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فتح التوظيف بـ “النيابة” 
بعد اأ�سبوعني 

�أكد �لنائب �لعام علي ف�سل �لبوعينني �أن باب 
�لتقدم لوظيفة يف �لنيابة �لعامة �س���يفتح بعد نحو 

�أ�سبوعني.
وب���نينَّ يف رده عل���ى ��ستف�س���ار مكت���وب بهذ� 
�ل�س���اأن يف �ملحا����رصة �لتي �ألقاه���ا بجامعة �لبحرين 
�أم����س �أن ����روط �لتق���دم للوظائ���ف تتمث���ل يف �أن 

يتجاوز �ملتقدم عمره 26 �سنة، و�أن يكون 
حائز� على تقدير جيد من جامعة �لبحرين.

رو�سة “الرتبية” تنذر  اإجماع على �سرورة تطبيق “االنتقائية”بعد خرب “$”... 

ق���ررت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم توجيه 
�إن���ذ�ر �إل���ى رو�س���ة مبدر�س���ة خا�س���ة بعد 
�ش���كوى ن�رتها “�لب���اد” بع���دد �أم�س عن 
ن���زف طال���ب بالرو�س���ة يف �لبا����س بع���د 
تعر�س���ه لل����رصب م���ن زميله وع���دم وجود 

م�رصفة مر�فقة باحلافلة. 
وقالت �لوز�رة �إنها �ش���كلت فريقاً من 
�ملخت�سني باإد�رة �لتعليم �خلا�س، لزيارة 

�ملدر�س���ة و�لتحقي���ق يف �حلادث���ة، وتبني 
�أن �ملدر�س���ة مل تلتزم بق���ر�ر �لوز�رة �لذي 
يجري تاأكيده �سنوياً ب�رصورة تعيني م�رصفة 

يف كل حافلة مدر�سية.
�إل���ى  �إن���ذ�ر  توجي���ه  “مت  و�أ�س���افت 
�لت���ي  �ملخالف���ة  ه���ذه  باإز�ل���ة  �ملدر�س���ة 
�رتكبته���ا وت�س���حيح �لو�س���ع ف���ور�ً دون 
�إبط���اء، مبا مينع تكر�ر مث���ل هذه �ملخالفة 
�مل�سوؤولية  �ملدر�س���ة  �جل�س���يمة، وحتميل 

�لقانونية �لكاملة على ما حدث”.

�أجمع خمت�س���ون وحمللون �قت�ساديون على 
�رصورة تطبيق �ل�رصيبة �النتقائية، و�أن �لت�سديق 
عل���ى م�رصوع قانون �ل�رصيب���ة �النتقائية من جانب 
جمل�س �ل���وزر�ء �أم����س �الأول �سي�س���اهم يف زيادة 
�إي���ر�د�ت خزينة �لدولة، وتنويع م�س���ادر �لدخل، 
م�س���ريين �إلى عدم تاأث���ر �ملو�طنني �أو �ملقيمني 
به���ا. وتوقع���و� يف ت�رصيح���ات ل���� “�لب���اد” �رصعة 
مترير م����رصوع �لقانون لدى �ل�س���لطة �لت�رصيعية؛ 

الأنه ي�س���ب يف �س���الح �ملجتمع، و�أن يتم تطبيق 
�لقان���ون يف بد�ي���ة دي�س���مرب �ملقب���ل �أو يناي���ر 
2018 عل���ى �أبعد تقدي���ر. وتط���رق �لبع�س �إلى 
�أن���ه باالإمكان تعدي���ل م�رصوع �لقان���ون من جانب 
�ل�س���لطة �لت�رصيعي���ة، بينم���ا �أو�س���ح �آخ���رون �أن 
�لدولة ه���ي �ملت�رصر �الأول من ع���دم تطبيق هذه 
�ل�رصيب���ة، �إذ �إنها تتحمل تكاليف �الآثار �ل�س���حية 
�ل�س���لبية على مو�طنيها. وقّدر �القت�ساديون �أن 
تك���ون �إير�د�ت �ل�رصيبة �النتقائية �أقّل بكثري من 

�إير�د�ت �ل�رصيبة �مل�سافة.  510

جــرار: حفـــل البنـــوك بوا�سنطـــن ل�ســـرد 
البحريــــن” االقت�ســاديــة “ق�ســـة 

ا�ستحــــداث من�ســــب مــر�ســـــد مهنـــــي 
باملرحلــــة االإعـــداديـــة

انت�ســـاران مئويـــان للمنامـــة والنجمــــة 
علــــى االحتـــــاد واملدينــــة
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية
�شيد علي املحافظة

اأمل احلامد

دور قيادي لل�سعودية يف الدفاع عن ق�سايا االأمة
عالقاتنا جت�سد اأ�سمى روابط االأخوة... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنامة - بنا: ��س���تقبل رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل  خليفة 
بق�رص �س���موه بالرف���اع �أم�س �س���مو �الأم���ري فهد بن 
عبد�هلل �آل �سعود، مبنا�سبة زيارته للباد للم�ساركة 

يف معر�س وموؤمتر �لبحرين �لدويل للدفاع 2017.
وخ���ال �للق���اء، �أك���د �س���احب �ل�س���مو �مللكي 

رئي����س �ل���وزر�ء �أن �لعاق���ات بني مملك���ة �لبحرين 
و�ململكة �لعربية �ل�س���عودية جت�ّس���د �أ�سمى رو�بط 
�لأخوة و�ملحبة بني �لأ�ش���قاء، يف ظ���ل ما يجمع بني 
قيادتي و�ش���عبي �لبلدين من و�شائج قربى و�إميان 

م�سرتك بوحدة �لهدف و�مل�سري.
و�أ�شاد �ش���احب �ل�ش���مو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 

بال���دور �لقي���ادي و�لر�ئ���د �لذي تقوم ب���ه �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية بقيادة خادم �حلرمني �ل�رصيفني 
�مللك �س���لمان بن عبد�لعزيز �آل �س���عود، يف �لدفاع 
عن ق�س���ايا �الأمتني �لعربية و�الإ�س���امية وما تبذله 

م���ن جهود مباركة للم �ش���مل �لأمة من �أجل 
�شالح �ملنطقة و�شعوبها.

وزير الداخلية: اإ�سرتاتيجية اأمريكا تدعم االأمن الدويل

وزي���ر  �أك���د  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لد�خلية �لفريق �لركن �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل 
�آل خليفة يف ت�رصيح ل�سحيفة “�ل�رصق �الأو�سط” 
عل���ى هام����س م�س���اركته �أم�س يف “بي���دك”،  �أن 
�الإ�س���رت�تيجية �ملهمة  �لتي �أعل���ن عنها موؤخر� 
�لرئي����س �الأمريك���ي دونالد تر�م���ب و�لتي �أكد 

فيه���ا �أن �إي���ر�ن �أك���رب دول���ة ر�عي���ة لاإرهاب، 
و�سعت حد� و��سحا للمجامات �ل�سيا�سية �لتي 
مت ��ستغالها من قبل �إير�ن للتدخل يف �ل�سوؤون 
�لد�خلية للدول و�ال�س���تمر�ر يف ت�سدير �أعمالها 

�الإرهابية من خال �أذرعها �ملختلفة من 
4�حلر�س �لثوري وحزب �هلل. 2

�ملنامة - بنا: �أعلن���ت قوة دفاع �لبحرين 
عن �إبر�م �س���فقة تقدر ب� 3.8 مليار دوالر مع 
�رك���ة “لوكهيد مارتن” ل����رص�ء 16 طائرة من 

طر�ز F16 �ملطورة.
ياأتي ذلك �س���من فعالي���ات �ليوم �لثاين 
من معر����س وموؤمتر �لبحرين �ل���دويل للدفاع 
2017، �لذي يقام حتت رعاية �سامية من لدن 
عاهل �لب���اد �لقائ���د �الأعلى �س���احب �جلالة 

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.
وح�رص قائد �حلر�س �مللكي رئي�س �للجنة 
�لعلي���ا �ملنظم���ة ملعر����س وموؤمت���ر �لبحرين 
�ل���دويل للدف���اع 2017 �لعميد �لركن �س���مو 
�ل�ش���يخ نا�ر بن حمد �آل خليفة جل�شات موؤمتر 
�لتحالف���ات �لع�س���كرية يف �ل����رصق �الأو�س���ط، 

�سمن فعاليات �ملعر�س و�ملوؤمتر.
 و�أكد �س���موه �أن معر����س وموؤمتر �لبحرين 

�ل���دويل للدفاع يخ���دم �لتحالفات 
�ملوجودة يف �ملنطقة ودول �لعامل.

�سفقة ل�سراء 16 طائرة F16 بـ3.8 مليار دوالر 
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقباً �سمو �الأمري فهد بن عبد�هلل	

• �شمو �ل�شيخ نا�ر بن حمد يح�ر جل�شات موؤمتر �لتحالفات �لع�شكرية يف �ل�رق �لأو�شط	

• وزير �لد�خلية لدى ح�سوره معر�س “بيدك”	
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صاحب الجاللة في 
حضرة صاحبة الجاللة

 املجد لك، واأن���ا ملك جبال، تخط 
�أ�ض���طر فكر، �ض���حائبها نقاط بي�ض���اء 
مزن، ير�عها تاريخ �أبي�ض، و�ضفحتها 
قو����ض ق���زح خلريط���ة فعل خ����ر�ء، 

وكاتبها ملك تاج.
قل���م �ش���احب اجلالل���ة يف ح����رة 
�ض���احبة �جلاللة )�ل�ضحافة( ملك �أبحر 
باكر� يف مو�جهة �لعا�ض���فة، عا�ض���فة 
)ربيعه���م �لعرب���ي( �أكلت باأ�ض���نانها 
�أجز�ًء كبرية من خارطة �ل�رق �لأو�ضط.
�ض���قطت ليبي���ا و�ليم���ن و�لعر�ق 
كقط���ع من مبن���ى كبري و�ض���ط حر�ئق 
�إقليمي���ة م�ض���تعلة، ومدبرة، ��ض���تعل 
بع�ضها بجزء من خريطة �لبحرين، لكن 
وكعادته���ا �لبحرين تعي���د بناء ذ�تها 
بذ�ته���ا، ��ض���تدعت �لقبط���ان، حتدى 
�لإع�ضار، رو�ض �ملوج، وجلم �ملحيط، 
ف�ضحكت �ل�ضفينة، ورق�ض �ل�ضاطئ.

�ملل���ك حم���د ل يعرف �ل�ض���كون، 
فال �ضيء يف قامو�ضه �ل�ضيا�ضي ثابت 
�إل �لتح���ول. كان���ت معركت���ه تذلي���ل 
خر�ئ���ط، ويل عن���ق �إعالم ماك���ر، وكما 
�أوك�ض���جني �حلقيقة ل يعرف غ�ض���ب 
�ل�ض���قوق �أو �كفهر�ر �لأ�ضو�ر، �قتحم 
لو�ض �جنلو�ض معقل �لثقافة، و�روح 
�لأدي���ان، وزع عليهم كتاب���ه، رو�يته، 
وق�ض���يدته �لبحرينية �لتي ل ت�ضبه �إل 

نف�ضها يف �لت�ضامح.
زرع وجوده يف قلب �لولية، فاأقام 
تظاه���رة ثقافي���ة يف لو����ض �جنلو�ض، 
�أ�ض���كت �ل�ضحافة، �أخجل وزير خارجية 
تر�م���ب )ريك����ض تيلر�ض���ون( مما ر�آه 
�أ�ضحاب �لقر�ر يف و��ضنطن عن حقائق 

تاريخية بحرينية يف �لت�ضامح.
يف  كرمي���ة  �أحج���ار�  �لرج���ل  زرع 
�لت�ض���امح ل تق���ل �أهمي���ة من �أ�ض���الة 
لوؤل���وؤ تاري���خ �لبحرين. وكان���ت �أرقام 
�مللك كفيلة باإذ�بة كل �لأ�ض���طو�نات 
�مل�روخة، ترد عليها مئات �مل�ض���اجد 
لل�ض���نة و�ل�ضيعة، و19 كني�شة ومعابد 

تزين �لبحرين.
مل يكت���ف بذلك من �نت�ض���اره يف 
معركة �لإعالم و�لإع���الن عن �لوثيقة، 
ومركز �مللك حمد للحو�ر بني �لأديان 
و�لتعاي�ض �ل�ض���لمي، ب���ل ر�ح بفر�ض 
منطق���ه، وقلم���ه يرتج���ل عن �ض���هوة 
�ض���حيفة  مق���ال يف  لين�ض���ج  �لكلم���ة 
)�لو��ض���نطن تامي���ز( مبقال يوؤ�ض����ض 
توجه���ا جديد� باأن تك���ون �لبحرين يف 

�لفعل بدل من �ضنني يف رد �لفعل. 
حتدث فيه عن تاريخ بحريني من 
ف�ضيف�ض���اء �لتعاي�ض ب���ني �لأديان يف 
�لبحرين، بل �أبحر �أكرث ليعطي ت�ضور� 
كونيا �أن �ل�ض���الم ل يك���ون �إل بالتنوع 

�حل�ضاري.
كب���ار�  �أن  �لتاري���خ  م���ن  تعلمن���ا 
يخاف���ون �لقل���م �إل رج���ل �ملع���ادلت 
�ل�ض���عبة، قل���ب �ل�ض���ورة يف نظري���ة 
لتثاأر  �لتاري���خ  ت�ض���تدرج  )هيجلي���ة( 
من مك���ر �لتاريخ مبنطق �ل�ض���وء، �إنه 
�إذ� كان ثمة كب���ار يف �لتاريخ يخافون 
�لقل���م، فهن���اك كب���ار هم ي�ض���نعون 
قلمهم �خلا�ض بهم، ليعطو� درو�ض���ا 
يف )�لنتلجن�ض���يا(، ومينحو� �ل�ض���حف 
نظريتهم يف �لوجود، وفل�ض���فة �حلياة 
يف مو�جه���ة �ض���خرة )�لدمياغوجي���ة( 
تاري���خ،  �ن�ض���د�د  بالزم���ن  �لعالق���ة 

وعط�ض جهل، و�نتحار �أمنيات.
هم �لكب���ار، رهانهم عل���ى تغيري 
�لو�قع وتغيري طالئ���ه، ولون ديكوره 
�لعتيق، ب�ض���عار غاندي ))كن �لتغيري 
�لذي تري���د �أن ت���ر�ه يف �لعامل(( ذ�ك 
حمد، وتلك هي �ض���حيفة )و��ض���نطن  
تامي���ز( عندم���ا يك���ون قلم �ض���احب 
�جلالل���ة )و�ثق �خلطوة مي�ض���ي ملكا( 
على �ل�ضجادة �حلمر�ء ل�ضاحبة �جلاللة 

�ل�ضحافة.

سيد ضياء 
الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

العالقات مع ال�سعودية جت�سد اأ�سمى روابط الأخوة

�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يعزيان رئي�س ال�سومال

البحرين تن�رش ثقافة التعاي�س بني ال�سعوب

امللتقى احلكومي اآلية مهمة لو�سع ومراجعة الأهداف والأولويات

ت�سفيات جائزة بن فقيه للقراآن الكرمي “اقراأ” خالل اأيام

نقدر لل�ضقيقة �لكربى مو�قفها �لد�عمة للبحرين... �ضمو رئي�ض �لوزر�ء: 

ب�ضحايا تفجريي مقدي�ضو �لإرهابيني

يف �جتماع �ضموه مع رئي�ض “�لدويل لل�ضالم”... حممد بن مبارك:

�ضيتطرق �إلى �لدور �ملحوري للقطاع �خلا�ض يف �لعملية �لتنموية... �ملطوع: 

مب�ضاركة 600 طالب على م�ضتوى كل �ملحافظات

�ملنامة - بنا: ��ض����تقبل رئي�ض �لوزر�ء �ضاحب 
�ل�ض����مو �مللكي �لأمري خليفة بن �ض����لمان �آل  خليفة 
بق�����ر �ض����موه بالرفاع �أم�ض �ض����مو �لأم����ري فهد بن 
عبد�هلل �آل �ضعود، مبنا�ضبة زيارته للبالد للم�ضاركة 

يف معر�ض وموؤمتر �لبحرين �لدويل للدفاع 2017.
وخ����الل �للق����اء، �أكد �ض����احب �ل�ض����مو �مللكي 
رئي�����ض �ل����وزر�ء �أن �لعالقات بني مملك����ة �لبحرين 
و�ململكة �لعربية �ل�ض����عودية جت�ّض����د �أ�ضمى رو�بط 
�لأخ����وة و�ملحبة بني �لأ�ض����قاء، يف ظل ما يجمع بني 

قيادتي و�ضعبي �لبلدين من و�ضائج قربى و�إميان 
م�ضرتك بوحدة �لهدف و�مل�ضري.

و�أ�ض����اد �ضاحب �ل�ض����مو �مللكي رئي�ض �لوزر�ء 
بال����دور �لقيادي و�لر�ئ����د �لذي تقوم ب����ه �ململكة 
�لعربية �ل�ضعودية بقيادة خادم �حلرمني �ل�ريفني 
�مللك �ض����لمان بن عبد�لعزيز �آل �ض����عود، يف �لدفاع 
عن ق�ض����ايا �لأمتني �لعربية و�لإ�ضالمية وما تبذله 
م����ن جهود مباركة للم �ض����مل �لأمة من �أجل �ض����الح 

�ملنطقة و�ضعوبها.

و�أكد �ض����احب �ل�ض����مو �مللكي رئي�����ض �لوزر�ء 
�أن مملك����ة �لبحري����ن تق����ّدر عالًيا مو�ق����ف �ململكة 
�لعربية �ل�ض����عودية �ل�ض����قيقة �لد�عمة و�مل�ضاندة 
له����ا يف خمتلف �لظروف و�لتي تعك�ض خ�ضو�ض����ية 
�لعالق����ات �لثنائية بني �لبلدي����ن �للذين يجمعهما 
تاري����خ طويل من �لتعاون �لبناء و�ملثمر يف خمتلف 

املجاالت.
م����ن جانبه، �أعرب �ض����مو �لأمري فهد بن عبد�هلل 
�آل �ض����عود عن خال�ض �ل�ض����كر و�لتقدير ل�ض����احب 

�ل�ض����مو �مللكي رئي�ض �لوزر�ء على ما يوليه �ضموه 
م����ن �هتمام بتعزيز عالقات �لأخ����وة و�لتعاون �لتي 
تربط بني �لبلدين �ل�ضقيقني، م�ضيًد� مبا يتمتع به 
�ض����موه من روؤية حكيمة جتاه خمتلف �لتطور�ت يف 

�ملنطقة.
�ل�ض����عودية  �لبحريني����ة  �لعالق����ات  �أن  و�أك����د 
تتميز باأنها تق����وم على �ملودة و�لحرت�م �ملتبادل 
و�لت�ض����ميم على �لرتقاء بها بال�ض����كل �لذي يلبي 

تطلعات �لبلدين و�ل�ضعبني.

�ملنام���ة - بن���ا: بعث رئي����ض �لوزر�ء �ض���احب 
�ل�ض���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �ض���لمان �آل خليفة  
وويل �لعه���د نائ���ب �لقائ���د �لأعل���ى �لنائ���ب �لأول 
لرئي����ض جمل����ض �ل���وزر�ء �ض���احب �ل�ض���مو �مللكي 

�لأم���ري �ض���لمان بن حم���د �آل خليفة برقيت���ي تعزية 
ومو��ض���اة �إل���ى رئي����ض جمهورية �ل�ض���ومال حممد 
عب���د�هلل فرماجو ب�ض���حايا �لتفجريي���ن �لإرهابيني 
�للذين وقعا يف �لعا�ض���مة �ل�ض���ومالية مقدي�ض���و، 

و�لذي �أودى بحياة �لع�ر�ت من �ل�ض���حايا، و�أ�ض���فر 
عن �ضقوط �ملئات من �مل�ضابني. 

��ض���تنكارهما  برقيتهم���ا  يف  �ض���موهما  و�أك���د 
�ل�ض���ديد ملث���ل هذ� �لعم���ل �لإرهابي �مل���روع �لذي 

��ض���تهدف �أرو�ح �لآمنني، د�عني �ضموهما �هلل جلت 
قدرته �أن يتغمد �ل�ض���حايا بو��ضع رحمته وي�ضكنهم 
ف�ض���يح جنات���ه ويلهم ذويهم �ل�ض���رب و�ل�ض���لو�ن، 

وللم�ضابني �رعة �ل�ضفاء و�لعافية.

�ملنامة - بنا: ��ض���تقبل نائب رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء �ضمو �ل�ض���يخ حممد بن مبارك �آل خليفة 
مبكتبه بق�ر �لق�ض���يبية رئي�ض �ملعهد �لدويل 

لل�ضالم تريي لر�ضن مبنا�ضبة زيارته �لبالد.
ورحب �ض���مو �ل�ض���يخ حمم���د بن مب���ارك �آل 
خليفة بالر�ض���ن، مثمناً جه���وده ودور �ملركز يف 
ن����ر ثقافة �ل�ض���الم و�أهميت���ه يف �لتعاي�ض فيما 
بني �ل�ض���عوب، موؤكد�ً تو�ف���ق ذلك مع ما تعمل 
من �أجل���ه �لبحرين يف ظل توجه���ات وتوجيهات 

ملك �لبالد �ضاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�ضى 
�آل خليفة.

كما ��ضتعر�ض �ضمو �ل�ضيخ حممد بن مبارك 
�آل خليفة مع �ل�ض���يف عدد�ً من �لق�ض���ايا �لتي 

تهم �ل�ضالم ودور �ملركز يف هذ� �ملجال.
و�ضكر لر�ضن �ضمو �ل�ضيخ حممد بن مبارك 
�آل خليف���ة على ��ض���تقباله، معرباً ع���ن تقديره 
ململك���ة �لبحرين وجهودها يف ن�ر �ل�ض���الم بني 

�لدول و�ل�ضعوب. 

�ملنامة - بنا: �أكد وزير �ض���وؤون جمل�ض �لوزر�ء 
حممد �ملطوع �أهمية �مللتقى �حلكومي 2017 �لذي 
�ضينعقد يوم 22 �أكتوبر �جلاري. وقال �ملطوع “�إن 
ه���ذ� �مللتقى وما يلقاه من �هتمام كبري ورعاية من 
رئي�ض �لوزر�ء �ض���احب �ل�ضمو �مللكي �لأمري خليفة 
بن �ضلمان �آل خليفة، ومببادرة من ويل �لعهد نائب 
�لقائد �لأعلى �لنائ���ب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
�ض���احب �ل�ض���مو �مللكي �لأمري �ض���لمان بن حمد �آل 

خليفة �ض���كل �آلية مهمة يف �ض���ياق و�ض���ع ومر�جعة 
�لأه���د�ف و�لأولوي���ات يف عم���ل خمتل���ف �جله���ات 
�حلكومي���ة و�لتوجهات نح���و تعزيز �لبن���اء �لتنموي 
مبا فيه م�ضلحة �لوطن و�ملو�طن وتاأكيد �خلطو�ت 
�لتي تتطلبها �ملر�حل �لقادمة من �لعمل �حلكومي 
مبا يت�ض���ق مع روؤى وتوجيهات عاهل �لبالد �ضاحب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�ضى �آل خليفة. و�أ�ضار �لوزير 
�ملطوع �إلى �أن �مللتقى �حلكومي 2017 �ض���يتطرق 

ع���رب حم���اوره وور����ض عمله �إل���ى ما مت �إجن���ازه من 
برنامج عمل �حلكوم���ة 2015 - 2018 و�لتوجهات 
�لقادمة خا�ض���ة على �ل�ض���عيد �لقت�ضادي و�ملايل 
�حلكوم���ي،  و�لأد�ء  و�خلدم���ات  �لتحتي���ة  و�لبني���ة 
ومو��ض���لة ما بد�أه �مللتقى من ت�ضليط �ل�ضوء على 
�لدور �لأ�ضا�ض للقطاع �خلا�ض يف �لعملية �لتنموية. 
و�أ�ض���ار �ملط���وع �إلى �أن���ه خالل �مللتق���ى �حلكومي 
2017 �ض���يتم تكرمي جه���ات وموؤ�ض�ض���ات �لقطاع 

�لع���ام �لفائزة باجلو�ئ���ز �حلكومية �لتالي���ة: جائزة 
جودة �لتعليم، جائزة �لتميز يف �لتو��ضل مع �لعمالء، 
جائزة �أف�ض���ل �ملمار�ض���ات �حلكومية.  و�أو�ض���ح �أن 
هذه �جلو�ئز و�آلية ت�ضليمها عرب �مللتقى �حلكومي 
قد حفز �لكثري من �جلهات لبذل �جلهد �مل�ض���اعف 
لني���ل �رف ه���ذه �جلو�ئز خ�ضو�ض���ا و�أنها �ض���هادة 
تتوي���ج لعم���ل �جلهات �لفائ���زة بها بو�ض���م �لتميز 

�لذي تتطلع له.

تنطلق خالل �ض���هر �أكتوبر �جلاري �لت�ض���فيات �لأولية جلائزة بن 
فقيه للقر�آن �لكرمي، ومن �ملقّرر �أن ي�ضارك فيها 52 طالًبا وطالبة من 
�ملحافظة �ل�ض���مالية �ض���من 3 فروع للحفظ و�لتي �ضتعقد ت�ضفياتها 
يف مركزين هما مرك���ز عبد�لرحمن �أجور لتعليم �لقر�آن �لكرمي للذكور، 
ومركز ناف���ع �ملدين لتعليم �لق���ر�آن �لكرمي لالإن���اث، تليها �ملحافظة 
�جلنوبي���ة و�لت���ي ي�ض���ارك فيه���ا 183 طالًب���ا وطالبة ومن �ملق���ّرر �أن 
تنعقد ت�ض���فياتها يف مركز �ض���يخان و�ريفة �لفار�ضي للذكور و�لإناث 
مًعا، تليها حمافظة �لعا�ض���مة و�لتي �ضاركت فيها 44 طالبة و�ضتقام 
ت�ض���فياتها يف مركز �أم �لدرد�ء لتعليم �لقر�آن �لكرمي، و�أخرًي� حمافظة 
�ملح���رق و�لت���ي ح�ض���دت �أكرب ع���دد من �مل�ض���اركني بل���غ 321 طالًبا 
وطالبة، علًما باأن ت�ض���فياتها �ضت�ض���تمر على مدى �أ�ضبوعني و�ضتقام 

يف مركز �ل�ض���يخ عي�ض���ى بن علي �آل خليفة باملحرق، ومركز عبد�هلل بن 
م�ض���عود باحلد للذكور، و�أما ت�ضفيات �لإناث ف�ض���تقام مبركز �ل�ضفاء 

بنت �حلارث باحلد.
وبنّي رئي�ض �للجنة �ملنظمة خالد �ملالود �أن فرع �لذكور ي�ضمل 3 
فروع للحفظ وهي فرع حفظ 5 �أجز�ء ملن �أعمارهم ل تتجاوز �ل�15 عاًما 
وم���ن خمتلف �جلن�ض���يات، فرع 10 �أجز�ء ملن ل تتج���اوز �أعمارهم �ل�18 
عاًما وخمتلف �جلن�ض���يات، وف���رع 15 جزًء� و�لعمر مفت���وح للمو�طنني 
فقط. و�أما فرع �لإناث في�ض���تمل على 3 فروع للحفظ وهي فرع حفظ 3 
�أجز�ء ملن �أعمارهن ل تتجاوز �ل�15 عاًما ومن خمتلف �جلن�ض���يات، فرع 
حفظ 5 �أجز�ء ملن ل تتجاوز �أعمارهن �ل�18 �ض���نة وخمتلف �جلن�ض���يات، 

وفرع حفظ 10 �أجز�ء و�لعمر مفتوح للمو�طنات فقط.

• �ضمو رئي�ض �لوزر�ء م�ضتقبالً �ضمو �لأمري فهد بن عبد�هلل	

�لأم���ري فهد ب���ن عبد�هلل: �ض���موه ميل���ك روؤي���ة حكيمة جت���اه خمتلف تط���ور�ت �ملنطقة

•  �ضمو نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء م�ضتقبال رئي�ض �ملعهد �لدويل لل�ضالم 	

• خالد �ملالود	 • في�ضل بن فقيه	
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البحرين تلعب دورا فاعال مب�شاركتها يف 4 حتالفات

ف�شاء وا�شع للمنظومات الع�شكرية معر�ض “بيدك” 

“التحالف الإ�شالمي” ر�شالة قوية للدول احلا�شنة لالإرهاب

خالل ح�س�ره جل�سات امل�ؤمتر... قائد احلر�س امللكي:

�سم�ه عرب عن �سعادته مبا مل�سه من حر�س واهتمام امل�ساركني... خالد بن حمد:

البحرين تنتهج �سيا�سة مت�ازنة داخلًيا واإقليمًيا... رئي�س الأركان:

املنام���ة - بنا: ح����ر قائد احلر�س 
امللك���ي رئي�س اللجن���ة العليا املنظمة 
ال���دويل  البحري���ن  وم�ؤمت���ر  ملعر����س 
للدف���اع 2017 العمي���د الرك���ن �س���م� 
ال�سيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة جل�سات 
م�ؤمتر التحالفات الع�س���كرية يف ال�رق 
الأو�س���ط، �س���من فعالي���ات املعر�س 

وامل�ؤمتر. 
واأك���د �س���م�ه اأن معر����س وم�ؤمتر 
يخ���دم  للدف���اع  ال���دويل  البحري���ن 
املنطق���ة  يف  امل�ج����دة  التحالف���ات 
ودول العامل. ون�ه �س���م� ال�س���يخ نا�ر 
بن حم���د اأن مملكة البحرين تلعب دوراً 
فاع���اًل ون�س���طاً م���ن خ���الل ت�اجدها يف 
اأربعة حتالفات فهن���اك حتالف مملكة 
البحرين م���ع منظ�مة جمل����س التعاون 
والتحال���ف  العربي���ة،  اخللي���ج  ل���دول 
“داع����س”  تنظي���م  ملحارب���ة  ال���دويل 
الإرهاب���ي بقي���ادة ال�لي���ات املتحدة 
الأمريكية، اإل���ى جانب التحالف العربي 

لدع���م ال�رعي���ة يف اليم���ن والتحال���ف 
الإرهاب  الع�س���كري ملحاربة  الإ�سالمي 
بقي���ادة اململك���ة العربية ال�س���ع�دية 
ال�سقيقة �ساحبة الدور الريادي ومركز 

القرار العربي والإ�سالمي.
واأ�س���ار �س���م�ه اإل���ى اأن التحال���ف 
العربي والإ�سالمي و�سعا ب�سكل ممتاز 
ومتط�ر و�س���ل�س، ويعتربان مت�اكبني 

مع التط�رات الإقليمية والدولية.
وحت���دث يف اجلل�س���ات ع���دد م���ن 
روؤ�س���اء ال�ف����د والقادة الع�س���كريني 
ع���ن العدي���د م���ن امل��س����عات، كما 
مت تق���دمي العدي���د م���ن اأوراق العمل 

اخلا�سة بامل�ساريع الع�سكرية.
وكان �سم�ه قد ا�ستقبل، بح�س�ر 
قائد ق����ات احلر�س امللكي اخلا�س���ة 

خال���د  ال�س���يخ  �س���م�  الرك���ن  الرائ���د 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة، الل����رد ديفي���د 
ريت�س���ارد رئي�س هيئ���ة اأركان الدفاع 
الربيطاين ال�س���ابق. وناق�س �سم�ه مع 
امل�س����ؤول الع�س���كري الربيطاين عدًدا 
من امل��س�عات والروؤى والأفكار ح�ل 
تط����رات ال�س���ناعة الع�س���كرية واأبرز 
م�س���تجداتها وكيفية تط�ير ال�راكات 
فيم���ا بينه���م. واأك���د �س���م�ه اأن م�ؤمتر 
البحري���ن ال���دويل للدفاع يعد فر�س���ة 
للتقاء اخلرباء واملتخ�س�سني وممثلي 
ال����ركات امل�س���نعة للمع���دات  كب���ار 
واملنظ�م���ات الع�س���كرية الدفاعية يف 
م�ق���ع واحد. كما ا�س���تقبل �س���م� قائد 
احلر�س امللكي عل���ى هام�س املعر�س 
امل�س����ؤولني  م���ن  ع���دًدا  وامل�ؤمت���ر 
الع�سكريني الفرن�سيني الذين اأ�سادوا 
مب�س���ت�ى املعر����س وامل�ؤمت���ر وما مت 
تقدميه من قبل ال�ركات العار�سة من 

معدات ع�سكرية حديثة ومتط�رة.

ق����ة  قائ���د  زار  بن���ا:   - املنام���ة 
احلر�س امللكي اخلا�س���ة الرائد الركن 
�س���م� ال�س���يخ خالد بن حمد اآل خليفة، 
معر�س وم�ؤمتر البحرين الدويل للدفاع 
2017 )بيدك(، الذي يقام حتت رعاية 
كرمية م���ن لدن عاه���ل الب���الد القائد 
الأعل���ى �س���احب اجلالل���ة املل���ك حمد 
بن عي�س���ى اآل خليفة، مبرك���ز البحرين 
ال���دويل للمعار�س وامل�ؤمت���رات. وقد 
يرافق���ه  �س���م�ه يف املعر����س  جت���ّ�ل 
عدد من �ض���باط ق���وة دف���اع البحرين، 
حيث حر�س �س���م�ه على زي���ارة اأجنحة 
امل�س���اركني باملعر����س وتبادل معهم 

الأحاديث ح�ل هذه امل�ساركة.
بعدها، قام �س���م�ه بتفقد الآليات 
املعر����س،  يف  املت�اج���دة  والأ�س���لحة 
وا�س���تمع ل����رح مف�ّس���ل م���ن اخل���رباء 
وط���رق  الآلي���ات  ع���ن  واملخت�س���ني 
ا�س���تخدامها وكذل���ك ع���ن ن�عية تلك 
الأ�س���لحة. واأع���رب الرائد الركن �س���م� 
ال�س���يخ خال���د ب���ن حم���د عن �س���عادته 
الكبرية مبا مل�س���ه م���ن حر�س واهتمام 
م���ن قب���ل امل�س���اركني على احل�س����ر 
وامل�س���اركة يف املعر�س، الذي ي�سكل 
ف�س���اًء وا�س���ًعا للمنظ�مات الع�سكرية 
وال����ركات الك���ربى يف جمال ت�س���نيع 

الأ�سلحة وال��سائل الدفاعية.
واأ�س���اد �س���م�ه باجله�د املتميزة 
الت���ي بذله���ا قائ���د احلر����س امللكي، 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل� “بيدك” 
العمي���د الركن �س���م� ال�س���يخ نا�ر بن 
حم���د اآل خليف���ة، مقدًرا �س���م�ه جه�د 
اأع�ساء اللجان يف الإعداد املثايل لإقامة 
هذا احلدث الذي �س���هد ح�س����ًرا لفًتا 
من قبل اخلرباء واملهتمني يف ال�س���اأن 
الع�سكري من خمتلف دول العامل، مبيًنا 
اأن ه���ذا املعر�س عّزز من مكانة مملكة 
البحرين على ال�سعيد الدويل يف جمال 
تنظيم واحت�سان املعار�س الع�سكرية، 
م�س���رًيا �س���م�ه يف ال�قت ذات���ه اإلى اأن 
م���ن اأهداف املعر����س تعزيز العالقات 
ب���ني امل�س���اركني عرب زي���ادة التعاون 

اجلاهزي���ة  م�س���ت�ى  لرف���ع  وال�راك���ة 
مل�اجه���ة  والدفاعي���ة  الع�س���كرية 
�س����ر واأ�س���كال الإرهاب. وبحث �سم� 
قائ���د ق����ة احلر����س امللكي اخلا�س���ة 
الرائد ال�س���بل لتعزيز التع���اون الأمني 
واحلماي���ة ب���ني ق����ة احلر����س امللكي 
اخلا�س���ة و�ركت���ي بريي���ن 7، وباليرت 
لأنظم���ة احلماي���ة والأمن. ج���اء ذلك، يف 
اللقاء ال���ذي جمع بني �س���م�ه واخلبري 
ومال���ك  اأنظم���ة احلماي���ة  العامل���ي يف 
�رك���ة بريين7 ج���ي ب��س���ت، واملدير 
الإقليم���ي ل�ركة باليرت لأنظمة احلماية 
والأمن نيل هاريف، خالل ح�س����ر �سم�ه 
لفعالي���ات معر����س وم�ؤمت���ر البحرين 
الدويل للدفاع. واأ�س���اد �س���م�ه بجه�د 
ال�ركت���ني يف تنفي���ذ الربامج واخلطط 
الرامية لتعزي���ز مبداأ الأمن واحلماية يف 
العديد من املجالت ل�سيما الع�سكري، 
م�ؤك���ًدا �س���م�ه اأن وج����د ال�ركتني يف 
املعر�س يعد مك�سًبا كبرًيا لال�ستفادة 
م���ن اخلربات الط�يلة التي متيزهما يف 
ه���ذا املج���ال، مبيًنا �س���م�ه اأن معر�س 
“بيدك” مينح اجلميع فر�س���ة للتعرف 
عل���ى التط����رات احلديثة يف و�س���ائل 
الت�س���ال والأمن وال�س���المة الع�سكرية 
منظ�م���ات  ت�س���كيل  يخ���دم  وال���ذي 
دفاعي���ة ق�ية قادرة عل���ى اأداء واجبها 
ب���كل اإتقان. وا�س���تقبل الرائ���د الركن 
�س���م� ال�س���يخ خالد ب���ن حم���د، ممثلّي 
ال�ركة الأمريكية “األ�س���كا للهياكل”، 

الرئي�س التنفيذي لل�س�ؤون الع�سكرية 
جيمي وايت، ومدير العمليات بال�ركة 
جريت ب�يل، وذلك على هام�س معر�س 

وم�ؤمتر البحرين الدويل للدفاع.
واأ�س���اد �سم�ه بامل�س���رية احلافلة 
الت���ي متتلكها ال�ركة منذ اأكرث من 42 
عاًم���ا يف تزويد املنظ�م���ات الدفاعية. 
وتب���ادل �س���م�ه م���ع ممثل���ي األ�س���كا 
للهي���اكل الأحادي���ث ح����ل املعر����س 
وما يتميز به من �س���م�لية يف احت�سان 
جميع و�س���ائل الدفاع الربية والبحرية 
واجل�ي���ة، وال���ذي مين���ح امل�س���اركني 
الفر�س���ة لالط���الع على اآخ���ر التقنيات 
احلديث���ة يف جم���ال ت�س���نيع الأ�س���لحة 

وت�سكيل املنظ�مات الع�سكرية.
كما ا�ستقبل قالرائد الركن �سم� 
ال�س���يخ خالد ب���ن حمد، مدي���ر تط�ير 
 AIRBORNE ب�رك���ة  الأعم���ال 

SYSTEMS ج�ي دي ك��ستا. 
وثّمن �سم�ه جه�د ال�ركة يف دعم 
املنظ�مات الدفاعية، م�ؤكًدا اأن ال�ركة 
تع���د م���ن ال����ركات الرائدة م���ن خالل 
وج�د خرباء وحمرتفني يف جمال الدفاع 

والف�ساء.
واأ�ساد �سم�ه، بجه�د �ركة “ب�ينغ 
اإيرو �س���بي�س ميدل اإي�ست ليميتد”، يف 
جمال دعم و�س���ائل الدفاع���ات اجل�ية 
بالتقني���ات احلديثة واملتط����رة التي 
ت�س���هم يف حتقيق التطلعات والأهداف 
الت���ي تنعك����س ب�س����رة اإيجابي���ة على 

اأداء مهام الق�ات امل�س���لحة. جاء ذلك، 
خالل ا�س���تقبال �سم�ه ملدير املبيعات 
العاملي���ة والت�س����يق لقط���اع الدف���اع 
والف�س���اء والأم���ن بريان ل����جن، وذلك 
خالل ح�س����ر �س���م�ه معر����س وم�ؤمتر 
البحرين الدويل للدفاع. وقال �س���م�ه: 
“اإن مث���ل ه���ذه اللق���اءات تفت���ح لن���ا 
اآفاًق���ا اأرح���ب م���ن التع���اون املثمر مع 
القطاع���ات الع�س���كرية املتط����رة من 
خمتل���ف دول الع���امل، والذي ن�س���تفيد 
من خالله يف تط�ير منظ�متنا الدفاعية 
ل�سيما على ال�سعيد اجل�ي، ونرفع من 
قدرات واإمكانيات اأفرادنا وجاهزيتهم 
القتالية”، م�ؤكًدا اأن اجله�د �ست�ستمر 
نح���� حتقيق الأه���داف. وخ���الل اللقاء، 
تب���ادل �س���م�ه مع ل����جن احلديث ح�ل 
م���ا ت�س���منه املعر�س من �س���م�لية يف 
عر�س ال��س���ائل الع�س���كرية، وما متيز 
به م���ن تقدمي اأح���دث ما ت��س���ل اإليه 
ه���ذا املجال م���ن تكن�ل�جيا ع�س���كرية 
متط����رة، ناهي���ك عن ت�اج���د اخلربات 
عل���ى م�س���ت�ى القطاع، وال���ذي ميكن 
ال�س���تفادة مما ميتلك�نه من كم هائل 
م���ن املعل�م���ات واملعرف���ة الط�يل���ة 
بكيفية تط�ير املنظ�مات الع�سكرية.

كم���ا ا�س���تقبل �س���م� قائ���د ق�ة 
احلر����س امللكي اخلا�س���ة، مالك �ركة 
�س����يت�س العاملية الل����رد الربيطاين 
األك�سندر ت�س���ارلز اأندوفر، على هام�س 
�س���م�  وتن���اول  وامل�ؤمت���ر.  املعر����س 
ال�س���يخ خالد بن حمد مع الل�رد اأندوفر 
فعاليات املعر�س، الذي يعترب متكامالً 
من خالل ما ي�س���تمل عليه من و�س���ائل 
دفاعي���ة بري���ة، ج�ية وبحري���ة، كما اأنه 
ميثل فر�س���ة كبرية لت�اج���د اخلربات 
�س���ناعة  جم���ال  يف  واملتخ�س�س���ني 
الع�س���كرية،  واملنظ�م���ات  املع���دات 
منّ�ًه���ا �س���م�ه اأن ه���ذا املعر�س مينح 
اجلمي���ع فر�س���ة الط���الع عل���ى اأحدث 
ال��س���ائل الدفاعية والتعرف على اآخر 
ما و�س���ل اإلي���ه املجال الع�س���كري من 

تط�ر يف هذا اجلانب.

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س هيئة الأركان الفريق 
الركن ذياب النعيمي اأن التحالف الإ�س���المي ملحاربة 
الإره���اب اإ�س���ارة ق�ي���ة للت���زام ال���دول الإ�س���المية 
مبكافحة الإرهاب، لفتا اإلى اأن الظروف التي متر بها 
منطقة ال�رق الأو�س���ط حتمت وج�د حتالف ق�ي لدرء 

خماطر الإرهاب. 
جاء ذل���ك خالل اجلل�س���ة الأولى بعن����ان “اأهمية 
التحالف���ات الع�س���كرية” من م�ؤمت���ر البحرين الدويل 
للدف���اع، حي���ث ب���نّي اأن التحال���ف ي�س���مل الدع���م يف 
التدري���ب والت�س���ليح وتب���ادل املعل�مات، واإر�س���ال 
الق�ات حال احلاجة لذلك، بالإ�س���افة اإلى الت�ا�س���ل 
مع القادة ال�سيا�سيني والدينيني لن�ر ر�سالة ال�سالم 

ومكافحة التطرف والإرهاب.
وقال: “اإن منطقة ال�رق الأو�سط ت�سهد تط�رات 
وحت����لت جذري���ة وتغ���ريات كب���رية بع���د احل�ادث 

الأخ���رية، والت���ي بدورها خلق���ت ظروفاً اقت�س���ادية 
واأمني���ة غري م�س���ب�قة، وزاد من ذل���ك تطلعات بع�س 
ال���دول للهيمنة وال�س���يطرة على املنطقة، �س����اء من 
خالل اإنتاج اأ�س���لحة الدمار ال�سامل اأو من خالل دعمها 

للجماعات الإرهابية”.
واأ�س���ار اإلى اأن “تل���ك املعطيات ت�س���كل حتدياً 
لال�س���تقرار والأم���ن يف اخلليج العرب���ي حتديداً، وهي 
املنطق���ة ذات الأهمي���ة التاريخي���ة”.  واأ�س���اف: “اأن 
مملك���ة البحري���ن ومن���ذ ا�س���تقاللها تنتهج �سيا�س���ة 
مت�ازنة ت�سع امل�س���لحة ال�طنية والق�مية يف املقام 
الأول، وت�س���جع بن���اء التحالفات مع الدول ال�س���قيقة 
وال�س���ديقة.  واأك���د م�س���ارك�ن يف اجلل�س���ة الثاني���ة 
مب�ؤمت���ر التحالف���ات الع�س���كرية يف ال����رق الأو�س���ط 
الت���ي حملت عن����ان: “التحالفات القليمي���ة: دورها 
التحالف���ات  ان  والفر����س”  والتحدي���ات  الأم���ن  يف 

الإقليمية مطالبة اأكرث من اي وقت م�س���ى يف انتهاج 
تقليدي���ة  غ���ري  ا�س���رتاتيجية  ع�س���كرية  �سيا�س���ات 
مل�اجهة التهدي���دات الرهابية وكل ما يق��س الأمن 
وال�س���تقرار. بينما اأكد م�س���ارك�ن يف اجلل�سة الثالثة 
مب�ؤمت���ر التحالف���ات الع�س���كرية يف ال����رق الأو�س���ط 
التي حملت عن�ان “العمليات امل�س���رتكة للتحالفات 
والتكن�ل�جيا اجلدي���دة لتعزيز القدرات الع�س���كرية 
اأن التحالف���ات القليمي���ة بحاج���ة ملح���ة ال���ى تبن���ي 
تقنيات حديثة ت�ؤهلها مل�اجهة اجلي��س اللكرتونية 
والهجمات الرهابية عرب ال�سبكة العنكب�تية. كما اأكد 
امل�س���ارك�ن �رورة تبادل املعل�مات ال�ستخباراتية 
وال�س���تفادة م���ن الق���درات الع�س���كرية ل���دى الدول 
املتقدم���ة بغي���ة تعميمه���ا بني ال���دول الع�س���اء يف 
اي حتال���ف اقليم���ي وتاأهيل املزيد من الع�س���كريني 

القادرين على قيادة دفة التغيري. 

