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�ملنام���ة - بن���ا: �أم���ر ويل �لعه���د نائب 
�لقائ���د �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 
بن حمد �آل خليفة باإ�سالح �ملنازل �ملت�رصرة 
جر�ء �العت���د�ء �الإرهابي �لذي ��ستهدف �أحد 

�أنابيب �لنفط بالقرب من قرية بوري. 
ووجه �سموه وزي���ر �الأ�سغال و�لبلديات 
و�لتخطيط �لعم���ر�ين لالإ����رص�ف على عملية 
ح�رص و�سيان���ة �ملنازل وحماف���ظ �ل�سمالية 
ملتابعة �الحتياج���ات �ملتعلقة بهذ� �ل�ساأن 
م���ع �الأه���ايل �ملت����رصرة منازلهم ج���ر�ء هذ� 

�حلادث �الإرهابي �الآثم.
وكان �سموه، قد تر�أ�س �الجتماع �لثامن 

لل���رو�ت  �لعلي���ا  للجن���ة  ع����رص 
�لطبيعية و�الأمن �القت�سادي.

اإ�ضالح املنازل املت�ضررة من العتداء الإرهابي
توجيه “الأ�سغ�ل” حل�سر و�سي�نة املب�ين... �سمو ويل العهد ي�أمر: 

•  �سمو ويل �لعهد مرتئ�ساً �جتماع �للجنة �لعليا للرو�ت �لطبيعية و�الأمن �القت�سادي	

• �سمو �ل�سيخ نا�رص بن حمد يفتتح بطولة بريف �لدويل للقتال بح�سور �سمو �ل�سيخ خالد بن حمد	

احلريري: اإيران خطر على لبنان... و�ضاأعود خالل اأيام

“النيابة”: اإحالة �ضلمان للجنائية بتهمة التخابر مع قطر

دبي - �لعربية.نت: قال رئي�س �لوزر�ء �للبناين 
�مل�ستقيل، �سعد �حلري���ري، م�ساء �الأحد �إن ما يجري 
�إقليميا م���ن �إير�ن خطر على لبن���ان، و��ستقالته من 
�أجل م�سلحته، موؤكد�ً �أنه �سيدر�س �الإجر�ء�ت �الأمنية 

للعودة �إلى بريوت خالل �أيام.
تلفزي���ون  م���ع  مقابل���ة  يف  �حلري���ري  و�أ�س���ار 
“�مل�ستقب���ل” �إلى �أن���ه ��ستقال، وق���ال: “�ساأذهب 

�إل���ى لبنان و�أتبع �لو�سائ���ل �لد�ستورية”، معترب� �أن 
��ستقالته “�سدمة �إيجابي���ة”. و�نتقد تدخالت حزب 
�هلل يف لبنان و�ملنطقة �لعربية، وقال “حتدثت �الآن 

الأن هناك لغطاً حول �ال�ستقالة”.
و�أكد �سعد �حلريري �أن “�مللك �سلمان يعتربين 
مثل �بنه... وويل �لعهد �الأمري حممد بن �سلمان يكن 

يل كل �الحرت�م”.

�ملنام���ة - �لنيابة �لعام���ة : �رصح �ملحامي �لعام 
للنياب���ة �لكلية �مل�ست�سار �أحمد �حلمادي باأن �لنيابة 
�لعامة قد �أمرت باإحالة �لق�سية �ملتهم فيها كل من 
علي �سلمان عل���ي �أحمد وح�سن عل���ي جمعة �سلطان 

وعل���ي مهدي علي �الأ�س���ود بالتخابر م���ع دولة قطر 
�إلى �ملحكمة �لكربى �جلنائية.  و�أ�سندت �إليهم تهم 
�لتخاب���ر مع دولة �أجنبية الرتكاب �أعمال عد�ئية �سد 
مملكة �لبحرين وبق�س���د �الإ�رص�ر مبركزها �ل�سيا�سي 

و�القت�س���ادي ومب�ساحله���ا �لقومية بغي���ة �إ�سقاط 
ًّ� من �أ�رص�ر  نظ���ام �حلكم يف �لبالد، وت�سليم و�إف�ساء �رص
�لدفاع �إلى دولة �أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة 

9�أجنبية مقابل �إمد�دها باأ�رص�ر ع�سكرية.
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�ضمو رئي�س الوزراء يعود اإلى الوطنتبادل الزيارات يدعم م�ضرية الت�ضاور
ممثالن عن ملك وحكومة ت�يلند على راأ�س مودعي �سموهتلقى ر�س�لة من ال�سي�سي ب�س�أن التطورات الإقليمية... جاللة امللك: 

�سمو رئي�س الوزراء اأن�به حلفل “الأهلية”... �سمو حم�فظ اجلنوبية:

التعليم يف مقدمـة اأولويـات احلكومـة

5 4

“فيف�” تتقدم لال�ستحواذ 
على “مين� تيليكوم”

        علي الفردان من املنامة

تقدم���ت  �رصكة “فيف���ا” �لبحري���ن،  بطلب 
�ال�ستح���و�ذ �لكامل على �رصك���ة “مينا تيليكوم” 
و�ململوك���ة لبي���ت �لتموي���ل �لكويت���ي، يف �أحد 
�أكرب عمليات �ال�ستحو�ذ يف قطاع �الت�ساالت يف 
�ململك���ة. ومتلك �ملجموع���ة �ملالية و�مل�رصفية 
“بيت �لتمويل �لكويتي”  نحو 99 %  من �أ�سهم 

“مينا تيلكوم”، يف حني متتلك ن�سبة 1 
11% �ملتبقية �رصكة “بيتك �إنف�ستمنت”.

�ملنامة - بن���ا: ��ستقبل عاهل �لب���الد �ساحب �جلاللة �مللك 
حم���د بن عي�سى �آل خليفة يف ق�رص �ل�سافرية �أم�س وزير �خلارجية 
بجمهوري���ة م�رص �لعربي���ة �سامح �سكري، مبنا�سب���ة زيارته للبالد 
�سم���ن جول���ة �إلى عدد م���ن دول �ملنطقة. ونق���ل وزير �خلارجية 
�مل����رصي �إلى جاللت���ه ر�سالة م���ن رئي�س جمهورية م����رص �لعربية 
�ل�سقيق���ة �أخي���ه عبد�لفت���اح �ل�سي�س���ي ع���ن �لعالق���ات �الأخوية 

�لوثيق���ة ب���ني �لبلدي���ن، �إ�سافة �إل���ى �آخر جمري���ات �الأحد�ث يف 
�ملنطقة و�لتطور�ت �الإقليمية و�لدولية و�لق�سايا ذ�ت �الهتمام 
�مل�س���رتك. و�أ�سار جاللت���ه �إلى �أهمية تبادل مث���ل �لزيار�ت �لتي 
ت�س���كل دعماً مل�س���رية �لت�ساور على كل �مل�ستوي���ات، خ�سو�سا 

يف ه���ذه �لظروف �لتي متر به���ا �ملنطقة و�لتي تتطلب 
ت�سافر كل �جلهود ملو�جهة �لتحديات �لر�هنة. 

�ملنام���ة - بن���ا: ع���اد رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 
�إلى �أر�س �لوطن م�ساء �أم�س، بعد زيارة �إلى مملكة 
تايلن���د، �سارك �سم���وه خاللها يف مر��س���م ت�سييع 
جثمان مل���ك تايلند �لر�حل بوميب���ول �دولياديج. 
وغ���ادر �ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء 
مملك���ة تايلند يف وق���ت �ساب���ق، وكان على ر�أ�س 
مودعي �سموه باملطار ممثال عن جاللة ملك مملكة 
تايلن���د �ملار�س���ال �سوليت بوكبا�سي���وك وممثال 
ع���ن حكومة مملكة تايلن���د �الدمري�ل نائب رئي�س 
جمل����س �ل���وزر�ء نورونغ ييب���ا تانا�س���اي، للتعبري 
ع���ن تقدير تايلن���د ملًكا وحكومة بزي���ارة �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي رئي�س �ل���وزر�ء ومبا يخ�سه �سموه 

من �هتمام بتطوي���ر �لعالقات �لبحرينية 
�لتايلندية. 23

• جاللة �مللك م�ستقبال وزير �خلارجية �مل�رصي	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مغادر� مملكة تايلند	

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي لدى ح�سوره حفل تخريج �لفوج �لثاين ع�رص من طلبة �جلامعة �الأهلية	

• رئي�س �لوزر�ء �للبناين �مل�ستقيل �سعد �حلريري	

 ت�سوير: ر�سول احلجريي 



املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد حماف���ظ اجلنوبي���ة �سمو 
ال�سي���خ خليفة ب���ن عل���ي اآل خليفة بحر����ص القيادة 
الر�سي���دة بقيادة عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة وم���وؤازرة رئي����ص الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليف���ة، ومتابعة ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمر �سلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة لتح�سني 
ج���ودة اخلدم���ات الإ�سكاني���ة و�سم���ان ا�ستحقاقه���ا 

للمواطنني امل�ستحقني لها.
واأك���د �سم���وه حر�س���ه عل���ى ترجم���ة توجيهات 
ونه���ج عم���ل رئي�ص ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل خليف���ة للم�سوؤولني يف 
احلكومة للتوا�س���ل املبا�رش لتفقد احتياجات واأحوال 
املواطن���ني ع���ر �سل�سل���ة م���ن الزي���ارات امليدانية 
املتوا�سل���ة مل���دن وق���رى املحافظة والت���ي متثلت 
موؤخ���ًرا يف ر�س���د احتياجات قرى ع�سك���ر وجو والدور 
والزلق، م�سًرا اإلى �رشورة اإي�سال اجلهود احلكومية 
املقدم���ة للمواطنني ب�سورة مبا�رشة وتو�سيح مراحل 
تل���ك اجلهود بغر����ص اإدخ���ال الطماأنين���ة يف نفو�ص 
الأهايل واإطالعهم مب�ستجدات اأهم اخلدمات املقدمة 
له���م اإلى جانب نق���ل احتياجاته���م ومتطلباتهم اإلى 
اجله���ات ذات العالقة لتكوين دائرة توا�سلية فعالة 
تربط بني اجلهات اخلدمية والأهايل حتقق من خاللها 
التنمية ال�ساملة بكل تع���اون و�سفافية بني اجلميع، 
وهو املرتك���ز املحوري الذي يق���وم عليه عمل ودور 
املحافظ���ات وت�سع���ى اإل���ى حتقيق���ه “اجلنوبية” يف 

�ستى جوانب �سر العمل.
جاء ذلك، خالل الجتماع الذي عقده �سمو حمافظ 
اجلنوبي���ة مع وزير الإ�سكان با�سم احلمر بح�سور عدد 

من امل�سوؤولني من كال اجلانبني. 
ونق���ل �سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة للوزي���ر خ���الل 
الجتم���اع مالحظ���ات واحتياج���ات ق���رى ع�سك���ر وجو 
والدور والزلق الإ�سكاني���ة، كما بحث �سموه املراحل 
والف���رات الزمني���ة للم�رشوع���ات الإ�سكاني���ة املقرر 
تنفيذها يف املحافظة اإلى جانب تناول عدد الطلبات 
الإ�سكاني���ة واخلط���ط الت���ي �ستق���وم وزارة الإ�سكان 

للعم���ل على تغطيتها. من جانبه، بني احلمر من خالل 
عر����ص مرئ���ي ت�سمن تفا�سي���ل اخلط���ط الإ�سكانية 
الت���ي نفذتها وزارة الإ�س���كان يف املحافظة اجلنوبية 
والأخرى التي تعكف عل���ى ا�ستكمالها والتي �سملت 

من���ذ الع���ام 2011 لغاية اليوم ا�ستكم���ال 9 م�ساريع 
ب�س���كل تام، و3 م�ساريع يف طور التنفيذ غطى 3398 
وح���دة �سكنية، كم���ا تن���اول امل�ساري���ع امل�ستقبلية 
وعددها 7 اأبرزها م����رشوع املدينة اجلنوبية )املراحل 

1و2و3( والتي �ستغطي جمموع تلك امل�ساريع لعدد 
10،699 وحده �سكنية، موؤكًدا حر�ص وتعاون الوزارة 
يف تلبي���ة تطلع���ات واحتياجات املحافظ���ة اجلنوبية 

املعززة حلاجة الأهايل يف تلك امل�ساريع. 

واأ�س���اد �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بجهود وزير 
الإ�س���كان وامل�سوؤول���ني القائم���ني عل���ى امل�ساريع 
يف توف���ر وحتقيق رغب���ات املواطنني، م�س���ًرا اإلى 
اجلهود البارزة الت���ي حتت�سنها امل�ساريع الإ�سكانية 
يف املحافظ���ة ويف مقدمتها م����رشوع املدينة اجلنوبية 
وم���ا حتتوي���ه من تنوع فري���د ومتكامل عل���ى �سعيد 
التخطيط والتنفيذ ليكون بذلك نقلة نوعية يف جمال 
اخلدم���ات الإ�سكاني���ة املميزة املقدم���ة للمواطنني، 
موؤك���ًدا �سم���وه اهتمامه ومتابعت���ه يف تعزيز التعاون 
امل�سرك ب���ني املحافظة اجلنوبي���ة ووزارة الإ�سكان 
للوقوف اأولً باأول ملقرحات واحتياجات املواطنني 
الإ�سكاني���ة وتنفي���ذ واقعية تلك الطلب���ات بال�سكل 

الذي يلبي تطلعات جميع الأطراف.
كما دع���ا �سمو حمافظ اجلنوبي���ة وزارة الإ�سكان 
لأن تك���ون �سم���ن اجله���ات الرئي�سي���ة يف الإع���داد 
والتح�س���ر للمب���ادرة الت���ي تقوم عليه���ا املحافظة 
اجلنوبي���ة بالتع���اون والتن�سي���ق مع بلدي���ة املنطقة 
اجلنوبية ومديرية �رشطة املحافظة لالحتفاء بالذكرى 
الن�س���ف مئوية على اإن�ساء مدين���ة عي�سى. وقد رحب 
احلمر به���ذه املبادرة موؤكًدا اهتم���ام الوزارة يف دعم 
وحتقي���ق كاف���ة عنا����رش الدع���م لإجناح ه���ذا احلدث 
الكب���ر، م�سي���ًدا بحر�ص �سمو حماف���ظ اجلنوبية على 
متابع���ة الطلبات الإ�سكاني���ة يف املحافظة وما توليه 

من اهتمام يف متابعة تنفيذ امل�رشوعات الإ�سكانية.

�شم� حمافظ اجلن�بية: خدمة املجتمع م�ش�ؤولية م�شرتكة 
املنامة - بن���ا: اأ�ساد حمافظ اجلنوبية �سمو 
ال�سي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليف���ة باملبادرات 
وامل�ساهم���ات التي يقوم بها القطاع اخلا�ص يف 

دعم امل�ساريع والرامج التي تخدم املجتمع. 
املجتم���ع  خدم���ة  اأن  اإل���ى  �سم���وه  واأ�س���ار 
م�سوؤولي���ة م�سرك���ة تق���ع عل���ى عات���ق اجلميع 
للنهو����ص والرتقاء وحتقي���ق التكافل وترجمة 
الأف���كار اإلى واقع عم���ل ملمو�ص يع���ود بالنفع 
والقيمة امل�سافة اإلى اأهايل املحافظة اجلنوبية.
جاء ذلك، خالل اللقاء الذي جمع �سمو حمافظ 
املحافظة اجلنوبية مع الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 
فيفا البحري���ن عليان الوتيد ورئي����ص ال�سوؤون 
احلكومي���ة وبرنام���ج امل�سوؤولي���ة الجتماعية يف 

ال�رشكة ال�سيخ زياد بن في�سل اآل خليفة.
وبح���ث �سمو حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبية 

خ���الل الجتماع م���ع الرئي����ص التنفي���ذي ل�رشكة 
فيف���ا البحري���ن عدًدا م���ن املب���ادرات والأفكار 
امل�سرك���ة الهادف���ة اإل���ى ال�ستدامة يف حتقيق 
املنفعة وال�ستفادة ملجتمع املحافظة اجلنوبية 
والكفيلة بتدعيم اجلوان���ب املعززة للتطلعات 
والحتياج���ات الت���ي تتطلبه���ا املحافظ���ة. م���ن 

جانب���ه، اأ�س���اد الرئي����ص التنفي���ذي ل�رشكة فيفا 
املحافظ���ة  حماف���ظ  �سم���و  بحر����ص  البحري���ن 
اجلنوبي���ة عل���ى حتقي���ق الرام���ج والفعاليات 
الهادف���ة وامل�ستدامة موؤكًدا ا�ستع���داد ال�رشكة 
وحر�سه���ا عل���ى دعم تل���ك املب���ادرات و�سمان 

موا�سلة ا�ستمراريتها.
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ندعم الت�شاور على كل امل�شت�يات مل�اجهة التحديات الراهنة
�سكري نقل للملك ر�سالة من ال�سي�سي ب�ساأن التطورات الإقليمية... جاللة امللك: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل عاهل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة يف ق�رش 
ال�سافري���ة اأم����ص وزي���ر اخلارجي���ة بجمهورية م�رش 
العربية �سامح �سكري، مبنا�سبة زيارته للبالد �سمن 
جولة اإلى عدد من دول املنطقة، اإذ نقل اإلى جاللته 
ر�سال���ة من رئي�ص جمهورية م����رش العربية ال�سقيقة 
اأخيه عب���د الفتاح ال�سي�سي ح���ول العالقات الأخوية 
الوثيق���ة ب���ني البلدي���ن، اإ�سافة اإلى اآخ���ر جمريات 
الأحداث يف املنطقة والتطورات الإقليمية والدولية 

والق�سايا ذات الهتمام امل�سرك.
كما نق���ل اإلى جاللته حتي���ات الرئي�ص امل�رشي 
ومتنياته ل�سعب مملكة البحرين باملزيد من الرفعة 
والزده���ار، فيم���ا كلفه جاللت���ه بنقل حتيات���ه اإلى 
الرئي����ص ال�سي�س���ي ومتنيات���ه ل�سعب م����رش العزيز 

بدوام الرقي والتطور.
واأك���د جالل���ة املل���ك يف اللقاء عم���ق العالقات 
البحريني���ة – امل�رشية الرا�سخة، معرب���اً عن اعتزازه 
مب���ا و�سل اإليه التعاون الثنائي من م�ستوى متقدم 

بف�سل حر�ص قيادتي البلدين على تعزيز التن�سيق 
امل�س���رك مب���ا يخ���دم امل�سال���ح العلي���ا للبلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني.
واأ�س���ار جاللت���ه اإل���ى اأهمي���ة تبادل مث���ل هذه 
الزي���ارات والت���ي ت�س���كل دعم���اً مل�س���رة الت�ساور 
عل���ى كافة امل�ستوي���ات، خ�سو�سا يف هذه الظروف 
التي متر به���ا املنطقة والتي تتطلب ت�سافر كافة 

اجله���ود ملواجه���ة التحدي���ات الراهنة.  كم���ا اأعرب 
جاللت���ه عن تقديره ملواقف م����رش ال�سقيقة بقيادة 
الرئي����ص ال�سي�س���ي والداعم���ة ململك���ة البحري���ن، 
ولدوره���ا املح���وري يف الدف���اع ع���ن ق�ساي���ا الأمة 
العربية وم�ساحلها وحماية الأم���ن القومي العربي. 
من جانبه، اأعرب الوزير �سكري عن اعتزاز جمهورية 
م����رش العربي���ة بالرواب���ط الأخوي���ة الت���ي جتمعه���ا 

باململكة، مثمناً املواقف العربية الأ�سيلة للبحرين 
ودوره���ا امل����رشف يف دع���م م�س���رة العم���ل العربي 
امل�سرك. وكان وزير خارجية جمهورية م�رش العربية 
ال�سقيق���ة قد و�سل م�ساء اأم�ص اإلى البالد، وكان يف 
مقدمة م�ستقبلي���ه وزير اخلارجي���ة ال�سيخ خالد بن 
اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة، و�سف���رة جمهورية م�رش 

العربية لدى مملكة البحرين �سهى الفار.

• جاللة امللك م�ستقبال وزير اخلارجية بجمهورية م�رش العربية اأم�ص	

عاه���ل  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد 
بن عي�سى اآل خليف���ة ورئي�ص الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة وويل العه���د 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول 
لرئي�ص جمل�ص الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر �سلم���ان بن حم���د اآل 
خليف���ة برقي���ات �سك���ر جوابي���ة م���ن 
رئي�س���ة جمهورية �سنغاف���ورة حليمة 
ا عل���ى برقياتهم  يعق���وب، وذل���ك ردًّ
املهنئة لها مبنا�سبة انتخابها رئي�ًسا 
جلمهورية �سنغاف���ورة. وعرت فيها 
ع���ن خال����ص �سكره���ا وتقديرها لهم 
الطيب���ة وتهانيهم  عل���ى م�ساعره���م 
ال�سادقة، متمنيًة لهم موفور ال�سحة 
وال�سع���ادة وململك���ة البحرين املزيد 

من التقدم والنماء.

البحرين تتلقى �سكر 
رئي�سة �سنغافورة

�شم� ويل العهد: �شفري اندوني�شيا �شيحظى بكل الدعم
تعزيز اأمن اأنابيب النفط وتلم�س احتياجات الأهايل املت�رضرين

نثّمن روح التعاون من الأهايل يف موقع احلادث الإرهابي ... �سمو ويل العهد يوّجه:

املنام���ة - بن���ا: وّج���ه ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي�ص جمل����ص الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمر �سلمان بن حم���د اآل خليفة كاًل 
من وزارة الداخلية ووزارة النفط و�رشكة بابكو ووزارة 
الأ�سغ���ال والبلدي���ات والتخطي���ط العم���راين بتعزيز 
اخلط���ة الأمني���ة لأنابيب النف���ط، كما وّج���ه بالوقوف 
فوًرا على احتياجات الأه���ايل املت�رشرين من احلادث 
الإرهابي الذي ا�ستهدف اأح���د اأنابيب النفط بالقرب 
م���ن قرية بوري.  واأعرب �سموه ع���ن ال�سكر والتقدير 
للتع���اون الفوري من قبل الإخ���وة يف اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيق���ة للتعامل مع احلادث وا�ستئناف 
اإم���دادات النف���ط ب���ني ال�سعودي���ة والبحري���ن خالل 
ف���رة زمنية قيا�سية، وذل���ك بف�سل جهود العاملني 
يف �رشكتي بابك���و واأرامكو ال�سعودي���ة. جاء ذلك لدى 
تروؤ����ص �سم���وه الجتم���اع الثامن ع����رش للجن���ة العليا 
لل���روات الطبيعي���ة والأمن القت�س���ادي، حيث قّدم 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة ووزي���ر النفط ال�سيخ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليفة عر�سني عن التعامل مع احلادث وخطتي الأمن 

وال�سيانة.  واأكد �سم���وه اأن النفجار الإرهابي يف اأحد 
اأنابيب النفط ا�ستهدف م�سالح الوطن العليا و�سالمة 
املواطن���ني مما ي�ستدعي التعام���ل احلازم وال�سارم، 
م�سدًدا �سموه اأن �سالم���ة املواطنني اأولوية وطنية ل 
مت����ص، واأن اأي تع���دٍّ على ذلك ل ميك���ن التجاوز عنه 
من اأي طرٍف كان. واأعرب �سموه عن اإ�سادته وتقديره 
جلهود منت�سبي الأجهزة الأمنية كافة و�رشكة بابكو يف 

ال�ستجابة ال�رشيعة وال�سيط���رة على احلادث يف وقت 
قيا�سي والتعامل معه مب�سوؤولية عالية بتفعيل خطط 
الط���وارئ والإخالء لحت���واء اآثار هذا العم���ل الإرهابي 
وتاأمني �سالمة املواطنني واملقيمني.  كما نّوه �سموه 
بروح التعاون والتعا�سد من الأهايل يف موقع احلادث 
الإرهاب���ي، معرًب���ا �سموه عن ارتياحه لع���دم وجود اأي 
خ�سائر ب�رشية بف�سل من اهلل جراء ال�ستهداف الآثم. 

• خالل تروؤ�ص اجتماع اللجنة العليا للروات الطبيعية والأمن القت�سادي	

املنامة - بنا: اأ�ساد ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����ص جمل����ص الوزراء 
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمر �سلم���ان بن حمد 
اآل خليفة مب�ستويات التعاون التي تربط مملكة 
البحري���ن وجمهورية اندوني�سي���ا، م�سًرا �سموه 
اإل���ى تطل���ع اململكة لتعزي���ز عالق���ات التعاون 
والتن�سي���ق امل�سرك ب���ني البلدين ال�سديقني 
مبا يفتح مزيًدا من اآفاق التعاون على الأ�سعدة 
املختلف���ة. ج���اء ذل���ك، ل���دى لقاء �سم���وه بق�رش 
الرفاع اأم�ص، مع �سفر جمهورية اندوني�سيا نور 

�سهرير راهرج���و، وذلك مبنا�سبة تعيينه �سفًرا 
ل���دى اململكة، معرًبا �سموه عن متنياته لل�سفر 
بالتوفيق والنج���اح يف اأداء مهامه الدبلوما�سية. 

موؤكًدا اأنه �سيحظى بكل الدعم وامل�ساندة.
من جانبه، اأعرب �سفر جمهورية اندوني�سيا 
عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص 
جمل�ص الوزراء على اهتمام �سموه بدعم عالقات 
البلدي���ن لتعزيز التع���اون الثنائي على خمتلف 

ال�سعد.

