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نا�سد جمموعة من خريجي بكالوريو�س �ملجاالت �لرتبوية عرب “�لبالد” رئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة توظيفهم بعد �أن 

مت ��ستدعاوؤهم و�إنهاء �إجر�ء�ت توظيفهم منذ يونيو �لعام �ملا�سي.
وطالب���و� وزي���ر �لرتبي���ة و�لتعليم ماج���د �لنعيم���ي بتوجيه �الإد�رة �ملخت�س���ة 
بالوز�رة لتمرير طلب توظيفهم، بعد �أن �جتازو� جميع �ملحطات �لالزمة للتوظيف 

ومن بينها ت�سلمهم ن�سخة من عر�س �لر�تب.
و�أ�سارو� ل� “�لبالد” �إلى �أنهم �جتازو� �المتحانات و�أجرو� �ملقابالت �ل�سخ�سية 
ومت قب���ول طلب���ات توظيفهم، وعليه �أنهو� جميع �إجر�ء�ت �لتوظيف من ب�س���مات 
وفح����س طبي وغريها، و�أفادتهم وز�رة �لرتبية و�لتعليم باالت�س���ال نهاية �س���هر 

�س���هري �أغ�س���ط�س و�س���بتمرب؛ من �أجل �حل�س���ول على ر�س���الة �ملدر�س���ة 
لت�سليمها ملديري �ملد�ر�س.

خريجون لـ “$”:

ا�ستقالتنا بعد  التعيني  األغت  ثم  الراتب  “الرتبية” حّددت 

الزياين: 148 �سركة نا�سئة بالبحرين

الطاقة  “املونو” لتوليد  “اجلعفرية” ت�ستخدم 

         زينب العكري من خليج البحرين

�أكد وزير �ل�س���ناعة و�لتجارة و�ل�سياحة ز�يد 
�لزياين، �أنه مت تاأ�س���ي�س 16 موؤ�س�س���ة حلا�سنات 
وم�رصعات �الأعمال منذ �أن مت تد�سينها يف مايو من 
العام اجلاري كن�س���اط يف ال�سجل التجاري، بطاقة 
��ستيعابية تفوق 1000 �رصكة، و�ليوم يوجد 148 
�رصكة نا�س���ئة مت تفعيلها من خالل هذ� �لربنامج، 
وذل���ك بتوجيهات م���ن حكومة �ململك���ة للرتكيز 

على هذ� �لقطاع ودعمه.

و�أ�ساف �لوزير، يف كلمة �ألقاها يف �ملوؤمتر 
�ل�سنوي �ل�س���اد�س ليوم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 
و�ملتو�سطة و�ملعر�س �مل�ساحب له، �أن �لوز�رة 
قامت موؤخًر� �س���من زيارة �سمو ويل �لعهد �إلى 
�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكي���ة بالتوقيع على 
�تفاقي���ة تعاون مع �إد�رة �الأعمال �ل�س���غرية يف 
�أمريكا، ترتكز يف �ملقام �الأول على تطوير هذ� 

�لقطاع وخلق �آليات للت�سدير وحتفيز 
�لتمويل و�مل�سرتيات �حلكومية.

ك�س���ف رئي�س جمل�س الأوق���اف اجلعفرية 
�ل�س���يخ حم�س���ن �لع�س���فور ع���ن �أن �الأوق���اف 
����ركات  م���ع  ات�س���الت  لديه���ا  اجلعفري���ة 
ال�س���تخد�م تقنية �ملونو �حل�سا�س���ة يف توليد 
�لطاقة �ل�سم�س���ية من �أي م�سدر �سوئي حتى 
�الإ�س���اءة �لعادي���ة؛ لتتعاق���د معه���ا، متوقًعا 

تد�س���ن �مل����رصوع يف �أ����رصع وق���ت و�لب���دء يف 
تركي���ب �الأل���و�ح �لزجاجي���ة �ملعتم���دة عل���ى 

التقنية اجلديدة.
وب���ن �أن كلف���ة م����رصوع تركي���ب �الألو�ح 
�لزجاجي���ة �مل���زودة بتقني���ة �ملونو �س���تكون 
���ا �أنه �سيتم �لبدء بامل�ساجد  مفتوحة، خ�سو�سً

�لت���ي لديه���ا �أوق���اف، و�مل���اآمت �لتي 
لديها دخل؛ لتوليد �لطاقة �ل�سم�سية.

10

11• )ت�سوير: خليل �إبر�هيم(	 “�لبالد” يف جولة ميد�نية ب�سوق �ملحرق  

اأ�سـواق املحـرق مهملـة وبـال خدمـات
�س���وق �ملحرق ال ت���ز�ل على حاله���ا، متاما كم���ا يعرفها 
�ملحرقي���ون و�أه���ل �لبل���د جيد�، م���ن جمود، وعزلة، و�س���عف 
�خلدمات، و�النف�س���ال عن �لو�قع جملة وتف�س���يال، فب�سائع 
�ملح���ال �ل�س���غرية تبدو م���ن �لوهل���ة �الأولى متكد�س���ة فوق 
بع�س���ها �لبع�س ب�س���كل فو�س���وي وغ���ري منظم، و�ل�س���و�رع 
�ل�س���يقة على حالها، و�س���ح �ملو�قف ال ي���ز�ل �مللف �ملوؤرق 
للمو�ط���ن و�لز�ئ���ر معا. وتظ���ل “�لورطة” يف �نع���د�م دور�ت 
�ملي���اه �ملقي���د �الأول لتح���ركات �لزو�ر، فكيف ل�س���وق بهذه 

�لعر�قة �أن تظل بهذه �حلال و�إلى متى؟ 
“�لبالد” كعادتها، �أجرت جولة ميد�نية يف منطقة �س���وق 
�ملحرق، ومعها �لقي�رصية؛ للوقوف على حال هاتن �ل�سوقن 
�لعريقت���ن، وكذل���ك �اللتقاء باملو�طنن، و�الن�س���ات لهم، 

ونقل ما يدور يف نفو�سهم للم�سوؤولن و�سناع �لقر�ر 
4و�أ�سحاب �الأمر.

البنفالح: اأجواء اخلليج مزدحمة 
بالطائرات ونواجه حتديات

“التظلمات” �سنويا تتلقاها  �سكوى   1000
 70 % منها مل�ساعدة النزالء وال�سجناء
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املخرج نور الدين خلماري: ال�سينما 
املغربية تتميز باجلراأة والتجديد

مسافات البالد

22

اإبراهيم النهام

مروة خمي�س

موجة اإرهاب جديدة حمتملة بالعراق 
مطالبا بت�سريح “احل�سد ال�سعبي” اأو دجمه مع اجلي�ش... خبري دويل: 

حذر �خلبري �أول يف �س���وؤون �ل�رصق �الأو�سط يف 
�ملعهد �لدويل للدر��س���ات �الإ�سرت�تيجية توبي 
دودج م���ن ظه���ور موجة جديدة م���ن �الإرهاب يف 
�لعر�ق بعد جناحه يف �جتثاث “د�ع�س”، مذكر� مبا 
ح�سل �سابقا من ظهور ملوجة �إرهاب “�لقاعدة” 

بعد �الإطاحة ب�س���د�م ح�س���ن. وقال دودج “بعد 
�سد�م ح�سن، حتولت �الأمور يف �لعر�ق �إلى �رص�ع 
�أهلي �س���اهم يف تنامي دور تنظي���م )�لقاعدة(، 
ويف �أعق���اب �لق�س���اء على تنظي���م )�لقاعدة( يف 
2008 ظه���ر تنظي���م )د�ع�س( �ل���ذي �أعلن عن 

هزميته تو�”.  
وتاب���ع: مل يك���ن هناك ��س���تد�مة �سيا�س���ية 

يف كل م���رة تعق���ب �نت�س���ار� ع�س���كريا، وهن���ا 
تربز ����رصورة ت�رصيح �حل�س���د �ل�س���عبي ومو�جهة 

�لطائفية؛ للحفاظ على �ال�ستقر�ر يف �لعر�ق.
جاء ذلك يف مداخلة قدمها اأم�س خالل اجلل�سة 
�خلتامية لقمة حو�ر �ملنامة، و�لتي حملت عنو�ن 

“�ل�رص�عات �الإقليمية و�الإرهاب: خيار�ت 
�ل�سيا�سة”. 

بتكليف من جاللة امللك

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة يعزي �سلطان عمان

�ملنام���ة - بن���ا: بتكلي���ف م���ن عاه���ل �لبالد 
�س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
قام نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �سمو �ل�سيخ علي 
ب���ن خليف���ة �آل خليفة �أم����س بزيارة �إلى �س���لطنة 
عمان �ل�س���قيقة؛ لتقدمي �لتعازي بوفاة �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيد تركي بن حممود �آل �سعيد. 
ونقل �س���مو �ل�سيخ علي بن خليفة �آل خليفة 
خال����س تع���ازي ومو��س���اة عاهل �لبالد �س���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي�س 
�ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري خليفة 

بن �س���لمان �آل خليفة، وويل �لعه���د نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأمري �س���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة و�س���عب البحرين اإلى �س���احب اجلاللة 
�ل�س���لطان قابو����س ب���ن �س���عيد �س���لطان عم���ان 
و�إلى �أفر�د �الأ�رصة �ملالكة يف �ل�س���لطنة و�س���عبها 
�ل�س���قيق، وذلك خ���الل ��س���تقبال نائ���ب رئي�س 
�ل���وزر�ء ل�س���وؤون جمل�س �ل���وزر�ء �س���مو فهد بن 

حممود �آل �س���عيد ل�س���موه بقاع���ة �أفر�د 
3�الأ�رصة �ملالكة يف م�سقط. 6

ال�سبت واالأحد عطلة 
االأعياد الوطنية

�ملنامة - بنا: �س���در عن رئي�س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللك���ي �الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل خليفة 
تعميم ب�س���اأن عطل���ة �لعيد �لوطن���ي ململكة �لبحرين 

وعيد اجللو�س الثامن ع�ر جاء فيه:
مبنا�س���بة �لعيد �لوطني �ملجيد ململكة �لبحرين 
وعي���د اجللو�س الثامن ع����ر، ُتعطل جمي���ع الوزارات 
و�الأجه���زة �حلكومي���ة باململكة يومي �ل�س���بت و�الأحد 
�ملو�فقن 16 و17من �سهر دي�سمرب اجلاري، وحيث 
�إن يوم �ل�س���بت يقع �س���من هذه �لعطلة، يعو�س عنه 

بيوم �الإثنن �ملو�فق 18من دي�سمرب اجلاري.

• �سمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء لدى تقدميه �لتعازي ل�سمو فهد بن حممد	

• تفا�سيل ر�تب �ملر�سح بوظيفة �ملعلم كما ��ستلمها من �لوز�رة	

رجاء مرهون 

 اأمل احلامد

• جانب من اجلل�سة اخلتامية حلوار املنامة  )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	
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العاهل يهنئ بوركينا فا�سو باليوم الوطني

ا�ستعرا�ض التن�سيق الع�سكري والتعاون الدفاعي واأمريكا

جذور متينة من العالقات تربط البحرين مع بريطانيا

القائد العام ينّوه بالتعاون الع�سكري مع تركيا

جاللة امللك يتلقى �سكر العاهل ال�سعودي

جاللة امللك ر�سخ تعاونا مثمرا مع فرن�سا

�سمو حمافظ اجلنوبية ع�سًوا يف “الوطنية ملكافحة املخدرات”

تطورات املنطقة ت�ستوجب مزيدا من التن�سيق والتعاون

حممد بن مبارك: تن�سيق دويل م�سرتك ملواجهة التحديات

عر�س وال�شفرية لوجنيه اآخر امل�شتجدات ... �شمو ويل العهد: 

بقرار من �شمو رئي�س الوزراء 

ا�شتعر�س اأجندة “حوار املنامة” مع االأمري تركي... حممد بن مبارك:

ا مع وزير الدولة الربيطاين ق�شايا احلوار  م�شتعر�شً

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمري �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
تنامي العالقات البحرينية الفرن�شية وما ت�شهده من 
تطور على خمتلف االأ�ش���عدة، م�ش���رًيا �ش���موه اإلى ما 
اأ�ش���همت به عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة لفرن�شا ال�شديقة، وما ر�شخته 
من تعاون مثمر وتن�ش���يق ع���اٍل يف خمتلف املجاالت 
خا�ش���ة يف القطاعات الثقافية وال�شياحية والتجارية 

واال�شتثمارية والبنية التحتية والبيئة.
جاء ذلك، خالل لقاء �ش���موه بق����ر الرفاع اأم�س، 
�شفرية جمهورية فرن�شا ال�شديقة �شي�شيل لوجنيه، 
مبنا�ش���بة ا�ش���تالم مه���ام عملها يف مملك���ة البحرين، 
متمنيًّا �ش���موه لل�ش���فرية التوفيق والنج���اح يف دفع 
م�ش���ار العالقات بني البلدين اإلى م�شتويات متقدمة 
مبا يحق���ق الروؤى امل�ش���رتكة بينهما، منّوًها �ش���موه 
ب���دور جمهورية فرن�ش���ا يف دع���م ال�ش���الم واالأمن يف 

املنطق���ة، وم�ش���اركتها يف كاف���ة اجله���ود الدولي���ة 
الرامي���ة ملكافحة االإرهاب والتط���رف. وخالل اللقاء، 
ا�شتعر�س �ش���موه مع ال�شفرية لوجنيه االأو�شاع على 
ال�شاحتني االإقليمية والدولية وخا�شة ما يتعلق منها 
بدعم اأ�ش����س اال�شتقرار وال�ش���الم واالأمن يف املنطقة 

والعامل. من جانبها، عربت ال�ش���فرية الفرن�ش���ية عن 
�رورها بلقاء �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
م�ش���يدة مبا مل�شته من �ش���موه من اهتمام كبري نحو 

دعم وتعزيز العالقات بني البلدين ال�شديقني.

املنام���ة - بنا: �ش���در ع���ن رئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليفة قرار رقم 38 ل�ش���نة 2017 با�شتبدال 

ع�شو يف اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
جاء فيه:-

املادة االأولى:
ُي�شتبدل حمافظ حمافظة العا�شمة مبحافظ 
املحافظة اجلنوبية يف ع�ش���وية اللجنة الوطنية 

ملكافحة املخدرات.
املادة الثانية:

عل���ى وزي���ر الداخلي���ة تنفيذ ه���ذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�ر يف اجلريدة 

الر�شمية.

املنامة - بنا: ا�شتقبل نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���مو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
مبكتبه بق�ر الق�ش���يبية �ش���باح اأم�س، رئي�س 
مرك���ز املل���ك في�ش���ل للبح���وث والدرا�ش���ات 
االإ�شالمية �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري تركي 
الفي�شل مبنا�شبة زيارة �شموه ململكة البحرين 

وامل�شاركة يف حوار املنامة 2017.
ورحب �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن مب���ارك اآل 
خليفة بزيارة �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري 
تركي الفي�ش���ل لبلده الث���اين مملكة البحرين، 
موؤك���ًدا عمق ومتانة العالق���ات االأخوية القائمة 
العربي���ة  واململك���ة  البحري���ن  مملك���ة  ب���ني 
ال�ش���عودية ال�شقيقة يف ظل ما يجمع قيادتهما 
و�ش���عبيهما م���ن و�ش���ائج و�ش���الت واأه���داف 

وم�شري م�شرتك.
وجرى ا�ش���تعرا�س للموا�ش���يع والق�ش���ايا 
التي تناولها ح���وار املنامة واالتفاق على اأن ما 

ت�شهده املنطقة من اأحداث وتطورات ت�شتوجب 
املزيد من التن�شيق والتعاون ملواجهة االأخطار 

والتهديدات والتدخالت التي تهم املنطقة. 

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل نائب رئي����س جمل�س 
الوزراء �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك ال خليفة مبكتبه 
بق�ر الق�شيبية، وزير الدولة ل�شوؤون ال�رق االأو�شط 
باململك���ة املتحدة الي�ش���رت بريت مبنا�ش���بة زيارته 
ململكة البحرين للم�ش���اركة يف ح���وار املنامة 2017 
الذي ت�شت�شيفه مملكة البحرين للمرة الثالثة ع�رة.

وخالل اللقاء مت ا�شتعرا�س الق�شايا واملوا�شيع 
التي نوق�ش���ت يف حوار املنامة من قبل امل�ش���اركني 
حي���ث مت التاأكي���د عل���ى اأهميته���ا مل���ا ت�ش���كله من 
حتديات خطرية الأمن الدول وا�ش���تقرارها وم�شتقبل 
�شعوبها ، وعلى �رورة مواجهتها من خالل التن�شيق 
والتعاون على ال�ش���عيدين الثنائ���ي واجلماعي بني 

الدول كافة.
كم���ا مت البحث يف العالق���ات التاريخية القائمة 
بني مملكة البحرين واململك���ة املتحدة، حيث اأعرب 
�ش���مو ال�ش���يخ حممد بن مب���ارك ال خليفة والي�ش���رت 

ب���ريت عن ارتياحهما ملا ت�ش���هده هذه العالقات من 
تطور ومن���اء يف كافة املجاالت، ويف �ش���وء الزيارات 
عالية امل�ش���توى التي تتم بني البلدين ال�شديقني، 
حي���ث مت التاأكيد على احلر�س عل���ى تنمية وتطوير 
جماالت التن�شيق والتعاون بني البلدين ملا فيه خري 

و�شالح �شعبيهما ال�شديقني.
كما عرب �ش���مو ال�شيخ حممد بن مبارك ال خليفة 
ع���ن تقدير مملك���ة البحرين للموق���ف الربيطاين من 
القرار االأمريكي ب�ش���اأن مدينة القد�س وتعار�شه مع 

قرارات جمل�س االأمن وال�رعية الدولية.

بع����ث  بن����ا:   - املنام����ة 
البالد �شاحب اجلاللة  عاهل 
عي�ش����ى  ب����ن  حم����د  املل����ك 
اآل خليف����ة بربقي����ة تهنئ����ة 
جمهوري����ة  رئي�����س  اإل����ى 
بوركينا فا�ش����و رو�س مارك 
كري�ش����تيان، وذلك مبنا�شبة 
ذكرى اليوم الوطني لبالده. 
اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 
تهاني����ه ومتنيات����ه لفخامته 
والعافي����ة  ال�ش����حة  موف����ور 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ش���ري الرك���ن 
ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليفة يف 
مكتبه بالقيادة العامة �شباح اأم�س، قائد 
القيادة املركزية االأمريكية الفريق اأول 
جوزيف فوتيل Joseph Votel والوفد 
املرافق له، وذلك مبنا�شبة زيارته للبالد 
للم�ش���اركة يف فعاليات املنتدى الثالث 
ع����ر ل���� »موؤمتر ح���وار املنام���ة 2017« 
لالأم���ن االإقليمي، بح�ش���ور وزير �ش���وؤون 
الدف���اع الفريق الركن يو�ش���ف بن اأحمد 
اجلالهم���ة، ورئي�س هيئة االأركان الفريق 

الركن ذياب بن �شقر النعيمي.
ورح���ب القائ���د الع���ام لق���وة دفاع 
املركزي���ة  القي���ادة  بقائ���د  البحري���ن 
االأمريكي���ة والوف���د املراف���ق ل���ه، حيث 

التع���اون  عالق���ات  ا�ش���تعرا�س  مت 
وال�ش���داقة القائمة بني مملكة البحرين 
االأمريكية و�ش���بل  والوالي���ات املتح���دة 
تعزيزه���ا وم���ا ت�ش���هده من تط���ور على 
خمتلف االأ�شعدة خا�ش���ة ما يتعلق منها 
بالتن�ش���يق الع�شكري والتعاون الدفاعي 
ب���ني البلدين ال�ش���ديقني، كما مت بحث 
ع���دد م���ن املو�ش���وعات ذات االهتم���ام 

امل�شرتك.
ح�ر اللق���اء مدي���ر دي���وان القيادة 
العامة اللواء الركن ح�ش���ن حممد �ش���عد، 
وم�ش���اعد رئي����س هيئ���ة االأركان لالإمداد 
والتموي���ن الل���واء الركن بحري يو�ش���ف 
اأحمد مال اهلل، ومدير التعاون الع�شكري 
اللواء الركن بحري حممد ها�ش���م ال�شادة 
وعدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل القائد العام 
لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ش���ري الرك���ن 
ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليفة يف 
مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة �ش���باح اأم����س 
االأح���د، رئي�س هيئ���ة االأركان الربيطاين 
الفري���ق اأول طي���ار ال�ش���ري �ش���تيوارت 
والوف���د   ”stuart peach“ بيت����س 
املرافق له، وذلك مبنا�شبة زيارته للبالد 
للم�ش���اركة يف فعاليات املنتدى الثالث 
ع����ر ل���� “موؤمتر ح���وار املنام���ة 2017” 
لالأم���ن االإقليمي، بح�ش���ور وزير �ش���وؤون 
الدف���اع الفريق الركن يو�ش���ف بن اأحمد 
اجلالهم���ة، ورئي�س هيئة االأركان الفريق 

الركن ذياب بن �شقر النعيمي.
وخ���الل اللق���اء، رّحب القائ���د العام 

االأركان  هيئ���ة  رئي����س  دف���اع  لق���وة 
الربيطاين، م�ش���يًدا بعالقات ال�ش���داقة 
التاريخية واملتمي���زة التي تربط مملكة 
البحري���ن واململكة املتح���دة والتي لها 
جذور تاريخي���ة متينة، منوًه���ا بالتعاون 
القائ���م بني البلدين ال�ش���ديقني ومنها 
ما يتعلق بتبادل اخل���ربات والتعاون يف 

املجال الع�شكري.
ح�ر اللق���اء مدي���ر دي���وان القيادة 
العامة اللواء الركن ح�ش���ن حممد �ش���عد، 
وم�ش���اعد رئي����س هيئ���ة االأركان لالإمداد 
والتموي���ن الل���واء الركن بحري يو�ش���ف 
اأحمد مال اهلل، ومدير التعاون الع�شكري 
اللواء الركن بحري حممد ها�ش���م ال�شادة 
وعدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل القائ���د 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�ش���ري 
الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 
يف مكتبه بالقيادة العامة �ش���باح اأم�س 
االأح���د،  رئي����س ق�ش���م اال�ش���رتاتيجية 
العمي���د  الرتكي���ة  العام���ة  بالقي���ادة 
م�ش���طفى اوقز، وذلك مبنا�شبة زيارته 
للبالد للم�ش���اركة يف فعاليات املنتدى 
الثال���ث ع�ر ل���� “موؤمتر ح���وار املنامة 

2017” لالأمن االإقليمي.
ورح���ب القائ���د العام لق���وة دفاع 
البحرين برئي�س ق�ش���م اال�ش���رتاتيجية 
والوف���د  الرتكي���ة  العام���ة  بالقي���ادة 

املراف���ق، م�ش���يًدا بعالقات ال�ش���داقة 
املتميزة الت���ي تربط مملك���ة البحرين 
واجلمهورية الرتكية، كما نّوه بالتعاون 
القائ���م ب���ني البلدين ال�ش���ديقني يف 
�ش���تى املج���االت ومنه���ا م���ا يتعلق يف 

جمال التعاون الع�شكري.
ح�ر اللق���اء مدير دي���وان القيادة 
العامة اللواء الركن ح�ش���ن حممد �شعد، 
وم�ش���اعد رئي�س هيئة االأركان لالإمداد 
والتموي���ن اللواء الركن بحري يو�ش���ف 
اأحمد مال اهلل ومدير التعاون الع�شكري 
بح���ري حمم���د ها�ش���م  الرك���ن  الل���واء 

ال�شادة.

عاه����ل  تلق����ى  بن����ا:   - املنام����ة 
الب����الد �ش����احب اجلاللة املل����ك حمد 
ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة برقية �ش����كر 
جوابي����ة م����ن عاهل اململك����ة العربية 
خ����ادم  اأخي����ه  ال�ش����قيقة  ال�ش����عودية 
احلرم����ني ال�ريف����ني امللك �ش����لمان 
بن عبدالعزيز اآل �ش����عود؛ وذلك رداً 
على برقي����ة جاللته الت����ي اأدان فيها 

وا�شتنكر العمل العدائي الذي قامت 
ب����ه امللي�ش����يات احلوثي����ة باإطالقهم 

�شاروخا باجتاه مدينة الريا�س.
واأعرب خ����ادم احلرمني ال�ريفني 
يف برقيت����ه عن بالغ �ش����كره وتقديره 
جلالل����ة امللك على م�ش����اعره االأخوية 
موف����ور  جلاللت����ه  متمني����ا  النبيل����ة، 

ال�شحة وال�شعادة.

حممد بن مبارك ي�ستعر�ض ومو�سى نتائج “حوار املنامة”
املنامة - بنا: ا�ش���تقبل نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن مب���ارك ال خليفة 
مبكتبه بق����ر الق�ش���يبية، االأمني العام االأ�ش���بق 
جلامع���ة ال���دول العربية عمرو مو�ش���ى، مبنا�ش���بة 

زيارته ململكة البحرين للم�شاركة يف حوار املنامة 
2017. ورحب �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن مبارك ال 
خليفة بعمرو مو�ش���ى، وا�شتعر�س معه املوا�شيع 
التي نوق�شت يف جل�شات حوار املنامة، وما يتوجب 

عمله ملواجهة التحديات اخلطرية التي ت�ش���هدها 
املنطق���ة والعامل، حي���ث مت التاأكي���د على تعزيز 
العم���ل العربي امل�ش���رتك، بخا�ش���ة فيم���ا يتعلق 

مبو�شوع القد�س.

• جاللة امللك	

• •�شمو رئي�س الوزراء	 �شمو ال�شيخ خليفة بن علي	
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�سمو �ل�سيخ علي بن خليفة يقدم �لتعازي �إلى �سلطان عمان
بتكليف من جاللة �مللك... و�أ�ساد مبناقب �لفقيد �لر�حل و�إ�سهاماته  

�ملنامة - بنا: بتكليف من عاهل �لبالد �س���احب 
�جلالل���ة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، قام نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���مو �ل�س���يخ عل���ي بن خليفة 
�آل خليفة �أم�س، بزيارة �إلى �س���لطنة عمان �ل�س���قيقة 
لتقدمي �لتعازي بوفاة �س���احب �ل�سمو �ل�سيد تركي 

بن حممود �آل �سعيد. 
وقد نقل �س���مو �ل�سيخ علي بن خليفة �ل خليفة 
خال�س تعازي ومو��س���اة عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة، ورئي����س �لوزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل 
خليف���ة، وويل �لعه���د نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائب 
�لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة و�سعب �لبحرين �إلى 
�س���احب �جلاللة �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد �سلطان 
عمان و�إلى �أفر�د �لأ�رسة �ملالكة يف �ل�سلطنة و�سعبها 

�ل�سقيق، وذلك خالل ��س���تقبال نائب رئي�س �لوزر�ء 
ل�س���وؤون جمل�س �ل���وزر�ء �س���مو فهد بن حمم���ود �آل 
�سعيد ل�سموه بقاعة �أفر�د �لأ�رسة �ملالكة يف م�سقط.

و�أ�ساد �سموه مبناقب �لفقيد �لر�حل و�إ�سهاماته 
يف خدمة �س���لطنة عمان �ل�سقيقة، �س���ائالً �ملولى عّز 

وجّل �أن يتغمده بو��سع رحمته ور�سو�نه. 
و�أعرب �س���مو �ل�س���يد فهد بن حممود �آل �سعيد 
عن �سكره وتقديره ل�ساحب �جلاللة �مللك على هذه 
�مل�س���اعر �لطيبة �لتي تعك�س �لعالقات �لوثيقة بني 

�لبلدين �ل�سقيقني.
وكان �س���موه ق���د و�س���ل �إل���ى �س���لطنة عم���ان 
حي���ث كان يف  �أم����س،  �س���ابق  وق���ت  �ل�س���قيقة يف 
��س���تقباله باملطار �ساحب �ل�س���مو في�سل بن تركي 
�آل �س���عيد، و�ساحب �ل�سمو كامل بن فهد �آل �سعيد، 

وعدد من �أفر�د �لأ�رسة �ملالكة و�مل�سوؤولني.

�سفري �ل�سود�ن ينّوه بتجربة �لبحرين باإ�سالح �سوق �لعمل

“حو�ر �ملنامة” يعّزز مكانة و�سمعة �ململكة �لدولية 

تن�سيق بحريني �سعودي لت�سهيل �أمور �ملعتمرين بعطلة �لعيد  

حميد�ن �أ�ساد بعمق �لعالقات �لثنائية

�أعرب عن �عتز�زه بتنظيم �ملنتدى �سنويا... نائب وزير �لد�خلية:

حّذر من �للتحاق باحلمالت غري �ملرخ�سة ... �ملالود: 

مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لعم���ل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة: �لتق���ى وزي���ر �لعم���ل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة جمي���ل حمي���د�ن؛ رئي����س جمل�س 
�إد�رة هيئة تنظيم �س���وق �لعم���ل، �أم�س �لأحد 
يف مكتبه بالوز�رة، �س���فري جمهورية �ل�سود�ن 
�ل�س���قيقة، �إبر�هي���م حمم���د �حل�س���ن، وذل���ك 
مبنا�س���بة تعيين���ه �س���فرًي� جدي���ًد� لبالده يف 

مملكة �لبحرين.
وخ���الل �للقاء، رح���ب حميد�ن بال�س���فري 
مهمت���ه  يف  �لتوفي���ق  ل���ه  ���ا  متمنيًّ �حل�س���ن، 
�لدبلوما�سية �جلديدة، م�سيًد� بعمق �لعالقات 

�لتي جتمع �لبلدين �ل�س���قيقني، وما ت�سهده 
ا م�ساريع ومبادر�ت  من منو وتطور، م�ستعر�سً
وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية يف �ملجالت 
�لعمالي���ة و�لجتماعية، وجتربة تطوير �س���وق 

�لعمل.
ولف���ت �إل���ى �أهمي���ة ��س���تثمار �خل���ر�ت 
�لفنية يف �لبلدين و�ل�ستفادة منها يف تطوير 
جم���الت �لتنمية �لب�رسية، وتن�س���يق �ملو�قف 
مب���ا  و�ل���دويل  �لعرب���ي  �مل�س���تويني  عل���ى 
يخدم ويحقق �مل�س���الح �مل�س���ركة للبحرين 

و�ل�سود�ن �ل�سقيق.

�ملنام����ة - وز�رة �لد�خلي����ة: �أع����رب نائ����ب 
وزير �لد�خلية �ل�س����يخ طالل بن حممد �آل خليفة 
عن �عت����ز�زه بتنظيم مملكة �لبحرين، وب�س����كل 
�س����نوي، للقم����ة �لأمنية “حو�ر �ملنام����ة” و�لتي 
�ختتمت �أم�س ن�س����ختها �ل�13، وت�س����منت طرح 
�سل�س����لة من �ملو�سوعات و�لق�س����ايا �ملتعلقة 
يف  �لأمني����ة  و�ل�����رس�كات  �لإره����اب  مبكافح����ة 
�ملنطقة، منّوًه����ا �إلى �أن “حو�ر �ملنامة” �س����ار 
ميثل قيمة م�سافة، تعّزز من �ملكانة و�ل�سمعة 
�لدولية �لطيب����ة ململكة �لبحرين كوجهة دولية 
يجتم����ع فيها وزر�ء �خلارجي����ة و�لدفاع و�خلر�ء 
م����ن  و�لأكادميي����ون  و�لأمني����ون  �لع�س����كريون 
خمتل����ف دول �لع����امل لط����رح �ل����روؤى و�لأف����كار 

و�ملب����ادر�ت �لت����ي م����ن �س����اأنها تعزي����ز �لأمن 
�لإقليمي و�لت�سدي مل�ساريع �لتق�سيم وتهديد 

�ل�ستقر�ر.

و�أ�س����اف نائ����ب وزي����ر �لد�خلي����ة �أن “حو�ر 
�ملنام����ة” من �أه����م �ملنتدي����ات �لدولي����ة �لتي 
تت�س����من تن�س����يق �ملو�ق����ف و�جله����ود وطرح 

��س����ر�تيجيات متمي����زة م����ن خالل م�س����تويات 
عالية من �لرتيب و�مل�س����اركة، �لأمر �لذي من 
�س����اأنه بلورة �أفكار متقدمة ت�س����هم يف �لتعامل 
�لإيجابي مع �لتحديات �خلطرية �لتي تهدد �أمن 

و��ستقر�ر �ملنطقة و�لعامل.
و�أ�س����ار �إلى �أن مملكة �لبحرين ومن منطلق 
دورها �لفاعل يف �لتحالفات �لإقليمية و�لدولية 
ملكافحة �لإرهاب ما�سية قدًما يف تعزيز جهود 
مكافح����ة �لإرهاب و�مل�س����اهمة يف ط����رح �لروؤى 
و�ل�س����ر�تيجيات �لتي تعزز �جله����ود �لدولية 
وت�سهم يف جتفيف منابع متويل �لإرهاب ف�سالً 
عن جمابه����ة �لتطرف �لذي يع����د منطلقا وبيئة 

خ�سبة لالإرهاب. 

�ملنام���ة - وز�رة �لع���دل و�ل�س���وؤون �لإ�س���المية 
و�لأوقاف: ك�س���ف رئي�س �سوؤون �حلج و�لعمرة باإد�رة 
�ل�س���وؤون �لدينية بوز�رة �لعدل و�ل�س���وؤون �لإ�سالمية 
و�لأوقاف خالد �ملالود عن ��س���تعد�د�ت ق�سم �سوؤون 
�حلج و�لعمرة ملو�سم عمرة �إجازة �ليوم �لوطني خالل 

�سهر دي�سمر �ملقبل.
وقال �ملالود: �إن ق�س���م �س���وؤون �حل���ج و�لعمرة 
بال���وز�رة قام بالتن�س���يق مع مديرية �أم���ن ج�رس �مللك 
فه���د وج���و�ز�ت �جلان���ب �لبحرين���ي لت�س���هيل �أمور 
�ملعتمري���ن �لبحريني���ني خالل �إجازة �لي���وم �لوطني، 
موؤك���ًد� �رسورة �لت���ز�م حم���الت �لعمرة با�س���ر�طات 

ت�س���يري �لرحالت ومبتطلب���ات �لأم���ن، وتوفري قو�ئم 
ببيان���ات �ملعتمري���ن خمتوم���ة وم�رسحة م���ن �جلهات 
�ملعني���ة. ودعا �ملالود حمالت �لعم���رة من �لتاأكد من 
توفري كاف���ة �خلدمات �لتي ُت�س���هل على �ملعتمرين 
�أد�ء منا�س���ك �لعمرة ب���كل ي�رس و�س���هولة، من �رسورة 
توفري �لبا�سات �ملريحة و�ل�سكن �لالئق و�ملر�سدين 
�ملتخ�س�س���ني، و�لتاأكد من كتابة �أ�سماء �مل�سافرين 
عل���ى �حلقائ���ب و�للت���ز�م مبو�عيد �ملغ���ادرة. وحذر 
�ملالود �ملو�طنني و�ملقيمني من �للتحاق باحلمالت 
غ���ري �ملرخ�س���ة و�لتي تكون ع���ادًة باأ�س���عار زهيدة، 
م�س���رًي� �إلى �أن ق�سم �س���وؤون �حلج و�لعمرة لن يتحمل 

م�س���وؤولية �أي �أ����رس�ر تلح���ق باملعتمرين �مل�س���جلني 
لدى �حلمالت غري �ملرخ�س���ة، �س���و�ء من ناحية �س���وء 
�خلدمة �أو �لتعطيل �أو �لن�سب و�لحتيال �أو �لتعر�س 
للم�س���اءلة �لقانوني���ة م���ن قب���ل �جلهات �ملخت�س���ة 
باململك���ة �لعربي���ة �ل�س���عودية. ودع���ا �لر�غب���ني يف 
�أد�ء منا�س���ك �لعم���رة �لإط���الع عل���ى قائم���ة �حلمالت 
www. ملرخ�س���ة من خالل �ملوقع �لر�سمي للوز�رة�

islam.gov.bh، �أو �لت�سال على ق�سم �سوؤون �حلج 
و�لعم���رة خ���الل �أوقات �لدو�م �لر�س���مي من �ل�س���اعة 
�ل�س���ابعة �س���باًحا وحتى �لثاني���ة ظهًر� عل���ى �لأرقام 

�لتالية -17812854 17812868.

�ملنام���ة - هيئ���ة �لبحري���ن للثقافة 
و�لآثار: ��ستقبلت رئي�س���ة هيئة �لبحرين 
للثقافة و�لآثار �ل�سيخة مّي بنت حممد �آل 
خليفة يف مكتبها �أم�س �لأحد، وزير �لثقافة 
�للبن���اين غطا�س خ���وري. ومت خالل �للقاء 
بحث �آف���اق �لتع���اون �لثقايف ب���ني وز�رة 
�لثقافة �للبنانية وهيئة �لبحرين للثقافة 
و�لآث���ار.  كما قامت �ل�س���يخة م���ي باإطالع 
غطا�س عل���ى فعالي���ات و�أن�س���طة مملكة 
�لبحري���ن �لثقافي���ة ل�س���نة 2018، حي���ث 
وّجهت له دعوة حل�س���ور �فتتاح فعاليات 
�ملح���رق عا�س���مة �لثقاف���ة �لإ�س���المية يف 
يناي���ر 2018، ومت خ���الل �لجتماع �أي�ًس���ا 
مناق�س���ة �أهمية �ل���ر�ث وما يعك�س���ه من 
هوية �أوطانن���ا، حيث توقف �حلديث حول 
�إجن���از�ت و�أعمال �ملركز �لإقليمي �لعربي 
للر�ث �لعاملي و�أهمية �لجتماع يف يونيو 
�لق���ادم للجنة �ل���ر�ث �لعاملي برئا�س���ة 

مملكة �لبحرين.
من جانبه، �أ�ساد خوري باجلهود �لتي 
تبذلها هيئة �لبحري���ن للثقافة و�لآثار يف 
تعزيز مكانة �لبحرين �لعاملية يف جمالت 
�ل���ر�ث و�لثقاف���ة، معرًب���ا ع���ن �عت���ز�زه 
بالتعاون �مل�س���رك وفتح �سبل �لعالقات 
�لثنائي���ة �لبحرينية �للبناني���ة يف جمالت 

�لثقافة و�لفنون.

�ملنام���ة - وز�رة �لع���دل و�ل�س���وؤون 
�لإ�سالمية و�لأوقاف: ��ستقبل وزير �لعدل 
�ل�س���يخ  و�لأوقاف  �لإ�س���المية  و�ل�س���وؤون 
خالد ب���ن عل���ي �آل خليفة، مبكتب���ه �أم�س، 
وزير �لدولة ل�سوؤون �ل�رسق �لأو�سط بوز�رة 
خارجي���ة �ململكة �ملتحدة �ألي�س���ر بريت، 
مبنا�س���بة زيارت���ه للمملكة للم�س���اركة يف 
منت���دى حو�ر �ملنام���ة يف ن�س���خته �لثالثة 
ع�رسة.  ورح���ب وزير �لع���دل بوزير �لدولة 
ل�س���وؤون �ل�رسق �لأو�س���ط بوز�رة �خلارجية 
م�س���يًد�  �ملر�ف���ق،  و�لوف���د  �لريطاني���ة 
بعالقات �ل�س���د�قة �لتاريخية بني مملكة 
�لبحري���ن و�ململكة �ملتحدة، وما ت�س���هده 
م���ن تط���ور م�س���تمر يف كاف���ة �ملج���الت 
مبا يخدم �مل�س���الح �مل�س���ركة للبلدين 
و�ل�س���عبني.  ونّوه وزير �لعدل مب�س���توى 
�لتع���اون �لقائم ب���ني �لبلدين يف جمالت 
�لتطوي���ر �لعديل و�لت�رسيع���ي، و�لتدريب 
�لقان���وين، ومكافح���ة خط���اب �لكر�هي���ة، 

و�لإرهاب و�لتطرف. 

بحث �آفاق �لتعاون �لثقايف 
بني �ملنامة وبريوت

وزير �لعدل: مكافحة 
خطاب �لكر�هية و�لتطرف

• خالد �ملالود	



ق���ال رئي����س اللجنة املالي���ة والقانونية 
مبجل����س بل���دي املح���رق غ���ازي املرباطي ل� 
“الب���اد” اإن اللجنة ت�س���لمت موؤخ���ًرا مقرتًحا 
بقان���ون نياب���ي يف�س���ي اإل���ى اإدراج جمي���ع 
اإيرادات البلديات يف امليزانية العامة للدولة.

واأ�سار اإلى اأن اللجنة اأبدت حتفظها على 
هذا التعدي���ل الت�رشيعي، ال���ذي يهدف وفًقا 
ملقدمي���ه لإدخ���ال الإي���رادات البلدي���ة حتت 
املظل���ة الرقابي���ة للدولة، اإلى جان���ب زيادة 

ح�سيلة امليزانية العامة للدولة.
وب����نّ اأن طبيعة اأعمال املجال�س البلدية 
ل تتواف���ق واأح���كام قانون امليزاني���ة العامة 
للدول���ة، وهذا ما اأكدته القاعدة الد�س���تورية 
يف اأح���كام امل���ادة )114(: )ي�س���ع القان���ون 
العام���ة  بامليزاني���ات  اخلا�س���ة  الأح���كام 
امل�س���تقلة وامللحقة وبح�س���اباتها اخلتامية، 
وت�رشي يف �س���اأنها الأحكام اخلا�س���ة مبيزانية 

الدولة وح�سابها اخلتامي(. 
واأ�س���اف: اأن اإيرادات البلدي���ات والتي 
يتم حت�س���يلها وفًقا ملقت�سيات املادة 35 
م���ن قان���ون البلدي���ات، يخت�س بها ح�س���اب 
خا�س مبعزل عن احل�س���اب العمومي للدولة، 
وي�سمى )�سندوق املوارد امل�سرتكة(؛ وذلك 
تاأكيًدا ملبداأ ال�س���تقال للهيئ���ات البلدية. 
واأو�س���ح اأن حتف���ظ اللجن���ة ناب���ع م���ن ع���دم 

كفاية املوارد البلدية الازمة لأداء اخلدمات 
واملهم���ات املنوطة باملجال�س البلدية، حيث 
اإن اأه���م امل���وارد الذاتية للمجال����س البلدية 
تخ�سع يف الأ�سا�س لقرارات الوزارة املخت�سة 
ب�س���وؤون البلديات، مثل الر�س���وم وال�رشائب 
وا�ستثمار وت�سغيل املرافق العامة واإيجارات 
اأن  املراف���ق وت�س���غيلها واإداراته���ا. وذك���ر 
اللجنة اأو�س���ت بالعمل على و�سع نظام مايل 
يحف���ظ للهيئات البلدية ال�س���تقال املايل، 
باعتبارها من الأموال التي ا�س���تثنى القانون 
من اإيداعها يف احل�س���اب العمومي، اإلى جانب 
التعديل على املادة 35 من قانون البلديات 
لتعط���ى للمجال����س البلدية �س���لطة املوافقة 
عل���ى امليزاني���ة البلدي���ة قب���ل اإحالتها على 

جمل�س الوزراء.
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املرباطي لـ “$”: ت�رشيع يجرد الهيئات من ا�ستقالليتها
�سيد علي املحافظة

• غازي املرباطي	

�سوق املزارعني ت�ستقطب 15 األف زائر 
يف ختام اأ�سبوعها الثاين من املو�سم ال�ساد�س

املنامة - بنا: ا�س���تقطبت �سوق املزارع� 
يف ختام اأ�س���بوعها الثاين من املو�سم ال�ساد�س 
الرتفيهي���ة  والفعالي���ات   2018  -  2017
والت�س���ويقية وال�س���ياحية التي تنظمها وكالة 
الزراعة وال���رثوة البحرية اأكرث من 15 األف زائر 

وفًقا لإح�ساءات اللجنة املنظمة لل�سوق. 
فيما حظيت املنتجات الزراعية املعرو�سة 
عل���ى ن�س���بة كبرية م���ن املبيعات داخل �س���وق 
املزارع� فاقت مبيعات الأ�س���بوع املا�س���ي، 
وهو الأمر الذي اأدى بدوره اإلى ارتياح كبري ب� 
املزارع���� العار�س���� ملنتجاتهم���ا جراء حجم 

مبيعاتهم املرتفعة لهذا الأ�س���بوع، كما دفعت 
ن�سبة الأ�سعار املتو�سطة العديد من املواطن� 
واملقيم���� ل�رشاء م�س���تلزماتهم من اخل�رشوات 

بكميات كبرية.
وم���ن جانبه، ����رشح وكيل الزراع���ة والرثوة 
البحري���ة ال�س���يخ خليفة ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
ب���اأن �س���وق املزارع� هدفه���ا الرئي����س ربط 
املزارع���� البحريني���� بالأ�س���واق م���ع تعزيز 
الق���درات الت�س���ويقية للم���زارع البحريني، من 
خ���ال وجود اأ�س���واق حملية متخ�س�س���ة، تدعم 
ت�سويق املنتجات وت�س���هم يف حتقيق النت�سار 

على م�ستوى اأرجاء البحرين كافة.
واأردف اأن وكال���ة الزراع���ة والرثوة البحرية 
تنفذ عدًدا من الأن�س���طة واملب���ادرات املوجهة 
لتنمي���ة القطاع الزراعي واحليواين وال�س���مكي، 
وتعزيز م�س���اهمة تل���ك القطاع���ات يف منظومة 
الأم���ن الغذائي للبحرين، م�س���يًفا اأن ال�س���وق 
يف ن�س���ختها اخلام�س���ة للعام املا�سي جنحت يف 
ا�س���تقطاب ما يزيد عن مليون زائر من خمتلف 
اأرجاء اململكة واأ�س���قائنا بدول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

التعاون امل�سرتك يرتقي باخلدمات ويحقق تطلعات املواطنني
�سموه رعى الحتفال الوطني الذي اأقامته بلدية املنطقة اجلنوبية... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد حماف���ظ اجلنوبية 
�سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة بت�سافر 
اجله���ود والتعاون املثمر الذي حر�س���ت على 
تعزي���زه بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة يف اإبراز 
العمل امل�س���رتك الذي يتطلع اإليه �سموه هذا 
العام للفعالي���ات والحتفالت ال�س���تثنائية 
التي تقام يف املحافظة اجلنوبية مبنا�سبة عيد 
جلو�س �ساحب اجلالة امللك والعيد الوطني.

