها�شها

املراأة ال ت�شتطيع 
رد االعتداء على 

�شالمة ج�شدها 

ق�شية زهراء 
و�شورها بالكدمات 

�شبب تعديل القانون

مقارنة بين القانون النافذ واقتراح الحايكي
نص اقتراح النائب رؤى الحايكيالنص المعمول به حاليا 

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سللامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى 
االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما.

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سللامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى 
االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما، وتكون 

العقوبة السجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات إذا كان المجني عليه أنثى.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة التي ال تجاوز مئة دينار 
إذا لم تصل نتيجة االعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن سللنة أو الغرامة التي ال تجاوز مئة دينار إذا 
لم تصل نتيجة االعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

 وإذا نشأ عن االعتداء على حبلى إجهاضها، تكون العقوبة السجن المؤبد.وإذا نشأ عن االعتداء على حبلى إجهاضها، عد ذلك ظرفا مشددا.

ويظل )الكرسي( 
همهم الوحيد 

يقول الوزيـــر واالأديب غازي الق�شيبي 
رحمه اهلل ب�شيـــاق مذكراته: زارين اأحد رجال 
االأعمـــال البارزيـــن يف مكتبـــي، وطلـــب مّني 
حتديـــد موعـــٍد للغـــداء اأو الع�شـــاء ليدعوين 
اإليـــه، وكنُت وما زلُت اأكـــره هذه املجامالت 
الفارغة، فقلـــُت له: اأنـــت تعرفني مذ كنت 
اأ�شتـــاًذا يف اجلامعـــة، ومل تفكـــر بدعوتي اإال 

عندما �رشُت وزيًرا!
فقال يل: هـــذه الّدعوة لي�شت لك، اإنها 

للكر�شّي الذي جتل�س عليه!
فقلـــُت له: تقديًرا ل�رشاحتك هذه �شوف 

اأقبل الدعوة!
فقال يل بفرح غامر: ومتى املوعد؟

فقلُت له واأنا اأ�شريُ اإلى كر�شيي: �شيف 
ال�رشف اأمامك متى اأحببت اأن تطعمه فافعل، 

اأما اأنا فلي�س عندي وقت.
الق�شيبـــي،  الراحـــل  وياأخذنـــا حديـــث 
ومبـــرارة ليوميـــات اأ�شحـــاب الكفـــاءات يف 
بالدنـــا، وكيـــف اأنهم يفقـــدون الفر�س تلو 
الفر�س، قبالة منافقـــي ال�شلطة والكرا�شي 
واملنا�شب، والذين ال يرون مبعادن الرجال 

وقيمهم، ومبادئهم من �شيء.
ومتثـــل هـــذه اليوميـــات، �شاهـــًدا حيًّا 
باأنه ومتـــى ما بقى الرئي�س علـــى الكر�شي، 
دار حولـــه االهتمـــام، والتوا�شـــل، والتملق، 
مـــن هذه ال�شاكلة من الب�ـــرش، متاًما كالكعكة 
الطازجة التـــي جتذب لها الذبـــاب االأ�شود، 

متى ما ظلت طازجة.
وياأخذنا واقع االأمـــر، اإلى �شيناريوهات 
اإن�شـــات بع�ـــس الروؤ�شـــاء، املغلـــوب علـــى 
وللمتم�شلحـــن،  للمنافقـــن،  اأمرهـــم، 
ول�شدهـــم للنا�ـــس، وبعدهـــم عنهـــم، دون 
اأن ينتهـــزوا فر�شـــة القرب منهـــم، والنظر 

الحتياجاتهم.
واأذكـــر اأنـــه ويف العـــام 2010 حتديًدا، 
وبعـــد اأن فـــاز اأحد الرجـــال امل�شهـــود لهم 
بدماثة اخللق، ومواقف الرجال، باالنتخابات 
النيابية بـــاأن قـــال يل ذات اُم�شية: جلو�شي 
علـــى هذا املقعد لن يزيـــدين �شيًئا، وتركي 
لـــه لـــن ينق�س مـــن �شـــاأين �شيًئـــا، نحن من 
ن�شيف للكر�شـــي القيمة، واالإجنـــاز، ولي�س 

العك�س. 
كذلـــك قـــال يل، وبذلـــك حكمـــة، توجز 

الكثري، وتعلم الكثري. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“اللوهـه” باحلـد... وال�سقر قـد “يطيـر” اإلى ال�سخيـر
�رشارة خالف بن بلدي املحرق و“الثقافة” عن الن�شب:

ك�شفت ع�شو املجل�س البلدي باملحرق �شباح 
الدو�رشي لـ “البالد” عن توّجه ر�شمي الإزالة ن�شب 
ال�شقر مبحافظة املحرق من موقعه، واأن ال�شخري 

املنطقة املر�شحة ال�شت�شافته.
وقالت الدو�رشي لل�شحيفة اإن وفًدا من اأع�شاء 
املجل�ـــس التقـــوا رئي�شـــة هيئة البحريـــن للثقافة 
واالآثـــار ال�شيخة مي بنت حممـــد اآل خليفة حديًثا، 
واأبلغتهم االأخرية باأنـــه �شيجري و�شع ن�شب فني 
موؤلف من حـــروف واآيات لفنـــان بحريني معروف، 

مبوقع ن�شب ال�شقر.
ـــد ن�شب ال�شقـــر بالعـــام 1984. ويقع  و�شيِّ

بجوار متنزه دوحة عراد. 
وذكـــرت الدو�رشي اأنهـــا متحفظة علـــى اإزالة 
ن�شب ال�شقر من موقعه، وميكن حتريكه ملنطقة 
اأخرى باملحافظة، وبخا�شة بامليادين اأو الدوارات 

التي ال يوجد بها ن�شب اأو جم�شمات فنية.
ولفتت اإلـــى اأن رئا�شة هيئـــة الثقافة اأبلغت 
وفد املجل�س باأن املثلث الزراعي، الذي يقع عليه 
ن�شب ال�شقر، �شيكون ماآله اإعادة التخطيط، وفق 

ت�شور تطوير املنطقة باملرحلة املقبلة.
وبّينت اأن موقـــف رئا�شة الهيئة الإزالة ن�شب 
ـــا، واأن  ال�شقـــر يرتبـــط مبـــا اعتربته �شبًبـــا جماليًّ
حمافظـــة املحرق �شت�شهد تثبيـــت جمموعة ن�شب 
مبواقـــع متعـــددة باملرحلـــة املقبلة، ومـــن بينها 
ن�شـــب لطائر “اللوهـــه” مبيـــدان يف مدينة احلد، 
ون�شـــب لطيور بحريـــة عند التقاطـــع القريب من 

قاعدة خفر ال�شواحل املقابلة لنادي احلالة.
وبّينت اأن منطقة ال�شخري مر�شحة ال�شت�شافة 

ن�شب ال�شقر، وفًقا حلديث رئا�شة الهيئة، وذلك 
الرتباط الطائر بالبيئة الربية بتلك املنطقة.

وردت الدو�رشي اأن جمموعة من اأهايل املحرق 
متحفظون على اإزالة الن�شـــب، وبع�شهم اأبلغوها 
بعزمهم توقيـــع عري�شة لوقف هذا التوّجه، وذلك 
الأن الن�شب يرمز لقوة رجاالت املحرق واملحافظة 

التي اأطلق عليها جاللة امللك “اأم املدن”.
وحتدثـــت عـــن حتفظ مماثـــل لو�شـــع ن�شب 
لطيـــور مثـــل “اللوهـــه” باملحافظـــة، لتحفظـــات 
اجتماعيـــة مرتبطة بذلـــك، على الرغـــم من وجاهة 
البحريـــة  البيئـــة  ملخلوقـــات  جم�شمـــات  و�شـــع 

باملنطقة.

املحـــرق – جمل�س بلدي املحرق: ك�شف ع�شو 
جمل�ـــس املحرق البلدي جنـــم اآل �شنـــان عن هوية 
الفنان البحريني م�شمم جم�شم ال�شقر ال�شهري يف 
املحرق وهو رجـــل االأعمال البحريني حممد عبداهلل 
جناحي، الذي اأهـــدى البحرين هذا العمل م�شتلهماً 
�شقـــراً كان ميتلكـــه املرحـــوم ال�شيـــخ را�شد بن 
عي�شـــى بـــن �شلمـــان اآل خليفة )طيـــب اهلل ثراه(. 
وعلق اآل �شنان اأن هذه املعلومة احلا�شمة تدح�س 
حجـــة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واالآثـــار ال�شاعية 
الإزالـــة ن�شب ال�شقر بحجة “فقـــدان هوية الفنان 

يف العديـــد من املج�شمات يف الف�شـــاءات العامة” 
وذلـــك على ل�شان رئي�شة الهيئة يف اخلرب املن�شور 
بتاريـــخ 25 �شبتمرب اجلـــاري 2017. وقال م�شمم 
جم�شم ال�شقر حممد جناحي اإنه قرر يف �شنة 1983 
اأن ُيهـــدي وطنه الهدية تعبـــرياً عن هوية اململكة 
وتراثهـــا، واعتـــزازاً بالرمـــوز التـــي متيـــز الوطن 
وت�شاه���م يف تقوي���ة ارتب���اط ه���ذا ال�شع���ب الويف 
بقيادته وتراب وطنه، ولي�س هنالك اأجمل من هذا 
الرم���ز الثقايف ذي االرتباط العميق لدى جميع اأهل 
البحريـــن. ووا�شـــل: كان لرئي�س الهيئـــة البلدية 

املركزيـــة اآنـــذاك املغفـــور له ال�شيـــخ عبداهلل بن 
حممـــد بن اإبراهيم اآل خليفة دور اأ�شا�س يف اعتماد 
هذه الفكرة واإظهارها اإلى النور، حيث رحب بهذه 
املبادرة وفتـــح اأبوابه اأمام االإبداعـــات البحرينية. 
وتابع: طلبـــُت من ال�شيخ عبداهلل )طيب اهلل ثراه( 
اأن يرينـــي �شقـــراً حقيقياً اأمل�شه بيـــدي الأ�شتلهم 
العمـــل، والأقي�ـــس اأبعـــاده وتفا�شيلـــه لتنفيذها 
بدقة، فاأو�شلني باملرحوم ال�شيخ را�شد بن عي�شى 
بن �شلمـــان اآل خليفة، الذي قام م�شكوراً باإطالعي 

على اإحدى �شقوره العزيزة على قلبه.

وقـــال اإنـــه اأخذ مـــن ال�شقر اململـــوك لل�شيخ 
را�شـــد )طيب اهلل ثـــراه( كل االأبعـــاد والتفا�شيل 
الدقيقـــة، حتى تبلورت يف ذهنه ال�شورة النهائية 
للعمـــل  مب�شاعدة رئي�س الهيئة البلدية املركزية، 
وقـــد وفقنـــا اهلل يف اإجناز العمـــل ونقله يف موكب 
مهيب �شار مـــن ور�شة العمل عرب ج�رش ال�شيخ حمد 
اإلى حيـــث مكانه االآن �شاخماً قـــرب مطار البحرين 
الـــدويل. واأكـــد البلـــدي جنـــم اآل �شنـــان اأن اأهايل 
املحرق بغالبيتهم ال�شاحقة يرف�شون اإزالة جم�شم 

ال�شقر الواقع على طريق املطار.

• ن�شب ال�شقر باملحرق	 • �شباح الدو�رشي	

ليلى مال اهلل 

حمرر ال�سوؤون املحلية

ا�ستلهام ن�سب “ال�سقر” لطائر ميلكه املرحوم را�سد بن عي�سى 
“بلدي املحرق” ملتقًيا امل�شمم... حممد جناحي:

م�رضوع اإ�سكان “القرّية” ي�ستوعب 101 بيت
توجيهات رئي�س الوزراء اأثلجت �شدور االأهايل... بن رجب لـ“$”:

ثمنت ع�شو املجل�س البلـــدي للمنطقة ال�شمالية 
بـــدور جعفر بـــن رجـــب التوجيهات الكرميـــة لرئي�س 
الـــوزراء �شاحـــب ال�شمـــو امللكـــي االأمـــري خليفـــة بن 
�شلمـــان اآل خليفة لوزارة االإ�شـــكان لتلبية احتياجات 
قرية القرّية من اخلدمـــات االإ�شكانية من خالل م�رشوع 
اإ�شـــكاين وا�شتيفـــاء طلبـــات االأهايل فيهـــا باملدينة 
ال�شمالية. وقالت اإن هذه التوجيهات ال�شامية اأثلجت 
�شدور االأهـــايل الذين يحلمـــون باال�شتقرار يف “بيت 

العمر” بعد طـــول انتظار. واأ�شادت بـــن رجب بجهود 
جمعيـــة القرّية اخلريية والقائمـــن عليها وموؤازرتهم 
لتحـــركات املجل�س البلـــدي وممثلة املنطقـــة والتي 
اأ�شهمـــت يف حلحلة هذا امللف والدفع به قدًما و�شوالً 
ل�شدور التوجيهات ال�شامية من رئي�س الوزراء ب�شاأن 
امل�ـــرشوع االإ�شـــكاين بالقرية. ونّوهـــت بدعم املجل�س 
البلـــدي للمنطقة ال�شمالية بنيـــل اأهايل القرّية حقهم 
االإ�شـــكاين، وذلـــك من خـــالل توقيعها علـــى تو�شية 
بتخ�شي�س عقار بالقرية مبجمع 547 بالقرية مل�رشوع 
اإ�شكاين ومركز ريا�شي، والذي توِّج مبوافقة احلكومة. 

وحتدثت عـــن معاناة اأهايل القرية من بعد زيادة عدد 
الطلبات االإ�شكانية لعموم �شكان املحافظة ال�شمالية. 
وبّينـــت اأن م�شاحة العقار ت�شـــل لقرابة 32797 مًرا 
مربًعـــا، وهي اأر�س خاليـــة، واالأكرث منا�شبـــة لت�شييد 
امل�ـــرشوع االإ�شكاين بها، وقد ت�شتوعب بناء 101 بيت. 
وقالـــت اإن االأر�ـــس تطل علـــى طريـــق 4720، وعلى 
�شارع 43 مبجمع 574، يف الدائرة ال�شابعة باملحافظة 
ال�شمالية. وذكرت اأن موقـــع االأر�س يقع �شمال قرية 
القرّيـــة، وتبعد عـــن �شارع اجلنبية غربـــا م�شافة 280 

•مًرا، وتبعد عن القرية جنوبا م�شافة 600 مر. بدور بن رجب	



“البحرين الإ�شالمي” ي�شارك 
يف موؤمتر التمويل بلندن

لن���دن - البحري���ن الإ�شالم���ي: �شارك بن���ك البحرين 
الإ�شالم���ي يف اإح���دى اجلل�ش���ات النقا�شية ملوؤمت���ر اأخبار 
التموي���ل الإ�شالم���ي )FinTech( ال���ذي اأقيم بلندن يف 
الف���رة من 11 اإل���ى 13 �شبتمرب اجلاري. وق���ال الرئي�س 
التنفي���ذي للبنك ح�شان ج���رار “تاأت���ي م�شاركتنا يف هذا 
املوؤمت���ر دعم���اً من���ا لروؤية البحري���ن، ومب���ادرات جمل�س 
التنمي���ة القت�شادية ال�رشيك ال�شراتيجي لهذا املوؤمتر، 
جلعل اململكة مركزاً رئي�شاً لتقنية التمويالت يف املنطقة، 
ولبيان جهد املوؤ�ش�شات املالي���ة بالرتقاء بالتكنولوجيا 

التمويلية التي تقوم بها لتطوير هذا القطاع”.

 تغطية اأذونات خزانة بواقع 35 مليون دينار 
املنام���ة - املركزي: اأعلن م�رشف البحرين املركزي ع���ن تغطية الإ�شدار رقم 1671 
)ISINBH0003348D19( م���ن اأذون���ات اخلزان���ة احلكومية ال�شهري���ة التي ي�شدرها 

نيابة عن احلكومة.
وتبل���غ قيم���ة الإ�شدار 35 ملي���ون دينار لف���رة ا�شتحقاق 182 يوماً تب���داأ يف الأول 
م���ن اأكتوبر2017 وتنته���ي يف الأول من اأبريل 2018، كما بلغ مع���دل �شعر الفائدة على 
هذه الذون���ات 3.01 % مقارنة ملعدل �شعر الفائدة لأذونات الإ�شدار ال�شابق بتاريخ 3 

�شبتمرب2017 حيث بلغ 2.75 %.
وبل���غ معدل �شعر اخل�شم 98.502 % ومت قبول اأقل �شعر للم�شاركة بواقع 98.457 

% علماً باأنه قد متت تغطية الإ�شدار بن�شبة 120 %.
كم���ا بلغ الر�شي���د القائم لأذونات اخلزانة م���ع هذا الإ�شدار ما قيمت���ه 1.985 مليار 

دينار.

  للتوا�شل:  )ق�شم القت�شاد: 17111455(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
 7 م�������������ن  ن��������ق��������ط��������ة   4.5 ع���������ل���������ى  ح���������������ش�������ل�������ت  امل��������م��������ل��������ك��������ة 

البحرين الرابعة عربًيا والـ 44 عاملًيا يف “التناف�سية”
بح�شب تقرير املنتدى القت�شادي العاملي 

احتل���ت البحري���ن الرتي���ب الراب���ع عل���ى 
م�شت���وى ال���دول العربي���ة وال���� 44 عاملي���ا يف 
تقرير التناف�شي���ة 2017 ال�شادر عن املنتدى 

القت�شادي العاملي.
عربي���ا  الأول  باملرك���ز  الإم���ارات  وج���اءت 
والرتيب 17 عامليا، ثم قطر بالرتيب الثاين 
عربيا وال� 25 عاملي���ا، تلتها ال�شعودية الثالثة 
عربي���ا وال���� 30 عامليا ث���م البحري���ن ف�شلطنة 
ُعمان اخلام�شة عربيا و62 عامليا، تلتها الأردن 
ال�شاد�ش���ة عربيا و65 عامليا، وتاأخرت م�رش اإلى 
الرتي���ب ال� 100 عل���ى م�شتوى الع���امل لكنها 
اعتربت الأف�ش���ل باملنطقة كونها تقدمت 14 

مرتبة.
وكانت البحرين يف الرتيب اخلام�س عربيا 

وال� 39 عاملياً يف املوؤ�رش 2016.
والتقري���ر ال���ذي �ش���در اأم�س يع���د مبثابة 
تقيي���م �شن���وي للعوام���ل التي ت�شه���م يف دفع 
عجلة الإنتاجية والزده���ار يف اقت�شاد اأكرث من 

140 دولة حول العامل.
وي�شتند ترتي���ب تناف�شية الدول اإلى موؤ�رش 
التناف�شي���ة العاملي���ة ال���ذي ح���دده املنت���دى 
القت�ش���ادي العامل���ي للم���رة الأول���ى يف العام 
يف  املوؤ����رش  درج���ات  احت�ش���اب  ويت���م   ،2004
اإط���ار تعري���ف التناف�شي���ة بو�شفه���ا جمموعة 
من املوؤ�ش�ش���ات وال�شيا�ش���ات والعوامل التي 
حتدد م�شتوى اإنتاجية الدولة، وذلك عن طريق 
جم���ع البيانات العامة واخلا�ش���ة املتعلقة بنحو 
12 فئ���ة اأ�شا�شي���ة، متثل الدعائ���م الأ�شا�شية 
للتناف�شية، والتي تكّون جميعها �شورة �شاملة 
للو�شع التناف�شي للدولة، وتتمثل هذه الفئات 
يف املوؤ�ش�ش���ات، والبت���كار، وبيئ���ة القت�شاد 
الكل���ي، وال�شحة والتعليم الأ�شا�شي، والتعليم 
الع���ايل والتدري���ب، وكف���اءة اأ�ش���واق ال�شل���ع، 
وكف���اءة �ش���وق العم���ل، وتطوير �ش���وق املال، 
واجلاهزي���ة التقني���ة، وحج���م ال�ش���وق، وتطور 

الأعمال والبتكار.
ومينح امل�ؤ�رش تقييماً للدول بح�سب النقاط 
)0 - 7 نقطة(، وكلما اقرب تقييم الدولة من 

النقطة 7، فاإن ذلك يعني تقدمها يف املوؤ�رش.
وح�شل���ت البحري���ن عل���ى 4.5 نقطة، وهي 
قريبة من تلك املتحقق���ة العام املا�شي حيث 
بلغ���ت 4.52 نقطة، يف حني اأنه���ا ح�شلت على 

4.48 نقط���ة يف العام 2015، و4.45 يف 2013 
و4.63 يف العام 2012.

وخل�س التقري���ر - على امل�شتوى العاملي 
- اإل���ى اأن القت�شادات ل ت���زال معر�شة خلطر 
ال�شدم���ة، واأنه���ا غ���ر مهي���اأة ملوج���ة البتكار 

والت�شغيل الآيل املقبل.
واأك���د اأن اأ�شعار النفط والغ���از املنخف�شة 
اأج���ربت دول منطق���ة ال����رشق الأو�ش���ط و�شمال 
افريقي���ا على تنفي���ذ العديد م���ن الإ�شالحات 
الرامي���ة اإلى تنوي���ع القت�ش���اد وال�شتثمار يف 

البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية.
وبني التقرير الذي �شدر عن املنتدى اأم�س 
ومقره جنيف اأن فر����س النتعا�س القت�شادي 
امل�شتدام ل تزال معر�شة للخطر بعد مرور عقد 
على الأزم���ة املالية العاملي���ة، مرجعا ذلك اإلى 
ف�شل الق���ادة وال�شيا�شيني و�شن���اع القرار يف 
�شن القوانني وتنفيذ الإ�شالحات الالزمة لدعم 
القدرة التناف�شية وحتقيق زيادات يف الإنتاجية 

التي ُيعترب العامل يف اأم�س احلاجة اإليها.
وُيع���د التقري���ر تقييم���اً �شنوي���اً للعوامل 

املوؤدية اإلى زيادة اإنتاجية الدول وازدهارها.
وللع���ام التا�ش���ع عل���ى الت���وايل، تت�ش���در 
�شوي�رشا موؤ�رش التناف�شي���ة العاملية كونها اأكرث 
القت�ش���ادات تناف�شية يف العامل، �شابقًة بذلك 
الوليات املتحدة الأمركية و�شنغافورة بفارق 

�شئيل ثم هولن���دا فاأملانيا تبعتها هونغ كونغ 
تاله���ا ال�شوي���د وبعده���ا بريطاني���ا فالياب���ان 
وفنلندا. ه���ذا وحققت ال�شني اأعلى مرتبة بني 
جمموع���ة دول الربيك����س، حي���ث زادت مبعدل 

درجة واحدة لت�شل اإلى املرتبة 27.
وا�شتن���اداً اإل���ى بيان���ات موؤ����رش التناف�شية 
العامل���ي الت���ي تعود اإل���ى ع�رش �شن���وات، يربز 
تقري���ر ه���ذا العامل ث���اث نقاط مث���رة للقلق، 
منه���ا النظام امل���ايل، حيث ل ت���زال م�شتويات 
“ال�شالمة” تتعافى من �شدمة عام 2007 حتى 
انه���ا انحدرت اإلى م�شتوي���ات متدنية يف بع�س 

دول العامل.
ما يبعث عل���ى القلق، خ�شو�ش���اً اإذا اأخذنا 
بعني العتبار الدور اله���ام الذي يلعبه النظام 
املايل يف تي�شر ال�شتثمار يف البتكار الذي هو 

اأ�شا�س الثورة ال�شناعية الرابعة. 
اأن  يف  فتتمث���ل  الثاني���ة،  النقط���ة  اأم���ا 
م�شتويات القدرة التناف�شية تزداد ول تقّل من 
خالل اجلمع بني درج���ات املرونة �شمن القوى 

العاملة واحلماية الكافية حلقوق العمال. 
وم���ع تعطي���ل وفق���دان اأعداد كب���رة من 
الوظائف كنتيجة لنت�شار الروبوتات والت�شغيل 
الآيل، فاإن���ه م���ن املهم جداً خل���ق ظروف ميكن 
لها اأن ت�شمد اأمام ال�شدمات القت�شادية واأن 

تدعم العمال خالل الفرات النتقالية.

ه���ذا وتخل����س بيان���ات موؤ����رش التناف�شية 
العامل���ي اإل���ى اأن ف�ش���ل البت���كار يف حتفي���ز 
وحتقي���ق الإنتاجي���ة غالب���اً م���ا يع���ود اإلى عدم 
التكنولوجي���ا  يف  ال�شتثم���ار  ب���ني  الت���وازن 
واجله���ود املبذولة لتعزيز اعتم���اد البتكار يف 

خمتلف مناحي القت�شاد ب�شكل عام. 
التنفي���ذي  والرئي����س  املوؤ�ش����س  وق���ال 
كالو����س  العامل���ي  القت�ش���ادي  للمنت���دى 
�ش���واب “�ست�سبح القدرة عل���ى البتكار ال�سمة 
التناف�شي���ة  للق���درة  واملح���ددة  الأ�شا�شي���ة 
العاملي���ة �سيئاً ف�سيئ���اً، و�سُت�سب���ح امل�اهب 
اأك���رث اأهمية من راأ�س امل���ال، وعليه فاإن العامل 
يخ���رج من ع�رش الراأ�شمالية، اإلى ع�رش املوهبة”. 
واأ�شاف “�شتكون الدول الت���ي ت�شتعد للثورة 
ال�شناعية الرابعة وتعزز يف الوقت ذاته ُنظمها 
ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة والجتماعي���ة، ه���ي 

الفائزة يف �شباق التناف�شية العاملي”.

مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017
متكن���ت كّل من �شوي����رشا وهولندا واأملانيا 
م���ن املحافظ���ة عل���ى مراكزه���ا املتقدم���ة يف 
املرك���ز الأول والرابع واخلام����س على التوايل، 
اأم���ا التغير الوحيد يف املراك���ز اخلم�شة الأولى 
فه���و يف ترتي���ب الوليات املتح���دة الأمركية 
و�شنغاف���ورة، واللتان تبادلت���ا مركزهما الثاين 

والثال���ث. اأم���ا املرات���ب الع����رش الأول���ى، فكان 
الفائز الأكرب فيها هو هوجن كوجن، التي قفزت 
ث���اث مرات���ب لتخط���ف املرك���ز ال�ساد�س من 
ال�شوي���د التي حّل���ت �شابعًة هذا الع���ام متبوعًة 
باململكة املتحدة )8( واليابان )9(، والتي خ�رش 
كل منها مرتبة واحدة. اأما املركز العا�رش، فكان 

من ن�شيب فنلندا. 
ويف اأوروبا، خ����رشت فرن�شا، وهي ثاين اأكرب 
اقت�ش���ادات املنطق���ة، مرتبة واح���دة لتحّل يف 
املركز 22. وب�شكل ع���ام، يظهر حت�شنا �شئيالً 
يف �ش���ّد الفجوة بني �شمال وجنوب اأوروبا، على 
الرغم من تغر طفيف يف ترتيب اإ�شبانيا )34( 
واإيطالي���ا )43(، واليون���ان )87(. ه���ذا وق���د 
متكن���ت الربتغ���ال من التف���وق عل���ى اإيطاليا 
وت�شّل���ق اأربع مرات���ب لت�شل اإل���ى املركز 42. 
و�شه���دت الجتاه���ات العامة على م���دى العقد 
املا�شي يف اأوروبا حت�شناً يف النظم الإيكولوجية 
لالبت���كار، وتدهوراً مقلق���اً يف بع�س املوؤ�رشات 
التعليمي���ة الهامة،هذا وق���د ح�شنت رو�شيا من 
ترتيبها حيث ارتفعت خم�س مراتب لت�شل اإلى 
املركز 38. ولع���ّل التح�شين���ات يف املتطلبات 

الأ�شا�شية والبتكار هي التي تدفع الزيادة.
ول ت���زال اأمركا ال�شمالي���ة واحدة من اأكرث 
املناط���ق تناف�شي���ًة يف العامل. فه���ي رائدة يف 
جم���ال البت���كار، وتطوي���ر الأعم���ال التجاري���ة، 
وال�شتعداد التكنولوج���ي، وعليه فاإن ترتيبها 
قريب من املراكز الأول���ى يف ركائز التناف�شية 
الأخ���رى، م���ا �شاه���م يف رفع م�شت���وى الوليات 
املتح���دة اإلى املركز الث���اين، وحت�شني ترتيب 

كندا التي حّلت يف املركز الرابع ع�رش.
اأما منطقة ال����رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
فح�ّشن���ت م���ن متو�شط اأدائها ه���ذا العام، على 
الرغ���م من تده���ور البيئة القت�شادي���ة الكلية 
يف بع�س ال���دول. وق���د اأجرب انخفا����س اأ�شعار 
النف���ط والغ���از ه���ذه املنطق���ة عل���ى تنفي���ذ 
الإ�شالح���ات الرامي���ة اإلى تعزي���ز التنويع، وقد 
اأدت ال�شتثم���ارات الكثيف���ة يف البنية التحتية 
الرقمية والتكنولوجية اإلى حت�شينات كبرة يف 
جمال اجلاهزية التكنولوجية. اإل اأن ذلك مل يوؤّد 
بعد اإلى حت���ول كبر بنف�س الق���در يف م�شتوى 
البت���كار يف املنطق���ة. وقد ت�ش���ّدرت الإمارات 
العربي���ة املتحدة )17( ال���دول العربية، تليها 
قطر )25(، يف حني �شّجلت م�رش التح�ّشن الأكرب 

)يف املرتبة 101، متقّدمة 14 مرتبة(.