اهتمام بالغ مبتابعة الحتياجات الإ�شكانية لأهايل “اجلن�بية”
لدى اجتماعه بوزير الإ�سكان... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي: 

• �سمو حمافظ اجلنوبية يعقد اجتماعا مع وزير الإ�سكان بح�سور عدد من امل�سوؤولني	

• ... و�سموه ملتقيا الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة فيفا البحرين	
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�سمو رئي�س الوزراء يعود اإلى البالد قادًما من تايلند
بحث �سبل دعم التعاون بني البلدين 

املنام���ة - بن���ا: ع���اد رئي�س ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة اإل���ى اأر�س الوطن م�ساء 
اأم�س، بعد زيارة اإلى مملكة تايلند، �سارك 
�سم���وه خالله���ا يف مرا�سم ت�سيي���ع جثمان 

ملك تايلند الراحل بوميبول ادولياديج.
كما التقى �سم���وه رئي�س وزراء مملكة 
تايلن���د اجل���رال براي���وت ت�س���ان اوت�سا، 
حي���ث بحث �سموه معه �سب���ل دعم وترقية 
اآف���اق التعاون والتن�سي���ق بني البلدين يف 

املجالت املختلفة.
ال�سم���و  �ساح���ب  ا�ستقب���ال  يف  وكان 
امللكي رئي�س الوزراء باملطار نواب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء و�سمو حماف���ظ املحافظة 
اجلنوبي���ة وع���دد م���ن كب���ار امل�سوؤول���ني 

باململكة.
وغ���ادر �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
الوزراء مملكة تايلند يف وقت �سابق، وكان 
عل���ى راأ����س مودعي �سم���وه باملطار ممثال 
عن جالل���ة ملك مملك���ة تايلن���د املار�سال 
�سولي���ت بوكبا�سيوك وممث���ال عن حكومة 
مملك���ة تايلن���د الدم���رال نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء نورونغ ييبا تانا�ساي، وذلك 
للتعبر ع���ن تقدير تايلند مل���ًكا وحكومة 
بزي���ارة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء ومب���ا يخ�س���ه �سموه م���ن اهتمام 

بتطوير العالقات البحرينية التايلندية.

• �سمو رئي�س الوزراء مغادرا مملكة تايلند	

• �سمو رئي�س الوزراء عائدا اإلى اأر�س الوطن	

الرف���اع - املجل�س الأعل���ى للمراأة: ترع���ى قرينة عاهل 
الب���الد رئي�سة املجل�س الأعلى للم���راأة �ساحبة ال�سمو امللكي 
الأم���رة �سبيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة الن�سخة الثانية من 
املنتدى واملعر�س العاملي ل�سيدات الأعمال اليوم الإثنني، 
بتنظيم من جمعي���ة �سيدات الأعمال البحرينية وي�ستمر حتى 

15 نوفمرب اجلاري.
ويعق���د املنتدى ه���ذا العام حت���ت �سع���ار “املهند�سة 
يف ع���امل الأعم���ال”، وذل���ك ان�سجاًما مع تخ�سي����س املجل�س 
الأعل���ى للم���راأة منا�سب���ة ي���وم امل���راأة البحريني���ة لالحتف���اء 
بامل���راأة يف املجال الهند�سي، حي���ث ي�ستمل على 5 جل�سات 
من بينه���ا اإ�ساءات امل���راأة املهند�سة، وامل���راأة والإلهام يف 
ع���امل الأعمال، ومبادرات عاملية يف جم���ال ريادة الأعمال من 
حا�سن���ات الأعمال اإلى امل�رسع���ات، والتنمي���ة امل�ستدامة يف 
جمال ال�سناعة، والهند�س���ة اإلى ريادة الأعمال، كما يت�سمن 

املنتدى جل�سات جتارية ثنائية.

قرينة العاهل ترعى منتدى 
“املهند�سة” اليوم

• �سمو الأمرة �سبيكة بنت اإبراهيم 	



4local@albiladpress.com بالدنا االثنين 13 نوفمبر 2017 
24 صفر 1439
العدد 3317

االثنين 13 نوفمبر 2017 
24 صفر 1439

العدد 3317 5 بالدنا local@albiladpress.com

البحريــن اأدركـت اأهميــة العلــم فـي بنــــــــــــــــــاء جمتمع ع�رصي قادر على حتقيق النه�ضة
ح�ســــــر تخــــريــــــــج الفـــــــــــوج الـ12 مــــــن اجلامعــــــــة الأهليــــــــــة نيابـــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــن �سمو رئي�س الوزراء... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

عوايل - املحافظة اجلنوبية: اأناب رئي�س الوزراء 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة، �سمو حمافظ اجلنوبية ال�سيخ خليفة بن علي 
بن خليفـــة اآل خليفة، حل�ســـور حفـــل تخريج الفوج 
الثاين ع�رش من طلبة اجلامعة الأهلية الذي اأقيم م�ساء 

اأم�س يف مركز املوؤمترات بفندق اخلليج. 
ونقل �ســـمو حمافظ اجلنوبية تهاين وتربيكات 
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي رئي�س الوزراء اإلـــى الطلبة 
اخلريجـــن ومتنيات �ســـموه لهـــم بـــدوام التوفيق 
والنجاح يف م�سريتهم العلمية واملهنية. واأكد �سموه 
اأن احلكومة برئا�ســـة رئي�س الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو 
امللكي الأمري خليفة بن �ســـلمان اآل خليفة و�ســـعت 
التعليـــم يف مقدمـــة اأولوياتها اإميانـــا باأهمية العلم 
يف بنـــاء جمتمـــع ع�رشي قـــادر على حتقيق النه�ســـة 

احل�سارية والتنموية على اأ�س�س م�ستدامة.    
واأ�ساد �ســـموه بال�سمعة واملكانة املتميزة التي 
حققها م�ستوى التعليم يف البحرين ب�سقيه احلكومي 
واخلا�ـــس، والتـــي اأهلـــت اململكـــة لتبوء ال�ســـدارة 
يف موؤ�ـــرشات جـــودة الأداء العـــايل يف جمـــال التعليم 
والتنميـــة الب�رشيـــة، وجعلـــت مـــن اململكة مق�ســـداً 
للجامعات املرموقة والطلبة من كافة دول املنطقة. 
ونوه باإ�ســـهامات موؤ�س�سات التعليم اخلا�س يف 
الرتقاء مبخرجات التعليم واإعداد اأجيال متميزة من 
اخلريجن املوؤهلن على اأعلى امل�ستويات للإ�سهام 
يف خدمـــة وطنهم وامل�ســـاهمة يف م�ســـرية النه�ســـة 
والنمـــاء، موؤكدا �ســـموه اأن اجلامعة الأهلية �ســـكلت 
منوذجـــاً متميـــزاً يف م�ســـار اجلامعات اخلا�ســـة التي 
تواكب كل حديث وت�ســـعى لتقدمي اأعلى م�ستويات 
التعليم من خلل ال�رشاكة وتعزيز الروابط الأكادميية 

مع كربيات اجلامعات يف العامل.
واأثنـــى �ســـموه على جهـــود الرئي�س املوؤ�ســـ�س 
ورئي�ـــس جمل�س اأمناء اجلامعة الأهلية عبداهلل احلواج 
وجميـــع القائمـــن علـــى اجلامعـــة ومنت�ســـبيها من 
الأكادميين والهيئـــة التعليمية والكوادر الإدارية، 
ودورهـــم العملـــي والأكادميـــي، متمنيـــا للجامعـــة 

والقائمن عليها دوام النجاح والتوفيق.
 وكان احلفـــل، بـــداأ بكلمـــة للرئي�س املوؤ�ســـ�س 
للجامعـــة الأهليـــة ورئي�ـــس جمل�س اأمنائهـــا عبداهلل 
احلـــواج اأكـــد فيهـــا اأن الرعايـــة الكرميـــة ل�ســـاحب 
ال�ســـمو امللكي الأمـــري خليفة بن �ســـلمان اآل خليفة 
�ســـوف تظل يف ذاكرة هذا اجليل من خريجي اجلامعة 
�رشايـــن  اأدق  اخلالـــدة يف  الـــروح  الأهليـــة مبثابـــة 
الوجدان.  واأو�سح اأن اجلامعة الأهلية وبف�سل الدعم 
اللحمـــدود مـــن احلكومة خطـــت خطوات عـــدة على 
طريق التطـــور والإجناز وقطعت اأ�ســـواطاً بعيدة يف 
�سلمل اجلودة والدراج املوؤ�س�سي والرباجمي، منوها 
بتحقيـــق اجلامعة املركز الأول بـــن اأكرث اجلامعات 
العربيـــة �ســـعوداً وتقدمـــاً، واملرتبـــة 35 على اأكرث 
مـــن األف جامعـــة يف الوطن العربـــي، وذلك يف اأحدث 

ت�ســـنيف عاملي �ســـدر مـــن موؤ�س�ســـة “كيـــو اإ�س” 
الربيطانيـــة للعام 2018م. حيـــث يوؤكد هذا الإجناز 
الكبري على اأن دعم احلكومة للجامعة مل يذهب اأدراج 

الرياح حيث اأثمر واأجنب واأعطى. 
وعرب احلواج با�سمه ونيابة عن اأع�ساء الهيئتن 
الأكادمييـــة والإداريـــة باجلامعة وجميـــع اخلريجن 
واأولياء اأمورهم ومنت�ســـبي اجلامعة عن عظيم ال�سكر 
وخال�س العرفان اإلى �ســـاحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الوزراء لو�سعه حفل التخرج حتت رعايته الكرمية. 
وخاطب اأبناءه اخلريجـــن، قائل: “انطلقوا اإلى 
دروب النجاح معززين بالعلم والإميان فبهما تتحقق 
الآمـــال وتتج�ســـد الـــروؤى، ومدوا ج�ســـور التوا�ســـل 
بينكم، فاأنتم اأمل احلا�رش وبناة امل�ستقبل، وتذكروا 
اأنكم كنتم فخر هذه اجلامعة الفتية، كما كانت فخراً 
لكم”.  واأ�ســـاف: “تذكروا دائماً واأبداً ان ما حققناه 
يف طريقنا ال�سعب قد جاء ثمرة يانعة من ثمار الدعم 
والرعايـــة مـــن قيادتنـــا الر�ســـيدة متمثلـــة يف جللة 
امللك، و�سمو رئي�س الوزراء، و�سمو ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء. 
ومن املنظومـــة التعليمية يف مملكتنا احلبيبة، وعلى 

راأ�ســـها نائب رئي�س جمل�س الـــوزراء رئي�س املجل�س 
الأعلـــى للتعليم والتدريب �ســـمو ال�ســـيخ حممد بن 
مبـــارك اآل خليفة، ووزيـــر الرتبيـــة والتعليم رئي�س 
جمل�س التعليم العايل ماجد النعيمي، واأمانة املجل�س 

وكافة الداعمن للمنظومة العلمية والتعليمية.
ومـــن جهتـــه، اأ�ســـاد رئي�ـــس اجلامعـــة الأهليـــة 
من�سور العايل بالرعاية الكرمية من لدن راعي العلم 
والنه�ســـة، وقال باأنها �ســـتظل نربا�ســـاً لنـــا جميعاً 
ودافعـــاً للمزيد من العطاء يف مملكة البحرين. واألقى 
العـــايل كلمـــة جـــاء فيها “اإجنـــاز اجلامعـــة يف حتقق 
املركز الأول بن اجلامعات الأكرث �ســـعوداً وتقدماً 
علـــى م�ســـتوى الوطن العربـــي، واملركز الــــ 35 من 
بـــن اأكرث من 1000 جامعة يف الوطن العربي الكبري 
وفقاً لأحدث ت�ســـنيف �ســـادر مـــن موؤ�س�ســـة “كيو 
اإ�ـــس” الربيطانيـــة العاملية للعـــام 201، ما كان له 
اأن يتحقـــق اإل اإذا كان للجامعـــة الفتيـــة ربان ماهر، 
و�ســـاحب روؤيًة ثاقبة، يعرف فنـــون الإتقان للعلوم 
والآداب ما ي�ســـعها على مرمى التفوق واحلداثة، يف 
اإ�ســـارة منه اإلى الرئي�س املوؤ�ســـ�س، ورئي�س جمل�س 
اأمناء اجلامعـــة، عبداهلل احلواج”. وا�ســـاف: “ما كان 

ليتحقـــق لنا هذا املركز وهذه ال�ســـدارة لول الدعم 
الكبـــري من قبـــل القيـــادة احلكيمـــة للتعليـــم بكل 
منظومتـــه، ومن بن حلقات هذه املنظومة م�ســـرية 
اجلامعـــات الوطنيـــة يف البحرين الغاليـــة، فلهم منا 
جميعـــاً عظيـــم ال�ســـكر والمتنـــان”.  وخاطب العايل 
يف كلمتـــه الطلبـــة اخلريجن قائل: “هـــا انتم اليوم 
متزينـــون بـــزي تخرجكـــم مـــن جامعتكـــم، اجلامعـــة 
الأهليـــة، حيـــث تلقيتـــم العلـــم واملعرفـــة يف جمال 
اخت�سا�سكم وتعلمتم طرق البحث، وريادة الأعمال، 
ومهـــارات التحليل، ومهـــارات الت�ســـال، ومهارات 
التفكـــر وغريهـــا مـــن العلـــوم واملهـــارات الهامة. 
اأنتم جاهزون للإنطلق اإلى �ســـوق العمل لت�ســـهموا 
يف بنـــاء الـــذات والوطـــن”. ودعا الطلبـــة اخلريجن 
اإلـــى موا�ســـلة البحث وتطوير الـــذات واتقان العمل 
والنهل من �ســـبل املعرفة املتاحة ومواكبة تطورات 
تخ�س�ســـاتهم. واألقت اخلريجة نـــور الهدى اجلل�س 
كلمة اخلريجن واخلريجات، قائلة باأن طلبة اجلامعة 
الأهليـــة يتابعـــون عن كثب جناحاتهـــا املتواكبة مع 
معايـــري اجلـــودة والتفوق، وهـــو ما مينحهـــم طاقة 
اإيجابية متجددة يف اللحاق بقطار العلم ال�رشيع الذي 

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي لدى ح�سوره حفل تخريج الفوج الثاين ع�رش من طلبة اجلامعة الأهلية	

ً احلواج: بف�سل القيادة.. حققنا املركز الأول بن اأكرث اجلامعات العربية �سعوداً وتقدما
رئي�س اجلامعة: وا�سلوا البحث وتطوير الذات واإتقان العمل والنهل من �سبل املعرفة
طلبـــة الأهليـــــة يفاجئـــــون احل�ســــور بفقـــرة فنية مهــــداة ل�سمـــو رئيـ�س الوزراء

ي�ستقلونه مع اأ�ساتذتهم واإدارة اجلامعة ويف مقدمتهم املربي 
الفا�ســـل عبـــداهلل احلواج الرئي�ـــس املوؤ�ســـ�س ورئي�س جمل�س 
الأمنـــاء ورئي�ـــس اجلامعة من�ســـور العـــايل.  وتوجهت اجلل�س 
با�ســـم خريجي الفوج الثاين ع�رش مـــن طلبة اجلامعة الأهلية اإلى 
الآباء والأمهات، قائلة: ل ميكن للكلمات اأن تفيكما حقكما ول 
ميكن للتعبـــري مبا حوى من جماز اأن يحيط بف�ســـلكما الذي ل 
يدانيه ف�ســـل، ول مبعروفكما الذي يعلو كل معروف، ويكفينا 
عزاً اأن نخف�س لكما اجلنـــاح فنقول: اإنا فخورون بكم، فجزاكم 
اهلل خرياً، ونحن على العهد باقون نقدم لكم اليوم اأجمل هدية 

تتطلعون اإليها، باقة اأمل من جناحنا ولفتة وفاء يف تخرجنا”. 
وت�ســـمن حفـــل التخـــرج املهيـــب الـــذي احتـــوى تخريـــج 
400 طالبـــاً وطالبـــة ممـــن اأنهـــوا متطلبات برامج املاج�ســـتري 
والبكالوريو�ـــس من كليـــات اجلامعة الأهليـــة اخلم�س مبختلف 
تخ�س�ســـاتها، فقـــرة فنية واأغنيـــة مهداة با�ســـم طلبة اجلامعة 
لراعي احلفل، رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بن �ســـلمان اآل خليفة، بعنوان )كبري القلب(، تت�سمن جمموعة 
من القيم واملبادىء واملثل العليا التي اأر�ســـى قواعدها �سموه 
الكرمي، كما تعرب عن م�ســـرية النه�ســـة التـــي حتققت ململكة 
البحريـــن منـــذ قيـــام الدولة بف�ســـل القيادة احلكيمـــة ململكة 
البحريـــن، وقد حلنهـــا واأ�رشف علـــى الأداء املو�ســـيقي الطالب 
جمال ال�ســـيب، مب�ساركة من ال�ســـاعرين علي ال�رشقاوي وه�سام 
ال�رشوقـــي، واأداء الفنانن حممد البكري وحممد احلمادي، وعدد 
من طلبة اجلامعة الأهلية، فيما قام بالتوزيع املو�سيقي الفنان 
املبدع �سريوز، فيما ت�سجيل العمل بن املنامنة والقاهرة، واأعد 
اإليه جرافيك خا�س يف م�سقط ب�سلطنة عمان، ومب�ساركة جمموعة 
من فرقة  البحرين للمو�سيقى.  بدورهم، قدم الطلبة اخلريجون 
كل معـــاين ال�ســـكر والعرفـــان جلامعتهـــم الوطنيـــة، ولأوليـــاء 
اأمورهم الذين حر�ســـوا على م�ســـاركتهم م�ساعر الفرح وال�رشور 
بهذه املنا�ســـبة، موؤكدين اأن ما و�ســـلوا له خلل هذا اليوم هو 
نتـــاج جهود جبارة وحر�س حثيث من قبل اإدارة اجلامعة لتخريج 
اأفواج ذات قدرات اأكادميية عالية تتنا�ســـب مع �ســـوق العمل.  
واأ�ســـافوا “اليوم ننظر اإلى الوراء، اإلى اإجنازاتنا خلل ال�سنوات 
املا�ســـية والتحديات التي ع�ســـناها، وها نحن وبذات التحدي، 
ننظر اأي�سا للم�ســـتقبل، للفر�س وامل�سوؤوليات التي تنتظرنا.. 
اليـــوم تختلـــط جميع امل�ســـاعر: فرحـــة الحتفال بهـــذا الإجناز، 
واحلـــزن املوؤمل للـــوداع”.  ح�رش احلفل لفيف وا�ســـع من الوزراء 
وكبـــار امل�ســـوؤولن ورجال ال�ســـلك ال�سيا�ســـي والدبلوما�ســـي 
املعتمدين واأع�ســـاء جمل�سي ال�ســـورى والنواب وعدد كبري من 
رجال املال والأعمال والأكادميين وال�سخ�ســـيات العامة وعدد 

كبري من اأ�ساتذة اجلامعة وطلبتها.

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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تن�سيق التعاون بني قوة الدفاع واحلر�س الوطني

تطوير التعاون اجلمركي مع كوريا

عبدامللك رئي�سا لنادي البحرين للحدائق 

جا�سنت �سيبرييل �سفريا جديدا لأمريكا يف البحرين

“�سولر ون” تتخطى ال�سعاب وتفوز بجائزة البحرين لريادة الأعمال 

احلمر يعلن البدء يف توزيع م�رشوع اللوزي 

ال�رشكة ت�صعى لإنتاج 90 األف لوح �صم�صي العام املقبل... في�صل خليفة: 

تنفيًذا لأمر �صمو ويل العهد بت�صليم 4800 وحدة �صكنية

املنام���ة - �رشكة �ص���ولر ون:  تقّدم في�صل 
خليف���ة؛ �صاح���ب �رشكة “�ص���ولر ون”، مبنا�صبة 
ف���وزه بجائ���زة البحري���ن لري���ادة الأعم���ال لعام 
2017 ع���ن فئة املوؤ�ص�ص���ات النا�صئة، بخال�ص 
ال�صكر والتقدير والحرتام اإلى ويل العهد نائب 
القائد الأعلى رئي�ص جمل�ص التنمية القت�صادية 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 
خليفة حلر�صه عل���ى خلق بيئة تناف�صية ت�صاعد 
عل���ى اإبراز مواه���ب ال�صباب املب���دع وت�صجعهم 
على تق���دمي اأف�صل ما عندهم بغر�ص النهو�ص 
رفع���ة  وامل�صاهم���ة يف  البحرين���ي  بالقت�ص���اد 

الوطن. 
وقال خليف���ة “بالن�صبة للجائ���زة، فاإنها بال 
�صك �صت�صاعدنا كثرًيا يف زيادة اإنتاجنا وتطوير 
عملن���ا مم���ا �صينعك����ص ب�ص���كل اإيجاب���ي علينا 
وعل���ى مملكة البحري���ن ب�صكل ع���ام”. واأ�صاف: 
“عند رجوعي ململك���ة البحرين، بعد تخرجي من 
اجلامعة مبدينة تورنتو بكندا عام 2014، وجدت 
اأن تكلف���ة الكهرباء يف البحرين عالية لذا قررت 
يف البداي���ة اأن اأ�صلك املجال التجاري وذلك عرب 
ا�صت���رياد األواح الطاق���ة ال�صم�صية م���ن اخلارج 
وبيعه���ا، اإل اأن دع���م احلكومة ملفه���وم الطاقة 
املتج���ددة قد �صجعني على اإن�صاء م�صنع يتولى 
اإنت���اج هذه الألواح. كم���ا �صاعدتني متكني على 
�رشاء خط اإنت���اج اأتوماتيكي بالكام���ل بالإ�صافة 
اإل���ى احل�صول عل���ى �صهادة ج���ودة معتمدة من 
�رشك���ة TUV Rheinland الأملاني���ة، والت���ي 
بدورها قامت بفح����ص األواحنا ال�صم�صية لديها 
باملخترب بغر����ص التاأكد من مطابقتها ملعايري 
عاملية معينة واأي�ًصا للتيقن من اأن تلك الألواح 
لن توؤئر ب�صكل �صلب���ي على الطاقة الكهربائية 

مبملكة البحرين”.
واختت���م قائ���ال: “بالطب���ع اأنا اأ�صّج���ع جميع 
ال�صب���اب على دخ���ول خمتلف اأن���واع القطاعات 
واملج���الت، وال�صتف���ادة م���ن خ���ربات ال���دول 

الأخرى عند حماولة تطبي���ق امل�صاريع التجارية 
العاملي���ة عل���ى اأر����ص مملك���ة البحري���ن، حيث 
يتوج���ب عل���ى ال�صخ����ص ال���ذي يرغ���ب باإن�صاء 
م�رشوع���ه اخلا�ص اأن يك���ون مقتنًعا متاًما بفكرة 
عمل���ه، واأن ي�صتم���ر بالكف���اح م���ن اأجله���ا مهما 
عاك�صته الظ���روف. فقبل �صنتني فقط، مل يكن 
مفهوم الألواح ال�صم�صية موج���وًدا باململكة اأما 
الآن فق���د �ص���اع �صيته حتى ح�ص���ل على اإحدى 

اجلوائز املرموقة يف عامل ريادة الأعمال”.
من�ص���اأة  اأول  ون”  “�ص���ولر  �رشك���ة  وتع���د 
لت�صني���ع األ���واح الطاقة ال�صم�صي���ة يف البحرين، 

ومتتاز بطاقة اإنتاج �صنوية تعادل 15 ميغاواط 
وال���ذي يكفي لتزوي���د اأكرث م���ن 1،000 منزل 
بطاق���ة نظيف���ة ومتج���ددة.  وت�صع���ى “�ص���ولر 
ون” لأن تك���ون ال�رشكة الرائدة يف قطاع الطاقة 
املتج���ددة يف اململك���ة من خ���الل توفري الطاقة 
املجانية والنظيفة للجمي���ع، حيث تنتج ال�رشكة 
يف الوق���ت احلايل 60،000 لوح �صم�صي باأحجام 
واأ�ص���كال و�صعات طاقة خمتلف���ة، بينما ت�صعى 
خ���الل الع���ام املقب���ل لأن تنت���ج 90،000 لوح 
ميك���ن تركيبها ب���اأي مكان �ص���واء يف املنازل اأو 
املكات���ب اأو امل�صتودع���ات اأو امل���زارع اأو حتى 

مواقع التخييم.
“�صولر ون” �رشكة بحرينية الن�صاأة والإدارة 
ت�صن����ع منتجاته����ا وف����ق اأعل����ى معاي����ري اجلودة 
العاملي����ة، وت�صعى لتقدمي احلل املثايل لالأفراد 
بغر�ص مواجهة ارتفاع اأ�صعار الطاقة، والو�صائل 
ملكافح����ة تغ����ري املن����اخ العامل����ي، ع����الوة على 
موا�صلة دعمها للكوادر البحرينية عرب توفريها 
لفر�ص عمل متكافئة للرجال والن�صاء. بالإ�صافة 
اإلى احلر�ص التام عل����ى ان�صجام روؤية ال�رشكة مع 

اأهداف مملكة البحرين ال�صاملة للمناخ.

املنام���ة - وزارة الإ�ص���كان: تنفي���ًذا لأم���ر ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�ص 
جمل�ص الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة بتخ�صي�ص وت�صليم 4،800 وحدة 
�صكنية، اأعلن وزي���ر الإ�صكان با�صم احلمر بدء توزيع 
الوحدات ال�صكني���ة مب�رشوع اللوزي الإ�صكاين، والذي 
يعد اأح���د امل�صاريع الت���ي مت تنفيذه���ا بال�رشاكة مع 
القط���اع اخلا�ص، التي تق���وم ال���وزارة بتوزيعها يف 

اإطار اخلطة احلالية.
وق���ال احلمر �صم���ن مبا�رشت���ه لإج���راءات توزيع 
امل����رشوع على املواطن���ني اإن توزيع م����رشوع اللوزي 
الإ�صكاين يوؤكد جناح روؤية احلكومة ومبادرات الوزارة 
ب�ص���اأن تفعيل ال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص، باعتبار اأن 
م�رشوع اللوزي اأحد امل�صاري���ع التي �صملتها اتفاقية 
تنفي���ذ �رشكات التطوي���ر العق���اري مل�صاريع ال�صكن 

الجتماعي، اإلى جانب م�رشوع املدينة ال�صمالية. 