• �سم� ال�سيخ نا�ر بن حمد يح�ر جل�سات م�ؤمتر التحالفات الع�سكرية يف ال�رق الأو�سط	

• �سم� ال�سيخ خالد بن حمد يف زيارة ملعر�س وم�ؤمتر البحرين الدويل للدفاع 2017 “بيدك”	

امل�شري عر�ض و�رشيف ي�شتعر�شان املو�شوعات امل�شرتكة

ا�شتعرا�ض عالقات ال�شداقة بني البحرين واأ�شرتاليا

اإ�شادة بعمق العالقات القائمة مع اليمن 

اإ�شادة بتطور ومناء التعاون الع�شكري مع العراق

اجلالهمة ي�شتعر�ض العالقات مع فرن�شا

الرفاع - ق�ة دفاع البحرين: ا�س���تقبل 
القائ���د العام لق����ة دفاع البحرين امل�س���ري 
الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة �سباح 
اأم�س، يف القيادة العامة لق�ة دفاع البحرين، 
قائد التحالف الع�س���كري الإ�سالمي ملحاربة 
الإرهاب الفريق اأول رحيل �ريف، مبنا�س���بة 
زيارته للبالد للم�ساركة يف فعاليات معر�س 
وم�ؤمت���ر البحري���ن ال���دويل للدف���اع 2017، 
وذلك بح�س����ر رئي����س جمل�س اأمن���اء مركز 
البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية 
والطاقة درا�سات، رئي�س م�ؤمتر التحالفات 
الع�س���كرية يف ال����رق الأو�س���ط، املتح���دث 

الر�س���مي ملعر�س وم�ؤمت���ر البحرين الدويل 
للدفاع ال�س���يخ عبد اهلل بن اأحمد اآل خليفة. 
ورح���ب القائ���د الع���ام لق�ة دف���اع البحرين 
بقائد التحالف الع�سكري الإ�سالمي ملحاربة 
الإرهاب، كما ن�ق�س عدد من امل��س����عات 
ذات الهتم���ام امل�س���رتك، متمنيا لل�س���يف 
طيب الإقامة يف مملكة البحرين. ح�ر اللقاء 
مدي���ر دي�ان القي���ادة العامة الل����اء الركن 
ح�س���ن حممد �س���عد، واملفت�س الع���ام الل�اء 
الرك���ن عب���داهلل ح�س���ن النعيمي، وم�س���اعد 
رئي�س هيئة الأركان للعمليات الل�اء الركن 

غامن اإبراهيم الف�سالة.

الرفاع - ق�ة الدفاع: ا�ستقبل القائد 
العام لق�����ة دفاع البحرين امل�س����ري الركن 
ال�س����يخ خليف����ة بن اأحم����د اآل خليف����ة اأم�س 
يف القي����ادة العام����ة لق�����ة دف����اع البحرين 
قائد ق�ات ال�اجب امل�س����رتكة 633 قائد 
الق�ات الأ�سرتالية يف ال�رق الأو�سط الل�اء 
مبنا�س����بة  وذل����ك  JOHN FREWEN؛ 
فعالي����ات  يف  للم�س����اركة  الب����الد  زيارت����ه 
معر�����س وم�ؤمت����ر البحرين ال����دويل للدفاع 

.2017
وخ����الل اللق����اء، رح����ب القائ����د الع����ام 
لق�����ة دفاع البحرين بقائ����د ق�ات ال�اجب 

امل�س����رتكة 633 قائد الق�ات الأ�س����رتالية 
يف ال�رق الأو�سط، ومت ا�ستعرا�س عالقات 
ال�س����داقة والتعاون القائم����ة بني البلدين 
ال�س����ديقني و�س����بل تعزيزها، اإ�سافة اإلى 
بحث عدد من امل��س�����عات ذات الهتمام 
امل�سرتك، متمنياً لل�سيف طيب الإقامة يف 

مملكة البحرين.
ح�ر اللقاء مدير دي�ان القيادة العامة 
الل�اء الركن ح�س����ن حممد �سعد، واملفت�س 
العام الل�اء الركن عبداهلل ح�س����ن النعيمي، 
وم�س����اعد رئي�س هيئ����ة الأركان للعمليات 

الل�اء الركن غامن اإبراهيم الف�سالة.

ا�س���تقبل  الدف���اع:  ق����ة   - الرف���اع 
القائد العام لق�ة دفاع البحرين امل�س���ري 
الركن ال�س���يخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة 
اأم����س، م�ست�س���ار القائد الأعل���ى للق�ات 
امل�س���لحة وممث���ل اجلمه�ري���ة اليمنية يف 
قي���ادة الق�ات امل�س���رتكة الفريق الركن 
حممد عل���ي املقد�س���ي، وذلك مبنا�س���بة 
زيارت���ه للب���الد للم�س���اركة يف فعالي���ات 
معر����س وم�ؤمتر البحرين ال���دويل للدفاع 
2017، يف القي���ادة العام���ة لق����ة دف���اع 
البحري���ن، بح�س����ر رئي����س جمل����س اأمناء 
مركز البحرين للدرا�س���ات ال�س���رتاتيجية 
والدولي���ة والطاق���ة “درا�س���ات”، رئي�س 
جلنة امل�ؤمتر املتحدث الر�س���مي ملعر�س 

وم�ؤمتر البحري���ن الدويل للدفاع ال�س���يخ 
عب���د اهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة.  وخ���الل 
اللق���اء، رح���ب القائ���د العام لق����ة دفاع 
البحرين مب�ست�س���ار القائد الأعلى للق�ات 
امل�س���لحة وممث���ل اجلمه�ري���ة اليمنية يف 
قيادة الق�ات امل�س���رتكة،  م�س���يًدا بعمق 
العالقات القائمة بني البلدين ال�سقيقني 
متمنيًّا لل�س���يف طيب الإقام���ة يف مملكة 

البحرين. 
ح�ر اللقاء مدير دي�ان القيادة العامة 
الل�اء الركن ح�س���ن حممد �سعد، واملفت�س 
العام الل�اء الركن عبداهلل ح�سن النعيمي، 
وم�س���اعد رئي�س هيئ���ة الأركان للعمليات 

الل�اء الركن غامن اإبراهيم الف�سالة.

الرفاع - ق����ة الدفاع: ا�س���تقبل اأم�س 
القائ���د الع���ام لق�ة دفاع البحرين امل�س���ري 
الركن ال�س���يخ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليفة، 
رئي����س هيئة الأركان امل�س���رتكة جلمه�رية 
ُزب���ري  اأول  الفري���ق  الإ�س���المية  باك�س���تان 
حمم�د حيات، وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد 
للم�س���اركة يف فعالي���ات معر����س وم�ؤمت���ر 

البحرين الدويل للدفاع 2017.
الع���ام  القائ���د  رح���ب  اللق���اء  وخ���الل 
لق�ة دف���اع البحرين برئي����س هيئة الأركان 

الإ�سالمية،  باك�س���تان  امل�سرتكة جلمه�رية 
م�سيًدا بعمق العالقات القائمة بني البلدين 
وما و�س���لت اإليه من تط�ر ومناء خا�س���ة يف 
���ا معاليه  جم���ال التع���اون الع�س���كري متمنيًّ

لل�سيف طيب الإقامة يف مملكة البحرين.
ح�ر اللقاء مدير دي�ان القيادة العامة 
الل�اء الركن ح�س���ن حممد �س���عد، واملفت�س 
العام الل�اء الركن عبداهلل ح�س���ن النعيمي، 
وم�س���اعد رئي����س هيئ���ة الأركان للعمليات 

الل�اء الركن غامن اإبراهيم الف�سالة.

الرف����اع - ق�ة الدفاع: ا�س����تقبل وزير 
�س�����ؤون الدف����اع الفري����ق الرك����ن ي��س����ف 
اجلالهم����ة بالقي����ادة العام����ة لق�����ة دف����اع 
البحرين �س����باح اأم�س مدير �س�ؤون اإفريقيا 
وال�رق الأو�سط يف الإدارة العامة الفرن�سية 
للت�س����ليح العميد �ستيفان بي�س�ن وال�فد 
املراف����ق؛ وذل����ك مبنا�س����بة زيارت����ه البالد 

للم�س����اركة يف فعالي����ات معر�����س وم�ؤمتر 
البحرين الدويل للدفاع.

ورح����ب وزي����ر �س�����ؤون الدف����اع مبدير 
يف  الأو�س����ط  وال�����رق  اإفريقي����ا  �س�����ؤون 
الإدارة العامة الفرن�س����ية للت�سليح وال�فد 
املراف����ق، متمنياً لل�س����يف طي����ب الإقامة، 

ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�س العالقات.



املنام���ة - وزارة الداخلية: رف���ع وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عب���داهلل اآل خليفة 
اأ�ش���مى اآيات الته���اين والتربيكات اإل���ى مقام عاهل 
الب���الد القائد الأعلى �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة، واإلى رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللكي الأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل خليف���ة، واإلى 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان 
بن حمد اآل خليفة، على الإجناز الوطني الذي حققته 
مملك���ة البحرين م���ن خالل النجاح الكب���ر يف الإعداد 
والتنظيم ملعر�س وموؤمت���ر البحرين الدويل للدفاع 
2017 )بي���دك( يف انطالق���ه الن�ش���خة الولى والتي 

حظيت بالرعاية امللكية ال�شامية.
 ج���اء ذل���ك يف ت�رصيح اأدل���ى به وزي���ر الداخلية 
على هام�س م�ش���اركته اأم�س يف املعر�س، ل�ش���حيفة 
“ال����رصق الأو�ش���ط”، حي���ث ع���رب كذلك عن اأ�ش���دق 
تهاني���ه للقائد العام لق���وة دفاع البحرين امل�ش���ر 
الرك���ن ال�ش���يخ خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة وقائد 
احلر����س امللك���ي رئي����س اللجن���ة العلي���ا ملعر����س 
وموؤمت���ر البحري���ن ال���دويل للدف���اع 2017 العمي���د 
الركن �ش���مو ال�ش���يخ نا�رص بن حمد اآل خليفة، منوها 
اإل���ى اأن تنظيم البحرين هذا احل���دث العاملي الكبر 
يعك����س م���ا تتمتع به ق���وة دفاع البحري���ن من خربة 
ميدانية وكفاءة متميزة، متكنها من اإقامته باإ�ش���ناد 
وتن�ش���يق مع وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها املختلفة، 
وي���ربز ما لدى اململكة من ق���درات وخربات متميزة 
يف تنظيم الفعاليات الدولية املتقدمة، وريادتها يف 
�شناعة املعار�س الدفاعية ال�ش���املة. واأ�شار الوزير 
اإلى احل�ش���ور الوا�شع وامل�شاركة الدولية الفاعلة يف 
فعاليات املعر����س والذي يعترب اأحد اأهم املعار�س 
الع�ش���كرية يف ال�رصق الأو�شط كما ونوعا، منوها على 
اإث���ر جولت���ه باملعر�س اإلى ما �ش���اهده م���ن معدات 

واآلي���ات متط���ورة بجانب احل�ش���ور املتميز ل�رصكات 
متخ�ش�ش���ة عاملي���ا، معربا ع���ن فخره بال�ش���ناعات 
املتطورة للملكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�ش���قيقتني، الأمر الذي ي�ش���كل 
حافزا نحو مزيد من الرتكيز على تطوير ال�ش���ناعات 
التي تخدم الأمن. واأ�ش���اف اأن املعدات املعرو�ش���ة 
تع���د من املع���دات احلديث���ة التي �شت�ش���هم يف رفع 
القدرات الدفاعية والأمنية، اإذ مت تكليف املعنيني 
بال���وزارة بالعم���ل عل���ى تقيي���م ع���دد م���ن الآليات 
واملع���دات املعرو�ش���ة، م�ش���يدا بالتنظي���م املتميز 
والدقيق والذي من �ش���اأنه الت�شجيع على ا�شتمرارية 
ه���ذه املعار����س ملواكب���ة التط���ورات ومتطلب���ات 
املوقف. واأك���د اأن تنظيم معر����س وموؤمتر البحرين 
ال���دويل للدف���اع 2017 يعك�س ما حتظ���ى به مملكة 
البحرين من مكانة على ال�ش���احة الدولية وملا تتمتع 
به من اأمن وا�ش���تقرار وما ت�شهده من نه�شه وتقدم 
يف م�ش���رتها احل�ش���ارية يف ظل امل�رصوع الإ�ش���الحي 
ل�شاحب اجلاللة عاهل البالد.  وردا على �شوؤال ب�شاأن 
ج���دوى ال�ش���رتاتيجية الأمركي���ة التي اأعل���ن عنها 
موؤخ���را الرئي�س الأمركي دونال���د ترامب والتي اأكد 
فيه���ا اأن اإيران اأك���رب دولة راعية لالإره���اب والتوجه 
بفر����س عقوبات على احلر�س الث���وري الإيراين، اأكد 
وزير الداخلية اأن الإ�ش���رتاتيجية املهمة و�شعت حدا 
وا�ش���حا للمجامالت ال�شيا�ش���ية التي مت ا�ش���تغاللها 
م���ن قبل اإيران للتدخل يف ال�ش���ئون الداخلية للدول 
وال�ش���تمرار يف ت�ش���دير اأعمالها الإرهابية من خالل 
اأذرعه���ا املختلفة م���ن احلر�س الث���وري وحزب اهلل، 
واإن ه���ذه ال�ش���رتاتيجية ت�ش���ب ب���ال �ش���ك يف اجتاه 
اإحالل الأمن وال�ش���لم الدوليني عموما، وحماية الأمن 

الإقليمي ملنطقة اخلليج العربي خ�شو�شا.
واأ�ش���اف اأن مملك���ة البحري���ن تعم���ل على دعم 
ويف  والدولي���ة  الإقليمي���ة  اجله���ود  كل  وم���وؤازرة 

مقدمته���ا املوق���ف الأمركي، مبا ي�ش���هم يف تعزيز 
مكافح���ة الإرهاب وجتفيف منابعه ودوافعه الفكرية 
الطائفية املتطرفة، م�شيدا يف هذا ال�شدد مبا اأعلنه 
اجلرنال جيم�س ماتي�س وزير الدفاع الأمركي من اأن 
الوليات املتحدة، �شوف ت�شعى حتما اإلى منع اإيران 

من �شحن متفجرات اإلى البحرين.
واأ�ش���ار الوزي���ر يف حديثه الى العالق���ة املبا�رصة 
للحر�س الثوري اليراين بالأعمال الإرهابية واأن مملكة 
البحرين واجهت خطر الإره���اب ومتكنت وهلل احلمد 
من �إحباط �لعديد من �لأعمال �لإرهابية، �إذ ك�ش���فت 
الأدلة املادية واملعلومات ال�شتخباراتية عن �شلوع 
احلر�س الثوري الإيراين يف تدريب العنا�رص الإرهابية 

يف مع�ش���كراتها عل���ى �ش���ناعة العب���وات املتفج���رة 
وا�شتخدام الأ�شلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية 
وامل�ش���اهمة يف اإدخالها اإل���ى مملكة البحرين وتوفر 

الدعم والتمويل الالزم يف هذا ال�شاأن.
كم���ا عمل احلر�س الثوري الي���راين على تدريب 
هذه العنا�رص وت�ش���كيل وجتنيد جمموع���ات اإرهابية 
ت�ش���تهدف اأم���ن كل من مملك���ة البحري���ن واململكة 
العربية ال�ش���عودية، من بينها على �ش���بيل املثال ل 
احل�رص، ما ي�ش���مى بتنظيم “�رصايا الأ�شرت” الإرهابي. 
و�ش���دد وزير الداخلية على اأن اإيران م���ا زالت تاأوي 
م���ا يزيد عن 160 م���ن العنا�رص الإرهابية امل�ش���قطة 
جن�شيتها وال�شادرة �شدهم اأحكام باملوؤبد يف ق�شايا 

ارهابية، اأ�ش���فرت عن ا�شت�شهاد 25 من رجال الأمن 
اإ�ش���افة الى اإ�ش���ابة اأكرث من 3000 من رجال الأمن 
منها اإ�شابات بليغة اأدت اإلى عاهات م�شتدمية، كما 
اأقر الذين مت القب����س عليهم باأنهم تلقوا تدريبات 
على ا�ش���تخدام وت�ش���نيع الأ�ش���لحة واملتفجرات يف 
مع�ش���كرات تتبع احلر�س الثوري اليراين، واأن اأعمار 
الفئ���ة امل�ش���تهدفة من التدريب ت���رتاوح من 20 - 
40 �ش���نة. واأو�ش���ح اأن حجم امل�شبوطات من املواد 
املتفجرة، والتي ثبت اأن م�ش���درها اإيران جتاوز 24 
كيلوغراما من املواد �شديدة النفجار، بجانب الدعم 
امل���ادي واللوج�ش���تي الذي وفرت���ه اإي���ران للعنا�رص 
الإرهابية به���دف تنفيذ اأعمال اإرهابية �ش���د مملكة 
البحري���ن و�ش���عبها. وب���رز املوق���ف املع���ادي الذي 
تنتهجه اإيران �ش���د مملكة البحري���ن من خالل العدد 
املتزايد من الت�رصيحات والتدخالت الر�شمية والتي 
بلغت منذ العام 2011 )254( ت�رصيحا، اإ�ش���افة اإلى 
الدور الذي تقوم به القنوات الف�ش���ائية املمولة من 
اإيران �ش���د مملكة البحرين والت���ي بلغت )71( قناة 
تبث مبختلف اللغات. واأ�شار اإلى اأن مملكة البحرين، 
حذرت مرارا وتكرارا م���ن خطورة التدخالت الإيرانية 
ال�شافرة يف الأمن الداخلي ململكة البحرين واملنطقة 
من خالل اأ�ش���اليبها املك�ش���وفة التي ت�ش���تغل فيها 
اخلالي���ا واملنظمات الطائفية املتطرفة وتعمل على 
دعمها اإعالميا وتدريبيا اأو من خالل الإيواء والتمويل 
والإم���داد وه���و ما ثبت م���ن خالل ما مت �ش���بطه من 
مو�د متفجرة بعدد من �مل�ش���تودعات �أو ما مت �إحباط 
تهريبه م���ن مواد متفجرة. واأ�ش���اف وزي���ر الداخلية 
اأن التدخ���الت الإيرانية اخلطرة، تركز على ت�ش���دير 
التط���رف الفك���ري والطائفي، الأمر الذي ي�ش���تدعي 
تكثي���ف اجله���ود الإقليمي���ة والدولي���ة ملعاجلة بوؤر 
الإره���اب كافة، ويف مقدمتها مكافح���ة متويل اإيران 

للملي�شيات املتطرفة واإمدادها بالأ�شلحة.

4local@albiladpress.com بالدنا األربعاء 18 أكتوبر 2017 
28 محرم 1439
العدد 3291

المنظم

www.bipex.org

معرض البحرين
الدولي للعقارات

مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧
وقت المعرض : ١٠ صباح� - ٩ مساًء

الراعي ا�عالميالراعي البالتيني

الشركاء ا�عالميون

شريك المنصة العقاريةالراعي الذهبي

الراعي الماسيالراعي المتميزالشريك االستراتيجيالراعي الرئيسي

الإ�سرتاتيجية الأمريكية جتاه اإيران و�سعت حدا وا�سحا للمجامالت ال�سيا�سية
تنظيم معر�س وموؤمتر “بيدك” يعك�س كفاءة وخربة “الدفاع” امليدانية... وزير الداخلية: 

• وزير الداخلية لدى ح�شوره معر�س “بيدك”	

البحرين ت�سرتي 16 طائرة F16 مطورة بـ 3.8 مليار دولر
“الدفاع” تربم اأول �شفقة يف املنطقة مع “لوكهيد مارتن”

املنامة - بنا: �شمن فعاليات اليوم 
الث����اين م����ن معر�����س وموؤمت����ر البحري����ن 
ال����دويل للدف����اع 2017م، وال����ذي يق����ام 
حتت رعاية �ش����امية من لدن عاهل البالد 
القائد الأعلى �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليفة، اأعلن����ت قوة دفاع 
البحري����ن عن اإبرام �ش����فقة تق����در ب� 3.8 
ملي����ار دولر مع �رصكة )لوكهي����د مارتن( 
 F16 ل�����رصاء ع����دد 16 طائ����رة من ط����راز

املطورة.
ج����اء ذل����ك خ����الل املوؤمتر ال�ش����حايف 
الذي عقد �ش����باح اأم�س باملركز الإعالمي 
ملعر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع، 
برئا�شة قائد �شالح اجلو امللكي البحريني 
اللواء الركن طيار ال�شيخ حمد بن عبداهلل 
اآل خليفة، وبح�ش����ور رئي�س جمل�س اأمناء 
مركز البحرين للدرا�ش����ات ال�شرتاتيجية 

والدولي����ة والطاق����ة )درا�ش����ات(، رئي�س 
جلنة املوؤمتر املتحدث الر�شمي ملعر�س 
وموؤمت����ر البحرين الدويل للدفاع ال�ش����يخ 
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، ونائب رئي�س 

�رصكة “لوكهيد مارتن” ريك غروي�س.
واأ�شار قائد �ش����الح اجلو امللكي اإلى 
اأن هذه الطائ����رات املتطورة �شت�ش����اهم 
بفاعلي����ة يف تطوير �ش����الح اجل����و امللكي 

م����ن  العدي����د  ي�ش����م  ال����ذي  البحرين����ي، 
املنظومات احلديثة.

وق����ال نائ����ب رئي�����س �رصك����ة نائ����ب 
رئي�س �رصك����ة “لوكهيد مارتن” اإن مملكة 
البحرين تعد من اأوائل الدول التي تعقد 
هذه ال�ش����فقة يف املنطقة، م�شًرا اإلى ما 
يتميز به �شالح اجلو امللكي البحريني من 

تطور كبر.

• جانب من املوؤمتر ال�شحايف	

• من فعاليات الأن�شطة اخلارجية ملعر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع )عرو�س جتربة الرماية وعر�س املركبات(	

والإم���اراتاملقبو�س عليهم اأقروا بتدريبهم مبع�شكرات احلر�س الثوري لل�ش���عودية  املتط���ورة  بال�ش���ناعات  فخ���ورون 



إجراءات رادعة

اإنـذار رو�ضـة لأنهـا لـم تعيـن م�رشفـات باحلافالت

قــا�ضــي املعنفـة زهـراء “لـم يــقــع �ضــحــيــة الــراأي الــعــام”

فريق حتقيق من “الرتبية” يزورها بعد خرب “$”

تربئة حمكومي ق�سية خمدرات ب�سبب املرتجم... النائب العام لطلبة جامعة البحرين:

قررت وزارة الرتبية والتعلي���م توجيه اإنذار 
اإلى رو�س���ة مبدر�سة خا�س���ة بعد �سكوى ن�رشتها 
“البالد” بع���دد اأم�س عن نزف طالب بالرو�س���ة 
يف البا�س بعد تعر�س���ه لل����رشب من زميله وعدم 
وجود م�رشف���ة مرافقة باحلافلة. وفيما ياأتي ن�س 

الرد:
بالإ�سارة اإلى املالحظة املن�سورة يف �سحيفة 

“الب���الد” حت���ت عن���وان: “علي ذهب للرو�س���ة 
�س���ليما وعاد ينزف دما”، وبعد الع���ودة لالإدارة 
املخت�س���ة، يطيب لنا اإفادتكم ب���اأن الوزارة قد 
�س���كلت فريقاً من املخت�س���ن ب���اإدارة التعليم 
اخلا�س، لزيارة املدر�س���ة والتحقيق يف احلادثة، 
حيث تبن باأن املدر�س���ة مل تلتزم بقرار الوزارة 
الذي يجري ال�تاأكيد عليه �سنوياً ب�رشورة تعين 
م�رشف���ة يف كل حافلة مدر�س���ية، تكون م�س���وؤولة 
عن اأمن و�سالمة الطلبة اأثناء تواجدهم باحلافلة، 

ويف ح���ال تغي���ب امل�رشف���ة لأي �س���بب كان يجب 
تعوي�س���ها ببدي���ل ول���و ب�س���ورة موؤقت���ة وفقا 

لتعليمات الوزارة.
ويف �سوء ذلك مت توجيه اإنذار اإلى املدر�سة 
باإزال���ة ه���ذه املخالفة التي ارتكبتها وت�س���حيح 
الو�سع فوراً دون اإبطاء، مبا مينع تكرار مثل هذه 
املخالفة اجل�سيمة، وحتميل املدر�سة امل�سوؤولية 
القانوني���ة الكاملة على ما ح���دث، ويف حال عدم 
الت���زام املدر�س���ة بتطبي���ق النظ���ام واإزالة هذه 

املخالفة، �سيتم اتخاذ اإجراءات رادعة.
ويف مو�س���وع اآخر، قالت الوزارة: بالإ�س���ارة 
اإل���ى املالحظة املن�س���ورة يف ال�س���حيفة ب�س���اأن 
مكيف ال�سالة الريا�سية اخلا�س مبدر�سة مدينة 
حم���د الثانوي���ة للبنات، وبعد الرج���وع اإلى اجلهة 
املخت�س���ة بال���وزارة، نفيدكم علماً باأن ال�س���الة 
الريا�س���ية مكيف���ة، اإل اأن املكيف قد تعطل عن 
العمل بعد خلل فني، وجاري العمل على اإ�سالحه 
من خالل الإدارة املخت�سة يف اأقرب وقت ممكن.

اأك���د النائ���ب العام عل���ي ف�س���ل البوعينن اأن 
النظ���ام الق�س���ائي يف البحري���ن اليوم ميث���ل نظاما 
ق�س���ائيا منوذجيا يف ا�س���تقالل الق�س���اء. ولفت يف 
حما����رشة ل���ه بجامع���ة البحري���ن اأم�س اإل���ى اأن مملكة 
البحرين مرت مبراحل عدة حتى حققت ال�س���تقاللية 

للق�ساء، والنيابة العامة.
 

حماية الشهود
وحتدث النائب العام عن قانون حماية ال�سهود 
الذي �س���در حديثا، والذي مكن ال�س���اهد من الإدلء 
ب�س���هادته دون ح�س���وره الفعل���ي يف قاعة املحكمة، 

واإمنا من خالل ا�ستخدام تقنية البث املبا�رش.
ولف���ت اإلى اأن مملكة البحرين ا�س���تخدمت هذه 
التقنية يف الق�سية املعروفة بق�سية �رشقة ال�ساعات، 
والت���ي مت القب�س على اأحد متهميها يف كو�س���وفو، 

وحماكمت���ه يف ذلك البل���د، حيث مت ال�س���تماع على 
اأقوال ال�س���هود يف داخل مملك���ة البحرين عن طريق 

تقنية البث املبا�رش.
ونوه بالدقة التي متتع بها القا�س���ي يف ق�سية 
املعنف���ة زه���راء، حيث مل يقع �س���حية تاأث���ر الراأي 
العام، واأ�س���در حكم���ه العادل يف الق�س���ية باحلب�س 

ملدة �سنة مع النفاذ.
 

 المترجم الشفهي 
وتطرق اإلى اأهمية األ تتجاوز الإجراءات اجلنائية 
للق�س���ايا مدده���ا املعقول���ة، حيث اعت���ربت بع�س 

املحاكم���ات الت���ي ا�س���تغرقت ف���رتات طويل���ة، قد 
ت�س���ل اإلى 10 �س���نوات، اأنها مل تتجاوز احلد الزمني 
املعقول لها، بينما نظر بالن�سبة لبع�س املحاكمات، 
الت���ي ا�س���تغرقت اأق���ل من ع���ام اأنها، ق���د جتاوزت 
احلد املعقول للتاأخ���ر. واأثناء حديثه عن حق توفر 
مرتجم �س���فهي للمتهم الذي يجد �سعوبة يف فهم اأو 

قراءة اللغة التي ت�س���تخدمها املحكمة، اأ�سار اإلى اأن 
اأحد املحامن يف البحرين ا�س���تطاع اأن ي�س���تغل هذا 

احلق لتربئة متهمن يف ق�سية خمدرات.
متهم���ن  اأن  الق�س���ية،  تفا�س���يل  يف  وب���ننَّ 
يف ق�س���ية خم���درات مت التحقي���ق معه���م وتدوي���ن 
اعرتافاته���م باللغة العربية، ومت احلك���م عليهم اإثر 

اعرتافاتهم بال�سجن 10 �سنوات.
اإل اأن هذين املتهمن ا�ستعانا باأحد املحامن، 
الذي بدوره ا�س���تغل املادة الت���ي تن�س على �رشورة 
توف���ر املرتجم واأنه “ب���دون هذه امل�س���اعدة، فقد 
يعج���ز املته���م عن فه���م م���ا ي���دور يف املحكمة، ول 
ي�س���تطيع اأن ي�سارك م�ساركة كاملة وفعالة يف اإعداد 

دفاعه ويف املحاكمة”.
وبن���اء عل���ى ذل���ك ظه���ر املتهم���ان يف حمكمة 
ال�س���تئناف عل���ى اأنهم���ا ل يعرفان اللغ���ة التي مت 
التحقي���ق معه���م بها ولغ���ة املحكمة، ولع���دم وجود 
ت�س���جيل يثبت اإدلءهم بهذه العرتافات واإجادتهم 

لغتها، مت احلكم عليهم بالرباءة.

ا�ضتحداث من�ضب مر�ضد مهني باملرحلة الإعدادية
النعيمي م�ساركا مبلتقى وزاري للتعليم التقني واملهني:

�س���من فعاليات م�س���ابقة امله���ارات العاملية 
ال���� 44 التي ت�ست�س���يفها دول���ة الإم���ارات العربية 
املتحدة ال�س���قيقة، �س���ارك وزير الرتبي���ة والتعليم 
ماجد النعيم���ي يف امللتقى الوزاري للتعليم التقني 
واملهن���ي، ال���ذي جم���ع وزراء م���ن العدي���د من دول 

العامل.
واألق���ى النعيم���ي كلمًة اأك���د فيه���ا اأهمية عقد 
مثل هذا امللتقى الدويل رفيع امل�س���توى، م�س���يداً 

باجلهود املتميزة التي تبذلها دولة الإمارات.
وب���ننَّ الوزي���ر اأن البحرين قد رك���زت من خالل 
م�رشوعها الوطن���ي لتطوير التعلي���م والتدريب، من 
خالل تطوير كمي ونوع ي�س���مل هذا القطاع باأ�سكاله 
كاف���ة، بالتعاون والتن�س���يق مع ع���دد بيوت اخلربة 
العاملية؛ �س���عياً نح���و تطوير ق���درات اخلريج الذي 

حتتاجه التنمية، والعمل على تغير ال�سورة النمطية 
لهذا القط���اع وتعزيز جاذبيته، حتى بات يجتذب يف 
خمتلف تخ�س�ساته باملرحلة الثانوية عدداً كبراً من 

خريجي وخريجات ال�سهادة الإعدادية.
واأ�سار اإلى جهود الوزارة يف جمال تطوير مناهج 

هذا القطاع التعليمي، اإ�سافة اإلى ا�ستحداث من�سب 
املر�س���د املهني يف مرحلة التعلي���م الإعدادي؛ لكي 
يت���م توجيه الطلبة لأهمية التعلي���م الفني واملهني 
املرحل���ة  يف  م�س���اراتهم  اختي���ار  يف  وم�س���اعدتهم 

التعليمالتعليمية التالية.
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• تعلن اليوم الأربعاء نتائج م�رشوع حتدي القراءة 	
بح�سور نائب رئي�س دولة الإمارات �سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم. وو�سلت الطالبة البحرينية عائ�سة بديع 
من �سمن 16 طالبا للت�سفيات النهائية بعد تناف�س مع 
7 مالين طالب من 41 األف مدر�سة. كما تاأهلت مدر�سة 

الإميان )ق�سم البنات( جلائزة املليون دولر

• وزير الرتبية: توجيه الطلبة لأهمية التعليم الفني واملهني	

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

�ضيد علي املحافظة

• علي ذهب للرو�سة �سليما وعاد ينزف دما	

حالت التجاوز فردية... وحوكموا
 

قال النائب العام علي ف�س���ل البوعينن اإن هناك حالت جتاوز وقعت من جانب رجال 
الأمن يف البحرين، م�ستدركا اأن هذه احلالت مل تكن ممنهجة، واإمنا كانت ناجتة عن ت�رشفات 
فردية، ومت حما�سبة من ت�سببوا بها يف حماكمة عادلة. وذكر اأن من بن تلك الق�سايا ق�سية 
حتقيق اأحد املحققن مع متهم يف ق�س���ية خمدرات، حيث قام ذلك ال�سابط ب�رشب املتهم 

�رشبا اأف�سى اإلى موته، وعليه متت حماكمته وق�سي عليه بال�سجن ملدة 7 �سنوات.
ولف���ت اإلى اأنه على اإثر مثل هذه احلالت الفردية مت اإن�س���اء جه���از خا�س تابع للنيابة 
العامة، وهو وحدة التحقيقات اخلا�سة، امل�سوؤول عن تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحالت �سوء 

املعاملة اأو التعذيب التي يتعر�س لها املتهمون.

البوعينن ل�“$”: ق�سية واحدة اأحيلت للق�ساء الع�سكري
 

ف�س���ل  عل���ي  الع���ام  النائ���ب  ق���ال 
البوعينن يف رده على ا�ستف�سار ل� “البالد” 
ب�س���اأن ع���دد ونوع الق�س���ايا الت���ي اأحالتها 
النيابة العامة للق�س���اء الع�سكري بعد اإقرار 
التعديل الد�س���توري ال�س���ادر بهذا ال�ساأن، 
اإن عدد الق�س���ايا الت���ي اأحيلت من���ذ اإقرار 
التعديل كانت ق�سية واحدة فقط، وتتعلق 
مبو�سوع التعدي على املن�ساآت الع�سكرية.

فتح التوظيف بالنيابة
 بعد اأ�سبوعن

 
اأك���د النائ���ب الع���ام علي ف�س���ل البوعين���ن اأن باب 
التق���دم لوظيف���ة يف النياب���ة العام���ة �س���يفتح بع���د نح���و 
اأ�سبوعن. وبننَّ يف رده على ا�ستف�سار مكتوب بهذا ال�ساأن 
خالل �ملحا�رشة �لتي �ألقاها بجامعة �لبحرين �أم�س �أن �رشوط 
التق���دم للوظائف تتمثل يف اأن يتج���اوز املتقدم عمره 26 
�سنة، واأن يكون حائزا على تقدير جيد من جامعة البحرين.

• •رئي�س جامعة البحرين مع النائب العام	 ح�سور حا�سد باملحا�رشة  )ت�سوير: ر�سول احلجري(	
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مبا ي�صب يف حتقيق توجيهات �صمو رئي�س الوزراء... جمل�س اأمانة العا�صمة:

تخ�سي�ص ميزانية لتطوير �سوق �سرتة 
املركزي اأو طرحه لال�ستثمار  

�سرتة  �سوق  تطوير  على  باملوافقة  العا�سمة  اأمانة  مبجل�س  العامة  وامل��راف��ق  اخلدمات  جلنة  اأو�ست   

املركزي من خالل تخ�سي�س امليزانية الالزمة اأو طرحه لال�ستثمار يف حال عدم توافرها.

وجاء قرار اللجنة الذي �سيعر�س باجتماع املجل�س املقرر انعقاده نهار اليوم )الأربعاء( يف اإطار خطة 

عمل جلنة اخلدمات واملرافق العامة لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية ملجل�س اأمانة العا�سمة، لتخاذ عدد 

من الإج��راءات لتنمية امل�ساريع البلدية املتمثلة يف الأ�سواق املركزية من خالل ح�سر احتياجاتها واإيجاد 

امليزانية الالزمة ل�سيانتها. 

اأمانة  يف  والأ���س��واق  ال��ط��رق  �سبكة  وحت�سني  تنظيم  التو�سية  م�سروع  اأه���داف  م��ن  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 

ا، والرتكيز على تنفيذ امل�ساريع الرئي�سية  ا واجتماعيًّا واقت�ساديًّ العا�سمة، وحتقيق ا�ستدامة القرى ح�سريًّ

التي تعك�س الواجهة احل�سرية ململكة البحرين، وتوفري اخلدمات الالزمة يف الأ�سواق للمواطنني، وتطوير 

�سامل للبنية التحتية لل�سوق، وتطوير �سامل للمرافق والأ�سواق. ويراأ�س اللجنة عبدالواحد النكال.

را�سد الغائب 

اإلجراءات المتخذة
ور�صدت اللجنة �صل�ص���لة الإجراءات املتخذة يف 

�صبيل تنفيذ التو�صية، كالآتي:
- يف تاري���خ 20 يوني���و 2016 رف���ع املجل����س 
البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�ص���غال  وزي���ر  اإل���ى  خطاب���ا 
والتخطيط العمراين؛ وذلك ل����رف املوازنة الالزمة 
لأعمال ال�صيانة ال�رورية لأ�صواق جدحف�س، �صرتة، 
واملنام���ة املرك���زي وغريه���ا م���ن اأعم���ال ال�ص���يانة 

للم�صاريع البلدية.
قام���ت جلن���ة   2016 يوني���و   29 تاري���خ  - يف 
اخلدمات واملرافق العامة بزيارة ميدانية اإلى �ص���وق 
�ص���رتة للتع���رف عل���ى احتياجات ال�ص���وق ودرا�ص���ة 
برنامج ال�ص���يانة ورفعت تو�ص���يتها اإل���ى املجل�س 

لعتماد امليزانية.
- يف اجتم���اع جلن���ة اخلدمات واملراف���ق العامة 

 ،2017 �ص���بتمرب   25 بتاري���خ  املنعق���د   )3( رق���م 
ناق�ص���ت اللجنة مع رئي�س ق�صم ال�ص���يانة والأ�صواق 
حممد عبدال�ص���الم اأخر م�صتجدات تطوير �صوق �صرتة 

من اجلوانب كافة. 
- يف اجتماع اخلدمات واملرافق العامة رقم )5( 
املنعقد بتاري���خ 09 اأكتوبر 2017 ناق�ص���ت اللجنة 
مق���رتح اللجن���ة املالي���ة والقانونية لتطوير �ص���وق 

�صرتة املركزي.

ريبورتاج “البالد”
ون�رت ال�ص���حيفة “ريبورتاج” م�ص���ورا يو�صح 
تردي البنية التحتية لل�صوق، وعدم تكييفها، وعدم 

مالءمة دورات املياه، وانقطاع التيار الكهربائي.
وتفاع���ال م���ع ما ن�رت���ه “الب���الد”، وج���ه رئي�س 
ال���وزراء �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة ب�رعة تطوير �صوق �صرتة املركزي 

و�صيانتها مبا يلبي احتياجات الأهايل، وذلك بجل�صة 
جمل�س الوزراء املنعقدة يف 9 اأكتوبر 2017.

وكلف �ص���موه وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين بذلك.

البلدي���ات  و�ش����ؤون  الأ�ش���غال  وزي���ر  واأح���اط 
بالإج���راءات  خل���ف  ع�ص���ام  العم���راين  والتخطي���ط 
التنفيذي���ة الت���ي �ص���تتخذها ال���وزارة لتنفي���ذ هذا 

التوجيه الكرمي.

وزار املدير العام لأمانة العا�ص���مة ال�صيخ حممد 
بن اأحمد اآل خليفة ال�صوق نهار يوم الأحد املا�صي.

وطل���ب املدير الع���ام من املعني���ن البدء فورا 
بتنفيذ اأعمال �صيانة لالأمور العاجلة مع اإعداد تقرير 
�ص���امل حل�ر جميع الحتياجات والعمل على اإدراجها 

يف خطة ال�صيانة.
واأكد وكيل �ص���وؤون البلديات يف وزارة الأ�صغال 
و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين نبيل اأبو 
الفت���ح اأن ال���وزارة اأدرج���ت م�روع تطوير و�ص���يانة 

ال�صوق �صمن ميزانية العام احلايل للم�صاريع.
و�ص���دد اأبو الفتح على اأن الوزارة �ص���تبا�ر فورا 
يف و�ص���ع توجيه���ات �ص���مو رئي����س الوزراء مو�ص���ع 
التنفي���ذ من خالل اتخاذ الإج���راءات الإدارية والفنية 
الالزمة، مبين���ا اأن ال�زير خلف اأح���اط جمل�س ال�زراء 

بروؤية الوزارة لالرتقاء بال�صوق وتطويره. 

• عبدالواحد النكال وّقع على تقرير اللجنة	 • مدير عام اأمانة العا�صمة زار موقع ال�صوق فور الن�ر	

ل��ل�����ص��وق ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة  ت������ردي  ع����ن  م�������ص���ورة  ت��غ��ط��ي��ة   ”$“ ن�������رت   

املنام���ة - اأمان���ة العا�ص���مة: 
قام ق�ص���م الرقابة والتفتي�س يف 
اأمانة العا�ص���مة مبخالفة اأ�صحاب 
امل�ص���ائف، وذل���ك عرب مل�ص���ق 

اإ�ص���عار يوجه ب����رورة الإزالة واإل 
�صوف تقوم الأمانة باإزالتها.

واأو�صحت الأمانة باأن التوجيه 
كان وا�ص���ًحا من البداي���ة اأن يتم 

اأي���ام  الع����رة  خ���الل  الرتخي����س 
الأوائ���ل م���ن �ص���هر حم���رم، ومت 
التن�ص���يق م���ع اجله���ات اخلدمية 
والأمنية لذلك، وبناًء على ما �صبق 

ا اإزالة جميع امل�ص���ائف  يت���م حاليًّ
بدون ا�ص���تثناء، علًم���ا اأنه مل يتم 
اإ�ص���دار ترخي�س ل�ص���هرين لتلك 

الإ�صغالت.  

اأمانة العا�سمة تخالف امل�سائف بعد انتهاء الع�رشة

 مروة خمي�ص 

�ســـركـــة خمت�ســـة تــدر�ص تطـويـر �ســـوق جــدحفــــ�ص 
م�صاحته 1685 مرًتا مربًعا 

• �صيقر املجل�س املوافقة على تطوير �صوق جدحف�س  	

اأو�ص���ت جلنة اخلدمات واملرافق العامة 
مبجل����س اأمان���ة العا�ص���مة باملوافق���ة عل���ى 
تطوير �ص���وق جدحف�س املرك���زي من خالل 
طرحه���ا  اأو  الالزم���ة  امليزاني���ة  تخ�ص���ي�س 

لال�صتثمار يف حال عدم توفرها.
وتبلغ م�صاحة ال�صوق احلالية 1685 مرتا 
مربعا، ويتكون من اأ�ص���واق اللحم وال�ص���مك 

والفواكه.
وجاءت تو�ص���ية اللجنة املعتزم عر�صها 
باجتماع املجل�س املقرر انعقاده نهار اليوم 
يف اإط���ار خطة عمل جلن���ة اخلدمات واملرافق 
الإ�ص���رتاتيجية  الأه���داف  لتحقي���ق  العام���ة 
ع���دد  ولتخ���اذ  العا�ص���مة،  اأمان���ة  ملجل����س 
م���ن الإج���راءات لتنمي���ة امل�ص���اريع البلدية 
املتمثل���ة يف الأ�ص���واق املركزي���ة م���ن خالل 
ح����ر احتياجاته���ا واإيجاد امليزاني���ة الالزمة 

ل�صيانتها. 
وتهدف اللجنة من درا�صة هذا املو�صوع 
لتنظيم وحت�ص���ن �ص���بكة الطرق والأ�صواق 
يف اأمانة العا�ص���مة، وحتقيق ا�صتدامة القرى 
ح�ري���ا واجتماعي���ا واقت�ص���اديا، والرتكي���ز 
على تنفيذ امل�ص���اريع الرئي�صة التي تعك�س 
الواجه���ة احل�رية ململك���ة البحرين، وتوفري 
اخلدم���ات الالزم���ة يف الأ�ص���واق للمواطنن، 
وتطوي���ر �ص���امل للبني���ة التحتي���ة لل�ص���وق، 

وتطوير �صامل للمرافق والأ�صواق.