وع���ر �س���موه ع���ن تقدي���ره مل���ا قام���ت 
ب���ه بلدية املنطق���ة اجلنوبي���ة من اإ�س���افات 
تزي����  يف  جت�س���دت  جتميلي���ة  ومل�س���ات 
الطرق���ات واملواقع الب���ارزة يف خمتلف اأرجاء 
املحافظ���ة، موؤك���دا �س���مو حماف���ظ املحافظة 
اجلنوبية اأن العمل امل�س���رتك كا�س���رتاتيجية 
تتبناه���ا املحافظة خلدم���ة الأهايل مع مديرية 
�رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبية وبلدي���ة املنطقة 
اجلنوبية من �ساأنها اإ�سفاء القوة والتكامل يف 
تلبية الحتياجات وحتقيق التطلعات لارتقاء 
باخلدمات كافة بال�س���كل الذي يحقق الر�س���ا 

والقبول لدى املواطن�.
جاء ذلك خال رعاية �سموه لاحتفال الذي 
اأقامت���ه بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة تزامنا مع 
الحتف���الت بذكرى عيد جلو����س جالة امللك 

والعيد الوطني يف حديقة خليفة الكرى.
وكان يف ا�س���تقبال �س���موه وزير الأ�سغال 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام 
خل���ف ونائ���ب رئي����س الأم���ن الع���ام العمي���د 
ال�س���يخ خليف���ة بن اأحم���د اآل خليف���ة، ووكيل 

وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين نبي���ل اأب���و الفت���ح، واملدي���ر العام 
ملديري���ة �رشط���ة املحافظة اجلنوبي���ة العميد 

مب���ارك بن حويل املري، واملدير العام لبلدية 
املنطقة اجلنوبية عا�سم عبداللطيف عبداهلل 
وعدد م���ن النواب واأع�س���اء املجال�س البلدية 

وامل�سوؤولون.
و�س���هد �س���مو حمافظ املحافظة اجلنوبية 
فقرات الحتفال املتنوعة الذي حوى العر�سة 
البحريني���ة واوبريت���ا وطني���ا نف���ذه ع���دد من 
طلب���ة املدار����س، واختت���م احلف���ل بالألعاب 
الناري���ة. وع���ر �س���موه به���ذه املنا�س���بة عن 
تقديره اجلهود املبذولة التي عك�ست حر�س 
اجلميع لإظهار امل�ساعر الوطنية لدى الفئات 
امل�س���اركة يف احلف���ل يف لوحات عدة و�س���ور 
متفرق���ة، الأم���ر ال���ذي يع���زز من قيم���ة هذه 
الحتفالت الوطنية بني اأو�س���اط الأهايل. من 
جانبه، اأ�س���اد املدي���ر العام لبلدي���ة املنطقة 
اجلنوبية عا�س���م عبداللطيف برعاية وت�رشيف 
�س���مو حمافظ املحافظة اجلنوبية الحتفالية، 
موؤكدا حر�س���ه على توحيد جهود العمل الذي 
تب���ادر يف تعزيزه املحافظ���ة اجلنوبية بقيادة 
حمافظ اجلنوبية �س���مو ال�سيخ خليفة بن علي 
اآل خليفة، م�س���ريا اإلى اجلهود التكاملية التي 
اتخذته���ا البلدي���ة لن�رش اأج���واء البهجة وال�رشور 
والفرح بهذه املنا�س���بة العزي���زة على قلوب 
اجلميع، �س���اكرا ومقدرا بالوقت نف�سه ح�سور 
ودع���م وزي���ر الأ�س���غال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف للمهام 
العديدة التي توؤديها البلدية خلدمة املجتمع.
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ألجـــل البحريــن 
نقول ذلك

عجبت كثري� عندما �أ�شار رجل 
�لأعمال �ملعروف ف�ؤ�د بن ح�شني 
�ش����يطر ب�ش���ياق حديثه عن حال 
�ش����ق �ملحرق �ملبعرثة، بتجاهل 
كل  بالدول���ة  �ملعني���ة  �ل����ز�رة 
�ملب���ادر�ت �خلدمي���ة �لتي تقدم 
بها، لتقدمي �لع�ن و�مل�ش���اعدة، 
لبل���ده، ولأه���ل �ملح���رق حتديد�، 

وب�شكل غري مفه�م.
فاإل���ى جانب عر�ض �ش����يطر 
6 دور�ت للمي���اه للن�ش���اء  لبن���اء 
�أي�ش���ا  و�لرج���ال، فلق���د عر����ض 
بناء ب��بة مهيبة ل�ش����ق �ملحرق، 
ت�ش���في  �أنيق���ة  مي���اه  وناف����رة 
جمالية لل�ش����ق، وت�شعف �لطي�ر 
عل���ى �ل����رب منها، وعل���ى تناول 
�لأطعم���ة م���ن �أماك���ن خم�ش�ش���ة 
باأطر�فه���ا، وهي مب���ادر�ت خالقة 
ق�بل���ت بالتحفظ، وباأن و�ش���عت 
و�أغلق���ت، وكاأنه���ا مل  ب���الأدر�ج، 

تكن.
ومتثل هذه �ملب���ادر�ت جانبا 
متح�ر� و�إن�ش���انيا، هي �إحدى �أهم 
�لأ�ش����ض �لتي قامت على �أركانها 
�لدولة �ملدنية بال�ليات �ملتحدة 
و�أوروب���ا، و�لياب���ان،  �لأمريكي���ة، 
�إذ قام���ت  و�أ�ش���ر�ليا، وغريه���ا، 
�ل�ر�ك���ة �ملجتمعية  كله���ا عل���ى 
يف بن���اء منظ�مة خدم���ات �لدولة، 
�ش�����ء م���ن �لأف���ر�د، �أو �لتجار، �أو 
�ل�ركات، �أو �لبن�ك، و�مل�ؤ�ش�شات 

�لكربى.
ويف �ل�ق���ت �ل���ذي ي�ش���جع به 
و�ملثقف����ن  �لغرب���ي،  �لإع���الم 
لديهم، و�ل�شا�ش���ة، و�لبيئة ككل 
على من���� مثل ه���ذه �ملب���ادر�ت 
�خلالق���ة، و�لت���ي ت�ش���عف �لدولة 
على ت�جي���ه �إمكاناته���ا �لتنم�ية 
تق���ف بع����ض  �أخ���رى،  مل�ش���اريع 
�جلهات هنا، ك�ش���د منيع �شدها، 
ب���ل وتبر �أ�شا�ش���ها م���ن جذوره؛ 

ل��أد ��شت�ر�ئها بني �لآخرين.
هنال���ك �أم����ر غ���ري مفه�مة، 
وغري منطقية جتري هنا، وتت�جب 
عنده���ا،  �لت�ق���ف  �جلمي���ع  م���ن 
�أ�شبابها، وم�شبباتها،  �إلى  و�لنظر 
ومل���ن يقف خلفه���ا، ولأجل ماذ�؟ 
فبناء �ل�طن م�ش����ؤولية م�شركة، 
وو�ج���ب يج���ب �أن يك����ن بنطاق 
�ملناف�ش���ة �ل�ريف���ة، و�لتي تق�م 
لالآخري���ن،  �خل���ري  تق���دمي  عل���ى 

و�لت�شجيع عليه، ولي�ض �لعك�ض.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

دعوة وزير العمل الفتتاح مبنى ومقر “عراد اخلريية”
مطالبة بت�شهيل عملية �لت�شبيك بني �جلمعيات وم�شاريع �ل�ز�رة... ح�شن �لعر�دي:

�ملحرق - جمعية قرية عر�د �خلريية: بح�ش����ر 
�لنائ���ب علي �ملقل���ة، �جتمع وفد م���ن جمعية قرية 
ع���ر�د �خلريية مع وزير �لعم���ل و�لتنمية �لجتماعية 

جميل حميد�ن �شباح �خلمي�ض �ملن�رم.
 ويف هذ� �ل�ش���دد ����رح رئي�ض ع���ر�د �خلريية 
ح�ش���ن �لعر�دي ب���اأن وف���د �جلمعية ت����رف بزيارة 
وزي���ر �لعمل و�لتنمية �لجتماعية يف مكاتب �ل�ز�رة 
باملرفاأ �ملايل ملناق�شة �حتياجات وتطلعات �لعمل 
�خلريي يف منطقة عر�د، م�ش���ري� �إلى �أن �للقاء متيز 
ب���روح �إيجابية وجدية تامة عربت ع���ن �أريحية وزير 
�لعمل و�لتنمية و�أ�ش���ل�به �ل�ش���ل�ض يف مقاربة جميع 
�لق�شايا و�مل���شيع �لتي طرحناها عليه و�لهتمام 
بها ما يعرب عن �إح�شا�ض عال بامل�ش�ؤولية و��شتعد�د 
كامل للتعاون. و�أ�ش���ار �لعر�دي �إلى �أن �ل�فد قدم 
دع�ة ر�ش���مية ل�زير �لعم���ل و�لتنمي���ة �لجتماعية 
لفتت���اح مبنى ومقر جمعية عر�د �خلريية يف و�ش���ط 
قرية عر�د �لذي يتم و�ش���ع �للم�شات �لأخرية عليه 
من خالل ت��ش���يل �لتيار �لكهربائ���ي، لفتا �إلى �أن 
�ل�زير قبل �لدع�ة م�ش���ك�ر�، و�شيتم حتديد م�عد 

�لفتت���اح و�لإعالن عن���ه قريبا جد�. و�أك���د �لعر�دي 
�أن وف���د عر�د �خلريية وجه �ل�ش���كر و�لتقدير ل�زير 
�لعمل و�لتنمي���ة �لجتماعية ولطاق���م �ل�ز�رة على 
�جله�د �لكبرية �لتي يق�م����ن بها من �أجل تنظيم 

وتط�ير �لعمل �خلريي �لتط�عي يف �لبالد.
ولف���ت �إل���ى �أن �ل�فد نقل �إل���ى �ل�زير �حلاجة 
�إلى �تخاذ �ملزيد من �لإجر�ء�ت �ملنا�ش���بة لت�شهيل 
عملي���ة �لرخي����ض جلمع �مل���ال و�لتربع���ات �لتي 
ل ت���ز�ل تنتظرها �جلمعية منذ �أكرث من 8 �ش���ه�ر، 
معترب� �أن �لتاأخر يف �ش���دور مثل هذ� �لقر�ر ي�شاهم 
يف تعقي���د وتعطيل �أعمال �جلمعي���ة �خلريية وي�ؤثر 
�ش���لبا يف دورها �خلا�ض بامل�شاعد�ت �لتي تقدمها 
�جلمعي���ة للمحتاجني م���ن خمتلف �لفئ���ات، م�ؤكد� 
�أن �ل�زي���ر تفهم �حلاجة، كما وعد ببذل �أق�ش���ى ما 
ميكن لت�شهيل هذه �لإجر�ء�ت بالتعاون مع �جلهات 

ذ�ت �لعالقة يف �لدولة. 
كما �أ�ش���ار رئي�ض عر�د �خلريية �إل���ى �أن �ل�فد 
نا�شد �ل�زير ت�ش���هيل عملية �لت�شبيك بني �إد�ر�ت 
وبر�م���ج وم�ش���اريع �ل����ز�رة و�جلمعي���ات �خلريي���ة 

عم�م���ا، وبينها وب���ني �ملر�كز �لجتماعي���ة ومر�كز 
�لت�ظيف ومر�كز �مل�شاريع و�ملعل�مات خ�ش��شا؛ 
من �أجل زي���ادة فاعلية و�إنتاجية �جلمعيات �خلريية 
و�عتماده���ا كط���رف ومرجعي���ة �أ�شا�ش���ية ملعاجلة 
ق�شايا �لفقر و�لع�ز و�لتعاطي مع ق�شايا �لباحثني 
ع���ن �لعم���ل يف �ملناط���ق �لتي تغطيه���ا �جلمعيات 
�خلريي���ة، م�كد� �أن �ل�زي���ر كان �إيجابيا جد� يف هذ� 
�ل�شاأن و�أنه وعد باتخاذ ما يلزم من �أجل خلق قن��ت 

�لت�شبيك �ملنا�شبة لتعزيز �لتعاون. 
وفيم���ا يخ�ض حاجة �جلمعي���ات �خلريية جلهاز 
تنفيذي ي�ش���اعدها عل���ى �أد�ء مهامه���ا، �أكد رئي�ض 
ع���ر�د �خلريي���ة �أن �ل�زي���ر �أخ���رب �ل�فد ب���اأن هناك 
برناجم���ا تقدم���ت ب���ه جمعي���ة مب���ادر�ت �لبحري���ن 
�خلريي���ة يغطي ه���ذ� �جلان���ب، و�أن �ل����ز�رة تتجه 
للم��فق���ة عليه و�إقر�ره لي�ش���اهم يف تط�ير �لعمل 
�خل���ريي وزي���ادة �إنتاجيت���ه، كما ناق����ض وفد عر�د 
�خلريية بع�ض �حلالت �خلا�ش���ة �لتي طلب �ل�زير 
تقدمي ملفات خا�ش���ة عنها لدر��ش���تها ومعاجلتها 

ح�شب ما ت�شتدعيه من �إجر�ء�ت. 

ويف �شياق مت�شل، �ش���كر رئي�ض عر�د �خلريية 
�لنائ���ب عل���ي �ملقلة �ل���ذي يبدي تعاونا ملم��ش���ا 
وفاع���ال م���ع كل �حتياجات عر�د �خلريي���ة و�لأهايل، 
و�لذي كان �ملن�ش���ق �لرئي�ض لهذه �لزيارة �لناجحة 
بكل �ملقايي�ض ل�زي���ر �لعمل و�لتنمية �لجتماعية، 
ي�ش���عرون  �ل�ف���د  �أع�ش���اء  جمي���ع  �أن  �إل���ى  لفت���ا 
بامتن���ان بالغ لأريحي���ة و�إيجابية �ل�زي���ر �لذي �أكد 
�أهمي���ة �نتظام �للقاء�ت م���ع �إد�ر�ت �لعمل �خلريي 
�ملختلف���ة، من�ها ب���اأن �ل�زير وع���د �ل�فد بتنظيم 

معر�ض خا�ض لل�ظائف يف منطقة عر�د قريبا.
وخت���م �لع���ر�دي ت�ريح���ه بالق����ل �إن �لعم���ل 
�خلريي �ش���هد تط�ر� كبري� و�حت�ش���انا و��شحا من 
قبل وزير �لعم���ل و�لتنمية �لجتماعي���ة، و�أن هناك 
حاجة لتعزيز �لت���ش���ل حل���ل �مللفات �لعالقة بني 
�جلمعيات �خلريية و�ل�ز�رة �لتي تبدي ��ش���تعد�د� 

تام���ا للتفه���م و�ل�ش���عي حلل �أي �إ�ش���كال، �ش���اكر� 
�ل�زي���ر على جه����ده �لطيبة ومتطلع���ا �إلى �ملزيد 
من �للقاء�ت �لإيجابية �لتي من �ش���اأنها تط�ير �أد�ء 
�لعمل �خلريي �لتط�عي خ�ش��شا على �شعيد دعم 
�لرب�مج و�مل�ش���اريع �لتي تقدمه���ا هذه �جلمعيات 
عرب ت�ش���هيل وتفعي���ل �لر�خي�ض �خلا�ش���ة بجمع 
�مل�ش���اعد�ت �ملالي���ة و�لعيني���ة.  ح����ر �للق���اء مع 
وزير �لعم���ل و�لتنمية �لمتاعي���ة مديرة �ملمظمات 
�لأهلية بال�ز�رة جن�ى جناحي و�لنائب علي �ملقلة 
ومن �جلمعية �لرئي�ض ح�ش���ن �أحمد �لعر�دي ونائب 
�لرئي����ض حممد ح�ش���ن �لعر�دي و�أمني �ل�ر ح�ش���ني 
جا�ش���م �لع���ر�دي ورئي�ض �للجن���ة �لجتماعية حممد 
عب���د�هلل �لع���ر�دي ورئي����ض جلنة �لعالق���ات �لعامة 
�أحم���د �ش���لمان ورئي����ض �للجن���ة �لإعالمية عي�ش���ى 

عبد�حل�شني.

�صويطر: اأ�صواق عا�صمة البحرين االأولى مهملة وبال خدمات
بج�لة �أجرتها “$” ب�ش�قي �ملحرق و�لقي�رية:

�ش����ق �ملحرق ل ت���ز�ل على حاله���ا، متاما كما 
يعرفه���ا �ملحرقي����ن و�أهل �لبلد جي���د�، من جم�د، 
وعزلة، و�ش���ح باخلدمات، و�لنف�ش���ال ع���ن �ل��قع 
جملة وتف�شيال، فاملحال �ل�شغرية تبدو من �ل�هلة 
�لأول���ى متكد�ش���ة ف����ق بع�ش���ها �لبع�ض ب�ش���كل 
ف��ش�ي، غري منظم، و�ل�ش��رع �ل�شيقة على حالها، 
و�ش���ح �مل��ق���ف ل يز�ل �ملل���ف �مل����ؤرق للم��طن 
و�لز�ئ���ر مع���ا. وتظ���ل “�ل�رطة” يف �نع���د�م دور�ت 
�ملياه �ملقيد �لأول لتحركات �لزو�ر، فكيف ل�ش�ق 

بهذ� �لعر�قة �أن تظل بهذه �حلال و�إلى متى؟

مسؤولون “صمخ”
و “�لب���الد” كعادته���ا، �أجرت ج�ل���ة ميد�نية يف 
منطقة �ش����ق �ملحرق، ومعه���ا �لقي�رية؛ لل�ق�ف 
عل���ى حال هات���ني �ل�ش����قني �لعريقت���ني، وكذلك 
�للتقاء بامل��طنني، و�لن�شات لهم، ونقل ما يدور 
بنف��ش���هم للم�ش����ؤولني و�ش���ناع �لقر�ر و�أ�شحاب 

�لأمر.
وج���اءت ه���ذه �لزي���ارة بدع�ة كرمي���ة من رجل 
�لأعمال ف�ؤ�د �ش����يطر، �لذي لطاملا �أولى �ل�ش����ق، 
و�ملح���رق، و�أهلها، �هتمام���ه �لأول، ومنذ �ش���ن��ت 
ط�يل���ة. ويق�ل �ش����يطر على هام����ض �جل�لة �لتي 
ب���د�أت بالق���رب م���ن حل�ي���ات ح�ش���ني �ش����يطر، 
�إن: �ملح���رق خاوي���ة على عرو�ش���ها، و�مل�ش����ؤول�ن 
بال�ز�ر�ت �خلدمية �ش���ارو� “�ش���مخ”، ل ين�ش���ت�ن 
ملطالب �لنا����ض، ول �لزو�ر، ول يهتم����� للنظر مبا 
يكتب ويثار بال�ش���حافة وباأثري �لإذ�عة، بالرغم من 
�أحقية ه���ذه �ملطالب و�أهمي���ة حتقيقها على �أر�ض 
�ل��قع؛ لأنها �شتنعك�ض �إيجابا على �مل��طن و�لز�ئر 
و�لتاج���ر و�لبلد مع���ا”. ويق����ل “�لعناية بال�ش����ق 
�شمعناها من �شم� رئي�ض �ل�زر�ء مر�ت عديدة، لكن 
�مل�ش�ؤولني ل ين�شت�ن لهذه �لت�جيهات �ل�شامية، 
ولديهم رف�ض وتعنت بالعمل، و�لإجناز، فما حقيقة 

�لأ�شباب �لكامنة ور�ء ذلك؟”.

ازدحامات ومخالفات
حلظات، قبل �أن ي�شري �ش�يطر لل�شارع �لرئي�ض 
�ل���ذي يق����د �إلى �ل�ش����ق قائال “هل ير�ش���يك هذ� 
�حلال؟ وه���ذ� �ل�ش���يق؟ و�إلى مت���ى؟ فاملنافذ كما 
ت���رى حم���دودة للغاية، و�ل�ش�����رع �ش���يقة جد�، ول 
ت�ش���مح باملجمل �إلى مب�ش���ار و�حد فقط لل�شيار�ت، 
وع���الوة على ذل���ك، ل ي�جد هنال���ك م��قف كافية، 
بل هي �ش���حيحة ج���د�، ويف قبال ذل���ك رجال �ملرور 
غ���ري متعاونني �أو متهاونني مع �لزو�ر، و�ملخالفات 
�شد ه�ؤلء ل تتعطل ثانية و�حدة، وه� �أمر ينفرهم، 

ويبعدهم، ويثنيهم عن �حل�ش�ر مرة �أخرى”.
لرك���ن  ي�ش���طرون  �ل���زو�ر  “معظ���م  ويتاب���ع 

�ش���يار�تهم ف�ق �لأر�ش���فة، �أو بامل��ق���ف �لبعيدة، 
وي�ش���طرون للم�ش���ي م�ش���افات ط�يل���ة، وه���� �أمر 
يدفعهم لإع���ادة �لنظر مبثل هذه �لزي���ار�ت؛ نظر� 
حل���ر�رة �لطق�ض معظ���م �أيام �ل�ش���نة، ناهيك عن �أن 
�لزدح���ام �خلانق �لذي ميتد لفر�ت كبرية باأوقات 
�لذروة، يخل���ف �لإزعاج، و�ل�ش��ش���اء، و�ملز�حمات 
بني هذ� وذ�ك، وتعطل حركة �ملرور و�ل�ش���ري، فهل 

ير�شى �مل�ش�ؤول�ن بحال كهذ�؟”.
ويق�ل �ش����يطر: لي�ش���ت �ملد�خ���ل �ملخن�قة 
فق���ط، ب���ل �ل�ش����ق، و�لنا����ض �أي�ش���ا، وعلي���ه فاأنا 
�أنا�شد �ش���م� رئي�ض �ل�زر�ء �ل�شتعجال ببناء �لبناية 
�ملخ�ش�ش���ة مل��ق���ف �ل�ش���يار�ت و�لد�رجة �ش���من 
م����روع “�ش���عادة” باملرحل���ة �لأولى م���ن �مل�روع، 
ومنحه���ا �لأول�ي���ة؛ لتز�ي���د �لأ����ر�ر عل���ى �لنا����ض 

و�لتجار.

دورات المياه 
و�أب���دى �ش����يطر تذم���ره م���ن �فتقار �ل�ش����ق 
لدور�ت �ملياه، قائال “�ش�ق �ملحرق بال دور�ت مياه 
من���ذ عقود طويلة، ويتورط الكث���ر من الزوار حني 
ياأت�ن لل�ش����ق، خ�ش��ش���ا مر�شى �ل�ش���كري، ومن 
يح����ر مع عائلة كبرية، من كبار لل�ش���ن، و�لأطفال، 
فلك �أن تتخيل �حلل�ل �لتي ي�شطرون للج�ء �إليها، 
عندما يحتاج طفل �ش���غري للتب�ل، وعليه فكثريون 
منهم يزوروين مبكتبي �لكائن بال�ش����ق ل�شتخد�م 
دور�ت �ملي���اه، وهم حمل ترح���اب باأي وقت، ولكن 
هل ميثل ذلك حال جذريا لهذه �لف��شى �لعارمة؟”.
وي�ش���يف “بادرت من���ذ فرة ط�يل���ة بتقدمي 

عر�ض ل�ز�رة �لأ�ش���غال و�لبلدي���ات ببناء 6 دور�ت 
مياه م�زعة بني 3 للن�ش���اء، و3 للرجال، وذلك على 
جزء م���ن �أر�ض تابعة لل�ز�رة، وخم�ش�ش���ة كم��قف 
لل�ش���يار�ت، و�أك���دت تكفل���ي بذل���ك عل���ى نفقتي 
�خلا�ش���ة وب�ش���كل كام���ل، ومت خماطبتهم ب�ش���كل 
ر�ش���مي، م���ع ذكر �لأ�ش���باب، وبال �أي نتيج���ة، �أو رد، 
�أو �هتمام، علما �أن �مل��ش����ع غ���ري قابل للتاأجيل؛ 

ل�شيق �لنا�ض”.

مبادرات شويطر
�إل���ى ذلك، �أك���د �ش����يطر �أنه تق���دم بعدد من 
�ملبادر�ت �لأخ���رى، لكنه مل يتلق رد� على �أي منها، 
�أهمه���ا ب��بة �ملحرق، وناف�رة �ل�ش����ق، �إذ قال عن 
�لأولى “عر�ش���ت بناء ب��بة مهيبة ل�ش����ق �ملحرق، 
بحيث تك����ن رمز� �ش���ياحيا و�جتماعيا �أي�ش���ا لهذ� 
�ل�ش����ق، بل ولهذه �ملدنية �لعريق���ة، لكنه مقرح 
مل يل���ق �أي �هتمام”. وعن �لناف����رة قال “كما ترى 
فاإن �لأر�ش���فة �خلا�شة بال�ش�ق ت�شتخدم من بع�ض 
�ملح�شنني كماأوى ل�شكب �لأطعمة �ملختلفة، لإطعام 
�لطي�ر، لكنه �أمر يخلف مظهر� غري ح�شاري، وعليه 
تقدمت مبقرح لبناء ناف�رة جميلة، ت�ش���في جمال 
لل�ش����ق، وت�ش���عف �لطي����ر على �ل����رب، وعلى �أن 
تخ�ش����ض �أطر�فها لتك�ن مكانا للذرة و�لرز وبقية 
�لأطعم���ة �خلا�ش���ة بها، وه� مقرح مل يل���ق �لرد �أو 

�لقب�ل، ولأ�شباب غري مفه�مة”.
وي���ردف �ش����يطر “�ل�ش����ق تفتق���ر للخدمات 
لالقت�ش���اد  �لق�ش����ى  �لأهمي���ة  رغ���م  �لتكميلي���ة 
�ل�طني، و�عتبارها مق�ش���د� �ش���ياحيا �أ�شا�شيا، لذ� 

قمنا وبالتن�ش���يق مع جلنة �لأ�ش��ق بت�فري �ملقاعد 
�خلا�ش���ة لذوي �لحتياجات �خلا�ش���ة، وكبار �ل�شن؛ 
مل�ش���اعدتهم على �حلركة �ملثلى بال�ش����ق، كما �أن 
هنالك �لعديد من �ملبادر�ت �لتي �شنق�م بها خالل 
�لفرة �ملقبلة، ويف قبال ذلك، ناأمل �أن متثل �ش�ق 

�ملحرق �أول�ية للدولة”.

صوت المواطن 
�إل���ى ذل���ك، ق���ال �إ�ش���ماعيل �لر�بي “�أ�ش���طر 
بالكثري من �لأحيان ل�ش���طحاب �ل�شيد�ت و�ل�ش��ح 
و�لأطفال، ملكتب ف�ؤ�د �ش�يطر؛ ل�شتخد�م دور�ت 
�ملياه �خلا�ش���ة ب���ه، وبظ���روف حمرجة، وم�ؤ�ش���فة، 
باعتب���ار �أن غي���اب دور�ت �ملياه بال�ش����ق �أمر غري 

لئق، وغري منا�شب، بل وغري متح�ر”.
وقال “يف �ش����ق مدين���ة �خل���رب دور�ت �ملياه 
ب���كل ز�وية، وب�ش����ق �ملحرق، ينفر غيابها ح�ش����ر 
�ل�ش�����ح”. بال�ش���ياق، قال عبد�جللي���ل �لعبد�هلل �إن 
“�حلل����ل �ملاأم�ل���ة ل�ش����ق �ملحرق ه���ي �لتط�ير 
�ل�ش���امل و�لكام���ل، و�ش���د �لثغر�ت �حلا�ش���لة، عرب 
تق���دمي �حلل����ل �لناجح���ة و�ل�ش���حيحة، و�لت���ي من 
�ش���اأنها �أن تنعك����ض �إيجابا عل���ى �مل��طن و�ملقيم 
و�لز�ئ���ر، وعل���ى �حلرك���ة �لقت�ش���ادية نف�ش���ها”، 

و�أ�شاف “مللنا �حلل�ل �لرقيعية”.

ت�ش�ير: خليل �إبر�هيم

�مل�ش�ؤول�ن اإبراهيم النهام
بال�ز�ر�ت �خلدمية 

“�شمخ”

�ش�ق �ملحرق بال 
دور�ت مياه منذ 

عق�د ط�يلة

مبادر�تي �ل�شخ�شية 
خلدمة �ل�ش�ق �ملحرقية 

مل تلق �هتماما

 ناأمل �أن متثل �ش�ق 
�ملحرق �أول�ية 

للدولة



الق�ش���يبية – جمل����س ال�ش���ورى: هّن�أ 
جمل����س ال�ش���ورى برئ��ش���ة علي ال�ش����لح 
القي�دة، وذلك ملن��ش���بة احتف�الت مملكة 
البحري���ن بذك���رى العيد الوطن���ي املجيد 
وعيد جلو�س جاللة امللك املفدى، مب�رًك� 
ل�شعب البحرين، داعًي� املولى عز وجل اأن 
يدمي اخلري والنم�ء على اململكة والقي�دة 

الر�شيدة و�شعبه� الويف.
واأقر املجل�س املر�ش���وم بق�نون رقم 
)37( ل�شنة 2017م بتعديل بع�س اأحك�م 
املر�شوم بق�نون رقم )14( ل�شنة 1971م 

ب�ش�أن التوثيق )خ�شخ�شة التوثيق(.
كم���� وافق املجل����س على املر�ش���وم 
بق�نون رقم )28( ل�ش���نة 2017م بتعديل 
بع�س اأحك�م املر�ش���وم بق�نون رقم )19( 
ل�ش���نة 1976م يف �ش�أن االأو�ش���مة، والذي 
يهدف ال�ش���تحداث و�ش����ٍم جديٍد ي�ش���مى 

)و�ضام القوة(، ويتم منحه ل�ضباط واأفراد 
قوة دف����ع البحرين وذلك مبن��ش���بة مرور 
خم�ش���ن ع�م�ً���� على ت�أ�ش���ي�س ق���وة دف�ع 

البحرين.

االثنين 11 ديسمبر 2017 
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مـوجــــة اإرهـــــاب جـــديــــدة حمتملــــة يف العـــراق 
مط�لب� بت�رسيح “احل�شد ال�شعبي” اأو دجمه مع اجلي�ش... دودج: 

ح����ذر اخلبري اأول يف �ش����وؤون ال�رسق االأو�ش����ط يف 
املعه����د ال����دويل للدرا�ش�����ت االإ�ش����راتيجية توبي 
دودج من ظهور موجة جديدة من االإره�ب يف العراق 
بعد جناح����ه يف اجتثاث “داع�س”، مذكرا مب� ح�ش����ل 
�ش�����بق� من ظهور ملوجه����ة اإره�����ب “الق�عدة” بعد 

االإط�حة ب�شدام ح�شن. 
وق�ل دودج “بعد �شدام ح�شن، حتولت االأمور 
يف الع����راق اإلى �����رساع اأهل����ي �ش�����هم يف تن�مي دور 
تنظيم )الق�عدة(، ويف اأعق�ب الق�ش�����ء على تنظيم 
)الق�ع����دة( يف 2008 ظه����ر تنظي����م )داع�س( الذي 

اأعلن عن هزميته توا”.  
وت�ب����ع: مل يك����ن هن�ك ا�ش����تدامة �شي��ش����ية يف 
كل مرة تعقب انت�ش�����را ع�شكري�، وهن� تربز �رسورة 
ت�رسيح احل�شد ال�ش����عبي ومواجهة الط�ئفية للحف�ظ 

على اال�شتقرار يف العراق.
ج�����ء ذلك يف مداخلة قدمه� اأم�س خالل اجلل�ش����ة 
اخلت�مي����ة لقمة ح����وار املن�مة، والت����ي حملت عنوان 
“ال�رساع�ت االإقليمية واالإره�ب: خي�رات ال�شي��شة”. 

تهميش الموصل 
واأظهر اخلبري يف ال�رسق االأو�ش���ط �ش���ع�دة كبرية 
بق���درة الع���راق على حتري���ر اأرا�ض���يه من �ض���يطرة 
“داع�س”، والذي حتقق بف�شل التع�ون بن اجلي�س 

العراقي والتح�لف الدويل ملح�ربة “داع�س”.

وتطرق اإلى اأهمية حترير املو�ش���ل والتي ع�نت 
م���ن اال�ش���طراب�ت والتظ�ه���رات منذ الع����م 2003 
مل���ا واجه���ه اأهلها م���ن تهمي�ش على ي���د احلكومات 
العراقية، الت���ي مل تقدم اخلدم�ت الأهله� وم� يكفي 
م���ن خدم�ت.  ومل يغفل االإ�ش����رة اإلى اأهمية مك�فحة 
ال�ش���عور ب�لف�ش����د امل�ش���ت�رسي وانت�ش����ر الط�ئفي���ة 

كخط���وات �رسورية ملن���ع التنظيم����ت االإره�بية من 
الظهور جمددا.

الحشد الشعبي 
غ���ري اأن اخلب���ري دودج �ش���دد ب�لدرج���ة االأول���ى 
وتطرق اإلى �رسورة مع�جلة “احل�ش���د ال�شعبي” الذي 

تك���ون بن�ء عل���ى فت���وى من املرج���ع الدين���ي علي 
ال�ضي�ض���تاين عرب دعوته جميع املواطنني للدفاع عن 

العراق.
“داع����س” ق���د �ش����همت  اإن مواجه���ة  واأردف: 
يف اإع����دة تكوي���ن امللي�ش���ي�ت امل�ش���لحة “احل�ش���د 
ال�ش���عبي”، والذي اأنفقت عليه املاليني من دون اأي 

�شف�فية يف االإنف�ق.

إزالة السالح 
واأ�ش�ر اإلى اأن ا�ش���تمرار “احل�شد ال�شعبي” ب�ت 
الي���وم عبئ� عل���ى احلكوم���ة العراقية، م�ش���ددا على 
�رسورة اإزالة ال�ش���الح من كل امللي�ش���ي�ت ومن دون 

ا�شتثن�ء. 
ودع� اخلبري يف ال�رسق االأو�ش���ط اإلى اال�ش���تف�دة 
م���ن جت���ارب املا�ض���ي واإخفاقاته، فالبد من ب�ض���ط 

�شلطة الدولة على االأرا�شي العراقية ك�فة. 
واأ�ش����ف “ميكن تقليل امل�ض���احات التي يعمل 
به���� )احل�ش���د ال�ش���عبي( االآن، وه���و م���� ي���وؤدي اإلى 
تخليه���م ب�أنف�ش���هم ع���ن ه���ذا االأمر.. هن����ك خي�ران 
فاإما ت�رسيح )احل�ض���د ال�ضعبي( اأو العمل على انخراط 

بع�شهم يف اجلي�س الوطني”.

رجاء مرهون

دور ريادي ل�صمو ال�صيخ خليفة بن علي يف حفظ الأمن باملحافظة“ال�صورى” يقر خ�صخ�صة التوثيق

“حــوار املنامــة” ير�صــم مالمح 
م�صتقبــل اأكثـــر اأمًنا للمنطقــة

الإرهابيون يخططون جليل جديد من الأهداف والنت�صار 

حرب حمتملة بني اإ�رسائيل وعمالء اإيران يف املنطقة

تزويد املخيمن ب�لن�رسات املتعلقة ب�الأمن وال�شالمة... مدير �رسطة اجلنوبية:

يف ظل التحدي�ت الراهنة ... احل�يكي: 

قدرات “الع�مل االفرا�شي” ب�تت يف يد االأفراد ولي�س الدول... راين: 

اأزمة الجئي �شوري� قد تتف�قم... حكيم: 

املن�م���ة - وزارة الداخلي���ة:  اأع���رب مدي���ر ع����م 
مديري���ة �رسطة املح�فظة اجلنوبي���ة العميد مب�رك بن 
حويل عن ب�لغ �ش���كره وتقدي���ره لوزير الداخلية على 
توجيهات���ه احلثيثة من اأجل ا�ض���تتباب الأمن يف ربوع 
مملك���ة البحرين ع�م���ة واملح�فظة اجلنوبية خ��ش���ة، 
وعن �شكره لرئي�س االأمن الع�م على الدعم وامل�ش�ندة 
امل�ش���تمرة لك�فة من�ش���وبي االأمن الع�م حتى يقوموا 
بواجبهم عل���ى اأكمل وجه، منوًها اإل���ى الدور الريادي 
ل�شمو حم�فظ اجلنوبية يف التع�ون والتن�شيق وتذليل 
ك�فة ال�ش���عوب�ت من اأجل حف���ظ االأمن يف املح�فظة. 
واأ�ش����ر مدير ع�م مديرية �رسط���ة املح�فظة اجلنوبية 
اإل���ى اأن هذا الدعم، �ض���اهم يف جناح مو�ض���م التخييم 
وتوفري ك�ف���ة احتي�ج�ت االأمن وال�ش���المة للمخيمن 
والزوار، م�ض���يًفا اأن���ه بالتعاون القائ���م بني مديرية 
�رسط���ة املح�فظ���ة اجلنوبي���ة، واملح�فظ���ة اجلنوبي���ة 

والإدارة العامة للدفاع املدين والإدارة العامة للمرور 
واإدارة ال�ش���وؤون ال�ش���حية واالجتم�عية، اأ�شبح مركز 
خدمات املخيمني مبنطقة الرب ميتلك كافة الطاقات 
والقدرات االأمنية والتنظيمية التي ت�ش�هم يف تقدمي 
اخلدم����ت االأمنية الالزم���ة للمخيمن وال���زوار وعلى 

مدار ال�ش����عة، وهو الهدف االأ�ش���مى الذي ن�شعى اإلى 
حتقيقه، مو�ض���ًحا اأن �رسطة خدمة املجتمع وبالتعاون 
م���ع اجله����ت املخت�ش���ة، م�ش���تمرة يف التوا�ش���ل مع 
اجلمه���ور والت�أك���د م���ن تطبي���ق ا�ش���راط�ت االأم���ن 

وال�شالمة يف اخلي�م وتوعية املخيمن والزوار. 

املعه���د  يف  اجليو�شي��ش���ي  اخلب���ري  ق����ل 
راي���ن  ج���ون  االإ�ش���راتيجية  للدرا�ش����ت  ال���دويل 
“اإن االإره�بي���ن لرمب���� خطط���وا جلي���ل جديد من 
القدرات واالنت�ش����ر واالأه���داف، مدفوع� بقدرتهم 
على ا�ش���تخدام التكنولوجي� املع��رسة، وا�ش���تثم�ر 

الف�ضاء الإلكرتوين”.
واأردف: القدرات املرتبطة بالعامل الإلكرتوين 

واالفرا�شي ب�تت يف يد االأفراد ولي�س الدول.

ج����ء ذل���ك يف مداخلة قدمه� راي���ن اأم�س خالل 
اجلل�ش���ة اخلت�مية لقمة حوار املن�مة، والتي حملت 
عن���وان “ال�رساع����ت االإقليمية واالإره����ب: خي�رات 
ال�شي��شة”.  وتطرق راين اإلى اأهمية حم�ية الف�ش�ء 
الإلك���رتوين والع���امل الفرتا�ض���ي بعد اأن اأ�ض���حى 

�ش�حة لتجنيد االإره�بين.
وزاد: اإن منطقة ال�رسق االأو�ش���ط ودول اخلليج 
العرب���ي عل���ى وج���ه اخل�ض���و�ش تع���د م���ن الدول 

املتط���ور يف توفر تكنولوجي� االت�ش����الت واالأعلى 
ا�ش���تخدام� يف الع�مل االفرا�شي.  وت�بع ق�ئال “اإنن� 
راأين� الطبيع���ة الع�برة للحدود من قبل االإره�بين 
ع���رب املنظم�ت الع�برة وللح���دود واالأفك�ر الع�برة 

لالأوط�ن، والتطلع�ت للهيمنة يف امل�شتقبل”.

الدفاع عن الذات 
واأف�د: اإن هن�ك رغب���ة يف الدف�ع عن الذات 

يف ه���ذا الف�ش����ء، وعلين���� اأن نعي خط���ورة هذا 
الف�ض���اء، مقرتح���ا و�ض���عه يف قم���ة الأولوي���ات 
م���ع التحدي����ت االجتم�عية ملنع ب���روز التطرف 

واالإره�ب.
واأ�ش�ر اإلى اأهمية التع�ون الدويل يف مواجهة 
الإره���اب وم���ا اأثم���رت عن���ه املواجه���ة الأخرية، 
اإذ ب�ت م���ن املهم تدويل هذه امل�ش���كلة وخلق 
التوافق يف االأفك�ر ب�ش����أنه�، خ�شو�ش���� اأن خطر 

االإره�ب مل يعد مقت�رسا على دولة بعينه�.
واأك���د اأهمي���ة وق���ف التوجه�ت الراف�ش���ة 

للتع�ون الدويل �شد االإره�ب.

عرب اخلبري يف ال�رسق االأو�شط ب�ملعهد 
اميل  االإ�شراتيجية  الدويل لل�شي��ش�ت 
حكيم عن وجهة نظر غري متف�ئلة لواقع 

املنطقة.
وق�ل حكيم “ال اأتوق���ع قرب نه�ية 
االأزمة يف �شوري�، بل املزيد من العنف، 
وتف�قم� الأزمة الالجئن خالل ال�شنوات 

الق�دمة”.
واأردف: اإن م���� حدث يف 2011 اأدى 
اإلى ع���دم توازن املنطق���ة والكثري من 
ال�ض���ورية  التغري الدميغ���رايف، فالأزمة 

اأدخلت العبن جددا اإلى املنطقة.
تعت���رب  دوال  راأين����  ق�ئ���ال:  وت�ب���ع 
نف�ش���ه� معنية واأخ���رى ال تهتم، ف�إيران 
جتل����ش على الطاولة وتدير م�ض���احلها 
ودوال عربي���ة غ�ئبة، ف�ش���ال عن خم�وف 
حقيقي���ة يف املنطق���ة م���ن غي����ب اآلية 
�شن�عة القرار يف ظل الراجع االأمريكي 

يف �شوري�.
ج����ء ذل���ك يف مداخلة قدمه���� اأم�س 
خ���الل اجلل�ش���ة اخلت�مي���ة لقم���ة ح���وار 

املن�مة.

إيران وسوريا 
راب���ح  اإي���ران  اأن  حكي���م  وراأى 
ا�ش���راتيجي يف �ش���م�ل ال�رسق االأو�ش���ط 
بع���د اأن متكن���ت م���ن ن�رس �ش���بك�ته� يف 
�ش���وري� ولبن�ن، و�ش���يطرته� على زم�م 
االأمور، خ�شو�ش� يف لبن�ن، حيث يتزايد 
نف���وذ ح���زب اهلل م���ع �ش���عف احلكومة 

اللبن�نية.
واأ�ش�ف “العالقة بن اإيران ورو�شي� 

ودية، فقد ا�ش���تف�دت� ا�ش���راتيجي� مم� 
ح�شل يف �ش���وري�، وهزت� قواعد النظ�م 
ال���ذي و�ض���عته الولي���ات املتح���دة يف 

املنطقة”.
وح���ذر اخلب���ري حكيم م���ن “موؤ�رسات 
احلرب املوجودة يف ال�رسق االأو�ش���ط. قد 
يدق ن�قو�س احلرب يف اأي وقت. لي�شت 
حرب� ب���ن اإ�رسائي���ل واإي���ران. ولكن قد 
تقع ح���رب بن اإ�رسائيل وعمالء اإيران يف 

املنطقة”.

الق�ش���يبية - جمل����س الن���واب: �رسح���ت 
الن�ئب روؤى احل�يكي ع�شو جمل�س النواب ب�أن 
منتدى “حوار املن�مة” ومب�ش�ركة كب�ر �شن�ع 
القرار ال�ضيا�ض���ي من ال�رسق الأو�ض���ط وخارجه 

ير�شم مالمح م�شتقبل اأكرث اأمًن� للمنطقة. 
واأكدت يف بي�ن له� اأم�س، “اإن التح�ور لغة 
ل�ش���ن�عة فن املمكن”، منوهة ب�أن م�ش����من 
كلمة �ض���احب اجلاللة امللك خالل ا�ض���تقباله 
للوفود امل�ش����ركة يف منتدى “حوار املن�مة” 
امل�ش���تقبلية  املل���ك  جالل���ة  روؤي���ة  عك�ش���ت 
وفل�ضفته ال�ضيا�ضية يف كلمات جاءت لرت�ضل 
ر�ض���الة مفادها ق���وة عزميتن���ا واإ�رسارنا على 

مواجهة االإره�ب واحلرب ال�شيربانية”. 
“ح���وار املن�م���ة”  اأن  واأك���دت احل�يك���ي 
ياأتي يف وقت �ض���عب مير فيه اخلليج العربي 
بتحدي���ات اأمني���ة خطرية، وه���ذا واإن دل فاإنه 
ي���دل عل���ى اإ�رسار وعزمي���ة من جهتن���ا لإيجاد 

احللول ور�شم م�شتقبل اأكرث اأمًن� للمنطقة. 
واأردفت “فعلى الرغم من كل م� يواجهن� 

اليوم من حتدي����ت ف�إن قي�دتن� ال�شي��ش���ية 
� يف اإر�ش����ء بوادر االأمل وبن�ء  تلع���ب دوًرا مهمًّ
الوحدة واإق�مة ����رساك�ت جديدة يبداأه� احلوار 
احلقيق���ي الف�ع���ل ويبن���ي اأوا�رسه���� الفه���م 
امل�ش���رك وال���ذي ب���دوره ي�ش����هم يف اإحالل 

ال�شالم واال�شتقرار يف املنطقة”. 

ت�شوير: ر�شول احلجريي



علوم الحياة

اأكرث من 700 طلب مر�سح لنيل جائزة اليون�سكو - امللك حمـد
متديد فرتة التقدم بالطلبات لال�شرتاك حتى يناير 

تراأ�س وزي���ر الرتبية والتعليم ماج���د النعيمي؛ 
رئي����س جلن���ة البحري���ن الوطني���ة للرتبي���ة والعلوم 

والثقافة، اجتماع اللجنة.
متطلب���ات  اإع���داد  اإج���راءات  االجتم���اع  بح���ث 
التقرير العامل���ي للتعليم للجميع الذي ي�ش���در عن 
منظم���ة اليون�ش���كو، وال���ذي يحتوي عل���ى معلومات 
عن الدول االأع�ش���اء وم���ا حققته يف املج���االت التي 
ي�ش���ملها هذا التقرير الدويل، اإلى جانب التطرق اإلى 
جائزة اليون�ش���كو- امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 
ال�ش���تخدام تكنولوجي���ات املعلومات واالت�ش���ال يف 
جم���ال التعليم، والتي بل���غ عدد الطلب���ات املقدمة 
اإليه���ا اإل���ى االآن اأكرث م���ن 700 طلب، علًم���ا باأنه مت 

متديد فرتة التقدم بالطلبات لال�ش���رتاك يف اجلائزة 
حت���ى يناي���ر 2018م. ومت خ���الل االجتم���اع عر����س 
الفعاليات التي نظمتها اللجنة خالل العام الدرا�شي 

ال�ش���ابق، والتي ا�شتفاد منها اأكرث من 200 منت�شب 
للقطاعني احلكومي واخلا�س، اإلى جانب ا�شتعرا�س 
اأن�ش���طة املدار�س املنت�ش���بة لليون�ش���كو، والتي بلغ 

عددها 70 مدر�شة حكومية وخا�شة تتوا�شل مع 11 
األف مدر�ش���ة من خمتلف اأنحاء العامل، وح�شلت على 
اإ�ش���ادة دولية بعملها خ���الل املوؤمتر العام التا�ش���ع 

والثالثني ملنظمة اليون�ش���كو، حيث مت االتفاق على 
قيام اللجنة بتقدمي كل اأوجه الدعم وامل�شاندة لتلك 

املدار�س لتنفيذ اأن�شطتها املختلفة.
بعدها، ق���ام الوزي���ر واأع�ش���اء اللجن���ة بتكرمي 
اأع�ش���اء جلنة مدار�س البحرين املنت�ش���بة لليون�شكو 
واأع�ش���اء جلنة االحتفال بيوم اللغة العربية، م�ش���يًدا 
الوزي���ر باجله���ود الت���ي بذله���ا اأع�ش���اء اللجنت���ني، 
وموؤكًدا اأهمية تبادل التج���ارب واخلربات بني كافة 
املدار�س املنت�شبة لل�شبكة مع املدار�س االأخرى، من 
اأجل اإك�ش���اب الطلبة امله���ارات يف خمتلف املجاالت 
املتعلقة بالعمل الرتبوي، وم�ش���ًرا يف الوقت نف�شه 

اإلى اهتمام الوزارة باللغة العربية.