واأو�ص���ح الوزير اأن “اللوزي” يعد اأحد امل�صاريع 
الرئي�ص���ة املدرج���ة �صمن برنامج عمل ال���وزارة لبناء 
25 األف وحدة �صكنية، وفًقا لاللتزام اخلا�ص بقطاع 
ال�صك���ن الجتماعي الوارد يف برنام���ج عمل احلكومة، 
وموا�صلة التزامها نحو حتقي���ق هدف اإجناز 40 األف 
وح���دة �صكنية �صم���ن الإطار الزمن���ي املحدد ح�صب 
توجيه���ات جاللة امللك وتوزيعه���ا على امل�صتحقني 
من اأ�صحاب الطلبات يف جميع املحافظات، بالتوازي 

مع العمل على برامج تلبي الطلبات اجلديدة.
وق���ال اإن م���ا ي�صاع���ف م���ن اأهمية توزي���ع هذا 
امل����رشوع اأن���ه ميثل خط���وة متقدمة يف املح���ور الآخر 
لربنامج عم���ل احلكوم���ة، املتعلق بتعزي���ز وتفعيل 
اآلي���ات ال�رشاكة مع القطاع اخلا����ص، حيث اإنه وللمرة 
الأولى يت���م تخ�صي�ص وحدات م�رشوع مت تنفيذه من 
قبل القط���اع اخلا�ص، الأمر الذي ميثل نقلة حقيقية 

يف ملف ال�صكن الجتماعي باململكة.

الرفاع - ق���وة دفاع البحري���ن: ا�صتقبل 
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�صري 
الركن ال�صي���خ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة يف 
مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة اأم�ص مدي���ر اأركان 
احلر����ص الوطن���ي الل���واء الرك���ن ال�صيخ عبد 

العزي���ز بن �صع���ود اآل خليفة.  وخ���الل اللقاء 
ا�صتعر�ص القائد العام لق���وة دفاع البحرين 
م���ع مدي���ر اأركان احلر����ص الوطن���ي، عالقات 
التعاون والتن�صي���ق امل�صرتك بني قوة دفاع 

البحرين واحلر�ص الوطني.

ا�صتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
رئي����ص اجلم���ارك ال�صي���خ اأحمد ب���ن حمد اآل 
خليف���ة �صف���ري جمهورية كوريا ل���دى مملكة 
البحرين ب���ارك هو. وخالل اللق���اء، مت تبادل 
اأوج���ه التعاون القائم ب���ني البلدين، وال�صبل 
الكفيل���ة بتطويره���ا يف املج���ال اجلمرك���ي، 

والعم���ل على تب���ادل اخلربات ب���ني البلدين 
وتعزيزها ب�صكل م�صتمر. 

من جهته، اأع���رب �صفري جمهورية كوريا 
عن �صكره لرئي�ص اجلمارك، منوًها اإلى اأهمية 
ا�صتمرار كافة اأوجه التعاون بني البلدين مبا 

يخدم امل�صالح امل�صرتكة.

انتخب ن���ادي البحرين للحدائ���ق اإدارته 
اجلدي���دة، حي���ث احتفظ���ت زه���رة عبدامللك 
الن���ادي، بينم���ا توزع���ت  مبن�ص���ب رئي�ص���ة 
املنا�ص���ب ب���ني الع�صوات كالت���ايل: طاهرة 
جهرم���ي  نيلوف���ر  الرئي����ص،  نائب���ة  جاب���ري 
�صكرت���رية تنفيذية، ايرين���ا افرينو�ص اأمني 
م���ايل، ال ثري���ا املن�ص���وري من�صق���ة برامج، 
�ص���ارة م���دن من�صق���ة املوق���ع الإلك���رتوين- 
الإعالم الإجنليزي، جناح اخل�رش من�صقة الإعالم 
العرب���ي، فائق���ة الأم���ري ع�ص���و اإداري، اآ�صيا 

ر�صدان من�صقة برامج جمع املال.
عم���ل  خط���ة  اجلدي���دة  الإدارة  واأع���دت 

متكامل���ة للفرتة القادمة، مبينة اأنها �صتكون 
فاعل���ة وحتت���وي عل���ى العديد م���ن الربامج 
املتنوع���ة والت���ي ت�صب يف اأه���داف اجلمعية 
وحر�صها على ن�رش التوعية املجتمعية بزيادة 
الرقع���ة اخل����رشاء مبملكة البحري���ن �صواء من 
خالل الزراعة يف الأماكن املخ�ص�صة للزراعة، 
اأو م���ن خ���الل الزراع���ة البيتي���ة، اأو الزراع���ة 

املحمية، اأو الزراعة على �صطوح املنازل. 

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: ا�صتقب����ل 
وزي����ر اخلارجي����ة ال�صي����خ خالد ب����ن اأحمد بن 
حمم����د اآل خليف����ة، بالديوان الع����ام للوزارة، 
اأم�ص جا�صنت �صيبريي����ل، حيث ت�صلم ن�صخة 
من اأوراق اعتماده ك�صفري للوليات املتحدة 

الأمريكية املعني لدى مملكة البحرين.
وخ����الل اللق����اء، رّح����ب وزي����ر اخلارجية 
����ا  بال�صف����ري الأمريك����ي املع����ني، م�صتعر�صً
معاليه العالق����ات التاريخية وال�صرتاتيجية 
بني البلدين، وم����ا ت�صهده من تطور يعك�ص 
الرغب����ة امل�صرتكة واحلر�����ص املتبادل على 

تنمي����ة اأوجه التع����اون يف خمتل����ف املجالت 
وتعزي����ز اأط����ر التن�صي����ق يف كاف����ة املحافل 

الدولية. 

بدور املالكي

• جانب من توزيع الوحدات مب�رشوع اللوزي الإ�صكاين	
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19 بيًتا مت�رضًرا... 4 غري مالئمة و11 تاأثرت جدرانها
“خريية ب�ري” تعر�ض �شقًقا للإي�اء... و“اجلعفرية” ت�ؤثثها

املحافظ���ة  ا�شت�شافت���ه  ط���ارئ  اجتم���اع  بح���ث 
مل�شاع���دة  الإج���راءات  وترتي���ب  احلل����ل  ال�شمالي���ة 

املت�رضرين من اأهايل قرية ب�ري.
وقدمت مدير ال�ش����ؤون الإدارية يف الإدارة العامة 
للدفاع املدين ال�شيخة عائ�شة اآل خليفة خلل الجتماع 
تقريًرا ح�ل املنازل املت����رضرة التي زارتها الباحثات 
الجتماعيات، حي���ث تبني ت�رضر 8 منازل مت تق�شيمها 
اإل���ى ث���لث جمم�عات: الأول���ى هي )من���زل غري ملئم 
وعدده���ا 4 من���ازل(، والثاني���ة ه���ي )ت����رضر املرافق 
اخلارجية وعددها 4 منازل(، اأما الفئة الثالثة وعددها 
11 من���زلً فه���ي ت�شم���ل البي����ت التي تاأث���رت فقط 
اأ�شطحه���ا وجدرانه���ا وبع����ض ال�شيارات م���ن انت�شار 

الزيت املتطاير اأثناء عمليات اإطفاء احلريق.
و�رضع���ت اإدارة الأوق���اف اجلعفري���ة بالتن�شيق مع 
�شن���دوق ب�ري اخلريي واإدارة الدفاع املدين يف تفقد 

ال�شك���ن البدي���ل املقرتح للأ����رض املت����رضرة، ومبادرة 
ال�شن���دوق اخل���ريي بعر����ض عدد م���ن ال�شق���ق فيما 
�شتتكف���ل الأوقاف اجلعفري���ة بعملية تاأثي���ث الإي�اء 
امل�ؤقت، اإ�شافة اإلى قيامها باأعمال ال�شيانة للمنازل 

املت�رضرة ف�ًرا.
وكلف حمافظ ال�شمالية علي الع�شف�ر املعنيني 

بح�رض املركب���ات املت����رضرة والنظر يف اآلي���ة تقييمها 
وتع�ي�ض اأ�شحابها.

ودعا املحافظ علي الع�شف�ر اإلى اإكمال التقارير 
ع���ن احل���الت الأ�ش���د ت����رضًرا وتغطي���ة متطلباته���ا، 
بالإ�شافة اإلى النظر يف احلالت الأقل ت�رضًرا وتقييمها 

وفق معايري وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

• اجتماع طارئ باملحافظة ال�شمالية مل�شاعدة املت�رضرين من ب�ري	

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

اأدان���ت جمم�عة دول العمل الإرهابي الذي ا�شتهدف اأحد اأنابيب النفط قرب قرية ب�ري 
يف مملك���ة البحرين. وت�شامنت �شلطنة عمان مع البحري���ن �شد كافة اأن�اع التخريب والإرهاب 
وا�شتهداف الأبرياء وامل�شالح واملقرات احلك�مية واخلا�شة. واأعرب م�شدر م�ش�ؤول يف وزارة 
اخلارجي���ة الك�يتي���ة عن ثقت���ه التامة باأن مثل ه���ذه الأعمال الإرهابية لن تثن���ي الأ�شقاء عن 
عزمه���م عل���ى م�اجهة من يريد اأن ينال م���ن اأمنهم وا�شتقرارهم، داعًي���ا اهلل �شبحانه وتعالى 
اأن يحف���ظ مملكة البحرين ال�شقيق���ة و�شعبها العزيز من كل مكروه. وع���رت وزارة اخلارجية 
اليمني���ة ع���ن وق�ف اجلمه�ري���ة اليمنية مع مملك���ة البحرين �شد كل امل�ؤام���رات التي حتاك 

�شدها وتاأييد كافة الإجراءات التي تتخذها ل�شمان اأمنها وا�شتقرارها و�شلمة م�اطنيها.

فر�ض الرقابة امل�شتمرة على امل�شاريع و�شبط خمالفات ال�شالمة
م�شيًدا بجه�د الدفاع املدين يف ال�شيطرة على “حريق ب�ري” ... وزير الداخلية: 

املنامة - وزارة الداخلي���ة: زار وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�شي���خ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 
يف  كان  حي���ث  امل���دين،  للدف���اع  العام���ة  الإدارة 
ا�شتقب���ال رئي�ض الأمن الع���ام الل�اء طارق احل�شن 

ومدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين.
ونقل وزي���ر الداخلية لرج���ال الدفاع املدين، 
حتي���ات �شاح���ب اجللل���ة عاه���ل الب���لد و�شاحب 
ال�شم���� امللك���ي رئي�ض ال����زراء و�شاح���ب ال�شم� 
امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي�ض ال�زراء على جه�دهم املخل�شة التي 
بذل�ه���ا يف ال�شيطرة على حريق اأحد اأنابيب النفط 
بالقرب من قرية ب�ري.  وعررّ عن �شكره وتقديره 
لرجال الدفاع املدين واأدائهم املخل�ض وتعاملهم 
ًها  املهن���ي مع هذا احلادث الإرهاب���ي اخلطري، من�رّ
ع به  اإل���ى اأن ه���ذا الأداء املتمي���ز، يعك�ض م���ا يتمترّ
رج���ال الدف���اع املدين م���ن اإح�شا����ض بامل�ش�ؤولية 

ال�طنية.
والرام���ج  اتباعه���م اخلط���ط  ���ن كذل���ك  وثمرّ
املتط����رة يف م�اجهة الأزمات والك����ارث يف اإطار 
اجله����د امل�شتم���رة حلماي���ة الأرواح واملمتلكات 
والنه��ض مب�ش�ؤولياته���م الإن�شانية النبيلة التي 

تتطلب ت�شحيات من اأجل اإنقاذ و�شلمة الآخرين.
د ال�زير على “ا�شتمرار اجله�د املبذولة  و�شدرّ
لتط�ير الدفاع امل���دين وم�اكبة الت��شع العمراين 
احلا�ش���ل يف مملك���ة البحري���ن، ويف ال�ق���ت ذات���ه 
اتخاذ ال�شتع���دادات امل�شبق���ة مل�اجهة اأي حدث 
يف امل�شتقب���ل، يف ظل التط�رات التي منر فيها”، 
من�رًّها يف ال�قت ذاته اإلى اأهمية القدرات الن�عية 

وتط�ي���ر عملية التدريب. واأ�ش���اف ال�زير اأنه من 
ال����رضوري اأن تك�ن هناك رقاب���ة م�شتمرة على اأي 
م�رضوع، و�شبط املخالف���ات املتعلقة با�شرتاطات 

ال�شلمة.
د ال�زير على اأن حفظ الأمن عمل م�شتمر  و�شدرّ
على مدار ال�شاعة، م��شًح���ا اأن “الأعمال الإرهابية 
التي حدثت يف البحرين ووقع فيها �شهداء، تزيدنا 

اإ����رضاًرا على حما�شبة من ت�شبب فيها، ونحن ن�ؤدي 
عملنا حلماية بلدنا وال�شري يف طريق اأجدادنا”.

من جهته، اأكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع 
املدين اأن “الت�شحيات التي بذلت، ومازالت تبذل 
يف �شبيل اأمن و�شلمة ال�طن، لهي اأقل بكثري، مما 

ت�شتحقه البحرين.. قيادة و�شعًبا”. 
ون�رّه اإل���ى اأن ح�ش�ر ال�زي���ر اإلى م�قع حريق 

اأنب�ب النفط وت�جيهاته احلثيثة ودعمه امليداين 
والعملي لرجال الدفاع املدين، الذين كان�ا ي�ؤدون 
واجبه���م يف امل�قع، اأك���ر داف���ع مل�ا�شلة العمل 
واأداء ال�اجب وتق���دمي الت�شحيات، وداعًما للروح 
املعن�ي���ة لكاف���ة ف���رق الدفاع امل���دين واجلهات 
ا يف معاجلة تداعيات  الأمنية التي كانت �رضيًكا ق�يًّ

هذا العمل الإرهابي اخلطري.

• وزير الداخلية يف زيارة للإدارة العامة للدفاع املدين	

جدول زمني لإزالة اأنابيب النفط قرب امل�شاكن

ل�رضعة مالحقة الإرهابيني والقب�ض عليهم وحماكمتهم 

جلر �رضر اأهايل ب�ري املت�رضرين... بن رجب ل� “$”:

برملاني�ن وجمعيات �شيا�شية واأندية ريا�شية تدين ا�شتهداف اأنب�ب النفط:

 عق���د اأع�شاء جمل�ض بل���دي ال�شمالية اجتماًعا مع 
جمم�عة من اأ�شحاب البي�ت املت�رضرة بقرية ب�ري.

وقالت نائبة الدائ���رة باملجل�ض بدور بن رجب ل� 
“الب���لد” اإن املجل����ض �شيطلب من اجله���ات املعنية 
و�شع جدول زمني لإبع���اد اأنابيب النفط عن املناطق 
الآهل���ة بال�ش���كان، ومب���ا يع���زرّز م���ن اإج���راءات الأم���ن 
وال�شلم���ة. واأ�شافت اأن املجل����ض �شيتحرك ملطالبة 
�رضك���ة نف���ط البحرين بتق���دمي تع�ي�ش���ات لأ�شحاب 
البي����ت املت�رضرة واإعانة املت�رضري���ن ومن بني اأوجه 

ذلك اإ�شلح امل�شاكن املت�رضرة.
واأك���دت �رضورة ج���ر ����رضر الأه���ايل املت�رضرين 

مب�شاكنهم دون حتميلهم اأعباء مالية اإ�شافية.
و�شكرت الأجهزة الر�شمية املختلفة وامل�اطنني 
على مكافحة متدد احلريق. ولفتت اإلى اأن اأنها وبرفقة 

رئا�شة املجل�ض وعدد من الأع�شاء التق�ا جمم�عة من 
الأهايل وتفقدوا بع�ض امل�شاكن املت�رضرة.

ا�شتنك���ر برملاني�ن وجمعي���ات ا�شتهداف اأنب�ب 
النف���ط ق���رب قرية ب����ري من قب���ل عنا����رض اإرهابية 
مدع�مة من اإيران. واأ�شادوا ب�رضعة اجلاهزية والكفاءة 
م���ن رجالت الداخلية والدفاع امل���دين الذي ملكافحة 

احلريق.
اأ�شادت النائ���ب روؤى احلايكي مبا جاء يف ت�رضيح 
�شاح���ب ال�شم���� امللك���ي ويل العه���د الأم���ري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة لدى تراأ�شه اجتم���اع اللجنة العليا 

للرثوات الطبيعية والأمن القت�شادي. 
وقال���ت “فعلً ن�ؤكد كلنا ك�شع���ب على ما جاء يف 
كلمات �شم�ه وم���ا تخللها من م�شاع���ر واهتمام باأمن 
و�شلم���ة امل�اطنني وب���اأن �شلمتهم اأول�ي���ة وطنية 
ل مت����ض، ون�شي���د بت�جيه���ات �شم����ه بال�ق�ف على 
احتياجات الأهايل املت�رضرين من حادث انفجار ب�ري 
الإرهاب���ي”.  ون�هت احلايكي ب���اأن البحرين وبف�شل 
قيادته���ا الر�شيدة كانت وما زالت اأر�ض تنعم بالأمن 
والأم���ان برغ���م كل التحديات التي حت���اول النيل من 

ا�شتقرارها الداخلي.
وقال النائب خليفة الغامن اإن “الإرهاب الإيراين 
ل���ن يخيفنا، ولن يدفع عجلة الزمن للع�دة اإلى ال�راء 

جمدًدا”.
ت جمعي���ة الرابط���ة الإ�شلمية ع���ن اأ�شفها  وعررّ
وا�شتنكاره���ا البال���غ مل���ا �شهدت���ه البلد م���ن اأحداث 
اإرهابية يف الف���رتة الأخرية، وطالبت اجلميع بال�ق�ف 
���ا واحًدا يف م�اجهة الإرهاب والت�شدي له بعزمية  �شفًّ

وحزم.
واعت���ر الأم���ني العام جلمعي���ة املن���ر ال�طني 
الإ�شلم���ي عل���ي اأحم���د عب���داهلل اجلرمي���ة الإرهابي���ة 
�شابق���ة وت�شعيًدا خطرًيا �شد من�شاآت الدولة احلي�ية 
وحماولة ل�رضب القت�شاد ال�طني، وا�شتهداف اأنب�ب 
النف���ط ياأتي ترجم���ة لتهديدات ايراني���ة �شابقة �شد 

الأمن وال�شتقرار يف البحرين.
ولفت النائب حممد العم���ادي اأن التفجري جتاوز 
كل اخلط���وط احلمراء وه���و نقلة نوعي���ة يف العمليات 

ا  الإرهابي���ة التي ترتكبها امللي�شي���ات املم�لة خارجيًّ
والهدف منها ترويع الآمنني و�رضب ال�شتقرار .

ودع���ا اإلى �رضع���ة ملحق���ة الإرهابي���ني والقب�ض 
عليه���م وتقدميه���م ملحاكم���ة عاجلة عادل���ة من اأجل 
ال�ق����ف على اأبع���اد هذه اجلرمي���ة النك���راء واحت�اء 

تداعياتها �رضيًعا.
وب���نيرّ النائ���ب حممد ي��ش���ف املع���ريف اأن الدور 
الإيراين يف هذه الأعمال اأ�شب���ح دوًرا مبا�رضًا ووا�شًحا، 
واأن اأيادي النظام الإيراين تتلطخ بدماء اأبناء البحرين 

من املدنيني ورجال ال�رضطة.
د نادي املح���رق برئا�شة ال�شيخ اأحمد بن علي  واأيرّ
بن عب���داهلل ال خليفة كافة الإج���راءات التي اتخذتها 
واملقيم���ني  امل�اطن���ني  ال����زارة حلماي���ة م�شال���ح 
وم�ا�شل���ة الت�شدي بكل حزم وح�شم، لكل املحاولت 
الهدامة، مبا يحفظ لل�طن الغايل اإجنازاته احل�شارية 
وال�شتق���رار  الأم���ن  واملقي���م  للم�اط���ن  ويكف���ل 

والطماأنينة املعه�دة يف البحرين.

• بن رجب: املجل�ض �شيتحرك ملطالبة “بابك�” بتقدمي تع�ي�شات	

ع�ا�شم عربية تدين العمل الإرهابي
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•التعليــم ركن الرتاث ال�سعبي مبدر�سة مرمي بنت عمران 	
االبتدائية للبنات يحيي يوميًّا الرتاث البحريني عن 

طريق �سخ�سية اأم خالد الرتاثية

ا ا ومعنويًّ دعم احتياجات الطالبات ال�صخ�صية ماديًّ
“اإعدادية القريوان” ترعى نف�سية ذوات االإعاقة... تقرير اجلودة:

حافظت مدر�سة القريوان االإعدادية للبنات 
الواقعة مبدينة حم���د باملحافظة ال�سمالية على 
” للم���رة الثالث���ة بتقارير هيئة  تقدي���ر “مر����ضٍ

جودة التعليم والتدريب.
وبح�سب تقرير مراجعة االأداء 2015 2018- 
ف���اإن م���ررات احلك���م كان���ت لدع���م احتياجات 
���ا وم�ساندة  ا ومعنويًّ الطالبات ال�سخ�سي���ة ماديًّ
ذوات االإعاقة واحلاالت املر�سية ب�سورة فاعلة، 

وتوظي���ف اال�سرتاتيجيات التعلمي���ة وا�ستثمار 
وقت التعليم ب�سورة مر�سية يف اأكرث من ن�سف 
الدرو�ض جاء اأقلها يف م�ستوى اللغة االإجنليزية.

واأو�س���ى التقري���ر مبتابعة برام���ج التنمية 
املهني���ة للمعلم���ات يف توظي���ف ا�سرتاتيجيات 
تعليم وتعلم اأك���رث فاعلية، و�سد نق�ض املوارد 
الب�رشية املتمثل���ة يف املعلمني االأوليني لق�سمي 

الريا�سيات والعلوم. 
واأ�س���ار التقري���ر اإلى حت�سين���ات وا�سحة يف 
التط���ور ال�سخ�س���ي للطالبات والدع���م الفاعل 

للطالب���ات ذوات االإعاق���ة واحل���االت املر�سي���ة 
اخلا�سة.

وب���نينّ اأن اأغلب املعلمات ت���درن درو�سهن 
بفعالية من حي���ث التخطيط املنا�سب للدرو�ض 
واالنتق���ال ال�سل�ض بني جزئياته���ا وتوفري بيئة 

هادئة حمفزة نحو التعلم.
وقال اإن املدر�سة تلبي احتياجات الطالبات 
التعليمة ب�سكل منا�سب، اإذ حتت�سن املوهوبات 
واملتفوق���ات بالرام���ج االإثرائي���ة وامل�رشوعات 
الرتبوي���ة وكذل���ك الرامج املقدم���ة للطالبات 

�سعوب���ات التعل���م، كما تدعم املدر�س���ة نف�سيًّا 
الطالبات ذوات االإعاقة وتوفر لهن دورات مياه 

خا�سة وت�ساركهن يف فعالياتها.
وم���ن اأبرز اجلوانب الت���ي حتتاج اإلى تطوير 
تنمية مه���ارات التفكري العلي���ا وحتدي قدرات 

الطالبات يف الدرو�ض واالأعمال الكتابية.
وتاأ�س�س���ت املدر�س���ة ع���ام 1991. وت�سم 
ال�سف���وف الدرا�سي���ة م���ن االأول حت���ى الثال���ث 
االإعدادي. وت�ستوع���ب 871 طالبة، و16 اإدارية، 

و20 فنية، و80 معلمة.

حتديث ال�صتوديو املرئي مبركز زين للتعليم الإلكرتوين 
ترقيته ليواكب اأحدث التطورات مبجال تكنولوجيا اإنتاج االأفالم

قال رئي�ض جامعة البحرين ريا�ض يو�سف حمزة 
“اإن �رشك���ة زي���ن البحرين تق���دم منوذًج���ا فريًدا يف 
امل�سوؤولية االجتماعية من خ���الل �رشاكتها مع جامعة 
البحري���ن ورعايته���ا ملركز زين للتعل���م االإلكرتوين 

خالل ال�سنوات الع�رش املا�سية”.
جاء ذلك، خالل ا�ستقبال رئي�ض اجلامعة للمدير 
التنفي���ذي لق�س���م االت�س���ال املوؤ�س�س���ي وعالقات 
امل�ستثمري���ن ب�رشكة زين البحرين ال�سيخ عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة موؤخًرا.
وقال حمزة: “اإن �رشكة زين البحرين تعد واحدة 
م���ن املوؤ�س�سات املهمة التي نعت���ز ب�رشاكتها لنا يف 
ه���ذه اجلامعة الوطني���ة، اإذ اأ�سهمت عل���ى مدى 10 
�سن���وات م�ست يف العديد من االأن�سطة وعلى راأ�سها 

اإن�ساء مركز زين للتعلم االإلكرتوين وت�سغيله”.

م���ن جانب���ه، ق���ال املدي���ر التنفي���ذي لق�س���م 
االت�س���ال املوؤ�س�سي وعالق���ات امل�ستثمرين ب�رشكة 
زي���ن البحرين ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة “اإن 
ال�رشك���ة تبحث دائًم���ا عن القنوات الت���ي تعمل على 
تنمي���ة املجتمع م���ن كافة النواح���ي وتوظيف اأحدث 

التقنيات التكنولوجية احلديثة يف جمال االت�ساالت 
بجامعة البحرين”. 

واأب���دى “ا�ستعداد ال�رشك���ة لتحديث االأ�ستوديو 
املرئي باملركز وترقيت���ه ليواكب اأحدث التطورات 

املت�سارعة يف جمال تكنولوجيا اإنتاج االأفالم”.