•  البحرين حتافظ على و�شعها التناف�شي رغم الظروف القت�شادية ال�شعبة التي متر بها املنطقة والعامل	

 مازن الن�سور

“األبا” تعتمد اخلطة الت�سويقية لـ 2018
“اخلط ال�شاد�س” ي�شر بح�شب الربنامج 

ع�شكر - األب���ا: اأعلنت �رشكة اأملنيوم البحرين 
)الب���ا(، ع���ن التق���دم بخط���وات ثابت���ة يف م�رشوع 
اخلط ال�شاد����س للتو�شعة، والذي �شي�شمن النمو 
امل�شتقبل���ي لل�رشك���ة من خ���الل اإنت���اج اأول معدن 
من�شهر م���ع الأول من يناي���ر 2019، وذلك وفقا 
لرئي�س جمل����س الإدارة ال�شيخ دعي���ج بن �شلمان 

بن دعيج اآل خليفة.
وقال ال�شيخ دعيج عق���ب الجتماع الف�شلي 
ملجل����س اإدارة ال�رشكة اأم�س “متكن���ا من ا�شتعادة 
خ���ط ال�شهر اخلام�س ب�شكل �رشي���ع واآمن، ونتطلع 
الآن لتحقي���ق الأداء اجلي���د يف الإنت���اج م���ع نهاية 
الع���ام 2017. كم���ا اأنن���ا نتطل���ع لتاأم���ني الق�شم 
الثاين من متويل وكالت ال�شادرات الئتمانية يف 
نهاية هذا العام”. وخالل الجتماع، وافق املجل�س 
على حم�رش الجتماع ال�شاب���ق املنعقد بتاريخ 25 
مايو املا�شي، والبيانات املالية ن�شف ال�شنوية، 
وكذل���ك اخلطة الت�شويقية لعام 2018. كما راجع 
املجل�س التقارير املقدمة م���ن اللجنة التنفيذية 
وجلن���ة التدقيق التابع���ة ملجل����س الإدارة وجلنة 
الرت�سي���ح واملكاف���اآت. كما اطلع عل���ى تط�رات 
ا�شتع���ادة خ���ط ال�شه���ر اخلام�س بالكام���ل، واأداء 

ال�رشك���ة املايل حتى تاريخه، وكذلك اأداء ال�شالمة، 
وم�رشوع خط ال�شهر ال�شاد�س للتو�شعة، واملرحلة 
الثاني���ة من م����رشوع تاينت، واآخ���ر توجهات �شوق 

الأملنيوم ب�شكل عام.
وواف���ق املجل�س عل���ى تعيني عل���ي البقايل 
نائباً للرئي�س التنفيذي ورئي�شاً تنفيذياً ل�شل�شلة 

الإم���دادات، يف ح���ني مت تعي���ني ولي���د التميمي 
رئي�شاً تنفيذياً لل�شوؤون الإدارية.

يتاألف جمل�س اإدارة البا من 6 اأع�شاء معينني 
من قبل �رشكة ممتل���كات البحرين القاب�شة، وهم 
بالإ�شافة اإلى رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخ دعيج 
ب���ن �شلمان بن دعي���ج اآل خليف���ة كل من يو�شف 

عبداهلل تقي، اأ�شامة حممد العري�س، يا�رش حميدان، 
حمم���د كم�شك���ي، و�شه���ى كارزون. والع�ش���وان 
املعين���ان من قب���ل �رشك���ة �شاب���ك لال�شتثمارات 
ال�شناعية هما اأحمد حممد اجلرب وعلي ال�شمراين، 
اإ�شافة اإلى الع�شوي���ن امل�شتقلني عوي�س خلف 

احلارثي ومطلق حمد املري�شد.

• جانب من اجتماع جمل�س الإدارة اأم�س	

املنام���ة - مبا�رش: هبط موؤ����رش بور�شة البحرين 
يف نهاي���ة تعامالت اأم�س، ب�شغط الأ�شهم القيادية، 

و�شط �شيولة منتع�شة بال�شوق.
وتراجع املوؤ�رش الع���ام للبحرين بنحو 0.07 %، 
لي�شل اإلى م�شت���وى 1291.03 نقطة، خا�رشاً 0.86 

نقطة.
وتاأثر امل�ؤ�رش بهب�ط قطاع ال�سناعة 0.96 %، 

ب�شغط �شهم البا 0.99 %.
وق���اد �شه���م بتلكو املراج���ع 0.97 %، قطاع 

اخلدمات للهب�ط بنح�0.37 %.
كم���ا �شهد قط���اع ال�شتثم���ار انخفا�ش���اً اأي�شاً 

بن�شبة 0.34 %، بفعل جى اف ات�س 1.08 %
وج���رى التداول على 6.9 ملي���ون �شهم مقابل 
4.3 مليون �شهم بجل�شة الثنني ، ب�شيولة قيمتها 
نح���و 2.98 ملي���ون دين���ار مقابل نح���و 1.8 مليون 
دينار اأم�س الأول، من خالل تنفيذ نحو 140 تنفيذ .
واملتعامل���ني  للو�شط���اء  البور�ش���ة  واأعلن���ت 
اأنه���ا �شتغلق اأبوابها )الت���داولت( مبنا�شبة ذكرى 
عا�شوراء لع���ام 1439 للهجرة يومي الأحد والثنني 
املقبل���ني، عل���ى اأن يع���اود العم���ل ي���وم الثالث���اء 

املوافق 3 اأكتوبر2017.

 تراجع “البور�شة” 
مع ارتفاع حجم التداولت
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امل�سيفر: “معادن” ت�ساهم يف �سد نق�ص التغذية ال�سليمة يحتل املرتبة الثانية باالقت�سادات اخلليجية  “البرتوكيماويات” 

ال�سعدون وكاجن واو ي�ستعر�سان اال�سرتاتيجيات الفعالة النتاج االأ�سمدة 

اأكد اأن قطاع الأ�صمدة ذو �صفة ت�صديرية... جواهري:

ل�صناع���ة  اخللي���ج  �رشك���ة  رئي����س  اأك���د 
البرتوكيماويات )جيب���ك( عبدالرحمن جواهري اأن 
قط���اع البرتوكيماوي���ات يف دول جمل����س التعاون 
اخلليجي يعتر من اأك���ر القطاعات الإنتاجية غري 
النفطي���ة، ويحتل املرتبة الثاني���ة يف القت�صادات 
ال�صناع���ات  قط���اع  اأن  مو�صح���ا  اخلليجي���ة، 
البرتوكيماوي���ة، ب���ات ي�صكل اأح���د اأه���م الأن�صطة 
ال�صناعية التحويلية، وم���ورداً اأ�صا�صياً لل�صناعات 
البرتوكيماوي���ة يف الع���امل. ونوه جواه���ري بالأدوار 
املهم���ة الت���ي تلعبه���ا �رشكت���ه يف ه���ذا امل�صمار، 
خا�صة بالنظر اإلى النمو الكبري الذي ي�صهده قطاع 
الأ�صم���دة يف منطقة اخللي���ج العربي ال���ذي يعتر 

قطاع���اً ذو �صفة ت�صديرية ق���د �صهد خالل الفرتة 
الأخرية معدلت منو عالية.

ج���اء ذل���ك يف اجلل�ص���ة الفتتاحي���ة ملوؤمت���ر 
الأ�صم���دة يف دورت���ه الثامن���ة اأم����س، حي���ث اأك���د 
جواه���ري على التط���ور الكبري ال���ذي ت�صهده هذه 
ال�صناعة يف منطق���ة اخلليج العربي، م�صرياً اإلى اأن 
املوؤمت���ر الثامن لالأ�صم���دة يعتر من�ص���ة اأ�صا�صية 
لتب���ادل املعرف���ة وتعزي���ز التوا�صل ب���ن ال�رشكاء 
ال�صرتاتيجي���ن الإقليمين والعاملين واأ�صحاب 
العالق���ة، حيث يتي���ح للم�صارك���ن ال�صتفادة من 
ال���روؤى املتعّمقة للروؤ�ص���اء التنفيذين يف �رشكات 

البرتوكيماويات الرائدة عاملياً. 

حت����دث اي�ص����ا يف اجلل�ص����ة الفتتاحية ملوؤمتر 
الأ�صم����دة يف ن�صخت����ه الثامنة اأم�����س كل من الأمن 
للبرتوكيماوي����ات  اخلليج����ي  لالحت����اد  الع����ام 
وكب����ري  ال�صع����دون  عبدالوه����اب  والكيماوي����ات، 

للبح����وث  عب����داهلل  املل����ك  مرك����ز  يف  الباحث����ن 
والدرا�ص����ات البرتولية، كاجن واو، حيث تطرق كل 
منهما اإلى ال�صرتاتيجيات الفعالة لإنتاج الأ�صمدة 
وامل�صاهم����ة يف حتقي����ق الأمن الغذائ����ي العاملي، 

وبناء م�صتقبل م�صتدام، اإلى جانب ا�صتعرا�س اأهم 
امل�صتج����دات التكنولوجية الت����ي ت�صهدها �صناعة 
الأ�صمدة العاملية وحتديث وحدات النتاج للتحكم 

بالنوعية والأ�صعار ومكافحة التلوث. 

وعلى هام�����س املوؤمتر، مت تنظيم ور�صة عمل 
وزي����ارة ا�صتطالعي����ة اإل����ى مقر املجم����ع ال�صناعي 
ل�رشك����ة اخلليج ل�صناع����ة البرتوكيماويات )جيبك( 
ال����ذي �صارك في����ه 30 طالب من طلب����ة اجلامعات 

ب����دول اخللي����ج العربي الت����ي تهدف اإل����ى تعريف 
الطلبة بالدور احليوي الذي تلعبه �صناعة الأ�صمدة 
واأهمي����ة خل����ق ق����ادة امل�صتقب����ل له����ذه ال�صناعة 

الواعدة يف منطقة اخلليج العربي.  

• عبدالرحمن جواهري	

األقى الرئي�س التنفيذي ل�رشكة التعدين 
ال�صعودي���ة “معادن” خال���د امل�صيفر، كلمة 
الأ�صم���دة  ملوؤمت���ر  الفتتاحي���ة  اجلل�ص���ة  يف 
ال�صن���وي يف دورت���ه الثامنة، ت�صمن���ت روؤية 
ال�رشكة للم�صاريع امل�صتقبلية لهذه ال�صناعة 
امل�صاري���ع  ات�ص���اع  واأهمي���ة  ال�صرتاتيجي���ة 
امل�صتقبلي���ة بالإيجابية والتوج���ه البتكاري، 
وذلك م���ن اأجل امل�صاهم���ة يف توفري الفائدة 
احلقيقي���ة للمالين م���ن النا�س ممن يعانون 

نق�س التغذية ال�صليمة. 
مار����س   23 يف  “مع���ادن”  وتاأ�ص�ص���ت 
ع���ام 1997، براأ����س م���ال يبلغ ت�صع���ة مليار 
ومئت���ان وخم�صن ري���ال �صع���ودي، ويرتكز 
اهتم���ام مع���ادن على ن�ش���اط الذه���ب الذي 

ي�صم���ل ت�صغيل خم�ص���ة مناج���م للذهب هي: 
وال�صخي���رات،  واحلج���ار،  الذه���ب،  مه���د 
وبلغ���ة، والأمار. تقوم ال�رشك���ة بتطوير م�رشوع 
الفو�صف���ات وم����رشوع الأملني���وم وم�صاري���ع 

اأخرى. 

ر  90 % من اإنتاجه لل�رشق االأق�سى وزير النفط: �سوق االأ�سمدة ُي�سدِّ
لدى تد�صينه موؤمتر “جيبكا” الثامن 

عزوز علي من �ساحية ال�سيف

اأك���د وزي���ر النفط ال�صي���خ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة اأن النم���و الهائ���ل يف عدد ال�ص���كان واحلاجة 
امللح���ة اإلى ت�رشيع عملية اإنت���اج الغذاء فر�صة كرى 
ملنتجي الأ�صم���دة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
التي تعت���ر مركزاً عاملي���اً مهماً ل�صناع���ة الأ�صمدة 
الكيماوي���ة، وبالنظ���ر اإلى واق���ع هذا ال�ص���وق الذي 
ي�صدر اأكرث من 90 % من اإنتاجه الكلي من الأ�صمدة 
النيرتوجينية )الأمونيا واليوريا( اإلى ال�رشق الأق�صى، 
للم�صاهم���ة يف اجلهود العاملية الرامية اإلى الت�صدي 
لتحدي���ات الأم���ن الغذائي، من خالل توف���ري اإمكانية 
ال�صتخ���دام الفع���ال للم���وارد. و�ص���دد الوزير على 
����رشورة ال�رشاك���ة ال�صرتاتيجية احلقيقي���ة والتعاون 
الوطي���د للتغلب عل���ى التحديات الت���ي تواجه هذه 
ال�صناع���ة احليوي���ة التي تتمث���ل يف التغري املناخي، 
والنزاعات، والهج���رة، وذلك من اأجل موا�صلة طريق 

التنمية امل�صتدامة التي ين�صدها اجلميع.
جاء ذلك لدى افتت���اح وزير النفط، �صباح اأم�س 
املوؤمت���ر  2017، فعالي���ات  �صبتم���ر   27 الأربع���اء 
الثامن لالأ�صمدة لالحت���اد اخلليجي الذي ت�صت�صيفه 
البحري���ن لأول م���رة خالل الف���رتة 26 – 28 �صبتمر 
اجل���اري بفن���دق الريت���ز كارلت���ون البحري���ن حت���ت 
�صع���ار “البداي���ات اجلدي���دة: ع���ودة اإل���ى النم���اء”، 
بح�صور رئي�س الحت���اد العربي لالأ�صمدة الكيميائية 
�صع���د اأبو املعاط���ي ورئي�س �رشكة اخللي���ج ل�صناعة 
البرتوكيماويات، عبدالرحمن جواهري والأمن العام 

لالحت���اد اخلليج���ي للبرتوكيماوي���ات والكيماويات 
“جيب���كا”، عبدالوه���اب ال�صع���دون وعدد م���ن كبار 

ال�صخ�صيات. 
واأك���د الوزي���ر على ����رشورة تبن���ي دول منطقة 
اخللي���ج ومنطق���ة ال�رشق الأو�ص���ط و�صم���ال افريقيا 
روؤي���ة الأمم املتحدة املرتك���زات اخلم�صة التي تقوم 
عليه���ا وه���ي “الأف���راد” و”الكوك���ب” و”الزدهار” 
و”ال����رشاكات” واأخ���رياً “ال�ص���الم” باعتباره���ا الإطار 
الذي ينبغي العمل من خالل���ه يف حتقيق ال�صتدامة، 
منوه���اً مبراع���اة حت�ص���ن املحا�صي���ل واإدارة املياه 
وال�صحة العامة للرتبة من خالل ال�صتخدام املتوازن 

والفعال لالأ�صمدة لزيادة الإنتاج الزراعي.
وق���د ا�صت�صهد الوزي���ر بالتجرب���ة البحرينية يف 
ه���ذا ال�صدد الت���ي يفخر بها اجلمي���ع، والتي تتمثل 
يف اعتم���اد �رشكة اخللي���ج ل�صناع���ة البرتوكيماويات 
املب���ادئ اخلم�صة، الأمر ال���ذي متكنت من خالله هذه 
ال�رشك���ة م���ن حتقي���ق العديد م���ن اجلوائ���ز العاملية 
املرموق���ة والت���ي ج���اءت يف جمملها نتيج���ة انتهاج 
اأف�ص���ل املمار�ص���ات، وال�صتفادة من دع���م ال�رشكاء 
ال�صرتاتيجي���ن العمالق���ة مث���ل ال�رشك���ة ال�صعودية 
لل�صناع���ات الأ�صا�صية و�رشكة �صناع���ة الكيماويات 
البرتولية الكويتي���ة وال�رشكة القاب�صة للنفط والغاز 

يف البحرين.
وثمن الوزير حر�س حكومة البحرين، على تقدمي 
اأعلى مراتب الدعم وامل�صاندة ملثل هذه الفعاليات 
املتخ�ص�ص���ة الت���ي تع���ود بالنتائ���ج الإيجابي���ة يف 
دعم القت�ص���اد الوطني ودع���م املنظومة املعرفية 

والتنموي���ة، والرتق���اء ب�صيا�صة تب���ادل املعلومات 
واخلرات والتجارب وتقا�ص���م املعرفة، وامل�صاهمة 
يف بناء القدرات وتعزيز امله���ارات، وتعزيز التنمية 

امل�صتدامة يف املنطقة. 

دور فاعل لألسمدة في األمن الغذائي 
وتطرق يف كلمت���ه الفتتاحية اإل���ى الدعم الذي 
ُتقِدُم���ه احلكوم���ات يف دول جمل����س التع���اون لدول 
اخللي���ج العربية اإلى �صناع���ة الأ�صم���دة، وم�صاعيها 
الدوؤوب���ة يف التغلب عل���ى التحدي���ات الكثرية التي 
ي�صهده���ا ه���ذا ال�ص���وق املتغ���ري، وذلك مب���ا ُيوؤِمن 
ال�صتقرار والثب���ات لهذه ال�صناع���ة ال�صرتاتيجية، 
م�صرياً اإلى الدور الفاعل لالأ�صمدة يف املحافظة على 
الأمن الغذائي وباخل�صو�س يف ظل الرتفاع الرهيب 
يف اأع���داد �ص���كان الع���امل ال���ذي يتوق���ع زيادته مبا 
يرتاوح من 6.5 ملي���ار اإلى 9.6 مليار �صخ�س بحلول 

العام 2050.
واأ�ص���ار ال�صي���خ حممد ب���ن خليفة اإل���ى الفر�س 
الواع���دة الت���ي ي�صهده���ا ال�ص���وق اخلليج���ي عل���ى 
الرغ���م م���ن وجود اأج���واء ع���دم الو�ص���وح يف ال�صوق 
احل���ايل، ف�صالً عن تقلب اأ�صع���ار النفط، وبطء النمو 
القت�صادي، ُمع���ِراً عن ثقت���ه باإمكانيات املنطقة، 
وموؤك���داً على ق���درة �صناعة الأ�صم���دة على حت�صن 
وخلق نظ���م غذائية فعالة، وذلك م���ن خالل التعاون 
ال���ذي يع���ود بالنف���ع مبا����رشة على حت�ص���ن القطاع 
الزراعي املحلي وامل�صاهمة ب�صكل اإيجابي يف الناجت 

املحلي الإجمايل لتلك املنطقة.

وا�صع���ة  م�صارك���ة  الفتت���اح  حف���ل  و�صِه���د   
م���ن خمتل���ف دول الع���امل منه���ا الولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة واململكة املتح���دة وال�صن والعديد من 
ال���دول اخلليجي���ة والعربي���ة والأوروبي���ة. كما �صهد 
ح�ص���ور عدد كبري من اخل���راء ونخبة من املتحدثن 
املتخ�ص�ص���ن يف �صناع���ة الأ�صم���دة وال�صناع���ات 
النفطي���ة والبرتوكيماويات بالإ�صاف���ة اإلى عدد من 
روؤ�صاء ال�رشكات ال�صناعية الرائدة يف منطقة اخلليج 
العربي والعامل وكذلك ح�صور لفت من املهند�صن 
البرتولي���ة والبرتوكيماوية،  بال�صناع���ة  واملهتمن 
وع���دد بارز م���ن العلم���اء والباحث���ن املتخ�ص�صن 

واملعاهد الدولية املهتمة ب�صناعة الأ�صمدة.
ُونِظ���م ه���ذا احل���دث امله���م الحت���اد اخلليجي 
للبرتوكيماويات والكيماويات )جيبكا( بالتعاون مع 
�رشكة اخلليج ل�صناع���ة البرتوكيماويات وبالتن�صيق 
مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز،وبدعم من عدد من 
ال�رشكات املتخ�ص�ص���ة يف �صناعة الأ�صمدة وخاماتها 
ح���ول الع���امل، بهدف مناق�ص���ة العديد م���ن الق�صايا 
الت���ي تواجهه���ا �صناع���ة الأ�صم���دة يف ظ���ل املن���اخ 
ال�صع���ب احلايل ال���ذي ي�صهده الع���امل جميعاً والتي 
م���ن بينها، التاأث���ري املحتمل للتغ���ريات اجلديدة يف 
�ص���وق جتارة الأ�صم���دة، والعوامل الرئي�ص���ة الكامنة 
خل���ف النمو امل�صتقبل���ي. اإ�صافة اإل���ى ذلك يتداول 
املوؤمت���ر املوا�صي���ع املتعلق���ة بكيفي���ة خل���ق بيئة 
م�صتق���رة، واإع���ادة ابتكار قنوات التوزي���ع العاملية، 
ورب���ط الأعم���ال بالبت���كار، وكذل���ك ا�صتعرا�س اآخر 
امل�صتجدات والتطورات التكنولوجية التي ت�صهدها 

هذه ال�صلعة احليوية يف املنطقة والعامل. 
وكان وزي���ر النفط قد رَح���ب يف م�صتهل كلمته 
ب�صي���وف املوؤمت���ر وامل�صارك���ن في���ه، متمنياً لهم 
طي���ب الإقام���ة يف اململك���ة، ُمعرب���اً عن بال���غ �صكره 
وتقدي���ره لختيار اللجن���ة املنظمة مملك���ة البحرين 
لعق���د ه���ذا املوؤمت���ر واملعر����س امل�صاح���ب، نظراً 
لل�صمع���ة الطيبة التي تتمتع به���ا البحرين يف تنظيم 
املوؤمت���رات واملعار����س والفعاليات عل���ى م�صتوى 
ال�رشق الأو�صط والعامل. واأ�صاد باجلهود املبذولة من 
قبل الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 
و�رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات بالتعاون مع 
الهيئة الوطنية للنفط والغ���از يف الإعداد والتنظيم 
واإخراج هذه الن�صخة بال�صورة امل�رشفة التي تتنا�صب 
مع ال�صمعة الطيبة التي حتظى بها مملكة البحرين يف 
�صناعة املوؤمترات واملعار�س النفطية املتخ�ص�صة، 
ُمعرب���اً عن بال���غ ����رشوره بروؤية ق���ادة امل�صتقبل من 
ال�صب���اب يف فعاليات ه���ذا املوؤمتر متمني���اً للجميع 

ا�صتثمار ال�صتفادة يف تطور وتقدم موؤ�ص�صاتهم.
وقام ال�صيخ حممد بن خليفة عقب ذلك بافتتاح 
املعر����س امل�صاح���ب ال���ذي �صاركت في���ه عدد من 
ال����رشكات املحلي���ة والعاملي���ة املتخ�ص�ص���ة يف هذا 
املجال، حيث اطل���ع خاللها على ما ت�صمنه املعر�س 
من تقني���ات وابتكارات حديثه يف جمال الكيماويات 
و�صناع���ة الأ�صمدة، م�صيداً بامل�صتوى املتقدم الذي 
ي�صه���ده املعر����س وما مت عر�ص���ه، متمني���اً للجميع 
التوفيق والنج���اح وحتقيق الأه���داف املن�صودة من 

انعقاد مثل هذه الفعاليات املتخ�ص�صة.

• •وزير النفظ يلقي كلمته يف اجلل�صة الفتتاحية	 ممثلو الحتاد اخلليجي لالأ�صمدة يكرمون وزير النفط	 • وزير النفط يتفقد املعر�س امل�صاحب للموؤمتر	

قال وزي���ر النفط ال�صيخ حممد ب���ن خليفة بن 
اأحم���د اآل خليف���ة اإن اأعم���ال وخطط امل����رشوع ت�صري 
عل���ى قدم و�صاق وفقا مل���ا هو خمطط له واأن اجناز 
املين���اء �صيكتمل بحلول نهاية العام 2018 ومطلع 
الع���ام 2019 عل���ى اأق�ص���ى تقدي���ر”، وذلك يف رد 
على �صوؤال ل�صحيفة “البالد” عن: الى اأين و�صلت 
اأعمال م�رشوع بناء ميناء الغ���از امل�صال الذي اأعلنت 
اململك���ة م���ن قبل ع���ن ان�صائه حت���ى توفر خمزون 

اكتفاء ذاتي من هذه املادة احليوية؟
ج���اء ذلك عل���ى هام����س تد�صن وزي���ر النفط 
لأعم���ال موؤمتر الأ�صمدة ال�صن���وي يف دورته الثامنة 
الذي نظمه الحت���اد اخلليجي لالأ�صمدة بفندق ريتز 

كارلتون يف �صاحية ال�صيف. وكانت تقارير �صابقة 
حتدث���ت اأن قطاع الطاقة يف البحرين من دون مرفاأ 
ا�صت���رياد للغاز الطبيعي امل�صال �صتكون مت�صائمة 
وغري مب����رشة، م�ص���رية اإل���ى اأن التوقع���ات تنبوؤ اأن 
اململك���ة �صتواج���ه عجزا كب���ريا يف الغاز م���ع حلول 
الع���ام 2019، و�صتتمك���ن م���ن تغطية ه���ذا العجز 
مبرف���اأ ا�صترياد الغاز امل�صال حتى عام 2027 على 
اأق���ل تقدير. وقال حملل الأبحاث يف ال�رشكة العربية 
م�صطف���ى   ، ابيك���ورب  البرتولي���ة  لال�صتثم���ارات 
الأن�ص���اري اإن���ه وفقا للمعطي���ات والتوقع���ات اأن 
يت���اأزم خم���زون الغاز ب�ص���كل اأكر خ���الل الفرتة ما 
ب���ن 2019 و2023، مو�صح���ا يف ح���ن اأن مرف���اأ 

ال�صت���رياد �صيمكن اململكة م���ن تغطية هذا العجز 
حت���ى ع���ام 2027. واأبرمت حكوم���ة البحرين ممثلة 
يف الهيئة الوطنية للنفط والغاز وال�رشكة القاب�صة 
للنفط والغاز، يف مطل���ع دي�صمر من العام 2015، 
التفاقي���ات اخلا�صة مب�رشوع اإن�ص���اء وت�صغيل مرفاأ 
الغاز الطبيعي امل�صال بع���د عملية مناق�صة دولية 
مع حتالف ����رشكات عاملية مكون م���ن �رشكة تيكاي 
اإل اإن جي الكندي���ة، و �رشكة �صام�صونغ �صي اآند تي 
الكوري���ة وموؤ�ص�ص���ة اخلليج لال�صتثم���ار الكويتية، 

بكلفة ت�صل اإلى 250 مليون دينار.
و�صيتاأل���ف امل����رشوع من وحدة تخزي���ن عائمة، 
ومرفاأ وحاجز بحري ل�صتالم الغاز الطبيعي امل�صال، 

ومن�ص���ة جماورة لتبخ���ري الغاز امل�ص���ال ليعود اإلى 
حالت���ه الغازية، واأنابيب حت���ت املاء لنقل الغاز من 
املن�صة اإلى ال�صاطئ، ومرف���ق بري ل�صتالم الغاز، 
اإ�صافة اإلى من�صاأة بري���ة لإنتاج النيرتوجن. وتبلغ 
قدرة امل�رشوع 800 ملي���ون قدم مكعب قيا�صي يف 
اليوم، وعند اكتمال امل�رشوع يف بداية 2019 �صيتم 

العمل مبوجب اتفاقية مدتها 20 عاما.
البحرين���ي  القت�ص���اد  اأن  الأن�ص���اري  ولف���ت 
يعتمد ب�صكل كبري على النفط، يف حن اأن احلكومة 
البحريني���ة ت�صع���ى م���ن خالل اأح���د اأه���م اأولوياتها 
يف تنوي���ع اقت�صاده���ا واعتماده���ا عل���ى م�ص���ادر 
القطاع���ات املختلف���ة. وق���د كان الغ���از الطبيعي 

على راأ����س القائمة الداعمة لأجن���دة تنويع م�صادر 
القت�ص���اد، وذل���ك باعتب���اره اأح���د اأب���رز امل���وارد 

الطبيعية يف البحرين.
واعت���ر اأن ه���ذا الأم���ر نتيجة اعتيادي���ة، نظرا 
لعتماد البحرين على الغاز الطبيعي يف اإنتاج النفط 
وتوليد الكهرباء. يف حن ميث���ل القطاع ال�صناعي 
املتطور املحرك الثالث لقت�ص���اد البحرين، حيث 
ان���ه �صاهى م���ا يق���ارب 40 % من الطل���ب يف عام 
2015. ولفت الأن�صاري اأن اململكة ت�صهد ارتفاعا 
يف الطلب، فاإن احتياطات الغاز الطبيعي حمدودة، 
وعليه فاإن احلفاظ على اإمدادات الغاز الطبيعي اأمر 

يف غاية الأهمية خالل ال�صنوات املقبلة.   