جناح جامعة البحرين باملعر�ض الزراعي... الأول
م�شتل يعر�س اأثر نق�س العنا�رص املعدنية يف منو النباتات

جامع���ة البحري���ن – ال�ش���خر : حقق���ت جامع���ة 
البحرين املركز االأول يف املعر�س الزراعي التعليمي 
الث���اين الذي نظم���ه معهد البحري���ن للتدريب حتت 
�ش���عار “ا�ش���تدامة الزراع���ة حتمي االأر����س وحتفظ 
احلي���اة”، وال���ذي اأقي���م حت���ت رعاية وزي���ر الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي، خالل الفرتة 7-5 دي�شمرب 
2017، وذل���ك ع���ن فئ���ة اجلامعات. وب���ارك رئي�س 
جامعة البحرين ريا�س يو�ش���ف حم���زة، للجامعة هذا 
الفوز قائالً: “داأبت جامعة البحرين على امل�شاركات 
الراقي���ة وذات الطبيع���ة التعليمي���ة والتثقيفية يف 
املعار�س الزراعية على وجه اخل�ش���و�س، وهو دليل 
عل���ى اهتم���ام ق�ش���م علوم احلي���اة يف كلي���ة العلوم 
باجلامعة باجلانب الزراعي”، موؤكًدا اأن هذا االهتمام 
ناب���ع م���ن ر�ش���الة اجلامع���ة الوطني���ة باإنت���اج ون�رص 

املعرفة يف املجتمع. وت�ش���من جناح جامعة البحرين 
يف املعر�س م�ش���تالً زراعيًّا، حيث قام فريق اجلامعة 
بعر����س عدد من النباتات، وبنينّ من خالله اأثر نق�س 
العنا�رص املعدنية يف منو النباتات، والطرق ال�ش���هلة 

ن زوار املعر�س من القيام  الإكثار النباتات، بحيث مكنّ
بتجربة الزراعة الذاتية للنباتات الداخلية باأنف�شهم، 
وكما �ش���مح لهم باقتناء النباتات التي ي�شاركون يف 

التعليمزراعتها ملراقبة مراحل منوها يف املنزل.
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• جانب من م�شاركة طلبة بكلية بوليتكنك البحرين 	
باملوؤمتر الدويل يورو- متو�َشطي الرابع للتحكيم 

الدويل املنعقد باملنامة

مرمي املوظفة املثالية بـ “اخلليجية”

كفاءة ممر�سات غ�سيل الكلى

“بوليتكنك” تكرِّم النخبة

اإخالء وهمي  بـ “التطبيقية”

“الرتبية” حددت الراتب ثم األغت التعيني بعد ا�ستقالتنا من وظائفنا

85 % من العاطلني جامعيون ومدربون وموؤهلون للعمل

نا�شدوا �شمو رئي�س الوزراء وطالبوا النعيمي باإن�شافهم... خريجون ل� “$”:

ال نفكر بجذب امل�شتثمرين فقط بل جذب اأ�رصهم معهم ... مدير مبجل�س التنمية:

نا�شد جمموعة من خريجي بكالوريو�س املجاالت 
الرتبوية عرب “البالد” رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة لتوظيفهم 
بعد اأن مت ا�ش���تدعاوؤهم واإنهاء اإج���راءات توظيفهم 

منذ يونيو العام املا�شي.
وطالب���وا وزير الرتبية والتعلي���م ماجد النعيمي 
بتوجي���ه االدارة املخت�ش���ة بال���وزارة لتمري���ر طلب 
املحط���ات  جمي���ع  اجت���ازوا  اأن  بع���د  توظيفه���م، 
الالزم���ة للتوظي���ف ومن بينها ت�ش���لمهم ن�ش���خة من 
عر����س الراتب. واأ�ش���اروا ل� “الب���الد” باأنهم اجتازوا 
االمتحانات واأجروا املقابالت ال�شخ�ش���ية ومت قبول 
طلب توظيفنا، وعليه اأنهينا جميع اإجراءات التوظيف 
من ب�ش���مات وفح�س طبي وغرها، اإذ اأفادتنا وزارة 
الرتبي���ة والتعليم باالت�ش���ال نهاية �ش���هر �ش���هري 
اأغ�ش���ط�س و�ش���بتمرب من اأجل احل�ش���ول على ر�شالة 

املدر�شة لت�شليمها ملديري املدار�س.
وقال���وا: مت اإعطاوؤن���ا اإف���ادات برواتبن���ا وجميع 
تفا�ش���يل الرات���ب ال�ش���ايف، وكان علين���ا االنتظ���ار 
لالت�ش���ال، وبعد مراجعتنا للوزارة ب�ش���هر �ش���بتمرب 
العام املا�شي، اأفادت الوزارة باأن التوظيف م�شتمر 
ويجب االنتظار فالتوظيف م�شتمر حتى �شهر اأكتوبر 

من العام املا�شي لهذه ال�شنة الدرا�شية.
واأ�ش���افوا: قمنا بتكرار املراجعة الأكرث من مرة، 
حت���ى اأعلمون���ا ب�ش���هر فرباي���ر لع���ام 2017 باأنه مت 
فت���ح باب التوظي���ف بديوان اخلدم���ة املدنية للعام 
الدرا�ش���ي اجلديد 2017 ل�شغل وظيفة معلم، وعليه 

يرجى اإعادة التقدم ل�شغل الوظيفة ب�شلك التدري�س.
واأو�شحوا: اأفادت الوزارة بعد مراجعتنا لها باأن 
طلبنا ال�شابق قد األغي مع فتح باب التوظيف اجلديد 
وعلينا التقدمي من جديد والرجوع اإلى نقطة البداية 
م���ن تق���دمي امتح���ان واجتي���از املقابلة ال�شخ�ش���ية 
وغره���ا.  وقال���وا: “مل���اذا مت حثن���ا عل���ى تق���دمي 
اال�ش���تقالة م���ن اأعمالنا ال�ش���ابقة من قب���ل موظفي 
ال���وزارة املعنيني با�ش���تكمال اإج���راءات التوظيف، 
وذل���ك حتى يتم اإكمال اإج���راءات التوظيف، مما اأدى 
اإلى ا�ش���تقالتنا يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، وذلك 
ح�شب اال�شرتاطات املعمول بها لدى ديوان اخلدمة 

املدنية”. 

 رد الوزارة
 وردت الوزارة على �ش���كوى مماثل���ة باأن هناك 

فرًقا بني االختي���ار للتعيني والتعيني الفعلي، فقد 
مت اختي���ار جمموعة من الذين تنطب���ق عليهم �رشوط 
�ش���غل الوظيفة معلم، ومت عمل اإجراءات الرت�ش���يح 
للتعيني وه���ي الفح����س الطبي والب�ش���مات والتي 
تعترب مرحلة م���ن مراحل ا�ش���تكمال التعيني ولي�س 

التعيني الفعلي.
وبين���ت ال���وزارة اأن التعي���ني الفعل���ي يك���ون 
باختيار اأف�ش���ل املرت�شحني من حيث نتائج التقييم 
وح�شب ال�ش���واغر املتوافرة واجتياز مراحل التعيني 

كاملة.
وعلي���ه، ف���اإن اإج���راءات الرت�ش���يح للتوظيف ال 
تعترب وعًدا “تع�ش���يًما” بالتوظيف، واإمنا هي مراحل 
متعددة متكاملة، مير بها املرت�ش���ح، حيث ال يطلب 
م���ن املر�ش���ح للتوظيف اال�ش���تقالة قبل ا�ش���تكمال 

جميع متطلبات و�رشوط �شغل الوظيفة.

ق���ال مدير االإعالم واالت�ش���ال يف جمل�س التنمية 
مملك���ة  اإن  مب���ارك،  جعف���ر  عي�ش���ى  االقت�ش���ادية 
البحرين من اأكرث الدول اخلليجية ا�ش���تقطاًبا وجذًبا 
لال�ش���تثمارات العاملي���ة، ُمرجًع���ا ال�ش���بب اإلى موقع 
اململك���ة اال�ش���رتاتيجي، والبيئ���ة املالئم���ة حلي���اة 
اأ����رص امل�ش���تثمرين، ووج���ود قوى عاملة م���ن خريجي 

اجلامعات املدرَّبني واملوؤهلني للعمل.
واأ�ش���اف يف حما����رصة ُو�ش���مت ب����� “دور جمل�س 
التنمية االقت�شادية يف جذب اال�شتثمارات”، واأقيمت 
يف قاعة ال�شالم يف كلية اإدارة االأعمال بجامعة البحرين 

ا يف جذب امل�شتثمرين  بال�شخر: “ال نفكر اقت�شاديًّ
فقط، بل ن�ش���عى اإلى جذب اأ�رصهم معهم، فانتقالهم 
اإل���ى العي�س يف مملكة البحرين يعني �ش���خ اأموال يف 
ال�ش���وق البحرينية ما يوؤدي اإلى انتعا�ش���ها”.  واأ�شار 
اإل���ى اأن جمل�س التنمية االقت�ش���ادية عندما ي�ش���عى 
اإل���ى جذب اال�ش���تثمار ململكة البحري���ن فهو يهدف 
اأي�ًش���ا اإلى توفر فر�س عمل للخريجني، وي�شهم يف 
ت�ش���غيل العاطلني ع���ن العمل، الفًتا اإل���ى اأن 85 % 
م���ن العاطلني هم من خريج���ي اجلامعات، املدربني 

واملوؤهلني للعمل. 

كرم���ت اجلامعة اخلليجية املوظفة مرمي 
�ش���لمان من مكتب رئي����س اجلامعة باإعطائها 
لقب املوظفة املثالية للعام 2017 حيث مت 
اختيارها بناًء على اأدائها املتميز ون�ش���اطها، 
باالإ�ش���افة اإل���ى مبادراته���ا والتزامه���ا باأداء 
واجباته���ا الوظيفي���ة على اأكم���ل وجه، وذلك 
باإجماع الهيئتني االأكادميية واالإدارية. وقدم 
رئي�س اجلامع���ة اخلليجية مهند امل�ش���هداين 

�شهادة تقديرية وهدية تذكارية للموظفة.

التنفي���ذي  الرئي����س  ا�ش���تقبلت 
لهيئ���ة جودة التعلي���م والتدريب جواهر 
امل�ش���حكي، مدير عام موؤ�ش�شة “�شموق 
لال�شت�ش���ارات الطبية” هويدا البلو�شي؛ 
ر�ش���الة  م���ن  ن�ش���خة  الإهدائه���ا  وذل���ك 
املاج�شتر التي اأعدتها الباحثة يف جمال 
اإدارة اجلودة ال�ش���حية، بعنوان: “مقرتح 
م�رصوع حت�ش���ني كفاءة ممر�شات غ�شيل 

الكلى يف امل�شت�شفيات”.

ق���ام الرئي�س التنفي���ذي لكلية البحرين 
جي���ف  البحري���ن(  )بوليتكن���ك  التقني���ة 
زابود�ش���كي بتكرمي نخبة من املتميزين من 

اأع�ش���اء طاقمه���ا االأكادميي، وذلك بح�ش���ور 
عدد من امل�شوؤولني وعمداء الكليات واأع�شاء 

الهيئة االأكادميية.

العل���وم التطبيقية  نظم���ت جامع���ة 
عملية اإخالء وهمي���ة بالتعاون مع االإدارة 

العامة للدفاع املدين.

•  تراأ�س الوزير جلنة البحرين الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة	

• اختتم املعر�س بتاريخ 7 دي�شمرب املا�شي	

• •طلب الفح�س الطبي ملر�شح بوظيفة معلم	 تفا�شيل راتب املر�شح كما ا�شتلمها من الوزارة	

مروة خمي�ض

• عي�شى جعفر مبارك	
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ت�قيع 33 مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

617 جمعية حق�قية واجتماعية ودينية يف البحرين

ت��سيات م�ؤمتر “حق�ق الإن�سان بني ال�اقع والطم�ح”

1000 �سك�ى تتلقاها “التظلمات” �سن�يا 70 % منها مل�ساعدة النزلء
5 م�ؤ�ص�صات لها �صالحيات زيارة مراكز الإ�صالح والتاأهيل... املعاودة:

1. اإن ه���ذا امل�ؤمت���ر ياأت���ي يف �ص����ء حر����ص 
مملك���ة البحرين على تفعيل ق���رار اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة رقم 423 ل�صنة 1950، ب�صاأن دع�ة 
ال���دول اإل���ى الحتفال بحق����ق الإن�ص���ان يف الي�م 
العا�رش من دي�ص���مرب من كل عام، باعتبار اأن حق�ق 
الإن�ص���ان ورعايته���ا واجب على كل اإن�ص���ان يف كل 

اأرجاء العامل.
2. ����رشورة العم���ل عل���ى التعاون والتن�ص���يق 
الت���ام ب���ن مملكة البحري���ن ودول الع���امل الأخرى 
كافة يف جمال دعم وتعزيز حق�ق الإن�صان وحرياته 
الأ�صا�ص���ية؛ لت�حي���د الت�جه���ات يف جم���ال حق�ق 
الإن�صان والرتقاء بها وتبادل اخلربات فيما بينها 

يف هذا ال�صدد.
3. بي���ان حر����ص مملك���ة البحري���ن م���ن خالل 
جمل�ص الن����اب على ا�ص���تمرار النه��ص مبنظ�مة 
حق�ق الإن�ص���ان الت�رشيعية وممار�ص���تها مبا يتفق 
م���ع املعاهدات وامل�اثيق الدولية مع تاأكيد الأمن 
وال�ص���لم الدويل والق�ص���اء على الإرهاب وجتفيف 

منابعه.
البحري���ن يف �ص����ء  4. تاأكي���د ع���زم مملك���ة 
امل�رشوع الإ�ص���الحي لعاهل البالد جاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة عل���ى م�ا�ص���لة دعم حق�ق 
الإن�ص���ان على امل�صت�ى ال�صيا�ص���ي والقت�صادي 
والجتماعي والثقايف؛ بهدف ال��ص�ل اإلى اأق�صى 
تطلعات ال�صعب وحتقيق اأمنياته يف هذه املجالت 

كافة.
5. دع�ة املجتمع ال���دويل ومنظمات املجتمع 
امل���دين اإل���ى النظر بع���ن العتبار وامل��ص����عية 

اإل���ى الإجنازات الت���ي حققتها مملك���ة البحرين يف 
جمال حماية وتعزيز حق�ق الإن�ص���ان، وعلى راأ�صها 
التعاي�ص ال�صلمي الذي متيزت به اململكة، اإ�صافة 
اإل���ى ما حتقق من م�ص���ت�يات متقدم���ة يف جمالت 
ال�ص���حة والإ�ص���كان والتعليم وغ���ره من احلق�ق، 
وعدم ت�صيي�ص م��ص�ع حق�ق الإن�صان وا�صتغالله 
ال�ص����ؤون الداخلي���ة لل���دول، وعق���د  للتدخ���ل يف 
م�ؤمترات دولية يف خمتلف جمالت حق�ق الإن�صان 
ل�صماع الراأي والراأي الآخر؛ لل�ق�ف على حقيقة اأي 

م��ص�ع يطرح ب�صاأن هذه الدول.
6. لفت النظر اإلى اأهمية تعزيز وحماية حق�ق 
الإن�ص���ان؛ مل���ا لها من اآث���ار على حتقي���ق التنمية 
امل�صتدامة والنم� القت�صادي وال�حدة الجتماعية 

بن جميع اأطياف الن�صيج ال�طني.
7. الإ����رشاع يف اتخاذ التدابر الكفيلة بتفعيل 
عمل ودور املحكمة العربية حلق�ق الإن�ص���ان التي 
تكرم عاهل البالد جاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل 

خليفة با�صت�صافة مقرها يف مملكة البحرين.
8. تبني ا�ص���راتيجية اإعالمية ت�صتهدف جميع 
�رشائح املجتمع لتعزي���ز الثقافة الإيجابية ملفه�م 

حق�ق الإن�صان، وتقدمي ر�صالة اإعالمية ر�صيدة.
9. تنظيم فعاليات م�ص���ركة ب���ن املجال�ص 
الت�رشيعية العربي���ة والدولية، واإعداد الدرا�ص���ات 
املقارن���ة بن ت�رشيعاتها املتعلق���ة بتعزيز حق�ق 
الإن�ص���ان، للعم���ل عل���ى ت�حيد ال���روؤى والأ�ص����ص 

والأفكار من خالل ا�صراتيجية وروؤية م�صركة.
10. ا�صتحداث برامج درا�صات عليا )ماج�صتر، 
دكت�راه( يف جامعة البحرين واجلامعات اخلا�ص���ة، 

ودعم البح�ث املتميزة واملبتكرة يف جمال حق�ق 
الإن�ص���ان وتعزي���ز قي���م امل�اطنة مع و�ص���ع منهج 

حق�قي يدر�ص يف املراحل الأ�صا�صية.
11. الركيز على تر�ص���يخ ون�رش قيم الت�صامح 
وال�صالم واملحبة والتاآخي واحرام حق�ق الآخرين، 
ونب���ذ العن���ف، �ص����اء عن طري���ق املناب���ر الدينية 
التعلي���م  دور  اأو  املعت���دل  الدين���ي  باخلط���اب 

وم�ؤ�ص�صاته.
12. دع���م اجلمعي���ات احلق�قي���ة يف مملك���ة 
البحري���ن مادي���ا ومعن�يا اأ�ص����ة بالدع���م املقدم 
للجمعيات ال�صيا�صية، لتق�م مبهامها بكل حيادية 

و�صفافية.
13. دع����ة الأمم املتحدة اإلى ا�ص���تدعاء روح 
ومب���ادئ ميث���اق الأم���م املتح���دة للقي���ام بدورها 
املن�ص����د يف ح���ث ال���دول واملنظم���ات الدولي���ة 
واجلمعي���ات  احلق�قي���ة  واملراك���ز  والإقليمي���ة 
املعنية بحق�ق الإن�ص���ان اإلى تبني �صيا�صة احلياد 
وامل��ص����عية يف التقاري���ر احلق�قية بحيث تعرب 
تعبرا حقيقيا عن واقع حق�ق الإن�ص���ان يف الدول 
املختلفة وعدم الن�ص���ياق وراء الأق�ال املر�ص���لة 

والتقارير امل�صي�صة التي تقدم بهذا ال�صدد.
14. دع���م الإع���الم اخلارجي للقيام بر�ص���الته 
لنق���ل حقيقة ال��ص���ع احلق�قي ململك���ة البحرين 

ب�صكل واقعي ومب��ص�عية.
15. دع����ة احلك�م���ة يف مملك���ة البحرين اإلى 
تبني ما �صدر من ت��صيات يف هذا امل�ؤمتر واتخاذ 

الآليات املنا�صبة ل��صعها م��صع التطبيق.

اأ�ص���ار الأمن العام لالأمان���ة العامة للتظلمات 
ومف��ص���ية حق����ق ال�ص���جناء واملحتجزي���ن ن�اف 
املع���اودة اإل���ى اأن اإجم���ايل ع���دد ال�ص���كاوى التي 
تلقتها الأمانة و�ص���لت اإلى 1000 �صك�ى �صن�يا، 
70 % منه���ا تعت���رب طلبات م�ص���اعدة للمحتجزين 
كاإدخال كتب اإ�صافية، اأو طلبات تعليم، اأومعاجلة 

بع�ص النزلء.
وبن اأن اإن�ص���اء الأمانة العامة للتظلمات ُيعد 
حدث���ا مهما ومتميزا باعتبارها الأولى من ن�عها يف 
املنطقة، والتي �ص���كلت اإ�ص���افة ن�عية يف م�صرة 
تعزيز احرام مبادئ حق�ق الن�صان، تلك امل�صرة 
الت���ي ترجمت على اأر����ص ال�اقع من خالل خط�ات 
منهجية ومدرو�صة ت�صتجيب للتفاعالت ال�صيا�صية 
والجتماعية والثقافية داخل املجتمع، ويف ال�قت 
ذاته ت�اكب اأف�ص���ل الت�جه���ات املتبعة دوليا يف 

املجالت والق�صايا املتعلقة بحق�ق الن�صان.
ولفت اإلى وج�د 5 م�ؤ�ص�ص���ات لها �صالحيات 
زي���ارة مراكز الإ�ص���الح والتاأهيل وهي: الق�ص���اء، 
النيابة العامة، الأمانة العامة للتظلمات، امل�ؤ�ص�صة 
ال�طني���ة حلق����ق الإن�ص���ان، ومف��ص���ية حق����ق 

ال�ص���جناء واملحتجزين، وهذه الأخ���رة تعد الأولى 
من ن�عها على م�ص���ت�ى العامل العربي واملنطقة، 
ومتار����ص مهامه���ا بحري���ة وحيادي���ة و�ص���فافية 

وا�صتقاللية.
واأ�ص���ار اإلى اأن الأمانة هي جهة م�صتقلة اإداريا 
ومالي���ا ل تتب���ع اأي جه���ة، اإمن���ا لها عالق���ة ب�زارة 

الداخلية لت�صليم تقرير فقط.
وق���ال “هناك زيارتنا ل�ص���جن ج����، اإذ اأوردت 
التقاري���ر باأنه اأول جهاز ر�ص���مي يعلن عدد النزلء 

يف مراكز الإ�صالح والتاأهيل”.
 ج���اء ذل���ك خ���الل انعق���اد امل�ؤمت���ر النياب���ي 

“حق�ق الإن�ص���ان بن ال�اقع والطم�ح” ي�م اأم�ص 
مبقر جمل�ص الن�اب البحريني، ومب�ص���اركة اأع�صاء 
جمل�صي الن�اب وال�ص�رى، و�صفراء الدول ال�صقيقة 
وال�ص���ديقة ململك���ة البحري���ن، وبح�ص����ر ممثلي 
ال����زارات والهيئات، وو�ص���ائل الإعالم، وجمعيات 
املجتمع املدين العاملة يف جمالت حق�ق الإن�صان، 
واجلاليات املقيمة يف مملكة البحرين، والنا�صطن 

يف جمال حق�ق الإن�صان.
ودعا املعاودة يف ختام اأوراق العمل املطروحة 
يف اجلل�ص���ة الثالثة لالطالع على الت��صيات ودعم 

الن�اب لل�صلطة، كل يف اخت�صا�صه.

ذكرت رئي�ص امل�ؤ�ص�صة ال�طنية حلق�ق 
الإن�ص���ان ماريا خ����ري اأن دور امل�ؤ�ص�ص���ة يف 
تعزيز وتنمية ثقافة ومفاهيم حق�ق الإن�صان 
يف مملكة البحرين من خالل 6 و�صائل خمتلفة 
منها تنظيم ور�ص العمل والدورات التدريبية 
والندوات وامل�ؤمترات واإ�صدار الن�رشات ذات 

ال�صلة.
وقال���ت “مت ت�قي���ع مذك���رات التفاهم 
التي و�ص���لت اإلى 33 مذكرة مع م�ؤ�ص�ص���ات 
املجتم���ع املدين، واإب���داء الآراء ال�صت�ص���ارية 
ومنه���ا: 25 راأيا ا�صت�ص���اريا ملجل�ص الن�اب، 
و8 اآراء ا�صت�صارية للحك�مة، 4 اآراء ا�صت�صارية 
ملجل����ص ال�ص����رى، وراأي ا�صت�ص���اري واح���د 
للمجل����ص الأعلى للق�ص���اء، م�ص���رة اإلى دور 
امل�ؤ�ص�ص���ة يف ر�صد كل ما من �صاأنه امل�صا�ص 

بحق����ق الأف���راد اأو التمتع باحلق����ق العامة، 
وتلق���ي جمي���ع ال�ص���كاوى املتعلق���ة بحق�ق 

الإن�صان.
ال��ص���ع  ع���ن  تداول���ه  مت  م���ا  وب�ص���اأن 
ال�صخ�صي وال�ص���حي اإلى عي�صى قا�صم، قمنا 
باإر�صال مندوب من امل�ؤ�ص�صة لرن�صد احلالة، 
وه� ما يعد جزءا من من عمل امل�ؤ�ص�صة ملدى 
اح���رام اجله���ات املعنية بالتزامه���ا قان�نيا 

ومعن�يا.
ولفتت اإلى اأن امل�ؤ�ص�ص���ة تق�م بالبحث 
يف جميع ال�صكاوى والبت فيها ملتابعة جميع 

ال�صكاوى ب�صكل فعال.
واأو�ص���حت اأن امل�ؤ�ص�ص���ة تق�م بر�ص���د 
مي���داين حلق����ق الإن�ص���ان من خ���الل زيارات 

مفاجئة ملراكز التاأهيل والإ�صالح.

اأ�ص���ار وزير مف��ص قائم باأعمال مدير 
اإدارة حق�ق الإن�ص���ان حممد ال�ص����يدي اإلى 
اأن اإجن���ازات مملكة البحرين يف جمال حق�ق 
الإن�صان منذ العام 2002 وحتى الآن، والتي 
تزامن���ت مع تد�ص���ن جاللة املل���ك م�رشوعه 
الإ�ص���الحي، ت�ص���هد على التط�ر احلا�ص���ل 
يف جم���ال حق����ق امل���راأة والطف���ل وذوي 
الإعاقة وال�صمان الجتماعي وتقنن اأحكام 
الأ����رشة، ومتكن املراأة، اإذ و�ص���لت ن�ص���بة 

متثي���ل املراأة يف الربمل���ان 15 % )الن�اب 
ال�ص���لطة  اأع�ص���اء  % م���ن  وال�ص����رى( و9 
الق�ص���ائية، 52 % م���ن م�ظف���ي القط���اع 
% م���ن م�ظف���ي القط���اع   32 احلك�م���ي، 
اخلا�ص، م�صرا اإلى حرية تك�ين اجلمعيات 
ال�صيا�صية واملجتمع املدين، اإذ و�صل عدد 
م���ا رخ�ص ل���ه حت���ى الآن اإل���ى 617 جمعية 
حق�قية واجتماعية ودينية وغرها يف دولة 

عدد �صكانها �صغر ن�صبيا.

تع�ي�ض اآ�سي�ي برواتبه املتاأخرة مببلغ 81 األف روبية
ال�رشكة تدعي اأنها متر ب�“اأزمة مالية”

حكم���ت املحكمة الك���ربى العمالية عل���ى اإحدى 
ال�رشكات البحرينية العاملة يف الهند مبجال مقاولت 
احلفري���ات ادعت اأنه���ا تعاين من �ص���ع�بة مالية يف 
دف���ع اأج�ر عمالها؛ وذلك باإلزامها اأن تدفع ل�ص���الح 
اأحد العمال لديها هن���اك مبلغ وقدره 81 األف روبية 
ا،  هندي���ة، اأي ما يعادل اأكرث م���ن 470 ديناًرا بحرينيًّ
قيم���ة اأج����ر 8 اأ�ص���هر متاأخ���رة مل يتح�ّص���ل عليه���ا 
املدعي، كما األزمتها اأن تدفع فائدة قان�نية بن�صبة 
ا بن�ص���بة 1 % يف حال عدم الدفع  6 % تزيد �ص���هريًّ

خالل 6 �صه�ر.
وت�ص���ر وقائ���ع الق�ص���ية اإل���ى اأن املدعي كان 
قد اأق���ام دع�اه التي طلب يف ختامه���ا احلكم باإلزام 
املدع���ى عليها ب���اأن ت����ؤدي اإلي���ه الأج����ر املتاأخرة 
م���ن 1/9/2015 حت���ى ماي���� ل�ص���نة 2016 مببل���غ 
4738.710 دولر اأو م���ا يعادله قرابة 1777 دينارا 
بحرينيا، مع الفائدة ب�اقع 10 % من تاريخ املطالبة 
حت���ى ال�ص���داد، والتع�ي����ص ع���ن التاأخر يف �ص���داد 
ا عن ال�ص���تة اأ�ص���هر الأولى  الأج�ر ب�اقع 6 % �ص���ن�يًّ

وامل�صاريف والأتعاب.

واأو�ص���ح املدع���ي اأن���ه كان يعم���ل ل���دى �رشكة 
خلدم���ات احلف���ر )املدع���ي عليه���ا الأول���ى( اعتباًرا 
م���ن تاري���خ 10/10/2006 لقاء اأج���ر وقدره 450 
دولًرا، اإل اأنه���ا امتنعت عن �ص���داد الأج�ر من تاريخ 
1/9/2015 حتى نهاية �ص���هر ماي� ل�ص���نة 2016، 
مبق�لة تعر�ص���ها لأو�صاع مالية �ص���عبة، الأمر الذي 

حدا به لإقامة الدع�ى.
وخالل نظر الدع�ى دف���ع وكيل املدعى عليهم 
الثالثة اأم���ام املحكمة، بعدم قب����ل الدع�ى لرفعها 
على غر ذي �صفة وبعدم اخت�صا�ص املحكمة دوليًّا 

بنظر الدع�ى.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثيات حكمه���ا اإن وكيل 
املدع���ى عليهم دف���ع يف مذكرته اأولً بانتفاء �ص���فة 
املدع���ى عليهم���ا الث���اين والثال���ث، لك����ن املدعى 
عليه���ا الأولى �رشكة ذات م�ص����ؤولية حم���دودة، ثانًيا 
بعدم اخت�صا�ص املحكمة دوليًّا لك�ن العقد اأُبرم يف 
الهند ونفذ فيها، واأنها ل تقبل اخت�ص���ا�ص الق�صاء 
البحريني، الأمر ال���ذي يك�ن معه املدعى عليهم قد 
حتدث�ا يف امل��ص����ع باإبداء دفع م��ص����عي يتعلق 

بال�ص���فة مم���ا ي�ص���قط معه التم�ص���ك بالدف���ع بعدم 
الخت�ص���ا�ص ال���دويل عم���اًل باملادة 17 م���ن قان�ن 
املرافع���ات، ف�ص���اًل عل���ى اأن املدعى عليه���ا الأولى 
هي �رشكة بحرينية ذات م�ص����ؤولية حمدودة، اأخًذا من 
ال�ص����رة ال�ص�ئية من ال�ص���جل التجاري لها املرفق 
بالئحة الدع�ى، ومن ثم يت�افر للمحكمة الخت�صا�ص 

بالدع�ى وتق�صي برف�ص الدفع.
واأو�ص���حت اأن���ه ع���ن الدف���ع امُلبدى م���ن وكيل 
املدعى عليهم بعدم قب�ل الدع�ى لرفعها على غر 
ذي �صفه بالن�ص���بة للمدعى عليهما الثاين والثالث، 
فلما كان الثابت من ال�ص����رة ال�ص����ئية من ال�صجل 
التج���اري للمدع���ى عليه���ا الأول���ى اأنه���ا �رشكة ذات 
م�ص����ؤولية حم���دودة واأن املدع���ى علي���ه الثالث من 
الأ�ص���خا�ص املعينن، وملا كان ذلك وكان للمدعى 
عليه���ا الأولى كي���ان قان�ين يخت�ص���م وفق القان�ن 
وخل���ت الأوراق م���ن ثمة غ�ص من قب���ل املدعى عليه 
الثالث اأو الثاين اأو اإ�ص���اءة ا�ص���تعمال �صلطة اأو خطاأ 
يف الإدارة جت���اه املدع���ي، ومن ثم تنتفى �ص���فتهما 
يف الدع�ى، وتق�ص���ي املحكمة بع���دم قب�ل الدع�ى 

لرفعها على غر ذي �ص���فة بالن�صبة للمدعى عليهما 
الثاين والثالث بالأ�صباب ال�اردة اأعاله.

واأ�ص���ارت املحكم���ة اإل���ى اأنه عن طل���ب املدعي 
الأج�ر املتاأخرة، فلم���ا كان الثابت بعر�ص ال�ظيفة 
امل����ؤرخ 1/4/2007 اأن العام���ل في���ه )املدع���ي( 
اآ�ص���ي�ي اجلن�ص���ية وكان الثاب���ت اأن م�قع العمل يف 
م�مب���اي واأن �رشيان العقد يبداأ من 12/10/2006، 
وملا كان ذلك وكان طرفا الدع�ى مل يقدما القان�ن 
الأجنبي ال�اجب التطبيق على واقعات الدع�ى ومن 
ثم يك�ن القان�ن البحريني واجب التطبيق باعتباره 

قان�ن القا�صي.
ومل���ا كان ذلك وكان���ت املدعى عليه���ا الأولى 
وهي املكّلفة قان�ًنا باإثبات �ص���دادها لأجر املدعي، 
مل تق���دم ما ي���دل على ذل���ك ومن ثم تك����ن ذمتها 
مازالت م�صغ�لة بالأجر عن تلك املدة، وه� ما تقدره 
املحكمة مببل���غ 81،000 روبية هندية اأو ما يعادلها 
من الدينار البحريني وتلزمها باأدائه للمدعي باعتبار 
اأن الأج���ر 9،000 روبي���ة هندية ح�ص���بما ورد بعر�ص 

العمل املذك�ر اأعاله.

اأم���ا ب�ص���اأن التع�ي����ص ع���ن التاأخر عن �ص���داد 
الأج�ر، فقالت املحكمة اأنه ملا كانت ال�رشكة املدعى 
عليه���ا ق���د امتنع���ت ع���ن �ص���داد الأجر ع���ن الفرة 
املطال���ب بها، رغم انتهاء عالقه العمل وقد اأ�ص���اب 
املدع���ي من جراء ذلك �رشر يف ع���دم النتفاع بالأجر، 
مما تق�ص���ي معه املحكمة بتع�ي�ص���ه القان�ين دون 
غره، اإذ ل يج�ز الق�صاء بالفائدة مرتن على التزام 
واحد ومن ثم تق�ص���ي برف�ص طل���ب الفائدة ب�اقع 

.% 10
فلهذه الأ�صباب حكمت املحكمة باإلزام املدعى 
عليه���ا الأولى ب���اأن ت����ؤدي للمدعي مبل���غ 81،000 
روبية هندي���ة، اأو ما يعادلها م���ن الدينار البحريني، 
ا خالل الأ�ص���هر ال�صتة  والفائدة بن�ص���بة 6 % �ص���ن�يًّ
الأولى، وتزاد هذه الن�ص���بة ب�اقع 1 % عن كل �صهر 
ا  تاأخ���ر بعد ذلك ومبا ل يجاوز ن�ص���بة 12 % �ص���ن�يًّ
من تاريخ ال�ص���تحقاق حتى ال�صداد التام، ورف�صت 
ما ع���دا ذل���ك من طلب���ات واألزم���ت املدع���ى عليها 
الأولى واملدعي باملنا�ص���ب من امل�رشوفات واأمرت 

باملقا�صة ب�صاأن اأتعاب املحاماة.

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم

مروة خمي�ض

$ - عبا�ض ابراهيممحاكم

ل المؤتمر المؤجَّ
 

تفاج���اأت مث���ل غري بتاأجي���ل انعقاد م�ؤمت���ر “دور الإعالم يف مكافح���ة الإرهاب” 
بتنظيم معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية.

ل  كان مق���رًرا اأن ينعقد امل�ؤمتر يف ال�ص���اد�ص من دي�ص���مرب املا�ص���ي، ولكن تاأجَّ
لأ�صباب تنظيمية.

م��ص�ع امل�ؤمتر جاء �صابًقا لأحد اأبرز مقررات قمة اخلليج املنعقدة حديًثا بدولة 
الك�يت، وبخا�صة ما يتعلق بال�اجبات املن�طة بالإعالمين.

لالإع���الم دور حم�ري يف اأن يك�ن �ص����ًتا للحق اأو حا�ص���نة تغ���ذي الفتنة. وت�جد 
مناذج عديدة ملن�ص���ات اإعالمية اأتاحت ظه�ر املت�صددين، حتت عن�ان احلياد، ولكن 

حتمل يف طيات هذه الإطاللت حتبيًذا لالإرهاب ون�رش غل�اء التطرف.
واأتفق مع وزير الإعالم رئي�ص املعهد علي الرميحي على �رشورة اإ�ص���اعة خطابات 

ت�صيع ثقافة الت�صامح وال��صطية والعتدال.
ال�قت بات منا�ص���ًبا لتكثيف التح�ص���رات، ليلتئم امل�ؤمت���ر باأقرب وقت ممكن، 

مب�صاركة نخبة من العق�ل اخلليجية والعربية والعاملية.
 

تيار
“اأعدى الأعداء �صديق جمروح”.

ت�ما�ض جفر�س�ن

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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عّما قريب �ض���تربد ف���ورة الغ�ض���ب التي 
انتاب���ت ال�ض���واد الأعظم م���ن ال�ض���ارع العربي 
الأمريك���ي  الرئي����س  ق���رار  ج���ّراء  والإ�ض���امي 
العرتاف بالقد�س عا�ض���مة للعدو الإ�رسائيلي، 
واإعطاء ال�ضوء الأخ�رس لنقل �ضفارة باده اإليها، 

وهو الأمر الذي كان جمّمداً 22 عاماً من قبل. 
عّما قري���ب �ضين�ض���غل النا�س بالق�ض���ايا 
التي ل يراد لها اأن تفرت من ال�ض���حراء الغربية 
اإلى �ض���فتي اخلليج ال�رسقي���ة والغربية، فهذا 
داأب امل�ض���ائل يف وطننا العري�س، ل تخرج من 
اأي���ة حفرة وقعت بها، ب���ل تعمل على تعميقها 
على مّر ال�ضنني، بني الأكرب )فل�ضطني( تبقى 
واحدة من هذه احلفر، واإن كربْت، وتتعمق كما 
تتعمق احلفر الأخرى، فا ال�ضعوب ول الأنظمة 
لديها القدرة على اأن ترفع راأ�ض���ها، واأن تقرر 
اأن تظهر على ال�ض���طح، فهناك ا�ضت�ضام بخ�س 
مل���ا يراد له���ا من ان�ض���غال ل نهاية ل���ه، بينما 
ت�ض���يع احلق���وق، وتنغل���ق الآف���اق، واإمكانية 
الو�ض���ول اإلى حل عادل و�ض���امل ل� “الق�ضية” 
اليوم اأ�ض���عب مم���ا كان يف الأم�س، و�ض���يكون 
الي���وم اأ�ض���هل من���ه يف الغ���د، وهك���ذا تتعقد 
امل�ض���ائل كّلما مّر عليها الوق���ت، لأننا نطالب 
اأن يتوق���ف الآخ���رون، وم���ن دون اأن نتحرك يف 

ه���ذا ال�ض���باق، فا ه���م �ضي�ض���تمعون، ول نحن 
متحرك���ون، والنتيج���ة ل حتت���اج اإل���ى منذج���ة 
ريا�ضية حتى ميكن توقع ما الذي �ضتوؤول اإليه 

يف العقود املقبلة.
ما يحدث مع كل وقفة م�ضاندة لفل�ضطني، 
نذهب للبحث يف خزائن ماب�ض���نا ع���ن اآخر مرة 
و�ض���عنا الكوفية فيها، ون�ض���تدرج الأنا�ض���يد 
احلما�ضية من اليوتيوب، ون�ضتذكر الت�ضجيات 
احلما�ض���ية،  والأ�ض���عار  البطولي���ة،  للمواق���ف 
ونب���ذل القليل واملخجل رمب���ا اإزاء ما يجري يف 
الأرا�ض���ي املحتل���ة، اإل اأن اأك���ر م���ا يدعو اإلى 
النزعاج يف الو�ض���ع الراهن: ا�ض���تكثار البع�س 
على النا�س غ�ض���بهم، ال�ضخرية من ممار�ضتهم 
اأقل القليل من حق التعبري عن عدم الر�ضا عن 
الق���رار الأمريكي الأخري، والتذك���ري باأن عقوداً 
م�ض���ت من املظاهرات والزعيق مل ترجع احلّق 
اإلى اأهله، الأعظم من هذا والأمّر، اأن ياأتي اإلينا 
م���ن ي���وّدون اأن يث���ريوا حول اأنف�ض���هم اجلدل 
ليقول���وا اإن “اإ�رسائيل” حقيق���ة واقعة، وعلينا 
التعام���ل معه���ا، واأن نك���ّف عن التوّج���ع، ولول 
قلي���ًا م���ن بقّية حي���اء، لطالب���وا بالدع�س على 
كل اجلثث والدماء والدم���ار والتاريخ والنهب 
وال�ضلب والآلم والإذلل واحلقوق والإن�ضانية، 

وغريه���ا م���ن الثواب���ت الت���ي ل تتن���ازل عنها 
حت���ى احليوانات اإل بعد قتال �ض���ار من اأجلها؛ 
ويذهب���ون اإلى تثبي���ط الهمم، ون����رس اخلَور يف 

الأجواء.
�ض���حيٌح اأن العويل وال�ض���ياح مل ُيعد حقاً، 
ومل يح���ي ميت���اً، ولكن لب���د من اإبق���اء اجلذوة 
م�ضتعلة، لأن الق�ضية قائمة، والفل�ضطينيون يف 
اأر�س ال�ض���تات، والأر�س م�ضتلبة، واملقد�ضات 
حما�رسة، وال�ض���نون تتوالى، والأجيال اجلديدة 
تبتعد وتتلهى يف ق�ض�س اأخرى غري تلك التي 
 كانت متلك �ض���ماواتنا، وتتجه اإليه���ا اأنظارنا.
لي����س من باأ����س اأن ي�ض���يح العرب م���ن الأمل، 
وي�ض���ندوا  ويبتك���روا،  ذل���ك،  ع���ن  ويع���رّبوا 
التوا�ض���ل  و�ض���ائل  وي�ض���علوا  املرابط���ني، 
الجتماع���ي، وير�ض���لوا البيان���ات، ويقاطع���وا 
املنتج���ات، ويقوم���وا ب���كل م���ا م���ن �ض���اأنه اأن 
يطّوق املعتدين ومن ي�ض���اندهم، وي�ضند الأمم 
املتعاطفة ويقّوي مواقفها، ويجعل فل�ضطني 

حّية ناب�ضة يف ال�ضمري العاملي.
يراه���ن ال�ض���هاينة عل���ى الوق���ت الكفيل 
والع���رب  الفل�ض���طينيني  هم���م  بتثبي���ط 
ر الق�ضية اإلى  وامل�ض���لمني والعامل اأجمع، وتاأخُّ

الوراء، وال�ضعور بالافائدة، والاجدوى.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

جنحت البحرين كعادتها يف ا�ضت�ض���افة 
الن�ض���خة ال���� 13 م���ن منت���دى ح���وار املنامة 
ال�ض���رتاتيجي ال���ذي ح����رسه ع���دد كبري من 
وزراء اخلارجي���ة والدف���اع وروؤ�ض���اء الأركان 
وم�ض���وؤويل الأجهزة الأمنية وال�ض���تخباراتية 
يف العديد م���ن الدول باملنطق���ة والباحثني 
واخل���رباء  والدبلوما�ض���يني  والأكادميي���ني 
والقت�ض���اديني  ال�ضيا�ض���يني  واملحلل���ني 
النجاح  وه���ذا  ال�ض���رتاتيجيني،  واملفكرين 
يوؤك���د اأن مملك���ة البحري���ن املن���رب ال���دويل 
املوؤهل لتحديد واإر�ضاء اأ�ض�س ال�ضام والأمن 
يف املنطقة والأ�ض�س ال�ضرتاتيجية وحتقيق 
التن�ض���يق يف خمتلف اجلوانب ليعم ال�ض���ام 

العامل. 

منت���دى ح���وار املنام���ة م�ض���األة تت�ض���م 
باأهميته���ا اخلا�ض���ة بالن�ض���بة للجميع ولكل 
ال�ض���عوب، فالع���امل يجت���از مرحل���ة �ض���عبة 
والإره���اب ميتد اإلى جميع امليادين و�ض���ور 
ال�رساع ل تنتهي وجتاوز العنف حدود الزمان 
وامل���كان، وعلي���ه م���ن الأهمي���ة اأن تلتق���ي 
القيادات لتب���ادل الأفكار وال���روؤى والبحث 
عن احلقائق واملفاهيم والجتاهات وتوحيد 
املنهج والفكر للت�ض���دي لكل الأخطار التي 
ته���دد اأم���ن وا�ض���تقرار ال�ض���عوب، ولعب���ت 
البحري���ن عل���ى وج���ه اليق���ني دورا رائدا يف 
تب�ض���ري العامل مبخاطر الإرهاب و�ضاهمت يف 
حمل امل�ض���وؤولية بكل ات���زان وبذلت جهودا 
هائلة يف ا�ض���تقرار الع���امل وتعميق التفاهم 

وال�ض���لم بني الأمم والتقارب بني الثقافات 
على م�ض���توى الع���امل، وه���ذا م���ا اأدخلها يف 
رح���اب التاري���خ بتميزه���ا يف خدم���ة كل م���ا 

يت�ضل بوجود وحياة وم�ضتقبل الإن�ضانية.
طرح منتدى حوار املنامة على القيادات 
الكث���ري م���ن الق�ض���ايا امللحة ولع���ل اأهمها 
الإره���اب والتط���رف واأه���م م���ا يواجهنا من 
م�ض���اكل يتع���ني حله���ا، واإل فاإنن���ا �ض���نجد 
اأنف�ض���نا اأمام م���ا ل ير�ض���ينا، فالأعباء اليوم 
اأ�ض���بحت م�ض���اعفة والتحدي���ات يف موج���ة 
ارتفاع ولكي ن�ض���تطيع مواجهة هذه املرحلة 
وحتقيق م���ا نرجوه علينا بالعمل امل�ض���رتك 
واللتزام باملواقف واليقظة ال�ضديدة، وكل 
هذه الأمور تعترب �رسورة تاريخية ت�ض���هم يف 

ت�ض���فية الإره���اب والتط���رف وحتافظ على 
جميع املنجزات. 

اإن مملكة البحرين  كانت ول تزال تقدم 
للع���امل املفاهي���م ال�ض���ليمة مل�ض���ار احلياة 
ال�ضيا�ض���ية والجتماعي���ة باأو�ض���ع اهتم���ام، 
واأ�ضرت�ض���د هنا مبا قاله �ضيدي جالة امللك 
املف���دى حفظ���ه اهلل ورعاه خال ا�ض���تقباله 
كبار امل�ض���اركني يف حوار املنام���ة )يحدونا 
الأم���ل، اأن ي�ض���هم حوار هذا العام يف اإر�ض���اء 
الأ�ض����س، لك���ي يجتم���ع اجلمي���ع ب���روح م���ن 
الوحدة والتع���اون العميق.. وهذا هو املكان 
املنا�ض���ب لإقامة �رساكات جديدة؛ والدخول 
يف نقا����س حقيق���ي؛ لإث���راء فهمن���ا بع�ض���نا 

البع�س( .