اإلجراءات المتخذة:
ور�صدت اللجنة �صل�ص���لة الإجراءات املتخذة 

يف �صبيل تنفيذ التو�صية، كالآتي:
- يف تاريخ 21 يونيو 2015 اأ�ص���در املجل�س 
باملوافقة  ق���رار رق���م )45/12/1/ع/2015( 
واملعام���ري  عل���ى تطوي���ر منطقت���ي جدحف����س 
كاأولويات �صمن خطة م�ص���اريع التنمية احل�رية 
لالأعوام 2015 - 2018 والتي كانت من �صمنها 
ا�ص���تثمار تطوي���ر �ص���وق جدحف�س م���ع املواقف 

ال�صيارات.
وزي���ر  رد   2015 يولي���و   23 تاري���خ  يف   -
الأ�صغال و�ص���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
على قرار املجل�س رقم )45/12/1/ع/2015( 
باأن���ه مت اإحالة التو�ص���ية اإلى الوكالة امل�ص���اعدة 
للخدم���ات البلدية امل�ص���رتكة للدرا�ص���ة واإعداد 

الت�صاميم الهند�صية اخلا�صة بتطويرها.
- يف تاري���خ 20 يوني���و 2016 رفع املجل�س 
خط���اب اإلى وزي���ر الأ�ص���غال و�ص���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين، وذل���ك ل����رف املوازن���ة 
الالزم���ة لأعم���ال ال�ص���يانة ال�روري���ة لالأ�ص���واق 
جدحف�س، �ص���رتة، واملنامة املركزي وغريها من 

اأعمال ال�صيانة للم�صاريع البلدية.
- يف تاري���خ 29 يوني���و 2016 قام���ت جلن���ة 
اخلدم���ات واملراف���ق العامة بزي���ارة ميدانية اإلى 
�ص���وق جدحف�س للتعرف على احتياجات ال�ص���وق 
ودرا�صة برنامج ال�ص���يانة ورفعت تو�صيتها اإلى 

املجل�س لعتماد امليزانية.
- يف اجتم���اع جلنة اخلدمات واملرافق العامة 
رق���م )3( املنعق���د بتاريخ 25 �ص���بتمرب 2017، 
ناق�صت اللجنة مع رئي�س ق�صم ال�صيانة والأ�صواق 

حممد عبدال�صالم اآخر م�صتجدات تطوير �صوق جد 
حف�س من اجلوانب كافة، اإذ اأفاد بوجود درا�ص���ة 
تقوم بها اإحدى ال�ركات املخت�ص���ة بهذا ال�صاأن 
ويف حال النتهاء منها �ص���وف يت���م تزويد اللجنة 

بها. 
- ومت اخلروج بتو�ص���ية لرفع خطاب ملدير 
عام الأمانة لتزويد املجل�س بنتائج الدرا�ص���ة مع 
ترتيب زيارة ميدانية ل�ص���وق جدحف�س لدرا�ص���ة 

النتائج ب�صورة ميدانية.
- يف اجتم���اع اخلدمات واملرافق العامة رقم 
)5( املنعق���د بتاريخ 09 اأكتوبر 2017 ناق�ص���ت 
اللجن���ة مقرتح اللجنة املالية والقانونية لإن�ص���اء 

�ص���وق جدحف����س املرك���زي يف عقار 
البلدية ال�ص���مالية �ص���ابقا عن طريق 

طرحه لال�صتثمار.

زيارة الوكيل
وكان وكيل �ص���وؤون البلدي���ات نبيل اأبوالفتح 
اأعل���ن قبل 7 اأيام اأنه مت البدء بو�ص���ع الت�ص���اميم 
الأولية لتطوير �ص���وق جدحف�س؛ نظ���را لأهميتها 
التجارية يف املنطق���ة، ومن املوؤمل البدء يف اأعمال 
التطوير بداية 2018، بناء على توجيهات احلكومة 
ملتابعة الحتياجات اخلدمية والتطويرية لالأ�صواق 

املركزية يف اململكة.
واأو�ص���ح اأن الأعم���ال التطويري���ة، �صت�ص���مل 
تهيئة ال�ص���وق ب�صكل يتما�ص���ى مع منط الأ�صواق 
احلديث���ة ويلب���ي احتياجات املرتادين من ال�ص���لع 
الغذائية، وتوفري مواقف لل�ص���يارات اإ�ص���افة اإلى 
اإع���ادة تاأهي���ل جذري���ة للبنية التحتي���ة وحتديثها 

باأف�صل التقنيات.
وبن، خالل زيارة ميدانية اإلى �صوق جدحف�س 
الأربعاء بح�ص���ور مدير عام اأمانة العا�ص���مة ال�صيخ 
حممد بن اأحمد اآل خليفة، اأنه يتم درا�صة ا�صتمالك 
اأح���د العقارات املحاذية ل�ص���وق جدحف�س من اأجل 

ا�صتغاللها كمواقف لل�صيارات تخدم املرتادين.
واأكد مدير عام اأمانة العا�صمة ا�صتمرار الأمانة 
يف تنفي���ذ اأعمال ال�ص���يانة الدورية لل�ص���وق حلن 
تنفي���ذ اأعم���ال التطوير ال�ص���املة، موؤك���دا حر�س 
الأمان���ة على تلم����س احتياجات الأ�ص���واق التجارية 
وتلبيته���ا. واأ�ص���ار اإلى مكان���ة ال�ص���وق واأهميتها 
وما تتمت���ع به من اأهمية جتاري���ة تاريخية يف 

املنطقة.



حبر على ورق

الع�سومي لـ“اأمالك”: ارفعي يدك عن �ساحل الفاحت
ال�������رغ�������ب�������ات ردود  ع�������ل�������ى  ن������ي������اب������ي������ة  اح��������ت��������ج��������اج  م��������وج��������ة 

م���ن   20 عل���ى  احلكوم���ة  ردود  اأث���ارت 
االقرتاح���ات برغب���ة اعرتا����ض اأغل���ب الن���واب. 
وجاءت اأغلب الردود احلكومية بالرف�ض واالآخر 

بتحققها على اأر�ض الواقع.
اأن ردود  ال�ش���اعر  النائ���ب خال���د  واعت���ر 
احلكومة مقنعة، مو�ش���حا اأن االقرتاحات برغبة 
مل ت���درج على خطة عم���ل احلكوم���ة، موؤكدا اأن 
احلكوم���ة ل���ن تنف���ذ اأي م���ن االقرتاح���ات غري 

املدرجة.
ووج���ه ال�ش���اعر لوم���ه قائ���ا يف مداخلت���ه 

“وافقوا على بع�ض االقرتاحات ومرروها خارج 
اإطار خطة العمل”.

م���ن جهته، و�ش���ف  النائب اأ�ش���امة اخلاجة 
ردود احلكومة بال�ش���فهية، فهي من دون خطة 

وال اأرقام وال مواعيد الإجناز امل�شاريع.
اأن  الع�ش���ومي  ع���ادل  النائ���ب  وذك���ر 
�ش���احل احلورة والق�ش���يبية املتنف����ض الوحيد 
للمواطن���ن، ودعا �رشكة اأم���اك لرفع يدها عن 

ال�شاحل.
وت�شاءل: ملاذا تزاحم �رشكة اأماك املواطن 

ال�ش���قق  ببن���اء  فتق���وم  ال�ش���واحل،  ه���ذه  يف 
وتاأجريها، ذاكرا اأنها ت�شع يدها على كل اأر�ض 

اإ�شرتاتيجية يف اململكة. 
م���ن جهت���ه، ذكر النائ���ب ماج���د املاجد اأن 
ال�شواحل يف كل البحرين يجب اأال مت�ض، م�شريا 

اإلى �شاحل دم�شتان الذي يراوح مكانه.
وق���ال النائب حممد العم���ادي اأن املواطن 
يخ���اف اأن يخ�رش ف�ش���حة البحر، فنح���ن نواجه اآلة 
تبتل���ع ال�ش���واحل والواجه���ات البحري���ة، فاأهل 

اجلزر ال ي�شتطيعون الو�شول اإلى البحر.

قراطة: اأوكراين يراأ�س �رسكة خا�رسة �سيقود “طريان اخلليج”

وال يحمي البحريني قانون العمل “�سعيف” 

وكيل “العمل” يدعو عاطلي �رشكة مفل�شة لزيارة مكتبه االأحد لتوظيفهم

لتجميد �رشكات تف�شل املواطنن

ناق�ض جمل�ض النواب رد احلكومة 
حول االقرتاح برغبة الإيجاد حل عاجل 
الأزمة  40 بحرينيا مل ت�رشف رواتبهم.

وعلق النائب عبدالرحمن بوجميد: 
ال نعلم متى �ش����تبقى الق�شية معلقة 
دون حل خ�شو�شا اأن رد وزارة العمل 

باأنها ال حل لديها.
واق����رتح عل����ى املجل�����ض تعدي����ل 
قان����ون التعطل عن العمل خ�شو�ش����ا 
مع كرثة ال�شكاوى على �رشكات متتنع 

عن �رشف رواتب موظفيها.
واأك����د النائ����ب اأحم����د قراط����ة اأن 
قان����ون العم����ل ال يفرق ب����ن العامل 
البحرين����ي واالأجنبي، ونحن الوحيدون 
يف اخلليج، حيث يتقدم فيها االأجنبي 
عل����ى البحرين����ي علما يج����ب التفريق 

وعدم امل�شاواة بينهم.
واأ�ش����اف: �رشك����ة ط����ريان اخلليج 
�شتوظف رئي�شا تنفيذيا من اأوكرانيا 
لدي����ه بكالوريو�ض حما�ش����بة، و�رشكته 

يف  وتغ����رق  باال�ش����طرابات،  تع����ج 
اخل�شارة.

اإل����ى ذلك، اأكد الوكيل امل�ش����اعد 
ل�ش����وؤون العم����ل حممد االأن�ش����اري اأن 

ال�رشك����ة املعني����ة ال تواجه م�ش����كات، 
بل هي مفل�ش����ة، وتق����دم املوظفون 
ب�ش����كوى بع����د م����رور3 اأ�ش����هر عل����ى 

م�شكلتهم.
واأك����د كل من تقدم با�ش����تقاالت 
التعط����ل  �ش����د  التاأم����ن  وا�ش����تلموا 
م����ن ه����ذه ال�رشكة حالي����ا منتظمن يف 

وظائف اأخرى.
ولفت اإلى اأن العمال االأجانب مت 
حتويلهم اإلى كفاء اآخرين وبع�شهم 
رج����ع اإل����ى بل����ده م����ع بق����اء حقهم يف 

احل�شول على رواتبهم املتاأخرة. 
البحرينين  ودعا املتعطلن من 
الذي����ن يري����دون التوظي����ف التوج����ه 
ملكتبه ي����وم االأحد؛ لتوف����ري وظائف 

لهم ح�شب تخ�ش�شاتهم.

و�ش����ف النائب عادل الع�شومي قانون العمل 
بال�ش����عيف، واأن����ه ال يحف����ظ ح����ق البحريني الذي 
يكون اأول من يتم اال�ش����تغناء عن����ه مقارنة بدول 
اخللي����ج الت����ي توقف الرخ�����ض العمال����ة االأجنبية 

لل�رشكات اإذا مت ف�شل العمالة الوطنية.   
واأكد اأن امل�شتثمر االأجنبي ي�شتفيد من البلد. 
اأم����ا البلد، فا ت�ش����تفيد من امل�ش����تثمر االأجنبي، 
والدلي����ل اأن املوظفن الوطنين اأ�ش����هل واأول 

من يتم ف�شلهم”.
م����ن جانب����ه، طال����ب النائ����ب غ����ازي اآل رحمة 
بقان����ون لتجمي����د ال�����رشكات التي تقوم بف�ش����ل 
البحري����ن بف�ش����ل جائر، موؤك����دا اأن هن����اك فراغا 

ت�رشيعيا يف القانون.
من جهته، رد الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون العمل 
حمم����د االأن�ش����اري اأن اأع����داد املف�ش����ولن اأق����ل 

بقليل من قبل 10 �شنوات �شابقة.

“ف�سيلة” ال�سهاريج

فل�س واحد

معهد للفندقة 

اأف���اد النائب جمال داود باأنه اقرتح اإن�ش���اء اإدارة لت�رشيف مياه 
االأمطار؛ الأن م�شكلة جتمع مياه تعود للعام 2007.

واأ�ش���اف: كل م���ا حتركن���ا م���ن اأجل���ه مل ي�ش���فر ع���ن �ش���يء، 
فاملواطنون يتعر�ش���ون اإلى م�ش���كات �ش���حية؛ ب�ش���بب جتمعات 
املياه، والتي تتكاثر احل�رشات فيها، م�ش���يفا اأن املبيدات احل�رشية 

التي ت�شتخدمها وزارة ال�شحة مل تعد ذات جدوى. 
واأ�ش���ار النائب حممد العمادي اإلى اأن وزارة االأ�ش���غال و�شوؤون 
البلديات اأعلنت منذ اأيام عن مناق�شة �شهاريج، مت�شائا اإلى متى 
�شنعتمد على حل ال�شهاريج، موؤكدا �رشورة ا�شتحداث خطة كاملة، 

معلقا اأن الو�شع “يف�شل”.

بننَّ النائب حم�ش���ن البكري اأن ما ورد يف رد احلكومة من قيام 
�رشكة ممتلكات بتطوير �شاحل الباج ال اأ�شا�ض له من ال�شحة، داعيا 

لت�شكيل جلنة حتقيق يف مو�شوع ال�شاحل.
وقال اإن ال�رشكة مل ت�ش���ع فل�ش���ا واحدا يف ال�شاحل، واأن الو�شع 

فيه مزٍر ومعيب، واأ�شبح مرتعا لكل املمار�شات الفا�شدة.
وتاب���ع: ال نع���رف ما خطة تطوي���ر هذا ال�ش���احل، وكل ما فعلته 

ال�رشكة زيادة �شعر ال�شاليهات بن�شبة 500 %.

قال الرئي����ض التنفيذي لهيئة البحرين لل�ش���ياحة واملعار�ض 
ال�شيخ خالد بن حمود اآل خليفة اإن الهيئة تهتم بتطوير 4 �شواحل 

�شتنتهي منهم خال �شنتن.
وذكر باأن ال�ش���واحل هي �ش���احل الغو�ض �شاحل قايل وجزيرة 
املعرت����ض جنوب البحرين و�ش���احل خليج البحري���ن بالقرب فندق 
الفور�ش���يزون، داعيا النواب لاطاع على الت�شاميم اجلاهزة لهذه 

امل�شاريع.
واأ�ش���ار اإلى مناق�شة الإن�ش���اء معهد فندقة ال�شتيعاب الكوادر 
الوطني���ة مت���ت تر�ش���يتها على اأح���د املعاه���د العاملية، و�ش���يتم  

تد�شينه يف 2018.

“غرا�س بري” مب�سجد العايل... وال موؤذن بجوامع 
“االأوقاف” تتعاقد مع اأ�شواأ �رشكات التنظيف  

ا�ش���تغرب النائب عبداحلميد النجار رف�ض 
وزارة الع���دل وال�ش���وؤون االإ�ش���امية واالأوقاف 
طل���ب زي���ادة ال���كادر الوظيف���ي يف االأوق���اف 

ال�شنية واجلعفرية.
وذكر اأن الرد يعني “ما يف فلو�ض”، وعلى 
امل���وؤذن اأن يق���وم باأعمال التنظيف. وت�ش���اءل 
“هل تتنا�شب هذه املهمة بوظيفة املوؤذن؟”. 
واأك���د اأن اإدارة االأوق���اف تتعاقد مع اأ�ش���واأ 
اإدارة  باإعط���اء  مطالب���ا  النظيف���ات،  ����رشكات 

امل�شاجد املح�شنن، واإال تدمرت وتهالكت.
من جهته، و�شف النائب ماجد املاجد كادر 
االأئمة الذي مل يطبق باأنه حر على روق، مرجعا 

الق�شور الإدارة االأوقاف.
واأ�ش���ار النائ���ب اأحمد قراطة اإل���ى اأن جامع 
الفا�ش���ل به منظف واحد، يف ح���ن اأن هناك 3 
م�ساجد اآيلة لل�س���قوط )م�سجد العايل، وم�سجد 
زي���ن العابدي���ن، وم�ش���جد قا�ش���م ب���ن مهزع(، 

وامل�شجد االأول مليء ب� “غرا�ض البري”.
اإدارة  اأن  العطي����ض  عل���ي  النائ���ب  واأك���د 
االأوق���اف ف�ش���لت املوؤذن���ن والقيم���ن على 
امل�شاجد منذ 3 �ش���نوات، وهناك جوامع كبرية 

با قيم وال منظف وال موؤذن.
وتاب���ع: وزارة الع���دل حائ���رة مل تقدم ومل 
توؤخر يف ف�ش���له، الذي مت بحج���ج واهية، طالبا 
م���ن املجل����ض املوافق���ة عل���ى ت�ش���كيل جلنة 

حتقيق يف االأوقاف ال�شنية واجلعفرية.

 ليلى مال اهلل 
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اإعداد: عبا�س اإبراهيمحماكم

املوؤبد ملدانني بتعذيب �شاب حتى املوت يف الدراز
مدعني باأنه خمرب لل�رشطة

الرابع���ة  الك���ربى اجلنائي���ة  عاقب���ت املحكم���ة 
متهم���ني )24 و21 عاًم���ا – هارب���ان( اأُدينا بتعذيب 
�ش���اب )18 عاًما( مبنطقة الدراز، بدعوى اأنه متعاون 
م���ع اأفراد ال�رشط���ة “خُمرب”، واألقوا ب���ه عقب االعتداء 
علي���ه و�رشقة ممتلكاته ال�شخ�ش���ية يف مكان عام حتى 
وافت���ه املنية على �رشير امل�شت�ش���فى عقب عدة اأيام 
م���ن الواقعة؛ بال�ش���جن املوؤبد عما اأ�ش���ند اإليهما من 

اتهامات.
فيما ق�ش���ت مبعاقبة �شديق املجني عليه “18 
عاًما” بال�ش���جن ملدة 5 �شنوات، وباحلب�س 3 �شنوات 
ملتهم رابع )17 عاًما( كان يراقب للمعتدين املكان.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها اإن���ه نظًرا 
لظ���روف الدعوى ومالب�ش���اتها فاإنها اأخ���ذت املتهم 
الرابع بق�ش���ط من الراأفة يف احلدود التي ت�ش���مح بها 
املادت���ني 72 و73 م���ن قان���ون العقوب���ات، كما اأن 
املته���م الثال���ث واإن كان ق���د بلغ اخلام�ش���ة ع�رش من 
عم���ره اإال اأن���ه مل يتجاوز الثامنة ع�رش بع���د، االأمر الذي 
ينطب���ق عليه الع���ذر املخفف املب���ني باملادتني 70 

و71 من القانون ذاته.
وذكرت املحكمة اأن تفا�ش���يل الواقعة تتح�شل 
يف قيام املتهم الثالث وبتكليف من املتهَمني االأول 
والث���اين باالتفاق مع املته���م الرابع على ا�ش���تدراج 

املجني عليه وهو �شديق االأخري بالدخول اإلى منطقة 
الدراز م�ش���اء؛ حل�شور جمل�س قراءة باعت�شام الدراز؛ 
للتحقي���ق معه حول عما اإذا كان مر�ش���ًدا لرجال االأمن 
من عدم���ه. واأ�ش���افت اأن املتهم الثال���ث وباالتفاق 
مع املتهم الرابع اتفقا على ا�ش���تدراج املجني عليه، 
وعقب انتهاء جمل�س الق���راءة يعودان من طريق اأحد 
امل�شايف وامل�شمى ب� “م�شيف اأم املوؤمنني” وغرفة 

الكهرباء.
وبالفعل توّجه املتهم الرابع ب�شيارته م�شاء يوم 
3 اأكتوب���ر 2016 اإلى منزل املجني عليه وا�ش���طحبه 
اإل���ى منطق���ة ال���دراز، وتوجها اإل���ى جمل����س القراءة، 
وعق���ب انته���اء املجل����س ان�رشف���وا م���روًرا بامل���كان 
املتف���ق عليه، فق���ام املتهم الثالث باإب���الغ املتهم 
االأول بان�رشافهم، والذي طلب منهم االنتظار اأ�ش���فل 

اإحدى البنايات باملنطقة.
يف حني توّجه املتهم الث���اين واآخرون جمهولون 
وخطفوا املجني عليه و�ش���عدوا به اإلى داخل البناية 
امل�ش���ار اإليها، وظّل املتهم الثالث اأ�ش���فلها يراقب 
له���م الطريق، واعت���دى علي���ه املختطف���ون ببع�س 
االأدوات الرا�شة حلمله على االعرتاف لهم باأنه يعمل 

مر�شًدا لل�رشطة.
وبعد اأن َيِئ�َس املعتدون من احل�ش���ول على اأية 

معلومة من املجني عليه عما اإذا كان مر�ش���ًدا لل�رشطة 
من عدم���ه، �رشقوا هاتفيه النقال���ني، ونزلوا به حيث 
كان مقيًدا ب�رشيط بال�شتيكي وفاقًدا للوعي وبه اآثار 
دماء على مالب�ش���ه، واألقوه يف �ش���ارع الربيد مبنطقة 
الدراز. وعقب مرور عدة اأيام علم املتهم الثالث باأن 
املجني عليه منّوم يف امل�شت�شفى، فتقابل مع املتهم 
الراب���ع واأبلغه االأخري باأن لدي���ه حقيبًة تخ�س املجني 
عليه حتوي عل���ى حمفظته واأغرا�س اأخ���رى، فاأخذها 

منه وقام بحرقها.
فيما ورد بالغ بالعث���ور على املجني عليه فاقًدا 
للوع���ي، ومت اإيداعه بالرعاية املركزة يف م�شت�ش���فى 
ال�شلمانية، اإال اأنه بتاريخ 9 اأكتوبر 2016 تويَف متاأثًرا 

مبا تعّر�س له من اإ�شابات متفرقة.
وثبت بتقرير الطبيب ال�رشع���ي اأن وفاة املجني 
يَّة  عليه وفاة اإ�ش���ابية نتيجًة لتعر�ش���ه الإ�شابات ر�شِ
متع���ددة باأنح���اء ج�ش���ده املختلف���ة )الراأ����س والوجه 
ال�ش���در والبط���ن واالأط���راف(، كما تب���ني اأنه قد مت 
تقيي���ده الأن االإ�ش���ابات الت���ي به حدثت با�ش���تخدام 
اأدوات �ش���لبة را�ش���ه كالهوز والع�ش���ي، موؤك���ًدا اأن 

الوفاة حدثت من م�شاعفات االإ�شابات جمتمعة.
واأك���دت حتري���ات املباحث ا�ش���رتاك املتهمني 
واآخري���ن جمهول���ني يف ارت���كاب الواقعة عل���ى النحو 

املتقدم.
ويف التحقي���ق مع املتهم الثال���ث اعرتف باأنه ال 
يعرف املجني عليه �شخ�ش���يًّا، ولكن���ه راآه مع املتهم 
الرابع، ويف يوم الواقعة التقى باملتهم االأول، والذي 
اأخ���ربه خالل تواجده���م يف جتمهر اأمام منزل عي�ش���ى 
قا�ش���م، باأن �ش���ديق املتهم الراب���ع “املجني عليه” 

يعمل خمرًبا الأفراد ال�رشطة، وقد تاأكد من ذلك.
واأ�شاف اأن االأول طلب منه الرتتيب ال�شتدراجه 
عن طريق �شديقه املتهم الرابع اإلى منطقة التجمهر 

يف الدراز؛ ل�شوؤاله عن عمله مع وزارة الداخلية.
واأو�ش���ح الثالث اأن املته���م الرابع جلب بالفعل 
ال�ش���اب املجن���ي عليه، و�ش���لك املتهم���ون جميعهم 
طريًق���ا خالًيا من املارة، وانتظ���روا حتى االنتهاء من 
القراءة اأمام منزل عي�ش���ى قا�ش���م، ثم �شحبوا املجني 
عليه، والذي كان حينها ي�رشخ، اإال اأن ال اأحد ي�ش���معه؛ 
ب�ش���بب ارتفاع اأ�شوات امليكروفونات كون اأنه وافق 

مو�شم عا�شوراء واإحياء مرا�شم العزاء.
وتابع، اأنهم اأدخل���وه اإلى اإحدى البنايات وطلبوا 
من���ه -اأي املتهم الثالث- اأن يراقب املكان اأ�ش���فل 
البناي���ة، م�ش���رًيا اإل���ى اأنه���م نزل���وا بعد �ش���اعة وهم 
يحمل���ون املجني عليه غارًقا يف دمائه وال يتحرك، ثم 
األقوه خارج منطقة الدراز بالقرب من مكتب الربيد.

رف�ش���ت حمكمة اال�ش���تئناف العليا اجلنائية 
االأولى، ا�ش���تئناف ُمدان باإخفاء ابن �شقيق زوجته 
يف منزل���ه رغم علمه اأنه حمكوم عليه بال�ش���جن 10 
�شنني بق�شية حرق ملركز �رشطة، واأيدت معاقبته 
باحلب�س ملدة �شنة واحدة فقط، بعد اأخذته حمكمة 
اأول درج���ة بق�ش���ط م���ن الراأفة. فيم���ا اأيدت ذات 
العقوبة بحق زوجة امل�ش���تاأنف، وهي عمة املتهم 
املطل���وب لالأجه���زة االأمنية، اإال اأنه���ا قررت وقف 
تنفي���ذ العقوبة ملدة 3 �ش���نوات تب���داأ من تاريخ 
�ش���دور احلكم؛ وذل���ك نظًرا لظروف ومالب�ش���ات 
الدعوى. وتعود التفا�ش���يل اإل���ى ورود معلومات 
عن طريق م�شادر �رشية، مفادها اأن اأحد االأ�شخا�س 
املحكوم عليهم بال�ش���جن 10 �ش���نوات يف ق�شية 
حرق مركز �رشطة اخلمي�س، ق���د مت اإخفاوؤه يف اأحد 
املنازل مبنطقة ال�ش���ناب�س. ونف���اًذا الإذن النيابة 
العامة بتفتي�س املنزل، متكن اأفراد ال�رشطة فعالً 
من القب�س على املحكوم عليه الهارب من قب�شة 
ال�رشطة، اإ�ش���افة الأ�ش���حاب املنزل عمته وزوجها، 
واللذي���ن اعرتفا اأنهم���ا اأخفياه فع���اًل حتى ال يتم 

القب�س عليه، كونه ابن �شقيق الزوجة.
وثب���ت للمحكم���ة اأن الزوج���ني يف الفرتة من 
اأغ�ش���ط�س وحتى نوفمرب من الع���ام 2016، اأخفيا 
بنف�ش���هما املحكوم عليه بال�شجن 10 �شنوات مع 

علمهما بذلك، يف منزلهما الكائن بال�شناب�س.

تاأييد احلب�س �شنة لزوجني 
اأخفيا مطلوًبا مبنزلهما

الع�شفور: �شيانة 25 منزال مبيزانية 200 األف دينار

مناق�شة االهتمام بتطوير الكوادر البحرينية 
توجه لتطبيق اأول برتوكول طبي ل�رصف “م�شيالت الدم”

ال�شالح توجه حلل م�شاكل املر�شى فوًرا 

جتنبا الإ�شابة املر�شى باجللطات بعد العمليات الكربى... ال�شالح:

لدى ا�شتقبالها املر�شى مبدخل العيادات اخلارجية ب�“ال�شلمانية”

بدور املالكي من ال�شلمانية 

ذكرت وزيرة ال�ش���حة فائقة ال�شالح باأن الوزارة 
م�شتمرة يف تطوير اخلدمات الطبية العالجية والوقاية 
و�ش���من التوجيهات ال�ش���امية من لدن رئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليفة، ف�شموه يحر�س على اأن تكون اخلدمات الطبية 

املقدمة للمواطنني واملقيمني يف اأف�شل �شورة.
واأك���دت اأن ال���وزارة ت�ش���ع يف اأولوي���ات خططها 
تفعي���ل الربام���ج الوقائي���ة وبرام���ج الك�ش���ف املبكر 
لالأمرا����س متزامنة م���ع خططها التثقيفي���ة والتوعية 
لكاف���ة �رشائ���ح املجتمع ح���ول كل املجاالت ال�ش���حية 

والطبية.
واأ�ش���ارت الوزيرة يف ت�رشيحات �ش���حفية اإلى اأن 
ا يف ال���وزارة لتطبيق برتوكول طبي  هن���اك توجًها عامًّ
جديد ي�شب يف �شالح املر�ش���ى ولتجنيبهم االإ�شابة 
باجللطات املحتملة ويعتمد على اإعطاء املر�شى بعد 
العمليات اجلراحية الكربى “م�ش���يالت للدم”، خا�شة 
كبار ال�شن ومر�شى االأمرا�س املزمنة، والذين يعانون 

من اأمرا�س القلب اأو ال�شمنة.
ج���اء ذلك، خالل احتف���ال الوزارة بي���وم “اجللطة 
العاملي” بالتزامن مع احتفال منظمة ال�شحة العاملية 
وجمي���ع العامل به���ذا اليوم بع���د اأن اأقرت���ه املنظمة، 
حي���ث قام���ت ال�ش���الح بجولة عل���ي اجنح���ة املعر�س 
الذي نظمته اأق�ش���ام جممع ال�شلمانية الطبي مبختلف 

تخ�ش�شاته.

مهدي: 15 % يصابون بالجلطات بعد 
العمليات الكبرى 

بدورها، ك�شفت ا�شت�شارية اأمرا�س دم االأطفال 
بال�ش����لمانية جن����اة مه����دي اأن 10 % م����ن املر�ش����ى 

ي�ش����ابون بجلط����ات بع����د العمليات، مبين����ة اأن ذلك 
يحّتم عليهم ا�ش����تخدام م�ش����يالت الدم ل�شتة �شهور 
بعد العملية لتجنب االإ�ش����ابة باجللطات، مو�شحة اأن 
اجللطات ثالثة اأنواع اإما اأن تكون قلبية اأو دماغية اأو 
جلطات رئوية، مبينة اأن اخلطورة يف االإ�ش����ابة تكمن 
يف اأن����ه ال توج����د اأعرا�س مر�ش����ية ميكن ت�ش����خي�س 

املري�س باإ�شابته بها.
و�ش����ددت على اأن اجللطات ب�شكل عام اأ�شبحت 
ا لدى االأطفال،  متزايدة يف العامل والبحرين خ�شو�شً
م�ش����رية اإل����ى اأن هناك م����ن يولدون وهم م�ش����ابون 
بجلط����ات يف الكل����ى عن����د ال����والدة وهن����اك اأطف����ال 
ي�ش����ابون بجلط����ات وعمرهم 5 اأيام فقط، مو�ش����حة 
����ا وقبل اإدخال املر�ش����ى  اأن االأطب����اء يقوم����ون حاليًّ
للعملي����ات اجلراحي����ة الك����ربى مبعرف����ة اأي عوام����ل 
خط����ورة لديهم قد ت����وؤدي الإ�ش����ابتهم بجلطات بعد 

العملية.
واأو�ش����حت اأن هن����اك 900 األف حال����ة يف اأمريكا 
ميوت منها 100 األف �ش����خ�س بن�ش����بة 10 15- %، 

مبينة اأن هناك تزايًدا يف اإ�ش����ابة االأطفال باجللطات 
حيث مت ر�شد حاالت ملواليد اأ�شيبوا باجللطات بعد 

الوالدة مبا�رشة.
واأردفت اال�شت�شارية جناة اأنه ميكن الأي �شخ�س 
اأن ي�ش����اب باجللطة ولكنه معر�س لالإ�ش����ابة ب�شكل 
اأك����رب اإذا كان ال يتح����رك كث����رًيا اأو اإذا كان م�ش����ابا 
م�ش����اكل �شحية كال�شكري وال�ش����منة، م�شرية اإلى اأن 
معظم اجللط����ات الدموية حتدث بعد اإقامة املري�س 
يف امل�شت�ش����فى لف����رتات طويل����ة وي����زاد خطرها يف 
�ش����ن ال�ش����تني اأو كان يعاين م����ن ال�ش����منة اأو يعالج 

بالهرمونات البديلة.
وعن اأعرا�س اإ�ش����ابة االأوردة العميقة اأو�ش����حت 
مهدي اأن اأهم اأعرا�ش����ها الت�ش����نج واالحم����رار واالأمل، 
بينما تكون اأعرا�س اجللطة الرئوية متمثلة ب�ش����يق 
يف التنف�س وب�ش����عال م�ش����حوب بالدم وت�ش����ل حلد 
االإغم����اء، مبين����ة، يج����ب ا�شت�ش����ارة الطبي����ب يف حالة 
التعر�����س اأو ح�ش����ول ه����ذه االأعرا�����س خا�ش����ة لدى 

مر�شى ال�شكري والقلب.

يف لفت���ة اإن�ش���انية وخالل جولة وزيرة ال�ش���حة 
فائقة ال�ش���الح باملعر�س، وال���ذي اأقيم يف مدخل 
العي���ادات اخلارجية بال�ش���لمانية ومع موعد انتظار 
املر�ش���ى للدخ���ول عل���ى االأطب���اء، وعن���د روؤيتهم 
للوزي���رة باملعر�س حت���ى اجتهوا، ولك���ن الوزيرة 
قطعت جولتها وا�شتقبلت املر�شى من املواطنني 
الذي���ن جتمع���وا حوله���ا بابت�ش���امة ورحابة �ش���در 
ورف�شت اأن مينعهم اأحد من اللجوء اإليها اأو منعهم 

من احلديث معها.
وكمواطن���ة بحرينية ب�ش���يطة، ولي�س “وزيرة” 
جتاذب���ت معه���م احلديث بكل اأريحية، وا�ش���تمعت 
ملقرتحاته���م ومالحظاته���م، حيث عر�ش���وا عليها 
بع�س امل�ش���اكل التي تعرت�شهم وتواجههم خالل 

وجودهم يف جممع ال�شلمانية الطبي.
 ووجه���ت م�ش���وؤويل ال���وزارة املرافقني معها 
بالزيارة اإلى التوا�شل فوًرا معهم واإنهاء معاناتهم 
و�رشعة حل م�شكالتهم، داعية املر�شى اإلى زيارتها 

يف مكتبها املفت���وح اأمام اجلميع، م�ش���رية اأن هذه 
ه���ي التوجيه���ات التي اأمرنا بها �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي، رئي�س ال���وزراء، والتي نعم���ل بها جميعا 

كوزراء وم�شوؤولني.
وق���ّدر املواطنون هذه اللفتة لوزيرة ال�ش���حة 

ا، واأ�ش���ادوا بها، وبتجاوبها معهم بهذه  تقديًرا جمًّ
ال�ش���ورة اجلميلة التي بعثت االطمئنان والراحة يف 
ا، معربني  نفو�ش���هم، وهم كمر�ش���ى بحاجة لها جدًّ
عن �شكرهم لوزيرة ال�شحة على هذا املوقف الذي 

�شيبقى يف نفو�شهم كذكرى طيبة وعطرة دوًما. 

• وزيرة ال�شحة مع امل�شاركني يف الفعالية	

•  الوزيرة ت�شتمع ملقرتحات ومالحظات املر�شى يف جممع ال�شلمانية الطبي	

ال�ش���مالية:  املحافظ���ة   – اجلنبي���ة 
بح���ث حمافظ ال�ش���مالية علي الع�ش���فور 
م���ع املدير التنفيذي ملجموعة ال�ش���احية 
اأحمد يو�ش���ف كاأحد امل�شاهمني يف م�رشوع 
“بي���وت”، وذلك �ش���من خط���ة املحافظة 
لتح�ش���ني مرافق 25 بيًتا من منازل االأ�رش 
املع���وزة يف خمتل���ف مناط���ق املحافظ���ة 
مبيزانية قدره���ا 200 األف دينار، مبعدل 
تكلف���ة 8 اآالف دين���ار ل�ش���يانة الوح���دة 
ال�ش���كنية، بع���د جناح تنفي���ذ 9 مناذج يف 

املنطقة الغربية.
وتن���اول االجتم���اع الذي ح����رشه مدير 
اإدارة اخلدم���ات الهند�ش���ية واال�ش���تثمار 
خال���د حاج���ي، ومدي���ر اإدارة املعلوم���ات 
ورئي����س  ال�ش���اعاتي،  ح�ش���ن  املتابع���ة 
العالق���ات العام���ة واالإعالم مال���ك الغ�رشة 
تو�ش���عة قائم���ة الداعم���ني للم����رشوع من 
القط���اع اخلا����س بغر����س زي���ادة اأع���داد 

املنازل التي ي�شملها التطوير.

واأو�شح الع�ش���فور اأن امل�رشوع الذي 
انطل���ق يف �ش���هر يناير من الع���ام 2014 
اأجن���ز تطوي���ر 9 من���ازل، ويرتك���ز العمل 
عل���ى االهتم���ام بالبيئة الداخلية ل�ش���كن 
ذوي الدخ���ل املح���دود وخل���ق بيئة الئقة 
لل�ش���كن، وتلم�س االحتياجات االأ�شا�ش���ية 
لالأ����رش املعوزة، ع���الوًة عل���ى الرتغيب يف 
العم���ل التطوعي، وجعل���ه ذا اأولوية لدى 
االأهايل يف مناطقه واإبراز الدور التكافلي 
بني اأفراد املجتمع، حتت مظلة املحافظة 

ال�شمالية )كلنا �رشكاء يف ال�شالم(.
من جهته، اأبدى اأحمد يو�شف �شعادته 
بهذا امل�رشوع اخلريي ذي البعد االجتماعي 
والتكافلي، معرًبا عن اال�شتعداد لالإ�شهام 
من خالل املحفظة اخلريية التي اأن�ش���اأتها 
امل�ش���اريع  لدع���م  ال�ش���احية  جمموع���ة 
اخلريية، ومت االتفاق على و�ش���ع برنامج 
عمل م�ش���رتك بني املحافظ���ة واملجموعة 

لبدء العمل.

رئي����س  ا�ش���تقبل  بن���ا:   - املنام���ة 
ديوان اخلدمة املدني���ة اأحمد الزايد وزير 
املوا�ش���الت واالت�ش���االت كم���ال حممد، 
وذل���ك يف اإط���ار التعاون امل�ش���رتك بني 
الدي���وان وال���وزارة فيما يتعل���ق بتطوير 

املوارد الب�رشية.
ومت خ���الل اللق���اء بح���ث العديد من 
املوا�ش���يع والت���ي ت�ش���ب يف االهتم���ام 
بتطوي���ر الكوادر البحريني���ة والعمل على 
رفع م�شتوى االإنتاجية فيما يتعلق بقطاع 
املوا�ش���الت واالت�ش���االت باململك���ة مبا 

ي�شهم يف رفعة اململكة.
واأ�ش���اد الزاي���د بال���دور الكبري الذي 

يقوم ب���ه الوزير م���ن اأجل تطوي���ر البنية 
التحتية خلدمات املوا�ش���الت االت�شاالت 
وتلبية احتياج���ات ومتطلبات املواطنني 
اأف�ش���ل اخلدمات  واملقيم���ني وتق���دمي 
بال�شكل الذي يتنا�شب مع تنفيذ وحتقيق 

ا�شرتاتيجيات الوزارة واأهدافها.
م���ن جانب���ه، اأعرب وزير املوا�ش���الت 
وتقدي���ره  �ش���كره  ع���ن  واالت�ش���االت 
لدي���وان اخلدم���ة املدني���ة وما يق���وم به 
االأداء  وال�رشع���ة يف  م���ن جه���ود متمي���زة 
وتقدمي اخلدمات الت���ي يتوالها الديوان 
مب���ا ينعك����س اإيجاًبا على كاف���ة اجلهات 

احلكومية بالدولة.



“انف�صتكورب” يدر�س �صفقات 
ا�صتحواذ يف الواليات املتحدة

املنامة - اإنف�صتكورب: قال رئي�س جمل�س االإدارة 
التنفيذي لبنك اإنف�صتكورب )INVCORP(، املدرج 
ببور�ص���ة البحري���ن، اإن البن���ك يدر����س حالي���اً اإمكانية 
اال�ص���تحواذ على مزيٍد م���ن العق���ارات يف املدن عالية 
النم���و يف خمتلف اأنحاء الواليات املتح���دة، وفقاً لبياٍن 

�صحايف. 
واأ�ص���ار حممد حمفوظ العار�ص���ى، يف بي���اٍن للبنك 
اأم�س الثالثاء، اإلى اأن ذراع اال�صتثمار العقاري للبنك يف 
الواليات املتحدة ا�ص���تثمرت اأكرث من 1.8 مليار دوالر 

يف عقارات �صناعية خالل ال�18 �صهرا املا�صية.

“بتلكو” �رشيكا ل�”اأمازون” يف خدمة االت�صال املبا�رش 
 

املنامة - بتلكو: اأعلنت بتلكو عن �رشاكتها مع خدمة االت�صال املبا�رش من خدمات اأمازون ال�صبكية، 
حيث �صتكون بتلكو مبوجب هذه ال�رشاكة اأول مزود لهذه اخلدمة يف اململكة، والتي تتيح لعمالئها يف 
املنطقة اإمكانية االت�ص����ال املبا�رش مع البنية التحتية ل�رشكة اأمازون للخدمات ال�ص����بكية )AWS( عن 

طريق �صبكة بتلكو العاملية.
 وذكر بيان عن بتلكو اأم�س اأنه “ميكن للموؤ�ص�صات الراغبة يف االت�صال بخدمات اأمازون ال�صحابية 
واال�ص����تفادة م����ن ميزة املرونة والتدرج واالأمن الت����ي توفرها، اأن تقوم بذلك من خالل اإجراء ات�ص����ال 
مبا�����رش وخا�����س عرب �ص����بكة بتلكو العاملية. وتوف����ر هذه اخلدمة للعمالء ات�ص����اال اآمًنا يت�ص����م باملرونة 
واملوثوقية عرب �ص����بكة بتلكو العاملية من اأجل اال�صتفادة من خدمات اأمازون ال�صحابية االأكرث طلًبا”. 
وقال رئي�س قطاع االأعمال العاملية ب�رشكة بتلكو عادل الديلمي اإن ال�رشكات واملوؤ�ص�ص����ات تتجه حالياً 
اإلى تقنية التخزين ال�ص����حابية يف تطبيقاتها التجارية املهمة، فقد اأ�ص����بح االأمن ال�ص����بكي وم�ص����توى 

االأداء عنا�رش حا�صمة للنجاح.
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اقتصاد
732 معاملة على نظام اخلدمات ال�سناعية با�ستثمار 25.3 مليون دينار

خالل افتتاح ملتقى التجارة االإلكرتونية 2017... املوؤيد:

زينب العكري من املنطقة الدبلوما�سية

ك�صف وكيل وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة 
ل�ص���وؤون التجارة، نادر املوؤيد، اإن جمموع املعامالت 
املنج���زة على نظ���ام اخلدمات ال�ص���ناعية منذ بداية 
الع���ام اجلاري بل���غ 732 معامل���ة باإجمايل ا�ص���تثمار 
للرتاخي�س ال�ص���ناعية و�ص���ل ح���وايل 25.3 مليون 
دين���ار، واأن نظام “�ص���جالت” ال���ذي اأطلقته الوزارة 
منت�ص���ف العام 2016، برعاية م���ن ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي االأمري �ص���لمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، وقد بلغ عدد املعام���الت املنجزة عربه نحو 
141.59 األ���ف معاملة مبجم���وع راأ�س مال بلغ حوايل 

64.01 مليون دينار منذ مطلع العام 2017.
جاء ذلك خالل افتت���اح الوكيل ملتقى ومعر�س 
التج���ارة االإلكرتوني���ة للموؤ�ص�ص���ات التجارية 2017 
نيابة ع���ن وزير ال�ص���ناعة والتجارة وال�ص���ياحة زايد 
الزي���اين، ويعق���د املعر����س لل�ص���نة الرابع���ة عل���ى 
الت���وايل، واأقيم هذا الع���ام ب�رشاكة اإ�ص���رتاتيجية مع 
�ص���ندوق العمل )متكني( وجمعية البحرين ل�رشكات 
التقني���ة )بت���ك(، وبدع���م ف�ص���ي من �رشك���ة اخلليج 

للبرتوكيماويات.
واأ�ص���اف املوؤيد اأن ال���وزارة طرحت موؤخراً جملة 
من املب���ادرات االإلكرتونية الت���ي تتطلع من خاللها 
اإل���ى تب�ص���يط اإجراءات عم���ل املوؤ�ص�ص���ات التجارية، 
والرتكيز على امل�ص���اريع ال�ص���غرية لالأفراد ب�ص���كل 
خا�س، منها مبادرة “�ص���جلي” التي ت�ص���مح لالأفراد 
البحرينيني مبمار�ص���ة جمموعة من االأن�صطة التجارية 
البال���غ عددها حتى االآن 39 ن�ص���اطاً من دون احلاجة 
اإل���ى فتح مقر خا�س بامل����رشوع، اأو وجود عنوان حمل 
دائ���م، فهذه اخلا�ص���ية تعطي امل�ص���تفيد ال�ص���فة 

القانونية ملزاولة اأعماله. 
وتابع خالل كلم���ة األقاها يف امللتقى اأن الوزارة 
اأطلق���ت يف نهاي���ة العام املا�ص���ي نظ���ام اإلكرتوين 
متكامل للخدمات ال�ص���ناعية مث���ل متابعة معامالت 
الرتاخي�س ال�ص���ناعية وت�صجيل املن�صاآت ال�صناعية 
يف البحري���ن، وخدم���ة االإعفاء من الر�ص���وم اجلمركية 
عل���ى م�ص���تلزمات ال�ص���ناعة، وغريها م���ن اخلدمات 
تق���دمي  ت�ص���هيل  اأ�ص���همت يف  الت���ي  االإلكرتوني���ة 
الطلبات اإلكرتونياً دون احل�صور �صخ�صياً، واإذ توؤكد 
ال���وزارة ا�ص���تمرارية جهوده���ا يف اإط���الق املبادرات 
الهادف���ة بالدرج���ة االأول���ى اإل���ى تذلي���ل العقب���ات 
وت�ص���هيل االإج���راءات لكافة املتعامل���ني معها، من 
خالل اأمتت���ة اخلدمات املقدمة اإلى اجلمهور والتوجه 

الى التكامل يف الربط مع اأنظمة اجلهات االأخرى.
واأو�صح املوؤيد اأن اإقامة امللتقى لل�صنة الرابعة 
على التوايل يعك�س بال �ص���ك دعم الوزارة امل�ص���تمر 
جلمي���ع القطاع���ات االقت�ص���ادية ب���كل م���ا ت�ص���مله 
م���ن م�ص���تويات وباالأخ����س املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���غرية 

واملتو�ص���طة، وقطاع رجال االأعمال وامل�ص���تثمرين، 
“ويدفعن���ا نح���و ذل���ك طموحنا امل�ص���رتك م���ن اأجل 
االرتقاء به���ذا القطاع اأفراداً وموؤ�ص�ص���ات، ومتكينه 
م���ن اأداء دوره الوطن���ي يف التنمي���ة االقت�ص���ادية، 
وبال�ص���كل الذي يحقق توجهات القي���ادة واحلكومة 
وباالأخ����س الروؤي���ة االقت�ص���ادية 2030، فدخولن���ا 
لع�رش احلو�صبة ال�ص���حابية يحتم علينا بال �صك تعزيز 
البنية التحتية الت���ي حتتاجها التطبيقات املتطورة 
يف ه���ذا القطاع احلي���وي واله���ام، وال نغفل هنا دور 
القطاع اخلا�س الذي يرتبط جناحنا بنجاحه وتطوره، 
فاأهدافنا م�ص���رتكة وتطلعاتن���ا طموحة ومبادراتنا ال 
ميكن اأن تتحقق دون العمل امل�ص���رتك والتن�ص���يق 

بني جميع االأطراف”.