وزير النفط: ا�ستكمال اإجناز ميناء الغاز امل�سال نهاية 2018

• خالد امل�صيفر	



اأمل احلامد من خليج البحرين

اأك���د رئي�س قط���اع اال�ستثم���ار امل�ؤ�س�س���ي ملنطقة 
اأوروبا ل���دى “اإنف�ستك�رب” حازم بن قا�سم اأن البنك بداأ 
اال�ستثم���ار يف حمفظة جديدة للتكن�ل�جي���ا باأوروبا بنح� 
400 ملي�ن دوالر، م�سيًفا اأن املحفظة ا�ستثمرت بثالث 
����ركات اإحداه���ا يف قطاع االأم���ن ال�سي���راين والثانية يف 
تكن�ل�جيا التعلي���م التي بح�سب ت�قعات البنك �ستك�ن 
من اأكرث الت�جهات يف العامل خالل ال�سن�ات الع�ر املقبلة.
واأ�س���اف ب���ن قا�س���م لل�سحافي���ن - عل���ى هام�س 
 MIT انطالق اأعمال منت���دى االبتكار الذي تنظمه جامعة
لري���ادة االأعم���ال لل����ركات النا�سئة العربي���ة برعاية من 

اأن   - و”اإنف�ستك����رب”  االقت�سادي���ة  التنمي���ة  جمل����س 
البن���ك �سي�ستثمر 20 % من حمفظت���ه اجلديدة يف قطاع 
التكن�ل�جيا يف البحري���ن ومنطقة اخلليج، معرًبا عن اأمله 
اأن تك�ن البحرين واخلليج واحدة من هذه املحطات التي 

�سيتم اال�ستثمار فيها.
وبننَّ اأنه �سيتم النظر يف كيفية اال�ستفادة من البنية 
التحتي���ة لراأ����س امل���ال يف البحرين لت�سجي���ع رواد اأعمال 
ال����ركات النا�سئ���ة، )...( وي�سارك 3 روؤ�س���اء من �ركات 
تكن�ل�جي���ة يف اأوروب���ا واأم���ركا ممل�ك���ة الإنف�سكت�رب 

ال�ستفادة ال�س�ق البحرينية من هذه اخلرات.
واأو�س���ح اأن “اإنف�ستك����رب ي�ستثم���ر يف �سندوق���ه 

الراب���ع للتكن�ل�جي���ا، وا�ستثمرت على م���دى ال� 17 �سنة 
املا�سي���ة بقط���اع التكن�ل�جي���ا ب�سنادي���ق ا�ستثماري���ة 
واملرك���ب ال�سن�ي للم�ستثم���ر يف ال�سناديق باأوروبا نح� 
18 % خ���الل ه���ذه الفرتة، وناأم���ل يف امل�ا�سلة على هذا 
الطري���ق باملحفظ���ة الرابع التي �سرتكز عل���ى كل ما لها 
عالق���ة بتحلي���الت البيانات واالأم���ن ال�سيب���ري لبيانات 

امل�بايالت وبيانات امل�ؤ�س�سات وال�ركات”.
واأك���د ب���ن قا�س���م اأن البن���ك لدي���ه تاري���خ ط�ي���ل 
يف البحري���ن من���ذ الع���ام 1982، واململك���ة ه���ي املق���ر 
الرئي����س له، والعالقة مع البحري���ن حميمة، وب�سفة عامة، 
ف���اإن “اإنف�ستك����رب” م���ن اأك���ر امل�ستثمري���ن يف قطاع 

التكن�ل�جيا يف اخلم����س وع�رين عاًما املا�سية، )...( ويف 
الع�ر االأع�ام املا�سية فقط ا�ستثمرنا اأكرث من مليار دوالر 
يف قط���اع التكن�ل�جيا، وناأمل من اخلرة التي اكت�سبناها 
يف اأمركا واأوروبا يف قطاع اال�ستثمار بالتكن�ل�جيا، نعمل 
ا يف البحرين ومبنطقة اخلليج”.  على ا�ستخدامها خ�س��سً
وتط���رق اإل���ى اأن “اإنف�ستك����رب” الي����م واح���د من اأكر 
امل�ستثمرين يف قطاع االأمن ال�سيراين يف اأوروبا واأمركا، 
ا مبجال قر�سنة  ومن���� القطاع ال يزال يف بدايت���ه خ�س��سً
ال�ركات، وناأم���ل يف اال�ستفادة من خراتنا وا�ستثماراتنا 
وال�ركات امل�ستثمرين بها حلماية امل�ؤ�س�سات اخلليجية 

من القر�سنة االإلكرتونية.
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تهتم املراأة ال�سرقية مثل بنات جن�سها باحللويات وطرق 

عمله����ا، واحللوي����ات اخلليجية م����ن األذ التحلي����ات واأكرثها 

�سهي����ة، حي����ث حتتوي على قيم����ة غذائية كب����رة. وتعلم فن 

احللوي����ات لي�س اأم����رًا �سعبًا، ولكنه يحت����اج اإبداعا ومتيزا، 

فقد حبا اهلل الكثر منا القدرة على الإبداع والتفكر.

�س����ارة الكوهج����ي �سابة طموح����ة، متخرجة م����ن معهد 

 )Le Cordon Bleu( الطب����خ الفرن�س����ي لو كوردون بل����و

بدرج����ة �سي����ف حلوي����ات، ق����ررت ب����دء م�سروعه����ا اخلا�س 

بتدري�س الطبخ وخ�سو�سا حت�سر و�سفات احللويات.

تقول �ساحبة م�س����روع “ذا كوكينغ �ستوديو”، اإنها تدير 

م�سروعها مع والدتها، وتخطط معها للدرو�س التي تتما�سى 

م����ع رغبات ومتطلب����ات الزبائن. “الب����اد” التقت املبدعة 

ال�سابة ملعرفة فنون واأ�سرار اإعداد احللويات لديها.

 هل لك اأن حتدثينا عن طبيعة عملك، ومتى اأطلقتيه؟
اأمتل���ك حم���ال با�س���م “ذا ك�كين���غ �ست�دي�” يف جمم���ع ريادات 
مبنطقة عايل اأقدم خدمة تعليم طبخ احلل�يات حالًيا بثالث م�ست�يات 
للمبتدئن ومت��سطي اخلرة وذي اخلرة املتقدمة، ونقّدم درو�سنا 
له����اة الطبخ البالغن من الرجال والن�ساء. وبا�رت العمل منذ بداية 

�سهر �سبتمر 2017.
 ه���ل ا�ستفدِت من جتربة اجلي���ل ال�ساب���ق يف اإدارة االأعمال، 

وهل تتلقن الن�سيحة من ال�الد اأو من اأي اأفراد العائلة؟
�ريكتي يف املحل والدتي التي تق�م مبهمة اإدارة االأم�ر املالية 
واملكتبي���ة، حيث اإن لديها خرة اإدارية وا�سعة ك�نها عملت كمديرة 

مدر�سة قبل تقاعدها.

 كي���ف تديرين عمل���ك اخلا�س، هل تت�اجدي���ن با�ستمرار اأم 
ت�سعن اخلط���ط والرنامج للعاملن لديك، وما اأ�سل�بِك يف 

االإدارة، وكيف تط�رينه متا�سًيا مع املتغرات؟
حالًي���ا اأدير اأن���ا ووالدتي امل�روع بالكام���ل، وك�ين خريجة معهد 
الطبخ الفرن�سي ل� ك�ردون بل� )Le Cordon Bleu( بدرجة �سيف 
حل�ي���ات، فاإنني اأق�م مبهمة التدري����س، واأخطط ووالدتي للدرو�س 

بحيث تتما�سى مع رغبات ومتطلبات زبائننا.

 هل تفكرين بتط�ير وت��سيع اأعمالِك؟
بالطبع يف املرحلة املقبل���ة نفكر باإ�سافة باقي اأن�اع الطبخ اإلى 

ن�ساطنا بحيث ال يقت�ر على احلل�يات فقط.

إعداد: أمل الحامد

سارة الكوهجي..  الصبر واالبتكار مفاتيح النجاح 

انتهاء تاأ�سي�س موقع “مال موفت” الإلكرتوين التجاري

“متكني” تدعم الإنتاج الزراعي باتفاقية جديدة
تزويد “ف�دك�رب” باالآالت لت�طن فطر “ع�س الغراب”

�سن���دوق  وق���ع  متك���ن:   - املنام���ة 
العم���ل “متك���ن” مذك���رة تفاهم م���ع �ركة 
“ف�دك�رب” الرائدة يف جمال االأمن وال�سالمة 
الغذائية، بهدف دعم االإنتاج الزراعي املحلي، 
وت�سجيع امل�ؤ�س�سات عل���ى اال�ستثمار يف هذا 

املجال.
وق���ال الرئي����س التنفيذي ل���� “متكن” 
اإبراهي���م جناح���ي “لطاملا حر�سن���ا على دعم 
االقت�س���اد ال�طن���ي بجميع قطاعات���ه، وذلك 
يف �سبي���ل ت�سجي���ع اإن�ساء وت��ّس���ع املزيد من 
امل�ؤ�س�س���ات يف اململك���ة، حتقيًق���ا الأحد اأبرز 
اأهدافن���ا الرئي�س���ة يف جع���ل القط���اع اخلا�س 

املحرك الرئي�س للنم� االقت�سادي”.
املج���ال  يف  “اال�ستثم���ار  اأن  واأ�س���اف 
الزراعي ياأتي متا�سًيا م���ع ت�جيهات القيادة 
يف دع���م ه���ذا القط���اع، واالجتاه اإل���ى تنميته 

لي�ؤدي دوره الفاعل يف االقت�ساد املحلي”.
م���ن جانبه قال ع�س� جمل����س اإدارة �ركة 
ف�دك����رب ح���ازم جناحي “يعد ه���ذا امل�روع 
باك����رة ن�ساطنا اال�ستثم���اري وامل�جه ب�سكل 

خا�س للم�ساهمة يف االأم���ن الغذائي ململكتنا 
احلبيبة والذي جاء ترجمة لروؤية قرينة �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك رئي�سة املجل����س اال�ست�ساري 
للمب���ادرة ال�طني���ة لتنمية القط���اع الزراعي 

�ساحب���ة ال�سم���� امللكي االأم���رة �سبيكة بنت 
اإبراهيم اآل خليفة”.

“متك���ن”  ومب�ج���ب االتفاقي���ة تدع���م 
باك����رة م�ساري���ع �رك���ة “ف�دك����رب” التي 
متلك حق االنتفاع من اأر�س زراعية يف “ه�رة 
عايل”، وتع���د ثاين اأكر مزرع���ة الإنتاج “ع�س 
الغراب” وه� اأحد اأفخر اأن�اع الفطر يف العامل، 
وال���ذي جرت العادة على ا�ستراده من الدول 

االأوروبية ال�سيما ه�لندا.
و�ستدع���م متك���ن امل����روع م���ن خ���الل 
تزويد ال�ركة باالآالت واملعدات التقنية التي 

ت�ساهم يف النه��س بالعمليات الت�سغيلية.
و�ست�ساع���د هذه االتفاقي���ة على ت�طن 
اإنت���اج هذا الن����ع م���ن الفطر وذل���ك مبعدل 
طن���ن يف الي����م، وه���� ما يع���ادل 85 % من 

اال�ستهالك املحلي لهذا املنتج. 

اأعلن����ت �رك����ة  املنام����ة - تريك�س�����ل: 
املرحل����ة  م����ن  انتهائه����ا  ع����ن  تريك�س�����ل 
التاأ�سي�سي����ة مل�قعه����ا االإلك����رتوين التجاري 
االأول م����ن ن�ع����ه يف البحرين “م����ال م�فت” 
وال����ذي �سيق����دم من�س����ة جتاري����ة تفاعلي����ة 
مبتك����رة لبيع وعر�س خمتلف اأن�اع الب�سائع، 
وذل����ك بالتزامن مع اإعالن �رك����ة اأمازون عن 
اختي����ار اململكة مقرا الأول مكت����ب للح��سبة 

ال�سحابية يف ال�رق االأو�سط.
وياأت����ي االإع����الن عن هذا امل�����روع الذي 
بداأ العمل عليه مطلع العام اجلاري بالتزامن 
م����ع النقلة الن�عية التي ت�سهدها اململكة يف 

جمال تط�ير تكن�ل�جيا املعل�مات.
وق����ال ال�ريك امل�ؤ�س�����س للم�روع خليل 
القاه����ري “يتيح امل�قع الفر�س����ة لل�ركات 
لرف����ع معدل مبيعاته����ا، وي�ستهدف بالدرجة 
االأولى فئة ال�ركات ال�سغرة واملت��سطة”.

واأ�س����اف “ُتب����ذل الكث����ر م����ن اجله�د 
احلك�مي����ة الي�م لتنمية قطاع ريادة االأعمال 
يف البحرين وذلك من خالل عديد من الرامج 
والق�ان����ن والت�ريع����ات، غ����ر اأنن����ا مازلن����ا 

ن�سه����د ن�ع م����ن الق�س�ر يف جم����ال دعم هذا 
القط����اع على امل�ست�ى التكن�ل�جي حيث اأن 
هذه ال��سائط مازال����ت مهم�سة �سمن خطط 
تنمي����ة امل�ساريع”. وتاب����ع القاهري: “نعتقد 
اأن هن����اك العدي����د من ال�����ركات واملنتجات 
املحلي����ة املمي����زة الت����ي ميك����ن ترويجها يف 
اخل����ارج، فهي قابلة للت�س�ي����ق عر م�قعنا. 
ونرى اأن اإتاحة هذا اخليار للتجار �سي�فر لهم 
و�سي����ط �سهل مبتكر يتما�س����ى مع التغرات 

التي ي�سهدها ال�س�ق املحلي والعاملي”. 

الرميحي: التطور التكنولوجي ي�ساهم يف خلق اقت�سادات وفر�س جديدة
انطالق اأعمال منتدى MIT لالبتكار 

املحرر الق�سادي من خليج البحرين

التنمي���ة  ملجل����س  التنفي���ذي  الرئي����س  اأك���د 
االقت�سادي���ة خال���د الرميحي اأن البحري���ن اختارت اأن 
تك�ن من اأوائل امل�ستفيدين من التط�ر التكن�ل�جي 
لدع���م التن�ع االقت�س���ادي واالبتكار م���ن خالل تبني 
ال�سيا�س���ات والت�ريعات التي ت�ف���ر البيئة احلا�سنة 
ملثل هذه امل�ساري���ع. واأ�سار الرميحي اإلى اأن التط�ر 
التكن�ل�جي املطرد الذي ي�ستند اإلى االبتكار �ساهم 
يف خلق اقت�سادات وفر�س جديدة يف كل دول العامل، 
واملنطقة لي�ست مبعزل عن هذا التغير، حيث ينبغي 
االختيار بن ال�ق�ف مكت�يف االأيدي اأو امل�سي قدماً 
يف قلب ه���ذا التط����ر التكن�ل�ج���ي واال�ستفادة من 

الفر�س االقت�سادية التي �سيخلقها.
جاء ذلك خالل انطالق اأعمال منتدى االبتكار الذي 
نظمته جامعة MIT لريادة االأعمال لل�ركات النا�سئة 
العربي���ة الذي عقد اأم�س يف فندق ف�ر�سيزونز بخليج 
البحرين، و�سي�ستمر الي�م اخلمي�س برعاية من جمل�س 

التنمية االقت�سادية و”اإنف�ستك�رب”.

ولفت اإلى اأن البحرين تعتر من�سة مثالية لرواد 
االأعمال الذين يبحث�ن ع���ن فر�سة الختبار املنتجات 
واخلدمات قب���ل اإطالقها يف املنطق���ة، بف�سل ت�افر 
البني���ة التحتي���ة العالية اجل�دة، مث���ل و�سائل النقل 
املمت���ازة واالأ�س����اق االإقليمية، اإ�ساف���ة اإلى خدمات 
تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت، ف�سالً عن البنية 
التحتي���ة الناعمة مثل الق�انن الداعم���ة. واأ�ساف اأن 
االبت���كار والقط���اع الرقمي يعد م���ن الع�امل املهمة 
للنم� االقت�سادي على ال�سعيد العاملي، ويف البحرين 
قام���ت كل من احلك�مة والقطاع اخلا�س بالعمل على 

ت�فر بيئة م�ساندة لالبتكار.
وذكر الرميح���ي اأن مثل ه���ذه املنتديات تعتر 
�رورية لت�سجيع االبتكار يف االقت�ساديات االقليمية، 
وتتي���ح التعلم والتعاون بن امل�ساركن واملهتمن 

بالقطاع.
واأكد اأهمي���ة اال�ستثم���ار يف تكن�ل�جيا التعليم، 
وذل���ك لتخريج اأجيال قادرة عل���ى االبتكار والتفكر 
االإبداع���ي م���ع الرتكي���ز عل���ى الريا�سي���ات والعل�م 

وتقني���ة الرجمي���ات االلكرتونية وتخزي���ن البيانات 
الرقمية.

اأ�سب����ع  معر����س  فعالي���ات  ب���اأن  اعت���ر  كم���ا 
 MIT التكن�ل�جي���ا لدع���م رواد االأعم���ال ومنت���دى
لالبت���كار تعك����س الدع���م واالهتم���ام ال���ذي تقدم���ه 
البحري���ن لال�ستفادة من التقدم التكن�ل�جي لتط�ير 
بيئة االعمال ال�سيما قطاع رواد االأعمال وامل�ؤ�س�سات 

النا�سئ���ة وه���� اأح���د القطاع���ات الت���ي يرك���ز عليها 
املجل����س م���ن خ���الل دوره الرئي�س���ي يف ا�ستقط���اب 
وت�سجيع اال�ستثمارات للم�ساهمة يف تنمية االقت�ساد 

وخلق فر�س العمل يف ال�س�ق املحلية.
وياأت���ي انعقاد منت���دى MIT �سم���ن فعاليات 
“اأ�سب�ع التكن�ل�جي���ا” يف �س�ء الت�جيهات ال�سامية 
والرعاي���ة من ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي����س جمل�س ال�زراء رئي����س جمل�س التنمية 
االقت�سادية �ساحب ال�سم� امللكي االأمر �سلمان بن 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، ويهدف اإلى ت�سليط ال�س�ء 
على دور التكن�ل�جيا احلديث���ة واالجتاهات الرقمية 
يف اإح���داث التغير يف ال�سناعة العاملية واقت�سادات 
املنطقة، والذي يحظى مب�ساركة من ممثلي احلك�مة 
والقط���اع اخلا�س ومن دول املنطق���ة وخمتلف اأنحاء 
الع���امل، وذل���ك اإل���ى جان���ب امل�ؤ�س�س���ات التنظيمية 

واأ�سحاب اأبرز امل�روعات النا�سئة.
ويبح���ث املنت���دى يف جل�سات���ه النقا�سي���ة التي 
يقدمه���ا متحدث����ن متخ�س�س����ن وب���ارزون عاملي���اً 
م��س�ع���ات مرتبط���ة بال���ذكاء اال�سطناع���ي واالأمن 

ال�سيبري وتكن�ل�جيا احل��سبة ال�سحابية.
ي�س���ار اإلى اأن منت���دىMIT لري���ادة االأعمال يف 
الع���امل العربي تاأ�س����س �سنة 2005، وه���� اأحد فروع 
منتدى MIT العامل���ي لريادة االأعمال البالغ عددهم 
28 فرًع���ا ح����ل الع���امل، حيث يه���دف اإل���ى ت�سجيع 

االبتكار وريادة االأعمال ح�ل العامل.

• الرميحي اأثناء م�ساركته يف اأعمال منتدى MIT لالبتكار الذي بداأ اأعماله اأم�س	

تن�ه “$” اأنه ن�ر بعدد االأم�س باخلطاأ �س�رة وزير امل�ا�سالت 
واالت�س���االت مع خ���ر لبنك اإنف�ستك����رب، وال�سحي���ح اأن ال�س�رة ال 

عالقة لها باخلر، لذا لزم التن�يه.
تنويه

• خليل القاهري	

“متكن” ترعى م�سابقة 
البحرين للم�روعات النا�سئة

املنامة - متكن: يرعى �سندوق العمل “متكن” انطالق 
م�سابق���ة البحري���ن للم�روع���ات النا�سئة، وذل���ك �سمن اأعمال 
اأ�سب����ع التكن�ل�جيا الذي ينعق���د خالل الفرتة من 24 اإلى 28 

�سبتمر اجلاري.
وته���دف امل�سابقة اإلى تدعي���م اأهداف من� وازدهار قطاع 
خدم���ات التكن�ل�جي���ا واالت�ساالت يف اململك���ة، حيث ي�سارك 
يف ه���ذه البط�لة اأ�سحاب امل�روع���ات النا�سئة، التي مت ر�سد 
ج�ائز تقدر قيمتها ب� 75 األف دوالر، حيث بلغ عدد املتقدمن 
للم�سابقة 40 م�س���اركاً من اأ�سحاب امل�روعات، ومت تاأهل 20 
م�روع���ا من امل�روع���ات النا�سئة و6 م�روع���ات يف ط�ر النم�. 
وتقدم اجلائزة الفر�سة للتناف�س والف�ز بثالث ج�ائز رئي�سية 
تتمثل يف اجلائزة االأولى، والتي تبلغ قيمتها 50 األف دوالر اإلى 
جانب رحلة للم�سارك���ة يف قمة االنرتنت يف ل�سب�نة بالرتغال. 
وتق���در قيمة اجلائزة الثانية ب� 20 األف دوالر، بينما تبلغ قيمة 
اجلائزة الثالثة 5 اآالف دوالر للم�روع النا�سئ الفائز بت�س�يت 

اجلماهر عر و�سائل االإعالم االجتماعي.

• من حفل ت�قيع االتفاقية	

“اإنف�ستك�رب” ي�ستثمر 20 % من حمفظة التكن�ل�جيا بالبحرين واخلليج

• بن قا�سم متحدًثا لل�سحافين	



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

ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد  تعلن 
ذ.م.م  الند  ووندر  ان  لفنق  شركة  في  الشركاء  السادة  اليها  تقدم 
مبوجب القيد رقم 102663، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة 
املذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 20000 عشرون 

ألف دينار، لتصبح مملوكة من السيد / خالد ابراهيم ابوبشيت.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل
القيد: 102663

التاريخ: 26/9/2017
اعالن رقم )000( لسنة 2017

بشأن حتويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تقدم الينا السيدة فاطمة عبدالغني عبدالصاحب عبداحلسني حميدان بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي: إلى السيدة / بيحة عيسى عبدالنبي عبدالعزيز مرزوق

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ :26.9.2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR2017-156742 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

جولز الين 95439-1
صالون وسبا

- تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - تصفيق 
الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائي

- صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء 
واالستحمام - صالونات التدليك وغيرها من خدمات 

االسترخاء واالستحمام - نسائي

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

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

تقدم الينا السيد جواد احمد عبداهلل يوسف بطلب حتويل/ احملالت التجارية التالية إلى السيد 
محمد جعفر جواد احمد عبداهلل يوسف

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه 

وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين
)CR2016-146013( تاريخ الطلب: 30/8/2016   -   اعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

14352-2
14352-3
14352-4
14352-6
14352-7
14352-9

مصنع احلورة لألثاث اخلشبي

جواد أحمد عبداهلل يوسف

مزاد احلورة

مزاد احلورة

مزاد احلورة

مؤسسة جواد احمد عبداهلل للمقاوالت

CR No Branch Name )Arabic) Branch Name )English)

AL HOORA WOOD FURNATURE FACTORY

JAWAD ABDULLA YOUSIF

HOORA AUCTION

HOORA AUCTION

HOORA AUCTION

JAWAD AHMED ABDULLA CONSTRUCTIONS EST
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قبول ع�شوية فل�شطني يف “االإنرتبول”
بكين ـ وكاالت: 

اأعلن���ت املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية “اإنرتبول”، اأم�س االأربعاء، قبول ع�شوية دولة فل�شطني 
خالل ت�شويت باجلمعية العامة للمنظمة يف بكني. هذا ووافقت قيادة املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية 
“اإنرتب���ول”، االثنني املا�ش���ي، على تلبية طلب فل�شطني لالن�شمام اإل���ى ع�شويتها. ورحب د. ريا�س 
املالك���ي، وزير خارجية دولة فل�شط���ني، بنتائج الت�شويت، وقبول ع�شوية فل�شطني يف منظمة ال�رشطة 
اجلنائي���ة الدولية “االإنرتبول”، واأكد اأن الت�شويت ال�شاحق لدعم ع�شوية فل�شطني هو انعكا�س للثقة 
يف ق���درات فل�شطني على اإنف���اذ القانون وااللتزام بالقي���م االأ�شا�شية للمنظم���ة. وياأتي قرار املنظمة 
الدولي���ة جتاوزا لل�سغوط الإ�رسائيلية والأمريكية، التي حال���ت دون املوافقة على الطلب الفل�سطيني 
خالل اجتماع “االإنرتبول”، الذي عقد يف عام 2016. وتتخوف اإ�رشائيل ب�شكل كبري من ان�شمام فل�شطني 
للمنظمة، لأن ذلك يعني اأنه �سي�سمح لها باإ�سدار اأوامر اعتقال ل�سباط و�سيا�سيني اإ�رسائيليني، وتلقي 

معلومات ح�شا�شة عن “مكافحة االإرهاب”.

السنة التاسعة - العدد 3271 
الخميس
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8 محرم 1439

international@albiladpress.com
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دبي ـ العربية.نت: 
للوكال����ة  الع����ام  املدي����ر  طال����ب 
الدولي����ة للطاق����ة الذرية يوكي����ا اأمانو 
اإي����ران بال�شفافي����ة وال�شم����اح للوكالة 
بالتفتي�����س والرقاب����ة على ج����زء تقني 
ح�شا�����س م����ن برناجمه����ا الن����ووي م����ن 
املمك����ن اأن ي�شتخدم يف �شن����ع اأ�شلحة 
نووي����ة. واأف����ادت وكالة “روي����رتز” اأن 
رو�شي����ا تعار�س هذه اخلط����وة وتقول 
اإنه����ا لي�شت م����ن �شم����ن وظائف عمل 
الوكالة. واأ�شارت الوكالة اإلى اأن اإيران 
بداأت باأن�شطة تعرف حتت البند “ تي” 
وتتعل����ق باختب����ارات ميك����ن اأن توؤدي 
اإلى انفج����ارات نووي����ة، واأن الوكالة ال 
ميكنه����ا التحقق م����ن م�شداقية اإيران 
يف ه����ذا املجال”. وطال����ب مدير وكالة 
الطاقة الذرية اإي����ران بال�شفافية حول 
هذا البند من التفاق النووي قائال اإنه 
اأن ت�شتخدمه����ا طهران  “من املمك����ن 
يف �شن����ع ال�شالح الكيم����اوي”، بح�شب 

وكالة “اأ�شو�شييتد بر�س”.

دكا ـ رويترز: 

قال���ت االأمم املتحدة، اأم����س االأربعاء، 
اإن ع���دد الالجئني من م�سلم���ي الروهينغا 
الذي���ن فروا اإلى بنغالد����ش من انتهاكات 
اجلي����س يف ميامنار، ارتف���ع اإلى 800 األف 
�شخ����س. ويعق���د جمل����س االأم���ن ال���دويل 
اجتماع���ا الي���وم اخلمي����س لبح���ث اأعم���ال 
العنف يف ميامنار واالأزمة التي تعاين منها 

اأقلية الروهينغا امل�سلمة.
وقالت م�شادر دبلوما�شية اإن االأمني 
العام لالأمم املتح���دة اأنطونيو غوتريي�س، 
�شيتحدث خالل هذه اجلل�شة التي �شتعقد 
بطل���ب من 7 دول ه���ي الواليات املتحدة 
وفرن�ش���ا وبريطاني���ا وم����رش وكازاخ�شتان 

وال�سنغال وال�سويد.
وكان���ت الدول ال�شب���ع طالبت االأمني 
الع���ام ب���اأن يعر����س اأم���ام جمل����س االأمن 
تقري���را ب�ش���اأن احلمل���ة الع�شكري���ة التي 
ينفذها اجلي�س يف ميامنار �شد امل�شلمني 
من اأقلية الروهينغا يف ولية راخني غربي 

البالد منذ �شهر.

موسكو ـ رويترز: 
اأعل���ن الرئي����س الرو�ش���ي فالدمي���ري 
بوت���ني اأن تخل�س رو�شي���ا، اأم�س االأربعاء، 
م���ن اآخ���ر ذخ���رية م���ن خم���زون اأ�شلحتها 
اأج���ل  م���ن  تاريخي���ة  الكيميائي���ة خط���وة 
�شم���ان االأمن يف العامل. وقال بوتني خالل 
ج����رش تلفزيوين م���ع جمهوري���ة اأودمورتيا 
الرو�شية، حي���ث جرى االأربع���اء اإتالف اآخر 
ذخرية كيميائية يف رو�شيا. واأكد الرئي�س 
تنف���ذ  الوالي���ات املتح���دة ال  اأن  بوت���ني 
التزاماته���ا اخلا�شة باإت���الف خمزونها من 
االأ�شلح���ة الكيميائية، بذريع���ة غريبة هي 

نق�س االأموال.
وم���ع ذلك قال بوتني اإن���ه ينتظر من 
“الولي���ات املتح���دة وكذلك م���ن غريها 
م���ن ال���دول اأن تنف���ذ التزاماته���ا يف اإطار 
االتفاق���ات الدولية”، معربا عن اأمله يف اأن 
“جه���ود رو�شيا اخلا�شة باإت���الف االأ�شلحة 

الكيميائية �شت�شكل مثاال لدول اأخرى”.

كابول ـ اف ب: 
الأفغاني���ة،  الداخلي���ة  وزارة  اأعلن���ت 
اأم�ش الأربعاء، �سقوط 6 �شواريخ مل توقع 
اإ�شاب���ات بالق���رب من املط���ار الدويل يف 
العا�شمة كابول، اأثناء زيارة لوزير الدفاع 
االأمريك���ي جيم����س ماتي����س، فيم���ا تبنت 
طالب���ان الهجوم قائلة اإن���ه كان ي�ستهدف 
طائ���رة ماتي�ش. واأو�س���ح املتحدث با�سم 
ال���وزارة جني���ب داني�س اأن حرك���ة املالحة 
اجلوي���ة “طبيعي���ة” يف املط���ار ومل تتاأثر 
الق�ش���م  �شقط���ت يف  الت���ي  بال�شواري���خ 
الع�شك���ري من املط���ار. ويف وق���ت الحق، 
ذكرت حركة طالبان عرب موقع “تويرت” اأن 
اإطالق ال�سواريخ �سوب املطار ا�ستهدف 

طائرة وزير الدفاع االأمريكي.
وكان ماتي�س و�شل كابول قادما من 
الهن���د، ومن املقرر اأن يلتق���ي مع االأمني 
الع���ام حلل���ف “الناتو” ين����س �شتولتنربغ 
وقادة عملي���ة” الدعم احلازم” وال�شلطات 
الأفغانية بعد مرور �سهر على اإعالن تعزيز 

عديد القوات االأمريكية يف هذا البلد.