البحرين تدخل رحاب التاريخ 
بتميزها في خدمة اإلنسانية

انعقدت قمة جمل�س التعاون لأقطار 
اخلليج العربي يف دولة الكويت ال�ضقيقة 
و�ضط تيار جارف من التحديات امُل�ضتمرة 
والأزمات امُلحرقة التي تعي�ضها املنطقة 
العربية. اإن جمل�س التعاون قطع خطوات 
مهمة اإل اأن لديه الكثري لتحقيق اأهدافه 
يف  خ�ضو�ض���ا  العرب���ي،  �ض���عبه  واآم���ال 

الوحدة والحت���اد، واأمام جمل�س التعاون 
�ض���واهد للموؤث���رات ال�ض���لبية يف العراق 
واليمن و�ضوريا وليبيا ولبنان، لذا يجب 
اأن تتاق���ى ال���روؤى الوطني���ة والقومية 
للوق���وف مًعا �ض���د التدخ���ات الإيرانية 
يف �ض���اأن اأقطارنا واإبعاد التحزب الديني 
امُلتطرف و املنظم���ات التي تعمل على 

حتقي���ق اأجندتها عل���ى ح�ض���اب وحدتنا 
الوطنية وم�ضاحلنا القومية. 

التع���اون  جمل����س  اأقط���ار  اأم���ن  اإن 
يعتمد اأ�ضا�ًض���ا على مكافحة التنظيمات 
الإرهابي���ة واجتث���اث الفك���ر الإرهاب���ي 
الدين���ي الإخ���واين امُلتط���رف وحتقي���ق 
التع���اون مًعا، وعدم التع���اون مع الدول 

�ض���يادتنا  تناه����س  الت���ي  الإقليمي���ة 
وحتارب �رسعية اأقطارنا وت�ضمر ال�رس لنا، 
علينا اأن ندرك جميًعا اأن بوحدتنا ن�ضمن 
�ض���يادتنا وا�ض���تقالنا وبه���ا ن�ض���تكمل 
برام���ج وم�ض���اريع تكاملنا القت�ض���ادي 
و�ض���ياجنا  الوطن���ي  اأمنن���ا  ونحف���ظ 

الجتماعي. 

الوقوف مًعا ضد التدخالت اإليرانية

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

الأمريك����ي  الرئي�����س  ق����رار 
ترام����ب نق����ل ال�ض����فارة الأمريكية 
يف اإ�رسائي����ل اإلى القد�����س ال�رسقية 
اأ�ض����واأ ق����رار اتخ����ذه ترامب �ض����د 
العرب وامل�ض����لمني، ولو اأن العامل 
كل����ه ل ق����در اهلل حذا ح����ذو ترامب 
بالقد�س عا�ض����مة  الع����رتاف  ومت 
لإ�رسائيل ولو على املدى الطويل، 
ف�ضيبقى ا�ض����م ترامب يف الذاكرة 
العربية كا�ض����م بلفور،  والأدبيات 
و�ضوف ترتبط با�ضمه عبارة “اأعطى 

من ل ميلك ملن ل ي�ضتحق”.
نلوم من على هذه احلالة التي 
و�ض����لنا اإليها يف هذا التوقيت؟ ل 
يجب اأن نلوم �ضوى اأنف�ضنا كعرب 
وم�ض����لمني، عل����ى حال����ة ال�ض����عف 
والهوان التي و�ض����لنا اإليها والتي 
ذهبي����ة  فر�ض����ة  ترام����ب  اأعط����ت 
للقيام بهذا الفعل ال�ض����نيع الذي 
مل يحرتم اأية مقد�ضات ومل يحرتم 

اأية مواثيق دولية.
ل �ضك اأنه قرار متهور من هذا 
الرج����ل وهو يجلب عل����ى الوليات 
املتحدة كراهية مايني امل�ضلمني 
يف اأنح����اء العامل، لكنه قرار اتخذ يف 
الوقت املنا�ض����ب بالن�ضبة لأمريكا 
واإ�رسائيل، فالأمة العربية متر حاليا 
مبرحلة �ض����عف وتفكك مل ي�ض����بق 
لها مثيل، فن�ض����ف الدول العربية 
مت اإدخالها يف حالة من الفو�ض����ى 
الداخلي����ة، والبع�����س مت تفكيك����ه 
متام����ا، والبع�س الآخ����ر يجاهد من 
اأجل التغل����ب على الإرهاب وخطط 
التفكي����ك واخل����راب الت����ي ت����دار 

�ضده.
ظ����روف مواتية ورج����ل متهور 
ل يفك����ر يف العواق����ب ول يح����رتم 
مقد�ض����ات لبد اأن توؤدي الى هذه 
النتيج����ة، والع����امل بطبيع����ة احلال 
�ض����ينتظر رد فعل الع����رب جتاه ما 
ج����رى، فاإن وجد ردا قويا ف�ض����وف 
يظ����ل ملتزما بع����دم ال�ض����ري خلف 
ترامب، لكن اإذا تبني له اأن العرب 
�ض����يتوقفون عند ال�رساخ واخلطب 
والندب، ف�ضينفك هذا  وال�ض����جب 

املوقف تدريجيا.
البع�����س يطالب ب�رسورة اتخاذ 
موق����ف عرب����ي موحد جت����اه القرار 
الأمريك����ي والعم����ل عل����ى مقاطعة 
اقت�ض����اديا  املتح����دة  الولي����ات 
والتخل����ي ع����ن اتفاقي����ات التجارة 
وع����ن اأي تع����اون اقت�ض����ادي م����ع 
اأم����ريكا، لك����ن هل ميك����ن يف ظل 
الظروف احلالي����ة اأن يتفق العرب 
حتقق����ت  م����ا  واإذا  �ض����يء؟  عل����ى 
املعج����زة واتفق����وا، ه����ل ميكنهم 
بالفعل القيام باأي فعل موؤثر جتاه 

قرارات ترامب املجنونة؟.

القدس 

فالح هادي الجنابي

امل���ايل  نظ���ام  جت���اوز  اأن  بع���د 
كل احل���دود واملقايي����س املعروف���ة 
من حيث ارت���كاب اجلرائ���م واملجازر 
والنته���اكات بحق ال�ض���عب الإيراين، 
وبع���د اأن اأو�ض���له اإل���ى م���ا دون خ���ط 
الفق���ر واملجاعة واأرهق كاهله بقائمة 
كبرية ج���دا م���ن امل�ض���اكل والأزمات 
الت���ي ل تعد ول حت�ض���ى، وبعد اأن مل 
يب���ق اأ�ض���لوب اأو طريقة يف ممار�ض���ة 
خمتلف اأن���واع القم���ع والتنكيل بهذا 
ال�ض���عب، وبع���د اأن مل يب���ق يف يد هذا 
ال�ض���عب م���ا يفق���ده �ض���وى القي���ود 
الت���ي كبلها به هذا النظام الوح�ض���ي، 
فاإن ال�ض���عب الإيراين وكم���ا يبدو من 
واحت���دام حتركات���ه  ا�ض���تمرار  خ���ال 
ون�ض���اطاته الحتجاجي���ة املت�ض���اعدة 
يوم���ا بع���د يوم، ح���زم اأم���ره مبواجهة 
حت���ى  ل���ه  والت�ض���دي  النظ���ام  ه���ذا 
 ح�ض���م الأمر واإنهاء حكمه الااإن�ض���اين.
ميك���ن  ل  الت���ي  الحتجاج���ات  ه���ذه 
اأب���دا ف�ض���لها اأو عزلها عن ن�ض���اطات 
يف  الإيراني���ة  املقاوم���ة  وحت���ركات 
�ض���ائر اأرجاء العامل، بل اإن هناك عاقة 
ورابط���ة جدلي���ة قوي���ة وحمكم���ة بني 
ال�ض���عب واملقاوم���ة الإيراني���ة حي���ث 
ي�ضتمدان القوة والعزم وال�ضتمرارية 
وه���ذه  بع�ض���هما،  م���ن  والتوا�ض���ل 
اخل�ضلة ترعب النظام الأرعن وجتعله 
ه���ذه  اأن  ل�ض���يما  بالهل���ع،  ي�ض���عر 
الحتجاج���ات تطغى عليها �ض���عارات 
معادي���ة للنظ���ام يت���م ترديدها وهي 
“اأي ال�ضعارات” متطابقة متاما للنهج 
ال�ضيا�ض���ي � الفكري الذي ت�ضري عليه 

املقاومة الإيرانية.
كم���ا اأن نظ���ام امل���ايل القمع���ي 
راه���ن من���ذ الي���وم الأول ملجيئه على 
مبداأ القوة و�ض���عى وي�ض���عى من اأجل 
اأن يحك���م ال�ض���عب الإي���راين بي���د من 
حدي���د، ف���اإن ال�ض���عب واملقاوم���ة يف 
الط���رف الآخ���ر للمعادلة �ض���مما على 
ال�ض���تمرار يف التحركات والن�ضاطات 
تلف���ت  �ض���ارت  الت���ي  الحتجاجي���ة 
الأنظ���ار اإليها بقوة وتعط���ي انطباعا 
للعامل باأن اإيران باتت ت�ض���ري �ض���وب 
مف���رتق ح�ض���ا�س حيث �ضيح�ض���م فيه 
 لي����س اأم���ر هذا النظ���ام اإمن���ا نهايته.

الأو�ض���اع ال�ض���لبية املتفاقم���ة عل���ى 
خمتلف الأ�ضعدة وف�ضل نظام املايل 
يف الت�ض���دي ملعاجلة م�ضاكله واأزماته 
احلادة وا�ضتداد نقمة وغ�ضب ال�ضعب 
الإيراين �ضده، اأمور مل تعد ت�ضمح لهذا 
النظام بال�ضتمرار يف مناوراته وحيله 
املخادع���ة والتمويهي���ة، ب���ل و�ض���ل 
م�ضوؤولوه الى املحطة التي يجب فيها 
اأن يدفعوا ثمن �رس اأعمالهم رغما عنهم 
خ�ضو�ضا ق�ضية جمزرة �ضيف 1988، 
التي اأع���دم فيها هذا النظام اأكر من 
30 األف �ضجني �ضيا�ضي ملجرد كونهم 
اأع�ض���اء يف منظمة جماهدي خلق اأو من 
اأن�ض���ارها، حيث من املوؤمل اأن ي�ضهد 
العام القادم فتح هذا امللف الذي قد 
يكون مبثابة ال�ض���علة التي �ض���تحرق 

النظام كله. “احلوار”.

يواجهون شر أعمالهم

ghassan.shihaby
@gmail.com

الجذوة حتى
غسان الشهابي ال تنطفئ

   ذرائع



اأوبك: ا�سرتاتيجية للخروج 
من اتفاق خف�ض الإنتاج

الكويت - رويرتز: قال وزي���ر النفط الكويتي 
ع�س���ام امل���رزوق اأم����ض الأح���د، اإن منظم���ة اأوب���ك 
اإمكاني���ة و�س���ع  �س���تدر�ض قب���ل يوني���و املقب���ل 
ا�س���رتاتيجية لكيفي���ة اخل���روج م���ن اتف���اق خف�ض 
الإنت���اج. وق���ال الوزي���ر الكويتي “ما زال���ت هناك 
اجتماعات كل �سهرين للجنة الوزارية )التي تراقب 
التفاق( خلف�ض الإنتاج. و�سيتم فيها و�سع درا�سة 
لحتمال اخلروج من التفاقية.. �ستكون موجودة يف 

الجتماع املقبل اإن �ساء اهلل.. قبل يونيو”. 

“البحرين لل�سوكولتة والقهوة” ي�ستقطب 30 األف زائر

ال�س���ناب�ض - بدايات: اأعلنت �رشكة بدايات املنظمة ملعر�ض البحرين لل�س���وكولته والقهوة الذي 
اختتم اأعماله م�س���اء ال�س���بت، اأن عدد زوار الن�س���خة الثاني���ة من املعر�ض هذا العام بل���غ 29100 زائر، 
موزع���ة عل���ى 6034 يف اليوم الأول، و11602 يف اليوم الث���اين، و11464 زائًرا يف اليوم الثالث والأخري 
من هذا املعر�ض الذي اأقيم حتت رعاية الرئي�ض التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض ال�سيخ 
خالد بن حمود اآل خليفة للعام الثاين على التوايل. واأكدت الرئي�ض التنفيذي لل�رشكة يا�سمني جمال اأن 
متكن املعر�ض من ا�س���تقطاب هذا العدد الكبري من الزوار يوؤكد مرة اأخرى النجاح منقطع النظري لهذا 
املعر����ض التخ�س�س���ي الأول من نوعه يف البحرين، وقدرته على جذب العائ���ات على وجه التحديد من 
البحرين ب�سكل خا�ض ودول اخلليج عامة. وقالت جمال “يف العام الفائت متكنا من جذب 15 األف زائر 
ا بالن�سبة ملعر�ض متخ�س�ض يف البحرين، لكننا رفعنا �سقف التحدي هذا  للمعر�ض، وهذا رقم كبري جدًّ

العام عندما قررنا ال�سعي مل�ساعفة عدد الزوار، ونحن ن�سعر بالفخر اإزاء متكننا من ذلك”.
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اقتصاد
الزياين: 148 م�ؤ�ش�شة و�رشكة نا�شئة يف البحرين

الرتخي�ض ل� 16 حا�سنة وم�رشعة اأعمال منذ مايو

زينب العكري من خليج البحرين

اأكد وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، زايد 
الزياين، اأنه مت تاأ�س����ي�ض 16 موؤ�س�سة حلا�سنات 
وم�رشع����ات الأعمال منذ اأن مت تد�س����ينها يف مايو 
م����ن العام اجلاري كن�س����اط يف ال�س����جل التجاري، 
وبطاقة ا�س����تيعابية تف����وق 1000 �رشكة واليوم 
يوج����د 148 �رشك����ة مت تفعيله����ا من خ����ال هذا 
الربنامج، وذل����ك بتوجيهات من حكومة اململكة 
للرتكيز عل����ى هذا القطاع ودعم����ه، و”نطمح اأن 

يكون هناك العدد يف تزايد م�ستمر”.
واأ�س����اف الوزير، يف كلمة األقاها يف املوؤمتر 
ال�س����نوي ال�س����اد�ض ليوم املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة واملعر�ض امل�ساحب له، اأن الوزارة 
قامت موؤخًرا �س����من زيارة �س����مو ويل العهد اإلى 
الولي����ات املتح����دة الأمريكي����ة بالتوقي����ع على 
اتفاقي����ة تعاون م����ع اإدارة الإعمال ال�س����غرية يف 
اأم����ركا، وهي اجلهة املعنية بالتطوير والإ�رشاف 
على قطاع املوؤ�س�سات ال�س����غرية واملتو�سطة، 
الأول عل����ى تطوي����ر ه����ذا  وترتك����ز يف املق����ام 
القطاع وخلق اآليات للت�سدير وحتفيز التمويل 

وامل�سرتيات احلكومية.
واأ�س����ار اإلى اأن حكومة البحرين اأقّرت موؤخًرا 
يف اإحدى جل�س����ات جمل�ض ال����وزراء باأن يكون 20 
% من امل�س����رتيات احلكومية من ن�سيب قطاع 
ال�س����غرية واملتو�س����طة وباأ�سعار  املوؤ�س�س����ات 
تف�س����يلية، وكل ذل����ك يوؤ�رش على م����دى اهتمام 
احلكوم����ة بتطوي����ر ودعم ه����ذا القط����اع احليوي 
% م����ن ال�س����جات   99 وال����ذي ي�س����كل الي����وم 
التجارية يف البحرين وي�س����هم مبا يقارب 30 % 

من الناجت املحلي لاقت�ساد الوطني.
قط����اع  لتطوي����ر  التطلع����ات  اأن  واأو�س����ح 
املوؤ�س�س����ات ال�س����غرية واملتو�س����طة اأك����ر يف 
امل�س����تقبل، ولهذا الأ�س����ا�ض مت ت�سكيل جمل�ض 
ّث����ل فيه وزارة  يخت�����ض بتطوير هذا القطاع ويمُ
التجارة وبنك البحرين للتنمية وجمل�ض البحرين 
للتنمية و�سندوق العمل “متكني” وغرفة جتارة 
و�س����ناعة البحرين ك�رشكاء رئي�س����يني يف و�س����ع 
حماور ومامح اخلطة امل�ستقبلية لدعم وتطوير 

هذا القطاع احليوي.
ودع����ا الوزي����ر ال�س����باب البحرين����ي لو�س����ع 

اأفكاره����م واآرائه����م على م�س����توى العاملية واأن 
ل يح����دوا من طموحهم على م�س����توى البحرين اأو 
الإقليم اخلليجي فقط. وقال اإن البحرين لطاملا 
رف����ت ببلد يتاج����ر ويتبادل اخل����ربات مع دول  عمُ
العامل، ونطمح اأن ي�ستمر اجليل املوجود يف هذا 
النهج الذي �سبقه اإليه الآباء والأجداد واملتاجرة 
مع جمي����ع بلدان الع����امل يف وق����ت مل يكن هناك 

التي�سري الذي نعي�سه اليوم.
ب����دوره، ق����ال رئي�ض جمعي����ة املوؤ�س�س����ات 
ال�س����غرية واملتو�س����طة البحرينية، عبداحل�س����ن 
الدي����ري، اإن����ه ي�س����ارك يف املعر�ض مب����ا يقارب 
����ا من البحرينيني يعر�سون  150 اإلى 50 عار�سً
عينة من بع�����ض ال�س����ناعات البحرينية، و”نحن 
�س����عيدون اأن يكون هناك منتج����ات ما يكن اأن 

نطلق عليها �سنع يف البحرين”.
واأ�س����حاب  الأعم����ال  رواد  الدي����ري  ودع����ا 
املوؤ�س�س����ات ال�س����غرية واملتو�س����طة اأن تكون 
هن����اك عام����ات جتاري����ة بحريني����ة واأن ياأخ����ذوا 

بالأ�ساليب احلديثة يف الت�سويق والت�سدير.
واأو�سح اأن انعقاد املوؤمتر يف كل عام يكون 
حت����ت عنوان رئي�س����ي مع����ني، ويتم مراع����اة اأن 
يكون العنوان ي�سكل عقبة وحتدًيا للموؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال وموؤمتر هذا 
العام حتت �س����عار “نق����ل التكنولوجيا يف قيادة 
وتنمي����ة املوؤ�س�س����ات ال�س����غرية واملتو�س����طة” 
ويهدف املوؤمتر اإلى نقل اأ�س����حاب املوؤ�س�سات 

ال�س����غرية ليكون����وا رواد اأعمال مبعن����ى الكلمة 
بحيث يكون لديهم روح التحدي والبتكار. 

يف  والتدري����ب  القي����ادة  دور  اأن  واأ�س����اف 
نقل التكنولوجيا داخل املوؤ�س�س����ات ال�س����غرية 
واملتو�س����طة اأمر �����رشوري لتطوره����ا، حيث وجد 
اأن املجتم����ع البحريني للموؤ�س�س����ات ال�س����غرية 
واملتو�س����طة بحاج����ة لت�س����ليط ال�س����وء له على 
خمتلف طرق نقل التكنولوجيا خطوة بخطوة من 
خال التاأث����ري والتحفيز واإثارة الإبداع لدى رواد 

الأعمال واأ�سحاب مثل هذه امل�ساريع.
واأ�س����اف الديري “تبداأ التنمية من الداخل. 
وال�س����وؤال ه����و كيفي����ة حتري����ك ذلك؟ وه����و اأمر 
يتطل����ب التدري����ب والتوجيه، وتقدمي م�س����ورة 
اخلرباء ون�س����ح اأ�سحاب امل�س����اريع واأ�سحابها. 
و�س����نتناول هذه املوا�س����يع واأك����ر من ذلك يف 
موؤمترنا ليوم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
2017 وال����ذي يه����دف اإلى اأن يك����ون فريد من 
نوعه يف تغطية �س����تة قطاعات من التكنولوجيا: 
املعلوم����ات  وتكنولوجي����ا  والبيئ����ة  الطاق����ة 

والت�سالت والأغذية والت�سنيع والنقل”.
م����ن جانبه، ق����ال نائب رئي�����ض جمل�ض اإدارة 
واملتو�س����طة  ال�س����غرية  املوؤ�س�س����ات  جمعي����ة 
ورئي�����ض املوؤمت����ر، عبدالرحيم فخرو: “�س����توفر 
من�سة هذا املوؤمتر اإك�ساب امل�ساركني املعرفة 
القي����ادة  دور  تو�س����يح  ع����ن طري����ق  واخل����ربة 
والتدري����ب يف عملي����ة نقل التكنولوجي����ا واإذكاء 

الوع����ي باأهمية نق����ل التكنولوجي����ا والبتكار يف 
اأو�ساط املوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة”.

واأ�س����اف: “م����ن اأهدافن����ا اأي�ًس����ا اأن تك����ون 
هذه الن�س����خة ال�ساد�س����ة م����ن يوم املوؤ�س�س����ات 
ال�سغرية واملتو�سطة نقطة حمورية للمخرتعني 
وخرباء تكنولوجيا املعلومات، ورواد الأعمال يف 
التكنولوجيا لدمج ثورة التكنولوجيا الفائقة يف 
امل�س����اريع التجارية الفريدة من اأجل م�سلحتهم 
واملنفعة العامة للمملكة، وتعزيز الروح الوطنية 

لريادة الأعمال والقت�ساد املبتكر”.
ومن جانبه، قال املدير العام ل�رشكة جولدن 
تر�س����ت، مدي����ر الفعالية، اأحمد ال�س����كران: “اإننا 
جميًع����ا يف جول����دن تر�س����ت نثمن ق����در اجلهود 
الت����ي يقدمها جمل�ض اإدارة جمعية املوؤ�س�س����ات 
ال�س����غرية واملتو�س����طة يف العم����ل عل����ى خل����ق 
الوعي باأهمية ال�رشكات ال�س����غرية واملتو�س����طة 
ورجال الأعمال يف اإ�س����افة قيمة اإلى القت�س����اد 
الوطن����ي. كم����ا اأنن����ا ن�س����تقطب 200 م�س����ارك 
وعار�ض من املنطقة من اأ�سحاب الأعمال ورواد 
الأعمال واملهنيني حل�س����ور هذا احلدث الفريد 

والديناميكي”.
متحدث����ني  املوؤمت����ر  “�سي�س����م  واأ�س����اف 
رئي�سني من روؤ�س����اء اجلامعات املحلية وروؤ�ساء 
يف  تنفيذي����ة  نقا�س����ية  وجل�س����ات  تنفيذي����ني 
جمالت نق����ل التكنولوجيا يف قطاعات ال�س����حة 
الجتماع����ي  والإع����ام  وتكنولوجي����ا املعوم����ات 

واخلدمات املالية”.
كما يت�س����من املوؤمتر اإط����اق مبادرة احتاد 
البح����وث البحرين����ي م����ن اأكاديي����ني وباحثني، 
ة تفاعلّية جتمع الباحثني من  وذلك لتوفري من�سَّ
ذوي اخل����ربة العملية، وذلك لدع����م الحتياجات 
البحثي����ة لقط����اع الأعم����ال يف البحرين و�س����مان 
ا�س����تمراريتها ومواكبته����ا لتوّج����ه اململكة نحو 
التحّول لقت�ساد املعرفة، وياأتي �سمن اجلهود 
الرِّيادي����ة لتعزي����ز البني����ة التحتي����ة املعرفي����ة 

الداعمة املطلوبة.
البح����وث  احت����اد  تاأ�س����ي�ض  ظ����روف  وع����ن 
د  ����يِّ البحرين����ي قال����ت هناء كان����و، اإن الحتاد �سمُ
كموؤ�س�سة م�س����تقلة غري ربحية لإبراز اأهمية دور 
ا ال�س����غرية واملتو�سطة  املوؤ�س�س����ات وخ�سو�سً
يف التنمي����ة القت�س����ادية للمملك����ة، وذل����ك من 
خ����ال معاجلة الفج����وات احلالية الت����ي توجد يف 
�س����لة اخلدمات الداعم����ة لهذه املوؤ�س�س����ات من 
اأجل التو�س����ع وال�س����تدامة لنموها. واأ�سافت اأن 
الحتاد �سي�س����تهدف يف بداية م�سواره العمل مع 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
وح����ول روؤي����ة الحتاد قال����ت اإن املاأمول هو 
اأن يك����ون مرك����ًزا رائ����ًدا يف حل امل�س����اكل التي 
تواج����ه املنظم����ات يف مرحلة النمو ارت����كاًزا على 
����ا واأن ر�س����الة  البح����ث العلمي واخلربة، خ�سو�سً
الحتاد هي اأن يت�س����ارك يف اإجراء بحوث متعددة 

التخ�س�سات.
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“رجال الأعمال” ت�شت�شيف الرئي�س التنفيذي لـ الكهرباء واملاء” 
ETFs املركزي”: ت�جيهات خا�شة ب�شناديق الب�ر�شة املتداولة“

جي اإف اإت�س: مفاو�شات لتنفيذ عمليات ا�شتح�اذ 2018

تتيح ت�سجيل الفئات ال�ستثمارية املن�ساأة خارج البحرين 

املنام���ة – امل����رشف املرك���زي: اأ�س���در م�رشف 
البحري���ن املرك���زي توجيهاته اخلا�س���ة ب�س���ناديق 
البور�س���ة املتداول���ة ETFs املن�س���اأة داخل وخارج 
البحرين، وذلك كجزء من جهوده املتوا�س���لة لتعزيز 
الإطار الرقابي وذلك يف �س���ياق التزامه بتعزيز اإطار 
عمل �سناديق ال�ستثمار اجلماعي CIUs يف اململكة 
مبوجب املجلد ال�سابع من جملد التوجيهات ال�سادر 
عن امل�رشف املركزي. وذكر بيان �سادر عن امل�رشف 
اأم����ض “اإن ه���ذه التوجيهات اجلديدة من �س���اأنها اأن 
تزي���د من فئات ال�س���ناديق ال�س���تثمارية املن�س���اأة 
يف البحرين لت�س���مل �س���ناديق البور�س���ة املتداولة 
ETFs كنوع اآخر من �س���ناديق ال�س���تثمار اجلماعي 
الت���ي يكن اإدراجها يف البور�س���ات من قبل البنوك 
واملوؤ�س�س���ات املالية الأخرى. كما �س���تتيح اإمكانية 
ت�سجيل �س���ناديق البور�سة املتداولة املن�ساأة خارج 
البحري���ن كما هو مب���ني يف املجلد ال�س���ابع من جملد 

التوجيهات”.
يذك���ر اأن التوجيه���ات اجلديدة ت�س���مل كاً من 
�سناديق البور�سة املتداولة التقليدية والإ�سامية، 
وذلك بهدف �سمان توفري ما يتنا�سب مع اختيارات 

امل�ستثمرين املختلفة. 
وا�ساف البيان “اأن �سناديق البور�سة املتداولة 
هي �سناديق يتم تداول وحداتها يف الأ�سواق املالية 
كما هو احلال بالن�سبة اإلى الأ�سهم العتيادية وتكون 
اآلي���ة ال�س���تثمار املعتم���دة فيه���ا عن طري���ق اتباع 
املوؤ�رشات املالية، اأو ال�س���لع، اأو ال�سندات اأو �سلة من 
الأوراق املالية، ومن ثم تق�سيم ملكية تلك الأ�سول 
اإلى وحدات يكن �رشاوؤه���ا اأو بيعها على مدار اليوم 

يف الأ�سواق املالية وب�سعر يحدده ال�سوق”.
واو�سح “متتلك �س���ناديق البور�سة املتداولة 
العدي���د م���ن املمي���زات الت���ي ت���وؤدي اإل���ى ج���ذب 
امل�ستثمرين من الأفراد واملوؤ�س�سات على حٍد �سواء، 

وذل���ك لأنها توف���ر ال�س���فافية يف الأ�س���عار، وتتميز 
بدرجة عالية من ال�سيولة، وم�ستوى اأقل من الر�سوم 
مقارن���ة باأ�س���هم �س���ناديق ال�س���تثمار امل�س���رتك، 
مم���ا يجعلها بدياً جاذباً للم�س���تثمرين م���ن الأفراد. 
وعاوة على ذلك، فاإن التملك يف �سناديق البور�سة 
املتداولة يحقق للم�س���تثمرين تنويعاً كما هو احلال 
يف ال�س���ناديق املتبعة للموؤ�رشات املالية بالإ�س���افة 
اإلى الق���درة على تداول وحداتها ب�س���كل �س���هل يف 

الأ�سواق املالية املرخ�سة”.
ال���ى ذلك، قال عب���د الرحمن الباك���ر “لقد منت 
يف  كب���رٍي  ب�س���كٍل  املتداول���ة  البور�س���ة  �س���ناديق 
الأ�س���واق الدولية باعتبارها اأح���د البتكارات املالية 
الأكر جناحاً يف ال�س���نوات الأخ���رية. واإننا على يقني 
اأن اإ�س���دار ه���ذه التوجيه���ات يف البحرين �س���يجذب 
ال�ستثمارات املحلية والأجنبية ويعزز ن�ساط اأ�سواق 

راأ�ض املال”. 

املنام���ة - جمعي���ة رج���ال الأعم���ال: 
ت�ست�سيف جمعية رجال الأعمال البحرينية 
غًدا الثاثاء 12 دي�سمرب اجلاري، الرئي�س 
التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء، ال�سيخ 
ن���واف بن اإبراهيم اآل خليفة، يف امللتقى 
الدوري الثامن واخلم�سني للجمعية حتت 
عن���وان “اخلدم���ات التي تقدمه���ا هيئة 
الكهرباء واملاء من اأجل تنمية م�س���تدامة 
يف البحرين”. يقام امللتقى من ال�س���اعة 
ال�س���ابعة وحتى ال�س���اعة التا�س���عة م�ساء 

بنادي العا�سمة “الكابيتال كلوب”.. 
وم���ن املتوقع اأن يح����رشه عدد كبري 
من اأع�س���اء ومنت�س���بي اجلمعي���ة ورجال 
الأعم���ال يف البحري���ن اإل���ى جانب ممثلي 

و�سائل الإعام وال�سحافة.
و����رشح رئي�ض جمعية رج���ال الأعمال 
البحريني���ة، اأحمد عب���د اهلل بن هندي، اأن 
اجلمعية تت�رشف با�ست�سافة ال�سيخ نواف 
بن اإبراهيم اآل خليفة يف ملتقاها الدوري 
ه���ذا ال�س���هر ليتح���دث ع���ن م�رشوع���ات 
البني���ة التحتي���ة التي تقوم به���ا الهيئة 
وم�س���تجدات العم���ل يف الهيئ���ة ودورها 
يف م�س���اعدة القطاع التج���اري البحريني 
عل���ى التطور والنم���و وحتقي���ق التنمية 
املن�س���ودة وفًق���ا لتوجيه���ات القي���ادة 
الر�س���يدة وروؤي���ة اململك���ة 2030 التي 
يتبناها ويل العه���د الأمني النائب الأول 
ملجل�ض الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة، م�سيًدا 
بالتطور امللحوظ الذي �س���هدته خدمات 
الهيئة يف ال�س���نوات الأخرية وخا�سة من 

حيث قلة انقطاعات التيار الكهربائي.
الب���اب  اأن  هن���دي  ب���ن  واأو�س���ح   
مفت���وح اأم���ام احل�س���ور لطرح الأ�س���ئلة 
وال�ستف�سارات عن كافة الأمور املتعلقة 
بالهيئة �س���واء من ناحية رفع الدعم عن 
اخلدم���ات املقدم���ة وال�رشائ���ح اجلديدة 
خلدم���ات الكهرب���اء وامل���اء، وتاأث���ريات 
ذل���ك على القط���اع التج���اري البحريني، 
تقدمه���ا  الت���ي  اجلدي���دة  اخلدم���ات  اأو 
الهيئة من حيث الدعم الفني وت�س���ليح 
امل�س���تحقات،  حت�س���يل  اأو  الأعط���ال 
واأفق ا�س���تخدامات الطاقة املتجددة يف 
البحري���ن وغريها من اأمور ته���م القطاع 
ن�س���يب  البحرين���ي، وكذل���ك  التج���اري 
القط���اع اخلا����ض م���ن م�رشوع���ات البنية 

التحتية التي تنفذها.
د�س���نت  ق���د  الهيئ���ة  اأن  يذك���ر 
 2013-( اخلم�س���ية  ا�س���رتاتيجيتها 
2017( والت���ي تنتهي بحلول دي�س���مرب 
وحتت���وي   2017 اجل���اري  الع���ام  م���ن 
ال�س���رتاتيجية على اأربعة حماور رئي�سية 
تدعم بدورها روؤي���ة الهيئة، وهي: �رشعة 
ال�س���تجابة مع م�ستوى ثابت من اخلدمة، 
الإدارة  وامل�س���تدامة،  الكافي���ة  ال�س���عة 
املالي���ة الفعال���ة، ق���وى عامل���ة موهوبة 
وذات م�س���توى ع���ايل م���ن الأداء. ووفًقا 
لا�سرتاتيجية �ست�س���بح الهيئة منوذًجا 
متمي���ًزا يف جمال توفري خدمات الكهرباء 
النقطاع���ات  م���ن  ق���در  باأق���ل  وامل���اء 
مواعي���د  يف  الإي���رادات  وحت�س���يل 

ا�ستحقاقها.

دب���ي - مبا�رش: قال الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
جي اإف اإت����ض املالية )GFH(، املدرجة يف اأ�س���واق 
البحري���ن، ودبي، والكوي���ت، اإن املجموعة تتفاو�ض 
لا�س���تحواذ عل���ى اأ�س���ول تعليمية جدي���دة يف العام 

املقبل 2018.
وكانت ج���ي اإف اإت�ض املالية املالية، قد وقعت 
من���ذ اأي���ام اتفاقية مع جمموعة “اإن�س���بايرد” ت�س���ل 

قيمتها 150 مليون دولر.
 واأو�سح ه�س���ام الري�ض، خال ت�رشيحات خا�سة 

ل�س���حيفة “ذا نا�س���يونال”، اأن املجموع���ة ت�س���عى 
اإلى ال�س���تحواذ على مدار����ض يف الكويت والبحرين، 
لفتاً اإلى اأنها اأجرت مفاو�س���ات عديدة لا�س���تحواذ 
على مدار�ض يف دولة الإمارات.واأ�س���ار اإلى اأن ال�رشكة 
تتطلع اإلى عمليات ا�س���تحواذ يف قطاع التكنولوجيا، 
موؤكداً اأن �س���فقة التكنولوجيا امل�ستقبلية �ستكون 

حتديداً يف دولة الإمارات.
وذك���ر اأن املجموع���ة جت���ري حمادث���ات اأي�س���اً 
لا�س���تحواذ على بنك حملي ف���ى الإمارات، لفتاً اإلى 

اأن الإجراء من �س���اأنه اأن ي�س���يف خطاً جديداً لاأعمال 
التجارية للمجموعة.

 وتوقعت املجموعة احل�س���ول على ربح �س���ايف 
بقيمة 50 مليون دولر ح���ال اإمتام �رشوط التفاقية 
م���ع جمموع���ة اإن�س���بايرد لا�س���تحواذ على ج���زء من 
حمفظتها التعليمية. وك�سفت جمموعة جي اإف اإت�ض 
املالية، موؤخراً، عن اإب���رام اتفاقية بيع واإعادة تاأجري 
مع جمموعة برومو�سفن القاب�سة فيما يتعلق مبباين 

املدر�سة الربيطانية.
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البنفالح: اأجواء اخلليج مزدحمة بالطائرات ونواجه حتديات
�رشكات الطريان اخلليجية تعقد قمة ال�سالمة لأول مرة بالبحرين 

علي الفردان من املحرق

ق���ال رئي����س املجل����س اخلليجي لل�س���المة 
اجلوي���ة حافظ البنف���الح ل� “الب���الد” اإن الأجواء 
اخلليجية مزدحمة بالطائرات يف ظل منو متزايد 
يف ع���دد الرحالت بحركة الط���ريان يف املنطقة، 
الأمر ال���ذي يفر�س حتديات كبرية لبذل جهود 

اإ�سافية يف التدريب وتاأهيل الأطقم اجلوية.
واجتمعت اأم�س يف املنامة �رشكات الطريان 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي لبحث ق�سايا 
ال�س���المة اجلوية والتعامل م���ع التحديات التي 
تواجه القطاع ومن بينها ازدحام �س���ماء اخلليج 
بحرك���ة الطائرات مع زيادة النمو القت�س���ادي 

لدول املنطقة.
وح����رش نحو قراب���ة 175 ممث���ال من خمتلف 
����رشكات الط���ريان يف املنطق���ة وم���ن م�س���غلي 
و�س���لطات  واملط���ارات  الأر�س���ية  اخلدم���ات 
الطريان جل�س���ات نقا�س قمة املجل�س اخلليجي 
لل�س���المة اجلوية التي ت�ستمر على مدى يومني 
يف فن���دق اآرت روتان���ا باملحرق حي���ث تتطرق 
ملختل���ف اأم���ور ال�س���المة يف خم����س قطاع���ات 
بعلمي���ات الط���ريان، اإل���ى جان���ب ا�س���تعرا�س 
التج���ارب والدرو�س امل�س���تفادة من التجارب، 
واإع���ادة �س���ياغة املعاي���ري يف جم���ال ال�س���المة 

اجلوية.
وب���ني رئي����س املجل�س اخلليجي لل�س���المة 
اجلوي���ة اأن اأبرز ����رشكات الط���ريان يف املنطقة 
ت�س���ارك يف اجتم���اع القم���ة ال�س���نوية اخلليجية 
لل�س���المة اجلوية الت���ي تعقد بالبحري���ن للمرة 
الأول���ى يف ظ���ل ا�س���تحداث جمموعت���ي اأعمال 
الهوليكب���ر  بطائ���رات  تتعلق���ان  جديدت���ني 

و�سالمة عمليات املناولة الأر�سية.
الت���ي تواج���ه قط���اع  التحدي���ات  وب�س���اأن 

الطريان باملنطقة خ�سو�س���اً م�س���األة “ازدحام 
الأج���واء اخلليجي���ة” بالطائرات، ق���ال البنفالح 
“طبع���اً اأتفق م���ع هذا ال���كالم، اليوم ال�س���وق 
اخلليجية نا�س���ئة وبقوة، لكن تظل هناك اأجواء 
اأك���ر ازدحاما مث���ل اأم���ريكا واأوربا وال�س���ني، 
)...( قفزن���ا قف���زه نوعي���ة من���ذ الثماني���ات اأو 

الت�سعينات اإلى اليوم )...( النمو م�سطرد”.
وع���رج البنف���الح اإل���ى اأن امل���وارد الب�رشية 
ه���ي حتد اإ�س���ايف، تواجهه ����رشكات الطريان يف 
املنطقة، وذل���ك يتطلب زيادة جهود التدريب 
املتخ�س����س عل���ى اأعل���ى امل�س���تويات والتي 
تتنا�س���ب مع اأهمية قطاع الط���ريان وتاأثريه يف 
حياة ماليني الأ�سخا�س. ويفر�س النمو يف حركة 
الط���ريان تدري���ب املزيد م���ن الطواقم اجلوية 
ملواكب���ة هذا النم���و، كما ي���رى رئي�س املجل�س 
اخلليجي لل�سالمة اجلوية، الذي ي�ستطرد بقوله 
“املط���ارات يف اخللي���ج اأ�س���بحت مزدحمة، مل 
يع���د هناك عدد قليل م���ن الرحالت باملطارات 

�أو خطوط �لطري�ن �لعاملة �أو حتى على �ص���عيد 
الطائرات التي تعرب الأجواء، اأجواوؤنا متكد�س���ة 
بالطائ���رات، لذل���ك نحتاج اأن نك���ون على اأهبة 

ال�ستعداد ملواكبة هذا التطور”.
وعن النقا�س���ات التي يجريه���ا املجل�س يف 
قمت���ه واجتماعاته ك�س���ف البنف���الح: “احلديث 
والنقا����س يدور حول جمي���ع الأمور التي تتعلق 
ب�س���المة الط���ريان، املجل����س مكون م���ن خم�س 
جمموع���ات رئي�س���ة وه���ي �س���المة العملي���ات، 
و�س���المة املناولة الأر�س���ية، و�س���المة الطريان 
العمودي )الهوليكبر(، �سالمة طاقم ال�سيافة، 
وجمموع���ة معنية بت�س���جيالت الطائ���رات وهي 

حماكاة ما بعد الرحالت”.

استعراض التجارب
النقا�س���ات  اأن  البنف���الح  واأو�س���ح 
ت�س���تعر�س التجارب التي اختربتها �رشكات 

الطريان يف خمتلف اأنحاء العامل وال�س���تفادة 
منه���ا، اإلى جانب احلديث عن اإعادة �س���ياغة 
املعاي���ري الت���ي تتعل���ق ب�س���المة املطارات 
واأف�س���ل املمار�س���ات الت���ي ميك���ن القيام 
به���ا من خمتل���ف الأطراف الفاعل���ة يف قطاع 
امل�س���اركني  اأن  وب���نينّ  امل���دين.  الط���ريان 
يناق�س���ون كذلك “حوادث الطائ���رات” واأن 
هناك �س���فافية ل�س���تعرا�س هذه التجارب، 
ولكن م���ع احرام اأ����رشار ال�رشكات اخلا�س���ة، 
لفت���ا اإل���ى اأن عملي���ة تبادل اخل���ربات تتم 
عل���ى طوال العام من خالل �س���بكة العالقات 
بني اأع�س���اء املجل�س، اإلى جانب ال�ستفادة 
من م�س���نعي الطائرات، يف التواجد مبختلف 
الأحداث، خ�سو�سا مع وجود طلبيات �سخمة 
ل�رشكات املنطقة للح�س���ول عل���ى الطائرات 

من خمتلف ال�رشكات امل�سنعة يف العامل.
وتط���رق البنف���الح اإل���ى ن�س���اأة املجل�س 
اخلليج���ي لل�س���المة اجلوية يف الع���ام 2000 

مبب���ادرة م���ن ع���دد م���ن ����رشكات الط���ريان 
اخلليجي���ة مثل ط���ريان اخللي���ج والإماراتية 
والحت���اد و”الكويتية” و”ال�س���عودية” قبل 
اأن تتو�س���ع لت�س���مل ع���دد اأكرب م���ن �رشكات 
الط���ريان ومنه���ا ����رشكات م�رشي���ة وتركي���ة 

ولبنانية واأردنية.
ولف���ت اإل���ى اأن الأن�س���طة والنقا�س���ات 
ت�سارك فيها القطاعات الفاعلة يف الطريان 
امل���دين  الط���ريان  �س���لطات  مث���ل  امل���دين 

واإدارات املطارات والرقابة اجلوية.
واأ�س���ار البنف���الح اإل���ى اأن قم���ة رئي����س 
املجل�س اخلليجي لل�سالمة اجلوية التي تقام 
اآخر العام تاأتي بعد ثالثة لقاءات متهد لهذه 
القمة التي تعترب اأكرب حدث يقيمه املجل�س.
ويف 2017 نظ���م املجل����س اأول موؤمت���ر 
�س���المة للطريان خليجي يف اململكة العربية 
ال�س���عودية، وذل���ك يف �س���يافة �رشكة النفط 

ال�سعودية “اأرامكو”.
وي�س���ارك يف القم���ة ال�س���نوية ملجل����س 
�سالمة الطريان اخلليجي التي تقام بدعم من 
�رشكة طريان اخلليج، ممثلي ال�رشكة، اإ�س���افة 
اإلى �سوؤون الطريان املدين بالبحرين، و�رشكة 
مط���ار البحري���ن، ووزارة الداخلي���ة، وطريان 
�الإمار�ت، وطري�ن �الحتاد، و�خلطوط �جلوية 
ال�س���عودية، والط���ريان العم���اين، وط���ريان 
العربية، وطريان نا�س، وفالي دبي. ويتكون 
جمل�س �س���المة الط���ريان اخلليجي من قاعدة 
اأع�س���اء اإقليمية وعاملية، وي�س���مل اأع�س���اء 
ال�رشكات امل�س���نعة للطائ���رات، واملنظمني 
يف �سناعة الطريان، وموردي خدمات احلركة 
اجلوي���ة، وطائ���رات رجال الأعمال وم�س���غلي 

اخلدمات.