خريجو جامعة البحرين الأكرث تناف�صية

200 موظف مبختربات العلوم

مهام وظيفة رئي�س اخلدمات 

خطة زمنية لتفاقيات اأندية مع جامعات تخلو من من�صاآت ريا�صية

العادات الجتماعية توؤثر على جودة ال�صائل املنوي

اإجراءات ل�سال�سة تخريج طلبة “اخلا�سة” وت�سديق �سهاداتهم

اأطروحة دكتوراه ت�سع نهًجا ت�سخي�سيًّا فعاالً لعقم الذكور

التق���ى االأم���ني الع���ام ملجل�ض التعلي���م العايل 
عبدالغني ال�سويخ بروؤ�ساء موؤ�س�سات التعليم العايل 
اخلا�س���ة. واأكد خالل االجتماع اأهمي���ة البحث العلمي 
واالرتق���اء ب���ه اإلى م�ست���وى التطبي���ق واالبتكار، من 
خالل خط���ط موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل املرتبطة 
باملعاي���ري املق���رة م���ن االأمان���ة العام���ة، وارتباط���ه 
بقطاعات املجتمع م���ن �سناعة واأعمال ليكون عالمة 
فارقة فيم���ا يتعلق بالتنمية، ومب���ا يتفق مع ما جاء 
يف الئح���ة تنظيم البحث العلم���ي ملوؤ�س�سات التعليم 
د االأمني الع���ام على اأهمي���ة املواءمة  الع���ايل. و�س���دنّ
ب���ني التعلي���م و�سوق العم���ل، وا�ستثم���ار التنوع يف 
التخ�س�س���ات العلمية باجلامع���ات، وبلورتها �سمن 
خطة ا�سرتاتيجية تتناول ع���ر اأهداف طويلة املدى 
معاودة درا�سة احتياجات �سوق العمل والتخ�س�سات 
املطلوبة للتدريب امليداين، وتتبع حركة اخلريجني 
كونه���ا موؤ����رًشا لقيا����ض وتقيي���م م�ست���وى التق���دم 
والنج���اح، حيث مت عر�ض عدد م���ن التجارب الناجحة 

يف هذا املجال.
املن�س���اآت  بالئح���ة  املتعل���ق  املح���ور  و�سم���ن 
الريا�سية، مت التاأكيد على �رشورة تقدمي املوؤ�س�سة 

الت���ي تخلو من تل���ك املن�س���اآت خطة زمني���ة مرفقة 
باتفاقيات مع االأندي���ة الريا�سية واملراكز لو�سعها 

مو�سع التنفيذ.
ويف معر����ض احلديث حول اللوائ���ح االأكادميية 
ومواده���ا املتعلق���ة مبتطلب���ات القب���ول، ومعادل���ة 
املق���ررات للمحول���ني ب���ني املوؤ�س�س���ات، وامل���دة 
الزمني���ة الق�س���وى للدرا�س���ة للموؤه���الت العلمي���ة 
املختلفة، مت التاأكيد على �رشورة اتخاذ املوؤ�س�سات 

االإج���راءات الالزمة لتنفيذ م���واد الالئحة، مبا ي�سمن 
�سال�س���ة تخري���ج اأبنائن���ا الطلب���ة واإمت���ام اإج���راءات 
الت�سدي���ق عل���ى موؤهالته���م. ويف خت���ام االجتم���اع، 
���ه روؤ�س���اء موؤ�س�س���ات التعليم الع���ايل ب�سكرهم  توجنّ
وتقديرهم مل���ا تبذله االأمانة العام���ة من جهود على 
م�ست���وى الت�رشيع، وكذل���ك املتابعة الإيج���اد احللول 
الناجعة لتجاوز جمي���ع التحديات، و�سوالً اإلى التميز 

يف خمرجاتها التعليمية.

املنام���ة � جامع���ة اخلليج العرب���ي: متكنت 
الباحث���ة هدى عم���ران من تطوي���ر جمموعة من 
املقايي����ض اجلزيئي���ة لو�سع نه���ج ت�سخي�سي 

فعال حلاالت العقم عند الذكور.
وقدم���ت يف اأطروحتها التي ناق�ستها اأخرًيا 
يف مرك���ز االأم���رية اجلوه���رة للط���ب اجلزيئ���ي 
واالأمرا�ض الوراثية بجامعة اخلليج العربي كجزء 
من متطلب���ات احل�سول على درج���ة الدكتوراه 
يف الط���ب اجلزيئ���ي الفرق ب���ني اعتماد حتليل 
ال�سائ���ل املن���وي التقلي���دي يف تقيي���م حاالت 
العقم عن���د الذك���ور باملقارنة م���ع االختبارات 
اجلزيئي���ة  التقني���ات  با�ستخ���دام  اجلزيئي���ة 
املخترية احلديثة. واأكدت عمران يف درا�ستها 
على �رشورة ا�ستعم���ال هذه التقنيات اجلزيئية 
عند التعامل مع حاالت العقم املختلفة وجعلها 

جزًءا اأ�سا�سيًّا يف حتليل ال�سائل املنوي.

وطورت عم���ران مب�ساعدة اخلب���ري االأملاين 
يف تقني���ة التدفق اخللوي اأمين فولكر جمموعة 
من املقايي����ض اجلزيئية، باحثًة يف الوقت ذاته 
تاأثري خ�سائ�ض املري�ض والعادات االجتماعية 

على جودة ال�سائل املنوي.
واأظهر التحليل االإح�سائي تغيرًيا كبرًيا يف 
نوعي���ة ال�سائل املنوي فيم���ا يتعلق ب�سيخوخة 

االإن�سان، ووجود االأمرا�ض املزمنة والتدخني.

ال�سخ���ري – جامع���ة البحري���ن :  اأكد 
الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون العمل يف وزارة 
العم���ل والتنمية االجتماعي���ة حممد علي 
االأن�س���اري، اأن خريج���ي جامع���ة البحرين 
االأكرث تناف�سية يف �س���وق العمل، م�سرًيا 
اإل���ى اأن املتخرج���ني يف اجلامعة الوطنية 
يتمتع���ون بامله���ارات ال�سخ�سي���ة اإل���ى 
جانب املعرف���ة العلمية.  جاء ذلك، خالل 
لق���اء االأن�س���اري بعميد كلي���ة االآداب يف 

جامعة البحرين عبدالعزيز حممد بوليله.

نف���ذ ق�سم خمترات العل���وم باإدارة 
تقنيات وم�س���ادر التعلم بوزارة الرتبية 
والتعليم 9 ور�ض تدريبية مكثفة لفائدة 
اأكرث من 200 فني وم�سوؤول عن خمترات 
احلكومي���ة.  املدار����ض  بجمي���ع  العل���وم 

وع�ُ�ق���دت ه���ذه الور����ض بالتع���اون م���ع 
مدار�ض: البالد القدمي االإعدادية للبنني، 
ان بن ثابت االبتدائية للبنني، الرفاع  ح�سنّ
الغربي االإعدادية للبنات، الرفاع الغربي 

الثانوية للبنات.

والتطوي���ر  التدري���ب  اإدارة  م���ت  نظنّ
املهن���ي ب���وزارة الرتبية والتعلي���م برناجًما 
���ا حول مهام وظيفة رئي�ض اخلدمات  تدريبيًّ

االإداري���ة واملالية، لفائ���دة عدد من مديري 
املدار�ض وروؤ�ساء اخلدمات واملن�سقني من 
خمتلف املدار�ض بكافة املراحل التعليمية.

• ا�ستقبل رئي�ض جامعة البحرين املدير التنفيذي لق�سم االت�سال املوؤ�س�سي وعالقات امل�ستثمرين ب�رشكة زين	

ليلى مال اهلل

• الباحثة هدى عمران متو�سطة فريق املناق�سة	

• التقى االأمني العام ملجل�ض التعليم العايل روؤ�ساء اجلامعات اخلا�سة	
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جلسة 
الشــورى

• ال�شورية فاطمة الكوهجي	

�سعودي بالريا�ض لقاء برملاين ن�سائي بحريني – 

“املحامني” تلوح بالطعــن فـي د�ستوريـة قــرار وزيـر العـدل

اإ�ســنــاد تــهــمــة الــتــخــابــر مــع قــطـر لــ�سـلــمـان ورفــاقـه

لتبادل الآراء واخلربات الت�رشيعية

رئي�س اجلمعية مل يعاود الت�شال... ونائبته تكتفي بنتائج لقاء الثنني

مقابل مبالغ مالية للإف�شاء باأ�رشار ع�شكرية ومعلومات داخلية

يتوج���ه وف���د م���ن ع�ش���وات جمل����س ال�شورى، 
برئا�شة جميلة علي �شلم���ان النائب الثاين للرئي�س، 
للمملك���ة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة بهدف لقاء 
نظرياتهن من جمل�س ال�ش���ورى ال�شعودي، للتباحث 
وتب���ادل الآراء واخل���ربات يف كل م���ا يتعل���ق بال�شاأن 
الت�رشيع���ي. واأكدت رئي�شة الوفد جميل���ة �شلمان اأن 
الزي���ارة تاأت���ي امت���داًدا للعلقات الأخوي���ة املميزة 
والوثيق���ة التي جتمع اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 

ومملكة البحرين و�شعبيهما ال�شقيقني. 

ويف مو�ش���وع اآخر، عقدت جلنة �ش���وؤون ال�شباب 
مبجل�س ال�ش���ورى، اجتماًعا مع وزي���ر �شوؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة ه�ش���ام اجل���ودر، حيث بحث���ت اللجنة مع 
الوزي���ر م�ش���ّودة الق���رتاح بقانون ب�ش���اأن الحرتاف 

الريا�شي.
 واأكدت رئي�س اللجنة �شو�شن تقوي اأنَّ الجتماع 
يهدف للتو�شل اإلى �شيغ���ة توافقية ب�شاأن م�شَوّدة 
الق���رتاح، متهيًدا لعر�شه عل���ى املجل�س للنظر فيه 

ومناق�شته.

دعا جمل����س اإدارة جمعي���ة املحام���ني الأع�شاء 
للم�شارك���ة يف مناق�ش���ة ق���رار اأ�شدره وزي���ر العدل 
يفر����س اإج���راءات و�شواب���ط رقاب���ة وتدقي���ق على 
مكات���ب املحاماة ملكافح���ة غ�شل الأم���وال ومتويل 
الإره���اب. و�شتعقد الفعالية بال�شاع���ة ال�شابعة من 

م�شاء اليوم )الثنني( مبقر اجلمعية يف العدلية.
اإلى ذل���ك، لوح ع�شو جمل����س الإدارة باجلمعية 
املحامي حمد احلربي بالطعن يف د�شتورية وقانونية 
ق���رار وزارة العدل وال�ش���وؤون الإ�شلمي���ة والأوقاف 
الأخ���ري ب�شاأن اللتزام���ات املتعلقة باإج���راءات حظر 

ومكافح���ة غ�ش���ل الأموال ومتوي���ل الإرهاب يف مهنة 
املحاماة ومكاتب ال�شت�شارات القانونية الأجنبية يف 

مملكة البحرين و�شوابط التدقيق والرقابة عليها.
وق���ال احلربي ل� “البلد”: يجب حتديد اجلرائم 
بالتف�شي���ل، واإل �شيت���م الطع���ن يف د�شتورية قرار 
الوزي���ر ال�شيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة، لوجود بند 
عدم الإباحة باأ�رشار املوكل. واأو�شح اأن جرائم غ�شيل 
الأموال غري ملمو�ش���ة ب�شكل وا�شح ومبا�رش مبكاتب 
املحام���اة، ولذلك فاإن �شبط اجلرمي���ة �شعب، ومن 

الغريب �شدور القرار من وزير العدل.
ولفت اإل���ى اأن من �ضمن �رشوط قانون املحاماة 
ع���دم الإباحة باأ�رشار امل���وكل، واأن بند املادة �رشيح، 

ولكن القرار الوزاري يطال���ب باإف�شاء معلومات عن 
املوكل���ني. واأ�شار الى اأن املحام���ي يف الأ�شل قائم 

مبكتبه واأعماله م���ن اأتعاب املوكل والتفاق، وقرار 
ال���وزارة يوجب توظي���ف �شخ�س لإف�ش���اء معلومات 

املو�ش���وع،  ذات  ويف  الع���دل.  ل���وزارة  املوكل���ني 
حتفظ���ت جمموع���ة م���ن املحام���ني ع���ن الدلء باأّي 

ت�رشيحات ب�شاأن راأيهم ب�شاأن القرار الوزاري.
ووع���د رئي����س اجلمعية ح�شن بدي���وي مبعاودة 
الت�شال مبندوب���ة ال�شحيفة لن�شغاله باجتماع، ومل 

يرد ات�شال منه حتى �شاعة كتابة اخلرب.
واعتذرت نائب رئي����س اجلمعية �شعاد يا�شني 
ع���ن الإدلء ب���اأي ت�رشي���ح ع���ن املو�ش���وع، مكتفية 
بالإ�شارة اإلى لقاء �شيعقده جمل�س ادارة اجلمعية مع 
املحامني م�شاء الثنني ملناق�شة القرار، دون تقدمي 
اأّي �شيناريوهات عن م�شار الجتماع وال�شيناريوهات 

املطروحة.

املنام���ة - النيابة العامة : �رشح املحامي العام 
للنيابة الكلية امل�شت�شار اأحمد احلمادي باأن النيابة 
العام���ة ق���د اأم���رت باإحال���ة الق�شية املته���م فيها 
كل م���ن علي �شلمان علي اأحم���د وح�شن علي جمعة 
�شلطان وعلي مهدي علي الأ�شود بالتخابر مع دولة 

قطر اإلى املحكمة الكربى اجلنائية. 
واأ�شن���دت اإليهم تهم التخاب���ر مع دولة اأجنبية 
لرت���كاب اأعم���ال عدائي���ة �ش���د مملك���ة البحري���ن 
وبق�شد الإ�رشار مبركزه���ا ال�شيا�شي والقت�شادي 
ومب�ضاحله���ا القومية بغي���ة اإ�ضقاط نظ���ام احلكم 
ًّا من اأ����رشار الدفاع  يف الب���لد، وت�شلي���م واإف�ش���اء �رش
اإل���ى دولة اأجنبي���ة، وقب���ول مبالغ مالي���ة من دولة 
اأجنبية مقابل اإمدادها باأ����رشار ع�شكرية ومعلومات 

تتعل���ق بالأو�ش���اع الداخلية بالب���لد، واإذاعة اأخبار 
و�شائع���ات كاذب���ة ومغر�شة يف اخلارج م���ن �شاأنها 
اإ�شعاف الثق���ة املالية باململك���ة والنيل من هيبة 
اململكة واعتبارها، وقد حتدد لنظر الق�شية جل�شة 
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واأ�ش���ار اإلى اأن النيابة العام���ة قد ا�شتندت يف 
ذل���ك اإلى الأدل���ة امل�شتم���دة من اأق���وال 4 �شهود 
ف�ش���ًل ع���ن املحادث���ات الهاتفية امل�شجل���ة التي 
ج���رت بني املتهمني علي �شلم���ان وح�شن �شلطان 
وم�شوؤول���ني من جان���ب دولة قطر والت���ي انطوت 
عل���ى اتف���اق الطرف���ني والتن�شي���ق بينهم���ا على 
القي���ام باأعم���ال عدائي���ة داخ���ل مملك���ة البحري���ن 
والإ�رشار مبركزها احلربي وال�شيا�شي والقت�شادي 

وم�شاحلها القومية والنيل م���ن هيبتها واعتبارها 
يف اخل���ارج، بالإ�شافة اإلى ما اأف���ادت به التحريات 
ع���ن �شحة هذه الوقائ���ع وعن ممار�ش���ة دولة قطر 
لأن�شط���ة ت�شتهدف ع���دًدا من ال���دول العربية ويف 
مقدمتها مملك���ة البحرين وت�شخري الإعلم القطري 
ملناه�شة نظام احلك���م فيها، وتوا�شلها مع بع�س 
العنا����رش املناوئ���ة للدولة له���ذا الغر����س ومنهم 

املتهمني يف هذه الق�شية. 
وك�شفت التحقيقات عن اأن ذلك التوا�شل مت 
م���ن خلل لقاءات مبا�رشة ب���ني الطرفني يف الداخل 
واخلارج وم���ن خلل تبادل ر�شائل واإجراء ات�شالت 
هاتفي���ة مت ر�شدها وفق اإجراءات قانونية ك�شفت 
عن تلق���ي اإرادة اجلانب���ني على القي���ام بالأعمال 

العدائي���ة والإ����رشار مبراكز البلد ونق���ل معلومات 
ع���ن التح���ركات الع�شكري���ة املكلفة بحف���ظ الأمن 
وال�شتق���رار يف الب���لد خ���لل ف���رتة الأزم���ة الت���ي 
تعر�شت له���ا اململكة ع���ام 2011م وعن الأعمال 
العدائي���ة الت���ي ميكن القي���ام به���ا ملواجهة هذه 
التحركات وامل�شاهم���ة يف اإ�شعافها بعدم م�شاركة 
اجلان���ب القطري فيه���ا وتوجيه اأجهزت���ه الإعلمية 
له���ذا الغر����س وظه���ور املتهمني م���ن جانبهم يف 
تل���ك الو�شائل الإعلمية ون�رش معلومات واأخبار ت�رش 
باملرك���ز احلربي وال�شيا�شي والقت�شادي للمملكة 

وتنال من هيبتها واعتبارها يف اخلارج.
وم���ن خ���ال ه���ذا الن�ض���اط التخاب���ري لهوؤالء 
املتهمني مع اجلانب القط���ري فقد با�رشوا اأن�شطة 

عدائي���ة داخ���ل الب���لد يف التحري�س عل���ى مواجهة 
�شلطات الدولة با�شتخ���دام القوة والعنف والقيام 

باأعمال اإرهابية.
كم���ا مت ر�ش���د تكليف���ات م���ن املته���م علي 
�شلمان لأحد املتهمني للقي���ام باأعمال ت�رش مراكز 
الدولة وم�شاحله���ا القومية، وتكليف الآخر ليكون 
م�ش���وؤول ات�شال م���ع م�شوؤويل دولة قط���ر، كما مت 
ر�ش���د العديد من املداخلت وامل�ش���اركات اأجراها 
املتهمون من خلل القنوات الإعلمية القطرية بناء 
على تكليف من اجلانب القطري بثوا خللها اأخباًرا 
كاذب���ة و�شائعات مغر�شة ح���ول الأو�شاع الداخلية 
بالبلد بق�ش���د اإثارة الفنت وت�شوي���ه �شورة نظام 

احلكم يف اململكة يف الداخل واخلارج. 

“االنـتـقـائـيـة”... طــالئــع الـ�ســرائــب
“ال�شورى”: تعاون املواطنني مع “اإطفاء بوري” ج�ّشد اأعلى درجات امل�شوؤولية 

وافق جمل�س ال�ش���ورى بجل�شته الأ�شبوعية على 
التفاقي���ة املوحدة لل�رشيبة النتقائية لدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية، وم�رشوع قانون ب�شاأن 
ال�رشيب���ة النتقائي���ة. وقال املجل����س اإن الهدف من 
هذه التفاقي���ة والقانون حت�شني ال�شحة العامة من 
خ���لل الت�شجيع على تخفي�س ن�شبة ا�شتهلك ال�شلع 
ال�شارة. و�شت�شمل ال�رشيب���ة �شلع التبغ بن�شبة 100 
%، وامل�رشوب���ات الغازية بن�شب���ة 50 %، وم�رشوبات 
الطاق���ة بن�شب���ة 100 %. وا�شتنك���ر مكتب املجل�س 
برئا�شة عل���ي ال�شالح احل���ادث الإرهابي الذي وقع 

بالقرب من منطقة بوري.
واأ�شاد املكتب بالق���درة العالية التي متتلكها 

وزارة الداخلية مبختلف اإداراته���ا، خ�شو�شا الدفاع 
امل���دين والإدارة العام���ة للم���رور ورج���ال ال�رشط���ة، 
وب�رشع���ة تعام���ل �رشك���ة نف���ط البحرين )بابك���و( مع 
احل���ادث الإرهابي، اإ�شافة اإلى تعاون املواطنني مع 
رج���ال الدفاع امل���دين، الذين ج�ّش���دوا اأعلى درجات 
امل�شوؤولي���ة الوطني���ة. بعده���ا اأ�شاد اأع�ش���اء مكتب 

املجل����س باجتي���از الأمانة العام���ة للمجل�س ممثلة يف 
اإدارة تقنية املعلوم���ات لعمليات التدقيق ال�شنوي 
اخلا�ش���ة ب�شهادتي ج���ودة اأمن وتقني���ة املعلومات 
للع���ام 2017، وال���ذي مت من قبل ال�رشك���ة الأملانية 
املخول���ة مبنح ال�شه���ادة يف دولة الإم���ارات العربية 

.)TUV( املتحدة ال�شقيقة

حمرر ال�سوؤون املحلية

• •خمي�س الرميحي	 علي ال�شالح	

• •جميلة �شلمان	 •دلل الزايد 	 •جهاد الفا�شل 	 هالة فايز	

مروة خمي�ض

• •�شعاد يا�شني	 حمد احلربي	



ال�سعودية تقل�ص 
�سحنات اخلام لأمريكا 

نيويورك -رويرتز: تب���ذل ال�سعودية جهوًدا 
خلف����ص تخمة املعرو�ص العامل���ي من النفط من 
خالل تقلي����ص ال�سحنات املتجه���ة اإلى الوليات 
املتح���دة، وهو ما يعني اأن منتجني اآخرين ل�سيما 
العراق �سيعّو�سون هذا النق�ص يف توجه عام رمبا 
يت�س���ارع يف الأ�سه���ر املقبلة. وارتفع���ت واردات 
الوليات املتحدة من اخل���ام العراقي نحو 41 % 
عن الع���ام املا�س���ي بينما هبط���ت ال�سحنات من 

ال�سعودية 22 %.

بتلكو تدعو جمددا زبائن “املوبايل” لت�سجيل اأرقامهم 
املنامة - بتلكو: جددت �رشك���ة بتلكو، اأم�ص، الدعوة لاللتزام بالالئحة التنظيمية 
ب�س���اأن ت�سجيل خدمات الت�س���الت املدعمة ببطاقة SIM الت���ي اأُعلن عن تطبيقها 
عل���ى خطوط املوبايل امل�شبقة الدفع )�شم�شم( والدفع ال�شهري ابتداًء من 12 يوليو 

2017، وذلك من منطلق دعمها جلهود هيئة تنظيم الت�سالت. 
وا�س���درت هيئة تنظيم الت�س���الت يف البحرين لئحة تنظيمي���ة ب�ساأن ا�ستخدام 
�رشائح االت�ش���االت املتنقلة على خطوط املوبايل امل�شبق���ة الدفع )�شم�شم( والدفع 
ال�سه���ري جلميع �رشكات الت�سالت، وتن�ص عل���ى جميع زبائن �رشكات الت�سالت من 
االأفراد وموؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�ص اأن ي�شتكملوا عملية ت�شجيل خطوط 

الت�سال امل�سبقة والدفع ال�سهري.
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اقتصاد
عودة احلياة مل�صنع حديد بحريني متوقف منذ 5 اأعوام 

87.23 مليون دوالر اأرباًحا �صافية لـ “جي اإف اإت�ش” يف 9 اأ�صهر  

ال�سباح: 150 وظيفة جديدة.. و90 % من الإنتاج لأوروبا 

بزيادة 21.08 % عن الفرتة املماثلة 2016

ذكر م�شوؤول يف ال�رشك���ة املتحدة ل� “ال�ستانل�ص 
�ستي���ل” اأن ال�رشكة تعتزم اإ�ساف���ة 150 وظيفة اإلى 
م�شنعها يف منطقة احل���د الذي دبت فيه احلياة بعد 
توق���ف دام نح���و 5 اأع���وام ب�سبب الظ���روف املالية 

وال�سوقية.
واأبل���غ رئي����ص جمل����ص اإدارة ال�رشك���ة املتح���دة 
لل�ستانل����ص �ستي���ل “يو�سك���و”، ال�سي���خ خالد �سامل 
ال�سب���اح “الب���الد”، اأن ال�رشك���ة ا�ستاأنف���ت العمل يف 
امل�شنع ب�شكل جزئي، واأنها تطمح ال�شتعادة الطاقة 
الإنتاجي���ة الكامل���ة بحل���ول الربع الثالث م���ن العام 
2018 م���ع تعايف �س���وق “ال�ستانل����ص �ستيل” الذي 

تعر�ص لنتكا�سه خالل الأعوام املا�سية.
وكان امل�سنع قد بداأ الإنتاج التجاري يف نوفمرب 
2007، قبل اأن يت���م اإغالقه بحلول العام 2012 اإثر 
الظ���روف القت�سادي���ة غ���ري املواتي���ة، م���ا ت�سب���ب 
يف فق���دان ع����رشات الوظائ���ف، م���ا دف���ع العديد من 
املوظفني لالحتجاج، اإل اأن ال�رشكة ا�ستبقت اخلطوة 
بنق���ل الكثري منه���م مل�سانع اأخرى تابع���ة ملجموعة 

“فولذ” القاب�سة التي تندرج حتتها “يو�سكو”.
وق���ال ال�سب���اح اإن ال�رشك���ة اتفق���ت م���ع �رشكة 
كروميومرتي���د لتق���وم الأخ���رية بت�سغي���ل امل�سن���ع 
وتويل عملي���ات الت�سويق للم�سنع الذي يعد الوحيد 

من نوعه يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
وبخ�سو�ص م���ا اإذا كان الوق���ت منا�سب لإعادة 
ت�سغي���ل امل�سن���ع قال ال�سب���اح “�س���وق ال�ستانل�ص 
�ستي���ل العاملية تعافت مقارنة م���ع الو�سع ال�سابق، 
خ�سو�سا اأن �رشك���ة كروميومرتيد لديها خربة ت�سل 
اإل���ى 40 عام���اً يف جمال جت���ارة “ال�ستانل�ص �ستيل”، 
كم���ا اأن لديه���ا قاع���دة زبائن وعالقات م���ع ال�سوق، 
اأعتقد اأن���ه وقت منا�سب للبدء م���ع م�ستوى الأ�سعار 

احلايل”.
وتوق���ع ال�سب���اح اأن تذه���ب نح���و 90 % م���ن 
منتجات م�شنع درفلة احلديد اإلى ال�شوق االأوروبية.

واأو�ش���ح امل�شوؤول اأن العم���ل يف امل�شنع حاليا 
يت���م عرب نوبة عم���ل واحدة وذلك ب�س���ورة اأولية، اإذ 
م���ن املوؤمل زيادة ع���دد النوبات وبالت���ايل �شيخلق 
امل�سن���ع نحو 150 وظيف���ة، اإذ ي�ستهدف بلوغ ن�سبة 

بحرنة ت�سل لنحو 60 %.