اأمانو يطالب اإيران بال�شماح 
للوكالة بالتفتي�س

فرار 800 األف من 
م�سلمي الروهينغا 

بوتني: دمرنا الكيماوي 
واأمريكا مل تفعل

طالبان ت�شتهدف طائرة 
وزير الدفاع االأمريكي

برملان العراق يطالب مبحاكمة بارزاين.. وا�ستعادة كركوك
بغداد تن�سق مع طهران ع�سكريا.. �سد كرد�ستان 

وذك���ر ق���رار �ش���در ع���ن جمل����س النواب 
اأو تكليف���اً  13 مطلب���اً  العراق���ي، ويت�شم���ن 
للحكوم���ة، باأنه “على احلكوم���ة اإعادة احلقول 
ال�شمالية يف كركوك واملناطق املتنازع عليها 

الإ�رشاف و�شيطرة وزارة النفط االحتادية”.
ودع���ا الربملان العبادي “الإ�ش���دار اأوامره 
للق���وات االأمني���ة بالعودة واالنت�ش���ار يف جميع 

املناطق املتنازع عليها وب�شمنها كركوك”.
كم���ا دعا اإلى اإغالق كافة املنافذ واملعابر 
اخلارجة عن �شلط���ة احلكومة االحتادية، وعدم 
قبول احلوار امل�رسوط م���ع اإقليم كرد�ستان اإل 

بعد اإلغاء كافة نتائج ال�ستفتاء.
حي���در  العراق���ي،  ال���وزراء  رئي����س  وكان 
العب���ادي، األق���ى كلمة اأم���ام الربملان يف وقت 
�شاب���ق االأربعاء اأكد فيها اأن احلكومة العراقية 
ال�شلط���ة االحتادي���ة بق���وة  �شتفر����س حك���م 
القانون والد�شت���ور يف اإقليم كرد�شتان. ودعا 
اإل���ى اإلغاء نتائ���ج ال�ستفتاء عل���ى ال�ستقالل 
للدخول يف ح���وار حلل امل�ش���اكل العالقة بني 

اأربيل وبغداد.
كم���ا طال���ب ق���وات البي�شمرك���ة الكردية 
باالن�شح���اب م���ن املناطق املتن���ازع عليها، يف 

اإِ�شارة اإلى مدينة كركوك النفطية.
اجلل�س���ة  تل���ك  خ���الل  العب���ادي  وق���ال 
ال�ستثنائي���ة للربمل���ان العراقي اإن���ه لبد من 
اإلغاء ال�ستفتاء، والدخ���ول بحوار حتت �سقف 
الد�ست���ور، قائ���ال اإن حكومت���ه �ستفر�ش حكم 
ال�شلطة االحتادية بقوة القانون والد�شتور يف 

االإقليم.
من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع العراقية، 
اأم�س االأربعاء، اأن وفدا ع�شكريا رفيع امل�شتوى 
توجه اإل���ى طهران “لتن�شيق اجلهود والتعاون 
الع�شك���ري”، يف خطوة تبدو اأنه���ا �شمن ردود 

فعل بغداد على ا�ستفتاء اأربيل.
ومل يذكر بي���ان ال���وزارة اأي تفا�شيل عن 
الهدف من الزيارة، لكنها تاأتي يف ظل خطوات 
عقابي���ة وتهدي���دات م���ن احلكوم���ة املركزية 
يف بغ���داد �س���د اإقليم كرد�ست���ان على خلفية 

ا�شتفتاء االنف�شال.
واإلى جان���ب العراق، اتخذت كل من تركيا 
واإيران موقفا معار�شا من اال�شتفتاء وتوعدت 
بخطوات عقابية �شد اأربيل، وتخ�شى الدولتان 
م���ن اأن ي���وؤدي اال�شتفت���اء اإلى تاأجي���ج النزعة 

االنف�شالية لالأكراد فيهما.
واتفق ممثلو كل من العراق واإيران وتركيا 

خ���الل اجتم���اع يف نيويورك االأ�شب���وع املا�شي 
على اتخاذ اإج���راءات م�ش���ادة بالتن�شيق فيما 

بينها �شد اإقليم كرد�شتان ب�شب اال�شتفتاء.
وبداأ جي�ش���ا اإيران وتركيا من���اورات قرب 
حدودهم���ا م���ع كرد�ست���ان الع���راق يف الأي���ام 
املا�سية، واأجرى العراق مناورات م�سرتكة مع 

تركيا اأي�شا.

• احتفاالت يف اأنحاء االإقليم بنتيجة اال�شتفتاء	

عواصم ـ وكاالت:

ل تزال حدة ال�صجالت والإج��راءات تت�صاعد بني بغداد واأربيل، على خلفية ا�صتفتاء انف�صال 

اإقليم كرد�صتان يف �صمال العراق، حيث طالب الربملان العراقي، ام�س الأربعاء، يف جل�صة ا�صتثنائية، 

مبحاكمة امل�ص�ؤولني عن تنظيم ال�صتفتاء الذي جرى الثنني، وعلى راأ�صهم رئي�س اإقليم كرد�صتان 

ب�����ص��رورة غلق ممثلياتها  ال���دول  ���ص��ف��راء  ب��اإب��اغ  ب����ارزاين، كما ط��ال��ب احل��ك���م��ة  ال��ع��راق، م�صع�د 

وقن�صلياتها يف كرد�صتان. اإىل ذلك طالب الربملان العراقي احلك�مة باإعادة حق�ل النفط يف كرك�ك 

ل�صيطرة ال�صلطة الحتادية.

 جدة ـ العربية.نت:

ك�سف���ت درا�سة حديثة ع���ن توجه الإعالم 
القط���ري الر�سم���ي لت�سوي���ه �سمع���ة اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة عرب بثه بنوعي���ه املرئي 
واملكت���وب للف���ربكات واخت���الق الأخبار غري 

ال�شحيحة عن الريا�س.
واأ�ش���ارت الدرا�شة الت���ي اأعدها االإعالمي، 
فال���ح الذبي���اين، اإل���ى اأن ال�سعودية ت�سدرت 
قائمة االأخبار التحري�شية التي ن�رشتها و�شائل 
اإع���الم قطرية بن�شب���ة 48 % تلته���ا االإمارات 
بن�شبة 22 % ث���م البحرين 16 % وجاءت م�رش 
يف املرتبة الرابعة بن�شبة 14 % يف الفرتة بني 
اخلام�س من يونيو وحتى اخلام�س من �شبتمرب 

احلايل.
وت�شدر ويل العهد ال�شعودي االأمري حممد 
ب���ن �شلمان الهجمات القطري���ة االإعالمية على 
القيادة ال�شيا�شي���ة ال�شعودية، بعدما و�شلت 
ن�سبة الأخب���ار املن�سورة عنه اأكرث من 7 % من 

االأخب���ار، وت���اله وزير اخلارجية، ع���ادل اجلبري، 
بن�شبة ت�شل اإلى 6.5 % من املن�شورات التي 

تزعم عدم م�ساعدته لإيجاد حل لأزمة قطر.
م���ن  املم���ول  القط���ري  االإع���الم  ورك���ز 
حكومة الدوحة، ح�س���ب الدار�سة، هجومه على 

مو�شوعات حمددة، اأبرزه���ا ادعاوؤه “ت�شيي�س 
احلج” م���ن قبل ال�شعودية، ف�ش���ال عن مزاعم 
انته���اك حقوق حج���اج قطر ومنه���ا عدم توفر 
خيام خم�ش�شة للحجاج، وهو االأمر الذي اأثبتت 
وقائ���ع مو�س���م احل���ج املا�سي ع���دم �سحته. 

وا�شتح���وذت نح���و 6.5 % م���ن جمل���ة امل���واد 
ال�شحافية التي ن����رشت يف االإعالم القطري من 
جملة 20 األف خرب خ���الل 3 اأ�شهر من مقاطعة 
قطر على ما يق���ول اإعالم الدوحة اإنه” كراهية 
ال�شعودي���ة لقطر”، ب�شبب م���ا تدعي عن دور 
ال����رسق  يف  متعاظ���م  واقت�س���ادي  �سيا�س���ي 

االأو�شط.
والالف���ت اأن الدرا�سة �سجلت اأن ما ن�سبته 
نح���و 5 % م���ن املن�ش���ور يف االإع���الم الر�شمي 
القط���ري تن���اول م���ا ي�سمي���ه ذل���ك الإع���الم 
“االنتهاكات” يف اليمن رغم اأن الإعالم نف�سه 
قب���ل مقاطع���ة الريا����س للدوح���ة كان موؤيداً 

لعمليات التحالف العربي يف اليمن.
الدار�ش���ة الت���ي غطت جل الن����رش القطري 
خالل االأ�شهر الثالثة املا�شية، و�شلت لنتيجة 
مفاده���ا اأن نفوذ امل���ال القط���ري و�شل اإلى 
اإعالميني ك���ر يف العامل، وهو االأمر الذي يبدو 
اأن���ه ل يحت���اج اإلى درا�س���ة، فمتابع���ة ب�سيطة 

�شتوؤدي اإلى نف�س النتيجة.

اإلعالم القطري نشر 20 ألف مادة ضد السعودية خالل 3 أشهر

نتائج ر�شمية: 92 % �شوتوا ال�شتقالل كرد�شتان
اأعلنت املفو�شي���ة العليا لالنتخابات 
نتائ���ج  االأربع���اء،  اأم����س  كرد�شت���ان،  يف 
اال�شتفت���اء ال���ذي �شه���ده االإقلي���م ي���وم 
االثن���ني عل���ى اال�شتق���الل ع���ن احلكومة 

املركزية يف بغداد.
املفو�شي���ة  م���ن  م�شوؤول���ون  وق���ال 
خ���الل  واال�شتفت���اء  لالنتخاب���ات  العلي���ا 
موؤمت���ر �شحايف يف اأربيل، عا�شمة االإقليم، 
3305925 �شخ�ش���ا،  % م���ن   92.73 اإن 

�شوتوا ب�”نعم” يف ال�ستفتاء الذي بلغت 
ن�سبة امل�ساركة فيه 72.16 %.

اال�شتفت���اء  يف  الت�شوي���ت  وج���رى 
الذي اأجرته ال�سلط���ات الكردية يف �سمال 
الع���راق، يف ظل �سغ���وط مار�ستها بغداد 
وتهديدات من تركي���ا واإيران وحتذيرات 
دولية م���ن اأن اخلطوة الكردية من �شاأنها 
يف  ال�رشاع���ات  م���ن  املزي���د  ت�شع���ل  اأن 

املنطقة.
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رؤية مغايرة

عا�سـت اململكـة العربيـة ال�سعودية 
الـمـــا�سـي احتفــاالت عمـــــت  ال�سبــــت 
احتفـــاء  واملناطـــق،  املـــدن  جميـــع 
باليـــوم الوطنـــي الــــ 87، وهـــو اليوم 
الـــذي ميثـــل ذكـــرى توحيـــد اململكة، 
فعاليـــات وم�ساهد توؤكـــد حجم اللحمة 
االنتمـــاء للوطـــن،  الوطنيـــة وم�ساعـــر 
فرحة مل تقت�رص على ال�سعب ال�سعودي 
بـــل �سملـــت �سعـــوب الـــدول العربية، 
م�ساركـــن  حمبتهـــم،  عـــن  معربيـــن 
اأ�سقاءهـــم بكل حب، �ســـور توؤكد حجم 
 ومكانـــة اململكـــة يف قلـــوب حمبيهـــا.
العـــامل  م�ساركـــة  حجـــم  ن�ستغـــرب  ال 
مـــن  لهـــا  ملـــا  ال�سعوديـــة  الفرحـــة 
اإقليميـــاً  وموؤثـــر  فاعـــل  عظيـــم  دور 
الدائـــم  امللحـــوظ  وجهدهـــا  ودوليـــاً 
 يف حتقيـــق االأمـــن وال�سلـــم الدولين. 
جميعنـــا يدرك حجـــم املوؤامـــرات التي 
اأن  وكيـــف  املنطقـــة  حـــول  حتـــاك 
ال�سقيقة ال�سعودية وقفت �سداً منيعا 
اأمام هذه االأطمـــاع، �سواء من اخلارج اأو 
الداخل، حتى اأ�سبحت رقماً �سعباً على 
 اخلارطة الدولية ُيعمل لها األف ح�ساب. 
ال�سعوديـــة  يف  االحتفـــاالت  حجـــم  اإن 
وغريها من الدول اخلليجية ميثل بيعة 
جديدة لها الأن اجلميع ي�ستظل بظلها، 
فهي اأمل العرب وامل�سلمن للوقوف يف 
 وجه املتاآمرين علينا من قريب اأو بعيد.
 تهانينـــا القلبية لدولـــة احلزم والعزم، 
تهانينا لدولة اأرهبت اأعداءها واأغاظت 
بحنكتهـــا واتزانهـــا اأوليـــاء ال�سيطان، 
ال�سعوديـــة  العربيـــة  للمملكـــة  حتيـــة 
وقيادتها و�سعبها، حفظها اهلل من كل 
مكروه واأدام عليها نعمة االأمن والرخاء.

اليوم الوطني 
للمملكة العربية 

 السعودية

ومّلـــا كنت اأنـــوي ا�ستكمـــال مـــا بداأته 
اخلمي�ـــس املا�ســـي عـــن اإ�ساعـــة االأوقات، 
ومتطيطها وحتنيطها؛ فقدت اأعددت العّدة 
م�ســـاء الثالثاء، وبداأت اأ�ستعـــّد للكتابة بعد 
اأن ا�ستعنت بـــاهلل، واإذا بالقـــرار ال�سعودي 
ال�ســـادر من خادم احلرمن ال�رصيفن امللك 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز، بال�سمـــاح للمراأة 
بقيـــادة ال�سيـــارة بـــداأ يطـــّن طنـــن النحل 
يف قفـــريه، و�ســـار تداولـــه وا�سعـــاً، فاأخرج 
“ال�سو�سالّيـــون” �رصيعاً �رصيعاً كل ما لديهم 
عن قيـــادة املـــراأة لل�سيارة مـــن ت�سجيالت 
و�ســـور ونكـــت )ويقولـــون اإننـــا �سعب غري 
باحـــث، ففي حلظـــات جرى البحـــث وجاءت 

النتيجة(.
م�ساألة قيادة املراأة ال�سعودية ال�سيارة، 
لكرثة ما طرحت والكتها االأل�سن، �سارت من 
“الكال�سيهات” التي تقـــرن باالأو�ساع اإذا 

مـــا ورد احلديث عن املـــراأة هناك، و�سارت 
القيـــادة هـــذه مقيا�ســـاً ي�ســـار اإليـــه �سواء 
للتطـــّور، اأو ما ت�ساء مـــن عناوين ويافطات، 
حتى يظـــّن الّظـــانُّ اأنه مل يبق بـــن التطور 
مـــن عدمه �ســـوى قيـــادة املـــراأة ال�سعودية 

ال�سيارة.
ومـــع اأن املـــراأة يف الكثـــري مـــن مناطق 
اململكة العربية ال�سعودية، خ�سو�ساً النائية 
منهـــا، تقـــود ال�سيـــارات، بـــل قالـــت فيها 
االأ�سعار اأي�ســـاً، وبع�سهن �سّبه حرارة قلبها 
لبُعـــد احلبيب كحـــرارة حمـــّرك ال�سيفروليه 
عندما يتعب من �سعود الرمال، فـ “معركة” 
قيـــادة املـــراأة ال�سعوديـــة ال�سيـــارة مـــّرت 
بالكثري من املحطـــات، التي و�سل بع�سها 
اإلـــى االفتعـــال، واملواجهـــات، كما حدث يف 
1991 بعد حرب حترير الكويت، عندما نزل 
ع�رصات االآالف من اجلنود االأجانب يف اأرا�سي 

�سبه اجلزيـــرة العربية ا�ستعـــداداً للمعركة، 
ويحدث اأن تقـــود جمنَّدة املركبة الع�سكرية 
ويجل�س يف اخللف اجلنود مفتولو الع�سالت، 
هذه امل�ســـرية التي حتّولت اإلى �سبه معركة 
ما بـــن التيارات املختلفة يف ال�سعودية، ما 
بن الليرباليـــن واملحافظن يف االأ�سا�س، 
واإذ كانـــت التفا�سري الدينيـــة تطل براأ�سها 
وي�ستقـــوي بهـــا الفريـــق املحافـــظ، اإال اأن 
اجلانب االجتماعي كان هو االأكرث ح�سوراً يف 

هذه التجاذبات.
ب�ـــرصف النظـــر عن مـــا �سيرتـــب عليه 
القرار يف الفرة املقبلة، كيف �سيكون االأمر 
مع نزول اأول امراأة ر�سمياً لتقود ال�سيارة يف 
ال�ســـوارع من دون اختبـــاء و�رصّية هذه املّرة، 
وما املحددات التي �ستلحق بالقرار، اإال اأنني 
اأعتقد اأن اململكة العربية ال�سعودية جنحت 

يف هذا امللف املهم.

د. طارق آل 
شيخان

tariq
@cogir.org

ما وراء الحقيقة

حـــان الوقـــت لن�ـــرصخ بوجـــه 
القـــوى الدوليـــة واإيـــران واالأمم 
املتحـــدة ونقـــول اإن مـــا يجـــري 
ب�سوريـــا موؤامرة دوليـــة ات�سحت 
املت�ســـر  وهدفهـــا  خيوطهـــا 
مبحاربة االإرهاب، اأي تدمري البالد 
العربيـــة ون�رص الفو�ســـى والدمار 
متهيدا الإعادة �سياغة جغرافيتها 
ال�سيا�سيـــة من جديـــد، باالإ�سافة 
اإلى ت�سفية اأكرب عدد من العرب 
ال�سنـــة يف �سوريـــا، وا�ستهـــداف 
والن�ســـاء  واالأطفـــال  املدنيـــن 
والعجـــزة بـــال رحمـــة وال اإن�سانية، 
تقودهـــا روح �سليبية وجمو�سية 
تكاتفت من اأجل اأن تبقى �سوريا 
م�ستعمـــرة اإيرانية تخـــدم اأهداف 
وا�سنطـــن ومو�سكـــو باملنطقـــة، 
بعـــد اأن ف�ســـل خمطـــط ت�سليـــم 
العـــراق واليمـــن ولبنـــان الإيران، 
ومن اخلزي والعار اأن تتم  �رصعنة 
ا�ستمرار عمليات القتل والتدمري 
ب�ســـكل غـــري مبا�ـــرص، والر�ســـوخ 
ودم�ســـق،  طهـــران  متليـــه  ملـــا 
واال�ستهـــزاء بكل عنجهيـــة بدور 
املعار�سة وو�سف عملها الوطني 
والقومي واالإن�ساين باال�ستعرا�س 
�سكـــوت  و�ســـط  الدبلوما�ســـي، 
خمز مـــن قبـــل االأوروبيـــن جتاه 
هذه املجـــازر وعمليـــات التدمري 

والتهجري.
وما تقوم به القوات الرو�سية 
وقوات النظام مـــن ق�سف وقتل 
للمدنيـــن االأبرياء وتدمري القرى 
واملدن وا�ستهداف مراكز االإيواء 
وامل�ست�سفيـــات امليدانيـــة بحجة 
وح�ســـي  عمـــل  داع�ـــس،  حماربـــة 
وبربـــري، الهـــدف منـــه احلفـــاظ 
على النظام ال�ســـوري واال�ستيالء 
على املزيد مـــن االأرا�سي، و�سط 
�سكـــوت خمـــز وغـــري اأخالقي من 
قبـــل جمل�س االأمـــن واملوؤ�س�سات 
التابعة لالأمم املتحدة. عالوة على 
ذلك فاإن احلر�س الثوري االإيراين 
بتجنيـــد  يقومـــون  اهلل  وحـــزب 
مرتزقة ملحا�رصة املـــدن والقرى 
ال�سوريـــة وحماولـــة خنقها وقتل 
االأ�ـــرصى واالعتـــداء علـــى الن�ســـاء 
والقا�ـــرصات، يف �سيا�سة طائفية 
وعرقية تنـــم عن حقد دفن على 
العرب، و�ســـط م�ساندة ودعم من 
قـــوات كردية تعمـــل على تهجري 
املواطنـــن العرب من مناطقهم، 
لتطبيـــق �سيا�سة ك�ســـب املزيد 
مـــن االأرا�سي و�سمها اإلى مناطق 

تواجد االأكراد يف �سمال �سوريا.

سوريا المحتلة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يج���ب اأن يحاط ال�ساب ب�سياج يحميه من 
االإهمال بـــكل اأنواعـــه، وقد اجتهـــدت وزارة 
�ســـوؤون ال�سبـــاب والريا�سة كثـــريا و�سيدت 
املراكـــز ال�سبابية يف عدد من مناطق اململكة 
واآخرها مركز املحرق ال�سبابي النموذجي الذي 
يعـــد حتفة معمارية بكل ما حتمله الكلمة من 
معنى، و�سيحت�سن بعـــد اأيام قليلة مهرجان 
جائـــزة خالد بن حمد للم�رصح ال�سبابي لالأندية 
الوطنيـــة واملراكـــز ال�سبابيـــة واملعاقن يف 
ن�سختـــه الثالثة، وطاملا نتحـــدث عن التطور 
والتنميـــة ال�ساملة وتوفـــري االأر�س املالئمة 
لل�سباب، اأمتنى اأن حتظى مدينة عي�سى مبثل 

م�رصوع مركز املحـــرق ال�سبابي، ليكون مركزا 
الإبداعاتهم يف خمتلـــف املجاالت وي�ستقطب 
املبدعن من اأبنـــاء املنطقة، فمدينة عي�سى 
ورغم اأنهـــا تغطي م�ساحة كبـــرية من خارطة 
اململكـــة، اإال اأنهـــا تفتقـــر اإلـــى الكثـــري من 
املن�ســـاآت، اأهمهـــا مركـــز على غـــرار املحرق 
النموذجـــي يكـــون م�ســـدر تربيـــة ومعرفـــة 
وترفيـــه، بل هو اأكرث اأهميـــة من دور النادي 
التقليدي، فاأكرث �سبـــاب مدينة عي�سى “من 
13 اإلى 18 �سنة” يق�سون معظم اأوقاتهم يف 
احلدائق العامـــة املهملة واملجمعات، والذي 
يلتحق بنادي مدينة عي�سى الريا�سي ينعزل 

عن الربامج والفعاليـــات املتنوعة با�ستثناء 
الريا�ســـة، هنـــاك مالحظـــة اأخـــرى اأ�سا�سية، 
فنادي مدينة عي�سى يقـــوم بجهود ملمو�سة 
من اأجـــل ا�ستثمـــار وقـــت ال�سبـــاب ويحاول 
القائمـــون عليـــه تن�سيط الفعاليـــات الفنية 
والثقافيـــة، لكـــن يف النهايـــة يبقـــى ناديـــا 
ريا�سيا يهتـــم مبختلف االألعـــاب الريا�سية 

على امل�ستوى الفردي واجلماعي.
ال نريـــد اأن نعـــول علـــى نـــواب مدينـــة 
عي�ســـى وال البلديـــن منهـــم، فالتناق�سات 
متوارثـــة وغربتهم عن خدمـــة النا�س وا�سحة 
وظاهـــرة، واحلـــق يقـــال، مل ن�سمـــع اأن نائبا 

تقدم مب�رصوع بناء مركز �سبابي يقدم الرعاية 
الالزمة لل�سباب، ومن هنا نرفع اأ�سواتنا نحن 
اأبنـــاء مدينـــة عي�ســـى اإلى حكومتنـــا املوقرة 
لتخ�سي�س اأر�س لبناء مركز �سبابي منوذجي 
مماثل ملركـــز املحرق يحتـــوي �سباب مدينة 
عي�سى ويرفدهم مبختلف االأن�سطة الثقافية 
واالجتماعية والفنيـــة والريا�سية ومتكينهم 
من امل�ساركـــة الفعلية يف عملية بناء الوطن. 
م�ـــرصوع مركز املحـــرق النموذجي �ســـد اأنظار 
ال�سباب يف مدينة عي�سى وحتما يف غريها من 
املناطق، بيد اأن اأهـــايل مدينة عي�سى بحاجة  

للم�رصوع اأكرث من بقية املناطق.

حلم شباب مدينة عيسى... مركز 
شبابي نموذجي يحتويهم

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سالم منح االحتاد العاملي 
لل�سالم واملحبـــة )فوبال( درع ال�ســـالم ل�ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 
املوقر وذلك اعراًفا بدوره الوطني والعربي واالإقليمي 
والـــدويل يف دعم ال�سالم والتعاي�ـــس يف البحرين وجميع 
البلـــدان، وهـــي �سهـــادة ملا يتمتـــع به �سمـــوه الكرمي 
مـــن روؤية حكيمـــة ور�سيـــدة اأ�سهمت كثـــرًيا يف حتقيق 
املكا�ســـب واالإجنازات يف مملكة البحرين ملا حققته من 

تنمية وتطور و�سالم وتعاي�س واحرام لالآخر وت�سامح.

اجلوائـــز  �سل�سلـــة  اإلـــى  ت�ســـاف  الـــدرع  هـــذه  اإن 
وامليداليـــات وال�سهـــادات االأخرى التـــي نالها �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي رئي�ـــس الـــوزراء امُلوقـــر مـــن الـــدول 
وامُلنظمـــات املختلفة لـــدوره يف اإر�ســـاء اأ�س�س ال�سالم 
ودعائمـــه وِقيـــم الت�سامـــح واملحبـــة واالأمـــن والوئـــام 
واالزدهـــار، وهو نهـــج �سار عليه �سمـــوه واأ�سبح جزًءا ال 
يتجـــزاأ من حكمتـــه ال�سديـــدة وقيادته الر�سيـــدة التي 
حققـــت بف�ســـل اهلل �سبحانـــه وتعالى وف�ســـل قيادته 

وحنكته الكثري من االإجنازات واملكا�سب املتنوعة.

وبف�ســـل نهج القيادة ال�سيا�سيـــة البحرينية و�سمو 
رئي�ـــس الـــوزراء حفظـــه اهلل اأ�سبحت للبحريـــن قوا�سم 
ُم�سركـــة مع العديد مـــن البلدان واملنظمـــات الدولية 
يف ُحـــب االآخر ون�رص ال�ســـالم ومبادئه واال�ستقرار يف ربوع 
االأر�ـــس، فنجاح ق�سايا التنمية الوطنيـــة يتطلب اأموًرا 
كثـــرية يف مقدمتهـــا ِحكمة وقـــدرة �سانع القـــرار على 
“التنفيـــذ وقيادة وتوجيه التنفيـــذ وحتقيق اأهدافه”، 
وهذا ما يتمتع به �سمو االأمري خليفة بن �سلمان، وبف�سل 
�سيا�سة �سمـــوه وفل�سفة قيادتـــه احلكومية التي ت�سع 

اأهـــل البحرين يف البنـــد االأول الأجندتهـــا حتقق لل�سعب 
البحريني الكثري من االآمال والتطلعات واالأمن.

اإن منح �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء امُلوقر 
درع ال�سالم يوؤكد جلًيا اأن اأر�س البحرين بف�سل قيادته 
اأ�سبحت رمًزا لالن�سجـــام بن خمتلف االأديان، فال�سعب 
البحرينـــي يعي�ـــس يف بـــالده بانتمائـــه العربـــي واآماله 
الوطنيـــة امل�سركة، وبف�سل هذه ال�سيا�سة فاإن مملكة 
البحرين حققت خطـــوات متقدمة يف التنمية ال�سيا�سية 

واالجتماعية واالقت�سادية.

عبدعلي الغسرةدرع السالم لرجل السالم

ذرائع

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابي

“سوقي على 
مهلك سوقي”



البالد سبورت

عق��د رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة السلة س��مو الشيخ عيىس 
بن ع��ي بن خليف��ة آل خليفة 
اجتامع��ا م��ع أعض��اء اللجن��ة 
املنظم��ة العليا لبطولة س��موه 
املدرس��ية لكرة الس��لة؛ لبحث 
وآخ��ر  التنظيمي��ة  الرتتيب��ات 
ه��ذه  إلقام��ة  االس��تعدادات 

البطولة شهر أكتوبر املقبل.
وشدد س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��ي آل خليفة ع��ى أهمية أن 
تنال البطولة املدرس��ية االهتامم 
ال��ازم، خصوصا وأنه��ا تعد من 
التي تساعد  املبادرات اإليجابية 
عى اكتش��اف املواهب وتشجع 
طلبة امل��دارس عى االنخراط يف 
لعبة كرة الس��لة؛ ليكونوا قاعدة 
أساسية ومهمة باألندية الوطنية.

وأثنى س��مو الش��يخ عيىس بن 
عي بن خليف��ة آل خليفة عى 
جه��ود أعضاء اللجن��ة املنظمة 
واللج��ان  والتنفيذي��ة  العلي��ا 
العامل��ة كافة، الفتا س��موه إىل 

أن ه��ذه الجه��ود محل تقديره 
الشخيص.

وخ��ال االجت��امع ت��م اعتامد 
ش��عار البطولة واللجان الرئيسة 
العامل��ة بها، إضاف��ة إىل اعتامد 

الئحة البطولة ومناقشة مختلف 
الرتتيبات الازمة والتي تؤدي إىل 
إنجاح ه��ذه الفعالية الرياضية 
املدرس��ية والخروج منها بأفضل 

النتائج املنشودة.
حرض االجت��امع كل من الوكيل 
املس��اعد للخدم��ات الرتبوي��ة 
واألنشطة الطابية بوزارة الرتبية 
والتعليم  شيخة الجيب، ورئيس 
قس��م الرتبية الرياضي��ة القائم 
الرتبي��ة  إدارة  مدي��ر  بأع��امل 
واملرشدات  والكشفية  الرياضية 
ورئيس  عبدالله،  بالوزارة عصام 
لجنة املس��ابقات باتحاد السلة 
اللجن��ة  ورئي��س  رشف،  أن��ور 
الفني��ة باالتحاد ع��ي الخاجة، 
واألمني الع��ام باالتحاد عبداإلله 

عبدالغفار.