• ... ومتحدثا يف اإحدى جل�سات قمة ال�سالمة اجلوية 	 • حافظ البنفالح	

اأمل احلامد

“اجلعفرية” ت�ضتخدم “املونو” لتوليد الطاقة من اأي م�ضدر �ضوئي
توفر 75 % من التكلفة... ال�سيخ حم�سن الع�سفور:

ك�س���ف رئي�س جمل����س الأوق���اف اجلعفرية 
ال�س���يخ حم�سن الع�سفور اأن الأوقاف اجلعفرية 
لديها ات�س���الت مع �رشكات ل�س���تخدام تقنية 
املون���و احل�سا�س���ة يف توليد الطاقة ال�سم�س���ية 
من اأي م�س���در �س���وئي حتى الإ�س���اءة العادية 
لتتعاق���د معه���ا، متوقًعا تد�س���ني امل�رشوع يف 
اأ����رشع وقت والبدء يف تركي���ب الألواح الزجاجية 

املعتمدة على التقنية اجلديدة.
واأ�س���ار رئي�س جمل�س الأوق���اف اجلعفرية، 
الإدارة  اأن  اإل���ى  لل�س���حافيني،  ت�رشي���ح  يف 
تتوا�س���ل حالًيا مع �رشكات �ساركت يف معر�س 
عقد قبل ع���دة اأيام يف دبي، ل�س���تخدام تقنية 
املونو وتك���ون املعتمدة لتولي���د الطاقة، كما 
اأن التن�س���يق م�س���تمر مع وزير �سوؤون الكهرباء 
���ا اأن هناك  واملاء عبداحل�س���ني مريزا، خ�سو�سً
����رشكات تعر����س ه���ذه التقني���ة التي �س���يتم 

اعتمادها ب�سكل ر�سمي يف الفرة املقبلة.
وب���ني اأن كلف���ة م����رشوع تركي���ب الأل���واح 
الزجاجي���ة امل���زودة بتقني���ة املون���و �س���تكون 
���ا اأنه �س���يتم البدء بامل�ساجد  مفتوحة، خ�سو�سً
الت���ي لديها اأوقافا واملاآمت لديها دخل لتوليد 

الطاقة ال�سم�سية.
وماأمت���ني  مب�س���جد  العم���ل  ب���داأ  وق���ال: 

الطاق���ة  طري���ق  ع���ن  بالكهرب���اء  لتزويده���م 
ال�سم�س���ية خالل اآخ���ر 3 اأع���وام، وكان اآخر ماأمت 
جرى فيه تركي���ب نظام الطاقة ال�سم�س���ية هو 
ماأمت بن �س���بيب مبنطقة ال�س���هلة ال�س���مالية، 
اأن التكنولوجي���ا مت�س���ارعة يف تطوي���ر  مبيًن���ا 
ا�س���تخدامات تولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة من 
الطاق���ة ال�سم�س���ية، و”نطم���ح لتوف���ري اأحدث 
التكنولوجيا لكونها تتفق مع اخلطوات القادمة 
حلكومة اململكة يف اعتماد الطاقة النظيفة بدل 
عن الفكرة التقليدية ال�س���ابقة بتخزين الطاقة 
يف بطاريات وتوفريها يف اأوقات اأخرى وخا�سة 

بالفرة امل�سائية”.
واأ�س���اف “انن���ا نعتم���د اأنظم���ة تتوافق مع 
مو�س���وع الرب���ط بال�س���بكة احلكومي���ة لتوفري 
الطاق���ة وبيعها، ثم نق���وم ب�رشائها يف الفرات 
الت���ي تكون ال�س���م�س غري م�س���عة، مثل الفرة 
الليلي���ة، وه���ذه الطريقة �س���توفر مبالغ طائلة 
خا�س���ة اأن التكلفة الكب���رية تركز على توفري 

بطاريات الليثيوم.
وتوقع رئي����س جمل�س الأوق���اف اجلعفرية 
توفري 3 اأرباع التكلفة والقت�س���ار على الربع، 
وذلك عائد اإلى اأن ال�س���فائح قيمتها ل تتجاوز 
قيمة البطاري���ات والأنظم���ة التقليدية، موؤكدا 
اإلى اأنه �سيتم الآن اعتماد �سيا�سة ربط ال�سبكة 
بال�س���بكة احلكومي���ة، و�س���يتم بي���ع الطاقة يف 

الفرة ال�سباحية و�رشاءها يف الفرة امل�سائية.
وا�س���تطرد بالقول اإن امل�س���طحات �سيتم 
الزجاجي���ة  الأل���واح  وتركي���ب  ا�س���تغاللها، 
امل�س���تخدمة يف تغطية املب���اين لتوليد الطاقة 
ال�سم�س���ية، وتوج���د تقنية �س���وي�رشية واأوروبية 
بخ���الف التقني���ة العادي���ة املتوف���رة والتقنية 

املتوافرة يف ال�سني.
ولفت اأن اإدارة الأوقاف اجلعفرية تريد الآن 
اعتماد معيار مقبول اأو تكنولوجيا با�سراطات 
م�ستقبلية حتى ل ت�سطر ل�ستبدالها م�ستقبال، 

م�س���يفا اأن اخلط���وات القادم���ة من ال�س���عب 
املجازف���ة وا�س���تخدام الأ�س���لوب التقليدي يف 
تولي���د الطاق���ة بالأجهزة البدائي���ة التي كانت 
متوافرة، حيث اإن ال�سفائح التي كانت تو�سع 
فوق اأ�سطح املباين �سيتم نقلها اإلى الواجهات 
و�ست�س���تخدم فيه���ا تقني���ة املونو احل�سا�س���ة 
لتوليد الطاقة ال�سم�سية من اأي م�سدر �سوئي 

حتى الإ�ساءة العادية.
وكان وزي���ر الكهرب���اء واملاء عبداحل�س���ني 
مريزا قد قال موؤخًرا اإن مبادرة الطاقة ال�سم�سية 

يف املاآمت واحل�سينيات تاأتي ان�سجاماً مع اخلطة 
الوطنية لال�ستفادة من الطاقة املتجددة التي 
تتم متابعتها من قبل وحدة الطاقة امل�ستدامة 
برئا�س���ة وزير �س���وؤون الكهرباء وامل���اء. وذكر 
اأن �س���عر وحدة الكهرب���اء املنتجة م���ن الطاقة 
ال�سم�س���ية قد انخف����س بدرجة كبرية واأ�س���بح 
اأرخ�س من �س���عر الوحدة التي تنتجها احلكومة 
من خالل املحط���ات احلرارية التي تعمل بالغاز 
الطبيعي، وهناك موؤ�رشات قوية اأن �س���عر وحدة 
الكهرب���اء من الطاق���ة املتجددة �سي�س���تمر يف 
�لهبوط بن�صبة ت�صل �إلى 20 % اإ�سافية يف حال 
ايجاد �س���وق تناف�س���ية وبكف���اءة عالية لتزويد 
وتركيب اأنظمة الطاقة ال�سم�سية. واأردف الوزير 
بذكر الفوائد املرتبة على ا�ستخدامات الطاقة 
املتجددة، منه���ا توفري كميات كبرية من الغاز 
الطبيعي ميكن ال�س���تفادة منها يف امل�س���اريع 
الكربى ال�س���راتيجية، وكذلك املحافظة على 
البيئ���ة، حي���ث اإن الطاقة املتج���ددة هي طاقة 
نظيف���ة ول تت�س���بب يف انبعاث���ات حرارية وهي 
طاقة م�س���تدامة ول تن�س���ب، و�س���توفر فر�س 
عم���ل جدي���دة للمواطنني وال����رشكات الوطنية، 
بالإ�س���افة الى اأن ذلك �سي�س���اهم يف ا�ستيفاء 
والقليمي���ة  الدولي���ة  لاللتزام���ات  البحري���ن 

واملحلية.

• رئي�س الأوقاف اجلعفرية متحدًثا لل�سحافيني	

“متكني” يناق�س ا�ضرتاتيجيته 2018-2020 اخلمي�س 
“اأوابك” ت�ضتعر�س م�ضرية التعاون البرتويل بالكويت 

مب�ساركة وزير النفط 

املنام���ة - وزارة النفط: �س���ارك وزير 
النفط، ال�س���يخ حممد بن خليفة اآل خليفة 
يف الجتم���اع التا�س���ع والت�س���عون ملجل�س 
وزراء منظم���ة الأقطارالعربي���ة امل�س���درة 
للب���رول )اأواب���ك( الذي احت�س���نته دولة 
الكويت اأم����س الأحد 10 دي�س���مرب 2017 
برئا�س���ة جمهوري���ة م����رش العربي���ة، حيث 
ناق����س الجتم���اع  اأو�س���اع �س���وق النف���ط 
العامل���ي والأمور املتعلق���ة بقطاع النفط 

والغاز.
 وعربرَّ وزي���ر النفط عن بالغ �س���عادته 
بامل�س���اركة يف اجتماع )اأوابك( مع اأ�سقائه 
الوزراء امل�سئولني عن قطاع النفط والغاز 
يف الدول الأع�س���اء يف اأوابك ل�س���تعرا�س 

ومناق�سة العديد من املو�سوعات املهمة 
ذات العالقة مب�س���رية التع���اون البرويل 
���بل  امل�س���رك بني الدول الأع�س���اء وال�سُّ
الكفيل���ة لدع���م وتعزي���ز هذه امل�س���رية، 
موؤك���داً باأن ه���ذا الجتماع ال�س���نوي ُيعقد 
عل���ى  املطروح���ة  املوا�س���يع  ملناق�س���ة 
ج���دول الأعم���ال والت���ي ت�س���بُّ يف تعزيز 
التع���اون والتن�س���يق؛ ف�س���اًل ع���ن تبادل 
الآراء حول اأو�س���اع �س���وق النفط العاملي 
والأم���ور املتعلق���ة بقطاع النف���ط والغاز، 
منوهاً اأن مثل هذه الجتماعات ُت�س���اهم يف 
ل اإلى النتائج الإيجابية التي تخدم  التو�سُّ
قطاع النفط والغاز واقت�س���اديات الدول 

الأع�ساء. 

املنام����ة - متك����ني: يعت����زم �س����ندوق 
العمل “متكني” اإقامة املنتدى الت�س����اوري 
ال�س����نوي يوم اخلمي�س املقبل 14 دي�س����مرب 
2017 يف فن����دق الريتز كارلتون ملناق�س����ة 
القادم����ة  لل����دورة  ا�س����راتيجيته اجلدي����دة 

.2018-2020
وتاأتي ال����دورة ال�س����راتيجية اجلديدة 
بعد انتهاء الدورة ال�س����ابقة 2015-2017 
والت����ي متنّ الركي����ز فيه����ا على الأث����ر الذي 
قدنّمه متكني لعمالئه خالل ال�س����نوات الع�رش 
املا�س����ية، بال�س����تناد عل����ى ث����الث ركائ����ز 
اأ�سا�س����ية وهي التمحور حول العمالء وتعزيز 

اجلودة وحتقيق النتائج.
واأع����رب الرئي�����س التنفيذي ل�س����ندوق 
العمل “متك����ني”، اإبراهيم حممد جناحي عن 
ا�ستعداد متكني للمرحلة النتقالية اجلديدة 

وقال “نح����ن يف متكني نحر�س على حتديث 
ا�س����راتيجيتنا ب�سكل م�س����تمر لتتما�سى مع 
التغريات املت�سارعة يف �سوق العمل، بهدف 
حتقيق م�س����اعينا يف تطوير مهارات الأفراد 
وتعزي����ز مكان����ة القط����اع اخلا�����س كمح����رنّك 

اأ�سا�س للنمو القت�سادي يف اململكة”.
واأ�ساف “مت �سياغة هذه ال�سراتيجية 
بعد اإجراء العديد من الدرا�س����ات والأبحاث، 
والطالع على واقع �سوق العمل واحتياجاته، 
اآراء ومقرح����ات اجلمه����ور  اإل����ى  والتع����رنّف 
الكرمي من خالل قنوات التوا�سل املختلفة، 
واللق����اءات الدوري����ة م����ع اللج����ان املمثل����ة 
للقطاعات وجماعات الركيز وغريها، ونحن 
ه دع����وة مفتوحة حل�س����ور املنتدى اإلى  نوجنّ
كل من يرغ����ب يف م�س����اركتنا روؤاهم القيمة 

حول ا�سراتيجية وبرامج متكني”.
• وزير النفط	



عن  لتموين  الشام  ست  شركة  تعلن 
احسان  محمود  بالسيد:  عالقتها  قطع 
الشخصية  البطاقة  صاحب  احلمصي 
رقم: 710725167 )سوري اجلنسية ( والذي  
عن  نعلن  لهذا  فرع...  مدير  يعمل   كان 
قطع عالقتنا به وان شركتنا غير مسؤولة 
عن أي اتفاق سابق او حالي قام به املذكور 
يتعامل  من  كل  ونحمل  الشركة  باسم 

معه املسؤولية القانونية عن ذلك.

قطع عالقة

 بناء على قرار الشركاء في شركة شركة جمان اخلليج العقارية ذ.م.م، املسجلة مبوجب 
القيد رقم 90893، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / شركة النبهان لالستشارات 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: شرة النبهان لالستشارات ذ.م.م

الهاتف : 38888682 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة جمان اخلليج العقارية ذ،.م.م
سجل جتاري رقم 90893

 بناء على قرار مالك شركة السعدون للصناعات الورقية ش.ش.و )شركة الشخص الواحد(، 
سجل جتاري رقم 92438، فقد تقرر تصفية الشركة تصفية اختياريا وتعيني السيد / كمال 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: الهاتف : 39997774 )973+(

البريد االلكتروني: moza@alsaadoon.com     املنامة - مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
التاريخ: 2017/12/7
سجل رقم 92438

اعالن بحل وتصفية

 بناء على قرار املساهمني في شركة مرسى للفنادق ش.م.ب )مقفلة(، املسجلة على قيد 
رقم 62732، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / سوبرمانيام بورشوثمان - مصفيا 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: الهاتف : 39041655 )973+(

puru_jenina@batelco.com.bh

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة  مرسى للفنادق ش.م.ب )مقفلة(
سجل جتاري رقم 62732

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليها مالك شركة رواق للهندسة ش.ش.و ملالكها سلمان علي 
القانوني  الشكل  حتويل  طالباً   ،49719 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 
للشركة املذكورة إلى شركة  ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

50٫000.000 دينار بني كل من:
1- سلمان علي سلمان علي

2- جميل احمد ميرزا علي عبدالرضا

التاريخ: 07/12/2017
القيد: 49719

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إعالن رقم )1( لسنة 2017 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تقدم إلينا السيد: احمد ميرزا علي عبدالرضا بطلب حتويل احملل التجاري التالي:

 الى السيد / جميل احمد ميرزا علي عبدالرضا 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تاريخ 29/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2017-172599( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

رتـــوش34466-2

االسم التجاريرقم القيد

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها شنغهاي هت ذ.م.م واملسجلة حتت قيد رقم 117805، بطلب تغيير 

االسم التجاري من:
SHANGHAI HUT W.L.L    شنغهاي هت ذ.م.م

SHAWATI AL KHALEEJ W.L.L   لتصبح: شواطىء اخلليج ذ.م.م

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

التاريخ: 10/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير االسم التجاري

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة احملامي حسني اخملرق 
نيابة عن مؤسسة السيد محفوظ العالي ملالكها السيد سعيد محفوظ حسن 
ابراهيم  واملسجلة مبوجب قيد رقم 1674، بطلب حتويل املؤسسة الفردية بكامل 
)خمسمائة   500000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  فروعها 
ألف( دينار بحريني وذلك بإدخال كل من السيد باقر سعيد محفوظ حسن والسيد 

موسى السيد سعيد محفوظ حسن كشركاء معه في السجل

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

التاريخ: 7/12/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
إعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة/ شركة طاهر 
خان للدعاية واالعالن ش.ش.و وبطلب تغيير االسم التجاري للفرع األول:

من:شركة طاهر خان للدعاية واالعالن ش.ش.و
Tahir Khan Publicity and advertising CO SPC

إلى: شركة تريندت ألنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب ش.ش.و
Trident Admin and Support

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

التاريخ: 07/12/2017
CR2017-188559 :رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

املستأنف / يوسف اسماعيل مظفر، ضد املستأنف ضدهم:
1- شركة وسائل البحرين ذ.م.م العنوان: شقة 1 - مبنى 2778 - مجمع 536 الدراز

2- الشركة البحرينية الكويتية للتأمني، العنوان: بواسطة مكتب وكيلتها احملامية/ 
زينات املنصوري

3- الريان لإلعالن، العنوان: شقة 15 - مبنى 1723 - طريق 516 - مجمع 205 احملرق
طلبات االستئناف: 1- النظر في موضوع صرف األمانة بصورة متكاملة

2- تقدير األتعاب ما يليق به كخبير

لذا تعلن احملكمة املستأنف ضده الثاني بأن يحضر شخصياً أو يحضر من ميثله 
قانوناً جلسة 2017/11/22م وإال ستسير احملكمة في حقه حضورياً، ليعلم.

وزارة العدل والشئون االسالمية - إدارة احملاكم
CS3000980637 :رقم الدعوى: 03/2017/01270/9   -   رقم الكتاب

رقم الدعوى: 02/2013/7475/9
التاريخ: 2/11/2017

احملكمة: االستئناف العليا املدنية 3
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عواصم - وكاالت: 

و�س���ل وف���د �لنظ���ام �ل�س���وري، �لأح���د، �إلى 
جنيف للم�ساركة يف �ملحادثات �لتي ترعاها �لأمم 

�ملتحدة.
وجاءت ع���ودة وف���د �لنظام �إل���ى جنيف بعد 
�س���غوط رو�س���ية وحتذيرات املبعوث الأممي من 

تداعيات تعطيل اأي طرف للمفاو�سات.
وكانت اجلولة الثانية من مفاو�س���ات جنيف 
بن�س���خته الثامنة ا�س���توؤنفت الثالثاء باجتماعات 
بني وفد املعار�س���ة ال�س���ورية واملبعوث الأممي 
�س���تيفان دي مي�س���تورا، ال���ذي اأعل���ن اأن اجلولة 
احلالية ميكن اأن تتوا�س���ل حتى اأوا�س���ط ال�سهر 

احلايل.
يف املقابل، قال اأع�س���اء يف وفد املعار�س���ة 
اإن �س���غوطا اأوروبي���ة واأمريكية مور�س���ت عليهم 
لتجمي���د مطل���ب رحيل الأ�س���د والقب���ول بتمثيل 
يف  الك���ردي”  الدميقراط���ي  الحت���اد  “ح���زب 
املباحث���ات. وانطلقت اجلول���ة الثامنة من جنيف 
نهاية نوفمرب، واأعلن دي مي�س���تورا اأنها �ست�سمل 
مفاو�س���ات مبا�رشة بني املعار�سة والنظام حول 
الإ�س���الحات الد�س���تورية والنتخابي���ة م���ن خالل 
مفاو�س���ات مبا����رشة ب���ني الطرف���ني، لك���ن وفد 
النظ���ام تاأخ���ر يوم���ا واحدا ع���ن الو�س���ول وغادر 
بعد يوم���ني متهما املعار�س���ة بتلغي���م الطريق 

اإل���ى املحادثات من خالل اإ�رشاره���ا على األ يكون 
لالأ�س���د اأي دور موؤق���ت يف النتق���ال ال�سيا�س���ي 
ب�سوريا لت�س���تاأنف اجلولة الثامنة من املحادثات 
بعد انق�ساء ا�سرتاحة الأيام الثالثة، بح�سور وفد 
املعار�س���ة وغياب وفد النظام الذي قرر العودة 

متاأخرا.
م���ن جانب اآخ���ر، متكن مقاتل���و “د�ع�ش” من 
ا�ستعادة اأرا�ٍض يف حمافظ اإدلب يف �سمال �سوريا 
اإثر ا�س���تباكات مع تنظيم اآخ���ر، وذلك بعد نحو 4 
�س���نوات من طردهم من املنطقة، بح�سب ما اأفاد 

املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وقال املر�سد ال�س���وري اإن “د�ع�ش” �سيطر 
على قرية با�س���كون بعد ا�س���تباكات م���ع “هيئة 
حترير �ل�سام”. وجاء ذلك بعد اأيام من املواجهات 
ب���ني تنظي���م “د�ع����ش” وهيئة حترير �ل�س���ام يف 
حمافظ���ة حماة املج���اورة متكن خالله���ا التنظيم 
املتط���رف م���ن ال�س���يطرة على جمموع���ة قرى يف 

�سمال �رشقي املحافظة، بح�سب املر�سد.
وال�س���يطرة عل���ى با�س���كون تعي���د تنظي���م 
“د�ع����ش” اإلى اإدل���ب بعد نحو اأربع �س���نوات من 

ط���رده من املحافظ���ة الواقع���ة يف �س���مال غربي 
�س���وريا. وخ�رش “د�ع�ش” يف الآون���ة الأخرية معظم 
الأرا�س���ي الت���ي كان ي�س���يطر عليها يف �س���وريا 

والعراق، وخ�سو�سا مدينتي الرقة واملو�سل.
العملي���ات  انط���الق  م���ن  ع���ام  نح���و  وبع���د 
الع�س���كرية من املو�سل يف �س���مال العراق، اأعلن 
رئي�ض ال���وزراء العراقي حيدر العبادي، ال�س���بت، 
�س���يطرة قوات���ه “ب�س���كل كام���ل” عل���ى احلدود 
ال�س���ورية العراقية، موؤكدا “انتهاء احلرب” �س���د 

تنظيم “د�ع�ش”.

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

قرقا�ض: عقم خيارات العرب مع القد�ض �سببه “الربيع العربي”
دبي - العربية.نت: 

قال وزير الدول الإماراتية لل�س���وؤون اخلارجية اأنور قرقا�ض، اأم�ض الأحد، اإن عقم اخليارات العربية 
يف مواجهة اأزمة قرار القد�ض هو نتيجة طبيعية لال�ستقطاب الذي ت�سبب فيه “الربيع العربي”، م�سيفا 

يف تغريدة ن�رشها على ح�سابه يف تويرت “حالنا اليوم ل ي�رش والعالج لي�ض يف جلد الذات”.
وكان قرقا����ض متوجها اإلى القاهرة للم�س���اركة يف اجتماع جمل�ض اجلامعة العربية الطارئ، ب�س���اأن 
تداعيات القرار الأمريكي حول القد�ض ال�رشيف. وكتب “و�س���لنا القاهرة للم�س���اركة يف اجتماع جمل�ض 
اجلامعة العربية الطارئ ب�س���اأن تداعيات الق���رار الأمريكي حول القد�ض ال�رشيف، من ال�رشوري اأن يخرج 
املجل����ض بخطة عمل وا�س���حة جتاه هذا التحدي اجل�س���يم”. ويف وقت �س���ابق، اعترب اأن���ور قرقا�ض قرار 

الرئي�ض الأمريكي العرتاف بالقد�ض عا�سمة لإ�رشائيل، مبثابة هدية للتطرف.
وق���ال قرقا����ض، خ���الل موؤمتر اأمن���ي يف البحرين يوم ال�س���بت: “مث���ل تلك الق���رارات تعترب هدية 

للتطرف”، م�سريا اإلى اأن املتطرفني واملت�سددين �سي�ستخدمون ذلك لت�سعيد لغة الكراهية.
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القاهرة - رويترز:

قالت م�س���ادر اإن قم���ة ثنائية جتمع 
بني الرئي�ض امل�رشي عبدالفتاح ال�سي�سي، 
ورئي����ض ال�س���لطة الفل�س���طينية حمم���ود 
عبا����ض، �س���تعقد يف العا�س���مة امل�رشي���ة 
القاه���رة الي���وم الثن���ني؛ لبحث ق�س���ية 

القد�ض قبيل انعقاد القمة الإ�سالمية.
الرئا�س���ة  با�س���م  املتح���دث  وق���ال 
ال�سي�س���ي  اإن  را�س���ي،  ب�س���ام  امل�رشي���ة 
وج���ه الدعوة لعبا����ض “لعقد قم���ة ثنائية 
ت�س���اورية يف القاهرة.. لتن���اول التطورات 
املتح���دة  الولي���ات  باع���رتاف  اخلا�س���ة 
و�س���بل  لإ�رشائي���ل،  عا�س���مة  بالقد����ض 
التعام���ل م���ع الأزم���ة مب���ا يحف���ظ حقوق 
ال�سعب الفل�س���طيني ومقد�ساته الوطنية 
وحق���ه امل�رشوع يف اإقامة دولته امل�س���تقلة 
وعا�سمتها القد�ض ال�رشقية”. و�سبق قرار 
القمة الثالثية ات�س���الت اأجراها ال�سي�سي 
مع عبا����ض والعاهل الأردين امللك عبداهلل 
الث���اين، اإذ تلق���ى املل���ك الأردين، اأم����ض 
الأحد، ات�س���ال هاتفيا من ال�سي�سي، جرى 
خالل���ه بحث التطورات املتعلقة بالقد�ض، 

يف اأعقاب القرار الأمريكي.

القدس المحتلة - اف ب: 

عل���ى  الإ�رشائيلي���ني  اآلف  تدف���ق 
�س���وارع تل اأبيب؛ احتجاجا على الف�س���اد، 
داعني رئي����ض الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني 

نتانياهو اإلى ال�ستقالة.
وقدرت و�س���ائل اإع���الم حملية خروج 
�أك���ر م���ن 10 اآلف �س���خ�ض، ال�س���بت، يف 
مظاهرات اأ�سبوعية. كما نظمت مظاهرات 

اأ�سغر يف مدن اخرى.
يف  امل�س���اركني  اأع���داد  وت�س���اعدت 
الأ�س���ابيع الأخ���رية م���ع ت�س���اعد اتهامات 
وحلفائ���ه  نتانياه���و  �س���د  الف�س���اد 

ال�سيا�سيني.
املظاه���رات  تل���ك  منظم���و  وياأم���ل 
اإل���ى اأن توؤدي ه���ذه التحركات ال�س���عبية 
اإل���ى ممار�س���ة �س���غوط عل���ى ال�س���لطات 
لتوجيه اتهام���ات تطيح يف نهاية املطاف 

بنتانياهو من ال�سلطة.
يف  ل�س���تجواب  نتانياه���و  وخ�س���ع 
ق�س���يتني، وقالت ال�رشطة اإنها ت�ستبه يف 
تورطه يف ق�س���ايا ر�س���وة وف�س���اد وخرق 
ثق���ة. وكرر نتانياهو اإن���كاره لتلك التهم، 
التي و�س���فها باأنها “مطاردة �س���احرات” 

نظمتها و�سائل اإعالم معادية له.

نيويورك - أ ف ب:

قال امللياردير ال�سيني غوو وينغي، 
الذي طلب اللجوء ال�سيا�سي اإلى الوليات 
املتحدة بع���د اتهامه م�س���وؤولني يف بالده 
بالف�ساد، اإنه يريد “تغيري النظام ال�سيني 

ودفعه اإلى الدميقراطية”.
واأ�س���اف “اأري���د اأن اأحاول الو�س���ول 
اإل���ى دولة قانون، اإل���ى الدميقراطية، اإلى 
احلرية، اإنه هديف النهائي، تغيري النظام”، 

وفق ما ذكرت وكالة فران�ض بر�ض.
واأكد غوو معلومات ن�رشتها �س���حيفة 
“وول �س���رتيت جورنال” تفيد باأن عنا�رش 
يف  زاروه  ال�س���ينية  للحكوم���ة  تابع���ني 
�س���قته يف نيوي���ورك، قائ���ال: “اإن هدفهم 
الوحيد هو اإ�سكاتي واأن اأتوقف عن ك�سف 

امل�سوؤولني الفا�سدين”.
وعن “اأ�س���لحته” يف �س���عيه لإ�س���قاط 
النظ���ام، اأ�س���اف غ���وو: “لدي ت�س���جيالت 
لأك���ر م���ن 100 �س���اعة من احل���وارات”، 
موؤكدا اأن “التهديد بالن�س���بة اإليهم كبري 

جد�”.
ولتحقيق هدفه “خالل 3 �سنو�ت” اإذا 
كان ذل���ك ممكنا، ينوي غوو اأن يطلق قبل 
نهاية دي�س���مرب اجلاري “من�س���ة اإعالمية” 

لك�سف عيوب النظام ال�سيوعي.
وق���ال: “ل ميك���ن لأح���د اأن يوقفني، 

لدي مال كثري لتحقيق ذلك”.

سيول - أ ف ب: 

�س���تفر�ض كوريا اجلنوبي���ة عقوبات 
اأحادية اإ�س���افية عل���ى كوريا ال�س���مالية، 
ح�س���بما افاد تقرير اأم�ض الأحد، يف حماولة 
جديدة من �س���يول لل�س���غط عل���ى بيونغ 
يانغ بع���د اإجرائها �سل�س���لة م���ن التجارب 
ال�س���اروخية اأدت اإلى ت�س���اعد التوتر يف 
املنطق���ة. وياأتي الق���رار الكوري اجلنوبي 
يف اأعق���اب زي���ارة ن���ادرة اأجراها م�س���وؤول 
اأممي رفيع امل�س���توى لكوريا ال�س���مالية، 
دع���ا خالله���ا اإلى اإج���راء حوار ب���ني بيونغ 
يانغ واملجتمع الدويل لتفادي ح�سول اأي 
“�س���وء تقدير” تكون تداعياته كارثية يف 

الأزمة النووية اخلطرية.
وت�س���كل العقوبات التي �ستفر�سها 
�س���يول، احلزم���ة الثاني���ة م���ن العقوبات 
الأحادي���ة على كوريا ال�س���مالية يف �س���هر 
واحد، ومن املرجح اأن تثري ردا غا�سبا من 
بيون���غ يانغ التي تنتق���د التعويل املفرط 

جلارتها اجلنوبية على الوليات املتحدة.
و�س���تدرج �س���يول 20 كيان���ا كوري���ا 
�س���ماليا بينها م�س���ارف و�رشكات جتارية 
و12 ف���ردا، بغالبيته���م م�رشفي���ون، على 

لئحة �سوداء اعتبارا من اليوم الثنني.

القاهرة - دب أ: 

اأعلن املتح���دث الع�س���كري امل�رشي، 
اأم�ض الأحد، مقت���ل عن�رش متطرف يف حملة 
لق���وات اإنفاذ القان���ون باجلي����ض الثالث 

امليداين و�سط �سيناء.
واأ�س���اف اأن الق���وات األق���ت القب�ض 
عل���ى عن�رشي���ن اآخرين م�س���تبه يف دعمهما 
العنا�رش الإرهابية، ف�س���ال عن “اكت�س���اف 

وتدمري 6 اأوكار وعبوتني نا�سفتني”.
ويف نهاية ال�س���هر املا�س���ي، متكنت 
ق���وات اجلي�ض من الق�س���اء على 3 عنا�رش 
اإرهابية و�سبط 5 اآخرين يف و�سط �سيناء.

ومتكنت اأي�س���ا من �س���بط عربة ربع 
نق���ل به���ا كمية كب���رية من امل���واد، التي 

ت�ستخدم يف ت�سنيع العبوات النا�سفة.
كم���ا مت تدم���ري 8 اأوكار وعرب���ة دفع 
رباعي و3 دراجات نارية خا�س���ة بالعنا�رش 
التكفريي���ة، و�س���بط عرب���ة نق���ل حممل���ة 

بكمية كبرية من املواد املخدرة.

عمان - اف ب: 
اأعل���ن اجلي����ض الأردين، اأم����ض الأحد، 
حتطم طائ���رة تابعة ل�س���الح اجلو امللكي 
كان���ت يف طلع���ة تدريبي���ة اإثر خل���ل فني 
وجناة طاقمها املوؤلف من طيار ومتدرب.

ونق���ل بي���ان ع���ن م�س���در ع�س���كري 
للق���وات  العام���ة  القي���ادة  يف  م�س���وؤول 
امل�س���لحة الأردني���ة قول���ه اإن���ه “يف مت���ام 
ال�ساعة العا�رشة واأربعني دقيقة من �سباح 
اأم����ض الأح���د، تعر�س���ت اإح���دى طائ���رات 
التدري���ب التابع���ة ل�س���الح اجل���و امللكي 
الأردين من نوع )جروب( اإلى خلل اأدى اإلى 
�سقوطها يف منطقة بليال حمافظة جر�ض” 
حو�يل 50 كيلومرتا �سمال عمان. واأو�سح 
اأن “طاقمها املوؤلف من املدرب والتلميذ 
متك���ن م���ن القف���ز باملظ���الت”، م�س���ريا 
اإلى اأنه “مت اإ�س���عافهما اإلى امل�ست�س���فى 

وحالتهما �لعامة جيدة”.

بغداد - أ ف ب:
�س���هدت العا�س���مة العراقي���ة بغداد 
كب���ريا  ع�س���كريا  عر�س���ا  الأح���د  اأم����ض 
احتف���ال ب���� “النت�س���ار الع�س���كري” على 
“د�ع����ش” ال���ذي اأعلن���ه رئي����ض ال���وزراء 
حيدر العبادي ال�س���بت. ويف �س���احة ن�سب 
اجلن���دي املجه���ول، يف املنطق���ة اخل�رشاء 
امل�س���ددة احلماية حيث املقار الرئي�س���ة 
للوزارات وال�سفارات، خ�سو�سا الأمريكية 
والربيطانية، اأقام���ت قطعات من خمتلف 
�س���نوف القوات العراقية عر�سا ع�سكريا 
يف ظل املروحيات والطريان احلربي الذي 
كان يجول يف ال�سماء. ورحب العبادي خالل 
العر�ض بعائالت “�ل�س���هد�ء” من القوات 
امل�س���لحة الذين �س���قطوا خ���الل املعارك 
�س���د اجلهادي���ني. وكان ب���ني احلا�رشين 
ن�س���وة مت�س���حات بال�س���واد مع اأطفالهن، 
بع�س���هن يحمل �س���ور اأقرب���اء لهن قتلوا 
يف املعارك. ويعد هذا “النت�س���ار” الأكرب 
الذي ي�س���هده العراق من���ذ اجتياح العراق 

بالعام 2003.

قمة ثنائية يف القاهرة 
ب�ساأن القد�ض

فلسطين المحتلة

الصين

كوريا الجنوبية

تظاهرة حا�سدة �سد 
ف�ساد نتانياهو

�مللياردير غوو يتعهد 
باإ�سقاط النظام ال�سيوعي

عقوبات جديدة بحق 
بيونغ يانغ 

عملية اأمنية ناجحة 
و�سط �سيناء

حتطم طائرة ل�سالح 
اجلو الأردين

بغداد حتتفل بالن�رش 
على “د�ع�ش”
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اأي حل يف اليمن لن يكون على ح�ساب اأمن وا�ستقرار املنطقة  �سعي عربي ال�ست�سدار قرار دويل يلغي “اعرتاف ترامب”

ب�سغط رو�سي.. وفد النظام ال�سوري ين�سم ملفاو�سات جنيف

قرار ترامب طوق جناة للمت�سددين... حممد بن زايد: حتذيرات من انزلق املنطقة اإلى دوامة عنف جديدة

بعد 4 �سنوات من طردهم... مقاتلو “د�ع�ش” يعودون لإدلب

ونقلت وكال���ة اأنباء الإمارات عن ال�س���يخ 
حمم���د قول���ه “اإم���كان اأن متثل ه���ذه اخلطوة 
ط���وق جناة للجماعات الإرهابي���ة والتنظيمات 
امل�س���لحة الت���ي ب���داأت بخ�س���ارة قواعدها يف 

املنطقة”.
وقال ويل عه���د اأبوظبي اإن ق���رار ترامب 
م���ن جانب واحد ينتهك قرارات الأمم املتحدة 
وحث وا�س���نطن عل���ى اأن “تراجع هذه اخلطوة 
وتعم���ل ب�س���كل اأ�سا�س���ي وموؤث���ر وحمايد يف 
�س���ياغة مبادئ �س���الم حقيقي يخ���دم اجلميع 

ويحقق التنمية وال�ستقرار يف املنطقة”.
بالكام���ل  القد����ض  اإ�رشائي���ل  وتعت���رب 
الفل�س���طينيون  الأبدي���ة. ويري���د  عا�س���متها 
ال�س���طر ال�رشق���ي من املدين���ة، ال���ذي احتلته 
اإ�رشائي���ل يف حرب العام 1967 و�س���مته فيما 
بعد يف خط���وة مل يعرتف بها املجتمع الدويل، 
عا�س���مة لدولتهم يف امل�ستقبل. ول توجد لأي 

دول اأخرى �سفارة هناك.
وانتقل ال�س���يخ حممد اإلى اليمن قائال اإن 
التحالف الذي تقوده ال�س���عودية والذي ي�سم 
دولة الإمارات ظل ملتزما بحل �سيا�سي لإنهاء 

احلرب التي بداأت يف العام 2015 عندما تقدم 
احلوثي���ون املدعوم���ون من اإي���ران اإلى مدينة 
ع���دن ال�س���احلية اجلنوبية مما اأج���رب الرئي�ض 
اليمني عبد ربه من�سور هادي على اخلروج من 

�لبالد.
واأ�س���اف اأن اأي حل يف اليم���ن “لن يكون 
على ح�س���اب اأم���ن وا�س���تقرار املنطق���ة ولن 
يكون على ح�س���اب متكني ميلي�سيا ع�سكرية 

تعمل خارج نطاق الدولة ومتثل تهديدا مبا�رشا 
على اأمن و�س���المة اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة واملنطقة”.
واأ�سار ويل عهد اأبوظبي اإلى اأن ال�سواريخ 
التي اأطلقت على مدن �سعودية بدعم وا�سح 
من قوى اإقليمية تريد ن�رش الفو�سى واخلراب 
يف املنطق���ة، كم���ا حتقق لها لالأ�س���ف يف مدن 

عربية اأخرى.

وقال ال�س���يخ حممد اإن اململك���ة العربية 
ال�س���عودية ودول���ة الإم���ارات تعم���الن عل���ى 
تخفي���ف معان���اة ال�س���عب اليمن���ي م���ن خالل 
والتنموي���ة  الإن�س���انية  امل�س���اعدات  تق���دمي 
للمناطق اخلا�سعة ل�سيطرة احلكومة املعرتف 
به���ا دوليا وفتحتا طرقا بري���ة وجوية وبحرية 
لإي�س���ال امل�س���اعدات الإن�س���انية اإلى املدن 

التي ل تزال حتت �سيطرة احلوثيني.

الق���رار  اإن  الع���رب  اخلارجي���ة  وزراء  وق���ال 
الأمريكي ب�س���اأن القد�ض “يقو�ض جهود حتقيق 
ال�س���الم ويعمق التوت���ر ويفجر الغ�س���ب ويهدد 
بدف���ع املنطق���ة اإل���ى هاوي���ة املزيد م���ن العنف 

والفو�سى واإراقة الدماء وعدم ال�ستقرار”.
واأ�س���اف البي���ان اأن ال���وزراء يوؤكدون رف�ض 
القرار الأمريك���ي واإدانته واعتب���اره “قرارا باطال 
وخرق���ا خطريا للقانون ال���دويل ولقرارات جمل�ض 
الأم���ن واجلمعي���ة العام���ة لالأم���م املتح���دة ذات 

ال�سلة”.
وكان ترام���ب ق���د اأعل���ن الأربع���اء املا�س���ي 
اعرتاف ب���الده بالقد�ض عا�س���مة لإ�رشائيل، وقال 
اإن ال�سفارة الأمريكية �ستنقل اإلى املدينة من تل 
اأبيب. واأثار القرار غ�س���ب العرب وحلفاء اأمريكا 

حول العامل.
وو�سف البيان قرار ترامب باأنه “تطور خطري 
و�س���عت به الولي���ات املتحدة نف�س���ها يف موقع 
النحي���از لالحت���الل وخ���رق القوان���ني والقرارات 

الدولي���ة، وبالت���ايل فاإنه���ا عزل���ت نف�س���ها كراع 
وو�سيط يف عملية �ل�سالم”.

واأك���د جمل����ض وزراء اخلارجي���ة يف بيان���ه اأن 
القد�ض ال�رشقية هي عا�سمة الدولة الفل�سطينية 
“التي لن يتحقق الأمن وال�س���تقرار وال�س���الم يف 
املنطق���ة اإل بقيامها حرة م�س���تقلة ذات �س���يادة 
على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات 
ال�رشعي���ة الدولي���ة ذات ال�س���لة ومبادرة ال�س���الم 

�لعربية”.
وق���ال الأمني الع���ام جلامعة ال���دول العربية 
اأحمد اأبو الغيط يف موؤمتر �س���حايف ردا على �سوؤال 
عن اإمكان اإلغاء مبادر ال�س���الم العربية، اإن العرب 
اإذا حاول���وا �س���حبها “كاأنهم يطلقون الر�س���ا�ض 
على اأنف�سهم. ل بديل لها”. وحذر وزراء اخلارجية 
من اأن “العبث بالقد�ض وحماولت تغيري الو�سع 
القان���وين والتاريخ���ي القائ���م فيه���ا وا�س���تمرار 
حم���اولت اإ�رشائي���ل - الق���وة القائم���ة بالحتالل 
- وتغي���ري الهوي���ة العربي���ة للمدين���ة والعتداء 

على مقد�س���اتها الإ�س���المية وامل�س���يحية، ميثل 
ا�س���تفزازا مل�ساعر امل�س���لمني وامل�سيحيني على 
امت���داد العامل���ني العربي والإ�س���المي”. وطالب 
ال���وزراء الوليات املتحدة باإلغ���اء قرارها قائلني 
يف البيان اإنهم يعلنون “مطالبة الوليات املتحدة 
باإلغ���اء قرارها حول القد����ض والعمل مع املجتمع 
ال���دويل عل���ى اإل���زام اإ�رشائي���ل بتنفي���ذ ق���رارات 
ال�رشعية الدولية واإنهاء احتاللها جلميع الأرا�س���ي 
الفل�س���طينية والعربي���ة املحتلة من���ذ الرابع من 
يونيو 1967 عرب حل �س���لمي ي�سمن قيام الدولة 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ض ال�رشقية �سبيال ل 
بدي���ل عنه لإنهاء ال�رشاع”. ودعوا الدول املختلفة 
اإلى العرتاف بالدولة الفل�س���طينية وعا�س���متها 
القد����ض ال�رشقي���ة. كم���ا وق���رر وزراء اخلارجي���ة 
عق���د اجتماع اآخر لهم يف موعد اأق�س���اه �س���هر من 
الآن “لتقيي���م الو�س���ع والتواف���ق عل���ى خطوات 
م�س���تقبلية يف �س���وء امل�س���تجدات، مب���ا يف ذلك 
عقد قمة ا�س���تثنائية عربي���ة يف اململكة الأردنية 
الها�س���مية” التي تراأ����ض ال���دورة احلالية للقمة 

�لعربية.

• ويل عهد اأبوظبي خالل ا�ستقباله وفدا من معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رشق الأدنى	

• جانب من اجتماع جمل�ض اجلامعة العربية الطارئ	

• وفد �لنظام �ل�سوري يف جنيف	

دبي - رويترز: 

حذر ويل عهد اأبوظبي ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان من اأن قرار الرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب العرتاف بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل ميكن اأن يكون طوق جناة للجماعات املت�شددة بعد 

النتكا�شة التي عانوا منها هذا العام.

وقال ويل العهد يف ت�شريحات اإىل وفد من معهد وا�شنطن ل�شيا�شة ال�شرق الأدنى اإن الإمارات 

تاأمل اأن تعيد وا�شنطن النظر يف قرارها.

واأثار قرار ترامب الذي يعد حتول يف ال�شيا�شة الأمريكية جتاه النزاع الفل�شطيني الإ�شرائيلي 

يف  لل�شالم  كو�شيط  وا�شنطن  دور  على  يوؤثر  قد  كما  العامل  حول  اأمريكا  وحلفاء  العرب  غ�شب 

ال�شرق الأو�شط.

القاهرة - وكاالت:

اأكد البيان اخلتامي ملجل�س جامعة الدول العربية، عقب الجتماع الطارئ على م�شتوى وزراء 

اخلارجية، على ال�شعي ل�شت�شدار قرار من جمل�س الأمن يوؤكد اأن قرار اأمريكا العرتاف بالقد�س 

عا�شمة لإ�شرائيل يتناق�س مع قرارات ال�شرعية الدولية.

وطالب وزراء خارجية الدول العربية الوليات املتحدة باإلغاء قرار العرتاف بالقد�س عا�شمة 

والأرا�شي  الفل�شطينية  الأرا�شي  باإعادة  مطالبتها  يف  الدويل  املجتمع  اإىل  والن�شمام  لإ�شرائيل، 

العربية الأخرى التي احتلتها يف حرب يونيو 1967.

طعن عن�رش اأمن اإ�رشائيلي يف القد�ض

مقتل خبري �سواريخ اإيراين بق�سف للتحالف
دب����ي - العربي����ة ن����ت: اأف����اد مرا�س����ل 
“�لعربي����ة” مبقت����ل ح�س����ني خ�����رشوي، خبري 
ال�س����واريخ الإي����راين، يف ق�س����ف طائ����رات 
التحال����ف اأم�����ض داخ����ل مديري����ة اأرح����ب يف 

�سنعاء.
وو�سلت قوات اجلي�ض اليمني اإلى ثالث 
مديري����ات حمافظ����ة احلديدة غ����رب البالد، 
يف ظ����ل ا�س����تمرار التقدم املي����داين الالفت 
وال�س����رتاتيجي لليوم الثالث على التوايل، 

باإ�سناد مكثف من مقاتالت التحالف العربي 
بقيادة ال�س����عودية، على وقع تهاٍو مت�سارع 

مليلي�سيا احلوثي النقالبية.
واأكدت وكالة الأنباء اليمنية الر�س����مية، 
يف وق����ت متاأخ����ر من م�س����اء ال�س����بت، اأنه مت 
ال�س����يطرة على مثلث “حي�ض اخلوخة”، وبدء 
الدخول اإلى مديرية التحيتا ثالث مديريات 
حمافظة احلدي����دة التي ت�س����ل اإليها قوات 

اجلي�ض اليمني.

ونقلت عن م�س����ادر ع�س����كرية اإن قوات 
اجلي�����ض الوطن����ي قام����ت بتطوي����ق مدين����ة 
حي�ش �لتي تبعد 10 كلم عن مدينة اخلوخة، 
وب����داأت عملية مت�س����ط امل����زارع والطرقات 

�سمال حي�ض.
كما دخلت وحدات م����ن اجلي�ض الوطني 
مديرية التحيتا ال�س����احلية، وفقا للم�سادر، 
وو�س����لت اإل����ى م����زارع الف����ازة يف �س����واحي 

مديرية زبيد.

القدس المحتلة - وكاالت:

 اأ�س���يب عن����رش اأمن اإ�رشائيل���ي بجروح من 
ج���راء اإقدام فل�س���طيني على طعن���ه يف مدينة 
القد����ض اأم����ض الأح���د، بالتزامن مع ا�س���تمرار 
املظاهرات يف الأرا�سي الفل�سطينية بعد قرار 
وا�سنطن العرتاف بالقد�ض عا�سمة لإ�رشائيل.

ونقلت فران�ض بر�ض عن املتحدث با�س���م 
ال�رشطة الإ�رشائيلية ميك���ي روزنفيلد، قوله اإن 
حار�ض الأمن اأ�س���يب بج���روح بالغة يف الهجوم 
ال���ذي وق���ع يف حمط���ة احلاف���الت املركزية يف 

القد�ض، بينما مت اعتقال املهاجم.
�أي���ام   3 الأربع���اء  ترام���ب  اإع���الن  واأث���ار 
م���ن املواجه���ات والتظاه���رات يف الأرا�س���ي 
 4 وا�ست�س���هد  املحتل���ة.  الفل�س���طينية 
فل�س���طينيني يف قط���اع غزة، اثنان يف ق�س���ف 
جوي اإ�رشائيلي بعد اإطالق �سواريخ من القطاع 
واآخران يف مواجهات على ال�رشيط احلدودي مع 

اإ�رشائيل.
واأم����ض الأحد، اندلعت مواجهات يف مدينة 
اخللي���ل وخميم العروب القري���ب منها، جنوب 
ال�س���فة الغربي���ة املحتل���ة، مم���ا اأدى اإ�س���ابة 
فل�سطيني واحد بالر�سا�ض املطاطي، بح�سب 

وزارة ال�سحة الفل�سطينية.
اجلي����ض  اأعل���ن  منف�س���ل،  تط���ور  ويف 
الإ�رشائيلي انه هدم نفق���ا تابعا حلركة حما�ض 
ميتد من قطاع غزة اإلى الأرا�س���ي الإ�رشائيلية، 
مرتب���ط  غ���ري  الأم���ر  ه���ذا  اأن  اأو�س���ح  لكن���ه 
بال�ستباكات والحتجاجات الأخرية يف الأرا�سي 

الفل�سطينية احتجاجا على قرار ترامب.
ال�س���حة  وزارة  يف  م�س���وؤولون  وق���ال 
�س���خ�ض   1100 م���ن  اأك���ر  اأن  الفل�س���طينية 
اأ�س���يبوا يف مواجه���ات مع اجلي����ض الإ�رشائيلي 
والر�س���ا�ض  للدم���وع  امل�س���يل  الغ���از  ج���راء 
املطاطي والر�س���ا�ض احلي، من اخلمي�ض اإلى 

ال�سبت.