ويبل���غ اإنت���اج امل�سن���ع حالي���ا نح���و 2000 طن 
�سهري���ا يف ح���ني تن���وي ال�رشك���ة بل���وغ م�ستوي���ات 
اإنت���اج ت�س���ل اإلى 8 اآلف ط���ن �سهرياً م���ن منتجات 

“ال�ستانل�ص �ستيل”.
واأو�شح ال�شباح اأن ال�رشكة تكبدت نفقات راأ�ص 
مالية نتيجة توقف امل�سنع طوال ال�سنوات املا�سية 

كم���ا تطل���ب ا�ستئن���اف العم���ل يف امل�سن���ع �سيانة 
�ساملة له.

وتق���در طاق���ة امل�سن���ع بنح���و 100 األ���ف طن 
�شنويا م���ن اللفائف العري�ش���ة واملقطعة و�شفائح 
“ال�ستانل����ص �ستي���ل”، وم����رشوع ال�رشك���ة املتح���دة 
لل�ستانل����ص �ستي���ل )يو�سكو( واحد م���ن امل�رشوعات 

ال�سناعية الرئي�سة يف املنطق���ة، وباإجمايل ا�ستثمار 
يزيد عل���ى 200 مليون دولر. وبه���ذا تعترب ال�رشكة 
ثال���ث ا�شتثمار رئي�شي يف البحرين تقوم به موؤ�ش�شة 

اخلليج لال�ستثمار.
يذكر اأن ويل العهد، نائب القائد الأعلى، رئي�ص 
جمل�ص التنمي���ة القت�سادية، �ساحب ال�سمو امللكي 
االأم���ر �شلمان بن حمد اآل خليف���ة، افتتح قبل نهاية 
اأبري���ل 2010 اأكرب جممع متكام���ل للحديد وال�سلب 
يف العامل با�ستثمارات ت�سل اإلى 3.5 مليارات دولر.
وي�سم املجمع الكث���ري من امل�سانع التي تكمل 
بع�شها بع�شاً ابتداء م���ن اإنتاج كريات احلديد حتى 
املنت���ج النهائي؛ م���ا يجعله اأكرب جمم���ع متكامل يف 
الع���امل يق���ع على م�ساح���ة 1.4 مليون م���رت مربع؛ اإذ 
ي�ش���م جممع ف���والذ، م�شنعاً الإنتاج كري���ات احلديد 
تبلغ طاقته 5 ماليني طن، وم�شنعاً لكريات احلديد 
تبلغ طاقته 7 ماليني طن، وثالث  لل�ستانل�ص �ستيل 
بطاقة 100 األف طن، واآخر الإنتاج احلديد االأ�شفنجي 
بطاق���ة 1.5 مليون طن، وفرناً ل�شهر احلديد بطاقة 
1.2 ملي���ون ط���ن، ووح���دة لدرفل���ة احلدي���د بطاقة 

مليون طن.

املنام���ة - جي اإف اإت�ص: حققت جمموعة جي اإف 
اإت�ص املالية، ربًحا �سافًيا للم�ساهمني بقيمة 87.23 
مليون دولر خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر الأولى 2017، 
املنتهي���ة يف 30 �سبتم���رب 2017، مب���ا ميث���ل زيادة 
بن�سب���ة 2108 %، مقارنة مبا مق���داره 3.95 مليون 
دولر خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى 2016. كما �سجلت 
املجموعة ربًحا �سافًيا موح���ًدا بقيمة 91.04 مليون 
دولر خ���الل الفرتة، بزيادة مقدارها 839 % مقارنة 
مبا قيمت���ه 9.70 مليون دولر خ���الل الفرتة نف�سها 
من العام ال�شابق. كم���ا ارتفعت قيمة الربح ال�شايف 
للم�ساهم���ني خالل الربع الثال���ث 2017 اإلى 25.09 
ملي���ون دولر، مقارن���ة بخ�سارة بقيم���ة 7.58 مليون 
دولر خ���الل نف����ص الفرتة م���ن ع���ام 2016، بزيادة 
بن�سب���ة 43.1 %. كم���ا ارتف���ع �شايف الرب���ح املوحد 
للربع الثال���ث لعام 2017 اإلى 25.52 مليون دولر، 
مقارن���ة بخ�سارة بقيمة 8.26 ملي���ون دولر يف العام 

ال�سابق، مبا ميثل زيادة بن�سبة 40.9 %.
وارتف���ع اإجم���ايل الإيرادات املوح���دة للمجموعة 
خ���الل الت�سع���ة اأ�سه���ر الأول���ى 2017 بن�سبة 70 % 
لت�سل اإلى 169.03 مليون دولر، مقارنة مبا مقداره 
99.34 ملي���ون دولر خ���الل الت�سع���ة اأ�سه���ر الأولى 
2016، ويع���زى هذا ب�سكل اأ�سا�س���ي اإلى الإيرادات 
املحققة م���ن ن�شاط ال�شرفة اال�شتثمارية وم�شاريع 
التطوي���ر العق���اري للمجموع���ة. بلغت قيم���ة الربح 
الت�سغيل���ي املوحد ما مق���داره 91.21 مليون دولر 
خالل الت�سعة اأ�سهر الأول���ى 2017 مقابل ما مقداره 
34.76 ملي���ون دولر خ���الل نف�ص الف���رتة من العام 
ال�سابق. وبلغت قيمة اإجمايل امل�رشوفات الت�سغيلية 
خ���الل الفرتة ما مق���داره 77.83 مليون دولر مقابل 

64.58 مليون دولر خالل نف�ص الفرتة 2016.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة املجموعة ال�سيخ اأحمد 
بن خليفة اآل خليفة: “ي�رشنا الإعالن عن حتقيق فرتة 

اأخ���رى من النتائ���ج املالية املتمي���زة، والنمو الكبري 
يف ربحي���ة املجموع���ة خ���الل الت�سع���ة اأ�سه���ر الأولى 
���ا ما اأثمرت عنه  من ع���ام 2017، وها نحن نرى فعليًّ

ا�سرتاتيجيتن���ا الفعال���ة وم�سادر الإي���رادات القوية 
للمجموعة. لقد جنحن���ا يف و�سع اأ�س�ص قوية عرب كل 
جمال من جم���االت اأن�شطتنا، ومن املوؤكد اأن الف�شل 

يف هذا التح�س���ن امللحوظ يف اأدائنا والربحية العالية 
للمجموعة اإمنا يرجع يف املقام الأول اإلى كفاءة فريق 
ال�ستثمار وال�ستثمارات ال�سرتاتيجية للمجموعة”.      
م���ن جانبه، ق���ال الرئي�ص التنفي���ذي للمجموعة 
ه�س���ام الري����ص “ن�سع���ر ب�سع���ادة بالغة مل���ا نحققه 
م���ن تقدم م�ستم���ر يف الدخل الت�سغيل���ي للمجموعة، 
ول�سيم���ا النمو ال���ذي حتقق خالل الرب���ع الثالث من 
الع���ام ج���راء توظي���ف ا�ستثماراتنا يف اأ�س���ول مدرة 
للدخ���ل يف الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة، بالإ�سافة 
اإل���ى املبيع���ات العقاري���ة املحقق���ة م���ن م�ساري���ع 
التطوي���ر اخلا�س���ة باملجموع���ة. اإن ه���ذه املعامالت 
اإمن���ا جت�ّسد ثق���ة امل�ستثمرين يف ج���ي اإف اإت�ص، وما 
حتققه الفر����ص ال�ستثمارية املقدمة من املجموعة 
من قيمة عظيمة. واإنه من خالل هذه الأ�س�ص املتينة 
التي اأر�سيناه���ا، نتطلع اإلى ختام عام 2017 بنتائج 

قوية �ست�سعد امل�ستثمرين وامل�ساهمني”.    

• امل�سنع بداأ الإنتاج نوفمرب 2007 واأغلق 2012 	

“البور�صة”: تداول 3.9 مليون �صهم ووحدة بـ 963.9 األف دينار
 ”LEAP-1A طريان اخلليج” ت�صرتي حمركات “طراز“

وقعت اتفاقية مع “�سي اإف اإم” بقيمة 1.9 مليار دولر

دب���ي - ط���ريان اخلليج: وَقعت ط���ريان اخلليج 
و�رشك���ة “�س���ي اإف اإم” العاملية اأم����ص اتفاقية ل�رشاء 
LEAP- 58 حمِركاً من حمركات الطائرات من طراز
A321 1A لت�سغيل 17 طائرة اإيربا�ص من طراز -
eo و12 طائ���رة اإيربا����ص م���ن ط���راز A320neo؛ 
بالإ�سافة اإلى 7 حمركات احتياطية. وتبلغ قيمة هذه 
ال�سفق���ة ح���وايل 1.9 ملي���ار دولر ، وتت�سمن عقداً 
طوي���ل الأمد ل�سيانة الطائ���رات التي اأعلنت الناقلة 
عن طلبيتها يف يناير م���ن العام املا�سي 2016.كما 
قامت طريان اخلليج اأي�س���اً بتوقيع اتفاقية ملعَدل 
كل �ساعة طريان مدتها 10 �سنوات لدعم الأ�سطول، 
ت�سم���ن مبوجبها �رشكة “�س���ي اإف اإم” تغطية تكلفة 
ال�سيان���ة جلميع حمركات طائ���رات ال�رشكة من طراز 
LEAP-1A لطريان اخلليج بكلفة دولر واحد لكل 

�ساعة طريان للمحرك الواحد.
ُي�سار اإلى اأن ال�رشاكة التجارية بني طريان اخلليج 
و�رشك���ة “�س���ي اإف اإم” ق���د بداأت منذ الع���ام 1992، 
حي���ث ت�سغ���ل الناقلة الوطني���ة حالياً اأ�سط���ولً جوياً 
مكون���اً من 16 طائ���رة اإيربا����ص A320ceo مزودة 
مبحركات CFM56-5B. ومن املتوقع اأن ت�ستقبل 
 A321neo الناقل���ة 17 طائ���رة اإيربا�ص من ط���راز
و12 طائ���رة اإيربا����ص م���ن ط���راز A320neo، اإلى 
جانب 10 طائرات اإيربا�ص من احلجم الكبر؛ والتي 

م���ن املقرر ب���دء ا�ستالمها مطلع الع���ام 2018. ومن 
املوؤَم���ل اأن يوؤِمن االأ�شطول القادم احتياجات طران 
اخللي���ج امل�ستقبلي���ة للتو�ُس���ع يف �سبك���ة خطوطها 
اجلوَي���ة، ليمثل هذا الأ�سطول حقب���ة جديدة لطريان 
اخللي���ج يف معر�ص جهودها احلثيث���ة لتح�شني كافة 

منتجاتها وخدماتها.
و قال نائ���ب الرئي�ص التنفيذي لطريان اخلليج 
“ وليد عبد احلميد العلوي، “اإن �رشكة “�سي اإف اإم” 
العاملي���ة هي اأحد ����رشكاء طريان اخللي���ج التجاريني 
الرئي�سي���ني الذين عمل���ت معهم الناقل���ة لأكرث من 
عقدي���ن من الزمان. ويعد اختيارن���ا لهذه املحركات 
لت�سغيل اأ�سطولن���ا امل�ستقبلي اأمراً هام���اً، حيث اأنه 
يعك����ص جودة منتج���ات “�س���ي اإف اإم” واعتماديتها 

الت�سغيلية العالية يف هذا املجال”. 

من جانبه، قال الرئي����ص التنفيذي ل�رشكة “�سي 
اإف اإم” العاملي���ة، غايل ماهو�س���ت “ي�رشنا اأن تعتمد 
ط���ريان اخلليج عل���ى منتج���ات “�س���ي اإف اإم” كجزء 
رئي�س���ي لت�سغي���ل عملياته���ا اجلوَي���ة. كم���ا ي�رشفنا 
اأن نك���ون جزءاً من ه���ذا الفريق واأن نك���ون جزءا من 
النم���و امل�ستم���ر لط���ريان اخللي���ج وجناحاته���ا التي 
  CFM56-5Bتتطل���ع اإليها. لقد حققت حم���ركات
امل�ستخدم���ة حالياً من ِقبل ط���ريان اخلليج اأداء جيداً 
جداً على مدى ال�سنوات املا�سية؛ كما اأننا متاأكدون 
اأي�ساً م���ن اأن حمركات LEAP-1A �ستعود بفوائد 
اأكرب على الناقلة، حيث اأنن���ا متحم�سون مل�ساعدتها 
عل���ى اإدخال هذه التكنولوجي���ا املتقدمة يف منظومة 

اأ�سطولها”.

املنامة - بور�ش���ة البحرين: اأقفل موؤ�رش 
البحري����ن الع���ام اأم����ص الأح���د عن���د م�ستوى 
1،264.24 بانخفا����ص وق���دره 3.34 نقط���ة 
مقارن���ة باإقفال���ه يوم اخلمي����ص املا�سي، يف 
ح���ني اأقف���ل موؤ����رش البحري����ن االإ�شالم�ي عند 
م�ست���وى 1،016.42 بارتف���اع وق���دره 6.01 

نقطة مقارنة باإقفال�ه ال�سابق.
املالي���ة  الأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
املتداول���ة اأم����ص يف بور�س���ة البحري�ن 3.93 
ملي���ون �سهم ووحدة، بقيم���ة اإجمالية قدرها 
963.93 األ���ف دين���ار، مت تنفيذها من خالل 

78 �سفقة.
وتداول امل�ستثمرون يف البور�سة 3.90 
ملي���ون �سهم، بقيم���ة قدره���ا 960.94 األف 
دينار مت تنفيذها من خالل 77 �سفقة ، وركز 
تعامالتهم على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية 
والذي بلغت قيمة اأ�سهمه املتداولة 607.74 
األف دينار اأي ما ن�سبته 63.05 % من القيمة 
الإجمالية لالأوراق املالي���ة املتداولة وبكمية 
قدره���ا 1.77 مليون �سه���م، مت تنفيذها من 

خالل 17 �سفقة.
وج���اء بن���ك البحري�ن الوطن���ي يف املركز 
املتداول���ة  اأ�سهم���ه  قيم���ة  بلغ���ت  اإذ  الأول 
312.54 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبت���ه 32.42 

% م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���الأوراق املالية 
األ���ف   504.10 املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
�سه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 3 �سفقات.

اأم���ا املرك���ز الث���اين ف���كان للبن���ك الأهل���ي 
املتح���د بقيمة قدره���ا 284.89 األ���ف دينار 
اأي ما ن�سبت���ه 29.56 % من القيمة الإجمالية 
ل���الأوراق املالي���ة املتداولة وبكمي���ة قدرها 
1.16 ملي���ون �سه���م، مت تنفيذه���ا من خالل 
10 �سفقات.ثم جاءت جمموعة جي اف ات�ص 
املالي���ة بقيمة قدرها 227.64 األف دينار اأي 
ما ن�سبت���ه 23.62 % م���ن القيم���ة الإجمالية 
ل���الأوراق املالي���ة املتداولة وبكمي���ة قدرها 
1.51 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 18 

�سفقة.
ومت يوم اأم�ص ت���داول اأ�سهم 11 �رشك�ة، 
ارتفع���ت اأ�سع���ار اأ�سه���م �رشكت���ني ، يف حني 
انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 6 �رشكات، وحافظت 
بقية ال�رشكات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.
ومت اإب���رام �سفق����ة واح���دة على وحدات 
ال�سناديق ال�ستثمارية العقارية املدرجة يف 
بور�سة البحرين بقيم���ة قدرها 3 األف دينار 
اأي م���ا ن�سبته 0.31 % من القيم���ة الإجمالية 
ل���الأوراق املالي���ة املتداول���ة يف ح���ني بلغت 

الكمية 30 األف وحدة.

علي الفردان

• •ال�سيخ اأحمد بن خليفة	 ه�سام الري�ص	
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“�لبحرين للتنمية” يقّدم 694 متويالً خالل 9 �أ�شهر 

خرب�ء يناق�شون �إد�رة حمافظ “�لتقاعد” و�ال�شتثمار �ملوؤ�ش�شي

“�أونر�شيب” ترفع ح�شتها يف “�نف�شتكورب” �إلى 9.36  %

“فيفا” تتقدم لال�شتحو�ذ على “مينا تيليكوم”

تنفيذ �صفقة بـ 139.96 �ألف دينار

لزيادة جودة قطاع �لبيانات و�النرتنت

رفعت �رشكة “�أونر�صيب هولدينغ ليمتيد” 
وهي �إحـــدى �مل�صاهمني يف بنـــك �نف�صتكورب 
ح�صتهـــا �إلى 9.36  % من ر�أ�ـــس مال �لبنك ما 

ميثل 7,489,184 �صهما.
وتعود تفا�صيـــل �ل�صفقة �إلـــى �أن �ل�رشكة 
نفـــذت �صفقـــة يـــوم �خلمي�ـــس ل�ـــرش�ء 45 �ألف 
�صهـــم بقيمة �إجمالية بلغت نحـــو 139.96 �ألف 
دينار. وبلغ �صعر �ل�صهم �لو�حد 8.25 دوالر )ما 

يعادل 3.11 دينار(.
ووفًقا لبيان ن�رش على موقع �لبور�صة �أم�س, 
�أ�صبحـــت ملكية �مل�صاهـــم يف �لبنك بعد تنفيذ 
�ل�صفقة 7,489,184 �صهما, ما ميثل 9.3615  
% مـــن ر�أ�ـــس مال �لبنك, وكانـــت ملكيته قبل 
تنفيـــذ �ل�صفقـــة 7,444,184 �صهما ما ميثل 

9.3052  % من ر�أ�س مال �نف�صتكورب.
وتـــد�ول �مل�صتثمـــرون يف �لبور�صـــة يـــوم 
�خلمي�ـــس 1.48 مليـــون �صهم, بقيمـــة �إجمالية 
قدرهـــا 360.28 �ألـــف دينـــار, مت تنفيذها من 
خـــال 68 �صفقـــة, حيـــث ركـــز �مل�صتثمـــرون 
تعاماتهم على �أ�صهم قطـــاع �ال�صتثمار و�لتي 
بلغت قيمـــة �أ�صهمها �ملتد�ولـــة 200.57 �ألف 
دينـــار �أي ما ن�صبته 56  % من �لقيمة �الإجمالية 
للتـــد�ول, وبكمية قدرهـــا 505 �آالف �صهم, مت 

تنفيذها من خال 17 �صفقة.
وبلغـــت قيمـــة �أ�صهـــم �لبنـــك �ملتد�ولـــة 
139.96 �ألف دينـــار, �أي ما ن�صبته 38.85  % 

مـــن �إجمايل قيمـــة �الأ�صهم �ملتد�ولـــة, وبكمية 
قدرهـــا 45 �ألـــف �صهم, مت تنفيذهـــا من خال 

�صفقة و�حدة.
وكانت �ل�رشكة قد نفذت �صفقة و�حدة يوم 
�خلمي�ـــس 28 �صبتمـــر �ملا�صي ل�ـــرش�ء 373.8 
�ألف �صهم بقيمة �إجمالية جتاوزت 1.16 مليون 
دينار. وبلغ �صعر �ل�صهم �لو�حد 8.25 دوالر )ما 
يعـــادل 3.11 دينار(, لرتفـــع ح�صتها يف �لبنك 
�إلـــى 6,909,684 �صهما ما ميثل 8.64  % من 

ر�أ�س �ملال.
كمـــا نفذت “�أونر�صيـــب هولدينغ ليمتيد” 
�صفقة ل�ـــرش�ء 62.3 �ألف �صهم بقيمـــة �إجمالية 
جتـــاوزت 203.16 �ألف دينار يـــوم 2 �أغ�صط�س 
�ملا�صـــي, لرتفـــع ح�صتها يف �لبنـــك �إلى 8.17  
% مـــن ر�أ�س مال �لبنـــك ما ميثل 6,535,884 

�صهما.
�ل�رشكـــة  رفعـــت  �ملا�صـــي  مايـــو   23 ويف 
ح�صتهـــا يف �لبنك �إلـــى 7.47  % من ر�أ�س مال 
�لبنـــك ما ميثـــل 5,973,584 �صهم عر تنفيذ 
ل�ـــرش�ء 200 �ألـــف �صهـــم بقيمة �إجماليـــة بلغت 

1.72 مليون دينار.
و�أظهـــرت �لبيانـــات �ملن�صـــورة على موقع 
تـــد�ول �صهـــم  �أن �صعـــر  �لر�صمـــي  �لبور�صـــة 
 8.25 م�صتـــوى  عنـــد  �أقفـــل  “�نف�صتكـــورب” 
دوالر�, فيمـــا بلغـــت �لقيمـــة �ل�صوقيـــة للبنك 
248.82 مليـــون دينار, �أي ما ن�صبته 3.36  % 
من �إجمـــايل �لقيمة �ل�صوقيـــة للبور�صة, و�لتي 
تقدر بنحو 7.4 مليار دينار. وبلغ �إجمايل �أ�صهم 

�لبنك �ل�صادرة و�ملدفوعة 80 مليون �صهم.

تقدمت  �رشكة “فيفا” �لبحرين, �لتابعة ل�رشكة 
�الت�صـــاالت �ل�صعودية, بطلـــب �ال�صتحو�ذ �لكامل 
علـــى �رشكـــة “مينـــا تيليكـــوم” و�ململوكـــة لبيت 
�لتمويل �لكويتي, يف �أحد �أكر عمليات �ال�صتحو�ذ 

يف قطاع �الت�صاالت يف �ململكة.
ومتلـــك �ملجموعـــة �ملاليـــة و�مل�رشفية “بيت 
�لتمويـــل �لكويتي”  نحـــو 99 %  من �أ�صهم “مينا 
تيلكـــوم”, يف حـــني متتلـــك ن�صبـــة 1 % �ملتبقية 

�رشكة “بيتك �إنف�صتمنت”.
وتعتر “مينا تيليكوم” من �ملزودين �لبارزين 
خلدمات �لرودباند عر تنقية )�لو�مياك�س(, ومن 
�صاأن �خلطوة زيادة ح�صور فيفا يف قطاع �لبيانات 

و�النرتنت.  
وهـــذه ثـــاين عمليـــة ��صتحـــو�ذ تدخـــل فيهـــا 

�رشكـــة “فيفـــا”, بعـــد �أن تقدمـــت ر�صميـــا بطلب 
ال�صتحـــو�ذ على �رشكة “نيوتـــل” لات�صاالت و�لتي 
تقدم خدمـــات �لبيانـــات و�الت�صاالت عـــر �صبكة 
“�أليـــاف ب�رشيـــة” �إلى منطقـــة جزر �أمـــو�ج. وحتوز 
“مينـــا تيلكوم” نحـــو 5 تر�خي�س ملز�ولـــة �أعمال 
االت�ش���االت يف البحرين وت�شم���ل خدمات اخلطوط 
الهاتفي���ة الثابت���ة واخلطوط الال�شلكي���ة وخدمات 
�لتـــي  �خلدمـــات  وتقـــدمي  �لدوليـــة  �الت�صـــاالت 
تتعلق بالت�صهيات ومر�فـــق �الت�صاالت. وبح�صب 
معلومات �ل�رشكة على موقعها على �الإنرتنت, تقدم 
“مينا تيليكوم” خدماتها لنحو 80 �ألف م�صرتك ما 
يعادل نحو 30 % من زبائن �لرودباند يف �لبحرين, 
بح�صب �ل�رشكة, لكن هيئة تنظيم �الت�صاالت ال تن�رش 
للجمهور بيانات ب�صاأن �حل�ص�س �ل�صوقية ل�رشكات 
�الت�صـــاالت. وتاأ�ص�صـــت �ل�رشكـــة يف �لعـــام 2003 
لكنها تقدمت باأكر خطو�تها يف �لعام 2008 حني 

�أطلقت �صبكتها �لوطنية للو�مياك�س و�لذي يقدم 
خدمـــات �النرتنت ب�رشعات عالية. ويبدو �أن �صيا�صة 
“فيفـــا” يف �لتو�صـــع �ملحلـــي تقـــوم علـــى زيادة 
��صتحو�ذهـــا يف �ل�صـــوق �ملحليـــة ملناف�صة كل من 
“بتلكو” و “زين”, فبعد �نطاقها يف 2010 قدمت 
�ل�رشكـــة عرو�صا مغرية جعلتها حمـــط �أنظار �لكثري 
مـــن �لزبائـــن كما قامـــت �ل�رشكة بتطويـــر �صبكتها 
وخدماتهـــا ب�صكل مت�صارع يف �ل�صنـــو�ت �ملا�صية, 
كمـــا �أطلقت “فيفا” خدماتهـــا للقطاع �لتجاري يف 

.2012
قطـــاع  يف  ��صتحـــو�ذ  عمليـــة  �أول  �أن  يذكـــر 
�الت�صـــاالت يف �لبحرين متت يف �لعام 2014, حني 
��صتحوذت �رشكة “كام تيليكوم” على �رشكة “اليت 
�صبيـــد” لات�صاالت �لتابعة �إلـــى �رشكة �الت�صاالت 
�الأردنيـــة, وذلك بعد �حل�صول علـــى مو�فقة هيئة 

تنظيم �الت�صاالت.
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• �أد�ء �صهم �ل�رشكة منذ بد�ية �لعام )�مل�صدر: �لبور�صة(	

�ملنامة – بنك �لبحرين للتنمية: بلغ عدد 
�لتمويـــات �لتي منحها بنك �لبحرين للتنمية 
خال �لت�صعة �أ�صهـــر �الأولى من �لعام �جلاري 
694 متويـــًا جلميع �لر�مـــج �لتمويلية �لتي 
يقدمهـــا �لبنك, فيما بلغ عـــدد �مل�صتفيدين 
من �خلدمـــات �لتنموية )غري �ملالية( 2,172 
و�مل�صاريـــع  �الأعمـــال  رو�د  مـــن  م�صتفيـــد�ً 
�ل�صغـــرية و�ملتو�صطـــة و�مل�صتفيديـــن من 
بر�مج �لتدريـــب وور�س �لعمـــل و�لفعاليات 

�ملتخ�ص�صة يف ن�رش وحتفيز ريادة �الأعمال. 
�إلى ذلك بلغ حجم �لتمويات �لتي قدمها 
�لبنك جلميع �لر�مج �لتمويلية 26.7 مليون 
دينـــار. وبلغـــت ن�صبة �لعماء �جلـــدد 52 %, 
فيما ��صتحـــوذت �مل�صاريع �ل�صغرية على ما 
ن�صبته 51 % من عـــدد �لتمويات �ملمنوحة.