إطالق بطولة سمو الشيخ عيسى بن علي المدرسية لكرة السلة
سموه يجتمع مع اللجنة العليا ويؤكد اآلثار اإليجابية للبطولة 

سمو الشيخ عيسى بن علي

أم الحصم           اتحاد السلة 

وزير التربية والتعليم
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يس��تعد منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
الس��لة للمش��اركة يف البطولة الدولية 
الودي��ة األوىل الت��ي يقيمه��ا االتحاد 
السعودي وتستضيفها مدينة جدة يف 

الفرتة من 5 حتى 7 أكتوبر املقبل.
وستكون النس��خة األوىل من البطولة 
عب��ارة ع��ن دورة عربي��ة مصغرة، إذ 
ستشارك فيها منتخبات مرص واملغرب 
وصاح��ب األرض والضياف��ة املنتخب 
السعودي، إىل جانب منتخبنا الوطني.
وتأيت مشاركة منتخبنا الوطني يف هذه 
البطول��ة بناًء عى الدعوة التي تلقاها 
اتحاد السلة من نظريه السعودي نظري 
الس��معة الطيبة التي تحظى بها كرة 
الس��لة البحرينية بعد النتائج املتميزة 
الت��ي حققه��ا املنتخ��ب يف البطول��ة 

العربية األخرية.
ودي��ة  األحم��ر يف  ومتث��ل مش��اركة 

ج��دة الدولية محطة مهم��ة يف إطار 
لاس��تحقاقات  منتخبنا  اس��تعدادات 
القادمة، والذي سيكون بشكل دوري 
للوقوف عى م��دى جاهزية الاعبني 
لتمثي��ل  العن��ارص  أفض��ل  واختي��ار 

املنتخب.
ويحرص منتخبنا الوطني عى التجمع 
شهريا؛ من أجل االستعداد للتصفيات 

القارية.
ويهدف أحمر الس��لة من املشاركة يف 
البطول��ة لتحقيق أقىص اس��تفادة عرب 
االحتكاك وزيادة االنسجام بني الاعبني 
الرس��مية  لاس��تحقاقات  اس��تعدادا 
القادمة، والتي س��تبدأ بتصفيات كاس 
آس��يا التي س��تقام يف فرباير من العام 

املقبل.
وب��دأ منتخبن��ا الوطن��ي تحضريات��ه 
امليدانية ي��وم األحد امل��ايض، بقيادة 

امل��درب الوطن��ي س��لامن رمض��ان، 
ومساعده الوطني حسني قاهري.

وضم��ن برنام��ج إعداد أحمر الس��لة 
للبطولة، خاض منتخبن��ا مباراة ودية 

م��ع فري��ق االتحاد مس��اء أمس عى 
صال��ة االتحاد بأم الحصم، إذ يس��عى 
منتخبن��ا إىل تحقيق أقىص اس��تفادة 
فني��ة من املب��اراة، كام عم��د مدرب 

منتخبنا إىل منح الفرصة ألكرب عدد من 
الاعبني للمشاركة يف املباراة؛ من أجل 
الوقوف عى م��دى جاهزيتهم الفنية 

والبدنية.

وكان أحم��ر الس��لة قد حق��ق املركز 
الثال��ث ون��ال امليدالي��ة الربونزية يف 
والعرشين  الثاني��ة  العربية  البطول��ة 
لك��رة الس��لة للرج��ال الت��ي أقيمت 
يف العاصم��ة املرصي��ة القاهرة خال 
ش��هر يناير املايض، وصعد من خالها 
ألول مرة يف منص��ة التتويج يف تاريخ 
مشاركات املنتخب بالبطوالت العربية.
وج��اءت مب��ادرة االتحاد الس��عودي 
بإقامة بطولة دولية لتصب يف مصلحة 
اللعب��ة؛ كونها تش��كل فرصة حقيقية 

الحتكاك العبي املنتخبات.
ومتثل فكرة تنظيم البطولة محكا فنيا 
مهام إلعداد العبي املنتخبات املقبلني 

عى االستحقاقات الخارجية املقبلة.
وستمثل البطولة إضافة إىل املجهودات 
املبذولة من جانب االتحادات العربية 

يف االرتقاء باللعبة بعنارصها كافة. 

“أحمر السلة” يستعد للمشاركة في ودية جدة الدولية
تشارك فيها منتخبات مصر والمغرب والسعودية

م���ح���ط���ة إع���������داد م���ه���م���ة ل���اس���ت���ح���ق���اق���ات ال��م��ق��ب��ل��ة
محمد الدرازي
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منتخبنا الوطني لكرة السلة

أكد الع��ب املحرق محم��د البناء أن 
الفوز الذي حققه فريقه عى حساب 
النجمة )0-3( ضمن الجولة 4 لدوري 
بنك البحري��ن الوطني ألندية الدرجة 
األوىل ج��اء ليؤك��د متي��ز الفريق مع 

انطاق املوسم الجديد 2017-2018.
ومع الفوز الذي حققه املحرق، تصدر 
الفري��ق الرتتي��ب برصي��د 12 نقطة 
م��ن 4 مباريات، وبدون أن يس��تقبل 

الفريق أي هدف حتى اآلن.
واعت��رب البن��اء يف حدي��ث ل�”الب��اد 
س��بورت” نتيجة الفوز مبثابة الدفعة 
املعنوية القوية قبل فرتة التوقف التي 

ستشهدها املنافسات.
وأش��ار إىل أهمية الف��وز الذي تحقق 
يف مواصلة مس��رية االنتص��ارات التي 
البارز  سجلها الفريق، ومنوًها بالدور 
للجهازين الفني واإلداري والاعبني يف 

النتائج اإليجابية املسجلة حتى اآلن.
وأك��د البن��اء صعوبة املواجه��ة أمام 

النجم��ة، مبيًن��ا أن فريق��ه اس��تثمر 
الف��رص جيًدا وع��رف كيفية الخروج 

بفوز مهم فنيًّا ومعنويًّا ونتيجة.
ولف��ت إىل أن تحقي��ق االنتص��ارات 
بشكل متتال يعطي الثقة ويزرعها يف 
نف��وس الاعبني؛ للميض قدًما يف قادم 

الجوالت.
بالحض��ور  األمي��ن  املداف��ع  وأش��اد 
يف  الفري��ق  آزر  ال��ذي  الجامه��ريي 
الجوالت األرب��ع املاضية وبالخصوص 
يف لقاء النجمة، مشريًا إىل أن التواجد 
الكب��ري يعكس ح��رص الجامهري عى 
الوقوف خلف الفريق ومس��اندته يف 

مشواره.
ولف��ت إىل أهمي��ة مواصل��ة العمل 
بش��كل مضاع��ف من أج��ل تحقيق 
النتائج اإليجابي��ة، مؤكًدا أن الدخول 
لفرتة ما بعد التوقف س��يكون بشكل 
أق��وى؛ للحفاظ عى موق��ع الصدارة 

ومواصلة تحقيق النتائج اإليجابية.

تعاقدت إدارة نادي البديع مع الاعب محمد ميك لتمثيل الفريق األول بالنادي 
خال املوسم الجاري.

ويأيت التعاقد مع الاعب ميك بهدف تدعيم صفوف الفريق بالعنارص الشابة 
املتميزة وتجهيزه لخوض املنافسات القوية يف دوري الدرجة الثانية.

وجرى التوقيع بحضور مدير النادي نارص خميس الدورسي مبقر النادي، علام أن 
البديع وقع قبل أيام مع الحارس محمود منصور لينضم إىل قامئة الفريق البدعاوي.

يذكر أن الاعب سبق له متثيل فرق التضامن والحد واملنامة والشباب.
ويحتل البديع حاليا املركز الثاين بعد مرور 3 جوالت عى انطاق دوري الدرجة 

الثانية برصيد 7 نقاط وذلك من فوزين وتعادل. 

نّوه بمساندة الجماهير 

المحرقاوي البناء: تصدر دوري NBB قبل 
التوقف يعّزز الثقة

البديع يدعم صفوفه بالالعب محمد مكي

أحمد مهدي

محمد البناء

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

يعقوب: لم نستثمر 15 فرصة 
والنتيجة ال تعكس الواقع 

البالد سبورت:

أكد مساعد مدرب فريق النجمة، يوسف 
يعقوب، أن نتيجة الخسارة أمام املحرق 

ال تعكس واقع املباراة.
وذكر يعقوب يف حديث ل�”الباد سبورت” 

أن مجريات الشوطني ال يعكس متاًما 
النتيجة التي انتهت عليها املباراة، 

خصوًصا مع ما قدمه فريقنا من مستوى وأداء جيد.
ولفت إىل أن فريقه سنحت له العديد من الفرص الخطرية 

والرصيحة عى مرمى املحرق والتي بلغت تقريًبا 15 فرصة، إال 
أنها مل تستثمر بالشكل الصحيح، بعكس املحرق الذي سنحت له 

العديد من الفرص أيًضا، إال أنه استثمر أغلبها وخطف 3 نقاط.
وأشار إىل أن الخسارة ال تقلل من شأن فريقه وأداء العبيه الذين 

لعبوا خال الجوالت األربع بروح عالية وأداء كبري ومتكنوا من 
حصد 9 نقاط من أصل 12 ممكنة.

وبنينّ أن ظروف املباراة أمام املحرق قست عى الفريق وجعلته 
يستقبل 3 أهداف، خصوًصا وأن مثل هذه املباريات تتطلب 

تركيزًا ذهنيًّا وبدنيًّا عالًيا طوال املجريات.
وأضاف: “بالطبع هناك أخطاء وقع فيها الاعبون، وسنتداركها 

مستقباً، والكرة يف نهاية األمر استثامر فرص وهذا ما فعله 
املحرق”.

وحول أداء الفريق يف الجوالت األربع األوىل، أوضح يعقوب أن 
مستوى الفريق يبرش بالخري، خاصة وأن بعض العنارص أضيفت 
للقامئة وأن التجانس سيزداد واملستوى الفني سريتفع مع مرور 

الجوالت، متمنيًّا التوفيق يف قادم الجوالت.

يوسف يعقوب

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

رصح املقاتل املحرتف من جنوب 
إفريقيا جريميي سميث بأنه 

سياقي املقاتل العاملي الرويس 
إكرام أليسكريوف يف النسخة 

 Brave 9: The التاسعة من بريف
Kingdom of Champions التي 
ستقام يف مملكة البحرين يف ال� 17 
من شهر نوفمرب لهذا العام، وذلك 
بعد الفوز األول بلقب فئة الوزن 

املتوسط، إضافة إىل منازلته األخرية 
عى اللقب العاملي يف كورتيبا 

بالربازيل.
وقد عاد جريميي لرياضة فنون 
القتال املختلطة بعد نجاته من 
حادث سري، والذي أجربه عى 

ترك الرياضة لفرتة طويلة. ويعد 
هذا القتال األول لجريميي يف 

مملكة البحرين ويف منطقة الرشق 

األوسط. وقد لعب جريميي سابًقا 
 Extreme يف بطولة القتال الخطري
Fighting Championship لفئة 

الوزن املتوسط، حيث حقق 11 
انتصارًا متوالًيا.

أما أليسكريوف، فقد حقق 4 
انتصارات دون أي هزمية هذا 

املوسم ويستعد لزيادة رصيده من 
االنتصارات العاملية هذا العام.

يذكر بأن مملكة البحرين 
ستستضيف أكرب فعالية لرياضة 

فنون القتال املختلطة يف آسيا يف ال� 
17 من شهر نوفمرب املقبل تحت 

 Brave 9: The Kingdom عنوان
of Champions. وتأيت البطولة 

ضمن أسبوع حافل بفعاليات فنون 
القتال املختلطة، وستستضيف 

اململكة كذلك بطولة العامل لفنون 

القتال املختلطة لفنون القتال 
املختلطة، والتي يرشف عليها 

االتحاد الدويل للعبة، وذلك برعاية 
كرمية من جانب ممثل جالة امللك 

لاعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس االعى للشباب 

والرياضة، رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.

البحرين مسرحا لمنافسة مثيرة بين جيريمي وأليسكيروف

إكرام أليسكيروف

مع مرور 4 جوالت عى دوري بنك 
الوطن��ي NBB ألندية  البحري��ن 
الدرجة األوىل لكرة القدم، ال يزال 
حارس فريق املحرق س��يد محمد 
جعفر محافًظا عى نظافة ش��باكه 
دون أن يتلق��ى أي ه��دف حتى 

اآلن.
وميك��ن القول إن م��ا تحقق حتى 
اآلن يعطي إش��ارة باملكانة الرائدة 
الت��ي يحتله��ا س��يد محم��د عى 
مستوى حراسة املرمى يف اململكة، 

باعتباره األفضل دون منازع.

فالتألق الكبري والواضح الذي يبديه 
الحارس الدويل م��ع فريقه أو مع 
املنتخب الوطني يثبت بأنه واحد 
من أفضل الحراس الذين مروا عى 
الكرة البحرينية، خصوًصا أن ذلك 
يأيت تواصًا ملا قدمه وال زال يقدمه 

مع األندية واملنتخبات الوطنية.
فالتواجد الافت لسيد محمد بني 
للمحرق خال  الثاث  الخش��بات 
أعط��ى  األوىل  األرب��ع  الج��والت 
الكث��ري من األم��ان لكتيبة املدرب 
س��لامن رشيدة، خصوًصا مع ردة 

املميزة والرسيعة وتصدياته  فعله 
الحاس��مة واملتك��ررة التي منحته 
س��جًا نظيًفا حتى اآلن بعد مرور 

360 دقيقة.
ومل تك��ن لق��اءات املحرق س��هلة 
خ��ال الجوالت األرب��ع، فالفريق 
افتتح املوس��م مبواجه��ة الحد يف 
“دي��ريب املحرق”، قب��ل أن ياقي 
بطل ال��دوري يف املوس��م املايض 
فري��ق املالكي��ة، ث��م األه��ي يف 
“الكاس��يكو” التقلي��دي، وأخ��ريًا 
النجمة يوم أمس األول يف مواجهة 

تعد أم��ام الفريق األقوى هجوميًّا 
يف ال��دوري حتى اآلن بالتش��ارك 
مع املح��رق يف ذات الرصيد الذي 

عادله بعد نهاية املباراة.
وبالطب��ع، ف��إن املع��دل ال��ذي 
حققه س��يد محم��د جعفر حتى 
اآلن ومرش��ح للزيادة يف الجوالت 
ا، خاصة أن  املقبلة هو كبري ج��دًّ
4 مباري��ات متث��ل 22 % تقريًبا 
من نسبة مباريات الدوري، وهي 
نس��بة عالية وتحس��ب للحارس 

سيد محمد جعفرالدويل.

دقيقة  360 في  نظيفة  بشباك  المرمى”  “سيد 
تقرير        أحمد مهدي

محمد مكي يتسلم قميص نادي البديع

أحمد مهديالبالد سبورت

الرف��اع- املكتب اإلعامي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيىس 
آل خليفة: أكد الرئيس التنفيذي 
 Brave الش��جاع القتال  التح��اد 
لفن��ون القت��ال املختلطة محمد 
ش��اهد بأن 32 مقاتًا محرتًفا من 
مختلف أنحاء العامل سيش��اركون 
يف 16 ن��زاال س��تحتضنها مملكة 
البحرين بتاريخ 17 نوفمرب املقبل، 
وذلك مبناس��بة االحتفال بالذكرى 
 .Brave الس��نوية األوىل لتأسيس
وق��د أعلن ش��اهد ب��أن مقاتلني 
محرتفني م��ن الوالي��ات املتحدة 
املتح��دة،  اململك��ة  األمريكي��ة، 
الربازي��ل، الهند، الفلبني، روس��يا 

وم��رص سيش��اركون يف النس��خة 
التاسعة التي ينظمها اتحاد القتال 

الشجاع Brave، وذلك يف الحدث 
األك��رب يف املنطقة تح��ت عنوان 
 Brave 9: The Kingdom of“
تنظي��م  وي��أيت   .”Champions
هذه البطول��ة يف غضون عام من 
انط��اق اتح��اد القتال الش��جاع 
القت��ال املختلطة.  Brave لفنون 
وقد علق ش��اهد بهذه املناس��بة 
قائا: “إنها فرص��ة كبرية للرتويج 
ململكة البحرين؛ بوصفها الوجهة 
الرياضي��ة الرائ��دة يف املنطق��ة، 
حيث ي��زور الرياضيون البحرين 
م��ن جمي��ع أنحاء الع��امل، وهي 
لحظ��ة فخر للمملك��ة باعتبارها 

محط أنظار الرياضة العاملية”.

أعلن مدرب منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم، التش��ييك مريوساف 
س��كوب، ع��ن قامئ��ة ضمت 24 
العًبا؛ اس��تعداًدا ملواجهة منتخب 
الص��ني تايبيه هناك يف تايبيه يوم 
10 أكتوبر املقب��ل، ضمن الجولة 
4 م��ن املجموع��ة 5 للتصفي��ات 

املؤهلة لكأس آسيا 2019.
وضم��ت القامئ��ة كا من: س��يد 
محمد جعفر، وليد الحيام، جامل 
راش��د، عبدالله عبدو، إس��امعيل 
عبداللطي��ف، عبدالل��ه يوس��ف 
)املحرق(، هش��ام  البناء  ومحمد 
منصور وأرشف وحي��د )املنامة(، 
س��يد مجتب��ى املحافظة ، س��يد 

أحمد جعفر وعي حس��ن سعيد 
)الش��باب(، س��يد رض��ا عي��ىس 

)املالكي��ة(، س��يد محس��ن عي 
ومه��دي عبدالجب��ار )االتح��اد(، 
سامي الحسيني )الرفاع الرشقي(، 
أحم��د بوغ��امر )الح��د(، كميل 
األسود وسيد ضياء سعيد )الرفاع(، 
أحم��د عبدالله، عي مدن، كميل 
عبدالله وإبراهي��م أحمد حبيب 
)النجم��ة( وأبو بكر آدم )الوحدة 

السعودي(.
يش��ار إىل أن منتخبن��ا يتص��در 
ترتي��ب املجموعة حاليًّ��ا برصيد 
7 نقاط م��ن فوزين وتعادل، ويف 
ح��ال فوزه خ��ال الجولة املقبلة 
أم��ام تايبيه، فإنه يضمن رس��ميًّا 

التأهل إىل النهائيات اآلسيوية.

سكوب يستدعي 24 العًبا لمواجهة تايبيهالبحرين تستضيف 32 مقاتاًل محترًفا في نوفمبر

سكوبمحمد شاهد

اختتمت أمس األربعاء يف الس��ابع 
 2017 س��بتمرب  م��ن  والعرشي��ن 
األلعاب اآلسيوية  منافس��ات دورة 
الخامسة للصاالت والفنون القتالية 
التي اس��تضافتها عش��ق آب��اد منذ 
الث��اين عرش م��ن الش��هر الجاري، 
وحصلت فيه��ا الدولة املضيفة عى 

املركز األول يف جدول امليداليات.
ويف الختام، حلت البحرين يف املركز 
الخامس عربي��ا والثالث والعرشين 
يف الرتتيب العام وجمعت ذهبيتني 

وبرونزية.
ودورة األلعاب اآلس��يوية للصاالت 
هي واحدة من الدورات اآلس��يوية 
التي يرشف عليها املجلس األوملبي 
اآلسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد 
الصب��اح، إضاف��ة إىل دورة األلعاب 
اآلس��يوية الصيفي��ة، دورة األلعاب 
اآلس��يوية الش��توية، دورة االلعاب 
اآلسيوية الش��اطئية ودورة األلعاب 

اآلسيوية للشباب.
وحقق��ت دورة األلعاب اآلس��يوية 

للصاالت يف عشق آباد نجاحا باهرا، 
وشهدت تحقيق أرقام قياسية عاملية 
وأرق��ام قياس��ية للدورة، ش��هدت 
إقباال جامهرييا، الفتا إىل املنش��آت 
الحديث��ة يف املجم��ع األوملب��ي يف 
العاصمة الرتكامنستانية التي بنيت 

خصيصا الستضافة األلعاب.
ك��ام ش��هدت األلع��اب مش��اركة 
تاريخية لرياضيي 19 دولة أوقيانية 
انضم��وا إىل زمائهم م��ن 45 دولة 
آس��يوية، إضاف��ة إىل فري��ق ميثل 
الاجئني ع��ى غرار م��ع قامت به 
اللجن��ة األوملبية الدولية يف أوملبياد 

ريو الصيف املايض.
وتص��درت تركامنس��تان املضيف��ة 
جدول امليدالي��ات بفارق كبري عن 
ال��دول االخرى، فحص��د رياضيوها 
245 ميدالية موزعة عى 89 ذهبية 

و70 فضية و86 برونزية.
وج��اءت الص��ني ثاني��ة برصيد 42 
ذهبي��ة و32 فضي��ة و23 برونزية، 
 36 وجمع��ت  ثالث��ة  وإي��ران 

ذهبي��ة و22 فضي��ة و59 برونزية، 
 28 برصي��د  رابع��ة  وكازاخس��تان 

ذهبي��ة و28 فضي��ة و40 برونزية، 
وأوزبكس��تان خامس��ة برصيد 24 

ذهبية و33 فضية و74 برونزية.
العربية  اإلم��ارات  حل��ت  عربي��ا، 

املتحدة يف املركز األول والرابع عرش 
يف الرتتيب العام بعد ان جمعت 17 
ميدالية هي 5 ذهبيات و4 فضيات 
و8 برونزي��ات، تلتها قطر برصيد 4 
ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، 
والع��راق وجم��ع 4 ذهبي��ات و3 

فضيات و6 برونزيات.
وحلت الس��عودية يف املركز الرابع 
عربي��ا والثام��ن ع��رش يف الرتتيب 
العام برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات 
وبرونزيتني، تلتها البحرين يف املركز 
الخامس عربي��ا والثالث والعرشين 
يف الرتتيب العام وجمعت ذهبيتني 
وبرونزية، ث��م جاء األردن يف املركز 
والعرشين  والرابع  الس��ادس عربيا 
يف الرتتيب العام برصيد ذهبية و14 
برونزية، تلته سوريا يف املركز السابع 
عربيا والرابع والعرشين يف الرتتيب 
العام بذهبية و5 برونزيات، ولبنان 
يف املرك��ز الثام��ن عربي��ا والواحد 
والثاثني يف الدورة باربع برونزيات.

من حفل ختام دورة األلعاب اآلسيوية في عشق آباد         )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

البحرين الخامسة عربًيا والثالثة والعشرين آسيوًيا
في ختام دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت والفنون القتالية 

البالد سبورت
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دورتها  تنظي��م  الس��تعدادات  مواكب��ة 
الرابعة التي ستقام يف الفرتة ما بني 2-12 
فرباي��ر 2018، عق��دت لجن��ة اإلرشاف 
واملتابعة الخاصة بدورة األلعاب لألندية 
العربية للس��يدات، اجتامعها التحضريي 
األول، مؤخ��راً، يف فندق راديس��ون بلو 
الش��ارقة؛ لالطالع عىل الخط��ط الفنية 
واللوجس��تية لل��دورة املقبل��ة، والت��ي 
س��تكون األك��رب بتاريخ ه��ذه البطولة 
األهم يف مج��ال رياضة امل��رأة بالوطن 

العريب. 
وت��رأس االجت��امع عضو مجل��س إدارة 
اللجنة األوملبية البحرينية، رئيس��ة لجنة 
اإلرشاف واملتابع��ة الش��يخة حياة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة، بحض��ور مدير 
عام مؤسسة الشارقة لرياضة املرأة ندى 
عس��كر النقبي، واألمني العام املس��اعد 
التحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية 
س��عد بن صال��ح الس��فياين، وعدد من 
التنظيمية  اللج��ان  أعض��اء ومس��ؤويل 

واإلعالمية. 
وتن��اول االجتامع االس��تعدادات الفنية 
واللوجس��تية الخاص��ة بالدورة، وس��بل 
تحس��ني مس��توى الخدم��ات، وتطوير 
الفعاليات الرياضية، إضافة إىل الرتتيبات 

املس��تقبلية للحدث للخ��روج بالبطولة 
بأبهى حّلة، مبا يساهم يف تحقيق الهدف 
األس��اس لها، واملتمثل يف تطوير رياضة 
املرأة العربية، وتوفري املنصة املناسبة لها 
لتنمية قدراتها ومتكينها من املنافسة يف 

املحافل الرياضية اإلقليمية والدولية. 
واش��تمل ج��دول األعامل ع��ىل تقارير 
للج��ان  التنظيمي��ة  بالهي��اكل  خاص��ة 
ال��دورة املقبل��ة، وعرض ما ج��اءت به 
التقاري��ر ح��ول برنامج ال��دورة العام، 
وآليات املش��اركة واالنتس��اب، ودراسة 
ع��دد م��ن األف��كار اإلبداعي��ة لالرتقاء 
بالدورة، وتعزيز املشاركة فيها والتفاعل 
الجامه��ريي معها، إىل جانب املنش��آت 
وامليداليات، وغريها  والجوائز  الرياضية، 

من املواضيع.

تحفيز األفكار والمقترحات

وأعربت الش��يخة حياة بنت عبد العزيز 
آل خليفة عن تقديرها لجهود مؤسس��ة 
الشارقة لرياضة املرأة يف التخطيط ورسم 
اإلسرتاتيجيات التي تسهم بتحفيز األفكار 
واملقرتح��ات لالرتق��اء مبس��توى الحدث 
الذي يعزز الحضور الريايض النسايئ عىل 

املس��توى املحيل والعريب، ويقدم صورة 
مرّشف��ة عن واقع رياضة امل��رأة العربية 
وقدرته��ا ع��ىل املنافس��ة والتفاعل مع 
التطورات الرياضية عىل املستوى الدويل. 
وقالت: “أمث��رت جه��ود قرينة صاحب 
الس��مو حاكم الش��ارقة س��مو الشيخة 
جواهر بنت محمد القاس��مي املتواصلة 
عن تأس��يس واقع جدي��د لرياضة املرأة 
يف دولة اإلمارات والوط��ن العريب، ومن 
خالل هذه الدورة نش��هد منواً مس��تمراً 
يف حجم ومس��توى املشاركة، ما يشري إىل 
تطور االهتامم بتنمية قدرات الس��يدات 
بأنفس��هن  ثقتهن  وتعزي��ز  والفتي��ات، 
ملواصلة النجاح وتحقيق اإلنجازات عىل 

صعيد الرياضات املختلفة”. 
وأضافت: “إمارة الش��ارقة سّباقة يف كّل 
يشء، فه��ي فضاًل عن كونها منارة الرشق 
عل��اًم ومعرفة، باتت حاضنة للعديد من 
الفعاليات الرياضية التي استطاعت ويف 
فرتة قياسية أن ترتك بصمتها عىل الساحة 
العربي��ة واإلقليمية، فحدث ريايض كهذا 
يعرّب عام وصلت إلي��ه اإلمارة من تقّدم 
وازده��ار ورفع��ة، ما يدل��ل عليه مدى 
ح��رص الجه��ات الرياضي��ة يف مختلف 
البلدان العربية عىل املش��اركة والتنافس 

الرشي��ف، وهذا أم��ر ميلؤنا أم��اًل يف أن 
يحم��ل املس��تقبل القريب مزي��داً من 
النجاح��ات متتالية لرياض��ة املرأة عربياً 

وإقليمياً”. 
 

تطور رياضة المرأة

بدورها، أكدت ندى عس��كر النقبي أن 
دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات 
أس��همت يف النه��وض بواق��ع الرياضة 
النسائية بدولة اإلمارات والوطن العريب 

عىل حّد سواء، مشرية إىل أن هذا الحدث 
الريايض البارز نتاج عمل جامعي لجميع 
املس��ؤولني الرياضيني، ضمن مؤسساتهم 
وأنديته��م الرياضي��ة، م��ا يعكس مدى 
التطور الذي وصل��ت إليه رياضة املرأة 

العربية. 
وقال��ت النقب��ي: “يف كل اجتامع نلمس 
مدى تعاظم املسؤولية واألمل يف نفوس 
األعضاء، س��واء عىل املستوى اإلداري أو 
التنظيم��ي، وهذا بحد ذاته يعكس روح 
الفريق التي يتحىل بها الجميع من أجل 

االرتقاء بواق��ع الرياضة النس��ائية عىل 
املس��توى املحيل والعريب معا، ونأمل يف 
أن تك��ون الدورة املقبلة عىل مس��توى 
التطلع��ات؛ لتعزي��ز املنافس��ة والعطاء 
الذي يس��هم يف تطور الواق��ع الريايض 

النسايئ”. 
وأضافت: “تس��عى البطول��ة إىل تقديم 
مس��تويات مرشفة عىل صعي��د رياضة 
امل��رأة، وعملن��ا ع��ىل ذل��ك بجهد من 
خالل تخصيص خدمات ونشاطات وفق 
أعىل املس��تويات تعكس الواقع املتقدم 
لرياض��ة املرأة يف إمارة الش��ارقة، ونعد 
الجمهور الشغوف بالرياضة يف أن تكون 
ال��دورة املقبل��ة عنوان��اً ملس��تقبل أكرث 

إرشاقاً مليادين رياضة املرأة العربية”. 
واس��تعرض االجت��امع تقاري��ر اللج��ان 
األساسية، واللوائح الفنية أللعاب الدورة 
الذي تم تقدميه من جانب اتحاد اللجان 
األوملبي��ة الوطنية العربي��ة، إىل جانب 
بحث تش��كيل لجنة االستئناف، وتعيني 
ممث��ل للجن��ة االرشاف يف االجتامعات 
الالعب��ات  أهلي��ة  ودراس��ة  الفني��ة، 
للمشاركة، وتحديد موعد االجتامع الثاين 
للجن��ة اإلرشاف واملتابع��ة وما يتمّخض 

عنه من أعامل.