 الحوسبة السحابية
واأ�صار املوؤيد اإلى اأهمية اال�صتمرار يف تنظيم 
مثل هذه الفعاليات الهادفة اإلى توعية اأ�صحاب 
املوؤ�ص�صات التجارية ال�صغرية واملتو�صطة حول 
التح���ول االإلكرتوين الذي ي�ص���هده العامل اليوم، 
عرب مزج اأحدث احللول التقنية واأبرزها احلو�صبة 
ال�صحابية مع و�صائل الدعم املي�رشة لتمكنهم من 
اإ�ص���افة نقلة نوعية نح���و االرتقاء باأداء ال�ص���وق 
االإلكرتوني���ة البحرينية كي حتت���ل املكانة التي 
ت�ص���تحقها على خارط���ة نظرياتها من االأ�ص���واق 
العاملي���ة الناجح���ة، اإ�ص���افة اإل���ى دور مثل هذه 
الفعالي���ات يف حتقي���ق اإ�ص���رتاتيجيات احلكومة 
وروؤي���ة 2030. وق���ال “يتج���ه الع���امل اليوم نحو 
االقت�صاد الرقمي املبني على ا�صتخدام القنوات 
الرقمي���ة التي تع���زز بدورها النمو االقت�ص���ادي 
وتدفع بعجلته اإلى االأمام، وذلك يتطلب الرتكيز 
عل���ى التج���ارة االإلكرتونية مبختل���ف حتدياتها، 
وتنظيمنا للملتقى يهدف يف م�ص���مونه ملواكبة 
اأب���رز م���ا اأنتجت���ه التكنولوجيا احلديث���ة وعر�س 

الت���ي  والعاملي���ة  املحلي���ة  التج���ارب  اأف�ص���ل 
اعتمدتها تلك املوؤ�ص�ص���ات التجارية عرب اأحدث 
التطبيقات االإلكرتونية، التي بدورها تتما�ص���ى 
مع اخلطى امل�ص���تقبلية نح���و التحول اإلى جمتمع 

االقت�صاد املعريف”.
التج���ارة  اإح�ص���ائيات منظم���ة  “اإن  واأ�ص���اف 
 )eCommerce Foundation( االإلكرتوني���ة 
التي ن�رشتها يف �صبتمرب 2016 تعزز �صحة مثل هذه 
التوجه���ات، حي���ث اأكدت ت�ص���اعف حجم معامالت 
التج���ارة االإلكرتونية ب���ني االأفراد واملوؤ�ص�ص���ات 
يف منطق���ة ال�رشق االأو�ص���ط وافريقي���ا لعام 2016 
وو�ص���لت اإلى ما يق���ارب 26 ملي���ار دوالر، وذلك 
�صمن 150 مليون م�صتخدم لالإنرتنت يف املنطقة 
للع���ام ذات���ه، ويف املقاب���ل ف���اإن زي���ادة مع���دل 
من���و التج���ارة االإلكرتوني���ة العاملية ب���ني االأفراد 
واملوؤ�ص�صات تقدر ب� 17.5 % ليبلغ 1.6 تريليون 
دوالر، فكل ذلك يدفعنا نحو املزيد من اال�صتثمار 
يف اأن�ص���طة التجارة االإلكرتونية، واال�ص���تفادة من 
الفر����س الديناميكي���ة التي ت�ص���اعد عل���ى تبادل 
اخل���ربات واملعلومات يف �ص���تى التطبيقات، االأمر 
الذي �صي�ص���اهم يف تاأهيل املجتم���ع البحريني كي 
يتمكن م���ن خماطبة ال�ص���وق االإلكرتونية العاملية 
من منطلق ال�رشي���ك القادر على االإنت���اج، واملهياأ 

لال�صتهالك”.
من جانبه، اأكد الرئي�س التنفيذي ل�ص���ندوق 
العم���ل )متك���ني(، اإبراهيم جناحي، عل���ى اأهمية 
دع���م خمتلف املبادرات التي تع���ود بالنفع على 
املنظوم���ة االقت�ص���ادية والتجاري���ة يف اململكة، 
الفت���اً اإل���ى حر����س متكني م���ن خ���الل �رشاكتها 
االإ�ص���رتاتيجية يف هذا امللتق���ى يف التاأكيد على 
دوره���ا يف منح ال�ص���وق البحرين���ي كل مقومات 
اال�ص���تدامة والتناف�صية باأعلى املعايري الدولية، 
وامل�ص���اركة الفاعلة يف جت�ص���يد روؤي���ة البحرين 

االقت�صادية 2030.
فيما األقى كلمة �ص���ندوق العمل “متكني”، 
الرئي�س التنفيذي للخدمات املوؤ�ص�ص���ية يو�صف 
د�ص���كوين، موؤك���دا عل���ى دور امللتق���ى يف فتح 
املجال اأمام تو�صيع اآفاق تبادل اخلربات ون�رشها 
والتعاون مع املوؤ�ص�صات الدولية العريقة، ف�صالً 
ع���ن االطالع عل���ى التطبيقات احلديثة واأف�ص���ل 
املمار�ص���ات الدولية، كركيزة اأ�صا�ص���ية يف دعم 

جهود التطوير امل�صتدام للموؤ�ص�صات التجارية.
واإل���ى جان���ب ذلك نوه���ت جمعي���ة البحرين 
ل�رشكات التقنية اإلى اأهمية هذه الفعاليات التي 
تلقي ال�ص���وء على واقع التج���ارة االإلكرتونية يف 

منطقة اخلليج، وتناميها على االأ�صعدة كافة. 
واأ�ص���ادت الكلم���ة الت���ي األقاه���ا اأم���ني ����رش 
اجلمعي���ة را�ص���د �ص���نان، بق���درة ال���وزارة عل���ى 
ا�ص���تمرارية الفعالية، وجناحه���ا يف حتويلها اإلى 
بوتق���ة دوري���ة يلتقي ح���ول مائدته���ا االأطراف 
الن�ص���طة يف �ص���وق التجارة االلكرتونية، من اأجل 
تب���ادل وجه���ات النظ���ر ب�ص���اأن اإمكاني���ة تطوير 
اأدائها يف ال�صوق البحرينية على وجه اخل�صو�س، 

واخلليجية على نحو عام.
وركزت اجلمعية على �رشورة التاأ�صي�س لنظام 
�ص���دى )Echo System(، ق���ادر، وبالكف���اءة 
املطلوبة على تهيئة ال�صوق البحرينية كي تكون 
ق���ادرة عل���ى مواكبة التط���ورات التي ت�ص���هدها 
اأ�ص���واق التجارة االإلكرتوني���ة، ويف املقدمة منها 
ذلك التحول من املمار�صات التقليدية لها، اإلى 

تلك القائمة على تقنيات احلو�صبة ال�صحابية. 
واأ�صارت الكلمة اإلى اأن هناك قفزات نوعية 
ب���داأت تعرف مكانها، عند احلديث عن من�ص���ات 
التج���ارة االإلكرتونية ميكن االإ�ص���ارة اإلى فئتني 
Bi - )ننها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين 

.)Block Chain( وبلوك ت�صني ،)Coin

 مستقبل التجارة االلكترونية
وناق�صت اجلل�صة االأولى من احللقات النقا�صية 
للملتق���ى التي اأداره���ا رئي�س جمل����س اإدارة جمعية 
البحريني���ة  واملتو�ص���طة  ال�ص���غرية  املوؤ�ص�ص���ات 
عبداحل�ص���ن الدي���ري، وكان مو�ص���وعها “م�ص���تقبل 
التجارة االإلكرتونية”، وحتدث فيه م�ص���وؤول احللول 
ال�ص���حابية بالقطاع احلكومي ب�رشكة مايكرو�ص���وفت 
اخلليج خالد ال�ص���رباوي، م�ص���ريا اإلى دور الو�ص���ائل 
التكنولوجي���ة احلديثة لالرتقاء بالتجارة االإلكرتونية 
ودخ���ول عامل الث���ورة ال�ص���ناعية الرابع���ة، على نحو 
مواٍز، ووا�ص���لت م�ص���وؤول ت�ص���ويق املنتجات مبركز 
البيانات واملعامالت ب�رشك���ة “بتلكو” اأمل املديفع، 
احلديث يف ال�ص���ياق ذاته، حي���ث قدمت اأبرز احللول 
التقنية يف جمال التجارة االإلكرتونية وهي احلو�ص���بة 
ال�ص���حابية والفوائ���د الت���ي تعود على املوؤ�ص�ص���ات 
التجارية ال�صغرية عند تطبيقها. اأما اأبرز املخرجات 
القانوني���ة فقد تط���رق اإليه���ا امل�صت�ص���ار القانوين 
وبروف�ص���ور القان���ون باجلامعة عبدالقادر ور�ص���مه، 
وهي اأهمية التحكيم والتقا�ص���ي االإلكرتوين لتعزيز 
التج���ارة االإلكرتوني���ة وتطبيقاته���ا املتنوع���ة. ويف 
احللقة النقا�صية الثانية التي اأدار احلوار فيها مدير 
�رشك���ة ديجتال ميدل اإي�ص���ت، عبا�س ح�ص���ني، تطرق 
 CH9 رئي����س جمل����س اإدارة �رشك���ة كوربري���ت هب
حمم���د الطوا����س، ملو�ص���وع م�رشعات االأعم���ال واأبرز 
و�ص���ائل الدعم وامل�صاندة التي توفرها للموؤ�ص�صات 
التجارية النا�ص���ئة ورواد االأعمال ع���رب توفري البيئة 
املالئم���ة التي ت�ص���هم يف اإلهام وت�ص���جيع اأ�ص���حاب 
امل�ص���اريع الإطالق اأعمالهم الطموحة على امل�ص���توى 
املحل���ي والعاملي. ومت طرح اأب���رز التجارب الناجحة 
 ،wnna يف هذا املجال وهي: علي حم�ص���ن وم�رشوعه
وعب���داهلل الر�ص���ي وم�رشوع���ه AkalatiK وح�ص���ني 
حاجي وم�رشوع���ه Ingrab واأحمد ال�ص���اري وم�رشوعه 
ProCloud Institute.  وناق����س رئي����س الدع���م 
الفن���ي واخلدم���ات االإلكرتونية من وزارة ال�ص���ناعة 
والتجارة وال�ص���ياحة، اأحمد علي، مو�ص���وع ال�صجالت 
التجاري���ة االفرتا�ص���ية الت���ي اأطلق���ت موؤخ���راً حتت 
عنوان “�صجلي” والتي تدعم وت�صجع م�صاريع االأفراد 
ال�ص���غرية، وبنينّ من خ���الل مداخلته اأنواع االأن�ص���طة 
التجاري���ة التي ميكن مزاولتها م���ن دون احلاجة اإلى 
مقر اأو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 ن�ص���اطاً 
جتارياً واملتطلب���ات الالزمة ملزاولتها والتي تهدف 
اإلى تب�ص���يط اإجراءات تاأ�ص���ي�س املن�ص���اآت الأ�صحاب 
االأعمال احلرة �ص���من اإطار قان���وين. واختتم امللتقى 
مبجموع���ة من التو�ص���يات واالقرتاح���ات البناءة من 
قبل احل�ص���ور واملوؤ�ص�صات التجارية يف هذا املجال، 
كم���ا اأقيم عل���ى هام����س امللتق���ى معر�س م�ص���غر 
للموؤ�ص�ص���ات التجاري���ة ذات العالقة، حيث عر�ص���ت 

اأبرز اخلدمات التي تقدمها للتحول اإلكرتونياً.

• املوؤيد يتقدم امل�صاركني يف امللتقى	

�رسيالنكا ت�ستقطب 2887 �سائحا بحرينيا يف 2016 
كولومبو تطلق معر�صا متنقال باملنامة

قال���ت مدي���رة الت�ص���ويق يف مكت���ب ال�ص���ياحة 
ال�رشيالنك���ي، مادوبه���اين بريي���را اإن “�رشيالنكا تنعم 
باملنتجع���ات الفاخ���رة ووجه���ات العافي���ة، ولديه���ا 
العدي���د م���ن االأ�ص���باب الت���ي جتع���ل االأ�رش م���ن دول 
جمل�س التعاون اخلليج���ي والبحرين تعود اإليها مرارا 
وتكرارا،اذ ا�ص���تقطبت نح���و 2887 �ص���ائحاً بحرينياً 
يف 2016. واأ�ص���افت “تعت���رب �رشيالن���كا واح���دة من 
الوجهات املف�صلة لل�ص���ياح اخلليجيني، حيث نقدم 
جتارب مميزة ومغامرة �ص���فر �صديقة للبيئة تنا�صب 
العائالت واالأفراد، وهذا بدوره يتيح للزائر البحريني 
التعرف على غنى الطبيعة، املواقع الرتاثية واملراكز 
الثقافية، جنبا اإلى جنب مع املهرجانات واملنا�صبات 
املمت���دة على مدار الع���ام”.  واأعلن مكتب ال�ص���ياحة 
ال�رشيالنك���ي عن اإطالقه معر�ص���اً متنق���اُل يف البحرين، 
وذلك بح�ص���ور وف���د رفيع امل�ص���توى من م�ص���وؤويل 
ال�صياحة من �رشيالنكا، �صعياً منهم لرفع عدد ال�صياح 
البحرينيني الذين ي���زورون اجلزيرة الزمردية. وعقد 
هذا احل���دث البارز اأم����س 17 اأكتوب���ر 2017 بفندق 
داون ت���اون روتانا، وجذب نح���و 50 �رشكة من �رشكات 
ال�ص���فر وال�ص���ياحة املرموقة يف البحرين.  وا�ص���ارت 
برييرا الى اأن “ال�صوق البحرينية من االأ�صواق الواعدة 

و امل�ص���تهدفة لتنمية ال�ص���ياحة يف �رشيالنكا،كما يعد 
املعر����س املتنق���ل احل���ايل اأحد االأن�ص���طة الرئي�ص���ة 
الت���ي نقوم به���ا، �ص���عياً من���ا لرت�ص���يخ عالقاتنا مع 
وكالء ال�ص���فر الدوليني، اإ�ص���افة اإلى املحافظة على 
الوع���ي الوثي���ق وربط ����رشكاء �ص���ناعة ال�ص���ياحة يف 
�رشيالن���كا ب�ص���وق املنطقة، من اأجل تو�ص���يع الفر�س 
التجاري���ة ب���ني البلدين، وع���رب هذه املهم���ة نتوقع 
اأن مع���دالت ال�ص���فر اإل���ى بالدنا �صت�ص���تمر يف النمو ، 
مما يع���زز مكانة �رشيالن���كا كوجهة عاملية لل�ص���ياحة 
البيئية وال�ص���ياحة الثقافية والعائلية”. و�ص���ارك ما 
جمموعه 19 من �رشكاء ال�ص���ياحة ال�رشيكالنيني �صمن 
فعاليات املعر�س املتنقل، حر�صاً منهم على تعزيز 
خدمات ال�صيافة الفريدة يف البالد ف�صالً عن ت�صليط 
ال�ص���وء على مناطق اجلذب ال�ص���ياحي الفاتنة مبا يف 

ذل���ك؛ اإيتال���ني �ص���بين�س ترافلز،اأرالي���ا جرين هيلز 
هوتل،اأ�صيان اأدفنت�رشز، ترافيل ماناجيمنت كومباين، 
ب���وك ترافل���ز، ديثيل���م ترافيل ج���روب، اإك�ص���وتيك 
غلوب���ال هوليداي�س،فيجك���و الن���كا هوليداي�س،فان 
هوليداي����س، هامو����س ترافلز،هيل����س تورز،جيتوجن 
ترافل���ز، ماندارين���ا كولومب���و هوت���ل، ويليغاما باي 
ماريوت ري�صورت اأند �صبا، فندق موفنبيك كولومبو، 
نكار ترافلز اأند تورز، �ص���ونواي هوليداي�س تاجنرين 
تورز، فيلوك�ص���ور هوليداي�س وورلد ترافيل �ص���ينرت 
كولومب���و. وكج���زء من االأن�ص���طة الرتويجي���ة املقامة 
ي���زود وكالء ال�ص���فر البحرينيني باأح���دث املعلومات 
والتفا�ص���يل عن الربامج ال�ص���ياحية يف �رشيالنكا من 
خالل العرو�س وور�س العمل و�صل�صلة من االجتماعات 

املعنية بتطوير االأعمال.

املحرر االقت�سادي

االإعالم الرو�سي ي�ستك�سف البحرين عرب “طريان اخلليج” 

املنامة - طريان اخلليج: تعاونت طريان 
اخللي���ج م���ع فن���دق فور�ص���يزونز يف تنظيم 
رحل���ة تعريفي���ة ال�صتك�ص���اف البحرين لعدد 
م���ن ممثلي االإع���الم يف جمال ال�ص���فر واحلياة 
الرو�ص���يني.  وا�ص���تمتع ممثل���و االإعالم خالل 
الزي���ارة باخلدمات واملنتج���ات التي تقدمها 
ط���ريان اخلليج يف اجلو وعل���ى االأر�س، مبا يف 
ذلك قاعة ال�ص���قر الذهب���ي يف مطار البحرين 
ال���دويل، وبزيارة ع���دد من املع���امل املحلية 
ال�ص���هرية؛ وباالإقام���ة يف فندق فور�ص���يزونز 
بالرفاهي���ة  يتمي���ز  ال���ذي  البحري���ن  خلي���ج 
ومبطاعم���ه احلا�ص���لة عل���ى جنوم مي�ص���لني 
للفن���ون املطبخي���ة. وتتخذ ط���ريان اخلليج، 

بامتالكه���ا الإحدى اأكرب �ص���بكات الوجهات يف 
املنطق���ة، مع رحالت يومية متعددة اإلى اأكرث 
من 10 مدن يف ال�رشق االأو�ص���ط؛ موقعاً ممتازاً 
لربط اأوروب���ا واآ�ص���يا يف االجتاهني بعدد من 
الوجهات الرئي�ص���ة يف ال�رشق االأو�صط و�صمال 
افريقي���ا. وكانت الناقل���ة قد اأعلن���ت موؤخراً 
ع���ن زيادة ع���دد رحالتها اإلى مو�ص���كو من 4 
رحالت اأ�ص���بوعية اإل���ى رح���الت يومية، حيث 
�ص���يبداأ العم���ل بجدولة الرح���الت اجلديدة يف 
اآخر اأ�ص���بوع من اأكتوبر. وتتزامن هذه الزيادة 
مع الذكرى الثالثة لبدء ت�صيري رحالت الناقلة 
املبا�رشة من واإلى مط���ار دومديدوفو الدويل 

يف العا�صمة الرو�صية مو�صكو.
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“النـــــــواب” يـنـــاقـــــ�ش اتفـــاقيـــة وقانــــــون “ال�رضيبــــــة االنتقــــائيــــة” خـــــالل 14 يوًما

عدم تاأثر املواطنني واملقيمني بـ“ال�رضيبة االنتقائية”
توقعوا تطبيق القانون يف دي�صمرب املقبل... خمت�صون يوؤكدون لـ“$”:

وكان جمل�ـــش الـــوزراء قـــد وافق يف جل�صـــته 
قانـــون  م�ـــرضوع  علـــى  االأول  اأم�ـــش  االعتياديـــة 
بالت�صـــديق علـــى االتفاقيـــة املوحـــدة لل�رضيبة 
االنتقائية لدول جمل�ش التعاون، والتي حررت يف 
27 نوفمرب 2016 بعد اإقرارها من جلنة التعاون 
املـــايل واالقت�صـــادي بـــدول جمل�ـــش التعـــاون 
لدول اخلليـــج العربية، وقد قـــرر جمل�ش الوزراء 
اإحالته اإلى ال�صـــلطة الت�رضيعية وفق املادة )87( 
مـــن الد�صـــتور، وتت�صـــمن هذه االتفاقيـــة االأطر 
امل�صـــركة املتعلقة ب�صيا�صة ال�رضيبة االنتقائية 
لـــدول جمل�ـــش التعـــاون ب�صـــكل موحـــد و�صـــبل 
حت�صـــيل ال�رضيبـــة االنتقائية، ووفقهـــا تفر�ش 
�رضيبة على ال�صلع ال�صارة ب�صحة االإن�صان والبيئة 
وال�صلع الكمالية وفق القائمة والن�صب ال�رضيبية 
التي حتددها جلنة التعاون املايل واالقت�صـــادي 

لدول جمل�ش التعاون.
وتفر�ش ال�رضيبة  االنتقائية على م�صـــتقات 
التبـــغ بن�صـــبة 100 %، و50 % علـــى امل�رضوبات 
الغازيـــة و�رضيبة بن�صـــبة 100 % علـــى م�رضوبات 
الطاقـــة. وينظـــم م�ـــرضوع القانـــون التعامـــل مع 
حاالت التهـــرب ال�رضيبـــي والعقوبـــات اجلنائية 
االإعفـــاء  وحـــاالت  ال�رضيبـــة  وا�صـــرداد  لذلـــك 
منها، والت�صـــجيل الأغرا�ش ال�رضيبـــة والرخي�ش 

للم�صتودع ال�رضيبي.

بوعلي: مناقشة “الضريبة 
االنتقائية” خالل 14 يوما 

اإلـــى ذلـــك، اأو�صـــح رئي�ـــش جلنة ال�صـــوؤون 
املاليـــة واالقت�صـــادية وجلنة اخلدمـــات، النائب 
عبدالرحمن بوعلـــي اأن م�رضوع قانون الت�صـــديق 
على االتفاقية املوحدة لل�رضيبة االنتقائية لدول 
جمل�ش التعاون وم�رضوع قانون ال�رضيبة االنتقائية 
�صـــيحاالن اإلى جمل�ش النواب وفـــق املادة )87( 
مـــن الد�صـــتور، اإذ يجب البت يف م�ـــرضوع القانون 
خـــالل 15 يوًما من يوم اإحالتـــه على املجل�ش، ثم  
يتم اإحالته على جمل�ش ال�صـــورى �صـــواء ُبت فيه 
اأم ال، )...( واإذا توافق جمل�صـــا ال�صـــورى والنواب 
عليه يعترب نافًذا اأمـــا اإذا مل يتوافقا، فيعود اإلى 

جمل�ش النواب.
ولفـــت بوعلـــي اأن م�ـــرضوع قانـــون ال�رضيبـــة 
االنتقائيـــة باالإمكان تعديله، وفيه �صـــلع حمددة 
“م�صـــتقات التبغ وامل�رضوبات الغازية وم�رضوبات 
الطاقـــة”، وهـــذا مطلـــب للجميـــع، واأعتقـــد اأن 
املجل�ـــش لن يكـــون لديه ممانعة لتمريـــره، )...( 
وننتظـــر اإحالـــة امل�رضوع على املجل�ـــش الذي كان 
يتوجب اأن يكون ا�صـــتدراًكا على جل�صـــة النواب 
املنعقـــدة )اأم�ش الثالثاء(، م�صـــًرا اإلى اأن م�رضوع 
القانـــون �صـــيحال علـــى جلنـــة ال�صـــوؤون املالية 
واالقت�صـــادية وجلنـــة اخلدمـــات ر�صـــمًيا ليتـــم 
مناق�صته االأ�صـــبوع املقبل مع احلكومة، ويتطلب 

ذلك تواجد وزير املالية ال�صتي�صاح االأمر.
وتوقـــع بوعلي مناق�صـــة م�ـــرضوع القانون يف 
جل�صـــة النواب املنعقدة يـــوم الثالثاء 31 اأكتوبر 
اجلـــاري، وهذا اأمر �صـــبه موؤكد اأن يتم مناق�صـــته 

خالل 14 يوًمـــا، موؤكًدا اأن 
ال�رضيبة االنتقائية لن 

توؤثر على املواطن.
يتعلـــق  وفيمـــا 

باالإيــرادات املتوقعة 
مـــن تطبيـــــــق ال�صــــريبة 

االنتقائيـــة، قـــال 
اإيـــــرادات  اإن 

�رضيبـــــــــــة 
القيمـــة 

300 مليـــون  بنحـــو  امل�صـــافة )VAT( تقـــدر 
دينار. اأمـــا اإيرادات ال�رضيبة االنتقائية، ف�صـــيتم 

ا�صتي�صاحها بعد االجتماع مع احلكومة.
وتوقـــع اأن ي�صـــدر قـــرار تطبيـــق ال�رضيبـــة 
االنتقائية مع بداية �صهر دي�صمرب املقبل اأو على 
اأبعد تقدير �صـــهر يناير 2018، مبيًنـــا اأن االأمور 

�صتت�صح بعد االجتماع مع وزير املالية.
قانـــون  م�ـــرضوع  اأن  اإلـــى  بوعلـــي  وتطـــرق 
بالت�صـــديق علـــى االتفاقيـــة املوحـــدة لل�رضيبة 
االنتقائيـــة لـــدول جمل�ـــش التعاون غـــر مرتبط 
مبدة زمنية حمددة، وال ي�صـــتطيع جمل�ش النواب 
تعديله، اإال اأنه يجب املوافقة عليه ومتريره قبل 

مناق�صة م�رضوع قانون ال�رضيبة االنتقائية.
واأكد رئي�ش اللجنة اأن تطبيق قانون ال�رضيبة 
االنتقائيـــة اأمـــر جيد، ولـــن ي�رض املواطـــن ويعد 
اإيـــراًدا جيًدا خلزينـــة الدولة، اإال اأنـــه بينَّ �رضورة 
توعيـــة املواطني من جانب اجلهات املخت�صـــة 
اأن هـــذه ال�رضيبـــة االنتقائية لن ت�رضه و�صـــتوفر 

اإيرادات خلزينة الدولة.

جعفري: مرحلة تحول من اقتصاد 
ريعي إلى مدني

بـــدوره، اأكـــد املحلـــل االقت�صـــادي والرئي�ش 
التنفيـــذي ل�رضكـــة جافكـــون لال�صت�صـــارات اأكـــرب 
جعفـــري اأن ال�رضيبة 
هـــي  االنتقائيـــة 
لالأمام،  خطوة 
االجتاه  ويف 
ل�صحيح  ا

لي�ـــش 

فقـــط لتنويـــع م�صـــادر الدخـــل للحكومـــة، ولكن 
لتقليـــل اأ�رضار بع�ش املـــواد اال�صـــتهالكية، ومن 
هذا املنطلق اأ�صبحنا ن�صاير الدول املتقدمة االآن، 
ونحن نحبذ اال�صـــتهالك يف هذا االجتاه وزيادة عدد 
املواد االنتقائية، ويف الوقت نف�صه نحن نطلب من 
املواطني واملقيمـــي التفهم لهذه االأمور؛ الأنها 
ل�صـــالح املجتمع، ولن ت�صكل �صغوطات مالية، اإذ 
اإن اخليار اأمام امل�صتهلك للحد من ا�صتهالكه لهذه 
املواد الأن يف جمملها م�رضة، واحلكومة تتحمل اأعباء 
ت�صحيح االإفرازات ال�صلبية لهذا اال�صتهالك. وفيما 
يتعلق بالالئحة التنفيذية لل�رضيبة االنتقائية، قال 
املحلل االقت�صـــادي “اإننا نتوقـــع اأن تبداأ احلكومة 
يف ت�صـــكيل جهاز خا�ش لل�رضائب، وهذا اجلهاز يف 
الوقـــت احلا�رض هيكليته غر معروفـــة، لكننا ناأمل 
اأن تكـــون هيئة م�صـــتقلة وتكون مهنيـــة، وهذا ما 

نطمح اإليه”.
ودعـــا جعفـــري لعـــدم القلـــق الأن االقت�صـــاد 
�صيوازن نف�صه، فكما حدث عند رفع اأ�صعار الوقود 
مل ي�صـــعر اأي اأحد ب�صـــيء، وحتى من اأح�ش بارتفاع 
اأ�صـــعار الوقـــود كان لديهـــم اآليـــة للت�صـــحيح يف 
اال�صتهالك، وتقلي�ش احليز ال�صلبي يف اال�صتهالك 

وانكما�ش االإهدار واالإ�رضاف، وفًقا لت�رضيحاته.
ولفت اإلى اأن املواد االأ�صا�صـــية وال�رضورية يف 
حياة االإن�صـــان يف البحرين لن تتاأثر، ويجب التفهم 
وجمـــاراة هذا الو�صـــع؛ الأننا يف مرحلـــة التحول من 

اقت�صاد ريعي اإلى اقت�صاد مدين.
وحول توقيـــت تطبيـــق ال�رضيبـــة االنتقائية، 
قـــال جعفـــري اإن كل املوؤ�رضات تظهـــر اأن ال�رضيبة 
االنتقائية �صيتم تطبيقها يف الربع االأول من العام 

املقبل 2018.
واأ�صـــار اإلى اأن ال�رضيبية االنتقائية �صت�صـــمل 
املـــواد التـــي فيهـــا تبعـــات �صـــلبية، واحلكومات 
الـــدول  جتـــارب  وعـــن  االآن.  التكاليـــف  تتحمـــل 
اخلليجيـــة االأخـــرى، قال جعفـــري اإن االإمارات على 
�صـــبيل املثال �صـــبقتنا يف تطبيقه، ويعد املردود 
فيها كبـــًرا، اإال اأن تاأثر ال�رضيبة االنتقائية عموًما 
لـــن يكـــون تاأثر كبر جـــًدا؛ كونها تعترب �صـــمن 

حزمة م�صادر الدخل للحكومة.

المشعل: ضرورة في 
أسرع وقت

اإلى ذلك، اأو�صـــح  رجـــل االأعمال، 

واملحلل يف ال�صوؤون االقت�صادية يو�صف امل�صعل 
اأن ال�رضيبة االنتقائية هي �رضيبة تختارها الدولة 
لبع�ـــش املـــواد التـــي تكلـــف الدولة م�صـــاريف 
اإ�صافية يف حال لو مل تكن موجودة، فعلى �صبيل 
املثال ال�صجائر م�رضة جل�صـــم االإن�صان وميكن اأن 
توؤذيه، وبالتايل يحتاج عالجا، وذات االأمر ينطبق 
على م�رضوبات الطاقـــة وامل�رضوبات الغازية، وقد 
اختـــارت الدولة هـــذه ال�رضيبـــة االنتقائية بحيث 
يتـــم انتقاء املواد التي ت�صـــبب م�ـــرضة وتكلفها 
مادًيا ب�صـــبب هذه االأ�ـــرضار، )...( ويف هذه احلال 
املـــواد م�رضتها يف العالج ال�صـــحي وتكاليف هذا 
العـــالج، واأعتقد اأن التطبيق يتـــم يف اأ�رضع وقت؛ 
الأنهـــا عبارة عـــن �رضيبـــة تاأخذها اجلمـــارك لدى 

و�صول الب�صائع اإلى املوانئ.
واأ�صـــاف امل�صـــعل اأن ال�رضيبة االنتقائية يتم 
اأخذهـــا على املـــورد للمـــواد امل�صـــتوردة، فعلى 
�صـــبيل املثـــال امل�رضوبـــات الغازية يبلغ �صـــعرها 
حالًيا 150 فل�ًصـــا و�صـــرتفع مع تطبيـــق ال�رضيبة 
االنتقائية اإلى 200 فل�ًصـــا، وذات االأمر ينطق على 
املـــواد االأخرى. واأ�صـــار اإلى اأن اململكـــة العربية 
ال�صـــعودية طبقـــت ال�رضيبـــة االنتقائية وو�صـــل 
�صعر علبة ال�صجائر اإلى 24 ريال ال�صعر وذاتها يف 
االإمارات العربية املتحدة، ويف البحرين �صـــيكون 
ذات االأمر لدى تطبيق ال�رضيبة االنتقائية يف اأ�رضع 

وقت، وقبل نهاية العام اجلاري.
ودلل على �رضعة تطبيـــق ال�رضيبة االنتقائية 
بالقول اإن تاأخر تطبيقها �صـــيوؤدي اإلى م�صكالت 
علـــى حـــدود الدول، اإذ على �صـــبيل املثـــال بقاء 
�صـــعر علبة ال�صـــجائر كما هو يف البحريـــن. اأما يف 
ال�صعودية التي تطبق ال�رضيبة االنتقائية، فو�صل  
�صـــعر العلبة اإلـــى ال�صـــعف، هنا �صـــيتم حتميل 
كميـــات كبرة مـــن البحريـــن اإلى ال�صـــعودية اأو 
انت�صار �صوق �صوداء، اأو جتار �صنطة، داعًيا ل�رضعة 
تطبيـــق ال�رضيبة االنتقائية تالفًيا الأية م�صـــكالت 
علـــى احلدود بـــي الدول املطبقـــة واالأخرى غر 
املطبقـــة، متوقًعا �رضعة مترير ال�رضيبة االنتقائية 
لدى ال�صـــلطة الت�رضيعية؛ الأنه ي�صـــب يف �صـــالح 

املجتمع واملواطن.
وفيمـــا يتعلـــق باالإيـــرادات املتوقعـــة مـــن 
تطبيق ال�رضيبة االنتقائية، اأو�صـــح اأن االإيرادات 
لن تكون مبالغ كبرة؛ الأن �صوق البحرين �صغرة 
وم�صـــتهلك هذه املواد لي�صت �صـــوًقا كبًرا، كما 
اأن اململكة ال تعترب �صـــوقا لديها حب مل�رضوبات 

الطاقـــة وغرها، رمبا امل�رضوبـــات الغازية االأكرث 
ن�صـــبة، اإال اأن الدخل لن يكون كبًرا، ولن ي�صـــل 
اإلى مئات املاليي من الدنانر، )...( وتوقعاتي 
اأن ت�صـــل كاأق�صـــى حـــد اإلـــى 10 ماليـــي دينار 

�صنوًيا.
الـــذي  القانـــون  اأن  اإلـــى  امل�صـــعل  واأ�صـــار 
�صي�صـــدر يجب اأن يت�صـــمن اأن احت�صاب ال�رضيبة 
االنتقائية �صـــيتم على ال�صلعة النهائية اأو املواد 

االأولية الداخلة يف ال�صناعة.
واأو�صح امل�صـــعل اأن بع�ش املواد قد تعترب 
�صـــارة، اإال اأنهـــا معفـــاة من ال�رضائـــب؛ الأنه حتى 
االآن مل يظهر منها ال�رضر الكبر اإلى درجة فر�ش 

�رضائب عليها، ورمبا ت�صاف يف فرة الحقة.
ولفـــت امل�صـــعل اأن ال�رضيبـــة االنتقائية هي 
�رضيبـــة على ال�صـــلع لـــن يدفعهـــا املواطن لدى 
�رضاء ال�صـــلعة، واإمنـــا تاأخذها الدولـــة مبا�رضة على 
الب�صائع امل�صـــتوردة وامل�صانع وبالطبع �صتزيد 
ا�صعار ال�صلع على امل�صتهلك وفًقا لهذه ال�رضيبة.

الصائغ: 30 مليون دينار إيرادات 
“االنتقائية”

مـــن جهته، قال املحلل االقت�صـــادي، رئي�ش 
جمعية االقت�صـــاديي جعفر ال�صـــائغ اإن الدولة 
�صـــتطبق ال�رضائـــب يف القريب العاجـــل، بعد اأن 
طبقـــت بع�ش دول اخلليـــج ال�رضيبـــة االنتقائية 
)...( اأتوقع خالل اأ�صابيع اأو اأ�صهر معينة ال تتجاوز 
ال�صـــهرين اأو الثالثة اأ�صـــهر. واأو�صـــح اأن و�صـــع 
البحرين االقت�صادي يتطلب منها درا�صة متاأنية 
قبـــل فر�ـــش ال�رضائب؛ ب�صـــبب �صـــعف املوارد 
الطبيعيـــة وارتفاع الدنَّين العام، كمـــا اأن تطبيق 
ال�رضائـــب �صـــيكون له تاأثـــر جانبي اقت�صـــادي 
ومايل وما �صـــابه ذلك، موؤكًدا اأن درا�صة البحرين 
املتاأنيـــة للمو�صـــوع؛ بهـــدف تفـــادي املخاطـــر 
وتقليلهـــا، وكذلـــك تقليـــل التداعيات ال�صـــيئة 

التي قد تنجم عن تطبيقها.
وعـــرب عـــن اعتقـــاده ال�صخ�صـــي اأن البحرين 
�صـــتحتاج يف القريـــب العاجـــل تنويـــع اإيراداتها 
�صـــواء مـــن خـــالل اال�صـــتثمار اأو من خـــالل نظام 
�رضيبي متكامل، واأعتقد اأن الدولة قريًبا �صـــتبداأ 
يف تطبيق قانون ال�رضيبة االنتقائية، )...( النظام 
ال�رضيبي كان يجب تطبيقه منذ فرة طويلة، لكنه 
يحتاج املناخ االقت�صـــادي املنا�صب لتنفيذ مثل 
هذه االأنظمة عـــرب تهيئة االأفراد وامل�صـــتثمرين 
وال�ـــرضكات، واأهـــم مـــا يف املو�صـــوع هو درا�صـــة 
كيفية تنفيذه ليكون عادال ومطبقا على اجلميع، 
واأن يكـــون هنالـــك جهاز اإداري فعـــال قادر على 
حت�صـــيل هـــذه ال�رضيبة ب�صـــكل فعـــال، مبيًنا اإذا 
اأوجدنا نظام اإداري غر فعال، فاأعتقد اأن النظام 
ال�رضيبي لن يكـــون جمدًيا وعـــادال، ولذلك فاإننا 
نحتاج جهازا اإداريا قادرا على حت�صيل ال�رضائب.
واأ�صـــار اإلـــى اأن ال�رضائب االنتقائية �صـــيتم 
حت�صـــيلها من امل�صـــانع واملوردين. اأما ال�صـــلع 
املعاد ت�صـــديرها يف دول اخلليج، فيجب جتنب 
االزدواج ال�رضيبـــي عليها عرب نظام �رضيبي فعال 
يتمكـــن مـــن حت�صـــيل ال�رضائـــب. وا�صـــتعبد اأن 
تكون اإيـــرادات ال�رضيبة االنتقائيـــة كبًرا، اإال اأن 
التوقعات االأوليـــة اأن تراوح ما بي 20 اإلى 30 
مليون دينـــار، يف حي اأن االإيـــرادات من تطبيق 
�رضيبة القيمة امل�صـــافة تراوح ما بي 300 اإلى 

400 مليون دينار.
وتوقع ال�صـــائغ ارتفاع اأ�صـــعار �صـــلع اأخرى 
بخالف ال�صـــلع االنتقائية التي �صـــتفر�ش عليها 
ال�رضيبـــة؛ وذلـــك الأن اأ�صـــحاب املتاجـــر هم من 
يبيعون امل�رضوبات الغازية وال�صـــجائر وم�رضوبات 
الطاقـــة، وبالتايل �صـــيتاأثرون ب�صـــبب االإيجارات 
وما �صـــابه ذلك، واأعتقد �صيكون لها تاأثر جانبي 
ن�صـــبي. كما توقع ال�صائغ ارتفاع اأ�صعار املع�صل 

البحريني؛ كونه يندرج �صمن م�صتقات التبغ.
واختتم ال�صائغ حديثه بالقول اإنه �صتتو�صع 
ال�صلع املندرجة �صمن ال�صلع االنتقائية تدريجيا، 
ومـــن املتوقع اأن تدخل �صـــلع اأخرى م�صـــتقبال يف 
ـــا اأن هنالك جهات معينة  هـــذه ال�رضيبة، خ�صو�صً
حتدد مـــا ال�صـــلع التي ت�ـــرض بالبيئة اأو ال�صـــحة، 
موؤكـــًدا اأن الدولـــة �صت�صـــطر ل�صـــم �صـــلع اأخرى 

لل�رضيبة االنتقائية يف امل�صتقبل.

• •عبدالرحمن بوعلي	 •اأكرب جعفري	 •جعفر ال�صائغ	 يو�صف امل�صعل	

اأكد عدد من املخت�سني يف ال�ساأن االقت�سادي اأن الت�سديق على م�سروع قانون ال�سريبة االنتقائية �سي�ساهم 

يف زيادة اإيرادات خزينة الدولة، وتنويع م�سادر الدخل. وتوقعوا يف ت�سريحات لـ “البالد” �سرعة مترير م�سروع 

قانون ال�سريبة االنتقائية لدى ال�سلطة الت�سريعية؛ الأنه ي�سب يف �سالح املجتمع واملواطن، اإذ من املتوقع اأن يتم 

تطبيق القانون يف بداية �سهر دي�سمرب املقبل اأو يناير 2018 على اأبعد تقدير.

وتطرق بع�ض ممن ا�ستطلعت “البالد” اآراءهم اإىل اأنه باالإمكان تعديل م�سروع القانون من جانب ال�سلطة 

الت�سريعية، بينما اأ�سار اآخرون اأن الدولة هي املت�سررة من عدم تطبيق هذه ال�سريبة، وهي التي تتحمل تكاليف 

االآثار ال�سحية ال�سالبة ملواطنيها اإذا مل ت�سادق عليها. وقدر املخت�سون اأن تكون اإيرادات ال�سريبة االنتقائية اأقل 

بكثري من اإيرادات ال�سريبة امل�سافة. 