القدس المحتلة - أ ف ب:
 �س���جلت تظاه���رات جدي���دة يف ال����رشق 
الأو�س���ط ودول اأخ���رى اأم����ض الأح���د احتجاجا 
على ق���رار الرئي�ض الأمريك���ي دونالد ترامب 
العرتاف بالقد����ض عا�س���مة لإ�رشائيل، فيما 
توج���ه رئي����ض ال���وزراء الإ�رشائيل���ي بنيامني 
نتنياهو اإلى اأوروبا على وقع ا�ستمرار التوتر 

يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
وو�س���ف الرئي����ض الرتك���ي رج���ب طيب 
اردوغان اأم�ض اإ�رشائي���ل باأنها “دولة �إرهابية 
تقتل الأطفال”، موؤكدا انه “�سينا�س���ل بكل 
�ل�س���بل” �س���د اع���رتاف الولي���ات املتح���دة 

بالقد�ض عا�سمة للدولة العربية.
يف  ن���اري  خط���اب  يف  اردوغ���ان  وق���ال 
�سيوا�ض )و�سط( اإن “فل�سطني �سحية بريئة 
)...( ام���ا ا�رشائي���ل فهي دول���ة اإرهابية، نعم، 
�إرهابي���ة”، م�س���يفا “لن ن���دع القد�ض حتت 

رحمة دولة تقتل الأطفال”.
من جهته، دعا البابا فرن�س���ي�ض، يف بيان، 
اجلمي���ع اإلى احلكمة وال���رتوي من اجل جتنب 

دو�مة جديدة من �لعنف.
وب���داأ نتنياه���و زي���ارة اإلى فرن�س���ا للقاء 
الرئي����ض الفرن�س���ي اميانويل ماك���رون على 
اأن ينتقل اإلى بروك�س���ل اليوم الثنني للقاء 

وزراء خارجية الحتاد الأوروبي.
نتنياه���و  انتق���د  جولت���ه،  ب���دء  وقبي���ل 
“النف���اق” الأوروبي؛ ب�س���بب الإدانات لقرار 
ترامب، موؤكدا وجوب انتقاد ال�سواريخ التي 

تطلق من قطاع غزة اأي�سا.
وقال نتنياهو الذي يواجه اأي�سا انتقادات 
حادة من امل�س���وؤولني الأوروبيني حول البناء 

ال�س���تيطاين، “اح���رتم اأوروب���ا، ولكنني غري 
م�ستعد لقبول معايريها املزدوجة”.

واأثار اإعالن ترامب حول القد�ض تظاهرات 
يف خمتلف الدول العربية والإ�س���المية وحتى 

�لأوروبية.
ففي لبنان، ا�س���تخدمت قوى الأمن الغاز 
امل�س���يل للدموع وخراطيم املياه اأم�ض الأحد 
لتفري���ق مئ���ات امل�س���اركني يف تظاه���رة يف 

حميط �سفارة الوليات املتحدة يف بريوت.
وجتم���ع مئ���ات املتظاهري���ن املوؤيدين 
للفل�س���طينيني يف حميط ال�سفارة الأمريكية 
ال�س���مالية  بال�س���احية  عوك���ر  منطق���ة  يف 
للعا�سمة بريوت، وفق مرا�سل وكالة فران�ض 

بر�ش.
وحم���ل املتظاه���رون اإعالما فل�س���طينية 
مطلق���ني  الفل�س���طينية  الكوفي���ة  وارت���دوا 
هتاف���ات �س���د ترام���ب. واأح���رق ع���دد منهم 

جم�س���ما للرئي����ض الأمريكي على وق���ع اأغان 
وطنية.

ويف القاه���رة، تظاه���ر ط���الب واأ�س���اتذة 
جامع���ات يف جامع���ة الأزهر العريقة، بح�س���ب 
متح���دث با�س���م اجلامع���ة. واأظه���رت �س���ور 
انت�رشت ع���رب و�س���ائل التوا�س���ل الجتماعي 
مئ���ات م���ن املتظاهري���ن. وتظاه���ر ع����رشات 

الطالب يف جامعتني م�رشيتني اأخريني.
ونظم ع�رشات الآلف من املغاربة تظاهرة 
بالعا�س���مة  الرئي�س���ي  ال�س���ارع  يف  حا�س���دة 
الرباط، وتعترب هذه اأكرب مظاهرة �س���د قرار 
ترام���ب يف املغرب منذ ب���دء الحتجاجات بعد 

اإعالن القرار الأ�سبوع املا�سي.
امل�س���لمني  اآلف  تظاه���ر  كذل���ك، 
الندوني�س���يني اأم�ض يف جاكرتا اأمام ال�سفارة 
الأمريكي���ة، يف اأك���رب ال���دول ذات الغالبي���ة 
الإ�سالمية جلهة التعداد ال�سكاين، تعبريا عن 

غ�سبهم حيال القرار الأحادي الأمريكي.
ورفع املتظاهرون الإعالم الفل�س���طينية 
ورايات كتب عليها “نحن مع الفل�سطينيني” 

و “�سلوا لفل�سطني”.
وكان ق���رار ترامب اأث���ار اإدان���ات دولية 
وحتذي���رات من ان���زلق املنطقة اإل���ى دوامة 

عنف جديدة.
وم���ن املق���رر اأن ي���زور نائ���ب الرئي����ض 
الأمريكي ماي���ك بن�ض املنطقة يف وقت لحق 
هذا ال�س���هر، ولكن م�س���وؤولني فل�سطينيني 
اأكدوا اأن الرئي�ض الفل�سطيني حممود عبا�ض 

لن يلتقيه.
واجلمعة، اأعلن �سيخ الأزهر اأحمد الطيب 
رف�سه “ب�س���كل قاطع” طلبا ر�سميا �سبق اأن 

وافق عليه للقاء بن�ض يف الفرتة ذاتها.
م����رش  يف  الأقب���اط  باب���ا  اأعل���ن  ب���دوره، 
توا�رشو�ض الثاين ال�س���بت اأنه لن يلتقي بن�ض 
يف القاه���رة نهاية ال�س���هر اجل���اري، احتجاجا 

على قرار وا�سنطن حيال القد�ض.
واحتل���ت اإ�رشائي���ل القد����ض ال�رشقي���ة يف 
�لع���ام 1967، و�أعلنته���ا عا�س���متها �لأبدية 
و�ملوح���دة يف 1980 يف خطوة مل يعرتف بها 
املجتم���ع الدويل و�س���منه الوليات املتحدة. 
القد����ض  الفل�س���طينيون يف جع���ل  ويرغ���ب 

ال�رشقية عا�سمة لدولتهم املن�سودة.
وحاول���ت العدي���د م���ن خطط ال�س���الم يف 
العقود املا�سية حل م�ساألة تق�سيم ال�سيادة 
اأو الإ�رشاف على املواقع املقد�سة يف القد�ض. 
وي�س���كل و�س���ع القد�ض اإحدى اأكرب الق�سايا 
اإ�رشائي���ل  ب���ني  الن���زاع  لت�س���وية  ال�س���ائكة 

والفل�سطينيني.

أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية تقتل األطفال

استمرار التظاهرات تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس 

لن���دن - العربية نت: ك�س���فت النائبة الإيرانية بروانه �سلح�س���وري عن اأن بالدها اأ�س���بحت يف املرتب���ة الأولى عامليا يف 
العنف الجتماعي ح�س���ب اإح�س���اءات عاملية جديدة؛ وذلك ب�سبب البطالة وامل�س���اكل املعي�سية والكاآبة، ح�سبما جاء يف موقع 
“خانه ملت” التابع ملجل�ض ال�س���ورى الإيراين. واأكدت النائبة الإيرانية اأن “�خلالفات” هي ال�س���بب الرئي�ض الثاين للوفاة يف 
مراكز الطوارئ الإيرانية. واأ�س���افت �سلح�س���وري اأن اأحدث الإح�ساءات العاملية تظهر اأن اإيران هي باملرتبة الأولى يف العنف 
الجتماعي يف العامل، وهو ما يدل على اأن الإيرانيني هم اأكر ال�س���عوب غ�س���با يف العامل، ح�س���ب تعبريها. وقالت النائبة عن 
مدن �س���مريانات وا�سالم�س���هر وبردي�ض يف الربملان الإيراين، اإن اخلالفات املوؤدية اإلى العنف هي اأهم امل�ساكل التي تبعث 
اإلى القلق يف املجتمع الإيراين. واأو�سحت �سلح�سوري اأن اأ�سبابا اأخرى مثل البطالة وامل�ساكل الجتماعية والإدمان والزدحام 
امل���روري والتلوث، �س���اهمت اأي�س���ا يف اأن تكون اإيران هي الأول���ى يف العنف الجتماعي. كما اأن الكاآبة هي ال�س���بب الآخر يف 
ارتفاع معدل العنف الجتماعي يف اإيران. وقالت “اإن احليوية هي اإحدى ال�سلع النادرة يف املجتمع الإيراين اليوم، واأن �سبب 
ذلك يعود اإلى انت�س���ار ثقافة زائفة للحياة ال�س���عيدة تتعار�ض مع امل�س���اكل القت�س���ادية العديدة التي يواجهها النا�ض”، 

ح�سب قولها.

اإيران االأولى عامليا يف العنف االجتماعي

• احتجاجات يف حميط ال�سفارة الأمريكية يف بريوت رف�سا لقرار ترامب حول القد�ض )اف ب(	



أحمد مهدي

ق��ال مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل 
الص��االت “الفوتس��ال” رائد باب��ا إن االتحاد 
وافق عىل إقامة معس��كر تدريبي للمنتخب 
اس��تعداًدا لخوض نهائيات كأس آس��يا والتي 
س��تقام يف الص��ن تايبيه خالل الف��رة من 1 

لغاية 11 فرباير املقبل.
وكان منتخب الصاالت بقيادة املدرب الوطني 
ع��ادل املرزوقي نج��ح يف التأهل ألول مرة يف 
تاريخ��ه إىل نهائيات كأس آس��يا بعدما حصد 
7 نق��اط م��ن فوزين عىل الع��راق واإلمارات 

والتعادل أمام السعودية.
وأض��اف بابا ل��� “البالد س��بورت” أن الجهاز 
الفني مل يحدد وجهة املعس��كر بش��كل نهايئ 
لغاية اآلن، حيث إن ذل��ك يعتمد عىل نتائج 
القرع��ة التي س��تجرى ي��وم غ��د الثالثاء 12 
ديسمرب الجاري، موضًحا “هناك عدة خيارات 
متاحة أمامنا للمعسكر الخارجي، فإذا أوقعتنا 
القرع��ة مع دول عربية رمب��ا نتجه لركيا، ويف 
حال أوقعتنا مع منتخب��ات من منطقة رشق 
آسيا سنتجه لتايلند، ويف حال وقعنا مع تايلند 

يف مجموعة واحدة سنتجه ملاليزيا..”.
وذكر أن الفرة املخصصة للمعسكر التدريبي 
هي م��ن 12 لغاية 21 يناي��ر املقبل، عىل أن 
يع��ود املنتخب إىل أرض اململكة وميكث عدة 

أيام ومن ثم س��يغادر بتاريخ 27 أو 28 يناير 
إىل الصن تايبيه للمش��اركة يف نهائيات كأس 

آسيا.
وأوضح باب��ا أن اإلعداد الفعيل للمنتخب بدأ 
منذ تاريخ 4 ديس��مرب ومازال��ت التحضريات 
مس��تمرة، حيث يتدرب املنتخب حاليًّا بواقع 
5 إىل 6 أيام يف األس��بوع خالل الفرة املسائية 
عىل صال��ة اتحاد كرة اليد مبنطقة أم الحصم، 
وس��يتدرب خالل املعس��كر الخارج��ي بواقع 
حصت��ن أو ثالث يف اليوم، مش��رًيا إىل س��عي 
الجهاز الفني واإلداري للرتيب لعدة مباريات 

تجريبي��ة مع عدة فرق م��ن املنطقة الرشقية 
باململك��ة العربي��ة الس��عودية باإلضافة إىل 

الكويت.
وأش��ار إىل أن القامئة الحالية للمنتخب تضم 
18 العًبا وهم محمد حميد س��بت، يوس��ف 
عبدالله محمد، فاضل ريض مجيد )الحراس(، 
محمد الرشقاوي، محمد ريض السندي، جسام 
صالح، س��لامن مال بخش، ع��يل صالح فريح، 
عيىس ابراهيم العيىس، صادق أحمد س��لامن، 
محم��د عبدالله، أحمد عبدالنبي مريزا، أحمد 
عبدالجليل أحمد، فالح عباس عيىس، عبدالله 

محمد املاليك، عيل أحمد املاليك، سيد هاشم.
وذك��ر بابا أن الجهاز الفني س��يختار 16 العًبا 
لخوض املعسكر التدريبي، فيام سيتم اختيار 

14 العًبا للمشاركة يف النهائيات اآلسيوية.
وأوض��ح باب��ا أن االتحاد يبذل جه��وًدا كبرية 
لتفري��غ الالعب��ن م��ن أعامله��م، حيث إن 
املنتخب بحاج��ة إىل التفرغ للف��رة املمتدة 
من 11 يناير لغاية 11 فرباير، معرًبا عن ثقته 
يف ق��درة االتحاد عىل تفري��غ جميع الالعبن 
بالتعاون مع جهات عملهم س��واء يف القطاع 

العام أو الخاص.

نظم االتحاد البحريني للكرة الطائرة بالتعاون 
مع نادي بني جمرة املهرج��ان الثاين للصغار 
يوم الس��بت امل��ايض برعاية رئي��س االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليف��ة عىل صالة نادي بني جمرة، وذلك 
مبناس��بة العيد الوطني املجيد، وس��ط نجاح 
كبري ومش��اركة متميزة م��ن مختلف األندية 
املنضوي��ة تح��ت مظلة االتحاد، ليس��تقطب 
املهرجان ما يقارب من 450 العبا عاشوا أجواء 
تنافس��ية وترفيهي��ة رائعة بحض��ور عدد من 
أعضاء مجل��س إدارة االتحاد ورئيس وأعضاء 

نادي بني جمرة.
وكان رئيس االتحاد الشيخ عيل بن محمد آل 
خليف��ة يف مقدمة الحضور وتابع منافس��ات 
املهرجان وقام بتكريم املش��اركن بامليداليات 
امللون��ة والتقاط الص��ور التذكارية مع جميع 
املش��اركن م��ن ح��كام ومدرب��ن وإدارين، 
وحرص االتحاد عىل تقديم كافة أشكال الدعم 
اللوجس��تي وهو ما ساهم يف إنجاح املهرجان 
يف ظل التعاون الكب��ري واملجهود الرائع الذي 

ق��ام به مس��ئولو ن��ادي بني جم��رة وجميع 
الرعاة املش��اركون ووسائل اإلعالم التي قامت 

بتغطية الحدث.
وبهذه املناسبة، رفع الشيخ عيل بن محمد آل 
خليفة أصدق الته��اين والتربيكات إىل القيادة 
الرش��يدة وممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب، رئي��س املجل��س األعىل 

للش��باب والرياض��ة، رئيس اللجن��ة األوملبية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة 
العي��د الوطني املجي��د وذكرى ت��ويل جاللة 
امللك مقاليد الحك��م يف البالد، منوهاً بالدعم 
الالمح��دود الذي يحظى ب��ه القطاع الريايض 
من القيادة الرش��يدة وس��مو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.

وأع��رب الش��يخ عيل ب��ن محم��د آل خليفة 
عن س��عادته البالغة بنجاح املهرجان يف ظل 
الرشاك��ة الوطيدة ب��ن االتحاد ون��ادي بني 
جمرة والتي ساهمت يف توفري مختلف عوامل 
التميز والنج��اح لهذا املهرج��ان الذي حصد 
مشاركة الفتة نظراً إلقامته مبناسبة احتفاالت 
الب��الد بالعي��د الوطن��ي املجي��د والتي متثل 
فرص��ة مثالية لتعميق روح امل��ودة والتالحم 
ب��ن القي��ادة وكاف��ة اطي��اف الش��عب من 
خالل الرياضة ومبا تحمله من قيم التس��امح 

والتقارب والتضامن.
كام أكد الش��يخ عيل بن محم��د عىل أهمية 
إقام��ة مثل هذه املهرجانات التي تلعب دورا 
بارزاً يف اكتش��اف املواهب ورفد قاعدة الكرة 
الطائرة بالخامات الواعدة وغرس ثقافة لعبة 
الك��رة الطائرة يف نفوس الصغار لتكوين جيل 
عاشق للكرة الطائرة مبختلف األندية الوطنية، 
شاكراً جهود جميع القامئن عىل هذا املهرجان، 
مثمناً حرص األندية عىل املشاركة األمر الذي 

كان له أبلغ األثر يف نجاح املهرجان.

استعداًدا لنهائيات كأس آسيا

بحضور رئيس االتحاد واحتفاالً بالعيد الوطني

بابا: معسكر خارجي لمنتخب الصاالت والخيارات مفتوحة

450 العًبا في المهرجان الثاني لصغار الطائرة

حسن علي

الرفاع           االتحاد البحريني للكرة الطائرة

 منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصاالت رائد بابا
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كش��ف وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر ع��ن تكري��م الدفعة 
الثاني��ة من رواد العم��ل التطوعي يف 
االندي��ة الوطني��ة والذي م��ن املؤمل 
تنظيمه يف ش��هر ديس��مرب الجاري يف 
ملس��ة وفاء له��م إبرازا لجه��ود هذه 
النخبة من أصحاب املس��رية املرشفة، 
ممن قدم��وا الكثري لألندي��ة والقطاع 

الريايض.
وقال الجودر “تعد مبادرة وزارة شؤون 
الش��باب والرياض��ة بتكري��م الدفعة 
الثاني��ة م��ن رواد العم��ل التطوع��ي 
متوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة 
الرامي��ة اىل تكري��م م��ن افن��وا زهرة 
ش��بابهم يف العمل التطوع��ي وقدموا 

خدمات جليلة س��اهموا من خاللها يف 
مواصلة البن��اء عىل اإلنجازات وتعزيز 
العم��ل يف  املكتس��بات يف منظوم��ة 
األندية الوطنية وهو االمر ينطبق عىل 
اسراتيجية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة يف تكريم من 
رضب��وا أروع األمثلة يف الوفاء والعمل 
الجاد واملخلص يف س��بيل رؤية الحركة 
الرياضية البحرينية تسري بخطى واثقة 

نحو التطور والنامء”.
وتابع وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
“لقد طرحت وزارة ش��ؤون الش��باب 

الدفع��ة  تكري��م  فك��رة  والرياض��ة 
الثاني��ة من رج��االت العمل التطوعي 
يف األندي��ة الوطني��ة لتبعث رس��ائل 
الش��كر والتقدير والعرف��ان اىل جميع 
من ش��ارك يف رس��م خارط��ة الطريق 
للنهضة الشاملة التي تشهدها األندية 
يف اململكة والت��ي حققت العديد من 
االنج��ازات الرياضي��ة املرشف��ة ع��ىل 
مختل��ف االصعدة خاص��ة وأن جميع 
تل��ك االنجازات مل تك��ن لتتحقق لوال 
الب��ذرة الطيب��ة الت��ي زرعه��ا الرعيل 
األول لرواد العمل الريايض والش��بايب 
يف اململكة لتأيت بعده��م الجيل الثاين 
ليواصل املسرية ويبني عىل اإلنجازات 
التي تحققت ويعزز املكتسبات حتى 

باتت الرياضة البحرينية تس��ري بشكل 
صحيح عىل خطى التط��ور والنامء يف 

كافة منظومتها اإلدارية والفنية”. 
وأضاف وزير شؤون الشباب والرياضة 
“ لقد تم تش��كيل لجن��ة لتكريم رواد 
العم��ل التطوعي يف األندي��ة الوطنية 
وهي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية 
وصاحب��ة التاري��خ الكب��ري واملعارصة 
لنش��أة الرياضي��ة البحرينية ومراحلها 
وتطورها من أجل أنجاح هذا الحدث 
التأك��د م��ن مطابق��ة  باإلضاف��ة اىل 
كافة الرشوط واملعاي��ري املحددة عىل 
الش��خصيات التي تم رفع اس��مها من 

قبل األندية الوطنية”.
ونوه هش��ام بن محم��د الجودر “ أن 

تكري��م رواد العم��ل التطوع��ي ه��و 
مبثاب��ة رس��الة جي��ل الش��باب الحايل 

الذي يق��وم هو االخر بجه��ود جبارة 
يف العمل التطوع��ي باألندية الوطنية 
لالقتداء بالجيل الس��ابق ووضعه املثل 
األعىل له��م يف العطاء وخدمة األندية 
متخذين من العمل التطوعي الوسيلة 
املثالية لتعزي��ز روح العطاء واالنتامء 

الصادق اىل الوطن”. 
وكان وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
قد ش��كل لجنة لتكري��م رواد العمل 
التطوعي برئاس��ة مدير إدارة ش��ؤون 
يف  وتض��م  الع��ريب  ط��ارق  األندي��ة 
عضويتها كل من: عباس العايل، سلامن 
الحاييك، ن��ارص محمد، جعفر الثقفي، 
فراس الحلواج��ي، عقيل، احمد كريم 
باإلضافة اىل صديق مطر مقرر اللجنة.

باألندية  التطوعي  العمل  لرواد  الثانية  الدفعة  تكرم  والرياضة”  “الشباب 
الجودر: توافقا مع رؤية القيادة وتوجيهات ناصر بن حمد 

ضاحية السيف               وزارة شؤون الشباب والرياضة
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هشام الجودر

للبلياردو  البحرين��ي  كش��ف االتحاد 
اس��تعداداته  آخ��ر  ع��ن  والس��نوكر 
الخاصة بتنظيم بطولة العيد الوطني 
املفتوحة للس��نوكر، والتي من املقرر 
أن تق��ام فعاليته��ا يف صال��ة كيو إن 
املنام��ة، يف الفرة ما بن العرشين من 
شهر ديس��مرب الجاري واألسبوع األول 
من شهر يناير من العام املقبل، حيث 
يحرص االتح��اد البحرين��ي للبلياردو 
والسنوكر عىل تنظيم هذه البطولة يف 
كل عام تزامن��اً مع احتفاالت اململكة 
بالعيد الوطني املجي��د وعيد جلوس 
عاهل الب��الد صاح��ب الجاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة.
وقدم نائب رئي��س االتحاد البحريني 
للبلي��اردو والس��نوكر من��ذر ج��واد 
الب��ري نياب��ة ع��ن مجل��س إدارة 
الته��اين  أح��ر  ومنتس��بيه،  االتح��اد 
والتربيكات للقيادة الرش��يدة ولكافة 
شعب البحرين مبناسبة العيد الوطني 

املجيد وعيد جل��وس صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة.

وم��ن جانب��ه أك��د الب��ري عىل أن 
اللجن��ة املنظمة للبطول��ة امتت كافة 
التنظيمي،  بالجان��ب  املتعلقة  األمور 
مضيفاً: “تحمل ه��ذه البطولة مكانة 
كب��رية بالنس��بة لجمي��ع املنتس��بن 
للعامل الس��نوكر يف اململكة، ألنها تأيت 
تزامناً مع مناس��بة عزيزة عىل قلوب 

الجميع”.
وأش��ار البري إىل أن أبواب املشاركة 
يف البطول��ة س��تكون مفتوح��ة أمام 
جمي��ع الراغب��ن يف املش��اركة م��ن 
مواطنن ومقيمن، يف إطار اسراتيجية 
االتحاد الرامية إىل توسيع رقعة انتشار 
اللعبة وج��ذب املزيد من الالعبن، ال 
سيام وأن لعبة السنوكر تحظى بعدد 
كبري م��ن املهتم��ن يف مختلف ارجاء 

البالد.
كام وكش��ف نائ��ب الرئيس عن رصد 

االتحاد لجوائز مالية ضخمة ألصحاب 
املراكز األوىل يف البطولة، إذ س��يحصل 
صاح��ب املركز األول عىل مبلغ 1000 
دينار بحرين��ي، والوصيف عىل مبلغ 
500 دين��ار، وصاحب املرك��ز الثالث 
ع��ىل 300 دين��ار، والراب��ع عىل 200 
دينار، فيام س��يحصل اصحاب املراكز 

من الخامس لغاي��ة الثامن عىل مبلغ 
50 دينار، باإلضافة لجائزة أعىل معدل 
نقاط “بريك” والتي تبلغ 150 دينار.

كل  الب��ري  ج��واد  من��ذر  ومتن��ى 
التوفي��ق للمش��اركن يف بطولة العيد 
الوطن��ي املفتوحة للس��نوكر، مضيفاً: 
“نس��عى ملتابعة بطولة ذات مستوى 
فن��ي مرتف��ع، يعك��س م��دى تطور 
لعبة الس��نوكر يف البحرين، كام تعترب 
هذه البطولة بيئة مناس��بة الكتشاف 
املواهب من جه��ة ومن أخرى فرصة 
الدولي��ن  الالعب��ن  م��ع  لالحت��كاك 

بالنسبة لالعبن الُجدد والناشئن”.
وس��يكون ب��اب املش��اركة مفتوح��ا 
أمام الجميع لغاية الس��ابع عرش من 
ش��هر ديس��مرب الجاري، وعلي��ه فإنه 
س��يكون ع��ىل الراغبن يف املش��اركة 
التواص��ل م��ع نبيل س��عيد عىل رقم 
هاتف )39840290(، علاًم بأن رسوم 

املشاركة تبلغ 5 دنانري فقط.

 يعتزم ناديا البسيتن والحد تنظيم 
بطولة ودية رباعية خالل فرة 
التوقف الحالية التي تشهدها 

املنافسات الكروية للموسم الريايض 
.2017/2018

وقال مدير البطولة ومدير فريق 
البسيتن األول لكرة القدم، محمد 

صقر إن تنظيم البطولة جاء استغالالً 
لفرة التوقف، خصوًصا وأنها تزيد
عىل شهر كامل، واحتفاال بالعيد 
الوطني املجيد والذكرى الثامنة 
عرش لتويل جاللة امللك املفدى 

مقاليد الحكم. وأشار صقر إىل أن 
البطولة ستشهد مشاركة 4 أندية، 

وهي:البسيتن، الحد، النجمة والرفاع 
الرشقي، وذلك خالل الفرة 18 حتى 

28 ديسمرب الجاري.
ولفت إىل أنها ستقام بنظام الدوري 
من دور واحد، عىل أن يتوج بلقبها 
الفريق الحاصل عىل أكرب عدد من 

النقاط.

وأوضح أن صاحبي املركزين 

األول والثاين سيحصالن عىل كأس 

وميداليات ذهبية وفضية عىل 

التوايل، فيام سيحصل صاحب املركز 

الثالث عىل كأس تذكاري.

وقال صقر إن إدارة البطولة شكلت 

عدة لجان مختلفة، مشريًا إىل 

تخصيص جوائز فردية ألفضل العب، 

أفضل حارس وهداف البطولة، عالوة 
عىل جائزة ألفضل العب يف كل 

مباراة.
وبننّ أن املباريات ستدار عرب أطقم 
تحكيمية معتمدة من قبل االتحاد 

البحريني لكرة القدم.

جدول البطولة

وأصدرت إدارة البطولة جدول 
املباريات التي ستقام بالكامل عىل 

ملعب نادي البسيتن، إذ يلتقي يوم 
االثنن 18 ديسمرب فريق البسيتن 
مع فريق الرفاع الرشقي عند 5.30 

مساء، فيام يلتقي يوم 19 ديسمرب 
فريق الحد مع فريق النجمة عند 

5.30 مساء.
ويف الجولة الثانية، يلتقي البسيتن 
مع الحد عند 5.30 مساء يوم 22 
ديسمرب، ويوم 23 ديسمرب يلتقي 

الرفاع الرشقي مع النجمة عند 5.30 
أيًضا.

ويف الجولة األخرية، يلتقي يوم 
الخميس 28 ديسمرب فريق البسيتن 
مع فريق النجمة عند 5 مساء، وعند 
7 مساء يلتقي فريق الحد مع فريق 

الرفاع الرشقي.

البالد س��بورت: أقام نادي سار 
وبالتعاون مع مستشفى الرشق 
توعوية حول  األوسط محارضة 
“السكتات القلبية أثناء مامرسة 
الرياض��ة”، قدمه��ا استش��اري 
واألعص��اب  امل��خ  جراح��ة 
س��امي جودة، وأعقبه��ا إجراء 
الطبي��ة املختلفة  الفحوص��ات 

كقياس السكر والضغط.
وتحدث جودة حول األس��باب 
واألع��راض وط��رق الوقاية من 
املفاجئ��ة وكيفي��ة  الجلط��ات 
عمل اإلس��عافات األولية بحالة 
مفاج��أة  أي جلط��ة  ح��دوث 
للقل��ب أو الدم��اغ، مؤكًدا أن 

مامرس��ة التامري��ن الرياضي��ة 
وبانتظام  الصحيح��ة  بالط��رق 
وكذل��ك املحافظة ع��ىل الوزن 
السليمة  التغذية  واتباع  املثايل، 
كل ذل��ك من ش��أنه أن يجنب 

الناس السكتات القلبية.
املخ  استش��اري جراح��ة  وأكد 
واألعص��اب أن ارتف��اع ضغ��ط 
بش��كل  يؤثران  والس��كر  الدم 
واض��ح ومبارش ع��ىل كل أنواع 

الجلطات والسكتات املفاجأة.
وحذر د. س��امي من مامرس��ة 
التدريب��ات الرياضية الس��لبية 
أو العكس��ية الت��ي من ش��أنها 
أن تس��بب مب��ارشة يف حدوث 
الس��كتات القلبي��ة، وذلك عرب 
اإلجه��اد البدين أك��ر من طاقة 
عدم  ينبغي  مضيًف��ا  الجس��م، 
إه��امل ه��ذه األع��راض أثناء 
الشعور  الرياضة وهي  مامرسة 
بال��دوار، أمل يف منطق��ة الصدر 
وغريه��ا م��ن األع��راض، م��ع 
الحرص ع��ىل مراجعة الطبيب 
وعم��ل الفحوص��ات الدوري��ة 

بانتظام.

استغنت إدارة نادي الشباب عن محريف الفريق األول لكرة القدم، املهاجم الغيني “عزيز”، والعب الوسط من النيجر 
“مايكل”.

وجاء االستغناء عن خدمات الالعبن مع ختام القسم األول من دوري بنك البحرين الوطني ألندية الدرجة األوىل 
لكرة القدم، والذي انتهى يف األسبوع األول من شهر ديسمرب الجاري.

ويبدو أن الجهاز الفني للفريق املاروين بقيادة املدرب السوري هيثم جطل مل يقتنع بخدمات الالعبن، خصوصا 
مع ما قدماه يف النصف األول من هذا املوسم؛ ليفضل الجهاز االستغناء عن خدمات الالعبن.

وباالستغناء عن املحرفن، تبقى يف صفوف الشباب املحرف النيجريي عزيز، والذي يلعب يف خط الدفاع.
وبإمكان الشباب البحث جيدا خالل الفرة الحالية عن بدائل لالعبن عزيز ومايكل، إذ تبدأ سوق االنتقاالت 

الشتوية خالل الفرة 25 ديسمرب الجاري وحتى 21 يناير املقبل.

جوائز ضخمة للمشاركين في بطولة العيد الوطني للسنوكر

البسيتين والحد ينظمان بطولة ودية رباعية

محاضرة “السكتات القلبية أثناء ممارسة الرياضة”

كرة الشباب تستغني عن المحترفين عزيز ومايكل

اتحاد البلياردو والسنوكر

أحمد مهدي

منذر جواد البصري

محمد صقر

جانب من المحاضرة
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تواصل منافسات بطولة 
المحبة الكروية بنادي سار

نهائي بطوالت التصنيف المحلي للتنس اليوم 

البالد سبورت: خطف فريق نادي املعامري تعادال مثينا أمام فريق مركز 
شباب أبوصيبع بهدفن لكليهام، يف اللقاء الذي جمع الطرفن مساء 
أمس األول، ضمن الجولة األوىل يف بطولة املحبة والسالم “2” لكرة 
القدم، والتي ينظمها نادي سار عىل ملعبه، بالتزامن مع احتفاالت 

اململكة بالعيد الوطني املجيد. ورغم تقدم أبوصيبع بهدفن من 
إمضاء الالعبن حميد جاسم وحسن يف الشوط األول، إال أن املعامري 

عادل النتيجة يف الشوط الثاين عرب أحمد جاسم ومحمد جعفر. 
وحصل الالعب حسن عبدالنبي من فريق نادي املعامري عىل جائزة 

أفضل العب يف املباراة. أدار املباراة الحكم محمد مرشد، وعاونه 
عبدالسالم فواز وأحمد عيىس.

ويف اللقاء الثاين، حقق فريق مركز شباب سلامباد فوزا مثينا عىل فريق 
مركز شباب كرزكان بهدف دون رد. وسجل الهدف الالعب حسن 

عبدالرضا، وتحصل عىل جائزة أفضل العب يف املباراة أيضا.
ويف جدول مباريات اليوم )االثنن(، يلتقي عند 7.15 مساء فريق مركز 

شباب أبوقوة مع فريق نادي بوري، وذلك ضمن منافسات الجولة 
األوىل للمجموعة الثالثة، وذلك عىل ملعب نادي سار.

وتضم البطولة 3 مجموعات هي:األوىل ضمت: نادي سار، مركز شباب 
القرية، نادي داركليب ومركز شباب جدحفص، الثانية:مركز شباب 

سلامباد، مركز شباب كرزكان، نادي املعامري ومركز شباب أبوصيبع، 
والثالثة: مركز شباب أبوقوة، نادي بوري، نادي اتحاد الريف ومركز 

شباب السهلة الشاملية.

البالد سبورت: تشهد مالعب نادي البحرين للتنس مساء اليوم 
املباراة النهائية لسلسة بطوالت التصنيف املحيل لالعبي التنس 

يف نسختها األخرية للعام 2017، حيث يتقابل املصنف األول عبد 
الرحمن جناحي مع الفائز من لقاء نالن شوكابا وأحمد ضيف، 

وكان عبد الرحمن جناحي قد تأهل للدور قبل النهايئ بعد 
فوزه عىل خالد ناس بنتيجة 3-6 و 2-6 بينام تأهل نالن شوكابا 
بعد فوزه عىل نارص خنجي 2-6 و -6 صفر وتأهل أحمد ضيف 

بفوزه عىل الهندي ناليش بارمار 3-6 و 1-6 كام تأهل خالد 
جناحي بفوزه عىل أرشف العتباين بنتيجة 1-6 و -6 صفر. ويف دور الرضية للبطولة تقام 

اليوم املباريات النهائية والتي يتنافس فيها قدري رزق وسندرا رام وخالد قيوم وجريي 
توليدو وأحمد املحمود، وبعد انتهاء املباريات يتفضل رئيس نادي البحرين للتنس خميس 

املقلة ورئيس لجنة النشاط الريايض خالد ناس وأعضاء اللجنة بتكريم الفائزين.  ويف 
ضوء نتائج هذه البطولة وهي األخرية هذا العام، سيقوم النادي بإعالن التصنيف املحيل 

لكل الالعبن حتى بداية العام القادم 2018.  وكان النادي قد أقام 5 بطوالت لألعضاء 
هذا العام يف الفردي والزوجي، وتم تجميع كافة نتائج املباريات كخطوة أوىل نحو إصدار 

تصنيف محيل لكل العبي التنس يف البحرين بالتعاون مع اإلتحاد البحريني للتنس. 

الرفاع                اتحاد الطاولة

غادر الحكمن الدولين لكرة 
الطاولة السيدبشري العلوي 

ومنصور العايل إىل مدينة 
ديب بدولة اإلمارات العربية 
للمشاركة يف إدارة مباريات 

دورة األلعاب اآلسيوية 
الباراملبية للشباب التي ستقام 
يف نسختها الثالثة يف ديب خالل 
الفرة من 10 حتى 14 ديسمرب 

الجاري.
ويشارك يف الدورة 800 العب 

والعبة ميثلون 30 دولة عىل 
مستوى قارة آسيا يتنافسون 

يف 7 ألعاب مختلفة ألصحاب 
الهمم.

وأكد عضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة الطاولة 

رئيس لجنة الحكام عبدالله 

فرج أن االتحاد تلقى خطاب 
ملشاركة الحكام من اململكة 

يف البطولة، مشرياً إىل أن هذه 
املشاركة ستعزز من مسرية 
الحكام وستزيد من الخربة 

التي ميتلكونها.
وأوضح فرج أن االتحاد برئاسة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة حريص عىل تقديم 

كامل الدعم لألطقم التحكيمية 
يف املشاركات الخارجية، 

مبيناً أن الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز قد وجهت بتقديم 

كامل الدعم لهم يف هذه 
املشاركة، متمنياً لهم كل 

التوفيق والنجاح.
وسيدير الحكامن الدوليان 

لكرة الطاولة السيدبشري 

العلوي ومنصور العايل 
مباريات كرة الطاولة، إذ 

سيحرضان اجتامع لجنة الحكام 
وسيتم تكليفهم إلدارة العديد 

من املباريات.
وتضم البطولة 7 ألعاب هي: 

رفعات القوة، كرة الطاولة، 
كرة الهدف، الريشة الطائرة، 

البوتشيا، السباحة.

العلوي ومنصور يشاركان في “آسيوية” البارالمبية للشباب

اإلنجاز التاريخي الذي حققه فريق كرة 
اليد يف نادي النجمة من خالل فوزه 

ببطولة األندية اآلسيوية التي أقيمت 
مؤخرًا يف الهند يكشف لنا نحن املتابعن 

أن الرياضة البحرينية عامة وكرة اليد 
خاصة لديها الكثري من الجذور البطولية 

منذ عرشات السنن.

هذه اللعبة تخطت اللعبة الكبرية )كرة 
القدم( فضاًل عن بقية األلعاب الجامعية 
األخرى والتاريخ يشهد بعد فوز النجمة 
بالبطولة اآلسيوية لكرة اليد األخرية أننا 
منتلك العنر البرشي والفكر التدريبي 
واإلخالص يف العمل رغم أن اإلمكانات 

التي ُتقارن بيننا وبن بعض أندية الدول 
اآلسيوية تصب يف مصلحة تلك األندية، 

لكن بإمكاننا أن نتجاوز هذه املسألة 
من خالل االعتامد عىل الطاقة البرشية 

التي متتلكها ورغم ذلك علينا أن نتوقف 
ونسأل.

هل الطاقة البرشية سوف تخدمنا إىل 
سنوات طويلة؟.

ملاذا ال نتعلم من الدروس والتجارب أن 
لكل جيل رياضين ومدربن ومرشفن 

والعبن، فمنذ متى مل يفز نادي النجمة 
مبثل هذه البطولة أو أي ناٍد محيل آخر؟.

اليوم عاد النجمة مبكسب كبري ُيحسب 
ملجلس إدارته برئاسة عيىس حسن 

القطان؛ وهو العب دويل سابق حقق 
لناديه يف الكرة الطائرة ولوطنه اليشء 

الكثري بالتعاون مع أعضاء مجلس اإلدارة 
وإخالص الالعبن والجهاز الفني واإلداري.

أنا شخصيًّا أطلب من إدارة نادي النجمة 
أن توثق هذا اإلنجاز الريايض بإصدار 

كتاب تاريخي يضم كل بطوالت كرة اليد 
يف اليد سواء عىل املستوين املحيل أو 

الخليجي والعريب واآلسيوي وأن يقدم يف 
أقرب احتفال ألن مسألة التوثيق رضورية 
وتحفظ لألجيال الرياضية كل مكتسباتها 

حتى ال يضيع جهد أي جيل ريايض.

أمتنى من كل قلبي أن يصل هذا االقراح 
لإلدارة وزحمة األيام ورسعة الوقت 

ميكنها أن تنسينا الكثري من اإلنجازات 
وتبقى يف سياق التاريخ وال نتذكرها إالنّ 

بعد سنن.

كل الشكر والتقدير ملنظومة نادي 
النجمة يف كرة اليد فنين والعبن 
وإدارين ومجلس إدارة وجامهري 

وأي عاشق للتاريخ الريايض امليضء .. 
وعساكم واألندية األخرى دامئًا عىل 

القوة.

أقوى يد آسيوية تاريخية

جعفر الخراز

خرازيات

Kharazeyat
@gmail.com

عبدالرحمن جناحي

رئيس اتحاد الطائرة يتوسط الفائزين

عبداهلل فرج

 إبراهيم بطل األبطال في بطولة بالتزامن مع االحتفاالت بالعيد الوطني
العيد الوطني لبناء األجسام

 أم الحصم – االتحاد البحريني 
لرفع األثقال: أسدل الستار مساء 
أمس األول السبت املوافق 9 من 
شهر ديسمرب الجاري عىل بطولة 

العيد الوطني لبناء األجسام 
والفيزيك والكالسيك ضمن 

مهرجان البحرين الريايض الذي 
ينظمه اتحاد رفع األثقال بالتزامن 

مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني املجيد وعيد الجلوس يف الفرة 
من 2 وحتى 9 من شهر ديسمرب الجاري عىل خشبة مرسح الصالة 
الثقافية مبشاركة واسعة وحضور جامهريي غفري ومنافسات قوية 

يف فئات اليوم الختامي. وضمن نتائج الفئات ملسابقة بناء األجسام 
للفئة الوزنية 70 كيلوغرام فقد أحرز املركز األول السيد هادي هاشم، 
املركز الثاين محمود عبدالواحد البوزيد، واملركز الثالث عيل عبداملجيد 

حسن، يف الفئة الوزنية 75كيلوغرام أحرز املركز األول عيل أحمد 
عيل، املركز الثاين محمد عبداألمري سعيد، واملركز الثالث أحمد حسن 
محمد، يف الفئة الوزنية 80 كيلوغرام أحرز املركز األول دعيج خليفة 

محمود، املركز الثاين عبدالله عادل أحمد، املركز الثالث عبدالله 
فاروق محمد، ويف الفئة الوزنية 85 كيلوغرام أحرز املركز األول محمد 
إبراهيم املتويل، املركز الثاين مسلم عبدالله البناء واملركز الثالث عباس 

حسن عباس، ويف الفئة الوزنية فوق 90 كيلوغرام أحرز املركز األول 
هشام اسامعيل بخيت، املركز الثاين أحمد رمضان هاشم واملركز 

الثالث أحمد محمد العرادي. وأحرز لقب بطل األبطال ملسابقة بناء 
األجسام الالعب محمد إبراهيم عبدالكريم متويل.

الغانم متوجا محمد إبراهيم
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بتوجيهات م��ن ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة االوملبية 
الفخري لالتحاد  الرئيس  البحرينية 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، تحضرياته املكثفة النطالق 
سباق العيد الوطني للقدرة، والذي 
ي��أيت يف إط��ار االحتف��ال بالعي��د 
الوطني املجيد وعيد جلوس جاللة 

امللك املفدى.
وش��هد االتح��اد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة إقب��االً كبريًا من 
قبل مختلف فرس��ان اإلس��طبالت 
يف  للتس��جيل  وذل��ك  املحلي��ة، 
الس��باق الذي يعترب ثالث سباقات 

املوس��م املحيل، وم��ن املتوقع أن 
ا،  تك��ون املنافس��ة فيه قوي��ة جدًّ
نظرًا ملا شهده الس��باق االفتتاحي 
واالس��تعدادات املبكرة لإلسطبالت 
والفرس��ان، ك��ام يواص��ل االتحاد 
حاليًّا اس��تعداداته بقرية البحرين 
الدولية للق��درة والعمل عىل إنهاء 
كافة اإلجراءات التنظيمية النطالقة 
منتس��بو  ينتظره  ال��ذي  الس��باق 

سباقات القدرة.
وأكد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن منافس��ات بطول��ة 
العي��د الوطن��ي تعد واح��دة من 
البطوالت الكبرية واملميزة باملوسم 
أن  إىل  مش��ريًا  واملث��ري،  الحاف��ل 
البطولة سيتم اإلعداد والتجهيز لها 
بالصورة املناسبة التي تليق بأهمية 

البطول��ة ومكانته��ا الغالي��ة عىل 
قلوب الجميع، موضًحا أن االتحاد 
املليك للفروس��ية وسباقات القدرة 
كثف من استعداداته الخاصة لهذا 
الس��باق يف ظل املش��اركة الكبرية 
والقوي��ة لكون��ه أحد الس��باقات 

الدولية.
ودعا نارص بن حمد اللجان العاملة 
يف البطول��ة إىل مواصلة جهودهم 
الكبرية من أج��ل الخروج بالصورة 
الالزم��ة واملطلوبة لهذا الس��باق، 
مؤك��ًدا ع��ىل ثقته الكب��رية يف كل 
العاملني باللجان ودورهم البارز يف 
اإلعداد والتجهيز وتنظيم البطوالت 

والسباقات بكل نجاح وتألق.
موضًح��ا س��موه أن البطول��ة تأيت 
تزامًنا مناس��بة عزي��زة عىل قلوب 

جميع أبناء الشعب البحريني، مع 
احتف��االت العيد الوطن��ي املجيد 
وعيد جلوس جالل��ة امللك املفدى 
ال��ذي ش��هدت اململك��ة يف عهد 
جاللته الزاهر الكثري من اإلنجازات 
الكب��رية ع��ىل مختل��ف األصعدة 

وخاصة الرياضية منها.
كام أبدى سموه تفاؤله مبنافسات 
قوي��ة يف ه��ذه البطول��ة، ورحب 
بجمي��ع الفرس��ان املش��اركني من 
جميع اإلس��طبالت املحلية، مشيًدا 
بجه��ود كافة املس��اهمني يف هذه 
البطول��ة م��ع املش��اركة القوي��ة 
والكبرية من قب��ل الجميع، وحث 
والفرسان عىل  اإلس��طبالت  سموه 
تقديم أقوى منافساتهم يف السباق 

القادم.

بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
بجمهورية  الخارجي��ة  ووزير  خليفة، 
الرأس األخرض لوي��س فيليبي لوبيز، 
انطلقت فج��ر األحد “توقيت مملكة 
البحري��ن” بجمهورية الرأس األخرض، 
منافس��ات بطولة إفريقي��ا للمالكمة 
لل��وزن الثقيل، والتي ش��هدت إقامة 
الن��زال الرئي��ي الذي جم��ع مالكم 
فيص��ل   KHK BOXING فري��ق 
الكونغ��ويل جونيور  واملالك��م  أرامي 
مكس��يموس، والذي انتهى يف الجولة 
الع��ارشة واألخ��رية بف��وز الكونغويل 

مكسيموس بقرار لجنة الحكام.
وبهذه املناس��بة، أعرب س��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته 
باملش��اركة البحريني��ة ممثلة بفريق 
س��موه للمالكم��ة يف ه��ذا امللتق��ى 
الري��ايض، ال��ذي ميث��ل دفع��ه كبرية 
البحريني��ة لدعم حضورها  للمالكمة 
وتواجده��ا ع��ىل املس��توى ال��دويل 
يف ه��ذه الرياضة، الت��ي تعد إحدى 
الرياضات األكرث شهرة يف العامل، مؤكدا 
سموه أن املشاركة كانت إيجابية وقد 

تحقق��ت فيها العديد م��ن األهداف، 
والت��ي كان أبرزه��ا التعريف مبملكة 
البحري��ن يف الق��ارة األفريقية، وبأنها 
دول��ة متطورة ع��ىل الصعيد الريايض 
وحاضن��ة لجمي��ع األلع��اب الس��يام 

املالكمة.
وقال سموه: “إن للمشاركة البحرينية 
يف بطول��ة إفريقيا للمالكم��ة مردود 
إيجايب عىل دعم س��معة اململكة عىل 
العاملي برياض��ة املالكمة،  املس��توى 
فقد بدأنا فعليا أوىل الخطوات الرامية 
لتأكي��د التواج��د البحرين��ي يف هذه 
اللعبة، ومن ثم االتجاه نحو مضاعفة 
الجه��ود إلحراز النتائ��ج املرشفة التي 
تحق��ق لنا الهدف الرئيي يف أن نضع 
البحرين دامئا يف املقدمة عىل مستوى 
الرياض��ات القتالي��ة الس��يام برياضة 

املالكمة”.
وأشار س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة إىل أن تش��جيع ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريي��ة 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 

األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة االوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
دفعنا نحو االهتامم ورعاية رياضة 
املالكمة، عىل الش��كل الذي يحرز 
املزي��د من النجاح��ات يف الرياضة 
البحرينية، موضحا سموه أنه بعدما 
تبن��ى فك��رة احتض��ان الرياضات 
القتالي��ة وبخاص��ة رياض��ة فنون 
القتال املختلطة وج��ه لها الرعاية 
والدع��م الكامل��ني، األم��ر ال��ذي 
س��اهم يف تحقيق مملكة البحرين 
طف��رة رسيع��ة يف ه��ذه اللعب��ة، 
والتي س��اهمت يف تأكيد تواجدها 
ال��دويل من خ��الل النتائج املرشفة 
مبختلف البط��والت، والذي منحها 
ال��دويل لفنون القتال  ثقة االتحاد 
املختلطة الستضافة النسخة الرابعة 
لبطول��ة الع��امل لله��واة يف نوفمرب 
املايض، والذي منح البحرين يف تبوأ 
 ،MMA مكان��ة متقدمة يف رياضة
وجعله��ا تق��ارع وتناف��س الدول 

املتقدم��ة يف هذه اللعبة، لتحرز يف 
تل��ك البطولة ميداليت��ني ذهبيتني 
وث��الث ميدالي��ات برونزية، والتي 
كانت نتيجة تاريخية لفنون القتال 
املختلط��ة البحرينية يف مش��اركاتها 

ببطوالت االتحاد الدويل”.
وأش��اد س��موه باملس��توى ال��ذي قدمه 
املالكم فيصل أرام��ي يف البطولة، والذي 
تع��رض لإلصابة منذ الجول��ة الثانية من 

النزال، والتي منعته من الظهور بالش��كل 
الفني املطلوب وحرمته من الفوز، مؤكدا 
سموه ثقته باملالكم أرامي بتجاوز اإلصابة 
والعودة مج��ددا للتحضري واالس��تعداد، 
متمنيا سموه يف الوقت ذاته كل التوفيق 
والنج��اح للمالكم أرامي إلح��راز النتائج 

املرشفة يف املشاركات القادمة.
هذا، وكان سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة قد وصل إىل مطار نيلسون مانديال 

ال��دويل بجزيرة س��انتاغو قادما من مقر 
إقامته بجزي��رة س��ال بجمهورية الرأس 
األخرض، لحضور منافسات بطولة إفريقيا 
للمالكمة لل��وزن الثقي��ل، حيث كان يف 
استقبال سموه وزير الخارجية بجمهورية 
ال��رأس األخ��رض لوي��س فيليب��ي لوبيز 
ورئيس املراسم بجمهورية الرأس األخرض 

وأعضاء من اللجنة املنظمة للبطولة.

اإلصابة تحرم “أرامي” 

حرمت اإلصابة التي تعرض لها مالكم 
فيص��ل   KHK BOXING فري��ق 
أرام��ي يف الجولة الثانية يف نزاله أمام 
املالكم الكونغويل جونيور مكسيموس 
م��ن إح��راز لق��ب بطول��ة إفريقي��ا 
للمالكمة يف الوزن الثقيل. فقد أصيب 
أرامي بكرس بقبضة يده اليمنى والتي 
أثرت عىل أدائه الفني خالل املواجهة، 
إال أن ذل��ك مل مينعه من اإلرصار عىل 
إكامل الن��زال حتى الجول��ة العارشة 
واألخري، ولكن قرار لجنة الحكام جاء 
لريجح كفة الكونغويل بالفوز ب�”حزام 

ملك إفريقيا”.

ناصر بن حمد يوجه لتنظيم بطولة العيد الوطني للقدرة

خالد بن حمد: مشاركة إيجابية تؤكد حضورنا دوليا
سموه يشهد منافسات بطولة إفريقيا للمالكمة 

تغطية       اللجنة اإلعالمية

برايا      المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

من وصول سمو الشيخ خالد بن حمد إلى سانتاغو

قال عض��و مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة، رئيس لجنة الحكام راش��د 
جابر بأن الحكم ال��دويل عباس عبدالرضا 
اعت��ذر ع��ن مرافقة نادي املح��رق للكرة 
الطائرة للسيدات يف دورة األلعاب الرابعة 
ألندية الس��يدات والتي ستحتضنها إمارة 
الش��ارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

من 2 لغاية 13 فرباير املقبل.
وأض��اف جاب��ر أن لجن��ة الح��كام ارتأت 
ترش��يح الدويل عباس عبدالرضا مع فريق 
نادي املحرق للس��يدات ملا يتمتع به من 
خربة وكف��اءة إال أنه اعتذر عن الرتش��يح 
لظ��روف خاصة ب��ه، مش��رياً إىل أن لجنة 
الحكام س��تقوم باختيار البديل املناس��ب 

خالل الفرتة القادمة.
وأوض��ح جاب��ر أن لجن��ة الح��كام لديها 
العديد من األسامء املرشحة ملرافقة نادي 
املحرق يف الدورة وأن تحديد اسم املرشح 
النه��ايئ يعتم��د ع��ىل رؤية كاف��ة اعضاء 
اللجن��ة وظروف الحكام املرش��حني لهذه 
املهمة، مش��رياً إىل أن حسم هوية الحكم 
املرافق س��تكون خالل يوم أو يومني عىل 
أقىص تقدير بعدما مير الرتش��يح باملراحل 
الرس��مية ويحصل عىل االعتامد الرس��مي 

من قبل مجلس إدارة االتحاد.

وأكد جابر عىل حرص لجنة الحكام ترشيح 
افض��ل الح��كام يف املش��اركات الخارجية 
والعم��ل ع��ىل تعزي��ز تواج��د الحك��م 
البحرين��ي يف كاف��ة املحاف��ل الخارجية، 
مؤكداً عىل اهتامم اللجنة بتلك املش��اركة 
العربي��ة والتي تحفل بتواج��د نخبة من 
األندية العربية ذات السمعة املتميزة عىل 
س��معة الكرة الطائرة للسيدات، خصوصاً 
وأن االتح��اد العريب للك��رة الطائرة الذي 
يتخذ م��ن اململكة مقرا له هو من يرشف 
عىل املسابقة بالتعاون مع اللجنة املنظمة 

يف الشارقة.

تّوج نادي البس��يتني بطاًل ملس��ابقة اخرتاق 
الضاحي��ة للعموم ليدون اس��مه يف س��جل 
األبطال مبوس��م 2017/2018 أللعاب القوى 
يف البطول��ة التي نظمها االتحاد عىل اس��تاد 
البحرين الوطني مبدينة عيىس الرياضية يوم 
السبت املايض، بحضور نائب رئيس االتحاد 
محم��د عبداللطيف بن ج��الل وأمني الرس 
راش��د البوعينني وعدد م��ن أعضاء مجلس 
إدارة االتحاد ومجموعة من عشاق ومحبي 
رياضة أم األلعاب وس��ط تنظي��م رائع من 
لجنة املسابقات والحكام برئاسة محمد عيل 

أحمد.
وفاز نادي البس��يتني بلق��ب البطولة بعدما 
أحرز 19 نقط��ة فيام جاء الرف��اع يف املركز 
الث��اين 24 نقط��ة والبدي��ع يف املركز الثالث 
48 نقط��ة والحالة يف املركز الرابع 72 نقطة 
والش��باب يف املرك��ز الخام��س 78 نقط��ة 

واألهيل يف املركز السادس 87 نقطة.
وعىل مستوى نتائج الفردي ملسابقة العموم 
متك��ن عداء ن��ادي البس��يتني محبوب عيل 
حس��ن من الظفر باملركز األول بكل جدارة 
واس��تحقاق بزمن 26:31:68 دقيقة، وأحرز 
عداء نادي الرفاع معايل تاور بتحقيق املركز 
الثاين بزم��ن 26:52:84 دقيق��ة، فيام أحرز 
ع��داء ن��ادي الرفاع مبارك حمد الس��ليطي 

املركز الثالث بزمن 27:03:24 دقيقة.
ك��ام نّظم االتحاد البحرين��ي أللعاب القوى 
يف الي��وم ذاته مس��ابقة الناش��ئني الخرتاق 
الضاحية والتي فاز بلقبها نادي الرفاع بعدما 
أحرز 34 نقطة بينام جاء البسيتني يف املركز 
الثاين 36 نقطة ون��ادي أم الحصم يف املركز 
الثال��ث 39 نقطة، والحال��ة يف املركز الرابع 
39 نقط��ة، والبديع يف املرك��ز الخامس 82 
نقطة، واألهيل يف املركز السادس 89 نقطة، 

والشباب يف املركز السابع 113 نقطة.
وعىل مس��توى نتائ��ج الفردي يف مس��ابقة 
الناشئني، خطف عداء البسيتني عبدالرحمن 

مب��ارك محم��د املرك��ز األول بعدم��ا أنهى 
مسافة السباق بزمن 14:46:92 دقيقة، فيام 
حقق عداء الحالة شارل روبريت املركز الثاين 
بزمن 14:57:42 دقيق��ة، وأحرز عداء نادي 
البس��يتني مارتن كريبس املركز الثالث بزمن 

15:00:66 دقيقة.
وبعد نهاية مسابقتي العموم والناشئني، قام 
نائب رئيس االتح��اد بتتويج األبطال بكأس 
البطول��ة وتقلي��د أصح��اب املراك��ز الثالثة 
األوىل بامليداليات امللونة وشارك يف التتويج 
أمني رس االتحاد ليس��دل الستار عىل موسم 

اخرتاق الضاحية 2017/2018.

فيما أحرز الرفاع لقب الناشئينترشيح البديل الحقا لمرافقة طائرة المحرق

عباس عبدالرضا يعتذر عن 
دورة األندية العربية للسيدات

البسيتيـــــن يتـــّوج بطـــاًل للعمــــوم في 
اختــــــراق الضاحيــــــــة

الرفاع          االتحاد البحريني أللعاب القوىحسن علي

صورة جماعية للمتوجينراشد جابر
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سعدنا إىل حدٍّ كبري، بل لدرجة 

قد ال توصف، وليس مبالغة أو 

مجاملة، وذلك حني عادت الروح 

إىل رئة الكرة الكويتية، وعاد قلبها 

ينبض برفع حظر اإليقاف من 

قبل االتحاد الدويل لكرة القدم 

عن األزرق.. الكويت، كام وصفها 

مسلسل “ساهر الليل” بوطن 

النهار، هي روح الخليج، ودورات 

كأس الخليج ال طعم لها دون 

االزيرق، بل حتى عىل املستوى 

القاري، فهي أرض زاخرة باملواهب 

عىل كافة األصعدة، ورغم الوقت 

الضيق التي هي اآلن تعيشه يف 

مسألة تنظيم البطولة، إال أن 

نجاح الحدث مؤكد ال محال.                                                        

اآلن عىل عاتق رئيس االتحاد 

الكويتي الشيخ احمد اليوسف 

بالطبع حمل كبري، وذلك كون 

البطولة ستقام خالل الشهر 

الجاري ديسمرب 2017، وبالتايل 

الحاجة إىل تكاتف كل الكويت 

يًدا بيد يف هذه املرحلة مطلًبا 

ا، وما يؤكد النجاح قبل  ملحًّ

انطالقها هو الحامس امللموس 

أيًضا من قبل رئيس مجلس األمة 

الكويتي مرزوق الغانم.  

رفع الحظر عن وطن النهار 

من قبل “الفيفا” أعطى األشقاء 

الكويتيني دفعة معنوية كبرية، 

وجعلهم يرفعون راية التحدي، 

وهذا ما أعطانا مؤرًشا لنجاح 

خليجي 23، قبل رضب ركلة 

البداية، وهذا ما يجعلنا 

نرفع القبعة للبيت الكرة 

الكويتي الحتضانهم تحدًيا 

ال يتجاوزه عمره 14 يوًما.                                                    

من ينشد تنظيم دورة كأس 

الخليج، يكون بحاجة إىل 12 

شهرًا، يكون بحاجة استعداد دولة 

بأكملها لتجهيز كل ما يلزم من 

تواصل مع الجهات ذات العالقة، 

وليس تشكيل لجان فحسب، بل 

مخاطبة كافة وزارات الدولة، 

ووضع الخيارات عىل طاولة 

الرشكات الراعية، أضف إىل ذلك 

التفاوض مع الشاشات الفضية 

لبيع حقوق البث التلفزيوين.                                                  

عادة ما تضع اللجنة املنظمة 

رشوطها، ومتلك الوقت الكاف 

لكسب األرباح من عملية البيع 

عىل القنوات الفضائية، ولكن هنا 

ستكون مساحة املفاوضات ضيقة 

للغاية لضيق الوقت، ورغم ذلك 

فإن األمة الكويتية هي اآلن تطرز 

ثوب العرس عىل الجسد الخليجي 

بقيادة أمري السالم سمو الشيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح.  

بفضل صباح هناك صباح وفجر 

جديد بانتظار كل خليجي يف 

شتوية ديسمرب، وصّح من قال 

بأن ما تفسده السياسة تصلحه 

الرياضة، وصح من أكد مسبًقا أن 

دورة الخليج دون طلة املرعب 

جاسم يعقوب وصوت املعلق 

خالد الحربان ال “اكشن” وال إثارة.                                          

الكويت هي من تصنع بريق كأس 

الخليج، وهي من تسيدت لوحة 

الرشف بعرشة ألقاب، ومن هذا 

املنطلق فإن دورات الخليج وسط 

مدرجات األزرق، ستكون مختلفة 

من حيث الشكل واملضمون.           

سنكون عىل ثقة يف متيز أحمد 

اليوسف رئيس االتحاد الكويتي 

وكافة لجانه، وعىل كافة 

االتحادات الخليجية أن تضع 

أيديها بيد األمة الكويتية التي 

نقدم لها التحية من هذا املنرب، 

بهدف الظهور بأفضل حلة كروية 

عنوانها اللعب النظيف.

تحية لوطن النهار.. 
الكويت       

حسين خلف

أصداء

HAAK20
@gmail.com

أك��د رئيس االتحاد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئة س��مو الشيخ فيصل بن 
راش��د آل خليف��ة، أن رعاي��ة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
االوملبية  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحريني��ة الرئيس الفخ��ري لالتحاد 
املل��يك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
أثرت وأمثرت عن نجاح كامل للنسخة 
الثامن��ة من بطولة املغف��ور له بإذن 
الله تعاىل سمو الشيخ فيصل بن حمد 
آل خليف��ة “طيب الل��ه ثراه” لجامل 
الخي��ل العربية األصيل��ة التي نظمها 
االتحاد املليك للفروس��ية وس��باقات 
الق��درة يف قري��ة البحري��ن الدولية 
لس��باقات القدرة، مش��يًدا بالحضور 
واملتابعة املس��تمرة والدعم من سمو 
الشيخ محمد بن سلامن بن حمد آل 

خليفة.
وأوضح س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة أن ه��ذه الرعاية جعلت 
اللجنة املنظمة العلي��ا تبذل قصارى 
جهده��ا م��ن أجل كتاب��ة نجاح آخر 
له��ذه البطول��ة الغالي��ة التي تحمل 
أسم املغفور له بإذن الله تعاىل سمو 
الش��يخ فيص��ل بن حم��د آل خليفة 
العربي��ة األصيل��ة،  الخي��ل  لج��امل 
مش��ريًا إىل أن نجاح النس��خة الثامنة 
م��ن البطولة س��يعطي االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة املزيد من 
الحواف��ز من أجل االس��تعداد األمثل 

للنسخة القادمة بإذن الله تعاىل.
وأشار سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة أن الدع��م الكبري والالمحدود 
والرعاية من س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة لهذه البطولة س��جل 
فيه��ا االتحاد نجاًحا كب��ريًا من خالل 
املشاركني  واملالك وعدد  اإلس��طبالت 

يف البطولة، ما جعل املنافسة مفتوحة 
بني املهور واألفرس والفحول وتتنافس 
يف 21 مس��ابقة أقيم��ت ع��ىل مدار 

يومني متواصلني.
وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليف��ة أن مملكة البحرين تعترب من 
أعرق الدول يف إنتاج الخيول العربية 
وس��جلت حضورًا كبريًا يف املشاركات 
الخارجي��ة، مبيًن��ا س��موه أن ه��ذه 
البطولة ستكون بوابة ملشاركة العديد 
من املالك واإلس��طبالت يف البطوالت 

القادمة.
وقّدم س��مو الش��يخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة التهاين والتربيكات للمالك 
واإلس��طبالت الفائ��زة باملراكز األوىل 
يف البطولة، مؤكًدا س��موه أن رياضة 
الخي��ل إرث وطني خال��د يف اململكة 
يس��ري علي��ه األجي��ال وتوارثت��ه من 
األجيال الس��ابقة، مبيًن��ا أن البطولة 
تحاف��ظ عىل الرتاث البحريني األصيل 
ال س��يام أن مملكة البحرين غنية عن 
التعريف يف س��الالت ممي��زة ونادرة 
للخي��ول العربية األصيل��ة، إضافة إىل 
أن اململك��ة أصبحت موطًن��ا للخيل 
الع��ريب األصي��ل ويس��عى االتح��اد 
املل��يك للفروس��ية وس��باقات القدرة 
عىل ال��دوام أن يحافظ عىل اس��مها 

ومكانتها.
وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليف��ة بالجهود الكب��رية التي بذلتها 
اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة واللجنة 
واللجان  التحكي��م  ولجنة  اإلعالمي��ة 
الفني��ة واإلداري��ة والطبي��ة ولجن��ة 
االنضباط ولجنة إدارة املساحة ولجنة 
التدقي��ق ولجن��ة تقني��ة املعلومات 
وتجهي��زات الحاس��وب وكافة اللجان 
األخ��رى، مقدًم��ا لهم جزيل الش��كر 
والتقدير عىل جهودهم الكبرية والتي 
أمثرت عن تحقي��ق النجاح الكامل يف 

البطولة.

هدية خاصة من مربط 
النوادر إلى محمد بن 
سلمان

قّدم مربط الن��وادر هدية خاصة إىل 
سمو الش��يخ محمد بن س��لامن بن 
حم��د آل خليف��ة يف الي��وم الختامي 

للبطولة.
وأعرب سمو الشيخ محمد بن سلامن 
ب��ن حمد آل خليفة عن بالغ ش��كره 
وعظيم ش��كره إىل مربط النوادر عىل 

هذه املبادرة.

تكريم حكام البطولة

كرم سمو الشيخ محمد بن سلامن بن 
حمد آل خليفة وس��مو الشيخ فيصل 
بن راش��د آل خليفة، ح��كام البطولة 
وه��م: كون��راد ديتالي��ور “بلجيكا”، 
س��فيان عبدالعزيز طه “فلس��طني”، 
نشأت حجازي “مرص”، طالل املهري 
“دول��ة الكوي��ت” ومجدول��ني غلود 

“متدربة- بولندا”.

نتائج اليوم الختامي

ش��هدت البطولة منافس��ات قوية يف 
اليوم الختامي، حيث فاز يف مس��ابقة 

األمه��ر عمر س��نة )أ( امله��ر اس آر 
سيف للاملك س��لامن حمد وبنتيجة 
الثاين املهر  إجاملية )91.00(، واملركز 
ساري الشهاب للاملك فاضل الجمري 
وبنتيج��ة إجاملي��ة )90.50(، واملركز 
الثالث املهر شاكر الصغري للاملك عيل 

يوسف وبنتيجة إجاملية )89.63(.
س��نة  عم��ر  األمه��ر  مس��ابقة  ويف 
)ب(، ف��از باملرك��ز األول املهر املتهم 
للاملك عيل حمي��د وبنتيجة إجاملية 
)89.75(، واملرك��ز الث��اين املهر آمس 
سلامن للاملك عبدالله أحمد وبنتيجة 
إجاملية )89.13(، واملركز الثالث نور 
النوادر للاملك حس��ني س��يد محمود 

وبنتيجة إجاملية )88.75(.
ويف مس��ابقة األمهر عمر سنتني، فاز 
باملرك��ز األول دي أبرق للاملك خليل 
إبراهيم وبنتيج��ة إجاملية )91.25(، 
واملرك��ز الثاين املهر حمدان النس��يم 
للاملك صالح مهدي وبنتيجة إجاملية 
)89.50(، واملرك��ز الثالث املهر غزال 
املنامة للاملك س��عيد جعفر وبنتيجة 

إجاملية )89.50(.
ويف مس��ابقة األمهر عمر 3 س��نوات، 
ف��از باملرك��ز األول قطب الش��غاب 
وبنتيج��ة  الن��وادر  مرب��ط  للامل��ك 

الثاين املهر  إجاملية )92.38(، واملركز 
نش��مي البداير للاملك عيىس سلامن 
وبنتيج��ة إجاملي��ة )90.00(، واملركز 
الثال��ث املهر نارص الس��لطان للاملك 
حسني سيد س��عيد وبنتيجة إجاملية 

.)89.75(
ويف مسابقة األفحل 6-4 سنوات، فاز 
باملرك��ز األول دي ج��د للاملك خليل 
إبراهيم وبنتيج��ة إجاملية )92.75(، 
واملركز الثاين دي رجاس للاملك سعيد 
محم��د وبنتيجة إجاملي��ة )91.75(، 
واملرك��ز الثالث الفح��ل زوثار للاملك 
إجاملي��ة  وبنتيج��ة  س��عيد جعف��ر 

.)91.63(
ويف مس��ابقة األفحل 7 س��نوات فام 
فوق، ف��از باملركز األول الفحل س��ل 
كاس��جمري للامل��ك نس��يم عبدالل��ه 
وبنتيج��ة إجاملي��ة )91.00(، واملركز 
الث��اين الفحل الدج��امل للاملك عيل 
حمي��د وبنتيجة إجاملي��ة )90.88(، 
واملرك��ز الثالث الفح��ل مهايب للاملك 
إجاملي��ة  وبنتيج��ة  أحم��د  هش��ام 

.)90.63(

بطوالت بطل األبطال

وأقيمت بط��والت لبطل األبطال عىل 
النح��و اآليت: بطول��ة األمه��ر “عم��ر 
س��نة”، فاز باملركز األول يس آر سيف 
للاملك سلامن حمد وبنتيجة إجاملية 
)14.00(، واملركز الثاين ساري الشهاب 
للاملك فاضل عباس الجمري وبنتيجة 
إجاملي��ة )6.00(، واملركز الثالث نور 
النوادر للاملك حس��ني س��يد محمود 

وبنتيجة إجاملية )5.00(.
بطول��ة األمه��ر “عمر 3-2 س��نوات” 
ف��از باملرك��ز األول قطب الش��قاب 
وبنتيج��ة  الن��وادر  مرب��ط  للامل��ك 
إجاملي��ة )16.00(، فيام ف��از بلقب 
بطل الفحول دي ج��د للاملك خليل 

إبراهيم وبنتيجة إجاملية )16.00(.

تحت رعاية س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة، أعلنت اللجنة املنظمة 
ملس��ابقة البحرين للصقور والصيد عن 
تحديد الرابع من يناي��ر املقبل موعًدا 
النط��الق منافس��ات النس��خة الرابعة 
من املس��ابقة، عىل أن تبدأ األش��واط 

التأهيلية يوم الخميس القادم.
وكان��ت اللجنة املنظم��ة أغلقت باب 
التسجيل للمشاركة يف املسابقة، وذلك 
بع��د أن اس��تمرت عملي��ة وإجراءات 
التس��جيل مل��دة 3 أيام مبوق��ع إقامة 

املسابقة.
وبهذه املناس��بة، قال خليف��ة عبدالله 
القع��ود رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
ملس��ابقة البحرين للصقور والصيد إن 
عملية التس��جيل ش��هدت إقباالً كبريًا 
كام كان متوقًعا عطًفا عىل ما ش��هدته 
النسخ الس��ابقة من ارتفاع مستمر يف 
اع��داد املش��اركني، متوقًعا أن تش��هد 
املس��ابقة منافسة قوية وصعبة يف ظل 
تسجيل طيور مميزة للمشاركة، وتراكم 

الخربات لدى املالك واملربني.
وبني القعود أن كاف��ة اللجان املنظمة 
تواصل تحضرياتها النهائية قبل انطالق 
املس��ابقة، وذل��ك ترجم��ة لتوجيهات 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

وحرص س��موه ع��ىل ظهور املس��ابقة 
بأبهى صورة، إذ تعكف اللجان املنظمة 
عىل وضع اللمس��ات األخ��رية تحضرياً 
إلع��الن جاهزيته��ا التام��ة للح��دث، 
موجهاً تقدي��ره ألعضاء اللجان العاملة 
عىل ما بذلوه م��ن جهود مميزة خالل 

الفرتة املاضية.

اعتماد جدول المسابقات

وكان��ت اللجنة املنظمة ق��د اعتمدت 
جداول املس��ابقات، إذ م��ن املقرر أن 
ينطلق الشوط التأهييل األول الخميس 
املقبل لفئة الحرار، وس��يخصص اليوم 
ال��ذي يليه لفئ��ة الش��واهني، وتختم 
األول  التأهي��يل  الش��وط  منافس��ات 

السبت لفئة الجريات.
ويقام يف األول من يناير املقبل الشوط 
التأهييل الث��اين، بداية بفئت��ي الحرار 
والشواهني يوم االثنني، وينظم يف اليوم 
ال��ذي يليه الش��وط التأهي��يل لفئتي 

جريات الخلط وجريات الشواهني. 

كأس عبداهلل بن خالد

وتبدأ منافسات املسابقة يوم الخميس 
4 يناي��ر من العام املقب��ل بإقامة كأس 
سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد 

آل خليف��ة، إذ تنظم مس��ابقة الصياد 
الصغري يف الي��وم األول، وتنطلق صباح 
الجمعة مس��ابقة دع��و الحرار، بعدها 
دعو جريات الخلط، وتختتم منافسات 
كأس س��مو الش��يخ عبدالله بن خالد 
ب��ن حمد ي��وم الس��بت 5 يناير لدعو 

الشواهني ودعو جريات الشواهني.

كأس محمد بن ناصر

وتنطلق منافس��ات األسبوع الثاين عىل 
كأس س��مو الش��يخ حمد بن نارص بن 
حمد آل خليفة يوم الخميس 11 يناير 
املقبل بش��وط امل��الك لفئت��ي الحرار 
والشواهني، وشوط املالك لفئتي جريات 
الخلط وجريات الش��واهني، وستتواصل 
املنافس��ات ع��ىل كأس س��موه ي��وم 
الجمع��ة بدعو الح��رار ودعو الجريات 
الخلط، عىل أن يختتم األس��بوع الثاين 
السبت بدعو الش��واهني ودعو جريات 

الشواهني.

كأس حمد بن ناصر

وتقام منافسات األس��بوع الثالث عىل 
كأس س��مو الش��يخ حمد بن نارص بن 
حمد آل خليفة، إذ تنطلق املس��ابقات 
يوم الخميس 25 يناير املقبل بش��وط 

املالك لفئتي الحرار والشواهني، وشوط 
امل��الك لفئتي ج��ريات الخلط وجريات 
الشواهني، وستستكمل املنافسات يوم 
الجمع��ة بدعو الح��رار ودعو الجريات 
الخلط، عىل أن يختتم األس��بوع الثاين 
السبت بدعو الش��واهني ودعو جريات 

الشواهني.

كأس فيصل بن خالد
وينطلق األسبوع الرابع عىل كأس سمو 
الش��يخ فيصل بن خالد ب��ن حمد آل 
خليفة يوم الخمي��س األول من فرباير 
2018 بإقامة مسابقة الصياد الصغري يف 

اليوم األول، وتنطلق صباح اليوم الذي 
يليه منافس��ة دعو الحرار، بعدها دعو 
جريات الخلط، وتختتم منافسات كأس 
س��موه يوم الس��بت بدعو الش��واهني 

ودعو جريات الشواهني.

كأس الخليجيين وسيف 
النخبة

وتتواصل فعاليات املسابقة يف أسبوعها 
الخامس بإقامة كأس سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة للخليجيني، 
إذ تنطلق املنافسات صباح االربعاء 14 
فرباير املقبل مبسابقة دعو الحرار، تليها 
دعو جريات الخلط، وتستكمل مسابقة 
الصي��د بالصق��ور الخمي��س لنوع��ي 

الشواهني وجريات الشواهني.
ويسدل الس��تار عىل مسابقة البحرين 
للصقور والصيد بش��وط سيف النخبة، 
والذي س��يقام عىل سيف سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة وسيف سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث 
س��تنطلق املنافس��ة صباح السبت 17 
فرباي��ر القادم مبس��ابقة دع��و الحرار 
والش��واهني، ومس��ابقة دع��و لنوعي 

جريات الخلط وجريات الشواهني.

أشاد بجهود اللجنة المنظمة .. فيصل بن راشد:

رعاية ناصر بن حمد أثمرت عن نجاح بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل  

انطالق مسابقة البحرين للصقور 4 يناير

من منافسات البطولة

خليفة القعود

جانب من التتويج سمو الشيخ فيصل بن راشد مع سمو الشيخ محمد بن سلمان

تغطية       اللجنة اإلعالمية

تغطية       اللجنة اإلعالمية
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)وكاالت(: يواج��ه الثاليث اإلس��باين 
برش��لونة وريال مدريد وإش��بيلية 
قرعة نارية لتحديد منافس��يهم يف 
الدور الثمن النهايئ ملسابقة دوري 
أبطال أوربا بالنظر إىل الرتتيب الذي 
انتهت اليه املجموعات الثامين من 
البطول��ة. وتأهل إىل ال��دور الثمن 
النهايئ كل من برشلونة متصدراً عن 
املجموع��ة الرابع��ة و ريال مدريد 
وصيًفا عن املجموعة الثامنة، شأنه 
شأن إش��بيلية الذي تأهل ثانياً عن 
املجموعة الخامسة، حيث سيكون 
ع��ى عات��ق ه��ذا الث��اليث تحدي 
الحفاظ عى هيمن��ة ممثيل الليغا 
عى لقب دوري أبط��ال أوربا منذ 

عام 2014 . 
وتجري عملي��ة القرعة اليوم األحد 
مبقر االتح��اد األوريب لك��رة القدم 
مبدين��ة نيون الس��ويرسية. وتنص 
لوائ��ح االتحاد القاري عى تصنيف 
األندية الس��تة عرش، التي تأهلت 
عن دور املجموعات إىل مستويني، 
األوىل  املس��توى  يض��م  بحي��ث 
متصدري املجموعات الثامين، بينام 
يضم املستوى الثاين أصحاب املراكز 
الثاني��ة، وذل��ك لتف��ادي مواجهة 
مبارشة بني متص��دري املجموعات 
لتعزي��ز فرصه��م يف االس��تمرار يف 
املنافس��ة عى اعتب��ار أنهم ميثلون 
أق��وى الف��رق، ك��ام متن��ع لوائح 
البطولة تكرار املواجهات بني الفرق 
التي تواج��دت يف ذات املجموعة، 
كام متنع أيضاً وج��ود مواجهة بني 
ممثلني من نفس البلد لغاية الدور 

الربع النهايئ. 

ووفًقا لهذه املعطيات، فإن برشلونة 
ميتلك أفضل فرص��ة لتضعه عملية 
القرعة أمام منافس يف متناول اليد، 
رغم أن املستوى الثاين ال يخلو من 
الثقيل��ة بتواجد  أصح��اب األوزان 
العمالق األملاين بايرن ميونيخ الذي 
طاملا كان خنجراً يف خرص اإلس��بان، 
باإلضاف��ة إىل نادي تش��يليس بطل 
الدوري اإلنجلي��زي املمتاز، والذي 
سبق له أن اخرج الفريق الكتالوين 
م��ن الس��باق الق��اري يف موس��م 
)2005-2004( يف نفس الدور خالل 
نزال مثري. يف املقابل، فإن االحتامل 
األس��هل ل�البارس��ا يف هذه املحطة 
هو مبواجهة بورتو الربتغايل أوبازل 
الس��ويرسي أوش��اختار األوك��راين، 
وه��ي الفرق التي تج��اوزت عقبة 
املجموعات بش��ق األنف��س، إذ مل 
يس��بق ألي منها أن اعرتضت سبيل 

الكتالونيني يف املواسم األخرية. 
أم��ا ري��ال مدري��د ال��ذي أنه��ى 
منافس��ات املجموع��ة الثامن��ة يف 

املرك��ز الثاين خلف ن��ادي توتنهام 
هوتس��بري اإلنجلي��زي، فأنه يرتقب 
منافًس��ا من العيار الثقيل يف الدور 
الثم��ن النه��ايئ، م��ام ق��د يعجل 
بخروجه من الس��باق ويعيقه عن 
الدفاع ع��ن لقبه الق��اري، ولو انه 
ميتل��ك ه��و اآلخر فرص��ة ملواجهة 

منافس يف متن��اول اليد، مثل نادي 
بش��كتاش الرتيك متصدر املجموعة 
الس��ابعة، أو روما اإليطايل متصدر 
املجموع��ة الثالثة، ع��ى اعتبار أنه 
ال ميكن ألحده��ام مقارعة األبيض 

املليك عى الصعيد الفني. 
أم��ا الخيار األس��وأ لري��ال مدريد 

فه��و مواجه��ة مانشس��رت يونايتد 
بقي��ادة الربتغايل جوزي��ه مورينيو 
أو مانشس��رت س��يتي بقي��ادة بيب 
غواردي��وال، اللذي��ن مي��ران بأزهى 
فرتاتهام الفنية هذا املوس��م، حيث 
ميتلكان ترسانة من األسامء الكبرية 
وب��ني االحت��امل األس��هل و الخيار 
األصع��ب نجد خي��اراً بينهام ميكن 
لريال مدريد خطف بطاقة الرتشح 
لل��دور الربع النه��ايئ بصعوبة، يف 
حال وضعت��ه القرع��ة يف مواجهة 
ليفرب��ول اإلنجلي��زي العائد بقوة 
للمنافس��ة، او باريس سان جريمان 
الكبار  الفرن��يس املنتيش بنجوم��ه 
الناري.  الهجوم��ي  الث��اليث  بقيادة 
أما إش��بيلية الذي مل يس��بق له أن 
تأه��ل لل��دور الثمن النه��ايئ من 
بطولة دوري أبط��ال أوربا فيواجه 
احتامالت عسرية أسهلها وقوعه يف 
مواجهة أمام بش��كتاش الذي يعد 
اح��د اضعف فرق ه��ذا الدور، أما 
أصعب ن��زال ممك��ن ان يواجهه، 

فه��و مبواجه��ة ض��د اح��د قطبي 
مدينة مانشس��رت سواء اليونايتد او 
السيتي أو ضد باريس سان جريمان 
أو روم��ا، فجميعها فرق متمرس��ة 
ومتتل��ك خ��ربة قاري��ة أفض��ل من 
الفريق اإلندليس الذي عرف بتألقه 
يف مس��ابقة الدوري األوريب )يوربا 

ليغ(.
وش��هد ختام دور املجموعات من 
بطول��ة دوري أبطال أوربا س��ابقة 
تاريخي��ة بعدم��ا تأهلت خمس��ة 
أندية من بلد واحد ميثلون الدوري 
ن��ادي  وكان  املمت��از.  اإلنجلي��زي 
مانشس��رت يونايت��د ق��د تأهل عن 
املجموعة األوىل، ونادي تش��يليس 
تأهل عن املجموعة الثالثة، ونادي 
ليفربول عن املجموعة الخامسة و 
نادي مانشسرت سيتي عن املجموعة 
السادس��ة وأخرياً توتنهام هوتسبري 
عن املجموعة الثامنة. هذا واستفاد 
ال��دوري اإلنجليزي املمتاز من رفع 
أورب��ا  أبط��ال  دوري  يف  ممثلي��ه 
م��ن 4 أندي��ة إىل 5 بعدما ش��ارك 
بالبطولة مانشس��رت يونايتد بصفته 
بطل ال��دوري األوريب باإلضافة إىل 
املحيل(  ال��دوري  )بطل  تش��يليس 
)وصيف��ه(  هوتس��بري  توتنه��ام  و 
ومانشس��رت س��يتي )صاحب املركز 
الثالث( و ليفربول )صاحب املركز 
الراب��ع(. ومن املعل��وم أن االتحاد 
)يويف��ا( ال  الق��دم  لك��رة  األوريب 
مين��ح أكرث من 4 مقاعد كحد أقىص 
الكربى،  األوربية  الدوريات  لتمثيل 

ومنها الدوري اإلنجليزي.

قرعة منتظرة في نيون اليوم 

قرعة نارية تنتظر الكبار 

)وكاالت(: يعي��ش الربتغ��ايل كريس��تيانو 
رونالدو، نجم فريق ريال مدريد اإلس��باين 
أس��بوًعا مميزًا، حقق في��ه الكرة الذهبية 
الخامس��ة يف تاريخه، ثم سجل هدفني يف 
مرمى إشبيلية ليستعيد حاسته التهديفية 

يف الليجا.
وقال��ت صحيف��ة “م��ريور” اإلنجليزي��ة 
إن الهدفني اللذين س��جلهام كريس��تيانو 
رونال��دو يف املباراة، رفع��ا رصيده إىل 51 
هدف��ا يف العام الح��ايل 2017 م��ع ريال 

مدريد واملنتخب الربتغ��ايل، يف 57 مباراة 
لعبها.

وأوضح��ت أن كريس��تيانو رونالدو أصبح 
أول العب يس��جل أكرث من 50 هدفا يف 7 
أعوام متتالية، ب��دأت منذ عام 2011 مع 

ريال مدريد.
وس��جل كريس��تيانو رونالدو 60 هدفا يف 
ع��ام 2011  و63 يف 2012 و69 يف 2013 
و61 يف 2014 و57 يف 2015 و55 يف 2016 

و51 يف العام الحايل الذي مازال جاريا.

كريستيانو رونالدو

لقب شبه مستحيلرقم اسطوري  سرقةسيلتا

)وكاالت(:أكد قائد سيلتا 
فيجو هوجو مايو، أن الحكم 
الذي أدار مباراة فريقه أمام 
فالنسيا يف الجولة ال�15 من 
الدوري اإلسباين لكرة القدم، 
مونويرا مونتريو كان له دورا 
حاسام يف هزمية الفريق 2-1 
عى ملعب ميستايا، بعد أن 

احتسب ركلة الجزاء التي 
منحت “الخفافيش” الفوز 

يف الدقائق األخرية من عمر 
اللقاء.

وقال هوجو مايو عقب 
انتهاء املباراة يوم السبت 

“أشعر أنهم رسقونا، بصدق، 
إنها ركلة جزاء ظاملة، هذا 
األمر يحدث دامئا مع هذا 

الشخص مونويرا، مل نخرس 3 
نقاط أو نقطة، لقد انتزعوها 

منا”.
وكان زميله يف الفريق إياجو 

أسباس ندد باليشء ذاته، 
حتى أنه طالب بأال يعود 
مونويرا مونتريو إلدارة أي 

مباراة لسيلتا مرة أخرى.
وقال مايو “األمر ال يتعلق 

مبباراة اليوم، هذا أمر يعود 
لعدة أشياء حدثت يف 

املايض، يف كل مرة يتوىل فيها 
هذا الحكم إدارة مباراة لنا، 

يحدث أمر غريب”.

)وكاالت(:أك��د املدي��ر الفن��ي 
جارسيا  مارس��يلينو  لفالنس��يا، 
ت��ورال عقب ف��وز فريقه عى 
س��يلتا فيج��و 1-2 يف الجول��ة 
ال�15 من الدوري اإلسباين لكرة 
القدم، أنه من “الصعب للغاية، 
أو شبه املس��تحيل” أن ينافس 
“الخفافيش” عى الفوز بالليجا.
وقال مارس��يلينو عق��ب انتهاء 
املباراة التي أقيمت عى ملعب 
ميس��تايا الس��بت، “يف الوقت 
الحايل ال توج��د مؤرشات ثابتة 
ع��ى ذلك، ما نس��عى إليه هو 
الفوز والتحس��ن”، مش��ريا إىل 
أن هذا األمر ق��د يتضح خالل 

الجوالت األخرية من املسابقة.
وتس��اءل “ملاذا سنتحدث اآلن عن أمر يجب التحدث عنه يف أبريل أو مايو؟ 
اآلن يجب أن نتحدث عن إيبار )خصم فالنس��يا يف الجولة املقبلة( واالعرتاف 
بأنن��ا حققنا 34 نقطة )يف املركز الثاين من ترتي��ب الليجا(، وهذا رقم يفوق 

بفارق كبري توقعاتنا منذ شهرين”.
وأب��رز مدرب “الخفافي��ش” أن فريقه قدم أداء جيدا خالل الش��وط األول، 
مشريا إىل أن الهدف الذي سجله سيلتا أرض بهم، لكنه استطرد أن فالنسيا يف 

النهاية متكن من الرد والفوز باللقاء أمام خصم جيد.
وأشاد مارسيلينو بتشجيع الجامهري عى ملعب ميستايا حني طالبهم بالدعم 
عق��ب تعادل الفريقني، ليس��جل الخفافيش بعدها ه��دف الفوز من رضبة 

جزاء.
وقال “يف اللحظات الصعبة نحتاج إليهم واليوم قدموا لنا املساعدة من أجل 

الفوز. حني تكون األجواء باردة، يقدم الالعب أداء أقل حامسة”.

مارسيلينو جارسيا تورال

)وكاالت(: أعلن رؤساء عرض مشرتك 
من الواليات املتحدة واملكسيك 

وكندا الستضافة نهائيات كأس العامل 
لكرة القدم 2026 عن خطة ناجحة 
تفي عمليا بكافة متطلبات االتحاد 

الدويل )الفيفا( لكنها قد تخطئ 
الهدف عندما يأيت األمر إىل تكوين 

صداقات.
وعى السطح تبدو املعركة الستضافة 
بطولة 2026 املوسعة، التي ستكون 
أول نسخة تشهد مشاركة 48 دولة، 

وكأنها رصاع بني طرف ميتلك أفضلية 

كبرية ومنافس ضعيف إذ يواجه 
املغرب، وهو املرشح الوحيد اآلخر، 

القوة التجارية والتنظيمية لدول 
أمريكا الشاملية الثالث.

ومع امتالك الدول الثالث كل البنية 
التحتية واالستادات الالزمة الستضافة 

البطولة الضخمة املكونة من 48 
منتخبا يفاخر جون كريستيك املدير 
التنفيذي لعرض 2026 املشرتك بأن 

بوسع عرضه “الرتكيز عى بناء اللعبة 
وليس االستادات”.

ويتعني إرسال العروض إىل الفيفا 

بحلول 16 مارس آذار وسيتم االعالن 
عن الفائز يف 13 يونيو يف موسكو 
حيث سترتك كأس العامل الروسية 

القليل من الوقت إلصالح العالقات 
املتوترة.

وأقر أعضاء فريق عرض 2026 
املشرتك بأن جهودهم منيت 

بانتكاسة جراء مشهد مثول مسؤويل 
الفيفا كل يوم تقريبا أمام قضاة 

أمريكيني عى خلفية اتهامات 
بالفساد، وأضاف: “لكن الفيفا 

سيكون عليه اتخاذ قرار يصب يف 

مصلحة كرة القدم وكأس العامل 
وطاملا سنقدم عرضنا بالطريقة 

املناسبة التي نريدها”.
وإذا أراد مسؤولو عرض 2026 

املشرتك فهم مدى أهمية العالقات 
الجيدة، فهم بحاجة ملراجعة 

محاوالت استضافة األلعاب االوملبية 
يف الواليات املتحدة.

وبعد فشل نيويورك يف عرضها 
الستضافة اوملبياد 2012 وشيكاجو 

أللعاب 2016 قضت اللجنة االوملبية 
األمريكية سنوات يف إصالح عالقاتها 

ونالت أخريا مكافأة جهودها هذا 
العام بحصول لوس انجليس عى 

حق استضافة اوملبياد 2028.
وأحد األشياء التي قد تساعد يف 

تحسني العالقات املتعرثة هي 
القدرات التجارية لعرض 2026 

املشرتك األمر الذي قد يساعد يف سد 
النقص يف خزائن الفيفا املالية.

أميركا تعد بسد عجز الفيفا 
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حبيل: تدشين بطاقة وارلد العام المقبل واستخدام بطاقات امتياز زاد 30 %  

GAC البحرين للتسهيالت التجارية تسحب على 12 سيارة

“مونتريال للسيارات” توزّع 
هواتف آيفون لعمالئها

�����رشح الرئي�����س التنفي����ذي ل�رشك����ة البحري����ن 
للت�ش����هيالت التجاري����ة عادل حبيل ب����اأن بطاقات 
يف  زي����ادة  �ش����هدت  الثالث����ة  باأنواعه����ا  امتي����از 
اال�شتخدام بن�شبة 30 اإلى 35 % حتى الربع الثالث 
لعام 2017 وبالن�ش����بة لبطاقة )ف����ور هري( والتي 
اأ�ش����درت من����ذ اأقل من 6 اأ�ش����هر مت توقيع 1400 
اتفاقية مع عدد خمتلف من املتاجر واملوؤ�ش�شات 
الت����ي تق����دم اخلدم����ات املختلفة والع����ام املقبل 
�شي�ش����هد تد�ش����ن بطاق����ة )وارل����د( والتي متنح 
حامليه����ا حق ا�ش����تخدام اأكرث من 500 �ش����الة من 

�شاالت كبار الزوار يف عدد من املطارات.
ج����اء ه����ذا الت�رشيح خالل احلفل ال����ذي نظمته 
�رشك����ة البحري����ن للت�ش����هيالت التجاري����ة لل�ش����حب 
الكب����ري حلامل����ي بطاق����ات امتي����از ما�ش����رت كارد 
ال����دويل  البحري����ن  مرك����ز  �ش����الة  يف  االإئتماني����ة 
للمعار�����س واملوؤمت����رات يومي اجلمعة وال�ش����بت 

الثامن والتا�شع من دي�شمرب و�شط اأجواء احتفالية 
وترفيهي����ة، بح�ش����ور قراب����ة 20 األ����ف زب����ون من 

م�شتخدمي البطاقة. 
كما ح�رش ال�ش����حب اأع�ش����اء االإدارة التنفيذية 
وبع�س من اأع�ش����اء جمل�س االإدارة ل�رشكة البحرين 
كب����ار  اإل����ى  باالإ�ش����افة  التجاري����ة،  للت�ش����هيالت 
ال�شخ�ش����يات م����ن ما�ش����رتكارد ال�����رشق االأو�ش����ط، 
ومندوب اإدارة حماية امل�ش����تهلك بوزارة ال�شناعة 

والتجارة �شفيع البلو�شي.
واأك����د الرئي�س التنفيدي ع����ادل حبيل اأهمية 
ا حلامل����ي بطاقات  تنظي����م ه����ذا املهرجان �ش����نويًّ
امتياز التي ت�ش����مل حملة بطاقة امتياز كال�ش����يك 
وامتياز بالتين����وم والبطاقة احلديثة والفريدة من 
نوعها املخ�ش�ش����ة لل�ش����يدات حتت ا�ش����م امتياز 
“فور ه����ري”، م�ش����رًيا اإل����ى اأن ه����ذا املهرجان هو 
االأ�ش����خم يف تاري����خ ال�رشكة وعلى م�ش����توى ال�رشق 

االأو�شط.
واأ�ش����اف حبيل قائالً “اإن كثافة م�ش����اركتكم 
اليوم هو دليٌل عل����ى اأن بطاقة امتياز ومبا حتمله 
م����ن مزايا �ش����تى وخدم����ة متميزة ب����اإدارة بحرينية 
خمل�شة ت�شعى دائًما لتقدمي االأف�شل، االأمر الذي 
جعل امتي����از البطاقة املالية االأول����ى يف البحرين، 
حي����ث ال ي����كاد يخل����و اأي بي����ت بحريني م����ن هذه 
البطاقة، ولذلك ن�شعى ب�ش����كل متوا�شل لتقدمي 

املزي����د من املزايا واأبرزه����ا تنظيم هذا املهرجان 
ال�ش����خي وال�ش����حب عل����ى 12 �ش����يارة فاخ����رة من 

موديالت جي اَي �شي”. 
وعرب حبي����ل عن �ش����عادته بتد�ش����ن واإطالق 
�ش����يارتي GA8، GS8 املميزة بتفا�شيل العالمة 
التجاري����ة الرائ����دة GAC والت����ي ت�ش����كل تتويًجا 
للنجاح الباهر الت����ي حققته هذه العالمة يف مملكة 

البحرين يف فرتة قيا�شية.