اس��تقبل رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة، الرئي��س التنفيذي لبنك البحرين 
الوطن��ي NBB الراعي الرس��مي لدوري 
الدرجة األوىل، جان كريس��توف دوراند، 

وذلك يف مقر اتحاد الكرة.
وخ��الل اللق��اء، رّح��ب الش��يخ عيل بن 
خليفة بالرئي��س التنفيذي لبنك البحرين 
الوطن��ي، مؤكًدا أن الرشاك��ة التي أقامها 
االتحاد حديًثا م��ع البنك لرعاية الدوري 
تأيت ضمن إطار التعاون الثنايئ املثمر بني 

الجانبني.
ونّوه الشيخ عيل بن خليفة بالجهود التي 
يبذلها البن��ك من أجل خدم��ة الرياضة 
البحرينية عموًما وك��رة القدم عىل وجه 
الخص��وص، مش��ريًا إىل أن رئيس مجلس 
إدارة البن��ك فاروق املؤيد أب��دى تعاوًنا 

كبريًا وإيجابيًّا يف دعم فعاليات االتحاد.
وأش��اد رئيس اتحاد الكرة بزيارة الرئيس 
التنفي��ذي ملقر بي��ت الك��رة البحرينية، 
مش��ريًا إىل أنه��ا تعكس العالق��ة الطيبة 
والقوية ب��ني الجانب��ني، خصوًصا يف ظل 
الرشاك��ة الحالية لرعاية ال��دوري، والتي 
تأيت ضمن إطار حرص االتحاد عىل توفري 

السبل الكفيلة بتطوير املستويات الفنية 
باملسابقات املندرجة تحت مظلته.

وأكد الش��يخ عيل بن خليفة أن التعاون 
املتبادل بني الجانبني س��يكون مس��تمرًّا، 
مش��ريًا إىل أهمية هذه الزي��ارات لتبادل 
األف��كار واآلراء بخصوص توس��يع دائرة 
التع��اون مب��ا ينعكس إيجاًب��ا عىل الكرة 

البحرينية.
وأكد فخر واعت��زاز أرسة الكرة البحرينية 
بهذه الرعاية والرشاك��ة الناجحة، معرًبا 

ع��ن ش��كره للمس��ؤولني يف البن��ك عىل 
جهودهم ودعمهم ألنش��طة اتحاد الكرة 
والرامي��ة لتطوي��ر الرياض��ة البحريني��ة 

عموما، والكرة خصوًصا.
من جهت��ه، قال الرئي��س التنفيذي لبنك 
البحرين الوطني جان كريستوف دوراند 
إن لعبة كرة القدم هي تتعلق باملصلحة 
إمي��ان  أن  إىل  مش��ريًا  ككل،  الجامعي��ة 
املسؤولني يف البنك بهذا األمر دفعهم إىل 
توقي��ع الرعاية مع اتح��اد الكرة لدوري 

الدرج��ة األوىل، ضم��ن إطار املس��ؤولية 
والرشاك��ة املجتمعية، وهو الجانب الذي 

يوليه البنك اهتامًما كبريًا.
وقّدم رئيس اتح��اد الكرة هدية تذكارية 
وك��رة تذكارية للرئي��س التنفيذي للبنك 

مبناسبة زيارته ملقر اتحاد الكرة.
وحرض اللقاء من جانب اتحاد الكرة عضو 
مجل��س اإلدارة ورئيس لجنة االس��تثامر 
والتس��ويق محمد الحامدي، األمني العام 
الرئيس  ومستش��ار  البوعينني،  إبراهي��م 

مرشف املركز اإلعالمي عباس العايل.
وم��ن جانب البن��ك: الرئي��س التنفيذي 
للتس��ويق ريتش��ارد هيك��س، س��كرتري 
مجل��س اإلدارة ن��ارص محم��د، رئي��س 
العام��ة هش��ام  والعالق��ات  التس��ويق 
أبوالفتح، وأعضاء قس��م التسويق: سمر 
س��وار، أمل ال��درازي، محمد القاس��مي 

وبسام حاجي.
وقام رئيس اتحاد الكرة والرئيس التنفيذي 
للبنك بعد اللقاء بزيارة إىل النادي األهيل، 
حيث تابعا مع املس��ؤولني مباراة املحرق 
والنجمة ضمن الجولة 4 من الدوري، كام 
صافحا العبي الفريقني مع نزولهم ألرضية 

امللعب قبل بدء املباراة.

“عربية السيدات” تستعرض االستعدادات لدورة 2018

رئيس اتحاد الكرة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني

الشيخة حياة تترأس االجتماع األول للجنة اإلشراف والمتابعة 

كما شهدا جانبًا من مباراة المحرق والنجمة

البالد سبورت

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

خالل االجتماع األول للجنة اإلشراف والمتابعة الخاصة بدورة األلعاب لألندية العربية للسيدات

جانب من اللقاء  

رئيس اتحاد الكرة ورئيس بنك البحرين الوطني

يس��تعد منتخبنا الوطني لكرة القدم 
لفئة الشباب إلقامة معسكر تدريبي 
خارج��ي يف س��لوفينيا، وذلك تحضريًا 
للمشاركة يف التصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا تحت 19 عاًما سنة 2018.
وقال مدير منتخب الش��باب عبدالله 
البوعينني إن املنتخب س��يغادر البالد 
متوجًها إىل س��لوفينيا ي��وم 1 أكتوبر 
املقبل، يف حني سيستمر املعسكر إىل 

12 من ذات الشهر.
وأوضح أن املعسكر سيتضمن حصًصا 
تدريبية مكثفة، باإلضافة إىل املشاركة 
يف بطولة ودية ستش��هد مش��اركة 3 

منتخبات أخرى لفئة الشباب.
وب��نّي أن املنتخبات التي س��يواجهها 
البطول��ة ه��ي:  املنتخ��ب وديًّ��ا يف 

سلوفينيا، رصبيا والبوسنة.
ولف��ت إىل أن املنتخب س��يغادر إىل 
املعسكر بقامئة تضم 24 العًبا، عالوة 

عىل أفراد الجهازين الفني واإلداري.
وأوض��ح أن املعس��كر فرص��ة جيدة 
ومثالي��ة لإلع��داد بش��كل مناس��ب 
للتصفي��ات، والوص��ول إىل الجاهزية 
املطلوبة لالستحقاق اآلسيوي، خاصة 
مع املباريات الودية التي س��يخوضها 

املنتخب عىل هامش املعسكر.

إىل ذلك، أوضح البوعينني أن املنتخب 
يواص��ل حاليًّا تحضريات��ه املحلية عرب 
املالعب  ع��ىل  اليومي��ة  التدريب��ات 

الخارجي��ة التابعة التحاد الكرة تحت 
قيادة املدرب الوطني محمد املقلة.

وبنّي أن املنتخب س��يخوض لقاًء وديًّا 

أمام فريق نادي الرفاع اليوم الخميس، 
وذلك عىل املالعب الخارجية.

يش��ار إىل أن منتخ��ب الش��باب يف 

طور اإلعداد للمش��اركة يف التصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاًما سنة 
2018، إذ س��تقام مباريات مجموعة 
منتخبنا يف التصفيات يف قريغزس��تان 
خالل شهري أكتوبر ونوفمرب املقبلني.

وأوقعت القرعة منتخبنا يف املجموعة 
قريغزس��تان  جان��ب:  إىل  األوىل 
اإلم��ارات  ع��امن،  )املس��تضيف(، 

والنيبال.
للنهائي��ات  التأه��ل  نظ��ام  وين��ص 
اآلسيوية عىل تأهل أبطال املجموعات 
العرش، باإلضافة إىل أفضل 5 منتخبات 

يحتلون املركز الثاين بينها.

عبداهلل البوعينين منتخب الشباب

سلوفينيا ف��ي  يعسكر  ال��ك��روي  ال��ش��ب��اب  منتخب 
استعداًدا للتصفيات اآلسيوية

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي



 ينتظر أن تش��هد منافسات بطولة 
كأس الع��امل للناش��ئني ل��� )س��اح 
املقرر  والس��يدات  للرجال  االيبيه( 
إقامتها ع��ى أرض اململك��ة للمرة 
الثاني��ة عى التوايل يومي الس��بت 
 30 املواف��ق  القادم��ني  واألح��د 
س��بتمرب واألول م��ن ش��هر أكتوبر 
الق��ادم، تحت رعاي��ة الكرمية من 
ممثل جالة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س املجلس 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب  األعى 
البحرينية س��مو  األوملبية  اللجن��ة 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
حضور مميز ملس��ؤويل اللعبة عى 

املستوى الدويل والعاملي.
وق��د أش��اد رئيس االتح��اد الدويل 
بالجهود  للمبارزة علشري عثامنوف 
التي تبذلها مملكة البحرين متمثلة 
باالتحاد البحريني للمبارزة يف تطوير 
هذه اللعبة عى الس��متوى املحيل 
عثامنوف  أش��اد  والخارجي، حيث 
مبا بذل��ه اتحاد املب��ارزة البحريني 
يف إنش��اء قاعدة قوية للبطوالت يف 
منطقة الرشق األوس��ط وآس��يا من 
خال تنظيمه لبطولة العيد الوطني 
ال��دويل والتي جذب��ت العديد من 
الدول والاعبني، وتنظيمه املش��رك 
لبطولة آس��يا لألشبال والناشئني مع 
اململك��ة العربية الس��عودية العام 
2016 والت��ي كان��ت تنظ��م للمرة 
األوىل باشراك دولتني كاسبني قرب 
املس��افة والعاقات الطيبة، واصًفا 
بذلك النجاح ال��ذي له العديد من 
املؤرشات املس��تقبلية ويس��اهم يف 

تش��جيع الدول األخرى الس��تغال 
وتطبيق مثل هذه الفكرة الناجحة 
والتي تحقق تطلعات ورؤى االتحاد 
الدويل وه��و يس��اهم يف تخفيف 
األعباء والتكاليف عى طرف واحد 
ويساهم يف جذب رعاة أكرث وأمور 
إيجابية كثرية، وتنظيم بطولة كأس 
الع��امل ال��ذي كان ناجح��اً يف العام 
امل��ايض والتنظيم املميز وما متتلكه 
مملكة البحرين من مقومات كبرية 
واهتامم ودعم املسؤولني الرياضيني 
شّجع العديد من الاعبني باملشاركة 
بقوة وكرثة يف النس��خة الثانية وهو 

تأكيد عى نجاح النسخة األوىل.
وهنأ رئيس االتحاد الدويل للمبارزة 
الذي  النج��اح  علش��ري عثامن��وف 
تحققه مملك��ة البحرين يف املجال 
املختلف��ة  واإلنج��ازات  الري��ايض 
والنجاح الذي يحققه اتحاد املبارزة 
وأش��ار  ونش��اط،  فعالي��ة  كل  يف 
للتعاون الناجح مع االتحاد اإليطايل 
للمب��ارزة وتوقي��ع اتفاقية التعاون 
الريايض املشرك التي أبرمت العام 
2014 وم��ازال ي��أيت بث��امره اليوم 
حتى إش��هار األكادميي��ة اإليطالية 
البحرينية، ودعا عثامنوف مسؤويل 
اللعب��ة يف البحرين لبذل املزيد من 
الجهود لتطوير لعبة املبارزة مكررًا 

شكره لهم عى ما يبذلونه.
 

حضور مميز لمسؤولي 
اللعبة 

وس��يحرض البطولة خ��ال األيام 

القليل��ة القادمة كل م��ن نائب 
رئي��س االتح��اد ال��دويل رئي��س 
للمب��ارزة  اآلس��يوي  االتح��اد 
سيلس��يو داري��ت، نائ��ب رئيس 
االتح��اد ال��دويل رئي��س االتحاد 
سكارس��و،  جورجي��و  االيط��ايل 
الش��يخ املهندس الشيخ سامل بن 
سلطان القاس��مي رئيس االتحاد 
من��دوب  للمب��ارزة،  اإلم��ارايت 
االتح��اد الدويل م��رشف البطولة 
مدحت محمد البكري، كام سيتم 
للمس��ؤولني  الدع��وات  توجي��ه 
ورؤس��اء  باململك��ة  الرياضي��ني 
االتحاد الرياضية جميعها، ودعوة 
لها  الت��ي  باململك��ة  الس��فارات 
العبون مشاركون ودعوة رعاياها 
الرياضي��ة  منتخباته��ا  ملس��اندة 

والعبيها والعباتها. 
وكان الش��يخ إبراهيم بن سلامن 
ق��د التقى رئي��س االتحاد الدويل 
للمب��ارزة يف العاصمة الروس��ية 

موس��كو التي ش��هدت انتخابات 
مجلس اإلدارة والكونغرس خال 
شهر ديسمرب العام املايض، وقّدم 
الش��يخ إبراهيم دعوة لعثامنوف 
وتبادال  البحرين،  لزيارة مملك��ة 
في��ام يخص  الحدي��ث  أط��راف 
تطوي��ر لعبة املبارزة واس��تعرض 
الشيخ إبراهيم مع رئيس االتحاد 
ال��دويل م��ا يق��وم ب��ه االتح��اد 
البحريني م��ن جهود وما ينظمه 

من بطوالت لارتقاء مبستواها.
ووّجه الشيخ إبراهيم بن سلامن 
اللجن��ة املنظمة العلي��ا للبطولة 
وجمي��ع اللج��ان العامل��ة لبذل 
املزي��د من الجه��ود مع دخولهم 
مع اقراب انطاق البطولة األكرب 
التي تس��تضيفها مملكة البحرين 
يف رياض��ة املب��ارزة وإبرازها مبا 
يلي��ق براع��ي البطول��ة واملكانة 
املتميزة التي تتمت��ع بها مملكة 
وتنظيم  اس��تضافة  يف  البحري��ن 

البط��والت الرياضي��ة املختلف��ة 
ومواصلة طريق النجاحات. 

 

شركة منجي الراعي 
الرسمي

وقدم��ت رشكة منجي لإلنش��اءات 
العربية  اململك��ة  من  واالس��تثامر 
الس��عودية رعايتها البطولة للسنة 
الثانية عى الت��وايل، حيث تحرص 
الرشكة عى دعم أنشطة وفعاليات 
االتح��اد املختلفة األمر الذي حقق 
نجاًحا كبريًا له، حيث أشاد مجلس 
اإلدارة بجهود الوجيه س��مري البكر 
مجموع��ة  إدارة  مجل��س  رئي��س 
واالس��تثامر  لإلنش��اءات  منج��ي 
يف دع��م االتحاد املس��تمر والذي 
اعتربوه مبثابة الرشاكة طويلة األمد 
ومبثاب��ة الرشيك االس��راتيجي مع 

االتحاد.

26 دولة تشارك في الكأس 
العالمية

وقد وصل العدد الدول املشاركة 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، أسراليا، 
الهن��د،  لبن��ان،  تركي��ا، س��ويرسا، 
هولندا،  العراق،  أس��تونيا،  األردن، 
تركامنستان،  ماليزيا،  قرغيزس��تان، 
كازاخس��تان، جنوب أفريقيا، البريو 

وأرمينيا.
 

جوائز مالية ومشاركة 
نسوية للمرة األولى

العليا  املنظم��ة  اللجنة  خصص��ت 
للبطول��ة مبل��غ وق��دره 10 آالف 
دوالر أم��رييك كجوائ��ز للفائزي��ن 
باملراكز الثاثة األوىل، حيث قدمت 
رشكة منجي لإلنش��اءات االستثامر 
الراعي الرسمي للبطولة قيمة هذه 
الجوائ��ز، وألول م��رة يت��م تقديم 
جوائز مالية يف هذه البطوالت األمر 
الذي جع��ل البطول��ة يف البحرين 
متميزة عن بقية البطولة وجذبت 
العديد من املش��اركني، كام وللمرة 
األوىل يف البحرين يش��ارك العنرص 
النس��ايئ م��ام يتوق��ع أن تضي��ف 

البطولة تنافس أكرث.

ا عثمانوف يشيد بجهود اتحاد المبارزة في تطوير اللعبة دولّيً
أثنى على نجاح كأس العالم في البحرين وأكد على اإلقبال الواسع

االستراتيجي  بالشريك  منجي  شركة  رعاية  يصف  سلمان  بن  إبراهيم 

إبراهيم بن سلمان مع رئيس االتحاد الدولي عثمانوف

أم الحصم      االتحاد البحريني للمبارزة
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سيلسيو داريتجورجيو سكارسو

شعار شركة منجي لإلنشاءات واالستثمار

الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الوجيه سمير البكر

يس��تعد منتخبنا الوطني للمبارزة 
لخ��وض  والس��يدات  للرج��ال 
الع��امل  كأس  بطول��ة  منافس��ات 
للناش��ئني ل� )ساح االيبيه( للرجال 
التي تنطلق صباح يوم  والسيدات 
الس��بت القادم ع��ى صالة مدينة 
خليف��ة الرياضي��ة مبدين��ة عيىس 

بجاهزية واستعداد كبريين.
قامئ��ة  تض��م  أن  املق��ّرر  وم��ن 
منتخ��ب الرجال كل م��ن الاعبني 
العطاوي،  العم��ريي، س��عود  عيل 
حمد العط��اوي، عبدالله البلويش، 
إبراهيم حامده، مطر حسوين، عيل 
مطر ومحمد قاس��م، وتضم قامئة 
منتخب السيدات كل من الاعبات 
حنني عبدالعزيز، سميه البوعينني، 
السعدون،  الس��عدون، ىضء  دانه 
ليى فردين، مرام محمد وصابرين 

راشد.
وق��د خاضت املنتخب��ات الوطنية 
تدريب��ات مكثف��ة وبرنامج إعداد 

خ��اص له��ذه البطول��ة م��ن أجل 
الوصول ألفضل مس��توى جاهزية 
واس��تعداد لتحقيق أفضل النتائج، 
وي��رى الجهاز الفن��ي أن املنتخب 
بعنارصه املميزة قادر عى الوصول 
ال��كأس  يف  متقدم��ة  ملس��تويات 
العاملي��ة رغ��م صعوبة املنافس��ة 
فيه��ا إال أن رصي��د الخ��ربة الذي 
ميتلكه الاعبون والاعبات يؤهلهم 

لتحقيق نتائج متقدمة.

ويرأس اللجنة الفنية راش��د سعد، 
م��رشف املنتخبات محم��د بوزيد، 
املدي��ر الفن��ي أحم��د ال��درازي، 
الس��يدات صفاء  مرشف��ة فري��ق 
عاشور، املدرب وانغ دونغ واملدرب 
الوطني خليفة حمد، كام سيشارك 
وتحكيمه��ا  املنافس��ات  إدارة  يف 
كل من الح��كام البحرينيني محمد 
القط��ان، يوس��ف س��لامن، رساج، 

رشيفة النواخذه وبسمه خليفة.

وكانت آخ��ر مش��اركات املنتخب 
البطول��ة  يف  للمب��ارزة  الوطن��ي 
الخامس��ة  املجمع��ة  الخليجي��ة 
للمب��ارزة والتي اس��تضافها اتحاد 
املب��ارزة يف الف��رة م��ن 5 وحتى 
10 من ش��هر فرباير املايض، حيث 
نالت املش��اركة البحرينية يف هذه 
البطولة تألق واض��ح منذ بدايتها، 
فقد شهد اليوم االفتتاحي تحقيق 8 
ميداليات ملونة )2 ذهب، 2 فضة، 

4 برونز(، ويف منافسات اليوم الثاين 
واص��ل نجومنا طريقهم يف تحقيق 
اإلنجازات ورفعوا الحصيلة إىل 10 
ميداليات ملونة )3 ذهب، 2 فضة 
و 5 برونز(، ومتك��ن رجال األحمر 
البحرين��ي للمب��ارزة م��ن خطف 
كأس الخلي��ج للمب��ارزة يف س��اح 
الفلوريه للف��رق يف إنجاز بحريني 
جديد مع العام الريايض الجديد، يف 
الي��وم الرابع واصل نجوم ونجامت 

األحمر زحفهم نحو القمة لتضيف 
الوطني  املبارزة  س��يدات منتخب 
املجمعة  الخليجية  البطول��ة  كأس 
الخامس��ة للمبارزة لس��اح االبيبه 
للناش��ئات إىل جانب 4 ميداليات 
برونزي��ة، يف اليوم الخامس أضاف 
املنتخب لحصيلت��ه ميدالية فضية 
وبرونزي��ة، وم��ع الي��وم الختامي 
الوطنية  اختتم نج��وم منتخباتن��ا 
بحصد ميدالية فضية و4 برونزيات.

ويبذل أعض��اء املنتخب الوطني 
للمب��ارزة م��ن العب��ني والعبات 
س��عيهم للوصول ألعى مستوى 
جاهزية وخوض منافسات الكأس 
العاملية بقوة رغم قوة املشاركني 
وخربتهم الواسعة، إال أن ساحي 
العزمي��ة واالرصار يجعان جميع 
يبذل��ون  والاعب��ات  الاعب��ني 
لترشي��ف  جهده��م  قص��ارى 
الري��ايض  املحف��ل  يف  اململك��ة 

العاملي القادم.

المنتخب الوطني للمبارزة في صورة جماعية شعار كأس العالم للمبارزة

كتيبة أحمر المبارزة تستعد بقوة للكأس العالمية
15 العبًا والعبة يمثلون المنتخب الوطني  

أم الحصم        االتحاد البحريني للمبارزة
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الربتغ��ايل كريس��تيانو  )وكاالت(: رد 
رونال��دو، عىل ش��ائعات رحيله عن 
صفوف ريال مدريد اإلس��باين، والتي 
االنتق��االت  ف��رة  انت��رت خ��ال 
الصيفي��ة األخ��رة، بع��د أزمت��ه مع 

الرضائب.
وق��ال رونالدو يف ترصيح��ات نقلتها 
صحيفة آس “ش��ائعات رحييل؟ الكل 
يح��ب أن يتح��دث عن كريس��تيانو 
رونالدو ويذكر أخبار عنه يف كل دول 

العامل”.
وتاب��ع “الجميع ال يهتم مبصدر الخرب 
ألن��ه منس��وب لصحيف��ة برتغالية، 
األكيد أن هذه الترصيحات مغلوطة 

طاملا مل يسمع أحد مني ذلك”.
وأوض��ح “بالنس��بة ملس��ألة تجديد 

التعاق��د، فهذا أمر يعرفه رئيس ريال 
مدريد، فلورنتينو بريز، أكرث مني، أنا 
س��عيد للغاية مع املل��ي وما أقدمه 

هنا”.
وتاب��ع رونال��دو “البع��ض يتصي��د 
األخط��اء ليق��ول إنن��ي مراج��ع يف 
املس��توى، وهذا أمر غر حقيقي، أنا 
بحال��ة جيدة وأقدم ف��رة مميزة مع 

فريقي”.
وواص��ل “ريال مدري��د برونالدو أو 
بدون��ه ل��ن يتأثر كث��را، نحن فريق 
جامعي ولس��نا مجرد أفراد، احتفلت 
أمام دورمتون��د باملبارة رقم 400 مع 

امللي وهذا يعني الكثر”.
واختت��م “كنا نرغب كث��راً يف الفوز 
عىل بوروس��يا دورمتوند عىل ملعب 

س��يجنال إيدونا ب��ارك، ألن هذا هو 
التح��دي الجدي��د ال��ذي فش��لنا يف 

تحقيقه خال السنوات املاضية”.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفني يف 
انتصار ريال مدري��د عىل دورمتوند، 
لحس��اب الجول��ة الثانية م��ن دور 
املجموع��ات بدوري أبط��ال أوروبا، 

مساء الثاثاء.
من جهت��ه، أبرز قائد ري��ال مدريد، 
رسجي��و راموس، “ش��خصية” فريقه 

امللي خال املباراة.
ويرى راموس أن أداء فريقه تحس��ن 
مقارن��ة مبا يق��وم ب��ه يف الليجا، لذا 
يرى أن املرينجي يف طريقه لتحقيق 

االنتصارات.
وأك��د رام��وس “لقد كان��ت فرصة 

جي��دة بعد هذه األع��وام الكثرة أن 

نتمكن من تحقيق الفوز يف دورمتوند 

بالتش��امبيونزليج أم��ام فريق يعقد 

األم��ور علينا دامئا، وع��ىل ملعب به 

مشجعون فريدون”.

وتاب��ع “من��ذ الدقيق��ة األوىل أثبتنا 

ش��خصية ري��ال مدري��د.. ه��ذا هو 

طريق اإلنجازات”.

وأضاف “الجميل يف كرة القدم هو أن 
هناك مباراة كل 3 أيام. كنا نتش��وق 
ألن يس��تعيد الريال أفضل مس��توى 
له، وتك��ون له ش��خصية. معنوياتنا 

مرتفعة”.
وأب��رز رام��وس أنه باإلضاف��ة لهديف 
كريس��تيانو رونالدو وهدف جاريث 
بيل، كان األداء الدفاعي للملي جيدا، 

مشرا إىل أهمية اللعب الجامعي.
وح��ول الج��دل ال��ذي أثر للمس��ه 
الكرة بيده دون احتساب ركلة جزاء 
لدورمتون��د، رد رام��وس “األمر كان 
رسيعا جدا، ملس��ت ي��دي ألن كيلور 
نافاس حول مسار الكرة وهو أمر غر 
متعمد عىل اإلطاق. مل يكن لدي أي 

نية للمس الكرة بيدي”.

كريستيانو: نحن فريق جماعي

كريستيانو رونالدو

 باتي بوريسوف- ارسنال 

التسيو- زولته

ساليزبورغ- مرسيليا

نيس- فيتيس

بلباو- زوريا

زنيت- سوسيداد

مكابي- فياريال

ليون- اتاالنتا

ميالن- رييكا

ايفرتون- ابولون
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درس بيريزو
)وكاالت(: أعرب املدير الفني إلشبيلية 
اإلس��باين، إدواردو بريزو، عن سعادته 
بفوز فريقه عىل ماريبور الس��لوفيني 
بثاثي��ة بيض��اء يف ثاين ج��والت دور 

املجموعات بدوري األبطال أوروبا.
ويف ترصيح��ات أدىل بها عقب املباراة، 
أبرز امل��درب األرجنتين��ي أن الفريق 
األندل��ي نج��ح يف الهج��وم بطريقة 
أفقية وضغ��ط عىل املناف��س وحقق 

الف��وز علي��ه. وأش��ار بري��زو إىل أن 
إش��بيلية رسع م��ن هجومه يف نصف 
مرمى ماريبور، وهاجم بلعب عمودي 
صع��ب عىل الخص��م إيقاف��ه، خاصة 
وقت تس��جيل أول هدف��ني له وعىل 

مدار الشوط الثاين.
وأض��اف “ه��ذا ه��و الفري��ق الذي 
أش��عر بالرسور لرؤيته، يستحوذ عىل 
الكرة ويكون حاس��ام يف منطقة جزاء 

الخصم”.
وح��ول قيام الفرن��ي التوني األصل 
وس��ام ب��ن ي��در بتس��جيل الثاثي��ة 
إلش��بيلية، ق��ال بريزو إن��ه من املهم 
ل��رأس الحرب��ة أن يس��جل هاتريك، 
ولكن��ه ينتظر أن يحدث األمر نفس��ه 

مع الكولومبي لويس مورييل.
وردا ع��ىل مش��اهدته للمب��اراة م��ن 
املدرجات نظرا للعقوبة املوقعة ضده 

ملب��اراة واح��دة، قال “م��ن أعىل ترى 
األمور بش��كل مثر لاهت��امم”، معربا 
عن أمله يف أن يتعلم الدرس من واقعة 

طرده أمام ليفربول.
ويتصدر إش��بيلية املجموع��ة الرابعة 
برصيد 4 نقاط بعد فوزه عىل ماريبور 
وتعادل��ه أمام ليفرب��ول 2-2 ، بفارق 
نقطت��ني عن الفري��ق اإلنجليزي الذي 

يحتل الوصافة.

ميسي ال يستمتع مع األرجنتين
الس��د  وس��ط  الع��ب  ق��ال  )وكاالت(: 
القطري وبرش��لونة سابقا، اإلسباين تشايف 
هرنانديز، إن “املونديال بدون األرجنتني 
لن يكون له معن��ى”، معربا عن ثقته يف 
أن منتخ��ب “راقصو التانجو” س��يتأهل 

لكأس العامل 2018 يف روسيا.
وقال تشايف “الجميع يرغب يف أن تتأهل 
األرجنتني للموندي��ال. املونديال بدونهم 
لن يكون له معنى بالنس��بة يل، املشكلة 
ه��ي أن املنتخب يلع��ب بعجالة وتحت 

ضغط بشع”.
وتابع “منتخب األرجنتني يحظى باعبني 
لديه��م املس��توى ال��ازم للمنافس��ة يف 

املونديال وحتى الفوز به”.
وأض��اف الع��ب الوس��ط )37 عاما( “ال 
ميكنني تخيل املوندي��ال بدون )ليونيل( 
مي��ي، أعتق��د أن األرجنت��ني س��تتأهل 
وس��تكون واحدة من املنتخبات املرشحة 

للفوز”.
كام أك��د أن تصفي��ات أم��ركا الجنوبية 
ألنه��ا  “مرعب��ة”  للموندي��ال  املؤهل��ة 

تحمل “نفس مس��توى صعوبة” نهائيات 
بطول��ة أم��م أوروبا، موضح��ا “هناك 6 
أو 8 منتخبات يف أم��ركا الجنوبية لديها 
املس��توى لخوض بطولة أمم أوروبا، إنه 

أمر معقد للغاية”.
املحلي��ة  الصح��ف  أن  تش��ايف  وأب��رز 
يوجه��ون  األرجنت��ني  يف  واملش��جعني 
“انتق��ادات ش��ديدة” لاعب��ي منتخب 

“راق��ي التانج��و” الذي��ن أك��د أنه��م 
“يعملون دامئا بشكل إيجايب”.