اأمل احلامد

“االنتقــــائيــــــة” �صتــــرفـــــــع اأ�صعـــــــار املع�صـــــــــل البحــــــرينــــــي
الهـــدف مـــن الت�رضيع احلد من ا�صـــتهالك املواد ال�صـــارة بال�صـــحة
االإمـــارات وال�صـــعودية �صـــّباقتان يف تطبيـــق “االنتقائيـــة” خليجيا
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جرار: حفل البنوك بوا�صنطن فر�صة ل�رسد “ق�صة البحرين”
اأكد اأن ال�سباب امل�ؤهل “برتول” اململكة باحلا�رض وامل�ستقبل

البحري���ن  لبن���ك  التنفي���ذي  الرئي����س  اعت���ر 
االإ�سالمي، ح�سان جرار، حفل اال�ستقبال الذي تنظمه 
جمعي���ة م�س���ارف البحرين عل���ى هام����س اجتماعات 
البن���ك وال�س���ندوق الدوليني يف وا�س���نطن فر�س���ة 
م�اتية لرواية “ق�س���ة البحرين” والتعريف مب�قعها 
املايل وباقت�س���ادها املنفت���ح وت�رضيعاتها اجلاذبة 

و�سبابها امل�ؤهل.
واأك���د ح�س���ان يف حديث م���ع “الب���الد”: اأن ذلك 
�س���يفتح املج���ال اأمام تك�ي���ن ال�س���داقات وتعزيز 
قن�ات االت�س���االت بني البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية 
ونظراته���ا العاملي���ة ما يع����د باخل���ر والنفع على 
اجلميع وعلى راأ�س���هم االقت�س���اد ال�طني، م��س���حاً 
اأن هذا احلفل ه� واحد من االأن�س���طة التي يجب على 
القط���اع امل����رضيف ال�طني القيام بها للم�س���اهمة يف 

دفع التنمية باململكة.
واأ�س���اف جرار: “علينا مع الظروف االقت�سادية 
وال�سيا�س���ية الت���ي تعي�س���ها املنطقة رفع �س����تنا 
اأكرث للتعريف بالبيئة االقت�س���ادية واال�س���تثمارية 
يف البحرين، خ�س��س���ا اإذا ما علمنا اأن القطاع املايل 
ه� ثاين القطاع���ات حجما من ناحي���ة الناجت املحلي 
االإجم���ايل بعد النفط، وق���ال: “اإن ال�اج���ب ال�طني 
يحتم علينا متثيل البحرين واقت�س���اد اململكة اأمام 

العامل اخلارجي”.
ولفت جرار اإل���ى اأن البحري���ن االآن بحاجة لنقلة 

ن�عية وتن�ي���ع لن�س���اطاتها االقت�س���ادية وبطبيعة 
احل���ال للقط���اع امل���ايل الذي ه� ج���زء ال يتج���زاأ من 
ه���ذه املنظ�م���ة، حي���ث “ال نريد ت��س���ع البن����ك اأو 
امل�ؤ�س�س���ات املالية فقط بل نريد �رضكات خ�س��سا 
تلك العاملة يف االقت�ساد احلديث مثل اأمازون مثال، 

التي جاءت للبحرين”.
وح����ل اإذا م���ا كان له���ذه الفعالي���ات دور يف 
جذب املزيد من امل�ؤ�س�س���ات املالية ال�سيما البن�ك 
العاملية اإلى ال�س����ق املحلية ا�س���تبعد جرار حدوث 
ذلك، م�ؤكدا “الت��سع اجلغرايف لدى البن�ك االأجنبية 
اأ�س���بح اأقل من ال�س���ابق بعد االأزمة املالية العاملية 
فهناك تباط�ؤ كبر يف الت��س���ع، ف�سال عن املناف�سة 

الكبرة بني اأ�س�اق املنطقة”.
واأ�س���ار جرار اإلى �رضورة اال�س���تمرار ب�رضد حكاية 
البحري���ن بطريقة غ���ر مبا�رضة وبالتع���اون مع جميع 
اجلهات ذات العالقة ال�س���يما وزارة املالية وجمل�س 
التنمي���ة االقت�س���ادية وم����رضف البحري���ن املركزي 

واجلهات ذات العالقة.
وتاب���ع: “البحرين �س���باقة يف معظ���م القطاعات 
وخ�س��س���ا القط���اع امل���ايل، لك���ن االأو�س���اع تتغر 
واأح����ال االأ�س����اق تتب���دل االأمر ال���ذي يفر�س على 
اجلميع املتابعة والدمي�مة وطرح كل ما ه� جديد”.

و�س���دد عل���ى اأن البحرين متتلك م�س���درا مهما 
يج���ب الرتكيز علي���ه اأكرث وه� العن����رض الب�رضي، وه� 
اأم���ر مينحها تناف�س���ية ك�نه غر مت�اف���ر يف البلدان 

املجاورة.

واأو�س���ح “تنظ���ر البلدان االأخ���رى للبحرين على 
اأنها البلد املنفتح اقت�ساديا والذي ي�فر الت�رضيعات 
االأف�س���ل، اإن تقلي���د اململك���ة للبل���دان املجاورة يف 
بع����س االأ�س���ياء غر جم���د، فنحن ال منل���ك البرتول 
ال���كايف وامل���ال، لك���ن عندن���ا التاري���خ والت�رضيعات 

واالقت�ساد احلر والطاقات الب�رضية املدربة”.
ودل���ل ج���رار على ذل���ك اأن 97 % م���ن م�ظفي 
بنك البحرين االإ�سالمي بحرينيني مبا يف ذلك االإدارة 
العلي���ا، وجميعه���م م�ؤهل����ن وميتلك����ن مه���ارات 

وكفاءات عالية.
واأو�س���ح اأن ال�س���باب البحرين���ي ميتلك طاقات 
طم�ح���ة ويف خمتلف املج���االت فه� ب���رتول احلا�رض 

وامل�ستقبل.
وعاد لي�س���ر اإل���ى اأن اله���دف والغاية من حفل 
وا�س���نطن كبر و�سامي، فجميع امل�ساركني ي�رضف�ن 
البحرين وي�سع�ن اإلى اإي�سال ر�سائلها اإلى العاملية، 
فامل�س���ارك�ن روؤ�س���اء تنفيذي�ن للبن�ك البحرينية، 
ويتكلم����ن بالنياب���ة عن جمي���ع القطاع���ات، كما اأن 
قائمة املدع�ين ت�س���م اأي�س���ا م�س����ؤولني عامليني 
يف م�ؤ�س�س���ات وبن�ك. و�س���هد احلفل ح�س�را كبرا 

وفاعال كما يف حفل العام املا�سي.
اإن  ق���ال  احل�س����ر،  اختي���ار  كيفي���ة  وع���ن 
اجلمعية لديها قاعدة اأ�س���ماء من اأ�س���دقاء البحرين 
وال�سخ�سيات امل�رضفية املهمة وبع�س ال�سخ�سيات 

احلك�مية املهمة.
وعن هدف بنك البحرين االإ�سالمي من امل�ساركة 
يف احلفل، ك�س���ف جرار اأن هذه املرة لي�س���ت االأولى 
الت���ي يرعى من خالله���ا البنك له���ذه الفعالية، فه� 
اأول  اأول بن���ك اإ�س���المي يف البحري���ن ويعت���ر م���ن 
البن�ك االإ�سالمية يف املنطقة لذا يعتر كاأحد اأعمدة 
العم���ل امل����رضيف خا�س���ة االإ�س���المي، وبذل���ك تك�ن 
لديه م�س����ؤوليتني االأولى كم�رضف بحريني والثانية 
اإ�س���المي بحريني، )...( نريد ت�رضي���ف اململكة ودعم 
م�قعها كمركز مايل عاملي خ�س��س���ا يف ال�س���رفة 
االإ�س���المية، وه���� اأح���د اأهم االأ�س���باب الت���ي جعلتنا 

ن�سارك وندعم احلدث.
ملجل�س���ي  ال�س���ن�ية  االجتماع���ات  والتاأم���ت 
حمافظ���ي �س���ندوق النق���د الدويل وجمم�ع���ة البنك 
الدويل حمافظ���ي البن�ك املركزي���ة، ووزراء املالية 
والتنمي���ة، وكبار امل�س����ؤولني من القط���اع اخلا�س، 
وممثل���ي منظم���ات املجتمع امل���دين، واالأكادمييني 
خالل الفرتة من 9 اإلى 15 اأكت�بر اجلاري، فيما اأقيم 

حفل اال�ستقبال البحريني ي�م 14 اأكت�بر اجلاري.
م��س���ع  الق�س���ايا  االجتماع���ات  وناق�س���ت 
االهتمام العامل���ي، كاالآفاق االقت�س���ادية العاملية، 
وا�ستئ�س���ال الفقر، والتنمية االقت�سادية، وفعالية 
املع�نات. وعقدت اأي�س���ا ندوات وجل�س���ات اإعالمية 
اإقليمية وم�ؤمترات �س���حافية والكثر من االأن�س���طة 
والفعالي���ات االأخ���رى الت���ي ترك���ز على االقت�س���اد 

العاملي والتنمية الدولية والنظام املايل العاملي.

• جرار خالل حديثه ل� “البالد”	

زينب العكري

ت�صوير: ر�صول احلجريي

“البور�صة”: “البحرين الإ�صالمي” يك�صب 9.7 نقطة و“العام” 4.5 
لغرفة التجارة الأمريكية العربية  الزياين ي�صارك يف “الطاولة امل�صتديرة” 

ا مبادرات البحرين للنه��س ب�“ال�سغرة واملت��سطة” م�ستعر�سً

املنام���ة - ال�س���ناعة والتج���ارة: �س���ارك وزير 
ال�س���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة زاي���د الزي���اين يف 
مناق�سات الطاولة امل�س���تديرة التي نظمتها غرفة 
التج���ارة االأمركي���ة ال�طني���ة، وذل���ك بالعا�س���مة 
االأمركية وا�س���نطن، بح�س�ر �س���فر البحرين لدى 
ال�الي���ات املتح���دة االأمركية ال�س���يخ عبداهلل بن 
را�س���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة وال�كيل امل�س���اعد 
الدو����رضي،  اإمي���ان  بال����زارة  اخلارجي���ة  للتج���ارة 
ال�س���غرة  امل�ؤ�س�س���ات  تنمي���ة  اإدارة  ومدي���ر 
واملت��سطة �س���يخة الفا�سل. وخالل االجتماع متت 
مناق�س���ة جمم�عة من امل��س����عات االقت�س���ادية 
واملتخ�س�س���ة يف قط���اع امل�ؤ�س�س���ات ال�س���غرة 
واملت��س���طة، حيث ا�س���تعر�س ال�زير جمم�عة من 
االإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�س���ياحة بدع���م ومب���ادرة م���ن قيادة 
وحك�مة البحرين يف ت�جهها للنه��س بهذا القطاع 
املهم الذي ي�س���هد تنامياً، الفتاً يف اإ�س���هاماته يف 
الناجت املحلي االإجمايل، ودوره املحرك لالقت�س���اد 

ال�طني.
كم���ا مت ا�س���تعرا�س اأه���م الرام���ج احلالي���ة 
وامل�س���تقبلية يف جمال تي�س���ر التم�يل والدخ�ل 
اإلى االأ�س����اق املحلية و�س����الً لالأ�س����اق العاملية 
وتط�ي���ر امله���ارات وتعزي���ز االبت���كارات، والدفع 
مب�س���اعي احلك�مة لتط�ي���ر ال�سيا�س���ات واخلطط 
االإ�س���رتاتيجية لري���ادة االأعمال وتنمية امل�س���اريع 
واملن�ساآت الهادفة اإلى تعزيز م�ساهمتها يف اإجمايل 

الناجت املحلي وخلق فر�س عمل جديدة. 
يذك���ر اأن غرف���ة التج���ارة االأمركي���ة العربية 

ال�طني���ة تعمل من���ذ اأكرث م���ن 50 عام���ا يف رعاية 
جمم�عة وا�س���عة من الفعاليات الت���ي تعزز فر�س 
االأعمال واال�س���تثمار العربية، كم���ا حتتفظ الغرفة 
بعالقات مع اأكرث من 25 األف �رضكة مهتمة بالتجارة 

ب���ني العامل العربي وال�الي���ات املتحدة االأمركية، 
واأغل���ب ه���ذه ال����رضكات تن���درج �س���من ال����رضكات 
ال�س���غرة واملت��س���طة الت���ي تتخذ م���ن ال�اليات 

املتحدة مقرا لها.

• املنامة - ب�ر�س���ة البحرين: اأقفل م�ؤ�رض جانب من مناق�سات الطاولة امل�ستديرة	
البحري���ن الع���ام اأم����س الثالثاء عند م�س���ت�ى 
1،282.73 بارتفاع وقدره 4.5 نقطة مقارنة 
باإقفال���ه ي�م االإثن���ني، يف حني اأقف���ل م�ؤ�رض 
البحرين االإ�س���المي عند م�س���ت�ى 1،032.37 
بارتف���اع وق���دره 9.7 نقطة مقارن���ة باإقفاله 
ال�س���ابق. وتداول امل�س���تثمرون يف ب�ر�س���ة 
البحري���ن 4.56 ملي�ن �س���هم، بقيمة اإجمالية 
قدرها 866.09 األ���ف دينار، مت تنفيذها من 
خالل 125 �س���فقة، حيث ركز امل�س���تثمرون 
تعامالته���م عل���ى اأ�س���هم قطاع اال�س���تثمار، 
والتي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 469.02 
األ���ف دين���ار، اأي ما ن�س���بته 54 % من القيمة 
االإجمالي���ة للت���داول، وبكمي���ة قدره���ا 2.93 
ملي����ن �س���هم، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 21 

�سفقة.
وج���اءت جمم�عة ج���ي اف ات����س املالية 
يف املرك���ز االأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�س���همها 

املتداولة 436.22 األف دينار، اأي ما ن�س���بته 
50.37 % اإجم���ايل قيمة االأ�س���هم املتداولة 
مت  �س���هم،  ملي����ن   2.63 قدره���ا  وبكمي���ة 
تنفيده���ا م���ن خالل 16 �س���فقة. اأم���ا املركز 
الثاين، ف���كان الأملني�م البحرين )األبا( بقيمة 
قدره���ا 160.63 األ���ف دين���ار، اأي ما ن�س���بته 
18.55 % من اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة 
األ���ف �س���هم، مت   301.85 وبكمي���ة قدره���ا 

تنفيذها من خالل 13 �سفقة. 
ث���م ج���اء البن���ك االأهل���ي املتح���د بقيمة 
قدرها 67.31 األف دينار، اأي ما ن�سبته 7.77 
% من اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة وبكمية 
قدرها 258.77 األف �س���هم، مت تنفيذها من 

خالل 5 �سفقات.
ومت ي����م اأم�س تداول اأ�س���هم 9 �رضكات، 
ارتفع���ت اأ�س���عار اأ�س���هم 5 ����رضكات، يف حني 
انخف�س���ت اأ�سعار اأ�س���هم �رضكتني، وحافظت 
بقية ال�رضكات على اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

... و يبحث ال�ساأن االقت�سادي مع اإدارة االأعمال ال�سغرة االأمركية 
املنامة - ال�س���ناعة والتج���ارة: بحث وزير 
ال�س���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة زاي���د الزي���اين 
م���ع رئي����س اإدارة االأعم���ال ال�س���غرة ب����زارة 
التج���ارة االأمركي���ة ليندا مكماه����ن، عددا من 
امل��س����عات املتعلقة بال�س���اأن االقت�س���ادي 
وخ�س��س���ا تلك املتعلقة بقطاع امل�ؤ�س�س���ات 
ال�س���غرة واملت��س���طة، حيث اأكد ال�زير على 
اهتم���ام حك�مة البحرين به���ذا القطاع احلي�ي، 
و�س���ن الت�رضيعات واالإج���راءات املالئمة لتعزيز 
دوره وم�س���اهماته يف االقت�ساد ال�طني، وخلق 

فر�س عمل متجددة ب�سكل م�ستمر. 
وكان الزي���اين ق���د اجتم���ع م���ع مكماه�ن 
يف اإطار زيارته الر�س���مية للعا�س���مة االأمركية 
وا�س���نطن، وذلك بح�س�ر �س���فر البحرين لدى 
ال�اليات املتحدة االأمركية ال�س���يخ عبداهلل بن 
را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة، وال�كيل امل�ساعد 
للتج���ارة اخلارجية ب����زارة ال�س���ناعة والتجارة 
وال�س���ياحة اإميان اأحمد الدو����رضي، ومدير اإدارة 
واملت��س���طة  ال�س���غرة  امل�ؤ�س�س���ات  تنمي���ة 

االآن�سة �سيخة عبداهلل الفا�سل. 

اإنرتنا�س����ي�نال”:  “ن�س����مي  املنام����ة - 
اإنرتنا�س����ي�نال”، اتفاقية  “ن�س����مي  وقعت 
�رضك����ة  م����ع  باملنا�س����فة  م�س����رتك  م�����رضوع 
اأول  ا�س����تثمارية حملي����ة خا�س����ة لتط�ي����ر 
جممع �س����كني ع�رضي متكامل م����ن ن�عه يف 
البحري����ن م�ج����ه ل����ذوي الدخل املت��س����ط. 
اإط����الق  ع����ن  امل�س����رتك  امل�����رضوع  واأعل����ن 
����ة البحرين” الذي يهدف اإلى اإر�س����اء  “الرَفّ
معاير جديدة يف قطاع امل�س����اريع متعددة 
اال�س����تخدامات يف البحري����ن، وترك����ز عل����ى 
اعتم����اد اأعل����ى معاي����ر اجل�����دة يف اأعم����ال 
االإن�س����اء اإ�س����افة اإلى الت�س����اميم الع�رضية 
االأنيق����ة واملراف����ق املتكامل����ة الت����ي تلبي 
كاف����ة احتياج����ات �س����كان امل�����رضوع ال����ذي 
ميت����از اأي�س����اً بت�ف����ره الأعلى م�س����ت�يات 
اخل�س��س����ية واحل�رضية. وت�ظف “ن�س����مي 
اإنرتنا�س����ي�نال” خرتها ال�ا�سعة يف اإن�ساء 

املجمع����ات ال�س����كنية املتناغمة م����ع البيئة 
الطبيعي����ة، وه� م����ا �سيتج�س����د يف امل�رضوع 
اجلديد الذي �سي�س����غل م�ساحة ت�سل اإلى 1 

كيل�مرت مربع. 
ة” على ثالث   وم���ن املقرر تط�ير “الرَفّ
مراحل، و�ست�س���م جمم�عة مميزة من الفلل 
ومن���ازل التاون هاو�س وال�س���قق ال�س���كنية 
والفندقية، اإ�س���افة اإلى املراكز االجتماعية 
الرتفيهية واملطاعم واملقاهي وجيل جديد 
من الفنادق الراقي���ة وال�جهات الرتفيهية 

التي جتعل من امل�رضوع جممعاً م�ستداماً. 
 كم����ا �سيحت�س����ن امل�����رضوع م�س����احات 
للتن����زه  ومم����رات  للحدائ����ق  خم�س�س����ة 
وم�س����ارات للدراج����ات اله�ائي����ة، اإ�س����افة 
اإل����ى احلدائ����ق اخل�رضاء وال�س����احات و�س����ط 
االإط����الالت الطبيعية ال�س����احرة التي جتعل 
ة البحرين” مق�سداً مثالياً للعي�س  من “الرَفّ

الت�ساميم  وت�ستقي  والرتفيه.  واال�سرتخاء 
العمراني����ة يف امل�����رضوع طابعه����ا الفريد من 
فن�����ن اخل����زف البحريني����ة التقليدية التي 
يع�د تاريخها اإلى ع�رض ح�سارة دمل�ن التي 

ن�ساأت يف القرن الرابع قبل امليالد. 
 ق����ال املدي����ر الع����ام ل�رضك����ة “ن�س����مي 
اإنرتنا�س����ي�نال” فريد دي�����ري “ميثل هذا 
امل�رضوع امل�س����رتك خط�����ة مهمة بالن�س����بة 

لن����ا يف ه����ذه املرحل����ة التي نتطل����ع خاللها 
اإلى تر�س����يخ ح�س�����رنا يف قطاع االإ�س����كان 
االقت�س����ادي يف البحري����ن. وميت����از م�����رضوع 
ة‘ بطابعه امل�ستدام وم�قعه املرتبط  ’الرَفّ
مبحيط����ه، ويرك����ز ب�س�����رة رئي�س����ية عل����ى 
حتقيق قيمة كبرة لل�سكان وامل�ستثمرين 

على املدى الط�يل”. 
ومت تكلي����ف �رضكة “نيل�س����ن بارترنز” 
ة” يف  ب��سع املخطط الرئي�س مل�رضوع “الرَفّ
حني تت�لى �رضكة “بار�س�����نز” اأعمال البنية 
التحتية. ويج����ري العم����ل يف ال�قت احلايل 
على و�سع اللم�س����ات النهائية على خمطط 
امل�رضوع متهيداً للك�س����ف عنه يف امل�ستقبل 
القريب. كما �س����يتم االإعالن اأي�ساً عن عدد 
ال�حدات ال�س����كنية التي ي�س����مها امل�رضوع 
وخمتل����ف املراف����ق الت����ي يحت�س����نها ف�ر 

امل�سادقة على املخطط النهائي. 

ة البحريـن”  “ن�صمــي اإنرتنـا�صيـونــال” توؤ�صــ�س لإطــالق “الرَفّ
املجمع ال�سكني م�جه لذوي الدخل املت��سط

• من�ذج امل�رضوع	



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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سعيدة غالم محمد رمضان

االسم التجاري احلالي: الكترونيات سعيده
االسم التجاري اجلديد: جنمة الصوفي للمواد البناء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2017-164873( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

66221-2

تقدم الينا السيد املعلن ادناه  نرجس احمد حسن احمد حسن سليم بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي الى السيدة / سوسن علي جعفر احمد معراج

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

تاريخ: 22/8/2017   
CR2017-136261 إعالن رقم

تنازل او بيع - عن احملل التجاري

صالون ايرس روز1-104402

االسم التجاريرقم القيد

احملل  حتويل  بطلب  غايب  محمد  عبداحلميد  معاني  ادناه   املعلن  السيد  الينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد / احسان ابراهيم حبيل علي حبيل

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

CR2017-163183 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

مخبز فلسطني5-6365

االسم التجاريرقم القيد

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد 
املالكة  اميري،  رضا  غالم  عبداحلسني  فرح   / السيدة  اليها  تقدم 
رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  احلورة  ليدلية 
الشخص  شركة  الى  املذكورة  املؤسسة  حتويل  تطلب   98293

الواحد. برأسمال وقدره 50000 دينار بحريني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فردية
الى شركة الشخص الواحد

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
املصفي  باعتباره  الفارس  راشد  سالم  سلطان  الهام   / السيدة  اليها 
مسؤولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م،  ايفنتس  فيا  لشركة  القانوني 
تصفية  اعمال  انتهاء  اشهار  طالبا   ،88280 رقم  القيد  محدودة مبوجب 
ألحكام  وفقاً  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  الشركة 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )152029( لسنة 2017

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة فيا ايفنتس ذ.م.م

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
احمد  سالم  ناصر  ملالكها  ش.ش.،  التجارية  مبادلة  شركة  اصحاب  السادة 
التجاري من  االسم  تغيير  113422 طالبني  رقم  القيد  املسجلة مبوجب  الدباس 
الى شركة  الدباس  احمد  ناصر سالم  ملالكها  التجارية ش.ش.و  مبادلة  شركة 

مبادلة التجارية ش.ش.و ملالكتها لينا مصطفى نورالدين ابزاخ
مدة  خالل  املذكورة  االدارة  الى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد: 113422   -   التاريخ: 16/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )165241( لسنة 2017
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مبادلة التجارية ش.ش.و ملالكها 

ناصر سالم احمد الدباس
تقدم إلى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة 
الشاخوري  علي  سلمان  داود  حسني  لصاحبها  سنتر  بزنز  ساموي 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 64331 بطلب حتويلها من مؤسسة فردية 
 20000 وقدره  برأسمال  الواحد  الشخص  شركة  الى  فروعها  بجميع 

)عشرين الف( دينار بحريني باسمه.
الى االدارة املذكورة خالل  التقدم باعتراضه  فعلى كل من لديه اعتراض 

مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

 التاريخ: 16/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية بجميع فروعها

الى شركة الشخص الواحد

مدعي: الشيخ خالد بن عبداهلل بن حمد ال خليفة
املدعي عليهم االول:

1- شكرة كابيتال بارتنرز
2- احمد الشدي

3- محمد بن سعيد الزهراني
4- عادل جعفر محمد الشيخ

5- خالد بن محمد اجلربوع
6- صالح بن حسن العواجي

ش.م.مب )م(
موضوع الدعوى: ديون

للمدعى  الثانية  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن  لذا 
عليهم أعاله بورود تقرير اخلبير في الدعوى و ورود الئحة 
 19/10/2017 جلسة  حددت  قد  وبأنها  الطلبات  تعديل 

لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون االسالمية
ادارة احملاكم

رقم الدعوى: 02/2015/10504/3
CS3000707338:رقم الكتاب

التاريخ: 13/2/2017
احملكمة: الكبرى املدنية الثانية
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مفتي م�رص يحذر من خطورة “الفتاوى امل�شللة”
القاهرة - رويترز: 

ح����ذر مفت����ي الديار امل�رصية �ش����وقي عالم، اأم�س الثالث����اء، من خطورة تنام����ي “ظاهرة” االإرهاب 
والتطرف يف العامل، نتيجة اإ�شدار الفتاوى امل�شللة واملنحرفة.

وقال عالم لدى تروؤ�ش����ه جل�ش����ة افتتاحية ملوؤمت����ر دار االإفتاء امل�رصية، مب�ش����اركة وفود وعلماء 
ومفتني من دول عدة اإن االأثر ال�ش����لبي للفتاوي امل�ش����للة يهدد بانت�شار العنف والفو�شى، وتدمري 

االأمن وال�شلم واال�شتقرار والطماأنينة يف املجتمعات.
واأكد دور اأهل الفتوى واالجتهاد يف ت�ش����حيح املفاهيم املغلوطة و�شد االأفكار املتطرفة، ون�رص 
قيم الدين ال�ش����حيحة ال�شمحة، الفتا اإلى اأن االإرهاب ي�ش����عى على ال�شعيد الدويل والعاملي لفر�س 
�ش����يطرته وب�ش����ط نفوذه على عقول العامة وال�ش����باب. وحث عالم املعنيني ب�شاأن الفتوى واالجتهاد 
على “اأن تتوحد كلمتهم ب�ش����اأن مكافحة ارهاب وحما�رصة الفتاوى ال�ش����اذة املهددة ال�ش����تقرار واأمن 

املجتمعات” وا�شفا املوؤمتر بانه يعد “فر�شة كبرية” لتحقيق هذا الغر�س.

السنة العاشرة - العدد 3291 
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

للق���وات  العام���ة  القي���ادة  اأعلن���ت   
امل�شلحة االإماراتية ا�شت�شهاد الرائد طيار 
علي �ش���عيد �ش���يف امل�ش���ماري واملالزم 
اأول طي���ار ب���در يحي���ى حممد املرا�ش���دة 
�إثر �س���قوط طائرتهم���ا نتيج���ة خلل فني 
اأثن���اء اأداء مهمتهما �ش���من عمليات قوات 
التحال���ف العرب���ي ال���ذي تق���وده اململكة 
العربية ال�ش���عودية للوقوف م���ع ال�رصعية 
العام���ة  القي���ادة  وتقدم���ت  اليم���ن.  يف 
للقوات امل�ش���لحة االإماراتية ب���� “تعازيها 
وموا�شاتها اإلى ذوي ال�ش���هيدين، �شائلة 
اهلل ع���ز وجل اأن ي�ش���كنهما ف�ش���يح جناته 
ويتغمدهم���ا بوا�ش���ع رحمت���ه”، وفق���ا ملا 

ذكرت وكالة وام.
يف غ�ش����ون ذل����ك، �ش����نت طائ����رات 
التحالف العربي خالل ال�شاعات املا�شية 
ع�����رصات الغ����ارات على مواق����ع وجتمعات 
ميلي�ش����يات احلوث����ي والرئي�����س املخلوع 
يف عدد م����ن املناطق احلدودي����ة الواقعة 
�ش����مال حمافظ����ة �ش����عدة ويف حمافظات 
�ش����بوة واجلوف و�ش����نعاء، خملف����اً قتلى 
وجرحى يف �ش����فوف امليلي�شيات ودماراً 

يف العتاد الع�شكري. 

القدس المحتلة - اف ب:

االآن”  ال�ش����الم  “حرك����ة  قال����ت   
االإ�رصائيلي����ة، اإن اإ�رصائي����ل قدم����ت، اأم�س 
الثالث����اء، خطط����ا لبن����اء اأكرث م����ن 1292 
وح����دة �ش����كنية ا�ش����تيطانية يف ال�ش����غة 
الغربية املحتلة. ونقلت فران�س بر�س عن 
حاغيت اأوفران، املتحدثة با�ش����م احلركة 
املناه�ش����ة لال�شتيطان اإن اخلطط ت�شمل 
“كافة انحاء ال�ش����فة الغربي����ة” املحتلة. 
واأ�ش����ارت املتحدثة اإل����ى اأنها موجودة يف 

مراحل خمتلفة من عملية التخطيط.
ال����دويل  املجتم����ع  ويعت����ر 
امل�ش����توطنات غري �رصعية �ش����واء اأقيمت 
ال،  اأو  االإ�رصائيلي����ة  احلكوم����ة  مبوافق����ة 
ويعت����ر اال�ش����تيطان العائ����ق االأول اأمام 

عملية ال�شالم.

كابول - رويترز: 

�ش����نت حركة طالبان موج����ة هجمات 
يف اأنحاء اأفغان�ش����تان، اأم�س الثالثاء، حيث 
ا�ش����تهدفت جممع����ات �رصط����ة ومن�ش����اآت 
حكومي����ة يف جن����وب وغرب و�����رصق البالد، 
اأ�ش����فرت ع����ن مقتل م����ا ال يق����ل عن 71 
�شخ�ش����ا بينه����م مدني����ون، ح�ش����بما اأفاد 
م�ش����وؤولون. كان الهج����وم االأك����رث دموية 
يف والي����ة غزين جنوب الب����الد حيث اقتحم 
مديري����ة  يف  اأمني����ا  جممع����ا  امل�ش����لحون 

“اأندار” با�شتخدام �شيارة مفخخة.
وق����ال عارف ن����وري، متحدث با�ش����م 
املديري����ة، اإن 15 م����ن رج����ال ال�رصطة و5 
مدنيني قتلوا يف املذبحة، التي ا�شتمرت 
9 �شاعات، واأ�شيب اأي�شا 24 �رصطيا و20 
من املدنيني، وعندما مت �شد املهاجمني 
كان����ت هن����اك 13 جثة ملقاتل����ي طالبان 
عل����ى االأر�����س. ويف والية باكتي����ا يف �رصق 
البالد، ا�شتهدف امل�شلحون، اأي�شا مركزا 

لتدريب ال�رصطة يف غارديز.

طهران - وكاالت:

 اعت����ر علي اأكر واليتي، م�شت�ش����ار 
املر�ش����د االإيراين علي خامنئي لل�ش����وؤون 
وزع����وا  واأوروب����ا  “اأم����ريكا  اأن  الدولي����ة، 
االأدوار �ش����د اإي����ران”، موؤك����دا اأن ب����الده 
ل����ن “تتفاو�����س” جم����ددا ح����ول االتفاق 
الن����ووي. وق����ال واليت����ي، خ����الل موؤمت����ر 
�ش����حايف بالعا�ش����مة طه����ران، اإن “بع�س 
الدول االأوروبية اعترت االتفاق النووي 
اتفاقاً قائماً لكنهم ا�ش����رتطوا التفاو�س 
حول دور اإي����ران االإقليمي والبع�س االآخر 
يقول����ون باأنه اتفاق منقو�����س ويجب اأن 
يكتم����ل”. وداف����ع م�شت�ش����ار خامنئي عن 
تدخالت اإيران االإقليمية وبرنامج طهران 
ال�شاروخي، وقال اإن اإيران لن تتفاو�س 
جمدداً مع الغرب ب�ش����اأنها. كما �شدد على 
اأن اإي����ران لن تعي����د التفاو�س حول بنود 
�التف����اق �لنووي، وهو �أحد �رشوط �لرئي�س 
ال�ش����تمرار  ترام����ب  دونال����د  االأمريك����ي 

االتفاق وعدم اإلغائه كلياً.

 ا�شت�شهاد طيارين 
من القوات االإماراتية

اإ�رصائيل تعتزم بناء 
1292 وحدة ا�شتيطانية

اأفغان�شتان.. ع�رصات 
القتلى بهجمات لطالبان

واليتي: لن نتفاو�س 
حول “النووي” جمددا

“�سوريا الدميقراطية” تعلن نهاية “داع�ش” يف الرقة
اأرقام باالآالف.. خ�شائر و�شحايا املعارك 

واأ�ش���ار اإل���ى “عمليات مت�ش���يط جت���ري االآن 
للق�ش���اء على اخلاليا النائم���ة اإن وجدت وتطهري 
املدينة م���ن االألغام” التي زرعها امل�ش���لحون يف 

و�شط الرقة.
وياأتي هذا االإعالن بعد �شيطرة قوات �شوريا 
الدميقراطية، املوؤلفة من ف�شائل كردية وعربية 
تدعمه���ا وا�ش���نطن، على امللعب البلدي �ش���باح 
الثالثاء، بعد �ش���اعات من طرد التنظيم من دوار 

النعيم.
و�س���كلت هذه �لنقاط �لو�قعة و�س���ط �لرقة، 
اآخ���ر اجلي���وب الت���ي انكف���اأ اإليه���ا الع����رصات من 
املقاتلني االأجانب يف �شفوف التنظيم املتطرف 
بعد 4 اأ�ش���هر من املعارك العنيفة التي خا�شتها 
قوات �ش���وريا الدميقراطية داخل املدينة، بدعم 

من التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن.
وخا�ش���ت قوات �ش���وريا الدميقراطية بدعم 
م���ن التحالف الدويل بقي���ادة اأمريكية منذ يونيو 
معارك عنيفة داخل مدينة الرقة، التي كانت تعد 

اأبرز معاقل التنظيم يف �شوريا.
وت�ش���ببت املع���ارك، الت���ي خا�ش���تها قوات 
�ش���وريا الدميقراطية بدعم م���ن التحالف الدويل 
بقي���ادة اأمريكية �ش���د تنظيم “داع����س”، مبقتل 
نح���و 3250 �شخ�ش���ا بينه���م 1130 مدني���ا خالل 
اأكرث من 4 اأ�شهر، وفقا للمر�شد ال�شوري حلقوق 

االإن�شان اأم�س الثالثاء.
واأو�شح املر�ش���د اأن املعارك بني الطرفني 
ت�ش���ببت من���ذ اندالعه���ا داخ���ل مدين���ة الرقة يف 
اخلام�س م���ن يونيو “مبقتل نحو 3250 �شخ�ش���اً 
بينه���م 1130 مدني���ا على االأقل”، الفت���ا اإلى اأن 
“270 طفالً على االأقل” هم من �ش���من ح�ش���يلة 

املدنيني.
واأكد املر�ش���د “وجود مئات املفقودين من 
املدني���ني الذين يرجح اأنه���م حتت االأنقا�س” يف 
الرقة، حيث ت�ش���ببت املعارك وغ���ارات التحالف 
الدويل الداعمة لهجوم قوات �شوريا الدميقراطية 

بدمار كبري يف االأبنية والبنى التحتية.

• )رويرتز(	  مقاتلو قوات �شوريا الدميقراطية يرفعون عالمة الن�رص يف الرقة  

بيروت - اف ب: 
ذكرت م�صادر للمعار�صة �ل�صورية، �أم�س �لثالثاء، �أن مدينة �لرقة �أ�صبحت خالية متاما من 

م�صلحي “د�ع�س”، بعد �أن ب�صطت قو�ت �صوريا �لدميقر�طية �صيطرتها على �آخر معاقل �لتنظيم 

يف املدينة.

و�أعلنت قو�ت �صوريا �لدميقر�طية، �ل�صيطرة ب�صكل كامل على مدينة �لرقة، �لتي كانت تعد 

�أبرز معقل لتنظيم “د�ع�س” يف �صوريا، وفق ما �أكد �ملتحدث �لر�صمي با�صمها.

�لعمليات  م��ن  �النتهاء  “مت  �لهاتف  ع��ر  بر�س  لفر�ن�س  �صلو  ط��الل  �لر�صمي  �لناطق  وق��ال 

�لع�صكرية يف �لرقة” م�صيفا “�صيطرت قو�تنا بالكامل على �ملدينة”.

اأحزاب كردية تدعو للوحدة قبل التفاو�س مع دم�شق
موسكو - روسيا اليوم:

 دع���ت اأحزاب كردية يف �ش���وريا اإلى 
يف  امل�ش���اركة  قب���ل  �ش���فوفها  توحي���د 
مفاو�ش���ات مع احلكومة ال�شورية، وذلك 
عل���ى خلفية ت�رصيح���ات دم�ش���ق االأخرية 

حول اإقامة اإدارة ذاتية الأكراد �شوريا.
واأعلن التحالف الوطن���ي الكردي اأن 
“النظ���ام واالأط���راف االأخرى تري���د اإجراء 
مفاو�شات مع االأطراف التي متلك القوة 
يف كرد�شتان �ش���وريا”، م�شيفا “اأن على 
االأطراف ال�شيا�ش���ية اإنهاء امل�شاكل فيما 
بينها، وامل�شاركة معا يف املفاو�شات مع 

احلكومة ال�شورية”.
من جانبه اأكد القيادي يف حزب الي�شار 

الدميقراط���ي فا�ش���ل مو�ش���ى، وال���ذي 
ين�شوي حزبه حتت مظلة االإدارة الذاتية، 
االع���رتاف  ال�ش���وري  النظ���ام  “عل���ى  اأن 
باالإدارة الذاتية قبل اأن يتفاو�س معها”.

وقال القيادي يف احلزب الدميقراطي 
التقدمي ح�شن جنكو، اإنه “يف حال �شارك 
طرف �شيا�شي واحد فقط يف املفاو�شات، 
ف�ش���يكون موقفه �شعيفا، لذلك يجب اأن 

ت�شارك جميع االأطراف معا”.
يذكر اأن وزير اخلارجية ال�شوري وليد 
املعلم اأعلن ال�ش���هر املا�ش���ي اأن “اإقامة 
نظام اإدارة ذاتية لالأك���راد يف اإطار حدود 
الدول���ة ال�ش���ورية اأم���ر قاب���ل للتفاو�س 

واحلوار”.

اأربيل/ بغداد - وكاالت: اتهم رئي�س اإقليم 
كرد�شتان م�ش���عود بارزاين، ام�س الثالثاء، اأطرافا 
�شيا�ش���ية داخلي���ة باتخاذ ق���رار ان�ش���حاب قوات 

“الب�شمركة” من كركوك.
وكانت الب�ش���مركة ق���د ان�ش���حبت من حميط 
حمافظ���ة “كركوك” املتنازع عليه���ا بني االإقليم 
واحلكوم���ة املركزية يف بغداد، و�ش���محت للقوات 

العراقية بال�شيطرة على مبنى املحافظة.
وقال بارزاين يف بيان ر�ش���مي نقلته عدد من 
املواقع الكردية “ال�شعب الكردي �شيحقق اأهدافه 
املقد�شة قريبا اأو بعيدا واليوم هو اأحوج من قبل 
لتوحيد ال�شفوف”. وتابع قائال “ال�شعب الكردي 
تعر�س لعملي���ات اإبادة جماعية، وه���و يدافع عن 
هويت���ه ط���وال التاري���خ �ش���د انته���اك حقوقه”. 
واعتر رئي�س االإقليم اأن ما حدث يف كركوك كان 
قرارا اأحاديا من اأحد االأطراف “املعروفة”، وطماأن 
�شعب كرد�ش���تان باحلفاظ على مكت�شباته. وقال 
بارزاين “ما حدث يف كركوك كان قرارا اأحاديا من 
�شخ�شيات تابعة لطرف �شيا�شي معروف، مطمئنا 
�ش���عب كرد�ش���تان بالق���ول “اإننا �ش���نحافظ على 

مكت�ش���باته”. واأ�ش���ار اإلى اأن “خط التما�س بينها 
وب���ني القوات العراقية، هو خ���ط التما�س الواقع، 
 .”2016 اأكتوب���ر  الب�ش���مركة يف  حت���ت �ش���يطرة 
يف غ�ش���ون ذل���ك، ا�ش���رتدت احلكوم���ة املركزية 
العراقي���ة ال�ش���يطرة على اأرا����س يف خمتلف اأنحاء 
�ش���مال البالد من االأك���راد اأم�س الثالثاء مو�ش���عة 

نطاق حمل���ة مفاجئ���ة وموؤثرة اأدت لتغ���ري ميزان 
القوى يف البالد بني ع�شية و�شحاها.

ويف الي���وم الث���اين من حملة خاطف���ة نفذتها 
احلكوم���ة ال�ش���تعادة م���دن وق���رى م���ن الق���وات 
التابعة الإقليم كرد�ش���تان العراق ان�شحبت قوات 
الب�ش���مركة الكردية من منطق���ة خانقني املتنازع 

عليها القريبة من احلدود مع اإيران.
اآخ���ر  عل���ى  احلكومي���ة  الق���وات  و�ش���يطرت 
حقل���ني للنف���ط يف حميط كرك���وك، املدينة التي 
يقطنه���ا ملي���ون ن�ش���مة والت���ي ان�ش���حبت منه���ا 
ق���وات الب�ش���مركة يوم االثنني مع تق���دم القوات 
احلكومي���ة. و�ش���يطرت جماع���ة يزيدي���ة موالي���ة 
لبغ���داد على بلدة �ش���نجار. واأعاد تق���دم القوات 
احلكومي���ة ر�ش���م خريطة �ش���مال الع���راق وقل�س 
مكا�ش���ب االأك���راد الذين اأثاروا حفيظ���ة بغداد يف 
ال�شهر املا�ش���ي باإجراء ا�شتفتاء على اال�شتقالل. 
ويحك���م االأكراد 3 اأقاليم جبلية يف �ش���مال العراق 
يف منطق���ة حتظى باحلكم الذاتي و�ش���يطروا على 
املزي���د من االأرا�ش���ي يف ال�ش���مال معظمها بعدما 

�شاعدوا يف �شد مت�شددي “داع�س”.
واأ�ش���در رئي����س ال���وزراء العراق���ي حي���در 
العب���ادي اأمرا لقوات���ه يوم االثن���ني برفع العلم 
العراقي على جميع املناطق اخلا�ش���عة ل�شيطرة 
االأكراد خارج اإقليم كرد�ش���تان نف�ش���ه. وحققت 
الق���وات ن�رصا �رصيع���ا يف كركوك وو�ش���لت اإلى 

قلب املدينة خالل اأقل من يوم.

األكراد ينسحبون من أراض في وجه تقدم القوات العراقية
بارزاني: ما حدث بكركوك سببه قرارات ألطراف داخلية

• جندي عراقي يحمل علم كرد�شتان العراق مقلوبا يف كركوك  )رويرتز(	
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منذ زم���ن طويل والأكراد يطالبون باإقامة 
دولة خا�س���ة به���م، فمنذ �س���ايك�س بيكو وهم 
ي�ستغلون كل حدث وكل حرب من اأجل حتقيق 
هذا الهدف وياأخ���ذون وعودا من دول واأطراف 
يف �رصاعات معينة باإقام���ة الدولة الكردية بعد 
انتهاء تلك ال�رصاع���ات، ولكن مل يحدث اأبدا اأن 

اأوفى اأحد بوعده لهم على مر التاريخ.
ويتمث���ل العامل الرئي����س يف عدم حتقيق 
احللم الكردي يف اأن قيام الدولة الكردية يوحد 
كل من يرف�س قي���ام هذه الدولة، رغم كونهم 
يف الأ�س���ل خ�س���وما، فرتكيا واإي���ران والعراق 
و�س���وريا لي�س���وا عل���ى قلب رج���ل واحد يف كل 
الق�س���ايا الأخرى ولكنهم يتوح���دون جميعا يف 
مواجهة قيام دولة للأكراد، حتى اإن قامت هذه 

الدولة على اأر�س اإحدى الدول فقط.
ه���ذا هو احلال منذ زمن بعي���د، ولكن بعد 
الحت���لل الأمريكي للعراق تغري احلال ب�س���كل 
كب���ري، لأن بع�س امل�س���وؤولني العراقيني ومن 
خ���لل املمار�س���ات الطائفي���ة اأعط���وا الأكراد 
حججا اإ�سافية للمطالبة بالنف�سال عن العراق 
املوحد الذي قام يف الأ�سا�س على وجود اأعراق 

خمتلفة.
م���ن  يتعلل���ون  كان���وا  الذي���ن  فالأك���راد 
قبل باحلرمان م���ن امليزانية العادلة والتنكيل 
وع���دم احل�س���ول على حقوقه���م ال�سيا�س���ية، 
والقتل بالأ�س���لحة الكيماوية والغاز، اأ�س���بحت 
لديه���م الآن حج���ج اأخرى خا�س���ة مبمار�س���ات 
احلكوم���ة، ويف ه���ذا ال�س���ياق يق���ول املثق���ف 
والكات���ب الك���ردي اأجم���د ر�س���يد يف مق���ال له 
بجري���دة الإندبندن���ت الربيطاني���ة اإن احلكومة 
العراقي���ة ترمتي يف احل�س���ن الإيراين وت�س���ري 
بخطى �رصيعة نحو التحول لدولة دينية، وظهور 
ق���وات احل�س���د ال�س���عبي والدول���ة الإ�س���لمية 
داع�س هو الذي يدفع الأك���راد اإلى اإقامة دولة 

خا�سة بهم.
وعلى الرغم من اأن م�ساعي الأكراد لإقامة 
الدولة قدمية ولي�ست مرتبطة بالدرجة الأولى 
مب���ا يح���دث على اأر����س الع���راق حالي���ا، اإل اأن 
امل�س���وؤولني العراقي���ني يتحملون م�س���وؤولية 

كبرية جتاه ما يحدث.