جنحت �رشكت مونرتيال لل�ش����يارات يف 
عر�ش����ها االأخري م����ن ا�ش����تقطاب عدد كبري 
م����ن عمالئها وحتقيق رق����م مميز يف اإجمايل 
مبيعاتها بعد اإطالق ال�رشكة حلملة ت�شفيات 
نهاية الع����ام وا�ش����تمرارها يف توزيع هدايا 

ايفون اجلديد.
وي�ش����مل عر�����س �رشكة مونرتي����ال على 
اأ�ش����عار تناف�ش����ية وتخفي�ش����ات قوية على 
جمموعة كبرية ومتنوعة من �شيارات اجلدية 
وامل�شتعملة باالإ�شافة اإلى ا�شتمرار ال�رشكة 
يف توزيع هوات����ف ايفون اك�س اجلديد لكل 

عميل عند ا�شتالمه �شيارته اجلديدة.
ب����دوره، ق����ال مال����ك ال�رشك����ة اإبراهي����م 
ال�شيخ “اإن هدفنا من هذه العرو�س فر�س 

اأ�ش����عار تناف�ش����ية الإتاح����ة الفر�����س جلميع 
فئات املجتمع الختيار ال�ش����يارة املنا�ش����بة 
له بال�شعر املنا�شب واأطلقنا موؤخًرا العديد 
م����ن العرو�����س القوية لفئ����ات خمتلفة من 
ال�شيارات حتت م�شمى “مهرجان االأ�شعار”. 
واأ�ش����اف ال�ش����يخ اأن “ال�رشك����ة بكاف����ة 
موظفيه����ا وفروعه����ا املنت�����رشة يف مملك����ة 
البحرين م�ش����تعدون خلدمة جميع الراغبن 
الق����وي  العر�����س  ه����ذه  م����ن  باال�ش����تفادة 
وت�ش����ليم �ش����يارته اجلديدة يف نف�س اليوم 
مع ت�شهيل كافة االإجراء البنكية والتمويلية 
ونح����ث جميع عمالئنا على �رشعة امل�ش����اركة 
لال�ش����تفادة م����ن العرو�����س قب����ل انتهائها 

بنهاية العام”.

طلبة “بوليتكنك” في ضيافة “المطار”

“السيارات األوروبية” تقيم معرًضا للسيارات الكالسيكية 

ا�شتقبلت �رشكة مطار البحرين؛ اجلهة امل�شوؤولة عن اإدارة وت�شغيل مطار البحرين الدويل، 
ع���دًدا م���ن طلبة برنامج اإدارة االأعمال اللوج�ش���تية يف كلية بوليتكنك البحري���ن، اإذ تاأتي هذه 
الزيارة يف اإطار حملة التوعية التي اأطلقها جمل�س التنمية االقت�ش���ادية بهدف اإتاحة الفر�شة 

للطلبة ال�شتك�شاف قطاع ال�شحن واللوج�شتيات يف مملكة البحرين.
ا تف�شيليًّا للطلبة  وقدم خالد النعمة من ق�ش���م تطوير اأعمال ال�شحن واللوج�شتيات عر�شً
حول دور ال�رشكة يف دعم قطاع ال�شحن واللوج�شتيات يف مملكة البحرين، كما قام الطلبة اأي�ًشا 
بجولة يف مرافق ال�شحن مبطار البحرين الدويل، والتي مت تنظيمها بالتن�شيق مع �رشكة خدمات 

مطار البحرين امل�شوؤولة عن ت�شغيل خدمات املناولة االأر�شية يف املطار.

ململك����ة  الوطن����ي  بالعي����د  احتفاالته����ا  اإط����ار  يف 
البحري����ن، اأقامت �رشك����ة ال�ش����يارات االأوروبية؛ الوكيل 
احل�رشي ل�شيارات جاكوار الند روفر يف مملكة البحرين، 
����ا لل�ش����يارات الكال�شيكية يف معر�ش����ها الكائن  معر�شً
مبنطقة �شرتة، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 6 دي�شمرب 

 .2017
  E-TYPE جاك����وار  االأيقون����ة  عر�����س  ومت 
الكال�شيكية، والتي حازت على العديد من اجلوائز منذ 

اإطالقها للجمهور يف عام 1961. 
واكت�ش����بت جاك����وار E-TYPE  �ش����عبية عاملي����ة 
وا�شعة، حيث متيزت ب�رشعتها العالية حينذاك، وامتلك 
ه����ذه التحفة الرائعة العديد من امل�ش����اهري العاملين، 

منهم �شتيف ماكوين وفرانك �شيناترا وجورح ب�شت. 
و�رشح املدير العام �ش����تيفن الي قائ����الً: “بالنيابة 
ع����ن �رشك����ة ال�ش����يارات االأوروبي����ة جاكوار الن����د روفر، 
ي�ش����عدين اأن اأعلن عن جناح فعالية معر�س ال�ش����يارات 
الكال�ش����يكية. وق����د �رشفنا ح�ش����ور �ش����يوفنا الكرام يف 
املعر�س، وم�شاركتنا باالحتفال بالعيد الوطني املجيد 
ململك����ة البحرين. وتزخ����ر اململكة بالعديد من ع�ش����اق 
�ش����يارات جاكوار الند روفر، وحمب����ي جمعها من الذين 
ميتلكون جمموعة وا�ش����عة من املوديالت الكال�شيكية. 
ا با�شت�ش����افة هذه الفعالية وا�ش����تقبال  وق����د �رشرنا جدًّ
جمموع����ة من عمالئنا الكرام الذين يعدون جزًءا ال يتجزاأ 

من عائلة جاكوار الند روفر”.

 “أوريجين” تكرم موظفاتها

تزامن���اً مع االحتفال بيوم املراأة العامل���ي ويوم املراأة البحرينية، 
نظمت دائرة االإعالم والعالقات العامة يف جمموعة اأوريجن بالتن�شيق 
م���ع دائرة امل���وارد الب�رشية حفالً دعت فيه جمي���ع موظفات املجموعة 
تكرمًي���ا جلهوده���ن يف العم���ل وجميع االإجن���ازات الت���ي حققنها على 

ال�شعيد ال�شخ�شي واالجتماعي وعلى �شعيد العمل. 
واأ�شاد الرئي�س التنفيذي اأحمد البناء بدور املراأة يف املجتمع قائالً 
“اأوجه تهايَن احلارة الأمهاتنا واأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا وجلميع الن�شاء 
يف ه���ذا اليوم، كما اأقدم لهن جزيل ال�ش���كر والثناء على الت�ش���حيات 

واجلهود التي يبُذلَنها لرفعة �شاأنهن و�شاأن من يرعوَن وُيِحبون”. 
واأكمل حديثه بقول “اأتوجه باخل�ش���و�س لتهنئة جميع موظفات 
اأوريجن بهذه املنا�شبة، كما واأحثهم على �رشورة اال�شتمرار يف طلب 

العلم واملعرفة للتطور يف عملهن ويف حياتهن العامة”.

• اإبراهيم ال�شيخ	

مركز املعار�ض - هبة حم�سن
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    ط���رح الفن���ان يو�س���ف العماين اغنيت���ه اجلديدة 
“الوط���ن ا����رار” الت���ي مت اجنازها بعدة لغ���ات لتدخل 
العاملية. وك�سف العماين عن ان االغنية و�سعت بخم�س 
لغ���ات ومت غناوؤه���ا كذلك بتلك اللغ���ات وتتمحور حول 

ا�س���باب ازدهار دولة االم���ارات والتالحم ب���ن القيادة 
وال�س���عب فيها. وا�سار العماين الى ان العمل اهداء الى 
دولة االمارات حكاما و�سعبا وبان الفكرة تدور حول ال�ر 

الذي يربط بن ال�سعب وقيادته.
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 1936
الثامن  اإدوارد  امللك   
يتنازل  بريطانيا  ملك 
ع���ن ال��ع��ر���س ل��ي��ت��زوج 
والي�س  االأم��رك��ي��ة  م��ن 

�سمب�سون.

 1941
 اأمل���ان���ي���ا واإي��ط��ال��ي��ا 
على  احل����رب  ت��ع��ل��ن��ان 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف 
احلرب العاملية الثانية.

 1947
م��ن��ظ��م��ة  اإن�����������س�����اء   
العاملية  اليون�سيف 

لرعاية االأطفال.

1957
  �سدور قرار من االأمم 
ي��ن�����س على  امل��ت��ح��دة 
تقرير  يف  ال�سعوب  حق 

م�سرها.

1960
اجلزائر  يف  مظاهرات   
�سد االحتالل الفرن�سي.

 1967
يعلن  ح��ب�����س  ج�����ورج   
ت���اأ����س���ي�������س اجل��ب��ه��ة 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

فل�سطن.

 1972
املركبة  رواد  ه��ب��وط   
�سطح  على   17 اأب��ول��و 

القمر.

 1974
ت�������س���ف���ي���ة  جل�����ن�����ة   
االأم���م  اال���س��ت��ع��م��ار يف 
ق�سية  حتيل  املتحدة 
اإلى  الغربية  ال�سحراء 
حمكمة العدل الدولية. 

مسافات

“أوال” يشارك بالعيد الوطني بمسرحية “الشاليه”

خّلص الكثير من “فوبيا” الطيران

“أسرار عالم الطيران” كتاب قيم للكابتن 
الكويتي فراس مال اهلل

“الجزيرة الثقافي” يستعد إلطالق 
النشرة الثقافية االلكترونية 

 صابريــن بورشيــد: ســأرد علـى 
من ينتقدني 

اأيام قليلة فقط تف�س����ل 
م�رح اأوال عن تقدمي م�رحية 
ع����ادل  للمخ����رج  “ال�س����اليه” 
الفن����ان  وللموؤل����ف  جوه����ر 
احللي����ان،  مرع����ي  االإمارات����ي 
امل�رحي����ة  �س����تعر�س  حي����ث 
بتاري����خ 18 – 19 دي�س����مرب 
اجل����اري على خ�س����بة �س����الة 
تزامن����ا  الثقافي����ة  البحري����ن 
مع احتف����االت الب����الد بالعيد 
وامل�رحية  املجي����د،  الوطني 
م����ن متثي����ل خلي����ل املط����وع 
وعب����داهلل  جوه����ر  وع����ادل 
�س����ويد وعبدالرحمن بو�سابر 
بو�س����قر  وحمم����د  والب�س����ام 

واخرون.
اح����داث امل�رحية  ت����دور 
يف “�س����اليه” حيث ت�س����تح�ر 
هم����وم املواط����ن م����ن خ����الل 
خم�س �سخ�سيات مع م�سوؤول، 
وعن م�س����اركته به����ذا العمل 
ق����ال الفنان عبداهلل �س����ويد، 
مرع����ي  االإمارات����ي  للفن����ان 
احللي����ان عامل����ه اخلا�����س يف 
االأعمال امل�رحية ودائما ياأخذ 
املتف����رج اإل����ى رحاب وا�س����ع 
م����ن التفك����ر واخلي����ال عرب 
ير�سمها،  التي  ال�سخ�س����يات 
ومن املوؤكد �س����تكون جتربة 

جديدة ومهمة لنا كفنانن.

انطالق أكبر مهرجان للعيد الوطني في حلبة البحرين الدولية
ينطل���ق يوم اخلمي�س مهرجان العيد 
الوطني املجيد اك���رب مهرجان لالحتفال 
بالعيد الوطني املجيد يف ممكلة البحرين 
الذي يقام يف حلب���ة البحرين الدولية من 
اخلمي�س املوافق 14 دي�س���مرب حتى يوم 

االأحد املوافق 17 دي�سمرب اجلاري. 
ويقام مهرجان العيد الوطني الأربعة 
اأيام متوا�س���لة من ال�س���اعة الرابعة ع�راً 
وحت���ى العا����رة م�س���اء بحلب���ة البحري���ن 
رمزي���ة  وبر�س���وم  بال�س���خر،  الدولي���ة 
للدخ���ول تبل���غ 500 فل����س فق���ط ل���كل 
ي���وم من اأي���ام املهرجان، كما �س���يتمكن 
اجلماه���ر من ����راء تذاكره���م من خالل 
مركز بي���ع التذاكر التابعة حللبة البحرين 
الدولي���ة يف جممع ال�س���تي �س���نرت او من 
بواب���ات حلب���ة البحرين الدولي���ة، وتفتح 

البوابات للمهرجان 4 م�ساء.
واأعلن���ت احللب���ة موؤخ���را ع���ن اأب���رز 
احلف���الت الغنائي���ة الت���ي �س���تقام على 
هام����س مهرجان العي���د الوطني املجيد، 
ومن���ذ اليوم االأول للمهرجان �سي�س���تمتع 
زوار املهرج���ان باحلف���ل الغنائي للفنان 
البحرين���ي خالد فوؤاد وحنان ر�س���ا وذلك 
احلف���ل  دي�س���مرب،   14 اخلمي����س  ي���وم 
الغنائي الثاين �سيكون للفنانة اللبنانية 
 15 اجلمع���ة  ي���وم  وذل���ك  ك���رم  جن���وى 
دي�سمرب، احلفل الثالث �سيكون للفنانة 
البحريني���ة اأ�س���الة ن�ري وذلك ال�س���بت 
16 دي�س���مرب واحلف���ل اخلتام���ي االأح���د 
17 دي�س���مرب للفن���ان ماج���د املهند�س، 
و�س���تقام االألعاب النارية يومي ال�س���بت 
واالأح���د املوافق 16 و 17 دي�س���مرب يف 7 

م�ساء.
كما تن�سح احللبة اجلماهر باحل�سور 
مبك���را لتف���ادي االزدح���ام واال�س���تمتاع 
بالفعالي���ات واالحتف���ال بالعيد الوطني 

املجيد. و�سي�س���م املهرجان لهذا العام 
جمموعة وا�س���عة من الفعالي���ات واأبرزها 
معر����س للت�س���وق، ال���ذي يحت���وي على 
حمالت للبيع والعر�س مبجموعة وا�س���عة 
م���ن املنتجات، حيث مت حجز كافة اأماكن 
البازار، باالإ�سافة اإلى الربامج الرتفيهية 
لالأطفال، كما �س���تتوفر اأك�ساك املطاعم 
واملقاهي املتنوعة، فال تفوتكم فر�س���ة 
امل�ساركة واحل�سور ودعم هذا املهرجان 

البحريني.
البحرينية  ل���ذا �س���تكون اجلماه���ر 
عل���ى موع���د مع العدي���د م���ن الفعاليات 
املميزة التي تنا�سب جميع اأفراد العائلة 

يف احتف���االت مملك���ة البحري���ن بعيده���ا 
الوطن���ي املجي���د، ف���ال تفوتكم فر�س���ة 
االحتفال بهذه املنا�سبة الكبرة يف حلبة 

البحرين الدولية.
وباإمكانك���م متابع���ة اآخ���ر تط���ورات 
BIC_n -  ململهرجان على االن�س���تغرام

tionalday
ح���ول  التفا�س���يل  م���ن  للمزي���د 
حللب���ة  اأخ���رى  فعالي���ة  واأي  املهرج���ان 
البحري���ن الدولية ميكنك���م زيارة املوقع 
اأو   ،www.bahraingp.com الر�سمي 
االت�س���ال على االأرق���ام التالية: -973+
.+971-17-45109 - 17-451099

عرض له “بورن آوت” في دبي السينمائي

المخرج نور الدين لخماري: السينما المغربية تتميز بالجرأة والتجديد
�س���اهدت �س���من عرو�س دبي ال�سينمائي 
الفيلم املغربي الكبر “بورن اآوت” ويتحدث 
عن الفوارق االجتماعية، التي تعي�س���ها مدينة 
الدار البي�ساء، والكره الذي يتولد ب�سببها، يف 
ر�س���الة مفادها اأن احلب هو القيمة وال�س���بيل 

لتال�سي الطبقية.
 وبعد الفيلم كان هناك جل�سات �سحافية 
مع خم���رج العم���ل املخرج نور الدي���ن خلماري 

وكان هذا احلوار ال�سائق معه عن الفيلم:

- قدمت الجانب الخاص لمدينة 
كازابالنكا في فيلمك؟

 بال�س���بط حاولت ان اقدم �سورة ايجابية 
ع���ن مدين���ة ال���دار البي�س���اء، حيث �س���تظهر 

املدينة م�سيئة بعيدا عن ال�سواد. 
وتتمحور ق�سة الفيلم حول حياة ا�سخا�س 
عادين �س���يواجهون جمموعة من ال�سعوبات، 
مما �س���يجربهم على تقدمي ت�سحيات، خا�سة 
واالقت�س���ادية  االجتماعي���ة  الفروق���ات  ان 
تزيد من ماآ�س���يهم، من خالل ال�ريط �س���نتابع 
جمموعة من ال�سخ�س���يات: الطفل اأيوب البالغ 
من العمر 13، والذي ي�س���تغل كما�سح اأحذية، 
وهمه االأول توفر املال ل�راء رجل ا�سطناعية 
لوالدته، رجل االعمال جاد، البالغ من العمر 40 

�س���نة، والذي يكمن همه الوحي���د يف التخل�س 
من �س���بح والده املتويف، زوجته غيبتة، البالغة 
من العمر 28 �س���نة، والتي ال ت�سعر بال�سعادة 
معه، رجل ال�سيا�س���ة الفري���د، البالغ من العمر 
55 �س���نة، وال���ذي فق���د ابنه يف حادثة �س���ر، 
ويحاول البحث عن احلنان بن اح�س���ان عاملة 
جن�س، هي عايدة، البالغة من ال�س���ن 25 �سنة، 
والتي ت�س���تغل كذلك كممر�سة، وتعي�س حياة 
مزدوجة، انها ر�سالة تفيد اأن احلب هو القيمة 
الوحيدة لتال�س���ي هذه الف���وارق، وحاولت يف 
الوق���ت نف�س���ه معاجل���ة العديد م���ن الظواهر 
االجتماعي���ة، مث���ل االجها����س، والتناق�س يف 
القيم، واملمار�سات اخلاطئة عند ال�سيا�سين! 
انا اتعامل مع الدار البي�س���اء باعتبارها متحفا 

يخت�ر ما حتبل به حياتنا من مفارقات.

- حدثنا عن فريق العمل 
واالدوار؟

يقدم النج���م اأن�س الباز، دور �س���اب غني، 
مل ينفعه املال، الذي ورثه عن اأبيه يف العي�س 
ب�س���عادة، فاأ�س���يب بحالة اكتئاب، فيقرر اأن 
ينف�سل عن زوجته وعن عامله للبحث عن حرية 
حمتملة، ال�س���عدية لذيب، يف دور ربيعة املراأة 
اجلميلة التي فقدت زوجها و�ساقها، لكنها مل 
تفقد االأمل وحب احلياة والنا�س والقدرة على 
املواجهة، رغم ما يتميز به واقعها من ق�س���وة 

�سديدة.
�س���ارة برل�س يف دور عايدة، طالبة الطب 
التي تنتمي لو�س���ط فقر، فت�سطر ملمار�سة 
الدع���ارة الراقي���ة مدفوع���ة من طرف �س���مية 
وهي و�س���يطة يف امليدان، واأجادت يف جت�سيد 
ال���دور املمثلة فاطمة الزه���راء اجلوهري، ويف 
دور امل���راأة املثقفة واملتحررة �س���د املجتمع 
املحافظ، ملع���ت املمثلة مرجان���ة العلوي، يف 
اإعط���اء انطباع �س���ادق عن �ريحة من الن�س���اء 
املتقدم���ات ع���ن زمانه���ن ي�س���ارعن الق���وى 
وتلع���ب  القدمي���ة،  والثقافي���ة  االجتماعي���ة 
العلوي دور امراأة ت�ستعد الإقامة عر�س للفنان 
الت�س���كيلي الراح���ل عبا�س �س���الدي، يف قاعة 

عر�س متتلكها ولها اال�س���تعداد لركوب كافة 
التحديات لبلوغ ذلك.

ويلع���ب الطف���ل اإليا����س اجليه���اين، دور 
ما�س���ح اأحذي���ة وهو ال�سخ�س���ية الت���ي تلتقي 
وتتقاط���ع م���ن خالله���ا حكاي���ة الفيل���م، ويف 
الفيلم اأي�س���ا جند حممد اخلي���اري يلعب دورا 
ممت���ازا يختلف كليا مع ال�سخ�س���يات النمطية 
امل�ستهلكة، التي ظل م�سجونا داخلها لعقود، 
ويوؤكد م���ن جديد علو كعب���ه كممثل كبر جاء 
من امل�رح، ويلع���ب يف الفيلم دور “الروندا” 
وه���و �سخ�س���ية انتهازي���ة تعتا����س م���ن عرق 
االأطفال الفقراء.. حيث يقوم، بتوزيعهم على 
ع���دة مناط���ق من املدين���ة، كما�س���حي اأحذية. 

وي�ستويل على مكا�س���بهم طول اليوم قبل اأن 
يعيدهم اإلى حيهم الفقر يف امل�ساء.

املمثل الكبر دون منازع كرمي ال�سعيدي 
ال���ذي لعب دورا مركبا من اأ�س���د اأدوار الفيلم 
�س���عوبة وتوفق يف االإقناع ب�سخ�سية “ال�سيد 
غ���زايل”، وه���و الرجل ال���ري املت���ذوق للفن 
والبائ����س يف نف����س الوق���ت، ال ي�س���تطيع اأن 
يح�س���ل على املحب���ة واالهتمام رغ���م ثروته، 
م�س���جون يف بيت���ه الراق���ي، يع���اين م���ن عجزه 

اجلن�سي!

- هل هناك جرأة كبيرة 
في تقديم الفيلم والقصة 

واالفكار؟
اجلدي���دة  املوج���ة  ان  ب�س���بب  �س���حيح 
لل�سينما املغربية تتميز باجلراأة والتجديد غر 
اأنه���ا يج���ب اأن تلم�س الواقع اأك���ر واأن حتكي 
ق�س�س���ا حول ما مي�س النا����س وواقعهم. ويف 
نف����س الوقت مع هذه املوجة اجلديدة، مدعوة 
ملعاجلة موا�س���يع جدي���دة لتقدمي االإ�س���افة 
املنتظرة لل�سينما املغربية، الن هذه ال�سينما 
�س���تحقق يف ال�س���نوات املقبل���ة الكث���ر م���ن 
النجاح���ات الأنها اليوم ب�س���دد �س���ناعة جنوم 

واأفكار جديدة.

    BUZZ      
أحداث

ت�س���ر ب�رعة اأكرب وت�ستوعب االأمور وتتخذ 
قرارات

ت�س���يطر عل���ى اأو�س���اعك وت�س���بط اأمورك 
ابتداء من اليوم

خفف من ك�س���لك عن القي���ام بكل ما يعود 
على �سحتك بالفائدة

بادر اإلى القيام مبا يخفف من حدة ال�سغط 
عليك

ال ينف���ع الندم بعد اأن تكون قد متاديت يف 
اإهمال �سحتك

ال تقلق وانت يف بداية الطريق بل ا�س���تب�ر 
باخلر 

متار����س جاذبي���ة ن���ادرة وتتاح ل���ك فر�س 
للتعبر عن نف�سك 

فرتة زاهرة وغنية بالوعود التي حتدد 
م�ستقبلك 

انتب���ه ل�س���حتك، وخذ االأم���ور بروية وهدوء 
وحكمة 

�س���تخرج يف نزه���ة للرتفي���ه ع���ن نف�س���ك 
واال�ستجمام 

تتمتع باأ�سلوب اإقناع ي�ساعدك على اإي�سال 
الر�سالة 

تبدو يف اأح�س���ن ح���ال وتعي�س ان�س���جاماً مع 
ال�ريك

الحمل:
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الميزان:
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العذراء: 

الجدي:
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ن�ستطيع القول ان الكابنت الكويتي 
“طي���ار” فرا����س مال اهلل يحم���ل اأفكارا 
اأدبي���ة رائعة ت�س���اهم يف تطوير املجتمع 
ويف اإف���ادة النا�س ويوؤثر يف الواقع، فهو 
مل يكت���ف مبهن���ة الط���ران والتحلي���ق 
بالطائرة واإمنا ق���دم جتربة فذة ممتازة 
غر م�سبوقة على م�ستوى العامل العربي، 
حيث خ�س�س ح�سابات يف خمتلف و�سائل 
التوا�سل االجتماعي لتعريف املتابعن 
والنا�س العادين مبهنة الطيار وثقافته 
من االأل���ف الى الي���اء وزودهم ب���اأدوات 
الدرا�سة واملعرفة واالختيار والتمحي�س 
املالئم، فمن يريد معرفة اي �س���يء عن 
الرح���الت وع���امل الطران ماعليه �س���وى 
الدخول الى اأحد ح�س���اباته ويلقي نظرة 
�س���املة، وليك���ون الكاب���نت فرا�س اكر 
تفاعال مع املتابعن ا�س���در كتابا قيما 
بعن���وان “اأ����رار عامل الط���ران” يحتوى 
عل���ى كل ما ي���دور يف ذهن الق���ارئ عن 
الطران على �س���كل �سوؤال وجواب حيث 
يقول فرا����س “ان كل ما يف هذا الكتاب 
م���ن اأ�س���ئلة جاءتني من احد ال���ركاب او 

متابعن ح�ساباتي”.
ويتابع “لقد متكنت بف�سل من اهلل 
ان اأ�س���ل الأكر من مئة األ���ف متابع عرب 
و�س���ائل التوا�س���ل االجتماعي ومتكنت 
م���ن م�س���اعدة العديد م���ن التخل�س من 
اخل���وف م���ن الط���ران وحتقي���ق اح���الم 
البع�س لي�س���ل الى حلمه وي�سبح طيارا 
وتثقي���ف املجتمع عموما. لقد حر�س���ت 
عل���ى الكتاب���ة بطريق���ة متك���ن القارئ 
م���ن البدء يف القراءة من اي �س���فحة كما 

ي�ساء”. 
كتاب “اأ�رار عامل الطران” يقع يف 
138 �سفحة من احلجم ال�سغر وهو من 
اإ�سدارات “درمي بوك” ويقدم معلومات 
االآيل،  والطي���ار  االإق���الع  مث���ل:  كث���رة 

كابينة القيادة، املراقب اجلوي، املطار 
وامل���درج، الطائ���رة، عج���الت الطائ���رة، 
املطبات الهوائية وال�س���واعق،االأعطال 

الفني���ة، الرحل���ة والتحك���م يف الطائ���رة، 
الطي���ار،  التاأخ���ر،  ال���ركاب والعف����س، 

امل�سيفون.

اأ�سامة املاجد
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• •عادل جوهر 	 خليل املطوع	

• •حممد اجلزاف	 خالد بومطيع 	

• �سابرين بور�سيد 	

ت�س���لم رئي�س مرك���ز اجلزيرة 
الثقايف حممد اجلزاف موؤخراً خطاب 
م���ن مدي���ر ادارة و�س���ائل االعالم 
ب���وزارة �س���وؤون االع���الم يو�س���ف 
حمم���د يت�س���من موافقة ال���وزارة 
الثقافي���ة  الن����رة  ا�س���دار  عل���ى 
االلكرتونية الذي �سي�س���در مركز 
اجلزيرة العدد االول منه يف نهاية 
دي�س���مرب اجلاري مبنا�س���بة العيد 
الوطني املجيد للبالد و�ستت�سمن 
الن����رة اخب���ار وفعالي���ات املركز 
ومق���االت  املختلف���ة  الثقافي���ة 
واملفكري���ن  الكت���اب  لبع����س 
واملثقف���ن ومقابالت �سخ�س���يه 

ثقافية واجتماعي���ة وفنية منوعة، 
و�س���راأ�س حتري���ر الن����رة حمم���د 
اجل���زاف باإ����راف املجل�س الثقايف 

برئا�س���ة خال���د بومطيع واع�س���اء 
املجل�س املتخ�س�سن يف خمتلف 

ال�سوؤون الثقافية والفكرية.

واملمثل���ة  املذيع���ة  انته���ت 
بور�س���يد  �س���ابرين  البحريني���ة 
من ت�س���وير دورها يف امل�سل�س���ل 
اخلليج���ي اجلديد “ام���اين العمر” 
للكاتب حممد الكن���دري واملخرج 
ح�سن احلليبي، وانتاج املجموعة 
م���ن  جمموع���ة  وبطول���ة  الفني���ة، 
املمثلن ابرزهم هنادي الكندري، 
غدير ال�سبتي، امرة حممد، الهام 
وغره���ن،  غ���ازي  زين���ب  عل���ي، 
وقال���ت بور�س���يد: “ت���دور فكرة 
العمل يف اطار م�س���وق، و�س���اأظهر 
ب�س���كل مغاي���ر وخمتل���ف واعت���رب 
امل�سل�سل نقلة نوعية يف م�سواري، 
و�ساأرد من خالله على من ينتقدين 
اح���رتايف  من���ذ  بانن���ي  ويتهمن���ي 
2014 اكتف���ي ب���ادوار  التمثي���ل 

االنيقة والرية و”الك�سخة”.
واعرتف���ت �س���ابرين ان لكل 
من التمثيل والتقدمي التلفزيوين 
خ�سو�س���ية عنده���ا، فبدايتها يف 
تلفزيون مملكة البحرين كمقدمة 
برامج مل يكن �س���هال، خ�سو�سا يف 
املجتمع اخلليج���ي، لكنها متكنت 
م���ن اثبات نف�س���ها وحت���ى عندما 

واحرتفت  الكوي���ت  ال���ى  انتقلت 
يف  �س���اركت  واي�س���ا  التمثي���ل 
التق���دمي ا�س���بحت اك���ر ن�س���جا 
وتطورت �سخ�سيتها ب�سكل كبر، 
م�س���رة الى انها متكنت حاليا من 
اج���ادة اللهج���ة الكويتية ب�س���بب 
اقامتها واحتكاكها الدائم �س���واء 

يف الدراما او احلياة العامة.

• فرا�س مال اهلل 	



العثور على جثة مغنية بريطانية يف فندق بقطر
قال���ت �ص���حيفة “ديل���ي مي���ل” �لربيطاني���ة �إن���ه 
ج���رى �لعثور عل���ى مغنية بريطانية ميت���ة يف غرفة باأحد 
�لفنادق بالعا�ص���مة �لقطرية �لدوح���ة، بعد 6 �أيام فقط 
م���ن مغادرتها �ململكة �ملتحدة. وقال �أ�ص���دقاء �لفنانة 
د�نييال �أوبنغ �إن و�لدتها كانت تق�ص���ي �لنهار يف �لبحث 
عن �بنتها بعد �نقطاع �أخبارها. ووفق ما قالت �ل�صحيفة 
ف���اإن �أوبن���غ، وهي م���ن مان�ص�ص���ر وتبلغ م���ن �لعمر 32 
عام���ا، كانت تعاين من ورم يف �مل���خ. ومت تقييم �أوبينغ 
عل���ى �أنها “منا�ص���بة للعمل” من قبل مفت�ص���ي �حلكومة 
�لربيطاني���ة، �إال �أنه���ا مل تتمك���ن من �لعث���ور على “عمل 

موثوق” يف �ململكة �ملتحدة. وكان من �ملقرر �أن متكث �ملغنية يف �أحد �لفنادق بالدوحة ملدة 6 �أ�صهر، 
�إال �أنه مت �لعثور عليها يف غرفتها بعد �أقل من �أ�ص���بوع من و�ص���ولها. وكتب �صديق على �الإنرنت “لو 
تلق���ت �لدع���م �ملايل �لذي كان���ت يف حاجة �إليه، رمبا كانت ما تز�ل معنا”. و�أ�ص���اف “�ل�ص���فر و�الإجهاد 

و�ل�صغط قد تكون عو�مل م�صاهمة يف وفاتها �ملبكرة”.

وفاة اأبوبكر �صامل بعد �صراع مع املر�ض

ممار�صة اأطفالكم الريا�صة حت�صن م�صتواهم الدرا�صي
ت�ص���ر مر�جع���ة بحثي���ة �إل���ى �أن �لط���الب �لذين 
ميار�صون ن�صاطا بدنيا �إ�صافيا، رمبا يزيد تركيزهم 
يف �لدر��ص���ة ويتح�ص���ن �أد�وؤهم تعليميا خ�صو�صا يف 

مادة �لريا�صيات.
وحل���ل فريق �لدر��ص���ة بيانات من 26 در��ص���ة 
ن����رت م���ن قبل و�ص���ملت �أك���ر م���ن 10 �آالف طفل 
ت���ر�وح �أعماره���م ب���ن 4 و13 عام���ا. وقا�ص���ت كل 
�لدر��صات �ل�صابقة تاأثر جمموعة خمتلفة من بر�مج 

الن�ساط البدين على الأداء الدرا�سي.

وبحث معدو �لدر��ص���ة �أي�ص���ا م���ا �إذ� كان تاأثر 
�لتدريبات يختلف باختالف �ملو�د �لدر��صية.

وعلى الرغم من اأن فوائد الن�س���اط البدين كانت 
�أقوى بالن�صبة للريا�ص���يات فاإنها كانت �أقل ب�صكل 
طفي���ف فقط بالن�ص���بة مل���و�د �أخ���رى مث���ل �للغات 
والقراءة، مما يعني اأن الن�ساط البدين يفيد التعلم يف 
كل �ملو�د �لدر��ص���ية. وقال �إيفان كافرو ريدوندو 
من جامعة ق�ص���تالة - ال مانت�ص���ا يف قونكة باإ�صبانيا، 
�لذي �ص���ارك يف �إعد�د هذه �لدر��صة �إن “�لتدريبات 

توؤث���ر عل���ى �ملخ م���ن خالل زي���ادة تدفق �ل���دم �إلى 
�لدم���اغ وهو ما يزيد من �إمد�د �الأك�ص���جن و�لعنا�ر 
الغذائية وي�س���جع عل���ى تكوين ال�س���عريات الدموية 
ويزي���د من �الت�ص���ال �لع�ص���بي م���ن خالل ت�ص���جيع 

�لو�صالت �لع�صبية وتو�فر �لناقالت �لع�صبية.
وع���الوة عل���ى �لتف�ص���ر�ت �ملتعلق���ة باجلهاز 
�لع�ص���بي ت�ص���مل �لتدريبات عن����ر� �جتماعيا مهما 

يعزز فوائدها لل�سحة النف�سية”.
ويف �لوق���ت �ل���ذي تو�ج���ه فيه مد�ر����س كثرة 

�صعوبة يف تخ�صي�س وقت لفر�ت �لريا�صة �لبدنية 
و�سط حملة لتح�سني نتائج المتحانات الدرا�سية من 
خالل تخ�س���ي�ص وقت اأكرب للدرا�سة، تقدم النتائج 
اأدل���ة جديدة عل���ى اأن الن�س���اط البدين اأحد و�س���ائل 

�مل�صاعدة يف حت�صن م�صتويات �لطالب.
وق���ال ريدون���دو �إن���ه عندم���ا يح�ص���ل �الأطفال 
عل���ى وقت خالل اليوم الدرا�س���ي ملمار�س���ة ن�س���اط 
بدين فذلك ي�ص���هل عليهم �لركيز على درو�ص���هم 

وحت�سني اأدائهم يف املدر�سة.

قرية اأملانيــة بـ 140 
األف يورو

بيع���ت قرية �ألفينه �ل�ص���غرة �لو�قعة يف 
�أملانيا �ل�رقية، �ل�صيوعية �صابقا، مقابل 140 
�ألف ي���ورو، يف مز�د علني فري���د من نوعه ُنظم 
�ل�صبت يف برلن. وحددت جمموعة “كارهاوزن” 
�ملتخ�ص�صة يف �ملز�د�ت على �لعقار�ت �ل�صعر 
�الأ�صا�ص���ي لهذه �لقرية �ل�ص���غرة ب� 125 �ألف 
يورو. وقام �ص���خ�س و�حد ال غر، مل يك�صف عن 
هويت���ه، باملز�يدة يف �لثمن ع���رب �لهاتف ل�ر�ء 
هذه �لقرية ذ�ت �لبيوت �ملتد�عية �لتي كانت 

ملك م�صتثمرين مل تعرف هويتهم �أي�صا.
وت�ص���درت �ألفين���ه، �لتي مل ي�ص���مع عنها 
�لكثر يف �ل�ص���ابق، عناوين �الأخبار منذ طرحها 
يف م���ز�د، يف �إط���ار م�ص���ار غر �عتي���ادي لقرية 
بكاملها. وهذه �لقرية �ل�ص���غرة هي، بالن�صبة 
لو�س���ائل الإعالم الأملانية، خري مثال على ماآل 
ق���رى كثرة كانت ج���زء� من جمهوري���ة �أملانيا 
�لدميقر�طية �صابقا، غرقت يف �لفقر بعد نزوح 
�ل�ص���باب منها �إثر �إعادة توحي���د �لبلد قبل 27 
عام���ا. ويع���د هذ� �مل���ز�د فر�ص���ة لرميم هذه 
�لقرية �ملمتدة على 16800 مر مربع تقريبا، 
على بعد حو�يل 120 كيلومر� عن برلن حيث 

ال يز�ل يقيم نحو 20 �صخ�صا.

يف نيوزيلندا.. 
مدر�صة بال طالب

تعه���دت مدر�ص���ة يف ري���ف نيوزيلن���د�، ال 
يوجد بها طالب، بالبق���اء مفتوحة الأطول فرة 
ممكن���ة، يف حالة رغبة تلمي���ذ جديد يف اللتحاق 
بها. وتعاين مدر�ص���ة توتوروموري يف و�ير�ر�با 
يف �جلزيرة �ل�صمالية �نعد�م �لتحاق �أطفال بها 
يف �الأعو�م �لدر��ص���ية �الأخرة، كم���ا �أنها بد�أت 
�لع���ام �لدر��ص���ي �جلدي���د م���ن دون �أي �أطفال 
جدد. و�أرجع �ملعلمون �الفتقار �إلى �لطالب �إلى 
�الأ�ر �لت���ي تنتقل من �ملنطقة؛ ب�ص���بب عقود 
�ل�صناعة �لزر�عية، وفقا ل�صحيفة “�لغارديان” 
�لربيطاني���ة. ورغ���م ذلك، ق���ال جمل����س �إد�رة 
�ملدر�ص���ة �إنه���ا لن تياأ�س، و�ص���وف ت�ص���تخدم 
ح�صاب �لتوفر لديها لدفع رو�تب 3 موظفن 
حتى ميكن �أن تبقى مفتوح���ة للفرة �ملقبلة. 
وتخطط �ملدر�ص���ة ل�ر�ء حافل���ة متكن �الأطفال 
من �لدر��صة يف �أقرب بلدة لتوتوروموري، على 
بعد 35 كيلوم���ر�، �إذ� مل يلتحق بها �أي طالب 

جدد.
وقالت �صارمن بوتر، �لتي تعمل م�صاعد� 
للمعلم���ني يف توتوروم���وري، اإن هن���اك فوائد 

للعمل يف �ملد�ر�س �ل�صغرة.
كان  توتوروم���وري  مدر�ص���ة  �أن  يذك���ر 
لديها 22 طالبا منذ 5 �ص���نو�ت، ولكن �الأرقام 

ت�صاءلت ب�صكل مطرد منذ ذلك �حلن.
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اجلزائر.. طوارئ حلجب “احلوت الأزرق”
ب���داأت اجلزائ���ر اتخاذ بع����ص الإجراءات من اأجل حج���ب لعبة احلوت الأزرق للحد م���ن حتميلها على 
�الأجهزة �الإلكرونية، وذلك يف �إطار م�ص���اٍع للتحكم يف �لو�صع قبل �نفالته، بعدما ت�صببت هذه �للعبة يف 
�نتحار 5 �أطفال تر�وح �أعمارهم بن 9 و16 �ص���نة، يف �أقل من �ص���هر تنفيذ� الأو�مرها �لتي حتر�س على 
القتل والتنكيل باجل�سد. واأكدت رئي�سة الهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة مرمي �رشيف، عن وجود 
م�صاٍع التخاذ قر�ر حجب تطبيق لعبة “�حلوت �الأزرق” الأ�سبوع املقبل يف اجلزائر، م�سيفة اأن ذلك “غر 
كاف لتاأم���ن �الأطفال”؛ الأن �الأمر “ي�س���توجب تدخل العائلة من اأجل توعي���ة اأبنائهم بخطر هذه اللعبة، 
و�أخذ هذ� �خلطر بجدية وعدم �لتهاون معه، خا�صة �أن عديد �الأطفال قامو� بتحميل �للعبة على هو�تفهم 
�لنقال���ة”. وبدوره���ا، ك�ص���فت وزيرة �لربية نوري���ة بن غربيط �لت���ي حملت �الأولياء م�ص���وؤولية مر�قبة 
اأبنائه���م من اخلطر املقبل من لعبة “احلوت الأزرق، باأن دائرتها الوزارية �س���تعمل خالل الأيام املقبلة 
على ت�ص���كيل جلنة م�صركة مع عديد �لقطاعات؛ لبحث �ل�ص���بل �لكفيلة للت�صدي لظاهرة �النتحار عرب 

لعبة �حلوت �الأزرق وتوعية �الأطفال عرب �ملد�ر�س بخطورتها. 

  تويف �لفنان �ل�ص���عودي - �ليمني �أبوبكر �صامل، �أم�س �الأحد، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد 
�ر�ع طويل مع �ملر�س، وفق ما ذكرته �صحيفة “عكاظ” �ل�صعودية.

وكان �لفنان �لعمالق يتنقل بن م�صت�ص���فيات �ل�ص���عودية و�أملانيا وعدة دول �أخرى من 
�أجل تلقي �لعالج.

وا�س���تهر �س���امل باأدائه مئات الأعمال الفنية، اأبرزها “يا بالدي و��صلي”، �لتي كانت �آخر 
�أغنية يغنيها �لر�حل حالل حفلة �ليوم �لوطني �ل�صعودي يف �صبتمرب �ملا�صي.

ومن �أ�ص���هر �أعماله: “قال �ملعنى مله”، و”م�ص���كن يا نا�س”، و”يا ليل هل �أ�صكو”، و”و� 
مغرد”، و”بات �صاجي �لطرف”.

وولد �أبوبكر �صامل يوم 17 مار�س 1939، مبدينة ترمي يف ح�رموت، و��صتقر يف �لعا�صمة 
�لريا�س بعد ح�صوله على �جلن�صية �ل�صعودية.
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الإخفاء” تذهل  “عباءة 
املاليني يف ال�صني

تد�ول رو�د مو�قع �لتو��ص���ل يف �ل�ص���ن فيديو يظهر عباءة قيل �إنها قادرة على �إخفاء 
�ل�صخ�س �لذي يرتديها، لكن خرب�ء �أكدو� الحقا �أن �الأمر جمرد خدعة. و�أوردت �صحيفة “ديلي 
ميل” �لربيطانية، �ل�صبت، �أن نحو 21 مليون �صيني �أعادو� ن�ر �لفيديو على �صبكة �لتو��صل 
�ملحلي���ة Weibo، كم���ا ن�رشت���ه و�س���ائل اإعالم حملي���ة وقالت اإن���ه اأحدث ابتكارات ال�س���ني. 
وذكرت تلك الو�س���ائل اأن العباءة م�سنوعة من مواد �س���فافة وباإمكانها عك�ص موجات ال�سوء 
�ل�صاقطة على �ل�صخ�س، بحيث جتعله خمتفيا بعيون �ملحيطن، وذلك �عتماد� على “�لتقنية 
�لكمومية”. ويظهر �لفيديو �لرجل وهو مي�صك بالعباءة و�صط �الأدغال قبل �أن يفتحها ويختفي 

�أمام �لكامر� �لتي وثقت �حلدث، وكان باالإمكان م�صاهدة �الأ�صجار �ملوجودة خلف �لرجل.
وعلق م�سوؤول �س���يني على الفيديو قائال اإن العباءة �ستكون مفيدة للجي�ص يف عملياته، 
فاإذ� �رتد�ها �جلنود فاإن كامر�ت �لروؤية �لليلية لن تتمكن من ر�صدهم. لكن ت�صو زين�صونغ 
قال ل�صحيفة �صينية �إن ال يوجد �صيء ��صمه �لعباءة �خلفية. وتابع �إن �الأمر جمرد فيديو جرى 

معاجلته بو��صطة بر�مج �لتحرير.

لغرفيلد ي�صطحب “�صانيل” اإلى جذوره

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

عائلة تلتقط �سورة داخل اإطار على خلفية �سجرة “الكري�سما�س” يف �سان باولو، الربازيل )رويرتز(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن د�ر �لبالد لل�صحافة و�لن�ر و�لتوزيع 

  للتو��صل مع ق�صم �العالنات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ال�صر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة �الأيام للن�ر

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 04:53
الظهـر: 11:31 
العصــر: 02:27
المغرب: 04:47
العشاء: 06:17

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�رتفاع موج �لبحر من قدم �إلى 3 �قد�م قرب 
�ل�صو�حل ومن 3 �إلى 6 �قد�م يف عر�س �لبحر. درجة 

�حلر�رة �لعظمى 21، و�ل�صغرى 13 درجة مئوية.

�لطق�س بارد ن�صبيا مع 
ت�صاعد �التربة يف بع�س 

�ملناطق.

�لرياح �صمالية غربية من 12 
�إلى 17 عقدة وت�صل من 20 

�إلى 25 عقدة �حيانا.

�مل�صمم �لعاملي كارل الغرفيلد يقوم برحلة عودة �إلى جذوره �الأملانية يف عر�س الأزياء 
“د�ر �صانيل” مت تقدميه يف مدينة هامبورغ م�صقط ر�أ�صه.
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