ومن حيـــث نوعية �مل�صاريـــع �مل�صتفيدة من 
عمليـــات �لتمويـــل �صكلـــت ن�صبـــة �مل�صاريع 
�ملمولة الأغر��س �لتو�صع و�لنمو 88 %. ومن 
�ملتوقـــع �أن توفر �مل�صاريـــع �ملمولة 2,569 

فر�صة عمل خال �لعامني �ملقبلني.
�أن�صطـــة  �لتمويـــل  عمليـــات  و�صملـــت 
�ل�صناعـــة  قطاعـــي  يف  متنوعـــة  وم�صاريـــع 
و�خلدمات, فيما �صملت �مل�صاريع �ل�صناعية: 
و�الأقم�صـــة  �لبرتوكيماويـــة  �ل�صناعـــات 
و�ل�صناعـــات  �الأثـــاث  و�صناعـــة  و�ملاب�ـــس 
�ملعدنيـــة و�الأملنيوم و�ل�صناعـــات �لغذ�ئية 

وغريها. 
وت�صمنـــت �مل�صاريع �ملمولـــة يف قطاع 
و�لقطـــاع  و�ل�صيافـــة  �ل�صياحـــة  �خلدمـــات: 

و�لقطـــاع  تعليميـــة  وموؤ�ص�صـــات  �لتجـــاري 
�ل�صحـــي و�الإعام و�لن�ـــرش وتقنية �ملعلومات 

وغريها من �الأن�صطة. 
من جانبه, قال �لرئي�س �لتنفيذي للبنك, 
�صطام �صليمان �لق�صيبي, “عمل �لبنك خال 
�لت�صعـــة �أ�صهر �الأولى مـــن �لعام �جلاري على 
�ال�صتمـــر�ر يف تنفيـــذ وتطويـــر �ملبـــادر�ت 
�ملوؤ�ص�صـــات  وتنميـــة  بتمويـــل  �خلا�صـــة 
�ل�صغـــرية و�ملتو�صطة, وذلك من خال تبني 
�آلياٍت و�إجـــر�ء�ت منا�صبة لتقدمي دعم نوعي 
لهـــذ� �لقطـــاع �صـــو�ًء علـــى �صعيـــد خدمات 
�لتمويـــل �أو �خلدمات �لتنموية وحت�صني هذه 
�الإجر�ء�ت مبا يتنا�صب مع �حتياجات م�صاريع 
رو�د �الأعمال من جهة و�أهد�ف �لبنك �لتنموية 

من جهٍة �أخرى”. 

�ملنامـــة - �رشكـــة تقاعـــد: ي�صـــارك 
نخبـــة مـــن �خلـــر�ء مـــن دول �ملنطقـــة 
و�ملوؤ�ص�صـــات �لعامليـــة يف موؤمتر �ل�رشق 
�الأو�صط و�صمال �فريقيا �لثاين للتقاعد, 
وذلـــك ملناق�صـــة �لبيئـــة �ال�صتثماريـــة 
الإد�رة  �جلديـــدة  و�الجتاهـــات  �لر�هنـــة 
�لتقاعـــد  �صناديـــق  ��صتثمـــار  حمافـــظ 
وحمافظ �ال�صتثمـــار �ملوؤ�ص�صية. ويعقد 
�ملوؤمتر بالبحرين يف 28 نوفمر 2017, 

بفندق فور �صيزونز.
وقال رئي�س تطوير �الأعمال �حلكومية 
يف تقاعد, رئي�س �ملوؤمتر, �إبر�هيم خليل  
“ي�رشنا �أن تناق�ـــس هذه �لنخبة �ملتميزة 
من �ملتحدثني هذ� �ملو�صوع �حليوي يف 
موؤمتر �ل�ـــرشق �الأو�صط و�صمـــال �أفريقيا 
للتقاعد لعام 2017”. “�إذ� كنا ن�صتطيع 
ت�صور عمليـــة �إد�رة �ال�صتثمار على �أنها 
ت�صبـــه �إلى حـــد ما �لكيميـــاء, حيث يجب 
�أن يكـــون وزن كل عن�ـــرش ون�صبتـــه مـــع 

�ملكونات �الأخرى مدرو�س بعناية فائقة, 
فـــاإن هوؤالء �ملخت�صني هـــم فعا كعلماء 
�لكيميـــاء. لذ� فاإننا وجميـــع �مل�صاركني 
يف �ملوؤمتـــر نتطلع �إلـــى �ال�صتماع �إليهم 
و�إلـــى جتاربهـــم وتو�صياتهـــم وكذلـــك 

حتذير�تهم فيما يتعلق باال�صتثمار”.
وتعـــد �صناديـــق �لتقاعـــد مـــن �أهم 
�الأ�صـــو�ق �ملاليـــة, حيـــث  �لاعبـــني يف 
متتلـــك �أكـــر مـــن 30 % مـــن �الأ�صول 
مـــن  �لعديـــد  ويف  �لعـــامل,  يف  �ملاليـــة 
�لبلد�ن ي�صل جمموعها �إلى قيمة �لناجت 
�الإجمايل �لوطني. و�صيت�صمن موؤمتر هذ� 
�لعـــام جل�صة, متثـــل �ملـــرة �الأولى �لتي 
يتاح فيها لدول �ملنطقة فر�صة من هذ� 
�لقبيـــل, لت�صليط �ل�صـــوء ب�صكل مهني 
على طـــرق و�أ�صاليب ��صتثمـــار �الأ�صول 
�ل�صخمـــة ل�صناديق �لتقاعـــد, مبا يدعم 
منوهـــا و��صتد�متهـــا نظـــر� اللتز�ماتها 
�ملالية �ملتوقعة على مدى وقت طويل.

��شتثمار�ت خليجية بالطاقة �ملتجددة لت�شدير مزيد من �لنفط 
�لبحرين حتتاج لزيادة �الإنتاجية بن�صبة 6 % �صنوياً 

تـــزد�د �لطاقـــة �ل�صم�صية رخ�صـــا لدرجة �أن دول 
�خلليـــج �لغنية بالنفط �خلام باتـــت تقبل على مو�رد 
�لطاقة �ملتجددة. و�لد�فع ور�ء ذلك �ال�صتمر�ر يف بيع 

�لوقود �الحفوري و�حلد من �نبعاثات �لكربون.
مع وجود ما يقرب من 30 % من �حتياطي �لنفط 
�لعاملـــي و�دنـــى تكاليف �النتـــاج يف �ملنطقـــة, فاإن 
دول �خلليـــج �صتعتمد ل�صنو�ت علـــى ت�صدير �لنفط 
�خلـــام كدعامة الزدهارها, لكـــن �لتح�صينات يف جمال 
تكنولوجيا �لطاقة �ل�صم�صية تعني �أنها �صتكون فعالة 
من حيث �لتكلفة ال�صتغال ��صعة �ل�صم�س �لوفرية يف 
�ملنطقة بدال من حرق �لنفط و�لغاز �لطبيعي لت�صغيل 
حمطـــات توليـــد �لطاقة. وهـــذ� ميكـــن �ن ي�صمح لها 

بت�صدير �ملزيد وزيادة �الير�د�ت �لنفطية.
�رتفع ��صتهـــاك �لكهرباء يف دول �خلليج بن�صبة 
مدفوعـــا   ,2000 منـــذ  �ملتو�صـــط  يف  �صنويـــا   %  6
بتز�يـــد �عد�د �ل�صكان و�لنمـــو يف �ل�صناعات �لكثيفة 
�ال�صتخـــد�م للطاقـــة, بح�صـــب �آد� بريني�صينـــي, وهي 
�رشكة مقرها دبي, يف تقريـــر �صادر يف مايو �ملا�صي. 
وت�صعى �حلكومات �لى �يجاد طرق �كر كفاءة لتلبية 
هـــذ� �لطلب �ملتز�يد, كما �أن �لقـــدرة �ملتز�يدة على 
حتمل تكاليف م�صادر �لطاقة �ملتجددة جتعل �لطاقة 
�ل�صم�صيـــة وطاقة �لرياح جزء�ً �أكـــر من مزيج �لطاقة 

يف �ملنطقة.

وبحلـــول نهايـــة 2020, يتوقـــع �أن يكـــون لدى 
�ل�ـــرشق �الو�صـــط و�صمال �فريقيـــا 24.1 غيغاواط من 
طاقـــة �لريـــاح و�لطاقـــة �ل�صم�صية, �أي مـــا يقرب من 
6 �أ�صعـــاف طاقـــة �نتاجية قو�مهـــا 4.2 غيغاواط مت 
تركيبها �لعام �ملا�صي, وفقا لـ بلومبريغ نيو �يرنجي 
فاينان�ـــس . وتتطلـــب �ال�صافات ��صتثمـــار�ت بقيمة 

27.4 مليار دوالر.
ويزيد خطر �نخفا�س �أ�صعـــار �لنفط من �ل�صغط 
على �ملنتجني مـــن دول �خلليج لتعظيم �رباحهم من 
خال ت�صدير �ملزيد من �لنفـــط �خلام بدالً من حرقه. 
كمـــا �أن ��صتهاك �ل�صعودية للكهرباء و�ملياه �ملحاة 
مرتفـــع جد�ً لدرجة �أن �لباد حترق �لنفط �خلام لتلبية 
ن�صف �لطلب �ملحلي علـــى �لطاقة و�ملياه, وفقاً ملا 
ذكرتـــه بريني�صيني من �يه تي كـــريين . و�أ�صافت �أنه 
�ذ� مل تقـــم �ل�صعودية باحلد مـــن �لطلب �أو �ال�صتثمار 
يف م�صـــادر �لطاقة �لبديلة, فـــاإن �الحتياجات �ملحلية 
قـــد ت�صتهلك معظـــم �إنتاجها مـــن �لهيدروكربون يف 

غ�صون 10�إلى 20 عاماً.
كمـــا �أن �لتحـــول نحو �لطاقة �ملتجـــددة من قبل 
دول �خلليج �صي�صاعد �أي�صاً على تنويع �قت�صاد�تها. 
وت�صعـــى �ل�صعوديـــة �إلـــى تقلي�ـــس �عتمادهـــا على 
�صادر�ت �لنفط �خلام يف �إطـــار خطتها �ال�صرت�تيجية 
لعـــام 2030, �لتي يدعمهـــا بقـــوة ويل �لعهد �الأمري 

حممد بن �صلمان.
وفيمـــا يلي ما تقوم به كل دولة خليجية لت�صخري 

م�صادر �لطاقة �الأكر �صد�قة للبيئة:

البحرين: 
حتتـــاج �ململكـــة �إلى زيـــادة طاقاتهـــا �الإنتاجية 
بن�صبـــة 6 % �صنويـــاً لتلبية �لطلب, وفقـــاً ملا ذكرته 
�رشكـــة �ال�صتثمـــار�ت �لبرتوليـــة �لعربيـــة �ملتعـــددة 
�الأطـــر�ف. وتهـــدف �لبحريـــن �لى �أن ت�صاهـــم �لطاقة 
�ملتجـــددة بن�صبـــة 5 % من �لكهربـــاء بحلول 2020, 

بح�صب �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة )�يرينا(.

السعودية:
 تهـــدف �أكر دولة م�صـــدرة للنفط يف �لعامل �إلى 
بنـــاء حمطات للطاقة �ل�صم�صيـــة وطاقة �لرياح بطاقة 
�إنتاجيـــة تبلغ 3.45 غيغ���اواط بحلول 2020. وت�صعى 
�إلى �أن تكون قـــادرة على �إنتاج 9.5 غيغاواط، اأو نحو 
10% مـــن قدرتهـــا �الإنتاجية من �لطاقـــة �ملتجددة 
بحلـــول 2023. وت�صتهـــدف وز�رة �لطاقة ��صتثمار ما 
يقـــدر بنحـــو 30 مليـــار دوالر �إلى 50 مليـــار دوالر يف 
��صتثمـــار�ت �لطاقة �ملتجـــددة على مـــدى �ل�صنو�ت 

�ل�صت �ملقبلة.

 اإلمارات:
 تخطط �الإمار�ت �إلى �أن ت�صكل �لطاقة �ملتجددة 
44 % من مزيج �لطاقة بحلول 2050, بحيث ي�صاهم 
�لغـــاز و�لفحـــم و�لطاقـــة �لنوويـــة يف �لباقـــي. ومت 

تخ�صي�ـــس مبلغ 600 مليار درهم )163 مليار دوالر( 
النفاقـــه على تنويع �إمد�د�تها مـــن �لطاقة �ملتجددة. 
ويف مار�ـــس, �أكملـــت �إمـــارة دبي �ملرحلـــة �لثانية مما 
هو متوقع �أن يكون �أكـــر حمطة للطاقة �ل�صم�صية يف 

�لعامل بحلول 2030.

 الكويت:
 تتوقـــع وز�رة �لكهربـــاء و�مليـــاه زيـــادة �لطلب 
�ملحلـــي على �لطاقة مبقـــد�ر 3 �أ�صعـــاف بحلول عام 
2030, وتهـــدف �إلـــى �إنتاج 15 % مـــن �لكهرباء من 

�لطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح بحلول ذلك �لوقت.

 قطر:
 �أكر م�صدر للغـــاز �لطبيعي �مل�صال تهدف �إلى 
�حل�صـــول علـــى 1.8 غيغ���اواط اأو 16 % مـــن توليـــد 
�لطاقـــة لديها مـــن �لطاقة �ل�صم�صيـــة بحلول 2020, 
لت�صـــل �إلـــى 10 غيغ���اواط بحل���ول 2030, وفقاً ملا 
ذكره تقرير بلومبريغ نيـــو �يرنجي فاينان�س �ل�صادر 
يف مايـــو. ولي�ـــس لـــدى قطر حاليـــاً م�صاريـــع للطاقة 

�ل�صم�صية على نطاق حمطات.

عمان: 
هناك عدة م�صاريـــع للطاقة �ل�صم�صية يف �صلطنة 
عمـــان, منها برنامج ي�صجع ��صتخد�م �الألو�ح �ل�صم�صية 
علـــى �ل�صطح. وتقوم �رشكـــة غا�صبوينت �صوالر �لتي 

تتخـــذ مـــن كاليفورنيا مقر� لها ببنـــاء حمطة �صم�صية 
حر�رية بطاقـــة �نتاج 1 غيغ���اواط لتحويل املياه الى 

بخار للحقن يف حقول �لنفط.
وتلقـــت �ل�صعوديـــة �أرخ�ـــس عر�ـــس يف �لعـــامل 
لتوريـــد �لطاقة �ل�صم�صيـــة, �ذ �أعلنـــت وز�رة �لطاقة 
�ل�صعودية يف �أكتوبر �ملا�صي �أن �رشكة كهرباء فرن�صا 
و�رشكة م�صدر )�بو ظبي( قدمتا طلبا م�صرتكا لتوفري 
�لكهربـــاء من حمطـــة لتوليد �لطاقـــة �لكهرو�صوئية 
لـــكل  �صنتـــا   1.79 مقاب���ل  ميغ���اواط   300 بقـــدرة 
كيلوواط/ ال�شاعة. واذا ما فازت ال�رشكتان بامل�رشوع، 
فان ذلك من �صاأنه �أن يتغلب على �لتكلفة �ملنخف�صة 
�لقيا�صية �ل�صابقـــة عند 2.42 �شنت لكل كيلوواط / 
�صاعة �لتي حددت يف �أبو ظبي يف مار�س. وكان عر�س 
�أبوظبـــي قد تفـــوق بدوره علـــى �لرقـــم �لقيا�صي يف 
دبي �مل�صجـــل يف مايو 2016 للطاقـــة �ل�صم�صية عند 
2.99 �شن���ت لكل كيلوواط / �شاع���ة. وقد ال تعك�س 
هـــذه معـــدالت �لتكلفة �لكاملة لامـــد�د�ت يف مو�صم 
�لذروة يف �ل�صيـــف, لكنها تعك�س حتمـــا �لتح�صينات 
�لتـــى �أدخلـــت علـــى �لتكنولوجيـــا �لتـــي تـــوؤدي �لى 
وفور�ت �أف�صل يف �لتكاليـــف على �ل�صعيد �لعاملي. 
كمـــا �أن �لتناف�س بني دول �خلليـــج ل�صمان �حل�صول 
على �أرخ�ـــس �ل�صفقات للطاقة �ل�صم�صية قد ي�صغط 
�أي�صا على مقدمي �خلدمات لتقدمي عرو�س منخف�صة 

�لتكاليف.

�أمل �حلامد

�ملحرر �القت�شادي

ع���ل���ي �ل�����ف�����رد�ن م����ن �مل���ن���ام���ة

• �صطام �لق�صيبي 	

تقرير



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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبد األمير سلمان محمد معتوق
االسم التجاري احلالي:  مو رمادى للحالقة الرجالية
االسم التجاري اجلديد: مؤسسة املعتوق للمقاوالت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2017-161746( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

35854-1

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

به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: أمينة عبد اهلل سالم حسني
االسم التجاري احلالي: واي فاي تون للهواتف

االسم التجاري اجلديد: البيت األصيل للخياطة الرجالية 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2017-160716( اعالن رقم
معاملة مشتركة 

قيد رقم

1-92092

الشيخ خليفة محمد  اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
اخلليفة املالك لـ الشيخ خليفة محمد اخلليفة )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 12909 
طالباً حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال عيني مبوجب التقرير املالي 
الصادر من احد املدققني املعتمدين في مملكة البحرين وقدره 20،000.000 عشرون دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  اجلنسية-  اخلليفة-بحريني  عبداهلل  محمد  الشيخ/خليفة  األول:  الطرف 

520703979
الطرف الثاني: السيد/عبدالرزاق حاجي كاننجار سليمان-هندي اجلنسية- يحمل بطاقة سكانية رقم 

520504941
الطرف الثالث: السيد/محمد ساهد حاجي كوت-هندي اجلنسية- يحمل بطاقة هوية رقم 580120694

الطرف الرابع: السيدة/فوزية رزاق-هندية اجلنسية- يحمل بطاقة سكانية رقم 640307906

القيد: 12909   -   التاريخ: 9/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2017م
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
حاجيه   عبداهلل  يوسف  ملالكها  ش.ش.و.  كاووش  يوسف  شركة  اصحاب  السادة 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 28577، طالبني تغيير االسم التجاري للفرع السادس 

من مصنع كاووش للرخام واجلرانيت ش.ش.و الى كاووش للرخام الطبيعي

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدراة املذكورة خالل مدة خمسة 
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

التاريخ: 2017-9-6   -   القيد: 28577
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2017م
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع السادس لشركة

يوسف كاووش ش.ش.و. ملالكها يوسف عبداهلل حاجيه

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  املصفي  باعتبارهم  البحرين  ام  اس  ار   / السادة  إليها 
فروست اند سوليفان كونسلتنسي – البحرين ذ.م.م ،املسجلة كشركة 
ذات مسئولية محدودة مبوجب قيد رقم 77302 ، طابا إشهار انتهاء إعمال 
تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل التجاري ، وذلك 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  إلحكام  وفقا 

لسنة 2011.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )111(لسنة 2017
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة فروست اند سوليفان كونسلتنسي – البحرين ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  شمس  جعفر  النبي  عبد  العلي  عبد   / السيد  إليها 

القانوني لشركة ترايدنت لالستثمار ذ.م.م.
 65788 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة   ) محدودة  مسئولية  ذات  شركة   (
وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011

التاريخ: 9/11/2017   -  القيد: 65788
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل 
إعالن رقم )9914( لسنة 2017

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ملالكها   . ش.ش.و  احمدي  محمد  يعقوب  شركة  أصحاب  السادة  إليها 
يعقوب محمد عبد اهلل احمدي املسجلة مبوجب القيد رقم 116321 للفرع 
رقم 8 ، طالبني تغيير االسم التجاري من يعقوب محمد احمدي ش.ش.و. 

ملالكها يعقوب محمد عبد اهلل احمدي إلى جوس فور يو .
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

التاريخ: 9/11/2017   -  القيد: 8-116321
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )---( لسنة 2017 
بشان تغيير االسم التجاري 

لشركة  يعقوب محمد احمدي ش.ش.و.  ملالكها يعقوب محمد عبد اهلل احمدي

تقدم الينا حبيب صباح سلمان الشجار
بطلب حتويل / احملالت التجارية التالية

إلى: عبداهلل صباح سلمان ناصر الشجار

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

تاريخ الطلب: 2/11/2017
إعالن رقم )CR2017-173279( لسنة 2017 

تنازل عن احملل التجاري )قيد 78239-1(
االسم التجاري: مؤسسة قصر املراسم التجارية

تعلن احملكمة الكبرى املدنية الثانية بان مدعي : فاطمة عبد اهلل حسن كاظم وغيره 
محامي املدعي : احمد عبد اهلل احمد الشمالن 

قد أقاموا هذه الدعوى ضد مدعي عليه : جهاز املساحة والتسجيل العقاري 
طالبني فيها إثبات ملكيتهم للعقار الكائن في جزيرة النبيه صالح والثابت في تقرير املسح 

رقم ق م / س د /2014/6992 واملؤرخ بتاريخ 21\5\2017م.
لذا فان كل من لديه اعتراض على طلب املدعية أن يتقدم لهذه احملكمة بطلب مشفوع بأوجه 

اعتراضه ، وحددت احملكمة جلسة 25/12/2017 لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشئون االسالمية - ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 2/2017/19206/5
CS3000959060 :رقم الكتاب

التاريخ: 19/10/2017
احملكمة: الكبرى املدنية الثانية

تقدم إلينا السيد املعلن: خليفة حسن عيسى اجلاسم بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيد: / معصومة السيد سلمان عمران موسى 

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

التاريخ: 8/11/2017
)CR2017-175568( اعالن رقم

تنازل أو بيع _ عن احملل التجاري 

1-86804
مطعم الركن البخاري

االسم التجاريرقم القيد

احملل  حتويل  بطلب  الرحيم  عبد  شريف  حسن  أمينة  املعلنة  السيدة  ألينا  تقدمت 
التجاري التالي : إلى السيدة حنان عبد احلي سعود عبد احلي

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
 )CR 2017-173292 ( إعالن رقم

تنازل _ عن احملل التجاري 

 2-85026
ايفنتز للمعارض

االسم التجاريرقم القيد

 بناء على قرار املالك لشركة الفردان للشحن والتفريغ ش.ش.و  املسجلة على 
قيد رقم 69811، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني خديجة عبداهلل كاظم 

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 : 33662747 )973+(

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة الفردان للشحن والتفريغ ش.ش.و

سجل جتاري رقم 69811
 بناء على قرار الشركاء في شركة جناح احلرية لفك وتركيب عفش املنازل ذ.م.م 

املسجلة مبوجب القيد رقم 76228، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/
شاكر محمد عبداحلسني عبدالعال - 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:

شاكر محمد عبداحلسني عبدالعال   -    الهاتف : 33884643 )973+(

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة جناح احلرية لفك وتركيب عفش املنازل ذ.م.م

سجل جتاري رقم 76228

 بناء على قرار الشركاء في شركة تقسيم للخدمات ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 
رقم 76205، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/شاكر محمد عبداحلسني 

عبدالعال - 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:

shakeralsne@gmail.com :الهاتف : 33884643 )973+(  -  البريد االلكتروني

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة تقسيم للخدمات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 76205
 بناء على قرار الشركاء في شركة كلمة احلرية للتجارة واخلدمات - تضامن 

املسجلة مبوجب القيد رقم 72902، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/
علي محمد عبداهلل محمد - 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 : 33662747 )973+( 

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة كلمة احلرية للتجارة واخلدمات - تضامن

سجل جتاري رقم 72902
 بناء على قرار املالك لشركة ليو مارت للخدمات ش.ش.و ومالكتها مرمي عبدالكرمي 

مهدي املسجلة مبوجب القيد رقم 75799، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 
السيدة / مرمي عبدالكرمي مهدي سلمان - 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: مرمي عبدالكرمي مهدي سلمان

maryamalraees85@gmail.com:الهاتف : 33662747 )973+(   -  البريد االلكتروني

اعالن بحل وتصفية شركة
شركةليو مارت للخدمات ش.ش.و ومالكتها مرمي عبدالكرمي مهدي

سجل جتاري رقم 75799
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

العاهل االأردين: �شن�شتمر بالدفاع عن الق�شايا العربية
عمان ـ اف ب: 

قـــال العاهـــل االأردين امللك عبداهلل الثاين، يف افتتاح اأعمال الـــدورة العادية الثانية ملجل�س االأمة 
الثامـــن ع�رش، اأم�س االأحد، اإن االأردن “�شي�شتمـــر بالنهو�س بدروه التاريخي يف الدفاع عن ق�شايا اأمتينا 
العربيـــة واالإ�شالميـــة”. واأ�شاف يف خطاب اأمام الربملـــان االأردين، اأن يف مقدمة هذه الق�شايا “الق�شية 
الفل�شطينية واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة على الرتاب الفل�شطيني وعا�شمتها القد�س وحماية 

املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س ال�رشيف.
ويف ال�شـــاأن الداخلـــي االأردين، دعا امللك عبد اهلل حكومة بالده اإلـــى العمل على تنفيذ خطة حتفيز 
النمـــو االقت�شادي لالأعوام املقبلة، بهدف ا�شتعادة زخم النمو، ومتكني الطبقة الو�شطى وحماية االأ�رش 
ذات الدخـــل املتدين واملحدود.   واأكد ملك االأردن �ـــرشورة اأن ت�شتمر احلكومة يف تنفيذ اال�شرتاتيجية 
الوطنية لتنمية املوارد الب�رشية، باالإ�شافة اإلى الرتكيز على تنفيذ برنامج احلكومة االإلكرتونية و�شوال 

اإلى هدف “حكومة ال ورقية”.
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دبي ـ رويترز:

 وقعت وزارة الدفاع االإماراتية �شفقة 
مع �رشكة لوكهيد مارتن بقيمة 6 مليارات 
درهـــم لتحديـــث مقاتـــالت هجوميـــة من 
طـــراز “اإف 16”. ال�شفقـــة متت بالتوازي 
مع معر�س دبـــي للطريان، الذي يقام كل 
عامني، حيث تروج اأكرب �رشكات الدفاع يف 
العامل ملقاتالتها وطائراتها غري املاأهولة 
ومدرعاتهـــا و�شواريخهـــا. كمـــا ت�شـــارك 

�رشكات طريان جتاري يف املعر�س.
للجنـــة  التنفيـــذي  املديـــر  وذكـــر 
القـــوات  با�شـــم  واملتحـــدث  الع�شكريـــة 
امل�شلحـــة االإماراتيـــة اللـــواء ركـــن طيـــار 
عبداهلل ال�شيد الها�شمي يف موؤمتر �شحايف 
اأن ال�شفقة تهدف اإلى حتديث 80 مقاتلة 

من طراز “اإف - 16”.
اأعلنـــت  املدنيـــة،  الناحيـــة  ويف 
عزمهـــا  عـــن  االإمـــارات  طـــريان  �رشكـــة 
�ـــرشاء 40 طائـــرة بوينـــغ من طـــراز 787 
“درمياليـــر”، يف �شفقة ت�شل قيمتها 

اإلى 15.1 مليار دوالر.