الطائفية تهدم وحدة الدول

 متى نرى 
خطوة ثابتة؟

ال�س���تثمار احلقيق���ي الذي يحف���ظ للأمم 
تفوقه���ا وال���ذي ن���رى نتائج���ه يف اأم���م الغرب 
ال�س���ناعية، ونتطل���ع لتقلي���ده اأو اللح���اق به، 
اأو  مل يب���داأ م���ن ����رصف امللي���ني دون خط���ة 
ا�س���رتاتيجية وطني���ة قائم���ة على ال�س���تثمار 
يف الإن�س���ان قبل التفك���ري بتجارب ع�س���وائية 
كما هو احلال يف م�س���اريع متكني التي ق�س���ت 
�س���نوات تهدر الأموال وتقتطع واحدا يف املئة 
من جميع العاملني، ول نعرف حجم هذه الأموال 
ول م�س���در اإهدارها �سوى ما نقراأه كل يوم من 
دعم ل�رصكات واأفراد وتاأ�س���ي�س مل�ساريع، حتى 
بلغ الأم���ر باأموال متك���ني اأن تذهب ملعار�س 
ومهرجانات تقيمها ال�رصكات واملوؤ�س�سات من 
غري جدوى �س���وى الإعلن عن هذه الن�ساطات، 
واأج���زم اأنه لن ت�س���بح البحرين مث���ل اأملانيا اأو 
ال�سويد طاملا ا�ستمرت م�ساريعنا جتريبية كما 
احل���ال يف ممتل���كات ومتك���ني، وزادت عليهم 
فرمان���ات وزارة التج���ارة وال�س���ناعة! وبع�س 
اخلرب�س���ات م���ن غرفة التج���ارة، ه���ذه الدوامة 
�ست�س���تمر حت���ى م���ا ل نهاية، ولن ن���رى نتيجة 
�س���وى اإهدار اأموال عامة بل جدوى، لأن الهدف 

لي����س ال�س���تثمار يف الإن�س���ان، واإل راأينا خلل 
هذه ال�س���نوات من جتارب متك���ني فطاحل يف 

العلوم والتكنولوجيا والخرتاعات.
اأن���ه  عل���ى  يوؤخ���ذ كلم���ي هن���ا  األ  اأرج���و 
عل���ى  تهك���م  اأو  وطن���ي  ا�س���تخفاف مب����رصوع 
موؤ�س�س���ات ر�س���مية، لأن الزم���ن الذي ق�س���ت 
فيه هذه املوؤ�س�س���ات التي جاءت فجاأة مبجرد 
اأن �س���معنا ع���ن �رصكة ا�س���مها مكن���زي تخطط 
لقت�س���اد وم�س���تقبل البلد، حتى حلت اللعنة 
من يومها وتوقف ال�س���تثمار يف الإن�سان وبداأ 
ال�ستثمار يف التجارب، واإل اأخربوين كم م�سنعا 
بحج���م احلو�س اجلاف واألب���ا والبرتوكيماويات 
اأن�ساأنا منذ بداأت حقبة التجارب؟ كل ما فعلناه 
هو �سخ ع�رصين مليون دينار يف ميزانية الدولة 
بع���د كل هذه العقود من جتارب مكنزي “وايد 

علينا”.
اإن ال�س���تثمار احلقيق���ي ه���و ذل���ك الذي 
ي�سنع قاعدة تبداأ بالإن�سان وتنتهي بالإن�سان، 
ه���و الذي يفت���ح امل�س���انع ويوؤ�س����س القواعد 
ويقي���م امل�س���اريع الناجح���ة وامل���درة للأموال 
والأرباح، الإن�س���ان عندما تتاح له فر�سة العمل 

القائ���م عل���ى قواعد خ���ارج التج���ارب كل يوم 
�سيمثل ال�س���مانة احلقيقية مل�سرية طويلة من 
النجاح تبداأ بخطوات ثابتة اأ�سا�س���ها الإن�س���ان 
البحريني ل ا�سترياد العقول احلمراء وال�سفراء 
من اخلارج، ل يعني ذلك ال�س���تهانة باخلربات 
ولكن ل ن�س���لم اأمرنا فقط لل�ست�سارات املذلة 
التي تاأتي وتذهب دون اأن ترتك ب�سمة يف واقع 
حالنا، اأخربوين كم حققت لنا هذه ال�ست�سارات 

اخلارجية من نتائج طوال هذه ال�سنوات؟
عندم���ا يتح���دث م�س���وؤول ع���ن م�س���تقبل 
ال�س���تثمار يف البحري���ن و�رصكت���ه ت�س���تثمر يف 
اأماك���ن غ���ري معروف���ة ومل ن���ر جدوى م���ن هذه 
ال�س���تثمارات، م���اذا تتوقعون النتيجة �س���وى 
اإهدار مزيد م���ن املال يف وقت نحن فيه بحاجة 
لهذه الأموال كي نطور �س���ناعة الإن�س���ان قبل 
�س���ناعة الكلم، فالكلم يف اجلرائد �سهل لكن 

البنيان يف الإن�سان �سعب.

تنويرة: 
ل تلع���ب م���ع الآخر ح���ني يك���ون على علم 

بلعبتك.

عبدعلي الغسرة

مل ي�س���بق لنظام املليل اأن مر بفرتة 
ع�س���يبة ت�س���به الفرتة احلالي���ة التي مير 
به���ا، حيث حتا�رص امل���ليل الأزمات احلادة 
من كل اجلوانب، ويرتاجع دورهم ب�س���كل 
اأو باآخ���ر يف املنطقة والعامل وترتفع درجة 
رف�س���هم وكراهيتهم من جانب �س���عوب 
ودول املنطقة والعامل بدرجة غري م�سبوقة 
ممار�س���اتهم  افت�س���اح  بع���د  خ�سو�س���ا 
الإي���راين  لل�س���عب  املعادي���ة  واأعماله���م 
 و�س���عوب املنطق���ة والإن�س���انية جمع���اء.

حرك���ة املقا�س���اة الت���ي تقوده���ا م���رمي 
رجوي، منذ �س���نة، جنحت يف ك�س���ف معظم 
جوان���ب جمزرة �س���يف ع���ام 1988، التي 
ارتكبه���ا النظ���ام واأع���دم فيه���ا اأكرث من 
30 األف���ا م���ن ال�س���جناء ب�س���بب اأفكارهم 
الإن�س���انية التحرري���ة فقط، و�س���ار الراأي 
العام العاملي واإل���ى حد بعيد على معرفة 
واط���لع بهذه اجلرمي���ة النك���راء مثلما اأن 
الأو�س���اط ال�سيا�س���ية واملحاف���ل الدولية 
ومن خلل التحركات والن�ساطات الدٶوبة 
لل�س���يدة رج���وي بات���ت هي الأخ���رى على 
معرفة به���ذه اجلرمية وجوانبها املختلفة، 
والنظ���ام يعلم جي���دا اأن الأج���واء الدولية 
�س���ارت معباأة �س���د جرميت���ه، لذلك فمن 
الق���ادم  الجتم���اع  يب���ادر  اأن  املتوق���ع 
للجمعية العامة للأمم املتحدة يف دي�سمرب 
القادم اإلى اإ�س���دار م�رصوع ق���رار تتم فيه 
اإدانة نظام املليل ب�س���دة ب�س���بب ارتكابه 
املجزرة، واأن يطالب القرار بت�سكيل هيئة 
 دولية حمايدة تتبنى التحقيق يف اجلرمية.

هذا امل�س���ار الذي ترتع���د فرائ�س املليل 
القمعي���ني منه، تتزامن مع���ه عودة امللف 
الن���ووي جم���ددا للط���رح واحتم���ال اإلغائه 
م���ن جان���ب الولي���ات املتح���دة واتخ���اذ 
خطوات موؤثرة جدا �س���د النظام منها كما 
قيل اإدراج احلر�س الثوري “لب واأ�س���ا�س 
النظام” �سمن قائمة املنظمات الإرهابية، 
كما اأن املجتمع الدويل �س���ار ل يرتاح اأبدا 
لل���دور والتواجد امل�س���بوه لهذا النظام يف 
بل���دان املنطق���ة، كما ينظر بع���ني الريبة 
وامليلي�س���يات  الأح���زاب  ال���ى  وال�س���بهة 
 التابع���ة ل���ه يف بل���دان املنطق���ة، وقطعا.

واإذا ما و�س���عنا هذه التطورات احل�سا�سة 
واخلطرية جانب���ا، فاإننا جند النظام داخليا 
اأمام و�س���ع اأكرث ح�سا�س���ية وخط���ورة، اإذ 
و�س���ل ال�س���عب الإيراين اإلى ذروة �سخطه 
وغ�س���به من هذا النظام الدج���ال الناهب 
وال�س���ارق لرثوات���ه، و�س���ارت التحركات 
الظواه���ر  م���ن  الحتجاجي���ة  والن�س���اطات 
املاألوف���ة يف اإي���ران، متام���ا كم���ا كان���ت 
الأو�س���اع يف ع���ام 1978، اأي الع���ام الذي 
�س���بق الثورة الإيرانية، فالأنظار تتجه اإلى 
اللحظة وال�س���اعة التي �س���تلتقي وتتوحد 
فيه���ا التحركات والن�س���اطات الحتجاجية 
لت�س���كل الثورة التي تقتلع نظام التطرف 
الإ�س���لمي والإرهاب من جذوره وتلقي به 

يف مزبلة التاريخ. “احلوار”.

الزاوية التي ال يخرج منها 
ماللي إيران سالمين

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ل يت�س���ع املج���ال هنا لعر����س اأفكار 
موؤمت���ر  يف  واملتحدث���ني  امل�س���اركني 
التحالفات الع�س���كرية يف ال�رصق الأو�س���ط 
الذي اأقي���م مع معر�س وموؤمت���ر البحرين 
ال���دويل للدفاع “بي���دك 2017”، ولكنها 
ب�س���ورة عام���ة وح�س���ب قراءت���ي كمتابع 
و�سيف يف املوؤمتر اأفكار ت�سمنت حتقيق 
الوحدة الدولية ال�ساملة ملحاربة الإرهاب 
والتط���رف والدفع نحو اأوثق الروابط بني 
الدول لبناء ا�سرتاتيجيات اأمنية وع�سكرية 
لإحلل ال�سلم يف العامل يف حميط الأحداث 
القائم���ة، وق���د  املتلطم���ة والتحدي���ات 
ا�س���توقفتني جملة يف الكلم���ة الفتتاحية 
للعميد الركن �س���مو ال�سيخ نا�رص بن حمد 

اآل خليف���ة قائد احلر����س امللكي ورئي�س 
معر����س وموؤمتر البحري���ن الدويل للدفاع 

وهي: )ل جماملة يف الأمن(.
الع���امل  دول  فجمي���ع  نع���م... 
توج���ه اأق�س���ى اهتم���ام لق�س���ية اأمنه���ا 
الت���لزم  عل���ى  وحتر����س  وا�س���تقرارها، 
بني العمل الع�س���كري والعمل ال�سيا�سي 
م���ن اأج���ل تكوين جبه���ة موحدة وا�س���عة 
وب���ذل كل جهد للتغلب عل���ى اأية عوامل 
�س���عف هنا اأو هناك، واأي���ة دولة تتهاون 
يف ق�س���ية اأمنه���ا وتعت���رب الأمن ق�س���ية 
�س���هلة �س���تاأخذها مواقفها ب���كل تاأكيد 
اإلى مزالق خطرية و�س���تكون الفو�سى يف 
حالة م�س���تمرة، فالأمن اليوم هو الق�سية 

املتعلقة ب�س���يانة ال�سلم واخلري للب�رصية 
جمع���اء و�س���لمة امل�س���رية يف كل جمتمع 
مهما كان �س���غريا اأو كبريا، وانطلقا من 
قناع���ات ال���دول املحبة لل�س���لم والوئام 
بهذه الق�سية الفطرية ت�سافرت اجلهود 
كاف���ة لبن���اء التحالفات، وياأت���ي معر�س 
وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع كمن�س���ة 
ت�س���تجيب لإرادة ال�س���عوب املحبة للخري 
والوئ���ام يف ت�س���كيل حتالف���ات وجبه���ة 
متينة تتعزز با�ستمرار معها م�ساألة الأمن 

وال�ستقرار.
املعر����س  اأروق���ة  يف  حا����رصا  كن���ت 
وداخ���ل غ���رف املوؤمتر ولحظ���ت اأمرين، 
الأول اإعجاب امل�ساركني بروعة التنظيم 

والثاين  باملعر����س،  املتكاملة  والروؤي���ة 
حتقيق الأهداف ال�س���رتاتيجية املتعلقة 
بالأمن والدور الكبري والفاعل الذي تقوم 
ب���ه البحرين يف م�س���رية ال�س���لم العاملي 
وف���ق اأ�س����س ومبادئ را�س���خة والطاقات 
ال�س���خمة الت���ي تق���وم بها خلدم���ة الأمة 
العربي���ة وكرامته���ا والعطاء املتوا�س���ل 
يف ه���ذا احلق���ل لرت�س���يخ دعائ���م الأمن 
وال�س���تقرار، لذلك وح�سب تقديري فاإن 
البحرين وع���لوة على اأنه���ا قدمت �رصبة 
قوية للإرهاب، فهي اأي�سا جاءت لتعطي 
درو�س���ا وتق���دم كل طاقاته���ا لتحقي���ق 
����رسوط النجاح، وهذا ميلأ نفو�س���نا �رسورا 

كاأبناء لهذه الأر�س الطيبة.

“ال مجاملة في األمن”.. نجاح باهر 
لمعرض البحرين الدولي للدفاع

حتتف���ل منظم���ة الأغذي���ة والزراع���ة بالأم���م 
املتح���دة يف اأكتوب���ر م���ن كل ع���ام بي���وم الغ���ذاء 
العامل���ي، وياأت���ي الحتف���ال بهذا الي���وم لإميان 
املنظم���ة ب���اأن الغ���ذاء حق طبيع���ي لكل اإن�س���ان، 
وهذا م���ا يوؤكد اهتمام املجتمع ال���دويل املتزايد 
بالق�س���اء على اجلوع والفقر وال�ستمرار يف عملية 
التنمي���ة امل�س���تدامة يف جميع دول الع���امل، ومبداأ 
منظم���ة الأغذية والزراع���ة يتوافق م���ع ما ورد يف 
املادة )11( من العه���د الدويل اخلا�س باحلقوق 

القت�س���ادية والجتماعية والثقافية الذي اعتمد 
يف 1966م واأ�سبح ملزًما لكل الدول التي وقعت 

عليه.
وبجانب اأن الغذاء حق طبيعي للإن�س���ان فهو 
ُيحقق الأمن الجتماعي لأفراد املجتمع ويخل�سهم 
م���ن اجلوع واأمرا�س �س���وء التغذية، ويحمي كرامة 
الإن�س���ان من العوز واحلاجة، والدولة م�سوؤولة عن 
توفري الغذاء ملواطنيها ب�س���كٍل كاف، خ�سو�س���ا 
توف���ريه مَلن يعجزون ع���ن تاأمني لقمة عي�س���هم 

باأنف�س���هم، كما اأن الأمر م�س���وؤولية جمتمعية على 
املنظمات الأهلي���ة والقطاع اخلا�س، وللمنظمات 
الدولي���ة دور اإيجاب���ي يف ذلك من خ���لل الرتويج 
ل�سيا�س���ات وم�س���اريع للح���د م���ن اجل���وع بدع���م 
ح���ق الإن�س���ان يف الغ���ذاء على امل�س���توى الوطني 
والعاملي، واأظهر تقرير م�س���اعدة الغذاء العاملي 
2017م اأن���ه على الرغم من متويل امل�س���اعدات 
الغذائية الدولية وو�س���ولها مل�ستوى قيا�سي اإل 
اأنه���ا غري كافية لتلبي���ة الحتياجات، وقال تقرير 

اأطلقه الحتاد الأفريق���ي وبرنامج الغذاء العاملي 
“نفق���ات امل�س���اعدات الغذائية منت لت�س���ل من 
مبل���غ قدره 2.2 مليار دولر اإلى نحو 5.3 مليارات 

دولر”.
ومملك���ة البحري���ن حتتف���ل م���ع دول الع���امل 
بي���وم الغ���ذاء العامل���ي من اأج���ل تعمي���ق الوعي 
العام باأهمية الغ���ذاء وتوفريه جلميع املواطنني، 
وت�سليط ال�سوء على الدول التي يعاين مواطنوها 
من اجلوع وم�ساعدتهم يف انت�سالهم من معاناتهم.

وتوؤك���د تقارير الأم���م املتح���دة اأن النزاعات 
وال�رصاع���ات يف الأقط���ار والتغ���ري املناخ���ي اأمور 
رفعت معدل اجلوع، وا�س���تطاعت منظمة الفاو اأن 
تق���دم م�س���اعدات غذائية طارئة للأ����رص املت�رصرة 
لعدد م���ن الأقطار العربي���ة والأجنبية. بالق�س���اء 
عل���ى اجلوع يعي�س الإن�س���ان ويكون اأكرث �س���حة، 
وتزيد معدلت احلياة، وميكن للمجتمعات حتقيق 
الكتف���اء الذاتي واأن ت�س���اعد يف بن���اء جمتمع اآمن 

ومزدهر.

يوم الغـذاء العالمي

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

فالح هادي الجنابي
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حق��ق فريق املنامة ف��وزا عريضا عىل 
حس��اب االتحاد بنتيجة )106/70(، يف 
اللقاء ال��ذي أقيم بينهام مس��اء أمس 
)الثالثاء(، عىل صالة اتحاد كرة الس��لة 
بأم الحصم، يف افتتاح الجولة السادسة 

من الدوري التمهيدي لدوري زين.
وحافظ املنام��ة بهذا الفوز عىل نظافة 
س��جله يف الدوري من دون أي خسارة 
وبرصي��د 8 نق��اط م��ن 4 انتص��ارات 
متتالي��ة يف الوق��ت الذي تع��رض فيه 
االتح��اد لخس��ارته الثالث��ة مقاب��ل 3 
انتص��ارات وب��ات رصي��ده 9 نقطة يف 

املركز الرابع.
وس��يطر املنام��ة ع��ىل املب��اراة طوال 
وعرضا، وف��از يف جميع الفرتات األربع 
الت��ي جاءت نتائجها ع��ىل النحو اآليت: 

22/15، 27/22، 32/20 و25/13.
وج��اء األم��ريك واين أفضل مس��جل 

للمنامة بتس��جيله 28 نقطة يف غضون 
28 دقيق��ة، وس��جل محم��د حس��ن 
ومحمد أمر 15 نقطة لكل منهام، فيام 
ساهم محمد قربان بتسجيل 13 نقطة.

أم��ا من ناحية االتح��اد، فكان األمريك 
أنت��وان الالعب األفضل بتس��جيله 26 
نقطة، وأضاف محمد حميد 16 نقطة، 
دون أن يك��ون ذل��ك كافي��ا لتجنيب 

فريقهم هزميته الثالثة.
وج��اءت بداي��ة املب��اراة متقارب��ة يف 
بدايتها وتعادل��ت األرقام أكرث من مرة 
6/6 و8/8 مبنتصف الربع األول، ونجح 
االتح��اد يف التقدم 12/8 بتألق األمريك 
أنتوان، غر أن املنامة عاد رسيعا وفرض 
إيقاع��ه والتف��وق يف امللع��ب، لينهي 
الفرتة بفارق 7 نقاط وبنتيجة 22/15.

وواص��ل املنامة أفضليته يف الربع الثاين 
الذي ف��از فيه بنتيج��ة 27/22، لينهي 

الشوط األول متقدما 49/37.
ومل يختلف الحال يف الربع الثالث الذي 

أنه��اه املنامة متقدم��ا 81/57 بعد أن 
فاز يف هذا الربع 32/20، قبل أن ينهي 

املباراة ملصلحته بع��د أن فاز يف الربع 
األخر أيضا 25/13.

ويف اللق��اء الث��اين يف افتت��اح الجولة، 
االنتصارات  ذاك��رة  النجم��ة  اس��تعاد 
الت��ي غابت عنه يف الجولتن املاضيتن، 
إث��ر تغلبه عىل حس��اب مدينة عيىس، 

بنتيجة )108/68(.
وبه��ذا الفوز، رف��ع النجمة رصيده إىل 
8 نقاط يف املركز الس��ادس، فيام تلقى 
مدين��ة عيىس خس��ارته الرابعة مقابل 
ف��وز واحد وأصبح رصي��ده 6 نقاط يف 
املركز التاسع. وتفوق النجمة يف جميع 
ف��رتات املباراة األرب��ع، إذ فاز يف الربع 
األول 18/12، ثم ف��از يف الثاين 28/11 
لينهي الشوط األول متقدما بفارق 23 

نقطة وبنتيجة 23/46.
وواص��ل النجمة ما بدأ علي��ه املباراة، 
إذ ف��از يف الربع الثال��ث 33/23، قبل 
أن يحس��م اللقاء بفوزه يف الربع األخر 

 .29/22

انتصاران مئويان للمنامة والنجمة على االتحاد والمدينة
زي����ن ل�����������دوري   6 ال����ج����ول����ة  اف����ت����ت����اح  ف������ي 

ال�������ي�������وم اس�����ت�����ك�����م�����ال ال�����ج�����ول�����ة ب����ل����ق����اءي����ن

من لقاء مدينة عيسى والنجمة )تصوير: رسول الحجيري( من لقاء المنامة واالتحاد

محمد الدرازي
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قال املدرب الوطني امللقب ب� “شيخ املدربن” نجاح ميالد إن الفريق األول لكرة السلة 
بنادي سرتة ميتلك إمكانات جيدة عىل مستوى العنارص.

وأضاف ميالد “سرتة ليس بالفريق الضعيف، بل هو فريق جيد وميتلك عنارص شبابية جيدة 
قادرة عىل تحقيق النتائج اإليجابية، وعلينا عدم االستعجال يف ذلك والعمل خطوة بخطوة 

حتى تتحقق تلك النتائج”.  وكان نجاح ميالد قد أبرم عىل عقده التدريبي الجديد مع 
نادي سرتة يوم أمس األول، ليتسلم زمام القيادة الفنية لسلة البحارة، خلفا للمدرب حسن 

الجزيري الذي تقدم باستقالته الرسمية إلدارة النادي قبل نحو أسبوع.
ووجه ميالد شكره إلدارة سرتة عىل منحه الثقة يف تويل اإلرشاف عىل تدريب فريق السلة، 

متمنيا أن يوفق يف تحقيق أهداف وتطلعات وطموح إدارة وجامهر النادي.

نجاح ميالد: “سلة سترة” تمتلك إمكانات جيدة

  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(
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تستكمل مساء اليوم )األربعاء( 

مباريات الجولة السادسة لدوري زين 

بإقامة لقاءين، يجمع أولهام الرفاع 

والنويدرات عند الساعة السادسة 

مساًء، ومن ثم البحرين وسامهيج عند 

الساعة 7:45 مساًء، وتقام املباراتان 

عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

يف املواجهة األوىل، يسعى النويدرات 

ملواصلة سلسلة انتصاراته املتتالية، 

وتحقيق الفوز الخامس له عىل التوايل.

أّما الرفاع، فيأمل بتفادي الخسارة 

ومواصلة صحوته بتحقيق االنتصار 

الثاين عىل التوايل والثالث له يف الدوري 

واالرتقاء عىل سلم الرتتيب.

وميتلك النويدرات 9 نقاط يف املركز 

الثالث من 4 انتصارات وخسارة 

واحدة، فيام ميتلك الرفاع 6 نقاط من 

فوزين وخسارتن.

ويعيش النويدرات استقرارا فنيا كبرا 

عىل الصعيد الفني والعنارصي بقيادة 

املدرب الرصيب دراغان الذي يعتمد 

عىل مجموعة جيدة من الالعبن 

يتقدمهم جواد عبدالله ومحمد بطي 

وإبراهيم البرصي وحسن مدن، إضافة 

إىل املحرتف الرصيب مايل إليك.

يف املقابل، يدرب الرفاع املدرب الرصيب 

توين الذي نجح يف قيادة الفريق 

الستعادة نغمة االنتصارات يف الجولة 

املاضية بالفوز عىل سامهيج، ويعول 

عىل تواجد صالح مهدي وعبدالرحمن 

غايل وحسن املوسوي ومحمد حكيم 

ومحمد نبيل.

ومن املؤمل أن يخوض الرفاع مواجهة 

الليلة من دون العب محرتف، إذ مل 

يعلن النادي إىل ساعة كتابة هذه 

السطور عن التعاقد مع محرتف جديد 

بعد االستغناء عن محرتفه السابق 

األمريك كالفن.

وعفطا عىل الفارق الفني بن الفريقن، 

فإن الكفة متيل إىل النويدرات الذي 

يسر بنسق تصاعدي عىل صعيدي 

النتائج واألداء مرحلة بعد أخرى، 

وسيكون األقرب للفوز بالعالمة الكاملة 

ما مل يكن ملنافسه رأي آخر.
ويف املباراة الثانية اليوم، يبحث 

البحرين عن تحقيق فوزه الثاين يف 
الدوري، فيام يأمل سامهيج تحقيق 

الفوز األول له وأجل الهروب من ذيل 
الرتتيب.

وميتلك البحرين 6 نقاط يف املركز 
التاسع جمعها من فوز واحد و4 

هزائم، يف حن يحتل سامهيج املركز 
12 برصيد 5 نقاط.

ويرشف عىل تدريب البحرين الوطني 
عبدالكريم العنزور، فيام يدرب 

سامهيج الوطني عيل كويد.
ومتيل كفة املباراة إىل البحرين الذي 
يتفوق فنيا بتواجد املحرتف األمريك 

هولدن الذي قدم مستويات جيدة يف 
لقاءي الفريق بالجولتن املاضيتن.

فريق النويدرات لكرة السلة فريق الرفاع لكرة السلة

النويدرات يواجه س��ماوي الرفاع.. والبحرين يالقي سماهيج

ج��دد الن��ادي األهيل رس��مياً مع 
املحرتف الدومينييك ألفيس؛ لتعزيز 
صفوف الفريق األول للكرة الطائرة 
للموس��م الرابع عىل التوايل بعدما 
تكللت املفاوضات بن جهاز اللعبة 
والفيس بالنجاح يف خطف توقيعه 
ملوس��م إضايف س��يدافع خالله عن 

طائرة النسور. 
وق��ال رئي��س جه��از لعب��ة الكرة 
الطائرة عالء الحلواج��ي ل� “البالد 
س��بورت” إن الفيس أمىض رس��مياً 
ع��ىل العق��د ليدافع ع��ن قميص 
األه��يل يف املوس��م الح��ايل بعدما 
جرت مع��ه املفاوض��ات يف الفرتة 
املاضية، والتي أمث��رت عن موافقة 
الالع��ب للبق��اء يف القلعة الصفراء 
الالعب  الن��ادي صفق��ة  ليحس��م 

املحرتف.
وأكد الحلواجي بأن الفيس سيصل 
إىل الب��الد أواخ��ر الش��هر الجاري 

وتحدي��داً 29 أو 30 أكتوبر الجاري 
لالنض��امم إىل الحص��ص التدريبية 
التونيس  للفري��ق بقيادة امل��درب 
منر بن ق��ارة اس��تعداداً النطالق 
الدوري يف 22 نوفمرب املقبل، حيث 
س��يلتقي األهيل أمام اتحاد الريف 

يف الجولة األوىل من املسابقة.

وأوض��ح ب��أن تجدي��د التعاقد مع 
الفي��س كان أحد أه��داف الجهاز 
يف الف��رتة املاضية لالس��تفادة من 
خدمات الالعب الذي أثبت نفسه 
اب��رز املحرتفن يف املواس��م  كأحد 
الثالثة املاضية، والتي ساهم خاللها 
يف تحقيق ع��دة بط��والت محلية 

وخارجية، وأظهر خاللها مستويات 
الفت��ة جعلت��ه الخي��ار األول لدى 
إدارة النادي، معتربا الفيس مكسباً 
لطائ��رة األه��يل مبا يتمت��ع به من 
إمكانات فني��ة جيدة وخربة كبرة، 
ك��ام أن وجوده يش��كل أهمية يف 
تحقي��ق عن��رص االس��تقرار الفني؛ 
نظ��راً لحال��ة االنس��جام والتفاهم 

الكبر بن الالعب وبقية العنارص.
وأكد ب��أن املحافظة ع��ىل الفيس 
يعترب مكس��با للفريق الذي يسعى 
للمنافسة عىل جبهات عدة داخلية 
وخارجية تتمثل يف بطولتي الدوري 
وكأس س��مو ويل العه��د املحليتن، 
وبطول��ة األندي��ة العربي��ة الت��ي 
س��تحتضنها تون��س بش��هر فرباير 
املقبل، وبالتايل فإن وجوده يبعث 
عىل االرتياح، متمنيا لطائرة النسور 
التوفيق والنجاح يف املوسم الحايل.

يصل أواخر الشهر الجاري

الفيس أهالوي رسمًيا للموسم الرابع على التوالي
حسن علي

عالء الحلواجيالمحترف الدومنيكي الفيس

“بيست” يستعد للمشاركة 
بدولية هامتون للسباحة

البالد سبورت

يعكف فريق بيست عىل تكثيف تدريباته استعداًدا للمشاركة يف بطولة 
هامتون الدولية التي ستحتضنها إمارة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

خالل يومي 20 و21 أكتوبر الحايل. وتعترب هذه املشاركة هي األوىل بهذا 
العدد من السباحن، حيث شارك يف ديب من قبل بعدد 3 سباحن فقط 

وهذه املرة يشارك بعدد مكون من 15 سباًحا من الجنسن تتقدمهم 
ارينا لويس والتي حققت أفضل سباحة ببطولة H2O الدولية السابقة 
والسباحة البحرينية الواعدة وبطلة البحرين الزين طارق أصغر سباحة 

ببطوالت العامل. ومن األوالد يتقدمهم عدة من أبطال الخليج أمثال السباح 
عبدالله خالد، أحمد عبدالنبي ونارص القويت. وسيمثل الفريق بهذه البطولة 

السباحون فارس تهامي، سيف تهامي، عبدالله العسومي، نارص وائل، سلامن 
حبيب، احمد العلوي، ليم مارشل، طارق االودي، محمد السيد وماريسا 
بوترزدس باإلضافة إىل ارينا لويس والزين طارق وعبدالله خالد وأحمد 
عبدالنبي ونارص القويت.  وعن االستعدادات للبطولة قالت ارينا لويس 

والزين طارق بأنهن تتمرن بشكل مكثف لهذه البطولة منذ فرتة وأنهام 
سوف تبذالن قصارى جهدهام لرفع اسم البحرين عالًيا يف مثل هذه املحافل 
الدولية وخصوًصا بأنها املشاركة األوىل لهام هذا املوسم، وتتمنى بأن تحطم 
أرقامهام الشخصية والبحرينية كذلك. وقالت الزين إن الكل يعرف أن هذه 

البطوالت تكون املنافسة فيها قوية وإن شاء الله أوفق بالعودة ببعض 
امليداليات امللونة. أما ليم مارشل وأحمد عبدالنبي اللذين يشكران القامئن 

عىل فريق بيست عىل إعطائهم الفرصة باملشاركة يف مثل هذه البطوالت 
والتي ستعول عليهم بالفائدة الكبرة وخصوًصا باالحتكاك مع سباحن 

عاملين وأصحاب سجل هائل باإلنجازات. 
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أس��فرت نتائج الجول��ة الرابعة م��ن دوري 
الدرج��ة الثانية لك��رة القدم ع��ن اآليت:فوز 
الحالة عىل سرتة بهدف دون رد، فوز البحرين 
عىل االتفاق بخمس��ة أهداف مقابل واحد ، 
فوز البس��يتني عىل قاليل به��دف يتيم، وفوز 
مدينة عي��ى عىل التضام��ن بثالثة أهداف 

مقابل اثنني.
يف اللق��اء األول ع��ىل اس��تاد األهيل، خطف 
الحالة فوزا مثينا عىل حس��اب س��رتة بهدف 

جاء من مدلفع سرتة بالخطأ يف مرماه.
ويف اللق��اء الثاين عىل ملعب الرفاع، س��جل 
للبحري��ن كل من:ي��ارس محم��د، املحرتفان 
برون��و وإيفان، عيى جهاد ووضاح محمود، 

ولالتفاق الالعب راشد الحاييك.
ويف اللقاء الثالث عىل ملعب النجمة، س��جل 
للبس��يتني:املحرتف أليكس. ويف اللقاء الرابع 
ع��ىل ملع��ب مدينة حم��د، س��جل لفريق 
مدين��ة عيى: أحمد صال��ح واملحرتف معتز 

والع��ب التضامن بالخطأ يف مرماه، وس��جل 
للتضامن:فيصل عادل وعيل حسن يحيى.

وبناء ع��ىل ذلك واصل فري��ق مدينة عيى 
تصدره لجدول الرتتيب بجدارة عرب تحقيق ٤ 

حاالت فوز متتالية.
والرتتيب اآلن كاآليت:فري��ق مدينة عيى يف 
الص��دارة برصيد 12 نقطة م��ن 4 مباريات، 
البس��يتني 9 م��ن 3، الحالة 9 م��ن 3، البديع 
7 من 3، س��رتة 4 م��ن 4، التضامن 3 من 4، 
البحري��ن 3 من 4، ق��اليل 0 من 3، االتفاق 0 

من 4. 

مجريات الحالة وسترة

جاء الش��وط األول متوس��ط املس��توى بني 
الطرفني. س��رتة كان الطرف األفضل يف بداية 
األمر وش��كل ع��ددا من الف��رص عىل مرمى 

حارس الحالة جاسم النعار.
وجاءت أوىل فرص سرتة عرب كرة ثابتة نفذها 

س��يد أحمد العل��وي بإتق��ان، إال أن القائم 
األيرس منعها من معانقة الشباك )23(.

وكاد السرتاوي سعيد حسن أن يسجل هدف 
الس��بق لفريقه وس��دد كرة قوية من داخل 

املنطقة، إال أنها جاءت خارج امللعب )30(.
ودخ��ل الحالة أج��واء املباراة وس��يطر عىل 
املجريات وشكل الخطورة عىل مرمى الحارس 

سيد حسن ضياء.
ولعب الحاالوي حس��ني حاج��ي كرة عرضية 
تابعها املحرتف سيلفيو برأسه، إال أنها اعتلت 

مرمى سرتة )32(.
وسدد حاجي كرة أرضية من جهة اليسار إال 

أن الحارس أمسكها بسهولة )35(.
ولعب الحاالوي عامر عبدالحسني كرة عرضية 
تابعها بالخطأ مدافع س��رتة يف مرماه بالخطأ؛ 

ليتقدم الفريق الربتقايل بهدف مثني )42(.
ويف الش��وط الثاين، حاول س��رتة جاهدا من 
أج��ل إدراك التعديل إال أن جميع املحاوالت 

مل تكل��ل بالنجاح وغلب عليه��ا طابع العجز 
يف صنع الفرص الحقيقية عىل مرمى الحارس 
النعار. ب��دوره لعب البدي��ل الحاالوس كرة 
عرضية تابعها الش��اب محمد النعار برأس��ه، 
إال أن كرت��ه مل تجد موقعا يف الش��باك )65(، 
قبل أن يحاول مرة أخرى من تسديدة جانبية 
جهة اليس��ار إال أنها اعتل��ت مرمى الحارس 

سيد حسن ضياء أيضا )84(.
وكاد حمد عيى أن يدرك التعادل لسرتة بعد 

أن سدد كرة اعتلت املرمى قليال.
واحتس��ب الحك��م 6 دقائق كوق��ت بديل 
للضائ��ع، وفيها أض��اع مح��رتف الحالة كرة 
بيس��اره رغم قرب��ه من املرم��ى بعد تدخل 

الحارس السرتاوي )90+2(.
أدار اللق��اء الطاق��م التحكيم��ي املكون من 
حكم الس��احة عيى عبدالله، وعاونه نواف 
شاهني ومحمد مرشد، والحكم الرابع محمد 

خالد.

الكروي الثانية  الدرجة  مدينة عيسى يواصل صدارة دوري 

علي بن محمد وعسكر يدشنان الموقع اإللكتروني لالتحاد العربي للطائرة

فوز صعب للحالة والبسيتين.. والبحرين يتخطى االتفاق بخماسية

الرقمي��ة األنظم��ة  بأح��دث  بحل��ة جدي��دة وصم��م  ظه��ر 

إش��ادة بدع��م اللجن��ة األولمبي��ة وتقدي��ر واس��ع لقي��ادات االتح��اد

أحمد مهدي

حسن علي

فرحة البحرين بأحد األهدافمن لقاء مدينة عيسى والتضامنمن لقاء البحرين واالتفاق

وكاالت

أسفرت قرعة امللحق األورويب املؤهل 
إىل كأس العامل روسيا 2018 عن 

مواجهة صعبة إليطاليا، إذ ستواجه 
السويد. 

وتتنافس املنتخبات الثامنية عىل 
البطاقات األربع األخرية عن القارة 

العجوز للحاق بأملانيا حاملة اللقب 
والربتغال وبلجيكا وبولندا وفرنسا 
وإسبانيا وإنكلرتا وآيسلندا ورصبيا.

وحلت إيطاليا ثانية يف املجموعة 
السابعة خلف إسبانيا، والسويد ثانية 

يف املجموعة األوىل خلف فرنسا.
وُصنفت منتخبات إيطاليا وسويرسا 

وكرواتيا والدامنارك يف املستوى األول.
وفيام ييل املباريات األربع للملحق 

األورويب التي سحبت قرعتها يف 
زيوريخ السويرسية: إيرلندا الشاملية 
وسويرسا، كرواتيا واليونان، الدامنارك 

وجمهورية أيرلندا، السويد وإيطاليا.
 وستقام مباريات الذهاب واإلياب 

بني 9 و14 نوفمرب، أما التواريخ 
بشكل محدد فلم ُيعلن عنها حتى 

اآلن.
وقال مدير املنتخب االيطايل 

غابريييل اوريايل يف ترصيح تلفزيوين 
“برأيي، كان ميكن أن نحصل عىل 
قرعة أفضل. ولكننا نقبل القرعة. 

نحن إيطاليا وال يجب أن نخاف من 
أي أحد”.

وأضاف “السويد منتخب قوي 
جداً وحجز بطاقته إىل امللحق من 

مجموعة صعبة. لقد فاز عىل فرنسا 
وأقىص هولندا”، مشرياً إىل أنها 

“ليست قرعة جيدة ولكننا نتقبلها. 
أملنا األساس استعادة خدمات 

املصابني. هناك 4 أو 5 العبني عىل 

األقل غابوا عن صفوفنا يف املباريات 
األخرية. أعني بيلويت وفريايت ودي 

رويس وماركيزيو وبيليغريني”.
يف املقابل، قال مدرب السويد يان 

اندرسون “سنخوض مباراتني قويتني 
ولكن كان من املمكن أن يكون األمر 
ذاته مع املنتخبات األخرى”، مضيفاً 
“أنا سعيد اآلن مبعرفة منافسنا. اآلن 

بإمكاننا بدء العمل”.

السويد وإيطاليا.. قمة بملحق أوروبا المؤهل لمونديال روسيا 

أطلق الش��يخ عيل بن محمد آل خليفة 
رئي��س االتحادي��ن الع��ريب والبحرين��ي 
للك��رة الطائ��رة،  واألمني الع��ام للجنة 
األوملبي��ة البحرينية الس��يد عبدالرحمن 
صادق عس��كر املوقع اإللكرتوين الرسمي 
الجدي��د لإلتح��اد العريب للك��رة الطائرة 
عىل شبكة االنرتنت بحضور األمني العام 
لإلتحاد العريب جهاد خلفان واألمني العام 
املس��اعد ف��راس الحلواج��ي وعدد من 
اعض��اء مجلس إدارة االتح��اد البحريني 
باإلضاف��ة إىل رج��ال الصحاف��ة واإلعالم 

وقناة البحرين الرياضية.
ودشن االتحاد العريب املوقع بالتعاون مع 
رشكة noa interactive”  نوا انرتاكتيف” 
املتخصصة يف إنش��اء املواقع اإللكرتونية، 
وبدأت احتفالية التدش��ني بكلمة لرئيس 
االتحاد العريب أش��اد فيه��ا بالدعم الذي 
يحظ��ى ب��ه االتحاد م��ن قب��ل اللجنة 
األوملبية البحرينية برئاس��ة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، مش��رياً إىل أن 
تدش��ني االتحاد للموقع بحلته الجديدة 
هو تنفيذ الس��رتاتيجية اللجنة التنفيذية 
الرامي��ة إىل تطوي��ر العم��ل اإلداري يف 
االتح��اد، حيث س��يكون املوق��ع مبثابة 
حلقة وصل مع جميع االتحادات العربية 
وس��يكون نافذة يطل منه��ا االتحاد عىل 

جميع الدول العربية وعشاق لعبة الكرة 
الطائرة يف الوطن العريب، ش��اكرا الجهود 
الكبرية التي بذلتها األمانة العامة وممثل 
الرشك��ة املنفذة للمرشوع الس��يد فاضل 

آل رشف.
ومن جهته، أشاد أمني عام اللجنة األوملبية 
البحريني��ة بالدور البارز لإلتحاد يف دعم 
مسرية الكرة الطائرة العربية مؤكداً دعم 
ووقوف اللجنة األوملبية بجانب االتحاد، 
مش��يداً باإلدارة االحرتافية لإلتحاد والتي 
جعل��ت منه اب��رز االتح��ادات العربية، 
مبدي��ا اعت��زازه مب��ا وصل الي��ه االتحاد 
م��ن مكانة بفضل جه��ود رئيس االتحاد 
وأعضاء األمانة العام��ة والذين يعتربون 

من الكوادر الوطنية الفاعلة والنش��طة، 

كام نوه بروح األرسة الواحدة التي يتسم 

به��ا االتحاد الع��ريب ليصبح صاحب دور 

بارز ومؤثر عىل خارطة الرياضة العربية. 

وب��دوره أكد األمني الع��ام لإلتحاد جهاد 

خلفان ع��ىل اهت��امم االتح��اد بتطوير 

العم��ل اإلداري والفن��ي واإلعالم��ي يف 
االتحاد حيث يأيت هذا املوقع اإللكرتوين 
ليؤكد ع��زم االتح��اد يف مواصل��ة دوره 
الحي��وي بخدمة الكرة الطائ��رة العربية 
مش��يداً بدعم اللجنة األوملبية البحرينية 
وكافة االتحادات الوطنية يف رفد مس��رية 
االتح��اد، مش��ريا إىل أن االتح��اد يتقبل 
جمي��ع اآلراء واملالحظات ح��ول املوقع 
لتطوي��ره يف املس��تقبل وتحديثه بصورة 

مستمرة.
بعد ذلك، قدم ممث��ل الرشكة فاضل آل 
رشف رشح��ا ع��ن طبيعة عم��ل املوقع 
وال��ذي يتواك��ب م��ع أح��دث األنظمة 
الرقمي��ة والربمجية ويتناغ��م مع جميع 

األجه��زة الذكي��ة باإلضاف��ة إىل ارتباطه 
بجميع مواقع التواصل االجتامعي وتوافر 
وص��الت خاص��ة باالتح��ادات العربي��ة 
األعضاء كام يضم معلومات عن ارشيف 
االتحاد واعضاء اللجنة التنفيذية واللجان 
العامل��ة وص��ور فوتوغرافي��ة متنوع��ة 
وأخبار وصور فيديو والعديد من األبواب 

األخرى كام يتميز بسهولة التصفح.
وبع��د ذل��ك، ق��ام الش��يخ ع��يل ب��ن 
محمد وعبدالرحمن عس��كر بالتدش��ني 
الع��ريب  االتح��اد  ملوق��ع  الرس��مي 
واحتف��ل الحض��ور بقطع كعك��ة بهذه 
 املناس��بة، وميك��ن لل��زوار الدخول عرب

.www.arabvolleyball.org 

علي بن محمد وعسكر يدشنان الموقع بحلته الجديدة

الموقع اإللكتروني الجديد

احتفالية مبسطة بإطالق الموقع

يف حياتنا الرياضية، والتي بدأت منذ عام 
1919 يوم انطلق التعليم النظامي يف البالد 
حفر الكثريون أسامءهم وحافظوا عليها مع 
مرور األيام والسنني وحققوا للوطن الكثري 
من اإلنجازات الرياضية سواء عىل مستوى 

العمل اإلداري أو الفني أو كالعبني، فاملنظومة 
الرياضية عندنا ال تخلو من األسامء الالمعة.

واألجيال الرياضية الصادقة مع التاريخ ال 
ميكنها أن تغفل أي اسم بارز، بل تغدق عليه 

ع وخدم الوطن  االحرتام والتقدير؛ ألنه تطوَّ
بحياته ودمه ووقته وأعصابه ومل يبخل بيشء، 

وكل ذلك يظهر يف عمله وتعكسه إنجازاته 
عىل مختلف األصعدة واملستويات.

املرحوم محمد بن عيل أبل واحٌد من رموز 
الرياضة البحرينية عامة، وكرة اليد خاصة، 

وحني تتصفح تاريخ هذا الرجل، فهو ريايض 
دماً وأعصاباً وعقاًل وأكرث من ذلك؛ ألنه شيَّد 

رصوحاً رياضية تصب كلها يف مصلحة الوطن.
كان العباً يف نادي املحرق واشتهر يف تلك 

الفرتة؛ ألن البداية إذا كانت تسري عىل ُأسٍس 
سليمة تصنع من الالعب كياناً ُمؤسساً ال 

يكون فقط لفرتته الحارضة، بل لفرتات الحقة، 
خر   وهي يف علم االجتامع الريايض موهبة تذَّ
لألجيال القادمة. هذا يشء من واجبنا لتوثيق 

هذا الرجل الذي اتسم بصفات كثرية من 
أهمها املوهبة القيادية والشخصية القوية 
والتوسع الثقايف يف املجاالت الرياضية عىل 

املستويني الشعبي والرسمي.
مل يرحل عنا )بو ماهر(، بل هو اآلن باٍق يف 

قلوب الناس يف كل أنحاء مملكة البحرين 
والوطن العريب والقارة اآلسيوية والعامل بكل 

لغاته وألوانه وشعوبه وقومياته ومهام أغدقنا 
عليه من كالم، فهو قليل لرجل مأل من جانبه 

الريايض واإلداري كل يشء تحتاجه األجيال 
الحارضة. رحم الله محمد بن عيل أبل )بو 

ماهر(، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله 
وذويه الصرب والسلوان. أخرياً أقول: بو ماهر 

)ماهر( يف كل يشء يف كل مجال ريايض. 
أمتنى تسمية أحد شوارع املحرق باسمه أسوة 

باسم أحد الفنانني ىف املنطقة نفسها.