وأردف “إنه��م يعان��ون، اآلن يحتاجون 
للح��ب أكرث من أي وق��ت مىض، ال أفهم 
ملاذا كل هذه االنتقادات، إسبانيا أيضا مل 
تحسم تأهلها حتى اآلن قبل مباراتني من 

التصفيات”.
وعن املنتخبات املرشحة للفوز مبونديال 

2018 يف روس��يا، قال تش��ايف إن “أملانيا 
تع��د واحدة من املرش��حني” و”إس��بانيا 
كذلك” ألن “اختيار املدرب كان موفقا”، 
يف إشارة للمدير الفني للامتادور، جولني 

لوبيتيجي.
وأضاف أن “الربازيل أيضا، التي حسمت 
تأهلها بالفعل تعد واحدة من املنتخبات 

املرشحة، لكن ملاذا ليس األرجنتني؟”.
وكشف العب الوسط أنه حني كان يلعب 
بني صفوف برشلونة، “كان هناك انطباع” 
بأن ميي ومواطنه خافير ماسكرانو “ال 

يستمتعان” باللعب يف املنتخب.
وأوض��ح “الفارق الوحيد ه��و أن ميي 
وماس��كرانو أظهرا مواهبهام يف برشلونة 
وتوج��ا بألقاب، يف املقاب��ل هناك عجالة 

شديدة يف األرجنتني”.
وتابع “أرى ماس��كرانو وميي و)آنخل( 
دي ماري��ا يلعبون بني صف��وف أنديتهم 
ويس��تمتعون، لكن األم��ر صعب للغاية 
ح��ني ال تفوز م��ع منتخب ب��ادك، لقد 

عشت هذا األمر”.

ليونيل ميسي 

سيتي حقق األهم 
)وكاالت(: أك��د البلجيي، كيفن دي 
بروين، املتالق يف فوز مانشسر سيتي 
عىل شاختار دونيتسك مبلعب االتحاد 
أبط��ال  بهدف��ني نظيف��ني يف دوري 
أوروب��ا، أنهم واجه��وا فريقا “يعرف 

كيف يلعب كرة القدم”.
وس��جل دي بروي��ن اله��دف األول 
لفري��ق بي��ب جواردي��وال، قب��ل أن 
يضيف رحيم سرلينج الثاين يف الثواين 
بصدارة  الس��يتيزنز  لينف��رد  األخرة، 

املجموعة السادسة ب�6 نقاط.
يت  )يب  لش��بكة   البلجي��ي  وق��ال 
س��بورت( الربيطانية “مل تكن أفضل 
مباريايت، ولكني سعيد، كانت مباراة 
صعبة واملنافس أظهر أنه يعرف حقا 

لعب كرة القدم”.
وتابع “الشوط األول كان صعبا، ولكن 
يف الثاين كنا األفضل وخلقنا مزيدا من 

الفرص وحققنا انتصارا مستحقا”.
وتاب��ع “كان من األفضل التس��جيل 
مبكرا ولكن كل هذه األمور واردة يف 
كرة القدم، أحيانا تس��جل 6 أهداف 
وأحيان��ا أخ��رى ه��دف أو اثنني، يف 

النهاية األهم هو إضافة انتصار جديد 
والحفاظ عىل نظافة شباكنا”.

من جانب��ه أبدى فابيان ديلف، الذي 
لعب مكان زميل��ه املصاب بينجامني 
ميندي كظه��ر أيرس، حزن��ه إلصابة 
الاعب الفرني وابتعاده عن املاعب 
لعدة أشهر، ورصح الاعب اإلنجليزي 
“نشعر بأننا محطمون جراء إصابته، 
س��نفتقد الكثر يف غياب��ه، نتمنى أال 

تكون إصابة خطرة للغاية”.

واستدرك “لكننا منلك أكرث من العب 
ميكن تعويضه مث��ل دانيلو أو لروي 
وكذلك أنا، من سيلعب مكانه سيقدم 

دامئا أفضل ما لديه”.
وقال س��تونز يف ترصيح��ات للموقع 
الرس��مي للنادي “الح��ارس الربازييل 
إيدرس��ون مورايس، ه��و الرس وراء 
تفوق الفريق اإلنجليزي خال املوسم 

الجاري”.
وأض��اف “موراي��س تأقل��م رسيع��ا 

عىل أجواء ال��دوري اإلنجليزي، رغم 
صعوبة األمر، مورايس يتحدث معنا 
دامئ��ا ويوجهنا داخل امللعب حتى ال 

نرتكب أي أخطاء”.
وتابع “س��عيد بتحقيق االنتصار عىل 
ش��اختار يف دوري أبطال أوروبا، لقد 
درسنا أس��لوب لعب الخصم بصورة 
جيدة، نجحنا يف الضغط العايل وقتل 

بناء الهجامت لهم”.
واختتم “األهم من ذلك هو الخروج 
مج��دًدا،  األه��داف  اس��تقبال  دون 
ه��ذا األمر يزيد من ثقتنا يف أنفس��نا 
ويجعلن��ا أجدر باالس��تمرار بش��كل 

جيد”.
ومل يتل��ق مانشس��ر س��يتي س��وى 
هدف��ني فق��ط يف 8 مباري��ات لعبها 
خال املوس��م الجاري أمام إيفرتون 
وبورمنوث يف الدوري اإلنجليزي، كام 
حافظ عىل نظافة ش��باكه يف مبارايت 
دوري أبط��ال أوروب��ا ض��د فين��ورد 
وش��اختار، ليتصدر املجموعة برصيد 

6 نقاط.

ثالثية جديدة 

)وكاالت(: أشاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، بهاري 
كني، بعد أن سجل املهاجم االنجليزي ثاثية مثالية يف فوز 

الفريق اللندين -3صفر، خارج ملعبه عىل أبويل نيقوسيا 
يف املجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا،.

وبعد أن هز الشباك مرتني يف الفوز عىل بوروسيا 
دورمتوند باملباراة األوىل يف املجموعة بإستاد وميبيل، 
أضاف كني 3 أهداف أخرى إىل حصيلته األوروبية يف 

قربص مستخدما قدميه ورأسه.
وقال بوكيتينو “لديه مهارات ال تصدق أمام املرمى، إنه 

يف مستوى آخر، ميتلك هاري هذه النزعة القاتلة أمام 
املرمى”.

واملنافس القادم لتوتنهام يف املجموعة هو ريال مدريد 
حامل اللقب، الذي ميلك أيضا 6 نقاط وفارق األهداف 

نفسه بعد انتصارين عىل أبويل ودورمتوند.
وعند سؤاله عام إذا كان كني يف نفس مستوى كريستيانو 

رونالدو الفائز بجائزة أفضل العب يف العامل 4 مرات 
مل يعط املدرب األرجنتيني إجابة مبارشة، لكنه وصف 

مهاجمه االنجليزي بأنه واحد من األفضل يف العامل.
وأضاف بعد وصول كني إىل 34 هدفا مع النادي خال 

عام 2017 وهو ما يزيد ب�3 أهداف عىل الربتغايل رونالدو 
“سجل ثاثية، إنه واحد من األفضل”.

لكن بوكيتينو رفض الرد عىل سؤال عام إذا كان يوافق 
عىل استبدال كني )24 عاما( مبهاجم ريال مدريد رقم 7.

وقال املدرب األرجنتيني “كريستيانو رائع وهو واحد من 
األفضل، وهاري أيضا، ويستطيع مهاجمنا التطور ألنه 
صغر السن، االثنان رائعان، إنهام من نوعية الاعبني 

الذين يرغب املرء يف وجودهم يف فريقه”.

هاري كين

من مواجهة مانشستر سيتي وشاختار



وق���ع الختي���ار على املمث���ل الأمريك���ي امل�رصي 
الأ�ص���ل رامي مالك للع���ب دور فريدي مريكوري 

موؤل���ف الأغ���اين واملغن���ي الأ�صا�ص���ي يف فرقة 
مو�صيق���ى الروك “كوي���ن” ال�صهرية يف فيلم 

يتناول ق�صة حياته.
وح�ص���ل مالك عل���ى جائ���زة “اإميي” عام 
2016 ع���ن جت�صي���ده ل�صخ�صي���ة القر�ص���ان 

الإلكرتوين اإلي���وت يف �صل�صلة “م�صرت روبوت” 
ال���ذي حقق جناح���اً كبريا لي�صب���ح اأول ممثل غري 

اأبي�ض يح�صل على اجلائزة عن فئة اأف�صل ممثل اأول 
يف دور درامي. 

و�صيج�ص���د الفيل���م ق�صة حياة مريكوري بداية م���ن ت�صكيل فرقة مع 
بريان ماي وروغر تايلور عام 1970 وحتى تاأديتهم لأغنية “فري�صت اآيد” ال�صهرية عام 
1985 قب���ل 6 �صنوات من وفاة مريكوري عن 45 عاماً ب�صبب م�صاعفات جراء ا�صابته 

بالإيدز.

بع���د اأن رحب النج���م الأمريكي، ج���ورج كلوين، 
وزوجت���ه اأمل بطفليهما التواأمني يف وقت �صابق 

ه���ذا العام واأتقن���ا مهارة تغي���ري احلفا�صات، 
يق���ول املمثل وزوجت���ه املحامي���ة احلقوقية 
اإنهم���ا ل يطمح���ان يف اإجن���اب املزي���د م���ن 

الأطفال.
وحتدث كل���وين )56 عام���ا( ب�رصاحة خالل 

مقابل���ة مع جملة “ذا هوليوود ريبورتر”، ن�رصت، 
الأربع���اء، عن كيف حتول اإل���ى �صخ�ض يتقن تغيري 

�حلفا�ص���ات و�ل�صغوط، �لتي يع���اين منها بعد �أن �أ�صبح 
اأب���ا للمرة الأول���ى للتواأمني األك�صن���در واإيال، اللذين ول���دا يف لندن يف 

يونيو املا�صي.
وعندم���ا �صاأل املرا�صل زوجته اأم���ل عما اإذا كانت تريد اإجن���اب املزيد من الأطفال 

هزت راأ�صها بالنفي.
وقال���ت: “عم���ري 39 عام���ا. اأجنبتهما بالفع���ل يف وقت متاأخر”. ويق���ول كلوين عن 

الأبوة: “اأول �صيء تفكر فيه هو اآمل األ اأف�صد الأمر”.

 فريدي ميركوري

 ال مزيد من األطفال

 إيطالي

 فازت املمثلة اأنو�صكا �صارما بجائزة امراأة العام يف الهند، وح�صل املمثل عامر خان على جائزة مافريك 
الإبداعي���ة، ون���ال املمثل رانف���ري �صينغ جائزة اأف�ص���ل �صخ�صية ترفيهي���ة يف العام، وح���از املمثل الهندي 
�صيدهارات مالوترا جائزة املمثل الأكرث اأناقة خالل العام، كما فاز املمثل عرفان خان بجائزة تقديرا ملجمل 
اأعماله وت�صلم املنتج كاران جوهر جائزة اأف�صل منتج يف العام وم�صمم الأزياء ماني�ض مالوترا جائزة اأف�صل 

م�صمم اأزياء يف العام.
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اأعل����ن مهرج����ان دب����ي ال�صينمائ����ي ال����دويل ع����ن 
املجموع����ة الأول����ى من الأفالم الق�ص����رية امل�صاركة يف 
م�صابق����ة املهر الق�ص����ري يف الدورة ال�����14 للمهرجان 
وامُلق����رر اإقامته����ا يف الفرتة ما ب����ني 6 و13 دي�صمرب 

 .2017
وتت�صم����ن ه����ذه القائم����ة 7 م����ن اأح����دث واأف�صل 
الأف����الم الق�صرية من العامل العرب����ي. ومنذ انطالقتها 
يف الع����ام 2006، اأ�صبح����ت م�صابق����ة امله����ر الق�ص����ري 
منرباً لكت�صاف املواه����ب النامية يف ال�صينما العربية، 
وف�صاًء للمبدعني العرب يعر�����ض جممل الإ�صكاليات 
الثقافي����ة يف عاملن����ا العرب����ي. وقد قدم����ت امل�صابقة 
خالل �صنواتها اإلى اجلمهور العاملي املواهب العربية 
املتنامي����ة، اإ�صافة اإلى اإتاحتها الفر�ص����ة اأمام الفيلم 
الفائ����ز بجائزتها الأول����ى بالرت�صح جلائ����زة الأو�صكار 

لأف�صل فيلم ق�صري يف عام 2019. 
واأول اأف����الم الدفعة امُلعلنة ه����و فيلم رجل يغرق 
)دراوننغ مان( للمخرج الفل�صطيني الدامناركي مهدي 
فليفل. ي�صور الفيلم حياة الالجئني الفل�صطينيني يف 
خميمات اللجوء من خالل ق�صة فتاح الذي يذرع �صوارع 
اأثين����ا حماولً اإيجاد اأم����والً كافية متكن����ه من موا�صلة 
العي�ض. ويخترب فتاح خالل ترحاله املتوا�صل، احلكمة 

واخليبة اللتان تلفان املكان وحتددان وجوده. 
وتعر�����ض الكاتب����ة واملمثلة واملخرج����ة التون�صية 
ن�صال قيقة فيلمها الق�صري اأ�صرتا يف عر�صه العاملي 
الأول، وت����دور اأحداثه حول رجل ا�صمه دايل يقرر، رغم 
اعرتا�صات زوجت����ه، ا�صطحاب ابنته دوج����ة، امل�صابة 
مبر�ض متالزمة داون، اإل����ى ف�صاء لالألعاب الرتفيهية 

ا�صمه اأ�صرتا. 
وي�ص����ارك املخ����رج الفل�صطين����ي ركان ميا�ص����ي، 
بفيلمه الق�ص����ري بونبونة، الذي تتمح����ور اأحداثه حول 
اأ�ص����ري فل�صطيني ت����زوره زوجته يف ُمْعَتق����ٍل اإ�رصائيلي 
ُيحظ����ر في����ه اأي ات�صال ج�صدي بني ال�صج����ني والزائر، 
في�صتنب����ط الزوجان خطة جريئ����ة، ويواجهان، من اأجل 

بلوغ ذلك
لبن����ان  مهرج����ان  وموؤ�ص�����ض  املخ����رج،  ويعر�����ض 

ال�صينمائ����ي للر�ص����وم املتحرك����ة فادي باق����ي، فيلمه 
الق�ص����ري اآخر اأيام رجل الغ����د، يف عر�صه الدويل الأول، 
الذي يروي فيه ق�ص����ة خمرجة �صابة، ت�صعى اإلى اإجناز 
فيلم وثائقي مُييط اللثام عن اأ�صطورة من�صية تخ�ض 
مانيالي����ل، الإن�ص����ان الآيل الذي مت اه����داوؤه اإلى مدينة 
ب����ريوت مبنا�صبة ال�صتقالل يف ع����ام 1945، والذي ما 
ي����زال مركوناً يف مكان مهجور يف ب����ريوت. ومن تون�ض 
ي�ص����ارك املخ����رج عبد احلمي����د بو�صن����اق بفيلمه كعبة 
حلوى )لو بونبون(، ال����ذي يروي ق�صة مهدي، ال�صاب 
حدي����ث التخ����رج، والطموح واملتفائ����ل، والذي يحظى 

بدعم وت�صجيع كبريين من قبل اأمه. 
 ي�صتعد مه����دي بحما�ض كبري لعمله ماأمور حم�رص، 
اإل اأنه ُيفاج����اأُ منذ اليوم الأول بواقع مل يرتقْبه: ت�صلٌط 
م����ن قبل رئي�ص����ه يف العم����ل وجتاهٌل من قب����ل زمالئه 
و�ص����وء معاملة يتلقاها من قب����ل اجلميع. ُيدرك مهدي 
ب����اأن عليه �رصورة حتمل كل ذلك من اأجل ال�صتمرار يف 

العمل. وحني ُيحقق ما يرمي اإليه، يفقد نقاءه، و�صولً 
اإلى اليوم الذي يتغري فيه كل �صيء.  وتقدم املخرجة 
الفل�صطينية-الأردني����ة يا�صمين����ا كراج����ة، م����ن خالل 
الفيل����م الق�صري رابت�رص، يف عر�صه الدويل الأول، ق�صة 
اأربع����ة �صبي����ان لجئني يبحثون عن حم����ام �صباحة عام 
يف مدينته����م اجلديدة يف يوم ح����ار. ُيتيح لهم التجوال 
الطوي����ل يف املدين����ة اإعادة ر�صم خرباته����م ال�صخ�صية 
كمراهق����ني ناجني من احلرب، وي�ص����ور الفيلم مقدار 

ق�صوة احلياة الأليمة على �صغار ال�صن. 
كم����ا ي�ص����ارك يف امل�صابقة فيل����م اخلادمون )ذي 
�رصفنت�����ض( يف عر�صه العامل����ي الأول للمخرج اللبناين 
م����روان خني�����رص، وي����روي تفا�صيل ح����ول جمموعة من 
املنتفع����ني من الأح����زاب اللبنانية اإب����ان احلرب، حيث 
تلق����ي يف في����ال مهجورة تل����ك املجموع����ة لحتفال ما، 
وخالله يلتقي اأح����د امل�صاركني بحار�����ض الفيال نبيل، 

وي�صتعيد كالهما ما�صيهم امل�صرتك والعنيف. 
ويف معر�����ض تعليقه ح����ول الأف����الم امل�صاركة يف 
م�صابقة املهر الق�ص����ري، قال املدير الفني للمهرجان 
م�صع����ود اأم����راهلل اآل علي، ب����اأن امل�صابق����ة “ُت�صهم يف 
حتفي����ز من����و �صناع����ة ال�صينم����ا العربي����ة، حي����ث تعزز 
الأعم����ال امُلخت����ارة الإب����داع والبت����كار، وت�صج����ع على 
تقدمي ق�ص�����ض جذابة وجدي����رة بامل�صاه����دة، وحتفز 
�صن����اع الأفالم عل����ى البحث ال����دوؤوب واملتوا�صل عن 
التميز”. واأ�ص����اف: “فخورون حقاً با�صتثنائية الأعمال 
امل�صارك����ة هذا العام، وكلنا ثقة باأن جمهور املهرجان 

�صيكون �صعيداً با�صتك�صاف هذه املواهب املبدعة”.
بدوره، قال ُمربمج الأفالم الق�صرية يف املهرجان 
�ص����الح �رصميني اأن “�صناع الأفالم ه����ذا العام ميثلون 
م�صت����وى جديداً من العمق الثقايف للمهرجان”، واأعرب 
عن ثقته ب����اأن “التنوع والإب����داع يف الأعمال امل�صاركة 
يف م�صابق����ة امله����ر الق�ص����ري �صياأ�����رصان امل�صاهدي����ن 
اإل����ى اأبعد ح����دود، وب�صكٍل مل ي�صبق ل����ه مثيل”.  ُيذكر 
اأن ب����اب الت�صجيل يف الدورة ال����� 14 من مهرجان دبي 
ال�صينمائ����ي الدويل مفتوح الآن، ملزيد من املعلومات 
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اإعداد: طارق البحار

 صدارة

 موعد الجزء 
It الثاني من

ت����دور اأح����داث اجل����زء الث����اين من 
ال����ذي   Kingsman اأف����الم  �صل�صل����ة 
م����ازال يعر�����ض يف البحري����ن حول ردع 
منظمة اإجرامية �رصية، ت�صعى اإلى و�صع 
نظ����ام عاملي جديد، به����دف ال�صيطرة 
عل����ى الع����امل. وتب����داأ اح����داث الفيل����م 
الفعلية الذي ت�صل مدته الزمنية الى 
ما يقارب ال�صاعت����ني ون�صف ال�صاعة، 
بعد اأن ُتدمر مق����رات )كينغ�صمان( يف 
العا�صمة لندن، ويقت����ل اأغلب العمالء 
ال�رصيني اإث����ر ت�رصب ملفاته����م واأماكن 
اقامته����م ال����ى منظمة الدائ����رة ال�رصية 
التي تقودها مور، التي خططت بنجاح 
لإ�صقاط �أك����ر دول �لعلم، و�ل�صيطرة 
على مق����درات ال�صعوب، حت����ى اأ�صبح 
الع����امل حم����ل الرهينة حت����ت قب�صتها 
يف انتظ����ار ان تكتم����ل خطتها للهيمنة 

الكاملة.

ويب����داأ اأف����راد كينغ�صم����ان، عقب 
خ�ص����ارة مقراتهم، رحلته����م لكت�صاف 
منظم����ة جت�ص�����ض متحالف����ة معه����م يف 
“رجال  وُتدعى  املتح����دة”،  “الوليات 
الدولة”، ويعود تاريخها لنف�ض اليوم 
الذي تاأ�ص�صت ب����ه منظمة كينغ�صمان. 
هن����اك يلتئم �صم����ل اإيغرتون مع واحد 
م����ن اقدم عم����الء كينغ�صم����ان -ولعب 
دوره الفن����ان كولني ف����ريث- والذي 
كان يف ع����داد الأم����وات ويف الولي����ات 
املتحدة، ومن داخل مقر منظمة “رجال 
الدول����ة” تتجل����ى حقائق ع����دة لعمالء 
كينغ�صم����ان، ثم تط����راأ مغامرة جديدة 
تخترب ق����وة وكالء املنظمتني لأق�صى 
ح����د، وي�صب����ح لزاماً عل����ى املنظمتني 
الحت����اد مع����اً لهزمية ع����دو م�صرتك ل 
يعرف الرحمة واإنقاذ العامل من بط�صه.
وج���م���ع اجل�����زء ال���ث���اين جم��م��وع��ة 
ومنهم:  الكبار  النجوم  من  ا�صتثنائية 

تارون اإيغرتون، جوليان مور، ت�صانينغ 
ت��ات��وم، ه��ايل ب���ريي، ك��ول��ني ف��ريث، 
مارك  بريدغيز،  با�صكال، جيف  بيدرو 
�صرتونغ، �صويف كوك�صون. الفيلم من 
�صيناريو كل من جني غولدمان وماثيو 
واأنتج  فون،  ماثيو  اإخ��راج  ومن  فون، 
ديفيد  بوهلينغ،  اآدم  من  كل  الفيلم 

ريد، وماثيو فاون.
ي�صتذك����ر امل�صاه����د من����ذ اللحظة 
الأول����ى يف متابعة بع�����ض اللقطات يف 
الفيل����م �صل�صل����ة اأف����الم جيم�����ض بوند 
التي متي����زت ب����الأدوات والعدة، لكن 
م����ع التحدي����ث. ورك����ز الفيل����م عل����ى 
املمث����ل ت����ارون اإيغرت����ون ال����ذي قام 
ب����دور “ج����اري اأونوين”، ال����ذي يتمتع 
بقوى ومهارات خارق����ة، والذي يواجه 
م����ع اأع�ص����اء منظمت����ه �صي����دة عبقرية 
)جوليان مور(، التي تقوم بدور بوبي، 
حي����ث ته����دد بتدمري الع����امل بوا�صطة 
التكنولوجي����ا وامل����واد التي تخرتعها. 
ال�ص����يء الطريف اأن م����ور اأدت دورها 
باأ�صل����وب م�صح����ك يف كث����ري م����ن 

م�صاهد الفيلم.

 أحـدث انتاجـات السينمـا العربيـة
 فـي المهـر القصـير 

 دبي السينمائي الدولي 14..

 Kingsman.. والسيطرة على العالم مجددا

اأ�صب���ح املمث���ل الربيط���اين كولن فريث 
وزارة  اأعلن���ت  م���ا  وف���ق  اإيطالي���ا،  مواطن���ا 
الداخلي���ة يف روم���ا. وقالت ال���وزارة يف بيان: 
“تزوج املمثل ال�صهري احلائز جائزة اأو�صكار 
عن دوره يف فيلم )ذا كينغز �صبيت�ض( مواطنة 

من بالدنا، واأعرب مرات عدة عن حبه لبلدنا”.
وتزوج كول���ن فريث )57 عام���ا( يف عام 1997 
املنتجة الإيطالية ليفي���ا جوجويل )48 عاما(. وله وزوجته 
طفالن. وق���د ا�صتهر فريث خ�صو�صا بتاأدي���ة دور مارك دار�صي يف 
فيل���م “بريدجيت جونز داي���ري”. ويف عام 2010 فاز بجائ���زة “بافتا” لأف�صل ممثل يف 
دور رئي����ض عن دوره يف فيلم “اأ�صينغل مان” ليفوز يف العام الذي يليه باجلائزة عينها 
ع���ن دوره يف فيلم “خطاب امللك”، وحاز عن ال���دور نف�صه جائزة غولدن غلوب لأف�صل 

ممثل بفيلم درامي.

للمغن���ي  ي���و”  اأوف  “�صي���ب  اأغني���ة  اأ�صبح���ت   
الربيط���اين اإد �صريان الأغنية التي مت ال�صتماع اإليها 
اأكرب ق���در من املرات يف تاريخ “�صبوتفاي”، متقدمة 
عل���ى “وان دان�ض” للكندي دراي���ك التي تربعت نحو 

ال�صنة يف �صدارة من�صة البث املو�صيقي التدفقي.
ومت ال�صتماع اإلى اأغنية عازف الغيتار الربيطاين 
1.318 مليار مرة عرب اأكرث من�صات البث املو�صيقي 
التدفقي �صعبية. وطرح���ت “�صيب اأوف يو” يف يناير 
�صم���ن األب���وم “ديفاي���د”، وثمة نق���اط م�صرتكة بني 
اأغنية �ص���ريان و”وان دان�ض”، ل�صيما ا�صتخدام اأنغام 
دان����ض هال. وكان���ت “وان دان�ض” ال�ص���ادرة يف عام 
2016 اأول اأغنية تتجاوز عتبة املليار عملية ا�صتماع.

 New Lineو .Warner Bros ق���ررت �رصكت���ا
Cinema ب�ص���كل ر�صمي اأم����ض الثنني ال�صتقرار على 
 It موع���د نهائ���ي لعر�ض اجل���زء الثاين من فيل���م الرعب
واملقتب�ض عن رواية �صتيفن كينج ال�صهرية، حيث حتدد 

موعده ليكون يف التا�صع من �صبتمرب 2019.
ومن املقرر اأن جتري اأحداث اجلزء الثاين بعد 27 

عاًما من اأحداث اجلزء الول يف الوقت احلا�رص.
وق���د بات It منذ بداية عر�صه هو اأعلى فيلم رعب 
ح�صًدا لالإيرادات يف التاريخ، حيث حقق الفيلم يف �صباك 

التذاكر حول العامل اأكرث من 478 مليون دولر.
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ن�رشت الفنانة روال �سعد، �سورة لها عرب ح�سابها 
اخلا�ص على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي وهي 
يف الن���ادي الريا�س���ي. واأرفقت ال�س���ورة بتعليق 
مازح���ة عن مدربها: “ورجعن���ا لل�سبور مع الكوت�ص 

الل���ي هالكن���ي، لي�س���ت الريا�س���ة لتحاف���ظ على 
�سحتك فق���ط..  الريا�سة تعطي���ك متنف�ساً وراحة 
نف�سية وتخل�سك من الطاقة ال�سلبية”، فانهمرت 

التعليقات من حمبيها ومتابعيها.
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 1895
ل���وي�������ص  وف��������اة   
ب��ا���س��ت��ور، ع���امل اأح��ي��اء 
دق���ي���ق���ة وك��ي��م��ي��ائ��ي 

فرن�سي.

 1939
 ب���داي���ة ال��ه��ج��وم 
االأمل�����اين ع��ل��ى ال���دول 
اإطار  يف  اال�سكندنافية 
احلرب العاملية الثانية.

 1961
ت��ع��ل��ن  ����س���وري���ا   
ان����ف���������س����ال����ه����ا ع���ن 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة.

 1970
اأن���������ور  حم�����م�����د   
ال�سادات يت�سلم رئا�سة 
اجل��م��ه��وري��ة امل�����رشي��ة 
ب��ع��د وف���اة ج��م��ال عبد 
ال��ن��ا���رش وذل����ك ك��ون��ه 
نائب  من�سب  يتولى 

الرئي�ص.

 1995
اتفاقية  ت��وق��ي��ع   
بني  وا�سنطن  يف  طابا 
الفل�سطيني  الطرفني 
�سمن  واالإ����رشائ���ي���ل���ي 

اتفاق اإعالن املبادئ.

 2000
االنتفا�سة  ب��داي��ة 
الثانية  الفل�سطينية 
بعد دخول وزير الدفاع 
االإ����رشائ���ي���ل���ي اأرئ���ي���ل 
امل�سجد  ���س��ارون حل��رم 

االأق�سى.

 1963
ويل  ع����الء  والدة   

الدين، ممثل م�رشي.