القدس المحتلة ـ أ ف ب: 

اال�رشائيلـــي  الـــوزراء  رئي�ـــس  حـــذر 
بنيامـــني نتنياهـــو اأم�س االأحـــد م�شلحني 
فل�شطينيني من �شن هجمات انتقامية ردا 
على تفجري نفق ممتـــد من قطاع غزة اإلى 

الدولة العربية يف اكتوبر املا�شي.
مـــن جهتهـــا، هـــددت حركـــة اجلهاد 
االإ�شالمـــي بالـــرد علـــى ا�رشائيـــل معتربة 
اأن التهديـــدات “اإعالن حـــرب”. واأ�شفرت 
عمليـــة ا�رشائيـــل يف 30 اكتوبـــر عن مقتل 
12 م�شلحـــا فل�شطينيا من حركتي حما�س 
واجلهـــاد االإ�شالمـــي. وقـــال نتنياهـــو يف 
افتتـــاح اجتماع الع�شـــاء حكومته “ال يزال 
هنـــاك مـــن يتالعبـــون مبحاولـــة القيـــام 

بهجمات جديدة �شد ا�رشائيل”.
واأ�شـــاف “�شـــرد بقوة علـــى كل من 
يحاول االعتداء علينـــا اأو مهاجمتنا من اأي 
موقع. واأعنـــي اأي اأحد، يف اإ�شـــارة وا�شحة 

اإلى حركة اجلهاد االإ�شالمي.

بغداد ـ رويترز: 

قال بيان للجي�ش العراقي و�ضباط 
من القـــوات اجلوية اإن طائرة هليكوبرت 
تابعة للجي�س حتطمت اأثناء طلعة جوية 
روتينية اأم�س االأحد مما اأ�شفر عن مقتل 

7 اأ�شخا�س كانوا على متنها.
وقـــال البيان اإن الطائـــرة )اإم.اآي-
17( الرو�شيـــة ال�شنـــع �شقطـــت قرب 
الكوت يف جنوب البالد. وقال �ضباط يف 
�شـــالح اجلو لرويـــرتز اإن طيارين اثنني 

وخم�ضة �ضباط باجلي�ش قتلوا.
واأفاد بيان اجلي�س بـــاأن عطال فنيا 

ت�ضبب يف �ضقوط الطائرة.
ومنـــذ الغزو الذي قادتـــه الواليات 
املتحدة على العراق والذي اأطاح بحكم 
�شدام ح�شني عـــام 2003 يعمل العراق 
بالتدريـــج على بناء قواتـــه اجلوية التي 

كانت ذات يوم من االأكرب يف العامل.

جاكرتا ـ رويترز:

 ذكــــرت ال�رشطــــة االإندوني�شية، ام�س 
االأحــــد، اأنهــــا اأعدمــــت بالر�شا�س رجلني 
ي�شتبه يف حرقهما مركــــز �رشطة يف جزيرة 
�شومطــــرة، وقــــال اإنهمــــا هاجمــــا رجالها 

بال�شهام.
وقــــــــــــال املــــــتــــــحــــــدث بـــا�ـــشـــم 
فيهما  امل�شتبه  اإن  ال�رشطة،ريكوانتو، 
دارما�رشايا  منطقة  يف  ام�س  �شباح  قتال 
220 كيلومرتا  غرب �شومطرة، على بعد 
وفــق  ــــادان،  ب املــقــاطــعــة،  عا�شمة  مــن 

“رويرتز”.
واأ�شار اإلــــى اأن احلريق الــــذي ت�شببا 
به اأدى اإلى تدمــــري كامل ملركز �رشطة يف 
املنطقة، و�شارعــــت ال�رشطة اإلى حما�رشة 
املنطقــــة بعد تلقي معلومــــات من رجال 

اإطفاء تفيد بر�شدهم مل�شتبه فيهم.
وقال ريكوانتو، الذى ي�شتخدم ا�شما 
واحــــدا، اإن ال�رشطة فتحت النــــار عندما مل 
ي�شتجب الرجــــالن للطلقــــات التحذيرية. 
وذكــــر ريكوانتــــو اأن ال�رشطــــة حتقــــق يف 

احتمال وجود �شلة اإرهابية باحلادث.

 االإمارات توقع �شفقة مع 
لوكهيد لتحديث مقاتالت

 اإ�رشائيل تهدد ف�شائل 
غزة بهجمات انتقامية

 مقتل 7 يف حتطم 
مروحية عراقية

 اإعدام رجلني اأحرقا 
مركز �رشطة باإندوني�شيا

بطلب �سعودي... اجتماع عربي طارئ لبحث انتهاكات اإيران
قرقا�س: لن نقف مكتويف االأيدي اأمام “حزب اهلل” جديد

ويف 8 نوفمرب، قدمت البعثة ال�شعودية ر�شالة 
اإلـــى االأمم املتحـــدة دعـــت فيها املنظمـــة االأممية 
اإلى اتخـــاذ اإجراءات منا�شبة لوقـــف النظام االإيراين 
امل�شوؤول عـــن العديد من االأعمـــال التخريبية التي 

توؤثر على االأمن يف املنطقة.
واأ�شـــارت بعثـــة ال�شعوديـــة يف ر�شالتهـــا عما 
قامـــت به ميل�شيات احلوثي املدعومة من اإيران من 
اإرهاب �شد اأرا�شي اململكة، ورف�شهم العودة اإلى 

ال�رشعية وااللتزام بقرارات جمل�س االأمن.
و�شـــددت علـــى اأن تهريـــب اإيـــران امل�شتمـــر 
لالأ�شلحـــة اإلى احلوثي ودعمهـــا للتخريب واالإرهاب 

الذي يهدد اأمن اململكة واملنطقة والعامل.
كما ك�شفـــت اململكة الدور الذي يلعبه النظام 
االإيراين يف �شناعة ال�شواريخ التي مت اإطالقها على 
ال�شعودية من جانـــب احلوثي يومي 4 نوفمرب و22 
يوليـــو من العام 2017 وذلـــك بعد فح�س احلطام، 
م�ض���رة اإلى اإحب���اط تهريب اأ�ضلح���ة اإيرانية املن�ضاأ 
عـــدة مرات اإلى اليمـــن باملخالفة لقـــرارات جمل�س 

االأمن.
من جانـــب اآخر، قـــال وزيـــر الدولـــة االإماراتي 

لل�شـــوؤون اخلارجية اأنـــور قرقا�س، اأم�ـــس االأحد، اإن 
بالده لن تقف مكتوفة االأيدي اأمام اأي تهديد متثله 

اإيران ووكالوؤها.
واأ�شاف قرقا�س يف كلمته اأمام ملتقى اأبوظبي 
اال�شرتاتيجي الرابـــع اأن “جهود اإيران لتقدمي دعم 
ن�شـــط لوكالئهـــا يف دول اأخرى واإ�شعـــال التوترات 
الطائفيـــة وتهديـــد وحدة الـــدول، اأ�شبحـــت اأ�شواأ 

ولي�س اأف�شل”.
وتابـــع: “راأينـــا يف االأيـــام االأخرية كيـــف اأطلق 
احلوثيـــون وكالء اإيـــران �شاروخا بالي�شتيـــا اإيراين 
ال�شنع باجتاه العا�شمة ال�شعوية الريا�س”، موؤكدا 
اأن ذلك ين�شـــف االدعاءات االإيرانية بـــاأن برناجمها 

ال�شاروخي دفاعي.
واأ�شاف اأن “االإمارات لن تقف مكتوفة االأيدي 
اأمام اأي تهديد من هذا النوع”. واأو�شح قرقا�س اأن 
بالده تدعم بقـــوة ال�شيا�شة التي ينتهجها الرئي�س 
االأمريكـــي دونالد ترامب جتاه اإيـــران اأخريا، م�شريا 

اإلى احلاجة لبناء اإجماع دويل خلف هذا النهج.
وعرب عن ثقتـــه باأن املجتمع الـــدويل �شيدرك 
ب�شـــكل متزايد املخاطـــر الناجمة عن �شلـــوك اإيران 

التو�شعـــي. واأكـــد قرقا�ـــس اأن االإمـــارات “مازالت 
ملتزمـــة بقوة جتـــاه التحالف العربي الـــذي تقوده 

الريا�س، من اأجل ا�شتعادة ال�رشعية”.
ب�شـــاروخ  الريا�ـــس  “ا�شتهـــداف  اإن  وقـــال 
بالب�شتـــي يلقي بال�شوء على التهديد الفادح الذي 
متثله ميلي�شيـــات احلوثي. ونحن لن نقف �شاكنني 
بينمـــا يت�شكل حزب اهلل جديد يف اليمن بدعم املال 

واالأيديولوجية االإيرانية”.
واأ�شـــاف قرقا�ـــس اأن تنامـــي الوعـــي الـــدويل 
بوجـــوب مواجهة التدخـــالت االإيرانيـــة يف املنطقة 
العربية الذي يتزامن مـــع الرتاجع الكبري للجماعات 
املتطرفـــة بعد هزميـــة داع�س يف املو�شـــل والرقة 
وتراجع القاعده يف اليمن، اإ�شافة اإلى جتفيف الدعم 
القطـــري يف م�شاندة االإرهاب كلها عوامل �شت�شاعد 
يف حت�شـــني فر�ـــس الو�شـــول اإلى حلـــول �شيا�شية 

لل�رشاعات يف كل من �شوريا وليبيا واليمن.
واأكد اأن البديل عن االأو�شاع احلالية امل�شطربة 
يف املنطقة هو تبني ا�شرتاتيجية تركز على حتقيق 
اال�شتقـــرار واأن االإمارات ترى اأن هذه اال�شرتاتيجية 
تعتمد على قـــوة ال�شعوديـــة وبرناجمها التطويري 

وا�شتقرار وقـــوة م�رش اإ�شافة اإلى حتديث االأجندات 
ال�شيا�شية يف املنطقة.

الـــدول  لتمكـــني  مبـــادئ   5 وحـــدد قرقا�ـــس 
العربية املعتدلة هي: تبنـــي اأجندة م�شرتكة حتقق 
التقـــدم وهي عـــدم الت�شامـــح مطلقا مـــع االإرهاب 
وداعميـــه، والعمـــل امل�شـــرتك ملواجهـــة التدخالت 
اخلارجيـــة يف ال�شـــوؤون العربيـــة، وتعزيـــز التعاون 
بني الـــدول العربية ذات ال�شيـــادة، وتبني احللول 
ال�شيا�شية للنزاعات يف املنطقة، وحت�شني االأو�شاع 
االقت�شاديـــة وال�شيا�شيـــة عـــن طريـــق احلوكمـــة 

الر�شيدة وحتقيق التطوير االقت�شادي.
وانطلقت، اأم�س االأحد، اأعمال “ملتقى اأبوظبي 
اال�شرتاتيجـــي الرابـــع”، مب�شاركـــة اأكـــر من 100 
�شخ�شية مـــن كبـــار ال�شيا�شيـــني والدبلوما�شيني 
واخلـــرباء لبحـــث ق�شايـــا ا�شرتاتيجيـــة تهـــم دول 

اخلليج واملنطقة العربية.
ويناق�ـــس امللتقى ق�شايا بارزة من اأهمها اأمن 
اخلليج والتهديـــد االإيراين للمنطقة والقوة الناعمة 
لدولـــة االإمـــارات يف العالقـــات الدوليـــة وق�شايـــا 

التطرف واالإرهاب واأزمة قطر.

• جانب من ملتقى اأبوظبي اال�شرتاتيجي الرابع	

عواصم ـ وكاالت:

يف  ال�سعودية  طلب  على  بناء  ط��ارئ��ا  اجتماعا  املقبل،  االح��د  ال��ع��رب،  اخلارجية  وزراء  يعقد   

اأف��اد  ما  بح�سب  العربية،  ال��دول  يف  “انتهاكات” اإي���ران  لبحث  القاهرة  يف  العربية  اجلامعة  مقر 

دبلوما�سيون عرب. وبح�سب مذكرة وزعتها االمانة العامة للجامعة العربية على الدول االع�ساء، 

تقرر “عقد جمل�س اجلامعة العربية على امل�ستوى الوزاري يف دورة غري عادية االحد” املقبل بعد 

موافقة البحرين واالإمارات على الطلب ال�سعودي وبعد الت�ساور مع جيبوتي التي ترتاأ�س الدورة 

احلالية ملجل�س اجلامعة. 

بـــريوت/ القد�س املحتلـــةـ  اأ ف ب، رويرتز: 
قتـــل الع�ـــرشات يف ق�شف مدفعي وغـــارات جوية 
رو�شيـــة ا�شتهدفت خميمـــني للنازحني وقرى يف 
�ـــرشق �شوريـــا، بح�شـــب ح�شيلة جديـــدة للمر�شد 

ال�شوري حلقوق االن�شان.
وقال املر�شد ان الق�شف امل�شتمر منذ ليل 
اجلمعة على حمافظة دير الزور ادى الى مقتل 50 

مدنيا، بينهم 20 طفال.
واأو�شـــح املر�شـــد ان الق�شـــف ا�شتهـــدف 
مناطق على �شفاف نهر الفرات، ا�شافة الى قرى 
يف ريف مدينـــة البوكمال �رشق حمافظة دير الزور 
وخميمني اثنـــني، اكتظت بالنازحني الفارين من 
املعارك يف املدينة التي ا�شتعاد جهاديو تنظيم 
داع�س ال�شيطرة عليهـــا بالكامل ال�شبت، على ما 

اكد املر�شد.
اخلمي�ـــس  اأعلـــن  ال�شـــوري،  اجلي�ـــس  وكان 
ا�شتعادة كامـــل مدينة البوكمـــال اإال اأن التنظيم 
املتطـــرف �شـــن اجلمعـــة هجومـــا م�شـــادا واأفاد 
املر�شد م�شاء ال�شبت ان داع�س ا�شتعاد ال�شيطرة 

ال�ـــرشاع علـــى  عليهـــا ب�شـــكل كامـــل. ويحتـــدم 
البوكمـــال، التي تقـــع على اجلانـــب ال�شوري من 
احلدود مع العراق وت�شكل اآخر معقل مهم لداع�س 
يف �شوريـــا. من جانب اآخر، اأ�شـــارت اإ�رشائيل اأم�س 
االأحـــد اإلى اأنها �شتبقي علـــى �رشباتها الع�شكرية 
عـــرب احلـــدود مع �شوريـــا ملنع اأي انتهـــاكات من 

جانب قـــوات متحالفة مع اإيـــران حتى مع حماولة 
الواليـــات املتحدة ورو�شيا تثبيـــت وقف الإطالق 
النار يف املنطقة. واأكد الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامـــب والرئي�س الرو�شـــي فالدميري بوتني يوم 
ال�شبـــت جهودهما امل�شرتكـــة لتحقيق اال�شتقرار 
يف �شوريـــا يف حني تنح�رش احلـــرب االأهلية الدائرة 

هناك مبا يف ذلك متديد هدنة اأعلنت يوم ال�شابع 
من يوليـــو يف مثلـــث يف جنوب غـــرب البالد على 

احلدود مع اإ�رشائيل واالأردن.
وقال م�شـــوؤول بوزارة اخلارجية االأمريكية اإن 
رو�شيـــا وافقت على “العمل مـــع النظام ال�شوري 
على اإبعـــاد قوات مدعومة من اإيـــران اإلى م�شافة 
حمددة” من ه�شبة اجلوالن التي احتلتها اإ�رشائيل 
يف حرب عام 1967. ومل تـــورد مو�شكو تفا�شيل 
عن االتفاق. وكانت اإ�رشائيل حتاول ال�شغط على 
القوتني الكبريتني ملنع اإيران وجماعة حزب اهلل 
اللبنانيـــة ومقاتلـــني �شيعة اآخريـــن من احل�شول 
علـــى اأي قواعد دائمـــة يف �شوريـــا واإبعادهم عن 
اجلوالن بعد اأن �شيطروا على اأرا�س اأثناء دعمهم 

لدم�شق يف هزمية مقاتلني �شنة.
ويف اأحـــدث واقعة قـــال اجلي�ـــس االإ�رشائيلي 
اإنه اأ�شقط طائـــرة جت�ش�س دون طيار حلقت فوق 
اجلوالن. وقال وزير الدفـــاع االإ�رشائيلي اأفيجدور 
ليربمان “لن ن�شمح للمحور ال�شيعي اأن يجعل من 

�شوريا قاعدته االأمامية”.

50 قتيال في قصف مدفعي وغارات روسية شرق سوريا
إسرائيل ستبقي على ضرباتها العسكرية رغم تمديد الهدنة

• مراب�س مدفعية �شورية يف بلدة ال�شوي�شة عند تخوم البوكمال )اف ب(	
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�أمر �لب����ر غريب �أحيانا، فما �إن قامت 
�لقيادة �ل�سعودية بخطوتها �لرئي�سية يف 
جمال مكافحة �لف�ساد حتى هب �لكثريون 
للتربع بالتحليل �القت�سادي، فهم يفتون 
ب���اأن �الرت���د�د�ت �لتابع���ة له���ذه �خلطوة 
ميك���ن �أن ت�س���يء لالقت�س���اد �ل�سع���ودي 
و�خلليج���ي، وتدف���ع �ال�ستثم���ار وروؤو�س 
�الأم���و�ل �إلى �له���روب م���ن �ملنطقة على 
�أ�سا�س �أن ر�أ����س �ملال جبان كما يقولون، 
ث���م �ن �أ�س���و�ق �ملال �سترت�ج���ع ب�سبب ما 
ميلكه من طالتهم �لقر�ر�ت وتغلغلهم يف 
�الأ�س���و�ق �القت�سادية و�ملالية، مما ميكن 
�أن ي�سبب خ�سائر مالي���ة كبرية لالقت�ساد 
اخلليجي، واأ�شاروا اإل���ى الرتاجع والهبوط 
�ل���ذي �أ�س���اب بع����س �الأ�س���و�ق �ملالي���ة 

�خلليجية.
خال�س���ة �لقول �إنهم جميع���ا يريدون 
�لق���ول �إن �الأ�سو�ق �لقائم���ة على �لف�ساد 
ميكن �أن تخ���دم �القت�س���اد �لوطني! و�أن 
على �الأنظمة ع���دم �مل�سا�س باملف�سدين!  
ب���ل عليها �أن ترعاهم وتهي���ئ لهم �لبيئة 
�ملنا�سبة للعم���ل لي�ستطيع���و� �ال�ستمر�ر 
يف �رقة �الأم���و�ل �لوطني���ة وتدمري �لبنى 
�لتحتية للدول وتعطيل �مل�ساريع �حليوية 
للمو�طن �لعربي، بل خلق �لعجز �ملزمن يف 
�القت�سادي���ات �خلليجي���ة �لتي من خاللها 
يق���ع �لعبء عل���ى �ملو�طن �لع���ادي دون 

�مل�سا�س باأولئك �لفا�سدين �ملف�سدين.
ولكنهم ن�سو� �أو تنا�سو� �أن �ال�ستثمار 
�لقائ���م على �لف�ساد غري مطلوب، و�أن من 
حتدث���و� عن هروبهم الب���د �أنهم مرتبطون 
�أ�س���ال بالف�س���اد، الأن �ال�ستثمار �حلقيقي 
و�لطبيع���ي يبح���ث د�ئم���ا ع���ن �ال�ستقر�ر 
�ل���ذي تخلقه �لبيئة �لبعي���دة عن �لف�ساد، 
ثم �نهم تنا�سو� �أن �لهز�ت �لتي يتحدثون 
عنه���ا نت���اج للف�س���اد ولي����س حماربت���ه، 
والبد �أنه���م �سمعو� ت�ري���ح �لنائب �لعام 
�ل�سعودي حول حجم �أمو�ل �لف�ساد �جلاري 
التحقيق فيه���ا حاليا مع مئت���ي �شخ�شية 
تقريب���ا، فه���ل هذ� ه���و �القت�س���اد �لذي 

يريدون؟ �هلل �أعلم.

لماذا كل هذا الهلع؟

�ل�س���وؤ�ل �ل���ذي يظ���ّل يل���وح فوق 
�لروؤو�س: ما �ملطلوب من �ل�سعوب يف 
ه���ذه �ملرحلة؟ م���ن دون �أن يغّلف �أحد 
�مل�ساأل���ة بطنطنات �لتحلي���الت، ومن 
غ���ري �أن يركب �سه���و�ت �الأقالم، ومن 
دون �أن يخرج �الأرنب من كّمه؛ هل مّنا 
من ي�ستطيع �أن يفه���م ما �لذي يجري 
حولنا �رشقاً وغرباً؟ هل هذه هي الفتنة 
�لتي ي�سبح فيها �حلليم حري�ناً، ظننا 
�أنها مّرت علينا م���ن قبل، �سقط فيها 
من �سقط، وجنا من �أدر�نها و�أو�ساخها 
من جن���ا، ولكنها تت�ساغ���ر �ليوم �أمام 
�سيل �لفنت �ل���ذي نحن على م�سارفه، 

وتت�سع د�ئرته، فالفتنة تكاد ال تفلت 
�أح���د�ً، تكرب وتتغذى عل���ى �جلميع وال 
ت�سبع، وال يوقفها �لدمار �لذي حتدثه 

ة عتبة. عند �أيِّ
نح���ن ما�س���ون يف زم���ن �ملعلوم���ة 
و�ملعرف���ة بالكث���ري من �ل�س���ك، �ليوم 
نح���ن �أك���ر جه���اًل و�سطحي���ة مم���ا كنا 
علي���ه، فقد �س���ارت �ألع���اب �ل�سيا�سة 
�أكر تعقيد�ً وغمو�س���اً وروعة، ولي�س 
يف �أيدينا �إال �إ�ساخ���ة �ل�سمع للمحللني 
و�ملف�ّري���ن و�لر�جم���ني بالغيب، وهم 
يفككون �حلا�ر، ويرّكبون �مل�ستقبل، 
وير�سم���ون  �ملا�س���ي،  ويرمم���ون 

وا�ش���ح  �ش���يء  ف���ا  �شيناريوه���ات، 
نتم�ّس���ك به، وند�فع عنه، فدوّي �الآالت 
�الإعالمية �سار �سجيجه �أعلى مما ميكن 
�أن حتتم���ل �أذن ب����ر، ويف �ل�سجي���ج ال 
ميكن���ك �شماع اأي �ش���يء، اأو ا�شتيعاب 
اأّي �ش���يء، فاإّما اأن ت�ش���ع اأ�شابعك يف 
�أذنيك حذر �جلن���ون، �أو ت�سقط مغ�سّياً 
عليك. يف كل منعطف هناك �لكثري مما 
ينتظرك من �لغمو�س. وقٌت مريرٌ هذ� 
�لذي من���رُّ فيه... غلي���ظ على �الفهام، 
يت�ساع���ب كّلم���ا توّغ���ل، وي�ست�سيء 

بالهلع �لذي يخلّفه.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ال �أدري مل���اذ� يب���ني لن���ا تلفزيون 
�لبحرين د�ئما �أن هناك حتفظا �أ�سا�سيا 
الب���د من���ه بالن�سب���ة لالأعم���ال �الإرهابية 
والتخريبي���ة، فاأنا كمتاب���ع اأ�شعر ب�شاآلة 
وعج���ز �لتلفزيون عن نق���ل �حلدث �أوال 
ب���اأول قبل �أن تنقله �ل���وكاالت �لعاملية 
وكاأن���ه ال يعني���ه يف �ش���يء، فحدث مثل 
�حلري���ق �لكب���ري �لناجت عن �نفج���ار �أحد 
�أنابيب �لنفط بالقرب من بوري، و�لذي 
تب���ني �أنه من �الأعمال �الإرهابية �خلطرية 
�لت���ي ته���دد �مل�سال���ح �لعلي���ا للوطن 
و�شامة النا����س، كان غائبا عن ال�شا�شة 
يف وقت كان���ت فيه �لكرة �الأر�سية على 
علم به م���ن خالل خمتل���ف �لف�سائيات، 

وعل���ى ر�أي �أحد �الأ�سدق���اء “�ألي�س حريا 
بتلفزي���ون �لبحري���ن �أن يتو�ج���د �الآن؟ 
لي�س م���ن �أجل �لتهويل ولك���ن من �أجل 
ك���ف �الأل�س���ن... �أتعلم���ون م���اذ� يفعل 
�الإع���الم عندم���ا ميار�س مهمات���ه؟ يبدد 
االإ�شاع���ات ويبع���ث الطماأنين���ة ويظهر 

�حلرفية”.
يف �لوق���ت �ل���ذي كان في���ه �حلريق 
�لهائ���ل م�ستعال و�أبط���ال �لدفاع �ملدين 
�ملجتم���ع  فئ���ات  وكل  �ملي���د�ن  يف 
تعي����س �لقل���ق و�لرتق���ب، ومت تفعيل 
خط���ة �الإخ���الء و�الإيو�ء ل�س���كان �ملنطقة 
�ملحيطة مبوقع �حلري���ق، حيث ت�ررت 
�حل���ر�رة  ج���ر�ء  و�ملركب���ات  �ملب���اين 

و�لدخان، لالأ�سف كان تلفزيون �لبحرين 
يعر����س برناجم���ا ع���ن “�الأغني���ة”، كان 
و�قع���ا يف نوع من �لغرب���ة وهو م�ست�سلم 
له���ذ� �لنموذج، وكاأنه يخاف �خرت�ق هذ� 
العامل املحاط باالأ�رشار مع اأن الق�شية يف 
غاية �لب�ساطة، مو�كبة تطور�ت متالحقة 
وت�سليط �ل�سوء عل���ى ما يدور يف �لبالد 
و�إبر�ز ونقل �ل�سورة ب�سدق ومو�سوعية 
وقطع �لطريق على �جلهات �الأخرى �لتي 
ت�سعى للتهويل و�إثارة �ل�سجة، ما �لذي 
كان مينع قطع برنامج �الأغنية و�النتقال 
مبا�رشة اإلى قلب احلدث يف بوري وتنوير 
�مل�ساهد باملعلومة و�ل�سورة بدل تركه 
يتجول يف و�سائ���ل �لتو��سل �الجتماعي 

و�لف�سائيات بحثا عن �ملعلومة.
تلفزي���ون البحري���ن، م���ع االأ�شف، مل 
ي�ستط���ع لغاية �الآن �جتي���از �أزمته، وهي 
كيفي���ة �لتعامل م���ع �الأح���د�ث �لكبرية 
وخمتل���ف �لتط���ور�ت �ملفاجئ���ة ليتب���ع 
معادلة ثقافي���ة غريب���ة ومده�سة، فهو 
�الأول  �خل���ط  يف  يك���ون  �أن  ع���ن  عاج���ز 
للتعامل مع �مل�ستجد�ت، نحن بحاجة �إلى 
تر�سان���ة �إعالمية ثابت���ة م�ستمرة وقوية، 
�إل���ى �سيط���رة و��سع���ة م�سلح���ة بخرب�ت 
عدي���دة و�أ�ساليب خمتلف���ة، �إلى �إعالم ال 
يهاب وعورة طريق ملغم باحلفر حتوطه 

�الأ�سالك.