بو ماهر الماهر
جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com
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واصل فريق مدرس��ة ع��راد االبتدائية 
اإلعدادية سلسلة انتصاراته املتتالية يف 
بطولة س��مو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة املدرسية األوىل لكرة 
السلة، بتحقيقه فوزه الثاين عىل التوايل، 
الذي جاء عىل حس��اب فريق مدرسة 
املب��اراة  يف   ،)49/34( بنتيج��ة  أوال 
التي أقيم��ت بينهام ي��وم أمس األول 
“االثن��ن” ع��ىل صالة مدرس��ة مدينة 
عي��ىس االبتدائية اإلعدادي��ة للبنن، يف 
ختام منافسات الجولة الثالثة لحساب 

املجموعة الثانية من املسابقة.
ورفع فريق مدرس��ة ع��راد بهذا الفوز 
رصيده إىل 4 نق��اط وضعته يف صدارة 
املجموعة بالرشاكة مع فريق مدرس��ة 
الرفاع بالرصيد نفسه، فيام تلقى فريق 
مدرسة أوال الخسارة األوىل مقابل فوز 

واحد وبات رصيده إىل 3 نقاط.
ونجح فريق مدرس��ة ع��راد يف تحقيق 
بداية جيدة يف املباراة واس��تطاع إنهاء 
الرب��ع األول متقدما بفارق كبري 11/4، 
قب��ل أن يتحس��ن أداء فريق مدرس��ة 

أوال ال��ذي اس��تطاع أن يقلص الفارق 
إىل نقط��ة واحدة مع نهاية الربع الثاين 
19/18. وواص��ل فريق مدرس��ة عراد 
فرض أفضليته والحف��اظ عىل تقدمه، 
إذ أنهى الربع الثال��ث متقدما 33/30 
بعدم��ا فاز في��ه 14/12، قبل أن ينهي 
املباراة ملصلحته 49/34 بعد أن فاز يف 

الربع األخري 16/4.
وسيلتقي فريق مدرسة عراد مع فريق 
مدرس��ة مدينة حم��د “الجديدة” يوم 
غ��ٍد الخمي��س، فيام س��يخضع فريق 

مدرسة أوال الختبار صعب أمام فريق 
مدرس��ة الرف��اع، يف الجول��ة الرابع��ة 

لحساب املجموعة الثانية.
ويف مب��اراة بعيدة ع��ن رصاع التنافس 
عىل التأهل لل��دور الثاين يف املجموعة 
الثاني��ة، حق��ق فريق مدرس��ة مدينة 
حمد االبتدائي��ة اإلعدادية “الجديدة” 
ف��وزاً مس��تحقاً ع��ىل فريق مدرس��ة 
النسيم الدولية بنتيجة 20 نقطة مقابل 
3 نقاط، وجاءت نتائج األوقات األربعة 
يف املباراة كالتايل: 0-3، 0-8، 2-3 و6-1 

وجميعها ملصلحة فريق مدرسة مدينة 
حم��د ال��ذي نج��ح يف الس��يطرة عىل 
مجري��ات املباراة م��ن البداية للنهاية، 
يف ظ��ل التفوق الواض��ح وخصوصاً يف 
اللع��ب الهجوم��ي الرسي��ع، بعك��س 
فريق مدرس��ة النسيم الذي تكون من 

العبن صغار السن ويحتاجون للمزيد 
م��ن الوقت لالنس��جام وه��م حاولوا 
الوص��ول لتس��جيل نق��اط أك��ر لكن 
جانبهم التوفيق يف العديد من الكرات 
السهلة بالقرب من سلة فريق مدرسة 
مدينة حمد الذي بدوره فرض أسلوبه 

يف العدي��د م��ن أوقات املب��اراة وكان 
األكر تس��جياًل ولذلك نجح يف الخروج 
بنتيج��ة الف��وز بفارق مري��ح، ولذلك 
وص��ل للنقطة الرابعة م��ن فوز واحد 
وخسارتن، فيام أصبح للنسيم 3 نقاط 

من ثالث هزائم متتالية.

“ع��������راد” ي����واص����ل س��ل��س��ل��ة االن���ت���ص���ارات
في ختام الجولة الثالثة من بطولة سمو الشيخ عيسى بن علي المدرسية لكرة السلة

ف����وز م��ع��ن��وي ل��م��درس��ة م��دي��ن��ة ح��م��د ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م

جانب من مراسم دخول الفرق

توجيهات فنية لالعبي عراد

فوز معنوي لفريق مدينة حمد على فريق النسيمفريق عراد يتجاوز فريق ٔاوال

جانب من الحضور

أم الحصم                 اللجنة اإلعالمية

قال هاين حسن اختصايص تربية 
رياضية أول بإدارة الرتبية الرياضية 
والكشفية واملرشدات بوزارة الرتبية 

والتعليم رئيس لجنة املالعب 
والتجهيزات عضو اللجنة الفنية 

ببطولة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
املدرسية األوىل لكرة السلة للمرحلة 

االعدادية أن كافة منتسبي اإلدارة 
فخورون بهذه املبادرة من سموه 

والتي تدعم الرياضة املدرسية 
وخاصة لعبة كرة السلة يف البحرين.

وبن أن جميع الفرق التي وقع عليها 

االختيار باملشاركة سعيدة بهذه 
املشاركة وتسعى إىل تقديم أرقى 

املستويات وتقديم أفضل املواهب 
والوصول إىل املباراة النهائية ونيل 

اللقب والترشف بالسالم عىل سموه.
وأضاف “سعدنا كثرياً بالعمل املشرتك 
والتعاون املثمر مع االتحاد البحريني 
لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل آل خليفة و جميع اللجان 
التي شكلت من أجل نجاح البطولة 

تعمل بجد وسعيدة بالنجاح التي 
تحققه البطولة بشهادة الجميع”

 وأسرتسل بالقول “حرص سموه دامئاً 
عىل االهتامم بالطلبة كنواة لدعم 
األندية واملنتخبات الوطنية واقامة 

هذه البطولة من أجل اكتشاف 
املواهب أمر رائع جداً ويجب من 
الجميع املساهمة يف تحقيق هذا 
الهدف لتطور الرياضة يف البالد”.

وأكد هاين حسن أن هذه البطولة 
تعد فرصة موامئة أمام األندية من 

أجل اكتشاف املواهب، وبن أن 
الكثري من األندية أرسلت مندوبن 

عنها للقيام بهذه املهمة وقد تعاونا 

معهم يف منحهم املعلومات التي 
يريدونها عن بعض الالعبن املشاركن 

يف الفرق املدرسية.
من جانب آخر أثنى هاين حسن عىل 
جهود معلمي الرتبية الرياضية الذين 
اكتشفوا الكثري من الالعبن املشاركن 
يف هذه البطولة وقال أن إدارة الرتبية 

الرياضية والكشفية واملرشدات 
تفخر دامئاً بالكفاءات املوجودة من 

املعلمن واملعلامت والذين لهم 
بصامت واضحة يف الساحة الرياضية.
وأوضح هاين حسن ان وزير الرتبية 

والتعليم ماجد النعيمي وجه اإلدارة 

إىل تسخري كافة االمكانات والجهود 

من أجل نجاح هذه البطولة التي 

تحمل اسم سمو الشيخ عيىس بن 

عيل آل خليفة.

يذكر أن إدارة الرتبية الرياضية 

والكشفية واملرشدات عملت عىل 

تجهيز صالة مدرسة مدينة عيىس 

االبتدائية االعدادية للبنن التي 

تحتضن منافسات البطولة يف نسختها 

األوىل، كام تكفلت بتوفري الحكام.

 الفرق تسعى لنيل اللقب والتشرف بالسالم على سمو الشيخ عيسى بن علي
اختصــاصـــي تـربيـــة رياضيـــة أول هـانـــي حسيـــن: 

هاني حسين

محفوظ: خرجنا من البطولة بأفضل استفادةحرم: فوز مستحق.. وهدفنا التأهل
عزا مدرب فريق مدرسة عراد 

االبتدائية اإلعدادية، معلم 
الرتبية الرياضية عباس حرم، 
تحقيق فريقه لالنتصار الثاين 
له عىل التوايل يف الدوري إىل 
الروح القتالية التي تسلح بها 
الالعبون، مشريا إىل أن فريقه 

دخل املباراة بجاهزية فنية 
وبدنية ونفسية عالية وقدم 

مباراة لينتزع نقطتن هامتن 
يف طريق مشواره نحو الدور 

قبل النهايئ.
واعترب حرم أن فوز فريقه 

جاء مستحقا، كاشفا أنه رأى 
الفوز يف عيون العبيه خالل 

التدريبات.
وأضاف مدرب فريق مدرسة 

عراد “إنني سعيد جدا بالنتيجة 
واألداء املتميز الذي ظهر عليه 

الفريق، فاملواجهة مل تكن 
سهلة عىل اإلطالق ولكن فريقنا 

لعب بشكل جامعي وشاهدنا 
مقاتلن داخل امللعب وهذا ما 

أمثر عن تحقيق انتصار مثن”.

وعرب حرم عن ارتياحه الكبري 
من املستوى الذي قدمه العبي 
فريقه، متمنيا بأن يساهم هذا 

الفوز يف منح الالعبن دفعة 
معنوية كبرية يف املباريات 

القادمة املهمة وخطف ورقة 
التأهل.

رصح مدرب فريق مدرسة مدينة 
حمد، معلم الرتبية الرياضية 

محمد حسن محفوظ إن فريقه 
استحق الخروج بنقاط املباراة من 

خالل تحقيق الفوز األول له يف 
البطولة ويف اللقاء الثالث للفريق 
بعد الخسارتن يف الجولتن األوىل 

والثانية، مشرياً إىل أن الالعبن قدموا 
أفضل مستوى لهم حتى اآلن بعد 
أن استفادوا كثرياً من أول مباراتن 
خصوصاً أنهم قابلوا فريقن قوين 

يف أول جولتن.
وأضاف محفوظ “بعيدا عن األمور 
التنافسية، فإن البطولة رائعة بكل 

املقاييس كونها تضم مجموعة كبرية 
من الالعبن الصاعدين غري املسجلن 

يف كشوفات األندية باتحاد كرة 

السلة مع مجموعة أخرى مسجلة 
يف االتحاد، وبالتايل ستكون هنالك 
استفادة كبرية منهم، والدليل عىل 

ذلك تطور مستويات الفرق مع 
تتايل الجوالت مثلام يحصل مع 

فريقنا الذي قدم يف املباراة الثالثة 
أداًء أفضل من أول مباراتن، ونحن 

يف مدرسة مدينة حمد ويف مدرسة 
جديدة نسعى لتكوين وتأسيس 

فرق متميزة يف كل األلعاب، 
وبالتأكيد مشاركتنا يف هذه البطولة 

ستساعدنا يف تقديم األفضل يف 
النشاط الخارجي بوزارة الرتبية 

والتعليم”.

محفوظ يوجه العبيه هاني حسين ٔاثناء متابعته الحكام



عق��دت اللجن��ة التنفيذي��ة للنس��خة 
الرابع��ة لبطول��ة العامل لفن��ون القتال 
املختلط��ة لله��واة يوم األح��د املايض، 
اجتامعا برئاس��ة عضو اللجنة املنظمة 
العلي��ا رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة 
خال��د الخي��اط، يف قاع��ة االجتامعات 
الخاصة باللجنة بصال��ة مدينة خليفة 
الرياضي��ة؛ وذل��ك لالطالع ع��ى آخر 
املس��تجدات الخاص��ة بعم��ل اللجان 
الوح��دات التابع��ة للجن��ة املنظم��ة 
للبطول��ة، التي س��تقام تح��ت رعاية 
كرمية من ممث��ل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الش��يخ  س��مو  البحريني��ة  األوملبي��ة 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة يف الفرتة 
-12 19 نوفم��ر املقب��ل، والتي يرشف 
عى تنظيمه��ا االتحاد ال��دويل لفنون 
بالرشاكة   IMMAF املختلط��ة القتال 
مع االتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املختلط��ة BMMAF وبالتع��اون مع 
املكتب اإلعالمي سمو الشيخ خالد بن 

حمد بن عيىس آل خليفة.
وق��د ح��ر االجت��امع نائ��ب رئيس 
اللجنة التنفيذي��ة لبطولة العامل لفنون 
القتال املختلطة للهواة عمر بوكامل يف 
نسختها الرابعة، وجميع رؤساء اللجان 

والوحدات باللجنة املنظمة.

توزيع األدوار والمهمات

وب��دأ االجت��امع، بكلم��ة ترحيبية من 
جان��ب عضو اللجن��ة املنظم��ة العليا 
رئيس اللجن��ة التنفيذية للبطولة خالد 
الخياط، وال��ذي نقل تحي��ات النائب 
األول لرئيس املجلس األعى للش��باب 
والرياض��ة الرئي��س الفخ��ري لالتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلط��ة 
رئيس اللجنة العلي��ا املنظمة للبطولة 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ومتنيات س��موه للجمي��ع بالتوفيق يف 
أداء مهام��ه ع��ى أكمل وج��ه؛ خدمة 
إلب��راز وإنج��اح هذا الح��دث العاملي 
الذي يقام ألول مرة عى مستوى القارة 
اآلس��يوية والوط��ن الع��ريب وتحديدا 
مبملكة البحرين. بعده��ا اطلع رئيس 
اللجن��ة التنفيذية ع��ى املهام واألدوار 
الت��ي تقوم به��ا كل لجن��ة ووحدة يف 
اللجن��ة، حيث تم اعت��امد جميع تلك 
املهام مع التأكيد ع��ى القيام بها عى 
الش��كل الذي يخدم تطلع��ات اللجنة 
التنفيذية إلنجاح هذا امللتقى الريايض 

العاملي عى أرض اململكة.

اعتماد برنامج حفل االفتتاح 
والجدول الرسمي

م��ن  ع��ددا  االجت��امع  ناق��ش  ث��م 

املوضوع��ات املدرج��ة ع��ى ج��دول 
األعامل، حيث تطرق ملناقش��ة برنامج 
حفل االفتتاح، حيث تم اعتامد الرنامج 
الذي سيستغرق قرابة الساعة يبدأ عند 
الساعة الس��ابعة مس��اء وينتهي عند 
الساعة الس��اعة الثامنة مساء من يوم 

الثاين عرش من نوفمر املقبل.
كام تم خالل االجتامع تنسيق الجدول 
الت��ي  البطول��ة  الرس��مي ملنافس��ات 
س��تنطق يوم 12 نوفمر وتستمر حتى 
يوم 19 نوفمر، والذي سيتخللها إقامة 
منافسات النس��خة التاسعة من بطولة 

القتال الش��جاع BRAVE يوم 17 من 
الشهر ذاته.

تصاميم ومطبوعات متنوعة 
للبطولة

أكد رئيس لجنة التصميم واملطبوعات 
يوس��ف املح��وريف أن اللجنة س��تقوم 
بعمل كب��ري خالل ف��رتة البطولة ليس 
ذلك فحس��ب، بل أكد بأن العمل بدأ 
قب��ل ثالث��ة أش��هر الس��تقبال الحدث 
بالشكل املطلوب والصورة االمثل التي 

ترشف مملكة البحرين.

وأوض��ح دعي��ج أن اللجن��ة س��يكون 
له��ا دور أس��اس يف تصمي��م العدي��د 
من املنش��ورات والبوس��رتات الخاصة 
بالبطول��ة، والت��ي س��تقدم معلومات 
ش��املة ومتنوعة عن مملكة البحرين 

واستضافتها التاريخية للبطولة.
وأشار دعيج إىل أن العمل جار إلصدار 
وطباعة عدد من املطبوعات خالل فرتة 
البطول��ة، وذلك بالتعاون م��ع اللجنة 
اإلعالمي��ة، منوها إىل وجود أعضاء لهم 
خرتهم يف مجال التصميم واملطبوعات؛ 
لتقدي��م خدمة راقي��ة ومميزة تعكس 

الجه��ود التنظيمي��ة يف إب��راز الحدث 
وإخراجه بأفضل صورة ممكنة، مش��ريا 
إىل أن عم��ل اللجن��ة س��يكون دءوبا 
قبل وأثن��اء البطول��ة لتقديم خدمات 

مطبوعة ومصممة متنوعة.
وأش��اد دعيج برعاية سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة للبطولة، مش��ريا 
إىل أنها دافع كب��ري للجان العاملة نحو 
العمل بش��كل مضاع��ف ووفق أفضل 
املواصفات، مش��يدا أيضا بالدور البارز 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وعمل��ه املضن��ي والكبري نح��و تطوير 
البحريني��ة، وجع��ل   MMA رياض��ة
البحري��ن مقصدا الس��تضافة األحداث 

الكبرية فيها.

زيارة تفقدية لفندق البطولة

ويف نهاي��ة االجت��امع، ق��ررت اللجنة 
القيام بزي��ارة تفقدية لفندق “جولدن 
توليب- فندق البطولة”، وذلك لالطالع 
عى آخر التحضريات والتجهيزات التي 
قامت بها إدارة الفندق الستقبال وفود 
اململك��ة من أعض��اء االتح��اد الدويل 
واملدعوي��ن والفرق املش��اركة وأعضاء 

اللجنة التحكيمية.

اللجنة المنظمة لـ “عالمية الهواة” تعتمد برنامج حفل االفتتاح
تثبيت الجدول الرس��مي وزيارة تفقدي��ة لفندق البطولة

دعي��ج: العم��ل ب��دأ قب��ل 3 أش��هر الس��تقبال الح��دث العالمي 

جانب من االجتماع

اللجنة اإلعالمية                  بطولة العالم لفنون القتال المختلطة
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يعق��د مس��اء الي��وم األربع��اء 
اجت��امع الجمعي��ة العمومي��ة 
النتخاب  النبيه صال��ح  لن��ادي 
مجل��س إدارة جدي��د لل��دورة 

االنتخابية 2020/2017.
ويتضمن جدول أعامل االجتامع 
إدارة  مجل��س  لرئي��س  كلم��ة 
النادي جليل تقي رشف يعقبها 
اس��تعراض التقرير األديب واملايل 
اإلدارة  مجل��س  اس��تقالة  ث��م 
ويليها إجراء االنتخابات بإرشاف 

وزارة شئون الشباب والرياضة.
وحسم منصب الرئاسة للمرشح 
صادق درويش أمني الرس الحايل 
بالتزكي��ة نظراً لعدم ترش��ح أي 

منافس له عى منصب الرئاسة.
ويتنافس ع��ى عضوية مجلس 
 6 لش��غل  مرش��حاً   11 اإلدارة 
مقاع��د وه��م: محم��د جعفر 
منصور، جابر جعفر عيل، شاكر 
عبدالله  جاس��م رمضان، مجيد 
حسني، سيد عيل عاشور، قاسم 
ع��يل حمزة، مجي��د عيل أحمد 
خمي��س، فالح جعف��ر منصور، 
عبدالله حس��ن معيوف، حامد 
س��لامن منص��ور، طال��ب عيل 

حسن.
وقال أمني ال��رس النادي صادق 
دروي��ش ل��� “البالد س��بورت” 
إن أمان��ة ال��رس أكملت جميع 

باجت��امع  الخاص��ة  الرتتيب��ات 
العمومي��ة وإج��راء  الجمعي��ة 
االنتخاب��ات، حي��ث ق��ام 114 

اش��رتاكات  بتس��ديد  عض��وا 
العضوية وإنهاء كافة اإلجراءات 
الالزمة ل��إدالء بأصواتهم معربا 

عن أمل��ه يف أن يكتمل النصاب 
العمومية  للجمعي��ة  القان��وين 
إلك��امل االجتامع بكل سالس��ة 
وي��رس النتخاب مجل��س إدارة 

جديد.
الجمعي��ة  دروي��ش  ودع��ا 
العمومي��ة لن��ادي النبيه صالح 
بالتواج��د يف االجت��امع واإلدالء 
بأصواتهم الختيار املرشح األكفأ 
لشغل عضوية مجلس اإلدارة يف 
ظل ترش��ح 11 عضوا يتنافسون 
ع��ى 6 مقاعد، مؤك��داً حرصه 
عى قيادة النادي إىل املزيد من 
التوفيق  التقدم والن��امء ومتنى 

والنجاح لكافة املرشحني.

اليوم تعقد الجمعية العمومية

صادق درويش يحســم رئاســة النبيه صالــح بالتزكية
حسن علي

صادق درويش شعار نادي النبيه صالح

آيونيس جومبا تحرز المركز 
األول بسباق البرتغال الدولي
الرفاع – اتحاد ألعاب القوى: شهدت منافسات 
نصف املاراثون للسيدات تألقا بحرينيا جديدا، 

بعدما فازت العداءة آيونيس جومبا باملركز األول 
يف سباق الرتغال الدويل الذي أقيم مؤخراً يف 

مدينة لشبونة لتنتزع صدارة السباق بكل جدارة 
واقتدار متفوقة عى نخبة من أبرز عداءات 

العامل اللوايت شاركن يف سباق نصف املاراثون 
الذي أقيم بحضور جامهري غفرية من محبي 
وعشاق سباقات املاراثون يف القارة األوروبية.
كام سجلت العداءة روز شيلمو بطلة العامل 

ملاراثون السيدات اسمها يف لوحة رشف أبطال 
السباق بعدما حققت املركز الثالث، وقدمت 
عرضا جيداً عى امتداد السباق لتوزع جهدها 
البدين بصورة صحيحة وتخطف املركز الثالث 

بكل براعة.
وأنهت العداءة آيونيس جومبا السباق يف املركز 

األول بزمن 1:08:48 ساعة، متفوقة عى العداءة 
الكينية فيسلني جيبكشيو التي جاءت يف املركز 

الثاين بزمن 1:09:31 ساعة، بينام جاءت عداءتنا 
روز شيلمو يف املركز الثالث بزمن 1:09:48 

ساعة، وسط منافسة شديدة يف نهاية السباق، 
وهو ما يظهره زمن السباق الذي تفوقت به 

جومبا بفارق ثانية وأجزاء من الثانية عى 
منافستها الكينية.

وتعكس تلك النتيجة التميز البحريني لعداءاتنا 
يف سباق نصف املاراثون، والذي يعتر أحد 

أصعب السباقات ملا يتطلبه من قدرات بدنية 
هائلة وقدرة تحمل كبرية، ويعتر امتدادا 
للنجاحات والنتائج الرائعة التي حققتها 

عداءاتنا مؤخراً بعدما خطفت العداءة شيتاي 
اشتي األضواء يف سباق نصف ماراثون تورينتو 
اإليطايل، وحققت املركز األول من بني جميع 
العداءات املشاركات، وأنهت مسافة السباق 

بزمن 1:10:10 ساعة، إضافة إىل تألق العداءة 
فيوال جيجومبا بعدما حققت املركز األول يف 

سباق نصف املاراثون ضمن ملتقى ماتوين 
الدويل، والذي أقيم يف العاصمة التشيكية براغ 

بعدما أنهت مسافة السباق بزمن 1:06:06 
ساعة.

وتعتر تلك النجاحات املتوالية لعداءاتنا يف 
سباقات نصف املاراثون نتيجة ملا يحظني 
به من دعم ومتابعة مستمرة من االتحاد 

البحريني أللعاب القوى الذي يحرص عى توفري 
املعسكرات التدريبية، وتوفري أشكال الدعم لهن 

كافة مبا يكفل تحقيق أفضل النتائج، وتعزيز 
مكانة ألعاب القوى يف مختلف امللتقيات 

العاملية.

كث��ف العب��و البحرين من 
األخرية  الفرتة  يف  تدريباتهم 
يف  للمش��اركة  اس��تعدادا 
بطول��ة البحري��ن الدولي��ة 
لناش��ئي   ITF التاس��عة 
نادي  التنس، والتي ينظمها 
البحرين للتن��س من 23 – 
برعاية  الج��اري  أكتوبر   28
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
س��مو الش��يخ محم��د بن 
مبارك آل خليفة، ومبساندة 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة 
والرياض��ة والداعم الذهبي 
رشكة إبراهي��م خليل كانو، 
أمس  الالعبون  وقد خ��اض 
مرانا قويا عى مالعب نادي 
بالجفري  للتن��س  البحري��ن 
الوطني  امل��درب  ب��إرشاف 
عص��ام عبدالع��ال، وأوضح 
التدريبات إرصار  من خالل 

الوص��ول  ع��ى  الالعب��ني 
ألفضل مستوى فني وبدين؛ 
لتحقي��ق نتائ��ج جي��دة يف 
البطولة، وبرز يف مران أمس 
عبدالرضا  إلي��اس  الالع��ب 
العائ��د م��ن دورة تدريبية 
ك��ام  إنجل��رتا وفرنس��ا،  يف 

ش��ارك يف التدريب الالعبني 
حم��د عبدالع��ال وحس��ن 
أرشف،  ويوس��ف  القط��ان 
وتخض��ع العب��ة البحري��ن 
لرنام��ج  دروي��ش  ناظ��يل 
تدريب��ي بن��ادي البحري��ن 
البحريني  واالتح��اد  للتنس 

ملشاركتها  استعدادا  للتنس؛ 
يف مسابقات فردي وزوجي 

اآلنسات يف البطولة.
الرئيس  الدور  يف  وسيشارك 
للبطول��ة الالعب��ان إلي��اس 
عبدالرض��ا املصن��ف 1690 
دولي��ا، وحم��د عبدالع��ال 

دولي��ا،   2480 املصن��ف 
درويش،  ناظ��يل  والالعب��ة 
ال��دور  يف  يش��ارك  بين��ام 
التأهي��يل الالعبني يوس��ف 
القط��ان،  وحس��ن  أرشف، 
وس��يكون  العيىس،  وعيىس 
الالع��ب عيل دواين املصنف 
الغائب��ني  أب��رز  ه��و   553
ع��ن البطول��ة ه��ذا العام، 
بالتدري��ب؛  يق��وم  حي��ث 
لخوض العديد من بطوالت 

الفيوترش الدولية.
وقد ساهمت هذه البطولة 
عى مدى السنوات املاضية 
يف تطوير أداء العبي مملكة 
البحرين وأكسبتهم الخرات 
الدولي��ة من خ��الل اللعب 
مع أبط��ال الع��امل يف هذه 
الس��ن، إضافة إىل تحس��ني 

تصنيفاتهم الدولية.

صورة لالعبي البحرين المشاركين في البطولة

استعدادات مكثفة لبطولة البحرين الدولية لناشئي التنس
البالد سبورت
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كرباغ- اتلتيكو
تشيلسي- روما
سسكا- بازل
بنفيكا- م يونايتد
اندرلخت- باريس
بايرن- سلتيك
يوفنتوس- سبورتينغ
برشلونة- اولمبياكوس
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األربعاء  18 أكتوبر

)وكاالت(: كشفت تقارير 
إخبارية أمس الثالثاء، أن 

مهاجم ريال مدريد، كريستيانو 
رونالدو، رفض التوصل إىل 
تسوية مع هيئة الرضائب 

اإلسبانية، يف اتهامه بالتهرب 
من سداد رضائب بقيمة 14.7 

مليون يورو، ما قد يعرضه 
للسجن.

وذكرت صحيفة )املوندو( عىل موقعها اإللكرتوين، أن 
رونالدو يرى اتهامه بالتهرب الرضيبي “غري متسق”، وال 

أساس له ويتعارض مع القانون.
وأرسل الالعب الربتغايل، خطاًبا جديًدا للمحكمة التي 

تنظر يف قضيته، انتقد فيها بشدة هيئة الرضائب اإلسبانية، 
وأكد أن التهم املوجهة ضده “ال يوجد أي أساس لها”، 

ومتثل “استخداما تعسفيا للقانون الرضيبي”.
ويرى كريستيانو، أن القضية مع هيئة الرضائب اإلسبانية 

تكمن يف “تناقض يف املعايري”.
ويواجه كريستيانو، 4 تهم تهرب رضيبي بني عامي 2011 

و2014، بقيمة إجاملية تبلغ 14.7 مليون يورو.
وتم استدعاء املهاجم الربتغايل أمام املحكمة التي مثل 

لديها يف 31 يوليو املايض.
وتقول وسائل إعالم إسبانية، إن عدم قبول كريستيانو 
بالتسوية، يجعل سجن “الدون” إمكانية واردة ضمن 

خيارت املحكمة.

كريستيانو مهدد بالسجن

)وكاالت(: هن��اك أمر مقلق للكرة األملانية 
بالنظ��ر إىل ترتيب أنديته��ا أوربياً، فبايرن 
ميونيخ يحتل املرك��ز الثالث يف مجموعته 
يف دوري األبط��ال، وبوروس��يا دورمتون��د 
واليبزي��غ املرك��ز األخ��ري يف مجموعتيهام، 

وهو أمر نادر. 
واملقلق أن الدول االربع االوىل يف التصنيف 
سيكون لها أربعة ممثلني يتأهلون مبارشة 
خالفاً ملا عليه النظام اآلن حيث يتأهل أول 

ثالثة مبارشة ويخوض الرابع امللحق.
وتحت��ل أملاني��ا املركز الراب��ع حالياً برصيد 
63998 نقط��ة بف��ارق مريح عن فرنس��ا 
الخامسة )49248(، لكنه يتقلص تدريجياً. 
وإذا ما أخذنا يف عني االعتبار نتائج موس��م 
2018-2017، فإن أملانيا تأيت مؤقتاً يف املركز 
الس��ابع والعرشين وراء دول مغمورة عىل 
الخارطة القارية وهي بيالروس��يا، مقدونيا 

وكازاخستان.
وشكلت الجولة الثانية من دور املجموعات 
األبط��ال  دوري  يف  امل��ايض  س��بتمرب  يف 
وال��دوري األورويب “يوروب��ا لي��غ” صدمة 
كبرية يف أوس��اط الك��رة األملانية ذلك ألن 
أنديتها خاضت 6 مباريات انتهت جميعها 
بالخس��ارة وكان��ت األبرز لباي��رن ميونيخ 

أمام باريس س��ان جريمان الفرنيس صفر-
3، وبوروس��يا دورمتوند أم��ام ريال مدريد 
اإلسباين حامل اللقب 3-1 عىل أرضه للمرة 
األوىل يف تاريخه، كام س��قط اليبزيغ أمام 

بشيكتاش الرتيك صفر2-.
ومل تكن الح��ال أفضل يف الدوري األورويب 
الذي شهد هزائم لكولن، هوفنهايم وهرتا 

برلني.
وق��ال مدرب منتخب املاني��ا يواكيم لوف 
“خس��ارة 6 مباري��ات ه��و مبثاب��ة جرس 
إنذار، األمر يدع��و إىل القلق”، لكنه حاول 
التخفيف من هذا األمر بقوله “من املبكر 
جداً معرفة ما إذا كان هذا األمر سيستمر. 
يجب االنتظار للخروج باستنتاجات معينة. 
ال تزال الفرصة متاح��ة امام بايرن ميونيخ 

ودورمتوند لتحقيق نتائج جيدة”.
لكن ع��ىل امل��دى البعيد، يب��دو أن هذه 
الظاهرة موجودة ألنه بالنظر إىل املوس��م 
امل��ايض نجد بان اي��ا من الف��رق االملانية 
مل يبل��غ ال��دور نص��ف النه��ايئ يف احدى 
املس��ابقتني االوروبيتني وذلك للمرة االوىل 

منذ موسم 2004-2005.
بالنس��بة للبعض، فإن السياسة االقتصادية 
الت��ي تتبعها األندية األملانية هي الس��بب 

يف ذل��ك ألنها ال تس��مح له��ا بالتعاقد مع 
أفض��ل الالعب��ني يف الع��امل. وكان مهاجم 
باي��رن ميونيخ ال��دويل البولن��دي روبرت 
ليفاندوفس��ي انتق��د مس��ؤويل األندي��ة 
االملانية لعدم قدرتهم عىل مجاراة األندية 
اإلس��بانية واإلنكليزي��ة أو باري��س س��ان 

جريمان يف سوق االنتقاالت.
وق��ال الهداف البولندي يف نهاية س��بتمرب 
املايض “حت��ى اليوم مل يبادر بايرن ميونيخ 
إىل دفع أكرث م��ن 40 مليون من أجل ضم 
الع��ب واحد، يف كرة الق��دم العاملية يعترب 
ه��ذا املبلغ متواضعاً جداً... إذا أردنا البقاء 
يف القم��ة فنحن يف حاج��ة إىل العبني من 

هذه النوعية”.

لك��ن زميله يف الفريق الباف��اري الهولندي 
أريني روبن رد عليه بالقول “املال ال يشرتي 
االلق��اب”. بي��د أن صفع��ة باريس س��ان 
جريم��ان أعادت النقاش حول هذه النقطة 
حيث قامت الصحف األملانية بالتذكري بان 
أغىل صفقة انتقال يف أملانيا تتعلق بالعب 
الوس��ط الفرنيس كورنتان توليسو املنتقل 
إىل بايرن ميونيخ مقاب��ل 41 مليون يورو، 
وهو مبلغ ضعيف جدا اذا ما قمنا مبقارنته 
باملبالغ الت��ي دفعت للتعاق��د مع النجم 
الربازييل نيامر )222 ملني يورو(، والفرنيس 
كيلي��ان مبايب يف صفقة ق��درت بنحو 180 
ملي��ون يورو، باالضاف��ة إىل الفرنيس اآلخر 
عثامن دميبييل املنتقل إىل برشلونة االسباين 

مقابل حوايل 120 مليون يورو.
وال ش��ك بأن نتائج بايرن ميونيخ يف دوري 
أبط��ال أوروب��ا تؤكد هذا األم��ر، فبعد أن 
س��يطر الفريق البافاري كلياً عىل الدوري 
املحيل يف املواس��م الخمس��ة املاضية، فقد 
فش��ل أمام 3 ف��رق إس��بانية مختلفة قبل 
املباراة النهائية لدوري األبطال وهي ريال 
مدريد عامي 2014 و2017 وبرشلونة عام 
2015 وأتلتيكو مدريد عام 2016 يف النسخ 

األربع األخرية.

إيكليس��تون،  اع��رتف بريين  )وكاالت(: 
املال��ك الس��ابق للحق��وق التجاري��ة 
لبطولة العامل لسباقات الجائزة الكربى 
الفورموال 1، أنه يشعر بأن املالك الجدد 

للسباق، يرغبون يف إزاحته.
إيكليس��تون، يف مقابل��ة م��ع  وق��ال 
صحيفة الدييل ميل “إنهم ال يرغبون يف 

أن أذهب للسباقات”.
وح��رض إيكليس��تون )86 عام��ا( هذا 
العام، بعض س��باقات الجائزة الكربى، 
وكان أخره��ا الس��باق ال��ذي أقيم يف 
النمس��ا يف يولي��و امل��ايض، ك��ام ينوي 

حضور سباق الربازيل.

وتحدث إيكليستون عن األسباب التي 
دفعت��ه للغي��اب عن معظم س��باقات 
الجائزة الكربى، حيث قال “تشاس كاري 
مدير السباقات حاليا، بعث برسالة يل، 
بأنهم ليس لديهم العديد من املكاتب 
داخل حلبات الس��باق، لديهم فقط ما 

مينحه لهم رعاة السباقات”.
وانتق��د رجل األعامل الربيطاين، طريقة 
عم��ل كاري، الذي اختري من قبل رشكة 
ليربيت ميديا األمريكية، املالكة الجديدة 

للسباق، إلدارة الفورموال 1.
وتابع إيكليس��تون “إىل اآلن مل يقوموا 
بعم��ل أي يشء طبق��ا مل��ا متكنت من 

رؤيته، لقد قالوا إنه��م لن يتكلموا بل 
س��يعملون، قالوا إنني كنت أتكلم قبل 
أن أفع��ل أي يشء، مل أفع��ل هذا، لقد 

كنت أقوم باألشياء يف صمت”.

واعرتف إيكليس��تون أنه ليس س��عيدا 
مبنص��ب الرئي��س ال��رشيف للفورموال ا، 
قائال “لق��د وضعوين يف م��كان مرتفع 
للغاي��ة حي��ث ال ميكنن��ي أن أرى م��ا 

يحدث”.
وقال إيكليستون، إن فريقي مرسيدس 

بطل العامل، وريد بول رحبا بحضوره.
وبات مرسيدس عىل أعتاب الفوز بلقب 
الصانع��ني للمرة الرابعة عىل التوايل، يف 
السباق املقبل يف أوسنت بوالية تكساس 
األمريكية، كام سينال لويس هاميلتون 
أول فرصة إلحراز اللقب للمرة الرابعة، 

قبل 3 سباقات عىل نهاية املوسم.

قلق ألماني

استياء إيكليستون

يواكيم لوف

بيرني إيكليستون

دوري أبطال اوروبا
الجولة  3

)وكاالت(: شدد جانلويجي 

بوفون حارس مرمى وقائد 

يوفنتوس اإليطايل، عىل رضورة 

االستفاقة بعد الهزمية التي 

تعرض لها البيانكونريي أمام 

التسيو مؤخرًا، بهدفني مقابل 

واحد، ضمن منافسات الجولة 

الثامنة من الدوري.

وتجمد رصيد السيدة العجوز 

عند النقطة 19 يف املركز 

الثالث بسلم ترتيب الدوري 

اإليطايل، بفارق 5 نقاط عن 

املتصدر نابويل.

واختري بوفون للحصول عىل 

جائزة التابري الذهبي من احد 

الربامج اإليطالية الساخرة؛ 

بسبب أدائه السيئ خالل 

هذه املباراة، باإلضافة لزمالئه 

جورجيو كيليني، أندريا 

بارزايل، وجونزالو هيجواين.

وقال بوفون، خالل ترصيحات 

نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: 

“علينا أن نتحسن ُمجدًدا”، 

مضيًفا: “كل جامهرينا خلفنا 

وتدعمنا، وال نريد أن نجعلهم 

يشعرون باإلحباط”.

وتقدم جائزة التابري الذهبي 

بشكل أسبوعي ملشاهري 

إيطاليا؛ بسبب وقوعهم يف 

أخطاء جسيمة.

ويستقبل البيانكونريي، 

ضيفه سبورتنج لشبونة، غًدا 

األربعاء، ضمن منافسات 

الجولة الثالثة، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة، 

بدوري أبطال أوروبا.

بوفون يدعو لالستفاقة 

)وكاالت(: يبحث تشيليس عن نسيان 
الع��رثة املحلي��ة عندما يواج��ه روما 
اإليط��ايل، اليوم األربع��اء، يف مواجهة 
مث��رية لحس��اب املرحل��ة الثالثة من 
منافس��ات املجموع��ة الثالث��ة ضمن 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر تشيليس ترتيب املجموعة ب� 

6 نقاط، بفارق نقطتني عن ضيفه.
ويدخ��ل الفريق��ان إىل اللق��اء وهام 
يبحثان ع��ن تضميد جراحهام املحلية 
خس��ارة  بع��د  الت��وازن  واس��تعادة 
تش��يليس أمام جاره كريس��تال باالس 
)2-1( وروم��ا أمام ناب��ويل )1- صفر( 

السبت يف الدوري املحيل.
وال يدع��و وضع تش��يليس يف الدوري 
املمت��از إىل التف��اؤل إذ أن خس��ارة 
الس��بت كان��ت الثانية توالي��اً لرجال 
امل��درب اإليطايل أنطوني��و كونتي ما 
جعل��ه متخلف��اً بف��ارق 9 نقاط عن 

مانشسرت سيتي املتصدر.
وق��د يع��ود املهاجم اإلس��باين ألفارو 
موراتا إىل صفوف النادي اللندين بعد 
تعافيه من اإلصابة لكن العب الوسط 
الفرن��يس نغولو كانتي م��ا زال خارج 

الفريق.
ويف ح��ال خرج فري��ق كونتي منترصاً 

للمباراة الثالثة توالياً، س��يقطع شوطاً 
كب��رياً نح��و ال��دور الثاين الس��يام أن 
املنافس األسايس اآلخر أتلتيكو مدريد 
اإلسباين ميلك نقطة واحدة فقط قبل 
زيارت��ه إىل الواف��د الجدي��د قره باخ 

األذربيجاين.
ويف املجموعة األوىل، س��يقطع ممثل 
إنكلرتا اآلخر مانشس��رت يونايتد شوطاً 
كبرياً أيضاً نحو التأهل إىل الدور الثاين 
للمرة األوىل منذ موسم 2013-2014 
يف حال نجح رجال امل��درب الربتغايل 
جوزي��ه مورينيو يف تحقي��ق فوزهم 
الثالث توالي��اً حني يحلون يف الربتغال 
ضيوف��اً عىل بنفيكا ال��ذي خرج خايل 

الوفاض من مباراتيه األوليني.
وس��تكون املواجهة مع بطل الربتغال 
إعادة لنه��ايئ 1968 حني توج النادي 
اإلنكلي��زي بلقب��ه األول بف��وزه عىل 

بنفيكا 1-4 بعد التمديد.
ويف املجموع��ة ذاته��ا يلتقي سس��كا 
موس��كو ال��رويس م��ع ضيف��ه بازل 
الس��ويرسي وكل من الفريقني ميلك 3 

نقاط
ويفتتح ملعب كامب نو أبوابه مجدداً 
أمام الجمهور، عندما يتواجه برشلونة 
اإلسباين مع ضيفه أوملبياكوس اليوناين، 

فيام يأمل باي��رن ميونخ األملاين تأكيد 
الجديد-القديم  مدربه  بقيادة  تفوقه 
ي��وب هاينك��س، عندما يس��تضيف 

سلتيك.
ويف املجموع��ة الرابعة، م��ن املتوقع 
أال يواجه برش��لونة صعوبة يف تحقيق 
ف��وزه الثالث عىل التوايل، يف أول لقاء 
له ضد ضيفه أوملبياكوس، الذي خرج 
خ��ايل الوفاض من مباراتي��ه األوليني، 
لكن األنظار س��تكون ش��اخصة نحو 
جمه��ور الن��ادي الكاتال��وين، ال��ذي 
سيتواجد يف مدرجات كامب نو للمرة 
األوىل من��ذ اس��تفتاء االس��تقالل عن 
الس��لطة املركزية. واضطر برشلونة يف 
مباراته األخ��رية عىل ملعبه أن يواجه 
الس بامل��اس )0-3( يف الدوري املحيل 
مبدرج��ات خالية م��ن الجمهور، ألن 
اللق��اء كان يوم اس��تفتاء االس��تقالل 
الذي أجراه إقليم كاتالونيا، رغم قرار 
القضاء اإلس��باين باعتبار هذه الخطوة 
مخالفة للقانون، ما أدى إىل س��قوط 
ع��رشات الجرح��ى يف مواجهات مع 

الرشطة.
وم��ن املتوق��ع أن يحاف��ظ الجمهور 
الكاتال��وين ع��ىل تقلي��ده يف مب��اراة 
األربعاء، التي تجمع مدرب برش��لونة 

إرنستو فالفريدي بالفريق الذي أحرز 
مع��ه لقب الدوري اليون��اين 3 مرات 
خ��الل الفرتتني اللت��ني أمضاهام معه 

)2009-2008 و2010-2012(.
وهتافات دعم االس��تقالل ش��ائعة يف 
ملع��ب كامب ن��و حتى قب��ل إجراء 
االس��تفتاء، وتحدد الدقيق��ة 17 من 
كل مباراة إلط��الق الهتافات يف داللة 
عىل سقوط كاتالونيا يف حرب الخالفة 

اإلسبانية عام 1714.
الي��وم أكرث  وق��د تك��ون الهتاف��ات 
سخطاً السيام بعدم تداعيات استفتاء 
االستقالل، لكن العب الوسط أندريس 
إنييس��تا يؤك��د أن ما يحص��ل خارج 
امللع��ب لن يرتك تأثريه ع��ىل الناحية 
الرياضي��ة، وهو ق��ال بع��د التعادل 
الس��بت امل��ايض يف العاصم��ة أم��ام 
أتلتيك��و مدري��د )1-1( أنه “ما نحبه 
هو اللعب واالستمتاع بوقتنا يف أجواء 
رائعة كام حصل اليوم )ضد اتلتيكو(”.
ويقدم برش��لونة بداية موس��م رائعة 
خس��ارته  رغ��م  فالف��ريدي  بقي��ادة 
مهاجم��ه الربازي��يل ني��امر ملصلح��ة 
باريس س��ان جرمان الفرنيس، إذ فاز 
النادي الكاتالوين يف مبارياته الس��بع 
األوىل يف الدوري قبل تعادل الس��بت 

م��ع أتلتيك��و، وذلك اضاف��ة اىل فوز 
مبباراتيه األوليني يف دوري األبطال.