مسافات

“البحرين للسينما” ينظم عروضا خاصة 
لمنتسبي “السنابل”

    “الصالة الثقافية” تشهد والدة جيل مسرحي جديد

“الصــواري” ينجــح فــي الرهــان

نظم نادي البحرين لل�سينما 
�سبتم����رب عر�سني  خالل �سه����ر 
�سينمائي����ني ملنت�سب����ي جمعية 
االأيتام، حيث  ال�سنابل لرعاي����ة 
ا�ستقبل النادي م����ا يقارب من 

73 من منت�سبي اجلمعية. 
خ����الل  ال����زوار  وا�ستم����ع 
بالعرو�ص  الزيارت����ني  هات����ني 
ال�سينمائية التي قدمها النادي 
M -  متمت خالل عر�ص فيلمي
 The Jungle Book و   ana
الت����وايل، والفيلمني من  عل����ى 

اإنتاج عام 2016.
وتاأتي هذه الزيارات �سمن 
برنام����ج للزي����ارات مت االتفاق 
وجمعي����ة  الن����ادي  ب����ني  علي����ه 
ال�سنابل، يتم خالله عر�ص عدد 
العائلي����ة ملنت�سبي  االأفالم  من 

اجلمعية.
االأول����ى  الزي����ارة  ومت����ت   
بتاريخ 9 �سبتمرب 2017، حيث 
ح�رشه����ا 33 زائ����راً، فيم����ا متت 
 23 بتاري����خ  الثاني����ة  الزي����ارة 

�سبتمرب 2017. 

أوركسترا “ماكاو” تعلن انطالق األيام 
الثقافية الصينية بالبحرين

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآث���ار: احتفت هيئة 
البحري���ن للثقافة واالآثار م�س���اء اأم�ص بي���وم ال�سياحة العاملي، 
حي���ث قّدم���ت يف م����رشح البحرين الوطن���ي ن�ساطاً مركب���اً تكّون 
من حما�رشة ملريف���ت عبدالنا�رش �سلطت ال�س���وء على ال�سياحة 
امل�ستدامة يف م�رش الو�سطى، وحفل مو�سيقي الأورك�سرتا ماكاو 
ال�سينية ا�ست���درج اأجمل االأحلان املو�سيقية جلمهورية ال�سني 

ال�سعبية واأعلن انطالقة االأيام الثقافية ال�سينية يف البحرين.
وبهذه املنا�سبة �رشح���ت ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة، 
ال�سفرية اخلا�سة لل�سياحة امل�ستدامة من اأجل التنمية 2017م: 
“م���ن م����رشح البحري���ن الوطني ال���ذي يعك����ص الت���زام القيادة 
احلكيم���ة باأهمي���ة ودور ال�سياحة الثقافية وعل���ى راأ�سها عاهل 
البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ورئي�ص 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، وويل العهد نائب القائد االأعل���ى النائب االأول لرئي�ص 
جمل����ص الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة، ي�سعدن���ا اأن نحتفل بيوم ال�سياحة العاملي الذي يكر�ص 

الثقافة ج�رشاً للقاء الثقافات واحل�سارات”.
 واأ�ساف���ت: “نلتقي اليوم كي نكت�س���ف من جهة احل�سارة 
امل�رشي���ة ومنوذج ال�سياح���ة امل�ستدامة هناك، وم���ن جهة اأخرى 
االإب���داع املو�سيق���ي ال�سين���ي مع اأورك�س���رتا م���اكاو ال�سينية 
عل���ى اأر����ص ت�سه���د حل�سارات م���رت عليه���ا، وميثله���ا اليوم 

موقعان م�سجالن على قائمة ال���رتاث العاملي االإن�ساين ملنظمة 
اليوني�سك���و، موق���ع قلعة البحري���ن وموقع طري���ق اللوؤلوؤ الذي 
ي�ستكمل خالل عام 2018م حيث تكون املحرق عا�سمة للثقافة 
االإ�سالمية”. احلفل على خ�سبة امل�رشح الوطني، قدمته اأورك�سرتا 
ماكاو ال�سينية التي عّرفت جمهور مملكة البحرين باملو�سيقى 
الراقي���ة جلمهورية ال�سني، حيث قامت بع���زف اأحلان تقليدية 
وحديث���ة، باالإ�سافة اإلى تقدمي مقاطع من املو�سيقى ال�سينية 
التقليدية باأ�سل���وب االأورك�سرتا ال�سمفوني���ة، و�سلطت ال�سوء 
على ثقافة م���اكاو من خالل معزوفات خا�سة دجمت الثقافتني 

ال�سينية والغربية بطريقة جديدة واأنيقة وفريدة من نوعها. 
اأما مريف���ت عبدالنا�رش فتوقفت عند اأه���م مالمح م�رشوعها 
“مدين���ة هريموبولي�ص اجلديدة”، والتي ه���ي عبارة عن م�رشوع 
�سياحة م�ستدامة يرتكز على الرتاث امل�رشي القدمي وعلى فكرة 
لقاء الثقافات واحل�سارات ويعك�ص جوهر مدينة هريموبولي�ص 

االأثرية القدمية يف تلك املنطقة. 
وخ���الل املحا����رشة اأ�س���ارت عبدالنا����رش اإلى اأهمي���ة الفكر 
االإن�س���اين ال���ذي انطلق من ه���ذه املدين���ة القدمية قب���ل اآالف 
ال�سن���ني، قائل���ة: “نحاول عرب ه���ذا امل�رشوع اإع���ادة اإحياء فكرة 
هريموبولي�ص عرب تقدمي جتربة �سياحية ثقافية متكاملة، نقدم 
فيه���ا لل�سائح مكت�سب���ات املنطقة احل�سارية م���ن فن، عادات 

وماأكوالت اأ�سيلة”. 

شاهدت لكم: جديد السينما في البحرين
من���ذ فرتة �سب���ه طويلة غاب���ت االأفالم 
اخلفيفة عن ال�سينم���ا البحرينية والعاملية 
ب�سب���ب ت�سدر اأف���الم االك�س���ن والرعب يف 
ف���رتة ف�سل ال�سيف، وها ه���ي تعود هذه 
االفالم مع الدخول العاملي لف�سل اخلريف.
 Home فيل���م  االف���الم  ه���ذه  اأول 
Again للنجمة املحبوب���ة ريز ويذر�سبون 
يف ت�سني���ف ر�سمي لفيلمها اجلديد كعمل 
رومان�سي. وع�ساق االثارة اي�سا على موعد 
Fla -  ����ع احداث اخليال الطب���ي يف فيلم
liners وباأح���داث درامي���ة م�سوق���ة، هذا 
باال�ساف���ة االى االفالم اجلدي���دة العاملية 
الت���ي تعر����ص يف �رشكة البحري���ن لل�سينما 

وهي كالتايل:

 Home Again
تنف�س���ل األي�ص )ري���ز ويذر�سبون( عن 
زوجها )مايكل �س���ني(، فتقرر العودة اإلى 
مدينتها )لو�ص اأجنلو�ص( برفقة طفلتيها.. 
وخالل ليلة عيد مولده���ا االأربعني، تلتقي 
األي����ص ثالث���ة �سب���اب م���ن �سن���اع االأفالم 
الطموح���ني - والذي���ن يبحث���ون عن مكان 
ي�ستق���رون ب���ه - فت�سمح له���م األي�ص باأن 
يبق���وا يف منزلها لف���رتة موؤقتة، ولكن هذا 

االأمر ينتهي بطرق مل تكن يف احل�سبان.
الفيلم من اخراج: هايل مايرز-�ساير.

 Flatliners
يدر�س���ون  الذي���ن  االأ�سدق���اء  م���ن   5
الطب، وت�سغله���م فل�سفة احلياة واملوت، 
يفك���رون يف جتربة مث���رية يقرتبون فيها 

من امل���وت، ث���م يع���ودون مرة اأخ���رى من 
احلي���اة، ليدرك���وا اأن���ه امل���وت الغام����ص، 
يف البداي���ة تتداع���ى اإلى ذاك���رة كل منهم 
ذكريات عن الطفولة، وتغري وجهة نظرهم 
للحياة، لكن ي�سبح االأمر اأ�سواأ حينما تعود 
اأ�سباح املا�سي لتهددهم يف احلا�رش، فهل 
ي�ستطيع���ون النجاة، من الفخ الذي اأوقعوا 

اأنف�سهم فيه.
الفيلم من اخراج: جويل �سوماخر.

 Stronger
يروي الفيل���م الق�سة احلقيقية جليف 
باوم���ان وه���و اأح���د ال�سحاي���ا الناجني من 
ح���ادث انفج���ار ماراثون )بو�سط���ن( الذي 
وق���ع يف ع���ام 2013، حيث يع���اون ال�رشطة 
عل���ى تعقب ُمنفذي االنفج���ار بينما ُيجاهد 
للتعايف من �سدمت���ه امُلدمرة من جراء هذا 

االنفجار.
الفيل���م م���ن اخ���راج: ديفيد ج���وردون 

جرين.

 The Crucifixion
عندما تب���داأ نيكول )�سويف كوك�سون( 
)كورنيلل���و  اأنط���ون  االأب  م���ع  توا�سله���ا 
اأولي�سي(، تقع اأح���داث ال ميكن تف�سريها 

وتتزايد با�ستمرار. 
حت���ى اأنهم���ا يعتق���دان ب���اأن الكاه���ن 

اأنطون قد خ�رش معركته مع ال�سيطان.
الفيلم الروماين م���ن اخراج: خافيري 
جنز ومن متثي���ل: ماثيو زياك كورنيللو 
�س���ويف  اآ�س���وورث  بريت���اين  اأولي�س���ي 

كوك�سون رادو بانزارو.

 Estranged
تق���رر �سيدة تدعى جيني���واري العودة 
مكره���ة اإلى منزل عائلتها يف الريف الذين 
انقطعت عالقتها بهم منذ زمن بعد حادثة 
مروعة تركتها على كر�سي متحرك، لكنها 
تب���داأ يف ال�سك باأن هن���اك ال ي�سري على ما 
يرام يف املن���زل، واأن هناك �سبب اآخر وراء 

عالقتها املتوترة مع عائلتها.
الفيل���م الربيط���اين م���ن اخ���راج: اآدم 

ليفنز.

 Prevenge
روث )األي����ص ل���وي( حام���ل يف �سهرها 
ال�سابع، ومثل العديد من االأمهات تعتقد 

اأن طفله���ا يتوا�س���ل معه���ا م���ن خ���الل 
�سوت داخلي، لك���ن الفارق الوحيد اأن 

طفلها هذا يخربها باأن تنطلق لتقتل 
وحت�ص���د الأرواح؛ وبالفع���ل تنخرط 

روث يف حالة من الهياج القاتل 
وتق�سي عل���ى كل من يقف يف 

طريقها.
م���ن  الربيط���اين  الفيل���م 

اخراج: األي�ص لوي.

    BUZZ      
أحداث

عليك مواجه���ة الوقائع كما هي، فاحلقيقة 
غالباً ما تكون حال لك

تتع���رف اإل���ى �سخ����ص تتفق مع���ه وتكون 
اأفكاركما مت�سابهة 

عليك التاأقلم م���ع كثافة ال�صغوط، ا�صرتح 
بعيداً عن االأ�سواء 

�صغ���وط العمل تتزايد بع���د اأن اأ�صبحت يف 
موقع امل�سوؤولية، 

وقوع���ك حت���ت �صغ���وط نف�صي���ة م�صدره 
العمل، وقد ي�سبب لك ت�سنجاً 

ارتباط عاطفي بداأت تلوح بوادره يف الأفق 
فا�ستعد ال�ستقباله 

تتلق���ى عر�س���اً مغري���اً ق���د يو�سل���ك اإلى 
ً حتقيق ما كنت تطمح اإليه دائما

تكون فر�ص امل�ساحلة قوية جداً وال تقبل 
ال�سك، انتبه لنف�سك

ابتع���د عن الزمالء الذي���ن يثريون ال�سكوك 
واحذر ح�سد اأحدهم 

ق���د تك���ون منزعج���اً بع����ص ال�س���يء م���ن 
التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها

القوي���ة  و�سخ�سيت���ك  الالف���ت  ح�س���ورك 
ي�سهمان يف تعزيز موقعك 

ت�سام���ح م���ع ال�رشي���ك الأن���ه عف���وي وطيب 
القلب، وال ترتكه يدفع الثمن 
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طارق البحار

جن���ح م�رشح ال�س���واري يف رهان���ه عندما 
جن���ح يف تق���دمي جي���ل جدي���د م���ن ال�سباب 
للحرك���ة امل�رشحية البحريني���ة، حمققاً جناحاً 
باه���راً يف عر�ص “كوالج” ال���ذي قدمه على 
م�رشح ال�سالة الثقافية ختاماً ل�سل�سلة ور�سة 

ال�سواري للتدريب امل�رشحي املتكامل.
العر�ص امل�رشحي الذي اأ�رشف على اإخراجه 
الفن���ان الكبري جمع���ان الرويع���ي مزج بني 
العدي���د من الن�سو����ص امل�رشحية، وجنح يف 
اإبراز طاق���ات امل�ساركني حيث احتوى على 
التعب���ري احلركي، االأداء احل�س���ي واحلركي، 
الكوميدي���ا، الرتاجيدي���ا، وف���ن االرجت���ال. 
متن���اوالً العديد من الق�ساي���ا منها مفاهيم 
االغرتاب، ثنائي���ة التعددية وال�رشاع، هموم 

املجتمع اأ�سري انتظار اخلال�ص وغريها.
ه���ذا وقد جنح جمع���ان الرويعي بخربته 
الطويلة يف منح امل�ساحة الالئقة لكل عن�رش 
من عنا�رش املجموعة وهو ما كان وا�سحاً من 
خالل حركة اجلوقة التي ات�صمت بالن�صباط 
والتجان����ص، كما من خالل امل�ساهد الثنائية 
اأف���راد  موهب���ة  عك�س���ت  الت���ي  والفردي���ة 
املجموعة يف اأداء خمتلف االأدوار الكوميدية 
والرتاجيدية والدرامي���ة، كما منحت م�ساحة 
لبع�سهم يف اخ���راج م�ساهدهم ب�سكل ذاتي 

من خالل كتابة احلالة واأدائها.
اإل���ى ذل���ك، �سه���د حف���ل اخلت���ام الذي 
قدمته االإعالمي���ة البحرينية اإمي���ان عالوي، 
كلم���ة رئي�ص اللجنة الثقافي���ة ح�سني اأحمد 
العريب���ي نيابة ع���ن جمل����ص االإدارة وقال: 
اليوم جنتم���ع لنقدم طاقات �سبابية جديدة 
ي�سع���د بع�سه���ا عل���ى خ�سبة امل����رشح الأول 
م���رة ليف�سح ع���ن اإبداع���ه وليفج���ر طاقته 
االإبداعي���ة، وهو االأمر الغ���ري م�ستغرب على 
م����رشح ال�س���واري ال���ذي ال طامل���ا ارتبطت 
هويت���ه بال�سباب منذ تاأ�سي�س���ه، وهذا االأمر 
جت�سد ع���رب العديد من املب���ادرات املميزة 
والت���ي منه���ا مهرج���ان ال�س���واري لل�سباب 
امل�رشح���ي ال���ذي اأنطل���ق يف الن�س���ف االأول 
م���ن الت�سعينات، ثم تبع���ه بعد فرتة وجيزة 

مهرجان ال�سواري لالفالم.

وتاب���ع العريب���ي، اليوم جنتم���ع، ليكرر 
م����رشح ال�س���واري التزام���ه يف رف���د احلركة 
املبدع���ة  بالطاق���ات  والفني���ة  الثقافي���ة 
موا�سالً اجنازاته التي امتدت على مدى ربع 
ق���رن يف هذا املج���ال. لكن ه���ذه املرة عرب 
�سل�سلة من الور�ص االحرتافية التي تناولت 
خمتل���ف االدوار الفني���ة للطاق���م امل�رشحي 
والتي تختتم الي���وم بعر�ص م�رشحي بعنوان 

كوالج.
بدوره���ا، قدم���ت املمثل���ة عب���ري عل���ي 
مفت���اح كلم���ة امل�ساركني وقال���ت: جنتمع 
يف ه���ذه االأم�سية لن�س���دل ال�ستار على جهد 

جب���ار ب���ادر اإلي���ه م����رشح ال�س���واري بهدف 
تاأهيل طاق���م جديد من الك���وادر امل�رشحية 
واالإخ���راج،  التمثي���ل،  ال�ساب���ة يف جم���االت 
واملكي���اج،  وال�سينوغرافي���ا،  والتاألي���ف، 
جه���د اأ�ستغرق �سهرين م���ن العمل الدوؤوب 

والتماري���ن املكثفة، تعلمن���ا خاللها مبادئ 
الف���ن امل�رشحي، وتكونت بينن���ا عالقة اأخوة 

و�سداقة وع�سق م�سرتك لفن امل�رشح. 
م�سيف���ة، الي���وم �سن�سعد عل���ى خ�سبة 
امل�رشح، ومنا من يخو�ص هذه التجربة للمرة 
االأولى اأم���ام اجلمهور اآمل���ني اأن نكون عند 

ح�سن ظنكم.
على نح���و مت�س���ل، �سهد حف���ل اخلتام 
تك���رمي نائ���ب رئي����ص جمل����ص اإدارة م�رشح 
ال�سواري الفنان حممد ال�سفار للم�ساركني 

واملدربني يف �سل�سلة ور�ص م�رشح ال�سواري 
للتدريب امل�رشحي املتكامل. 

ي�س���ار اإلى اأن املدرب���ني امل�ساركني يف 
ور�س���ة ال�س���واري للتدري���ب امل�رشحي هم: 
الكاتب عبا����ص احلايك من اململكة العربية 
ال�سعودي���ة، الفنان خال���د الرويعي، الفنان 
حممد ال�سفار، الفنان عب���داهلل ال�سعداوي، 
الفنان يا�رش �سيف، الفنان عي�سى ال�سنديد، 
الكاتب���ة والناقدة زه���راء املن�سور والفنان 

جمعان الرويعي.
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فنزويال.. �شعر املراأة مقابل الغذاء والدواء
يف حماولة ملواجهة الفقر وانت�صار البطالة، جلاأت ن�صاء يف فنزويال للتخلي عن “تيجانهن” 

وبيع �صعرهن، ل�رشاء الطعام والدواء.
وتتف���اوت اأ�صعار ال�صعر طبقا حلالته وطوله، لك���ن ال�صعر الذي يبعن به �صعرهن، ي�صل 

اإلى نحو  500 األف بوليفار )نحو 21 دولرا ب�صعر ال�صوق ال�صوداء(.
ي�صار اإلى اأن احلد الأدنى لالأجر ال�صهري الذي حت�صل عليه املراأة العاملة يف فنزويال يبلغ 
نحو 137 األف بوليفار )نحو 6 دولرات ب�صعر ال�صوق ال�صوداء(، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وباع���ت كري�صت���اي غونزالي�س، وهي اأم لأربع���ة اأطفال وربة من���زل، �صعرها مرتني، كما 

باعته ابنتها )14 عاما( مثلها للم�صاعدة يف توفري الطعام لالأ�رشة.
وقال���ت غونزالي�س )30 عاما(: “اأطفايل ياأتون اأول وبعد ذلك ياأتي �صعري.. ال�صعر ينمو 
جمددا”. وي�صتخدم ه���ذا ال�صعر يف �صنع و�صالت لتطويل �صعر الن�صاء اأو عمل �صعر م�صتعار، 
وت�صرتي���ه وتبيعه موؤ�ص�ص���ات حملية، فيما تقوم بع�س الن�صاء بال�صف���ر اإلى كولومبيا اأو بنما 

لبيع �صعرهن ب�صعر اأعلى.

املمثالت الأعلى اأجًرا ح�شب جملة “فورب�س” 

بعد وفاة قائدها.. طائرة اإماراتية تهبط ا�شطرارًيا يف الكويت
 قام���ت طائرة �صح���ن تابعة ل�رشك���ة الحتاد 
للط���ران ب�إج���راء هبوط ا�ضط���راري يف الكويت، 

خالل رحلتها من اأبوظبي اإلى اأم�صرتدام.
الهب���وط اال�ضط���راري للط�ئ���رة �ضببه وف�ة 
الطيار خالل حتليق الطائرة، الأمر الذي دفع اإلى 

اإجراء الهبوط، ح�ضبم� نقل موقع “غلف نيوز”.

م���ن جانبه ذكر املتحدث با�صم �رشكة الحتاد 
اأن “م�صاع���د الطي���ار الأول اأ�صدر ن���داء ا�صتغاثة 
وحول م�صار الطائرة اإلى مطار الكويت الدويل”.

واأك���د اأن الطائ���رة ا�صتقبلت ل���دى هبوطها 
يف مطار الكويت م���ن قبل فريق طبي يف حماولة 
لإنق���اذ الطيار، ولكنه���م اأكدوا خ���ر وفاته بعد 

املعاينة.
 وكانت �رشك���ة الحتاد للط���ريان قد وجهت 
التع���ازي لأ����رشة الطي���ار، ومل يح���دد بع���د �صبب 
الوف���اة، لك���ن ت�صري بع����س املعلوم���ات اإلى اأن 
الطي���ار ق���د تعر����س لنوب���ة قلبي���ة خ���الل فرتة 

الطريان.

يذك���ر اأنه يف وقت �صابق من العام املا�صي، 
يف مطار دوموديدوف���و الرو�صي فقد طيار وعيه 

اأثناء فرتة الإقالع لطائرة خا�صة اأملانية.
ليق���وم م�صاعد الطي���ار بالتحك���م بالطائرة 
والهبوط اال�ضطراري، ومل تنجح حم�والت االأطب�ء 

يف اإ�صعاف الطيار الذي فارق احلياة.

للحياة  �شاحلة  مناطق 
على القمر واملريخ

�����رشح علم����اء م����ن جامعات ب����ادوا 
وبولوني����ا اأنهم وج����دوا اأماكن منا�صبة 
للحي����اة الب�رشي����ة عل����ى �صط����ح القم����ر 
واملريخ. وفقا للموقع الر�صمي لرابطة 
علم����اء الفيزي����اء الفلكي����ة الأوروبي����ة 
ت�صاري�س  اخل����راء  حّلل  “اإيروبالين”، 
الأج�ص����ام الكوني����ة وتو�صل����وا اإلى اأن 
“اأنابيب احلم����م الركانية” والكهوف 
على �صطح القمر واملريخ هي الأن�صب 

للحياة الب�رشية.
الكه����وف  اأن  العلم����اء  ويعتق����د 
والأنابي����ب ميكن اأن حتم����ي ال�صخ�س 
من الإ�صعاع الكوين وتدفقات النيازك 

الدقيقة.
ويعتر اخلراء اأن “اأنابيب احلمم” 
هي القنوات التي ن�صاأت خالل التريد 
غري املتكافئ للحمم الركانية، حيث 
ترد الطبقات ال�صطحية للحمم ب�صكل 
اأ�����رشع وت�صبح متجان�صة، وت�صكل ق�رشة 
�صلب����ة، وتنح�رش تدريجي����ا داخل احلمم 
املن�صهرة لت�صكيل اأنفاقا، وميكن اأن 

يبلغ طول هذا النفق 65 كيلومرتا.

للبيع  كنيدي  مقتنيات 
مبزاد علني

يت�صدر زورق �رشيع م�صنوع من خ�صب 
املاهوجن���ي، قائم���ة ت���ذكارات للرئي����س 
الأمريك���ي الراح���ل ج���ون كني���دي، ت�صمل 
ر�صائ���ل و�صيجارا و�ص���رتة مدرعة واثنني 
من مقاع���ده اله���زازة، �صتط���رح للبيع يف 

مزاد علني ال�صهر املقبل.
ويق���ال اأن كني���دي كان يقود زورقه، 
ال���ذي يبلغ طول���ه 17 قدما، كم���ا لو كان 
ال�صفين���ة احلربية ال�صغ���رية التي ا�صتهر 
بقيادتها اأثن���اء احلرب العاملي���ة الثانية. 
ويقام املزاد مبنا�صبة مرور 100 عام على 

ميالد كنيدي.
وال���د  كني���دي،  جوزي���ف  وا�ص���رتى 
الرئي����س الراحل، الزورق يف ع���ام 1961. 
وت�صري التقديرات اإل���ى اأن الزورق �صيباع 
مب���ا ي���رتاوح ب���ني 100 األ���ف و200 األف 

دولر اأمريكي.       
دار  رئي����س  اإتينج���ر،  اأرلن  وق���ال 
جرين�ص���ي للم���زادات، الت���ي تعت���زم بي���ع 
يوم���ي  الأخ���رى  واملتعلق���ات  ال���زورق 
ال�صاد����س وال�صابع م���ن اأكتوبر املقبل اإن 
الزورق “فاز ب���ه جوزيف كنيدي يف �صحب 

على جوائز يف كني�صة”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ن����رشت جمل���ة فورب�س الأمريكية عل���ى موقعه���ا الإلكرتوين ت�صنيفه���ا ال�صنوي 
للممث���الت الع�رش الأعلى اأج���را. واحتلت املمثلة الكولومبية الأ�ص���ل �صوفيا فريغارا 
املرك���ز الأول لل�صنة ال�صاد�صة على التوايل، حيث ح�صلت املمثلة على 41.5 مليون 
دولر يف ال����12 �صهرا املا�صية.  وتلعب املمثلة دورا رئي�صيا يف امل�رشحية الأمريكية 

الكوميدية “الأ�رشة الأمريكية”.
ج���اء يف املركز الثاين جنمة امل�صل�صل الكوميدي “نظرية النفجار الكبري”، كيلي 

كوكو، حيث ح�صلت على 26 مليون دولر يف ال�صنة املا�صية.
ميندي كالينج حلت ثالثة، وح�صلت على 13 مليون دولر.

و�صم���ت قائمة الع����رش الأوائل اأي�صا كال م���ن اإلني بومبي���و، وماري�صا هارجيتي، 
وجويل بوين، وكريي وا�صنطن، وبريانكا �صرا، وروبني رايت.

ودخل���ت املمثلة بولى برييت القائمة مببلغ وقدره 8.5 مليون دولر، يذكر باأن 
برييت تاألقت يف الدراما اجلنائية “ال�رشطة البحرية”.

يف اأغ�صط�س، اأ�صدرت املجلة قائمته���ا لأكرث املمثالت اأجرا عن الأفالم الروائية 
وت�صدرت القائمة املمثلة اإميا �صتون مببلغ 26 مليون دولر.

 Social
media

ق�شية رواتب نواب جمل�س 
الأمة تثري اجلدل يف الكويت

اأث���ارت م�صاأل���ة رواتب نواب جمل����س الأمة الكويتي جدل، ومل مت���ر مرور الكرام، 
فاختلف���ت الآراء ب���ني راف�س لوجود �صبهات تعار�س م�صال���ح، وبني موؤيد بحجة اأن 

النائب بعد املجل�س �صيبقى بال عمل.
وت�ضهد االأو�ض����ط الني�بية واالإعالمي���ة اإ�ض�فة اإلى مواق���ع التوا�ضل االجتم�عي 
يف الكوي���ت، ج���دل وا�صع���ا واتهامات متبادلة، بع���د ك�صف وثيقة م�رشّب���ة على موقع 
التوا�صل الجتماعي “تويرت”، عن قيام احلكومة مبنح رواتب ا�صتثنائية ل�20 نائبا.
يف ه���ذا الإطار، قال النائب عبد الوهاب البابطني، وهو من �صمن النواب الذين 
يتقا�صون رواتب من احلكومة: “اإن ح�صوله على ال�صتثناء غري خمالف للقانون ويف 

حال تبني اأنه خمالف ف�صوف يرد كل امل�صتحقات التي ا�صتلمها”.
واعت���ر النائب عادل الدخمي، اأن ما مت ن�رشه حول ح�صول النواب على معا�صات 

ا�صتثنائية بال �صند قانوين، جمرد حملة حتري�صية �صد اأع�صاء جمل�س الأمة.
م���ن جانبه، طالب النائب ريا�س العد�صاين: “باإلغاء املادة 80 من القانون رقم 
61 لع���ام 1976، والت���ي تعطي احل���ق ملجل�س ال���وزراء مبنح معا�ص���ات ا�صتثنائية 

لبع�س النواب والوزراء”.
واأو�ص���ح النائب راكان الن�ص���ف، اأن منح املعا�س ال�صتثنائ���ي يتم بعد تقدمي 
طلب للحكومة، م�صيفا باأنه مل يتقدم بطلب معا�س ا�صتثنائي، واأنه ملتزم بالقوانني 

دون احلاجة اإلى ا�صتثناء.
وي�ص���ل الراتب الأ�صا�صي لن���واب جمل�س الأمة الكويتي اإل���ى 2300 دينار، يتم 
ا�صت���الم 2090 دينارا منها فقط بعد ا�صتقطاع التاأمينات الجتماعية، بالإ�صافة ملا 
يتقا�ص���اه النواب من رواتب تقاعدية من اجلهات احلكومية التي كانوا يعملون بها 
قبل دخوله���م املجل�س. ومتنح احلكومة الكويتية روات���ب ا�صتثنائية للنواب الذين 
ل يتقا�ص���ون روات���ب تقاعدية، بهدف م�صاواته���م بالنواب الذي���ن يتقا�صون تلك 

الرواتب، ب�رشط تقدم الن�ئب بطلب اإلى احلكومة ملنحه الراتب اال�ضتثن�ئي.

ميالنيا ترامب تزرع ب�شتان مي�شيل اأوباما
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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�س ح�صن بوجه 
عام ولكنه حار ن�صبيا 

يف النهار.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد 
ولكنها �صمالية بوجه عام من 10 اإلى 15 

عقدة احيانا يف النهار.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. 
درجة احلرارة العظمى 38، وال�صغرى 28 

درجة مئوية.

ان�صم���ت ميالني���ا ترامب اإل���ى جمموعة من الأطف���ال لت�صاركهم يف زراع���ة ب�صتان البيت 
الأبي�س الذي اأن�صاأته مي�صيل اأوباما.

وكعادته���ا، مل تتخل ال�صيدة الأولى ع���ن اأناقتها امل�صهورة، حيث ارت���دت قمي�صا اأحمر 
و�رشوال جينز وحذاء ريا�صيا، بالإ�صافة اإلى قفازات حمراء اللون.
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