ومن املتوق��ع أن يحاف��ظ النادي 
الكاتال��وين ع��ىل س��جله املميز يف 
املسابقة عىل أرضه، إذ مل يذق طعم 
الهزمية يف مباريات��ه ال�22 األخرية 
بني جمهوره )20 ف��وزا وتعادالن( 
منذ سبتمرب 2013، وتعزيز صدارته 
خط��وة  واالق��رتاب  للمجموع��ة 
إضافية من الدور الثاين الذي وصل 
اليه يف جميع مشاركاته منذ موسم 

.2000-2001
ويف املجموع��ة ذاته��ا، يس��عى بطل 
إيطالي��ا يوفنتوس إىل مح��و الصورة 
املهزوزة التي ظه��ر بها حتى اآلن إن 
كان محلياً أو قارياً، عندما يس��تضيف 
“اليان��ز  ع��ىل  الربتغ��ايل  س��بورتينغ 

ستاديوم”.
ويدخ��ل فريق املدرب ماس��يميليانو 
أليغ��ري إىل اللق��اء وه��و ق��ادم من 
هزمية أوىل عىل أرضه يف الدوري منذ 
أكرث من عامني، وجاءت الس��بت عىل 
يد التسيو 2-1 يف مباراة أضاع خاللها 
نجم��ه األرجنتيني باول��و ديباال ركلة 
جزاء وفرصة كس��ب نقطة يف الوقت 

بدل الضائع.
ول��ن تكون مهم��ة يوفنت��وس، الذي 
استهل مشواره يف املس��ابقة بخسارة 
مذلة أمام برش��لونة 3-0، سهلة أمام 
ضيفه الربتغايل الذي مل يخرس س��وى 
واحدة من مبارياته ال�14 هذا املوسم 
وكانت ضد الن��ادي الكاتالوين بهدف 

وحيد خالل الجولة السابقة. 

تشيلسي وروما لتضميد الجراح 

تشيلسي يستقبل روما بعد السقوط المحلي المفاجئ

كريستيانو رونالدو

جانلويجي بوفون
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من جانب شركة Ingram Micro في “جيتكس” 

 “بتلكـــو” تستلـــم جـائــزة أفضــل 
شـريــك لـ Cisco بالبحـريــن

املنام����ة - بتلكو: ُمِنَح����ت �رشكة بتلكو، 
 Cisco لقن����وات  �رشي����ك  اأف�ش����ل  جائ����زة 
 ،Ingram Micro بالبحرين من قبل �رشكة

يف معر�س جيتك�س 2017.
وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي للعمليات 
لبتلكو عبدالرحمن من����ر، اإن ال�رشكة تفتخر 
Ingram M -  ااختياره����ا من قبل �رشك����ة
cro، موزع Cisco، كاأف�ش����ل �رشيك لقناة 

Cisco يف البحرين.
واأ�ش����اف “ياأت����ي ه����ذا االإجن����از ليتوج 
اجله����ود الدوؤوب����ة ملوظف����ي بتلك����و الذين 
االأولوي����ة  اإعط����اء  عل����ى  دوم����اً  يحر�ش����ون 
ملتطلب����ات زبائنن����ا م����ن القط����اع التجاري. 

ونوؤكد على التزامنا بتوفر اأف�شل احللول 
التي ت�شاهم يف منو وحت�شني اأعمالهم”.

وذك����ر بي����ان لبتلكو اأم�����س اأن����ه “نظراً 
اللتزام وا�ش����تثمار وخربة وتفاين ال�رشكة يف 
حتقيق ر�شا الزبائن، مت تعيينها كال�رشيك 
الذهبي Cisco. وح�ش����لت بتلكو على عدة 
 Cisco ش����هادات تخ�ش�ش����ية متقدمة من�
يف ال�شنوات االأخرة. كما جنحت يف توظيف 
اأك����ر م����ن 10مهند�ش����ني متخ�ش�ش����ني يف 
جم����ال CCIE وCCNP، الذين ي�ش����عون 
لتق����دمي كافة �ُش����بل الدعم بغر�����س تلبية 
توف����ر  وُي�ش����اهم  الزبائ����ن.  متطلب����ات 
اأف�ش����ل امل����وارد التقنية بفئ����ة تكنولوجيا 

املعلوم����ات واالت�ش����االت يف تعزيز حمفظة 
بتلكو الوا�شعة”.

م����ن جانب����ه، ق����ال املدي����ر التنفي����ذي 
ملنطقة اخللي����ج وال�رشق االأدنى، ابتك، بهاء 
�شالح “ ي�رشنا اأن نقدم جائزة اأف�شل �رشيك 
لقن����اة Cisco ل�رشك����ة بتلك����و والتي حازت 

عليها نظر جهود موظفيهم املتميزة”.
واأ�ش����اف “اإن ني����ل هذه اجلائ����زة ما هو 
اإال نتيج����ة مبا�رشة جله����ود ال�رشكة املعتربة 
لزبائنه����ا بالتعاون مع �شي�ش����كو. �ش����يثمر 
تعاوننا مع����اً، عن منح عمالء بتلكو فر�ش����ة 
اال�ش����تمتاع بالفوائ����د العدي����دة املتوافرة 

.”Cisco حتت مظلة

“زين” البحرين أفضل عالمة تجارية خليجية

“BBK” يدشن غرفة محاكاة تعليمية لألطفال 

“مراسي” تمنح الكوهجي للمقاوالت عقد اإلنشاءات لـ “بوليفارد” 
المشروع يتألف من 4 مبان أمام “جاليريا”

ح�شدت �رشكة زين البحرين جائزة “اأف�شل عالمة 
جتارية كجهة عمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي” 

للعام 2017.
وجاء هذا التكرمي امل�رشّف تقديًرا ل�شجل ال�رشكة 
احلافل باأف�ش���ل املمار�ش���ات واالإجن���ازات يف جمال 

تنمية املوارد الب�رشية. 
وتف�ش���لت با�ش���تالم اجلائزة املدير التنفيذي 
للموارد الب�رشية يف �رشكة زين البحرين دانة بوخما�س، 
وذلك خالل مرا�شم حفل توزيع اجلوائز الذي اأُقيم يف 

فندق العنوان دبي.
وتركز جائزة “اأف�ش���ل عالمة جتارية كجهة عمل 
يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي” عل���ى تك���رمي 
املوؤ�ش�ش���ات التي متيزت يف جمال ا�شتخدام قنوات 
االت�ش���ال والت�ش���ويق؛ من اأجل ا�ش���تقطاب اأف�ش���ل 
املواهب واالحتفاظ بها وتنمية قدارتها. وتت�ش���من 
اأه���م املعاير الرئي�ش���ة الت���ي يتم تقييمه���ا: مدى 
انعكا����س روؤية ال�رشك���ة على اإ�ش���رتاتيجيات املوارد 
الب�رشي���ة، وم���دى تواف���ق ه���ذه االإ�ش���رتاتيجيات مع 
اأهداف العمل، ف�شاًل عن اال�شتثمار يف املواهب التي 

من �شاأنها تعزيز قدرات ال�رشكة وجاهزية االأعمال يف 
امل�شتقبل.

وقال املدير العام حممد زين العابدين “لطاملا 
افتخ���رت �رشك���ة زي���ن البحري���ن باجل���ودة الفائق���ة 
ملوارده���ا الب�رشي���ة ومتّيز اأداء ك���وادر العمل بها، اإذ 
ت�ش���ع ال�رشكة مب���ادرات تدري���ب موظفيه���ا وتنمية 

قدراته���م ور�ش���اهم عل���ى راأ����س اأولوياته���ا، ونحن 
نعتز بح�ش���ولنا على هذه اجلائزة املرموقة؛ تقديًرا 
ملمار�ش���اتنا املبتك���رة يف تنمي���ة امل���وارد الب�رشية، 
والت���ي جعلت زين البحرين اإح���دى اأبرز جهات العمل 
املف�ش���لة يف ال�شوق، كما �ش���اعدتنا على ا�شتقطاب 

نخبة من اأف�شل املواهب يف املنطقة”.

اأعل���ن بن���ك البحرين والكويت تد�ش���ني منوذج م�ش���غر ع���ن البنك، وهو عب���ارة عن غرفة 
حم���اكاة تق���دم لالأطفال جترب���ة ذات طابع فريد يف مرك���ز PLAY اخلا�س باأن�ش���طة االأطفال 
الواقع مبجمع ال�ش���يف.  ومت ت�ش���ميم النموذج امل�ش���غر لبنك البحرين والكويت واملخ�ش�س 
لالأطفال بحيث يدمج التعليم والرتفيه معا، ليكون بو�ش���ع االأطفال تعلم اأ�شا�ش���يات االأعمال 
امل�رشفية واالدخار والقيام بالعّد و�ش���ط جو مليء باملرح. اإذ ميكن لالأطفال لعب دور موظف 
البن���ك كاأمني �ش���ندوق اأو مدير، اأو لعب دور العميل – من خ���الل التظاهر بتنفيذ “معامالت” 
مثل اإجراء عمليات ال�ش���حب واالإيداع يف جهاز ال�رشاف االآيل، وحفظ االأغرا�س القيمة يف اخلزائن 
االآمنة متاماً مثلما يحدث يف فرع البنك احلقيقي.  ومركز “PLAY” هو فكرة �ش���ما يتيم التي 
قامت بتاأ�شي�ش���ه ا�شتناداً اإلى فل�ش���فة مفادها اأن اللعب ميثل جانباً مهما يف التطور العاطفي 

والفكري لالأطفال.  

املنام���ة: منحت �رشكة اإيجل هيلز - ديار، ال�رشكة 
املطورة مل�رشوع مرا�ش���ي البحرين، عقد االإن�ش���اءات 
الرئي�شة يف م�رشوع مرا�شي بوليفارد ال�شكني، املمتد 
على م�ش���احة 38500 مرت مربع، اإلى �رشكة الكوهجي 
للمقاوالت، والت���ي تتمتع باأربع���ني عاًما من اخلربة 
الوا�ش���عة يف جماالت الهند�ش���ة املدنية والت�شميم. 
ويتاألف امل����رشوع من 4 مبان �ش���كنية توفر اإطالالت 
خالبة على اأروع املناظر الطبيعية يف جمتمع مرا�ش���ي 
البحري���ن، كذلك ي�ش���م امل�رشوع 700 م���رت مربع من 
م�شاحات التجزئة، ويقع مقابل جممع مرا�شي جالريا 
مبا����رشًة وعل���ى بعد خط���وات م���ن املم�ش���ى البحري 

الناب�س باحليوية.
وق���ال الع�ش���و املنت���دب ل�رشكة اإيج���ل هيلز - 
دي���ار، ماهر ال�ش���اعر “مع ب���دء اأعمال االإن�ش���اءات يف 
م����رشوع مرا�ش���ي بوليفارد يف �ش���هر اأكتوبر واإر�ش���اء 
القواعد االأ�شا�ش���ية لالأربعة مبان وم�ش���احة االأن�شطة 
التجاري���ة، فاإنه من املقرر ان يك���ون امل�رشوع جاهًزا 
للت�ش���ليم يف غ�ش���ون 24 �ش���هًرا. وبف�ش���ل الدع���م 
املتوا�ش���ل ل�رشكائن���ا من ك���ربى املوؤ�ش�ش���ات التي 
وق���ع عليها االختي���ار لتطوي���ر امل����رشوع، فاإننا على 
ثقة من قدرتنا على تقدمي وجهة ا�ش���تثنائية للحياة 
الع�رشية يف البحرين. يتاألق م�رشوع مرا�ش���ي بوليفارد 

بالعدي���د م���ن املزاي���ا الرائع���ة، مثل الت�ش���ميمات 
الع�رشية والتجهيزات املده�ش���ة واالإ�شاءة الطبيعية 
واالإط���الالت ال�ش���احرة، والت���ي من �ش���اأنها اأن جتعل 
من امل����رشوع جتربة ال مثيل له���ا يف اململكة. ويخلق 
ت�ش���ميم امل�رشوع مزيًج���ا رائًعا م���ن االأناقة واحلداثة 
يتناغ���م مع االأج���واء الطبيعي���ة املحيط���ة، وذلك مع 
احلف���اظ على الطاب���ع العام الفريد مل�رشوع مرا�ش���ي 

البحرين يف الوقت ذاته”.
و�شيت�ش���ع م�رشوع مرا�ش���ي البحرين عند اكتماله 
لنحو 22 األف �ش���خ�س، حيث �شي�ش���م اإجمايل 6 اآالف 
وحدة �شكنية فخمة، باالإ�شافة اإلى م�شاحة خم�ش�شة 
لالأن�ش���طة التجارية ت�ش���ل اإلى 250 األ���ف مرت مربع، 
ف�ش���ال عن اإ�ش���هاماته الرائ���دة يف تعزيز االقت�ش���اد 

البحريني وتوفر اأكر من 1200 وظيفة.

إعالن الرابحين في حملة “سيف 1000”

مدينة التنين تطلق مسابقة “تسَوق ونحن َندَفع”

اأ�ش���ماء  املح���رق  �ش���يف  جمم���ع  اأعل���ن 
املجموعة االأولى من الفائزين الأحدث حمالته 
الرتويجية بعنوان “�شيف 1000” امل�شتمرة 

حتى تاريخ 31 اأكتوبر 2017.
وف���از حمم���د عب���داهلل ال�ش���يف، واإميان 
حمم���د �ش���ند، وه�رشات عل���ي فاحت، ومي�ش���اء 
�ش���عد دوى، وطارق عبداهلل العي���دان، وهند 
عبداهلل ابوالفتح، وعلي���اء عبداهلل املرزوقي 
بجائزة نقدية قدرها 1،000 دينار لكٍل منهم 
خالل ال�ش���حب االأول من �شمن اأربع �شحوبات 
�شيتم اإجراوؤها ب�شكل اأ�شبوعي وذلك بح�شور 
اإدارة جممع ال�شيف وممثل عن وزارة ال�شناعة 
والتج���ارة وال�ش���ياحة.  وباإم���كان اأي �ش���خ�س 
دخول ال�ش���حب االأ�ش���بوعي يف غ�شون الثالث 
اأ�ش���ابيع املتبقي���ة، عرب اإنف���اق 20 دينارا اأو 

اأكر يف اأي من حمالت ومطاعم جممع ال�شيف، 
املحرق ليحظى بفر�ش���ة يومي���ة للفوز مببلغ 
1،000 دين���ار. وق���ال الرئي����س التنفي���ذي 
ل�رشكة عقارات ال�شيف اأحمد يو�شف: “اأود يف 
البداية، وبالنيابة عن �رشكة عقارات ال�ش���يف، 
اأن اأهن���ئ جمي���ع الفائزين يف ال�ش���حب االأول 
التاب���ع الأح���دث حمالتنا الرتويجية “ال�ش���يف 

 .”1000
واأ�ش���اف “اأود ان اأدع���و جمي���ع زوارن���ا 
االأع���زاء لزي���ادة فر����س ربحهم بال�ش���حوبات 
القادمة عن طريق الت�ش���وق من حمالت جممع 
ال�ش���يف، املح���رق. واإننا نوؤكد عل���ى التزامنا 
بتقدمي املزي���د من اجلوائز القّيم���ة لزبائننا 
عل���ى  وتقدي���ر  �ش���كر  كب���ادرة  املخل�ش���ني 

اختيارهم للت�شوق معنا”.

اأعلن���ت مدين���ة التن���ني البحري���ن، اأكرب 
والتجزئ���ة  باجلمل���ة  للبي���ع  �ش���ينية  �ش���وق 
مبملكة البحرين، عن تنظيم م�ش���ابقة فريدة 
يف ح�ش���ابها على موقع التوا�ش���ل االجتماعي 
“االن�ش���تغرام” وذلك لالحتفال مع متابعيها 
مبنا�شبة اقرتاب و�شول عدد متابعي ح�شاب 
املدين���ة عل���ى “االن�ش���تغرام” اإل���ى 40 األف 

متابع.
عن���وان  اجلدي���دة  امل�ش���ابقة  وحتم���ل 
“ت�ش���َوق، ونحن ندفع”، و�ش���يتم تد�ش���ينها 
عندما ي�ش���ل عدد املتابع���ني 40 األف متابع 
حل�ش���اب املدينة على “االن�شتغرام”. وتكمن 
فرادة هذه امل�ش���ابقة اإنها تتيح للم�شاركني 

فر�شة اختيار جوائزهم بطريقة ممتعة.
و�ش���تمتد ه���ذه امل�ش���ابقة لفرتة �ش���هر 
كامل، و�ش���يتم االإع���الن خاللها عن 8 فائزين 
مبع���دل فائزين كل اأ�ش���بوع. وه���ي مفتوحة 
جلمي���ع املتابع���ني الذين م���ا عليه���م اإال اأن 
يقوموا بخطوات ب�شيطة للم�شاركة. واخلطوة 
االأولى هي اأن يلتقطوا �ش���ورة للمنتج الذي 
يرغب���ون الفوز به من املجمع التجاري ملدينة 
التن���ني. ويج���ب اأال يف���وق �ش���عر املنتج 50 

دينارا. 
اأن  ذل���ك  بع���د  امل�ش���اركني  وعل���ى 

يقوم���وا باإ�ش���افة ال�ش���ورة عل���ى ح�ش���ابهم 
يف “االن�ش���تغرام”  با�ش���تخدام الها����س ت���اغ 
40KDragoners#. ويج���ب اإ�ش���افة رق���م 
املحل املتوفر فيه املنتج لل�ش���ورة مع عمل 
تاغ حل�ش���اب مدينة التنني على االن�ش���تغرام 
االإع���الن  و�ش���يتم   .dragoncitybh@
ع���ن فائزي���ن حمظوظ���ني كل اأ�ش���بوع خالل 
فرتة امل�ش���ابقة. وق���ال املدير الع���ام ل�رشكة 
Chinamex باتري���ك جينج �ش���وا “نحن يف 
مدين���ة التنني حري�ش���ون جداً ب���اأن نعرب عن 
م���دى امتنانن���ا ملتابعين���ا ولزبائنن���ا. وهذه 
احلمل���ة ه���ي طريقتن���ا للتعبرع���ن �ش���كرنا 
ل���الآالف م���ن متابعينا الذين م���ن غر دعمهم 
ملا كنا قادرين على ريادة وجهات الت�ش���وق 

العائلية اليوم”.
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تعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع �رشكة الرميا�س للمنتج 
اإبراهيم اإ�سحاق، على بطولة فيلم جديد لتقدميه خالل الفرتة املقبلة. 
ويحاوالن البحث �س����وياً عن فكرة منا�س����بة، واختيار خمرج من اأجل بدء 
التح�س����ر للعمل مبجرد تفرغ هيفاء م����ن ارتباطاتها الفنية. واجلدير 

بالذكر اأنه بعد ن�رشها موؤخراً، �س����ورة لها عرب ح�س����ابها حول ان�سمامها 
الى اللعبة ال�س����هرة “�سقور العرب” التي يتم حتميلها عرب الهواتف 
الذكي����ة، وعندم����ا وق����ع االختي����ار عليها لتك����ون املمثل����ة واملتحدثة 

الر�سمية للعبة ال�سهرة، ن�رشت وهبي برومو فيديو عن احلدث.
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 1970
الرئي�س ال�سوري نور 
الدين االأتا�سي يقدم 
ا�س���تقالته من جميع 
احتجاًج���ا  منا�س���به 
عل���ى تدخ���ل اجلي�س 
يف احلياة ال�سيا�س���ية 
ممار�س���ات  وعل���ى 
�سقيق  االأ�سد  رفعت 
وزي���ر الدف���اع حافظ 

االأ�سد.

 1977
حمكم���ة  تاأ�س���ي�س 
االأوروبية  املدققني 

يف لوك�سمبورغ.

 1991
ال�س���وفييتي  االحتاد 
م���ع  عالقات���ه  يرج���ع 
اأن  من���ذ  اإ�رشائي���ل 
قطعت يف عام 1967 
االأي���ام  ح���رب  بع���د 

ال�ستة.

 2011
ب���داأ املرحل���ة االأولى 
م���ن �س���فقة تب���ادل 
االأ����رشى ب���ني حما�س 
بو�س���اطة  واإ�رشائيل، 
مت  حي���ث  م�رشي���ة، 
 477 ع���ن  االإف���راج 
فل�س���طينيا  اأ�س���را 
االإ�رشائيلية  بال�سجون 
فيم���ا قام���ت حما�س 
اجلن���دي  بت�س���ليم 
لديه���ا  املختط���ف 
اإلى  جلع���اد �س���اليط 
بب���دء  اإيذان���اً  م����رش، 

عملية التبادل.

مسافات

المهرة البحرينية: سأكون أول من يقود في السعودية
هن���اأت امله���رة البحريني���ة ال�س���عوديات عل���ى قرار خ���ادم احلرمني 
ال�رشيف���ني امللك �س���لمان بن عب���د العزيز، بال�س���ماح للمراأة ال�س���عودية 

بالقيادة، ٌمعربة عن �سعادتها.
واأكدت املهرة اأنه جاء اإن�س���اًفا حلقوق ال�س���عوديات وخا�سة التي ال 
متلك اأمواال لتدفع لل�سائق اأو لي�س لديها ويل اأمر واأن هذا القرار �سيغر 

حياة جميع مواطني اململكة.
وقالت املهرة: “اأنا اأول واحدة راح اأقود عندكم مر�سيد�س على طول 
ملا يتنفذ القرار”. واأ�سافت: “بعد القرار هذا راح نت�سوق عندكم وناأكل 

عندكم وكل اأ�سبوع �سنق�سي االإجازة يف �سارع التحلية”.
وموؤخ���را ن�رشت النجم���ة املهرة البحرينية عدة مقاط���ع فيديو لها عرب 
تطبيق �س���ناب �سات، وهي تقوم بت�رشف اأثار ده�سة متابعيها، لدرجة اأن 

البع�س عمدوا اإلى ال�سخرية منها.
وظه���رت املهرة البحريني���ة يف مقاطع الفيديو، وه���ي تقوم بعر�س 
اأزياء لبع�س ف�ساتينها، حيث كانت ت�سر اأمام الكامرا وكاأنها ت�سر على 

مم�سى العار�سات.. مما اأثار ردود فعل متعار�سة من جانب متابعيها.

نجم يحاضر عن األغنية في مهرجان الموسيقى 

بدع���وة من هيئ���ة البحري���ن للثقافة واالآثار ي�س���ارك 
االأديب والكاتب را�س���د جن���م يف مهرجان البحرين الدويل 
للمو�س���يقى مبحا�رشة بعن���وان يفَّ الربايح “ قراءة جلدلبة 
الزمان وامل���كان يف االأغني���ة البحرينية احلديث���ة.. وذلك 
يف ال�س���اعة 7 من م�س���اء ال�س���بت 28 اأكتوب���ر 2017 بدار 

املحرق )دار جناع �سابقا (.
م���ن جانب اآخر غادر جنم الى القاهرة وذلك حل�س���ور 
جل�س���ة مناق�س���ة ر�س���الة الدكت���وراه )الثانية( ل�س���قيقه 
ورفيق م�س���رته الفنية الل���واء الدكتور مب���ارك جنم عن 
الفن���ون ال�س���عبية “اأغاين العمل )النهمه( واأغاين ال�س���مر 
)الفج���ري( “ وذلك باأكادميية الفن���ون - املعهد العايل 

للفنون ال�سعبية بالقاهرة.

ي�س���ارك الفن���ان ورئي����س م����رشح ال�س���واري خال���د 
الرويعي يف فعاليات مهرجان “الكويت مل�رشح ال�س���باب 
العرب���ي”، الذي يق���ام حاليا على م�رشح “عبد احل�س���ني 
عبد الر�سا”، مب�س���اركة 13 عر�ساً م�رشحياً من 12 دولة 

عربية.
وينظ���م املهرجاَن امل�رشحي، الذي ي�س���تمر حتى 26 
اأكتوبر اجلاري، “الهيئةُ العامةُ لل�سباب، �سمن فعاليات 

“الكويت عا�سمة لل�سباب العربي 2017”.
ود�س���ن املهرجان عرو�سه مب�رشحية كويتية بعنوان 
“يا �س���ادة يا كرام” للمخرج اأحمد العو�سي، على م�رشح 

عبد احل�سني عبد الر�سا.
ويه���دف املهرج���ان اإيل اأب���راز القدرات ال�س���بابية 
امل�رشحية العربية وتبادل اخلربات بني ال�سباب العربي 
يف جمال امل����رشح والتاأكيد علي دور امل����رشح باأنه منارة 
من منارات الفكر واالبداع، حيث ان للم�رشح ر�سالة البناء 
والتوعي���ة املجتمعية والبناء االن�س���اين، كما انه ر�س���الة 

فكرية ابداعية مهمة يف نه�سة ال�سعوب واالأمم.

الشيخة هال آل خليفة 
تزور نادي البحرين 
للسينما 

أفالم السينما هذا األسبوع في البحرين

ا�س���تقبل ن���ادي البحري���ن لل�س���ينما، 
اأخراً، مدير اإدارة الثقافة والفنون بهيئة 
البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار ال�س���يخة ه���ال 
بن���ت حممد اآل خليف���ة، التي قامت بزيارة 
للنادي حي���ث ا�س���تقبلها رئي����س جمل�س 
الن���ادي يو�س���ف ف���والذ، واأع�س���اء  اإدارة 

جمل�س االإدارة. 
خالل الزي���ارة مت تنظيم عر�س خا�س 
للفيلم البحرين���ي “حكاية بحرينية” الذي 

اأخرجه ب�س���ام الذوادي، وقد اأبدت ال�سيخة 
هال اإعجابها ال�س���ديد مب�ستوى الفيلم كما 
اأثن���ت على ال���دور الذي تلعب���ه مثل هذه 
االأعم���ال الفنية يف الرتويج للبحرين ونقل 
تراثها واحلفاظ عليه. وخالل الزيارة بحثت 
ال�سيخة هال مع اأع�ساء جمل�س االإدارة، �سبل 
دعم الن�س���اط الثقايف وال�س���ينمائي الذي 
يقوم به من اأجل تعزيز دوره وامل�س���اهمة 

يف تقدمي �سينما بحرينية راقية. 

�س���در العديد من افالم الكوارث يف ال�س���نوات 
االأخرة، منها اجلي���د والرديء، لكن ما راأيكم بفيلم 
ممت���از ه���ذا االأ�س���بوع يف نف�س املو�س���وع؟ اذا كان 
اجابت���ك بنعم فاأنت على موعد م���ع الفيلم املنتظر 
ح���ول الع���امل Geostorm وال���ذي �س���يعر�س بدءا 
من اليوم يف �رشكة البحرين لل�س���ينما �س���من جدوله 
االأ�س���بوعي ويب���داأ عندم���ا يتوجه رجل اإلى الف�س���اء 
اخلارجي ملنع االأقمار املتحكمة يف ظروف امُلناخ من 
اإثارة عا�سفة مدمرة، يكت�سف �سقيقه موؤامرة مُدبرة 
الغتي���ال الرئي����س، فيكون عل���ى كل منهم جمابهة 
اخلط���ر ال���ذي يواجه���ه يف جانبه ملنع وق���وع كارثة. 

الفيلم من اإخراج: دين ديفلينز.
اأي�سا للدراما هذا اال�سبوع اختيار يف ال�سينما مع 
فيلم Mother وتدور اأحداثه حول زوجني تتعر�س 
عالقتهما لالختبار عندما ي�س���ل اإلى منزلهما �سيف 
غر مدعو للح�سور، فُيدِخل التوتر واال�سطراب على 

حياتهما الهادئة. من اإخراج: دارين اآرنوف�سكي.
ويف ترتي���ب االف���الم الثالث���ة االولى اال�س���بوع 

املا�سي قي �رشكة البحرين لل�سينما جاء التايل:
ح���از فيلم The Foreigner يف املرتبة االولى 
ويتح���دث ع���ن ك���وان )جاك���ي �س���ان( رج���ل اأعمال 
متوا�سع يف )لندن(، يثور ما�سيه الدفني الذي كان 
ق���د واأده خلفه، عندما ُتقتل ابنت���ه احلبيبة من ِقَبل 
جماع���ة اإرهابي���ة ذات دوافع �سيا�س���ية انتقاًما منه، 
وبينما ي�ستق�س���ي كوان هوي���ة الإرهابيني يتورط 
يف لعب���ة قط وفاأر مع م�س���ئول احلكومة الربيطانية. 
 Blade ويف املرك���ز الث���اين يف البحري���ن جاء فيل���م
Runner يف ن�سخة �سيرببنك عن امل�ستقبل، يطور 

االإن�سان تكنولوجيا ت�سمح له ب�سناعة “ريبليكيت” 
)روبوتات حيوية( ت�س���به الب�رش متاماً، حيث يعملون 
يف امل�س���تعمرات خارج كوكب االأر�س. ريك ديكارد 
ه���و بلي���د رانر، �رشطي متخ�س����س يف الق�س���اء على 
الريبليكي���ت، والذي هو متقاع���د يجرب على العودة 
لعمله ومالحقة 4 ريبليكات قاموا باختطاف �سفينة 

ف�ساء ورجعوا الى االأر�س. 
 Kingsman: The Golden واحت���ل فيل���م 
Circle املرك���ز الثال���ث يف البحري���ن وتب���داأ بع���د 

اأن ُتدم���ر مق���رات )كينج�س���مان( ويق���ع العامل حمل 
الرهينة، يبداأ اأفراد كينج�س���مان رحلتهم الكت�س���اف 
منظمة جت�س����س متحالف���ة يف )الوالي���ات املتحدة( 
وُتدعى )رجال الدولة(، يعود تاريخها لنف�س اليوم 
الذي تاأ�س�س���ت ب���ه منظمة كينج�س���مان.. ث���م تطراأ 
مغامرة جديدة تخترب قوة وكالء املنظمتني الأق�سى 
ح���د، وي�س���بح لزاًما عل���ى املنظمتني االحت���اد مًعا 
لهزمية عدو م�س���رتك ال يعرف الرحمة واإنقاذ العامل 

من بط�سه وهو من اخراج: ماثيو فون.

    BUZZ      
أحداث

ح���اول ان تتف���رغ اليوم لعق���د االجتماعات 
املوؤجلة فاحلظ �سيحالفك

قد تقوم اليوم باإجراء مقابالت عمل جديدة 
وناجحة

حاول ان تك���ون اكرث قوة فاأن���ت بالتاأكيد 
�سوف تتخل�س من املاأزق املايل

حاول ان تفكر جي���دا قبل ان تتخذ اي قرار 
يف البيت

الي���وم ت�س���عر بالتع���ب و االره���اق وع���دم 
رغبتك على اداء اعمالك

ح���اول ان تتاأكد من االإ�س���اعة قبل ان تتخذ 
اأي قرار 

حاول ان تك���ون اكرث ليونة مع من يكن لك 
املودة من ا�سدقائك

 االأف�سل ان توؤجل مو�سوع الزيادة مع 
مديرك اليوم

حاول ان ال تن�س���ى املنا�سبات املهمة التي 
تخ�س من حتب فذلك �سيحزنه

ق���د ت�س���مع الي���وم كالم ال يعجب���ك من احد 
زمالء العمل

ال تكن عدوانيا و حاول ان تك�سب ود وحمبة 
جميع العاملني معك

مبكامل���ة هاتفي���ة من���ك تنه���ي خالفك مع 
زميلك ال تكرب املو�سوع

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
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حمرر م�سافات 

• را�سد جنم	

• خالد الرويعي	

الرويعي ضيفا على “مسرح الشباب” بالكويت 

قناديلــو تصــدر مجمــوعــة 
قصصيـــة جـــديـــدة لألطفـــال

االأدبية،  اإبداعاتها  ا�ستمرارا مل�سل�سل 
اأ�س����درت االأديبة والروائية ن����داء قناديلو 
رئي�س����ة ق�س����م اللغة العربية مبدر�سة ابن 
خلدون الوطنية جمموعة ق�س�س����ية جديدة 
لالأطفال تعالج �سلوكيات خمتلفة يعي�سها 

الطفل يف الواقع املعا�رش.
قناديل����و  للروائي����ة  االأول����ى  الق�س����ة 
حملت عن����وان “زحم����ة زحمة” وه����ي توجه 
االأبن����اء لطرق اال�س����تغالل املثم����ر للوقت 
باأ�س����لوب �س����يق ورائع، اأما الق�سة الثانية 
فتحمل عن����وان “ من يك�س����ف ال�رش؟” وهي 
عبارة عن مغامرة ممتع����ة من خاللها تقدم 
�سخ�سيات الق�سة اأ�ساليب فعالة للتعامل 

مع ذوي االحتياجات اخلا�سة.
وقدمت الروائي����ة قناديلو جمموعتها 
الق�س�سية اجلديدة باأ�سلوب لطيف و�سيق 

واقعية وبلغة ب�سيطة كما  اأف����كارا  قدمت 

ا�س����توحتها م����ن خ����الل خربته����ا الطويل����ة 
يف تعلي����م هذه الفئ����ة العمري����ة )املرحلة 
االبتدائية( وقدرت واحرتمت ذكاء الطفل 
و�سخ�س����يته وقدمت ق�س�سا حقيقية 

وممتعة �سترثي اأدب االأطفال.
املجموع����ة  تل����ك  وتعت����رب 
الق�س�س����ية اجلديدة امتداد ل�سل�سلة 
الت����ي  املتمي����زة  الق�س�����س  م����ن 
انت�ساراً  اأ�س����درتها قناديلو وحققت 
وا�س����عاً يف املكتبة العربية ملا متتاز 
ب����ه من و�س����وح وجمال ودق����ة تراعي 
امل�ستوى العقلي والنف�سي لالأطفال 
لتنت����ج م����ادة اأدبية م�س����وقة وحمببة 
نالت �س����هرة وا�س����عة يف جم����ال اأدب 

الطفل.

• نداء قناديلو	
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اكت�ساف 400 هيكل حجري غام�ض يف ال�سعودية
عرث علماء اآثار على 400 هيكل حجري اأثري يف اململكة العربية ال�صعودية، ح�صبما اأفادت 

تقارير اأم�س الثالثاء. 
وقال موقع livescience، املعني بالأخبار العلمية، اإن الهياكل احلجرية املكت�ص���فة يف 
ال�ص���عودية يرجع تاريخها اإلى اآلف ال�ص���نني، بع�صها ت�ص���به اجلدران، واأطلق الآثاريون على 
بع�س تلك الهياكل احلجرية ا�ص���م بوابات، اإذ اإنها ت�ص���به بوابات احلقول التي عرث عليها يف 

منطقة غرب و�صط اململكة تدعى حارة خيرب. 
ومل يتمكن الآثاريون من التحقق ب�ص���كل دقي���ق من تاريخ بناء تلك الهياكل، ول حتديد 
الغر����س منه���ا وقت اإن�ص���ائها، مو�ص���حني اأن الأقم���ار ال�ص���ناعية كان لها الف�ص���ل يف هذا 

الكت�صاف الأثري.  
واأو�ص���ح ديفيد كينيدي، الأ�ص���تاذ بجامعة غرب اأ�ص���رتاليا: تلك البوابات م�ص���نوعة من 
احلج���ر، وفيما يبدو اأنها اأقدم من�ص���اأة من �ص���نع الإن�ص���ان يف تلك املنطق���ة، لكن ل يوجد ما 

يو�صح الغر�س من ا�صتخدامها. 
ويبلغ ارتفاع اأ�صغر بوابة منها نحو 13 مرتا، فيما تبلغ اأطول بوابة 518 مرتاً، ومت العثور 
عليها يف منطقة حمم بركانية �ص���حيحة النباتات، اإل اأن العلماء اأ�ص���اروا اإلى اأن املنطقة كانت 

اأكرث �صالحية للحياة منذ اآلآف ال�صنني.

�سيـدة حتجـز غرفـة فندقيـة برفقـة ح�سانهـا
ق����ررت ام����راأة “غريب����ة الأط����وار” اختبار 
�صيا�ص����ة اأحد الفنادق فيم����ا يخ�س الرتحيب 
باحليوان����ات الأليف����ة، ع����رب حج����ز غرف����ة لها 

وحل�صانها.
وقامت ليند�صي بارتريدج من بونتيبول، 
اأونتاريو، با�صطحاب فر�صها الرمادي، بليزز، 

اإلى فندق Super 8 يف منطقة جورج تاون.
وتبني لقطات فيديو نظرات ال�صتغراب 

على وجه موظفة ال�ص����تقبال، حيث اأ�ص����افت 
مبلغ����ا ق����دره 10 دولرات عل����ى �ص����عر حج����ز 
الغرفة؛ من اأجل اإقامة احل�ص����ان مع �ص����احبته 

ليند�صي.
و�ص����ورت الكام����رات اللحظ����ات الت����ي 
ق�ص����تها ليدن�ص����ي م����ع فر�ص����ها يف الغرف����ة، 
وهي تق�ص����ي وقتا ممتعا وت�صاهد التلفاز مع 

حيوانها الأليف.

ون�رشت ليدن�صي �صورا لالأوقات املمتعة 
الت����ي ق�ص����ياها يف الغرف����ة، على �ص����فحتها 
ال�صخ�صية يف في�ص����بوك. واأعجب الآلف بهذه 

ال�صور كما كتبوا تعليقات اإيجابية.
وعلى الرغم من الرتحيب احلار باحل�صان 
يف الفن����دق، اإل اأن����ه مل يق�س ليل����ة واحدة يف 
الغرفة، فبعد التقاط ال�سور، قامت ليند�سي 

با�صطحابه اإلى املقطورة اخلا�صة به.

عجوز خمتفية ظهرت 
يف جوف مت�ساح

اأعلنت ال�رشطة الأ�ص���رتالية، اأم�س الثالثاء، 
العثور على بقايا �ص���يدة عجوز م�صابة باخلرف 
يف جوف مت�ص���اح التهمها يف �صمال �رشق البالد. 
وفقدت ال�ص���يدة اآن كامرون البالغة من العمر 
79 �ص���نة، الأ�ص���بوع املا�ص���ي، بعدم���ا خرجت 
م���ن دار للعج���زة تقي���م فيه���ا يف مدينة بورت 

دوغال�س ال�صياحية.
اإث���ر ذل���ك، �ص���وهدت قط���ع م���ن مالب����س 
ال�ص���يدة امل�صنة وع�ص���اها قرب نهر جماور يف 

املنطقة. 
وبح�صب تقدير ال�رشطة، فاإن مت�صاحا طوله 
4 اأمتار و30 �ص���نتيمرتا ق�ص���ى على ال�صيدة، 
بح�ص���ب ما تبنينّ من حتليل جوف���ه بعدما قتله 
عنا�رش من حماية احلياة الربية، م�ص���رة اإلى اأن 

“التحقيقات مازالت م�صتمرة”.

جرمية مروعة يف 
لبنان.. بطلها مراهق

األق���ت ق���وات الأمن اللبن���اين القب�س 
على مراهق )14 عام���ا(، اأقدم على قتل والده 
ب�ص���الح �ص���يد، �ص���باح اأم�س الثالث���اء، ليطلق 
بعدها النار على حار�س البناية �صوري اجلن�صية 

وزوجته وعدد من الأ�صخا�س.
وذكرت ق���وات الأم���ن اأن احلادث���ة، التي 
وقع���ت يف حي زقاق البالط القريب من و�س���ط 
بريوت، اأ�سفرت عن �سقوط 3 قتلى وجريحني 
اآخري���ن. وت�ص���لط ه���ذه احلادث���ة ال�ص���وء على 

ق�صية انت�صار ال�صالح دون �صوابط يف لبنان.

حريق مبكتب رئي�ض 
الوزراء الهندي

اندلع حريق مبكتب رئي�س الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي يف العا�ص���مة نيودلهي �ص���باح 
اأم����س، الثالث���اء، وفق���ا مل�ص���وؤولني. ومل ت���رد 

تقارير عن وقوع اإ�صابات يف احلادث.
ويتواج���د رئي�س ال���وزراء الهندي حاليا يف 
م�صقط راأ�ص���ه يف ولية جوجارت، يف اإطار حملة 
حزبه احلاكم باراتيا جاناتا، لنتخابات اجلمعية 

املقبلة يف الولية الغربية.
وق���ال م�ص���وؤول الإطفاء املحل���ي غورموخ 
�ص���ينغ لو�ص���ائل الإع���الم، “تلقين���ا مكاملة يف 
غرف���ة التحك���م تفي���د بان���دلع حري���ق مبكتب 
رئي����س الوزراء رق���م 242، ومت اإر�ص���ال رجال 
الإطفاء على الفور”، واأ�صاف �صينغ اأن احلريق 

على ما يبدو اندلع ب�صبب ما�س كهربائي.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ترامب ينفي “االتهامات اجلن�سية”
نف����ى الرئي�����س الأمركي دونالد ترام����ب التهامات الت����ي وجهت اإليه بالتحر�س اجلن�ص����ي خالل 

احلملة النتخابية الرئا�صية العام 2016، وو�صفها باأنها “اأنباء كاذبة”.
وق����ال ترام����ب يف موؤمتر �ص����حايف عقده يف البي����ت الأبي�س “كل م����ا ميكنني اأن اأقول����ه لكم اإنها 
معلومات كاذبة متاما وخمتلقة”. وياأتي كالم ترامب غداة الك�ص����ف عن معلومات تفيد باأن الق�ص����اء 
اأم����ر فري����ق حملته النتخابية بت�ص����ليم كل الوثائق املرتبطة مبختلف التهامات بالتحر�س اجلن�ص����ي، 
التي ا�صتهدفته خالل احلملة النتخابية العام 2016. وح�صب “باز فيد نيوز”، فاإن اأمر الق�صاء �صدر 

يف مار�س املا�صي بعد اأن اأ�صبح ترامب رئي�صا للبالد.

 Social
media

 األي�سا ميالنو تت�سبب 
يف “عا�سفة” على تويرت

ت�ص���ببت النجم���ة الأمركي���ة األي�ص���ا ميالنو يف “عا�ص���فة ن�ص���ائية” على موقع التوا�ص���ل 
الجتماعي “تويرت”، وذلك يف خ�صم الف�صائح “اجلن�صية” التي هزت عامل �صناعة ال�صينما يف 
الوليات املتحدة. ون�رشت ميالنو تغريدة على ح�صابها الر�صمي يف تويرت تدعو فيها كل الن�صاء 
اللواتي تعر�ص���ن للتحر�س اأو لعتداء جن�ص���ي اإلى ن�رش جتاربهن واإرفاقها بو�ص���م )ها�ص���تاغ( 
#MeToo )#اأنا اأي�صا(. وذكرت املمثلة الأمركية اأن الهدف من احلملة هو اأن “نظهر ونبني 

للنا�س احلجم احلقيقي للم�صكلة التي تعانيها الن�صاء يف عامل ال�صينما خ�صو�صا”.
ومبا�رشة بعد ن�رش التغريدة، تفاعل الآلف من امل�ص���تخدمني مع و�ص���م #MeToo، حيث 
حتدثت الكثر من الن�ص���اء عن جتاربهن مع التحر�س اأو العتداء اجلن�ص���ي الذي تعر�ص���ن له. 
وقالت اإحداهن اإن ثقافة “ال�ص���كوت” هي جزء موؤمل من الغت�صاب، واأ�صافت “غدا اأو بعد غد 

قد اأكون اأنا اأو امراأة اأخرى �صحية لهذه العتداءات.. لنتحد جميعا”.

زيتا جونز تتمنى نهاية “الرجال الدينا�سورات”

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 من اأ�سبوع اأزياء الزفاف يف مدينة الهور الباك�ستانية

اأعرب����ت املمثلة الربيطاني����ة كاثرين زيتا جونز، اأم�����س الثالثاء، يف كان بجنوب �رشق فرن�ص����ا، اأن 
ت�ص����كل ف�ص����يحة املنتج الهولي����وودي هاريف واين�ص����تني نهاي����ة “الرج����ال الدينا�ص����ورات” الذين 
يرتب�صون بالن�صاء. وقالت املمثلة احلائزة جائزة اأو�صكار، مبنا�صبة العر�س الأول للفيلم التلفزيوين 
“كوكاين غودماذير”، اإنها تاأمل اأن ي�سكل �سقوط واين�ستني “منعطفا” يف معاملة املراأة لي�س فقط 

يف هوليوود، “لكن يف كل االو�ساط واملدار�س واجلامعات”.
و�رشحت لل�ص����حافيني “اآم����ل اأن ينقر�س الرجال الدينا�ص����ورات الذين يعت����ربون اأن بامكانهم 

الإفالت من م�صوؤولية ت�رشفاتهم هذه”.

الفجــر: 04:20
الظهـر: 11:32 
العصــر: 02:41
المغرب: 05:10
العشاء: 06:40

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني ولكنه من 
3 اإلى 5 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 35، وال�صغرى 25 درجة مئوية.

الطق�س رطب مع فر�صة لتكون 
�صباب خفيف عند الفجر يتحول 

اإلى معتدل بوجه عام لحقا.

الرياح �صمالية من 5 اإلى 10 عقد وتزداد 
�رشعتها من 10 اإلى 15 عقدة وت�صل من 15 

اإلى 20 عقدة يف وقت لحق.

باقتا ورد لـ “$”

• باقة ورد مهداة اإلى “البالد” من عميد ال�صلك 	
الدبلوما�صي �صفر دولة الكويت ال�صقيقة ال�صيخ 

عزام مبارك ال�صباح مبنا�صبة الذكرى ال�صنوية 
التا�صعة ل�صدور ال�صحيفة.

• واجلامعة اخلليجية هناأت “البالد” بهذه املنا�صبة 	
متمنية لل�صحيفة وجميع العاملني فيها دوام التقدم 

والنجاح.
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