“أليس حريا بتلفزيون البحرين 
أن يكون هناك؟!”

 �لوكيل �مل�ساعد للخدم���ات �لفنية بوز�رة 
االأ�شغال �شابق���اً املهند�شة عفت ر�شا ح�شني، 
م���ن �لنم���اذج �لوطنية �لت���ي �أثبت���ت جد�رتها 
وتفوقها يف �لعمل �لهند�سي و�الإد�ري. متيزت 
“عف���ت” بالعمل �ل���دوؤوب و�لتف���اين يف عملها 
بال���وز�رة ط���و�ل )33( عام���اً �إلى جان���ب عملها 
�لتطوع���ي يف جمعي���ة �ملهند�س���ني �لبحرينية، 
حي���ث تخرج���ت ع���ام 1978 م���ن جامع���ة حلب 
�ملعماري���ة”،  �لهند�س���ة  يف  “بكالوريو����س 
والتحقت ب���وزارة االأ�شغ���ال والكهرب���اء واملاء 

ع���ام 1979، وح�سلت على �ملاج�ستري يف علوم 
�لبناء بتفوق من جامعة �سرت�ث كاليد جال�سكو 
باململك���ة �ملتح���دة 1984م، وه���ي ع�س���و يف 
جمل����س تنظيم مز�ول���ة �مله���ن �لهند�سية منذ 

�لعام 2013.
تدرجت يف �لوظيفة من مهند�س معماري 
م�ساعد  وكيل  من�سب  �إلى   1984 عام  �أول 
�أه��م  وم��ن   ،2005 ع��ام  �لفنية  للخدمات 
اإجنازاتها الت�شميم واالإ�رشاف الهند�شي على 
�حلكومية،  و�مل�ساريع  �ملن�ساآت  من  �لعديد 

و�الق��ت�����س��اد  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  “مبنى  منها 
ملجمع  �ملركزية  �مل��خ��ازن  مبنى  �لوطني، 
�لطب  م�ست�سفى  مبنى  �لطبي،  �ل�سلمانية 
�لطبي،  �ل�سلمانية  مبجمع  لالأطفال  �لنف�سي 
مبنى  ج��دح��ف�����س،  يف  �ل����والدة  م�ست�سفى 

�ملخترب�ت يف م�ست�سفى جدحف�س”.
بنجاح من خالل  �لعمل  و�جهت حتديات 
عدد  بجانب  معمارية  مهند�سة  كاأول  عملها 
كبري من �ملهند�سني �الأجانب، و�أثبتت كفاءة 
املراأة يف الت�شميم واالإ�رشاف على امل�شاريع 

�لرد  �لب�سمة كانت مبثابة  �حلكومية، وتلك 
مدى  ح��ول  �لتوج�س  نظر�ت  على  �حلا�سم 
قدرة �ملر�أة على �لنجاح يف �ملجال �لهند�سي. 
جلنة  تر�أ�س  �لعملية،  �إ�سهاماتها  �أهم  ومن 
�لقيا�سية  �لفنية  �ملو��سفات  وثائق  �إعد�د 
لالأعمال �الإن�سائية وجلنة �إعد�د وثائق �سيغ 
و�رشوط العقود لاأعمال االإن�شائية ملدة ثاث 
�أهم  وهي   ،2006 �سنو�ت بقر�ر وز�ري عام 
ب��ال��وز�رة،  �لهند�سي  �لعمل  تطوير  مر�حل 
�لهند�سي  �لعمل  رو�د  جائزة  على  وح�سلت 

 .2008 عام  �خلليجي  �لتعاون  لدول جمل�س 
منح  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  “عفت”  ون��ا���ش��دت 
�ملر�كز  لتويل  للبحرينية  �لفر�س  من  مزيد 
بجد�رة  كفاءتها  �أثبتت  �أن  بعد  �لقيادية 
وو�سلت �إلى من�سب وكيل وز�رة يف �لقطاع 
�لهند�سي، م�سيدة بوجود 21 مكتبا هند�سيا 
متلكه وتديره بحرينيات، ووجهت ر�سالتها 
�ل��ت��ف��اين يف  �أه��م��ي��ة  ع��ن  �جل���دد  للخريجني 
�لعمل متمنية منح �لكفاء�ت فر�س �لتدريب 

وتطوير خرب�تهم باخلارج.

البحرينية في قطاع الهندسة المعمارية 

أحمد سند 
البنعلي

ghassan.shihaby
@gmail.com

في ما نعيشه 
غسان الشهابيمن بالء

    ذرائع

hudahazeem
@yahoo.com هدى هزيم

الناس

ومضات

albinali_a
@hotmail.com

�إن روؤي���ة �النفت���اح عل���ى �ل�سعيدي���ن 
�ملحل���ي و�ل���دويل، تن�سوي د�خ���ل �إطارها 
– بالطب���ع – �لروؤي���ة �خلليجي���ة �مل�سرتكة 
�لت���ي يحر�س عليه���ا �سمو رئي����س �لوزر�ء 
تت�س���ّكل  �أن  نتمن���ى  وك���م  �حلر����س،  كل 
قاعدة خليجي���ة �قت�سادية و�عدة مب�ساركة 
م���ن �لقطاع���ني �حلكوم���ي و�خلا����س حتى 
يتحق���ق �لتكام���ل �القت�س���ادي وتتالق���ى 
م�ساريع �لتنمية �خلليجية �مل�ستد�مة طبًقا 

ال�سرت�تيجية عمل م�سرتكة.
�إذن، هذ� �النفتاح هو جوهر �لتخطيط 
للم�ستقبل م���ن �أجل بناء تكت���ل �قت�سادي 
قادر على مو�جه���ة �لتحديات و�ملتغري�ت، 
�لتع���اون  جمل����س  دول  �أن  يف  ري���ب  وال 
�خلليج���ي لديها كل �الإمكانيات لتذليل �أية 
عقبات م���ن �ملمكن �أن توؤخر ذلك �لتكامل، 
ولطامل���ا �أك���د �سم���و رئي����س �ل���وزر�ء على 
دور �لقط���اع �خلا�س ك�ري���ك – لي�س فقط 
�سم���ن �ل�ر�ك���ة �القت�سادي���ة – ب���ل �رشيك 
يف بن���اء �لدول���ة �حلديثة، وهن���ا، جند �سمو 
رئي����س �لوزر�ء ينظر �إلى �أن �لدول �حلديثة 
تق���وم عل���ى �قت�ساد ق���وي ومتن���وع، ومن 
�أه���م مرتكز�تها توظي���ف عنا�ر �لقوة على 
مبد�أ �لو�قعية يف �إجر�ء �لدر��سات و�الأبحاث 
�لدقيق���ة، ف���كل ذل���ك يعن���ي �أن على رغم 
�لتحديات �الإقليمية و�ملتغري�ت �ملتفاوتة 
�النفت���اح  �أن  �إال  و�لتاأث���ري�ت،  �لدرج���ات 
يتطل���ب �العتماد على �الأبح���اث و�لقر�ء�ت 

�ل�سحيحة �لتي تبنى عليها �لقر�ر�ت.
�لبحري���ن  مملك���ة  �إن  �لق���ول،  جوه���ر 
�ساغ���ت �سجاًل ممي���ًز� من �الإجن���از�ت �لتي 
حققته���ا �حلكوم���ة بقي���ادة �سم���و رئي����س 
�ل���وزر�ء، وم���ن غ���ري �الإن�س���اف ع���دم روؤية 
�لنج���اح �لذي متي���زت بها بالدن���ا يف جمال 
���ا،  وخليجيًّ ���ا،  حمليًّ �ال�ستثم���ار�ت:  ج���ذب 
وعربيًّا وعامليًّا، ف�سمو رئي�س �لوزر�ء �أعطى 
�لرعاي���ة �لت�ريعي���ة و�لتنظيمي���ة للقط���اع 
�القت�س���ادي مبا يوفر �لبيئ���ة �ال�ستثمارية 
�ملنتج���ة، وكلنا يعلم م���دى تاأثري �نخفا�س 
�أ�سع���ار �لنف���ط و�لتقلب���ات يف �لعدي���د من 
�لدول �لعربية، لكنن���ا ر�أينا كيف �أن �سموه 
كان د�عًم���ا ال�ستكم���ال �مل�ساري���ع �حليوية 
يف �لبالد. ونّوه �إل���ى �متالك مملكة �لبحرين 
�سجالً حافالً من �لنجاحات �ملتميزة يف جمال 
ج���ذب �ال�ستثم���ار�ت �لوطني���ة و�خلليجية 
�لرعاي���ة  نتيج���ة  و�لعاملي���ة،  و�لعربي���ة 
املتوا�شلة لقيادته���ا ال�شيا�شية الر�شيدة 
لهذه �جلهود، وتوف���ري �لبيئة �ال�ستثمارية 
���ا وتنظيميًّا،  ���ا و�قت�ساديًّ �ملالئم���ة ت�ريعيًّ
حي���ث حر�س���ت �ململكة على تق���دمي كافة 
م���ن  للم�ستثمري���ن، وكان���ت  �لت�سهي���الت 
�لدول �خلليجية �لر�ئدة يف فتح �قت�سادها 

�أمام �ال�ستثمار �خلارجي.
�لتع���اون  جمل����س  منظوم���ة  والأن 
�خلليج���ي، وخارط���ة �ل���دول �لعربي���ة ه���ي 
كي���ان و�حد، لهذ� تتعاظ���م �أهمية )تو�سعة 
نط���اق �لتع���اون �خلليجي �لعرب���ي يف هذه 
�ملرحل���ة بالذ�ت من تاري���خ �الأمة �لعربية(، 
ولدين���ا مناذج م���ن �ملب���ادر�ت �لناجحة يف 
حتقيق �لتنمي���ة �ملتو�زنة ورفع م�ستويات 
�الأد�ء �القت�س���ادي وتنوي���ع م�سادر �لدخل 
يف  �خلا����س  �لقط���اع  م�ساهم���ة  وت�سجي���ع 

�قت�سادنا �لوطني.

سمو رئيس الوزراء 
ُيجدد “االنفتاح” 

ا )2( ا ودولّيً محلّيً

عادل عيسى  
المرزوق



البالد سبورت

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة أن تحقيق االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الي��د أفض��ل اتحاد 
آسيوي مل يأت من فراع؛ وإمنا هو نتاج 
عم��ل منظم قادت��ه اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة من��ذ فرتة طويل��ة لالرتقاء 
بالعم��ل اإلداري والفني يف االتحادات 
الوطني��ة فضاًل ع��ن عمله��ا االحرتايف 
يف تطوي��ر الترشيع��ات والقوانني التي 
تحكم عمل االتح��ادات والتي جعلت 

منها أكرث تنظياًم.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة مبناسبة االنجاز اآلسيوي لالتحاد 
البحرين��ي لكرة الي��د “إذا م��ا تتبعنا 

العمل االحرتايف واملنظم الذي قامت به 
اللجنة األوملبية البحرينية تجده واحًدا 
من تلك العوامل املهمة التي س��اعدت 
ع��ىل تحقي��ق االتح��ادات الرياضي��ة 
للعديد من اإلنجازات اإلدارية بعد أن 
عمدت اللجنة إىل تطوير النظام اإلداري 
فيه��ا مبا يتوافق مع التطور الحاصل يف 
الرياض��ة العاملية، األم��ر الذي انعكس 
إيجاًبا عىل مسرية االتحادات الرياضية 
التي واكبت هذا التطور مبنظور شمل 
الجانب اإلداري والفني ملنظومة عملها 
وس��اهم يف متهيد الطريق للوصول إىل 

تلك اإلنجازات الباهرة”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “حرصت اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة ع��ىل متابع��ة االتح��ادات 
الرياضية بص��ورة منتظمة حتى تتأكد 

بش��كل قاطع من تطبي��ق االتحادات 
واس��رتاتيجيتها  االوملبية  اللجنة  لخطة 
البحرينية  الرياض��ة  تج��اه  التطويرية 
وعملت عىل مد يد العون ومس��اعدة 
االتحادات ع��ىل التنفيذ االحرتايف لتلك 

االسرتاتيجية”.
وتاب��ع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة “إن م��ن ب��ني االتحادات 
الرياضية املتميزة التي حش��د كوادرها 
لتنفي��ذ االس��رتاتيجية التطويري��ة هو 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة الي��د الذي 
عمل جاهًدا م��ن أجل تطوير منظمته 
الفني��ة واإلدارية عرب اس��تقطاب نخبة 
من كوادره الوطنية وتس��خري خرباتهم 
لالرتقاء بالعمل داخ��ل االتحاد عالوة 
عىل اس��تغالل الك��وادر الفني��ة التي 
ساهمت يف بناء منتخبات وطنية قادرة 

علة التنافس يف مختلف املحافل”.

وأش��ار س��موه “لق��د جن��ى االتحاد 

البحرين��ي لكرة اليد مثار عمله الطيب 

خالل السنوات املاضية وتوّجه بالعديد 

م��ن االنج��ازات وص��والً إىل تتويج��ه 

بأفضل اتحاد آس��يوي، وهو األمر الذي 

يؤكد مدى التطوير الواضح يف الرياضة 
البحرينية وامتالكها كوادر إدارية قادرة 
عىل قيادة مس��رية الرياضية البحرينية 
إىل فض��اء رح��ب ومتابع��ة مس��ريتها 

التطويرية التصاعدية”.
ونّوه س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بعم��ل االتحاد وق��ال “نثّمن 
عالًي��ا الجهود الكبرية الت��ي بذلها األخ 
ع��ي عيىس اس��حاقي رئي��س االتحاد 
البحرين��ي لكرة الي��د وأعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع ك��وادر االتحاد والذين 
اإلنج��از  ه��ذا  تحقي��ق  يف  س��اهموا 
اآلس��يوي الكبري الذي وض��ع الرياضة 
البحريني��ة يف مصاف الدول اآلس��يوية 
املتقدم��ة، ونتمن��ى أن يواصل االتحاد 
مس��ريته ويحقق املزيد من اإلنجازات 

املختلفة”.

ناصر بن حمد يشيد بتحقيق اتحاد اليد أفضل اتحاد في آسيا
س��امة اس��تراتيجية “األولمبي��ة” أوصلته لتحقي��ق اإلنجاز

تغطية          المكتب اإلعالمي 

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الش��يخ عي بن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة، أس��مى آيات 
الته��اين والتربي��كات إىل القي��ادة 
الرش��يدة، وإىل ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
اللجنة األوملبية  والرياضة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، مبناس��بة تأهل 
لك��رة  األول  الوطن��ي  منتخبن��ا 
الص��االت إىل نهائيات كأس آس��يا 

2018 التي ستقام يف فيتنام.
وكان املنتخب ق��د ضمن التأهل 
بع��د تص��دره للمجموع��ة األوىل 

يف تصفي��ات منطقة غرب آس��يا، 
إذ حق��ق فوزي��ن ع��ىل الع��راق 
م��ع  تع��ادل  ك��ام  واإلم��ارات، 
السعودية؛ ليحصد 7 نقاط ضمن 
بها صدارة املجموعة والرتش��ح إىل 
األوىل  للمرة  اآلس��يوية  النهائيات 
يف تاريخ��ه. وأكد الش��يخ عي بن 
خليف��ة أن تأهل املنتخب يعكس 
الرعاية املمي��زة املقدمة من قبل 
القي��ادة للرياضة البحرينية، مثنيا 
يف ذات الوقت عىل الدعم املقدم 
من قبل س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة، مثمنا دور سموه 
يف قي��ادة الرياض��ة البحرينية إىل 
تحقي��ق العدي��د م��ن اإلنجازات 

املرشفة عرب الدعم املتواصل.
وأش��اد رئيس اتحاد الكرة بجهود 
الفن��ي واإلداري  الجهاز  وكف��اءة 

الوطني  املدرب  بقيادة  للمنتخب 
عادل املرزوقي، مثنيا عىل العمل 
الكبري الذي ق��ام به املدرب عادل 
املرزوقي وقيادته املنتخب للتأهل 
تقديره  ع��ن  التاريخ��ي، معرب��ا 

للمرزوقي والطاقم املعاون.
كام أثنى رئيس االتحاد عىل األداء 
الرجويل واملميز الذي قدمه العبو 
املنتخب خ��الل التصفيات، مؤكدا 
أن ذل��ك مصدر فخ��ر واعتزاز مبا 
تزخ��ر ب��ه مملك��ة البحرين من 
طاقات شبابية رياضية قادرة عىل 
املس��تويات  اململكة عرب  ترشيف 
ق��ادت  الت��ي  الرفيع��ة  الفني��ة 

املنتخب للتأهل.

تأكد انتهاء موسم العب الفريق األول 
لك��رة الق��دم بالن��ادي األهي مهدي 
ط��رادة، بع��د اإلصابة الت��ي أملت به 

حديًثا.
وكان ط��رادة تعرض لك��ر يف رجله 
اليمن��ى إثر اإلصابة التي تلقاها خالل 
لق��اء فريقه مع املنام��ة، ضمن إياب 
مثن نهايئ كأس امللك، وهو الدور الذي 
خرج من��ه األهالويون من مس��ابقة 

“أغىل الكؤوس”.
األولي��ة وعملية  اإلس��عافات  وبع��د 
“التجب��ري” التي نف��ذت لالعب، فإن 
ط��رادة خضع ملزيد م��ن الفحوصات 
الطبي��ة خالل األي��ام القليلة املاضية، 

والتي بينت حاجته لتدخل جراحي.
ومبوج��ب هذا التدخل الجراحي، فإن 
العملية ستغيب الالعب مهدي طرادة 
عن مزاولة الكرة ملدة 5 إىل 6 أش��هر؛ 
األمر الذي يعني انتهاء موسم الالعب.
وم��ن املؤمل أن يق��وم النادي األهي 
باستكامل إجراءات العملية الجراحية 
خ��الل الف��رتة املقبلة، ع��ىل أن يبدأ 

الالع��ب فيام بعده��ا بعملية العودة 
والتأهيل التدريجي ملزاولة الكرة من 

جديد.
وسيفتقد األهالويون لخدمات الالعب 
الش��اب فيام تبقى من املوسم الحايل 
2017/2018، إذ يعت��رب ط��رادة م��ن 
األعمدة األساسية يف الفريق األهالوي؛ 
خصوًصا مل��ا يتمتع به م��ن إمكانات 
فني��ة مميزة يف خط الوس��ط، إذ يعد 

إضافة مميزة ل�”النسور الصفراء”.
الجدير بالذكر أن فريق األهي يعيش 
أوق��ات غري جيدة هذا املوس��م حتى 
اآلن، إذ عالوة عىل خروجه املبكر من 
مسابقة كأس امللك، فإن الفريق يحتل 
املركز األخري يف س��لم ترتيب الدوري 
برصي��د نقطة وحيدة، ع��الوة عىل 5 
ح��االت خس��ارة دون أن يحقق فوزًا 

واحًدا عىل األقل.
وأقالت إدارة األهي املدرب الجزائري 
عبدالقادر بهلول بعد مرور 5 جوالت، 
فيام عينت التونيس يوس��ف املناعي 

بدياًل له.

بمناسبة تأهل منتخب كرة الصاالت إلى كأس آسيا

بعد تعرضه لكسر في رجله اليمنى

رئيس اتحاد الكرة يهنئ القيادة وناصر بن حمد

األهالوي طرادة يحتاج لتدخل جراحي سيبعده 6 أشهر

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

الشيخ علي بن خليفة

مهدي طرادة

علي عيسى  سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
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حقق فريق الش��باب ف��وزه الثاين 
يف منافس��ات دوري الي��د بعدم��ا 
تغلب عىل نظريه التضامن بنتيجة 
)29/33( يف املباراة التي جمعتهام 
أم��س )األح��د( يف افتت��اح الجولة 

الرابعة ألندية الدرجة األوىل.
وكان الشوط األول قد انتهى لصالح 
الشباب بفارق 4 أهداف )13/17(، 
وعىل إث��ره أصبح رصيد الش��باب 
7 نق��اط فيام التضامن بخس��ارته 
الرابعة عىل الت��وايل أصبح رصيده 

4 نقاط.
ع��ودة للق��اء، بداي��ة متكافئة بني 
العب��ي الفريقني يف الش��وط األول 
وس��ط صحوة يف حراس��ة املاروين 
ألحم��د ريض والتضامن��ي ملحم��د 
عبدالل��ه وجمل��ة م��ن األخط��اء 
الهجومي  الش��ق  واالس��تعجال يف 
الش��باب  أخ��ذ  أن  إىل  لكاله��ام، 
أفضلية التقدم بالنتيجة مع النصف 
األول 5/8 معتم��داً عىل اخرتاقات 
محمد جعفر وعبدالله ياسني وآدم 
النش��يط والجناح��ان أحمد جالل 
وحسني ريض وعبدالله السالطنة يف 
الدائرة، فيام التضامن فقد عاىن يف 
هز الشباك بشكل كبري عىل صعيد 
الهج��وم املنظم، وق��د تحصل عىل 
رميات جزاء عدة تناوب عليها عدد 
من الالعب��ون إال أنهم مل يوفقوا يف 
التسجيل. ويف الدقائق األخري متكن 
التضام��ن تدريجياً بتقليص الفارق 

إال أن الش��باب رسع��ان م��ن عاد 
للتقدم من جديد.

ويف الش��وط الثاين، رضب التضامن 
بق��وة كبرية م��ن خ��الل الدقائق 
الس��ت األوىل حينام عادل النتيجة 
عن��د 17/17 وأخ��ذ التق��دم أيضاً 
17/19 ع��رب تألق حارس��ه ودفاعه 
الق��وي وهجوم��ه الفع��ال ألحمد 
حس��ني وأحمد عباس وسط ارتباك 
تام وأخطاء كثرية يف أداء الشباب يف 
الناحي��ة الهجومية باإلضافة لبعض 

العقوبات التي طالت العبيه.
مجريات الشوط أخذ طابع اإلثارة 
والندي��ة يف ظ��ل التق��ارب باألداء 
واألخطاء  االستعجال  الذي صاحبه 
الهجومي��ة وللنتيجة التي س��ارت 
بينهام هدف بهدف حتى الدقيقة 
بعده��ا  ليتمك��ن   ،)26/26(  23
لحسني  “الفاس��ت”  عرب  الش��باب 
ريض واخرتاق��ات محم��د جعف��ر 
والنش��يط أن يوسع الفارق ألربعة 
ايقاف  مس��تغاًل   )27/31( أهداف 

محمد ج��واد ألربع دقائق متتالية، 
ليتمكن الش��باب من حسم اللقاء 
اللق��اء  أدار   .)29/33( لصالح��ه 
الطاقم املكون من س��مري مرهون 

وعي الشمروخ.
برز يف صفوف الشباب حسني ريض 
بتس��جيله 10 أهداف وتاله أحمد 
جالل 6 أه��داف ومحم��د جعفر 
5 أه��داف، ومن التضامن حس��ني 
أحم��د 8 أه��داف وأحمد حس��ني 
وأحمد عباس 5 أهداف لكل منهام.

اليد ب����دوري  ال��ث��ان��ي  ف���وزه  يحقق  ال��ش��ب��اب 
ف���ي���م���ا ال���ت���ض���ام���ن واص��������ل ن���غ���م���ة ال���ه���زائ���م

علي مجيد
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العصفور متوًجا بالذهبية

تقام يف السادسة من مساء اليوم املباراة النهائية ملسابقة زوجي الرواد للفئة العمرية )55 سنة( بلقاء كبري وحاميس 
يجمع الفريق املرشح األول الثنايئ املكون من النجمني فؤاد شهاب وعي خنجي مع الفائز من لقاء الثنايئ محمود 
جناحي وقدري رزق مع الثنايئ مجدي مريس وجون ديفيس وذلك ضمن منافسات بطولة البرتوكيامويات ال� 31 

املفتوحة للتنس، التي ينظمها نادي البحرين للتنس بجدارة ومتيز كبريين خالل الفرتة من 7 – 19 نوفمرب الجاري 
برعاية رشكة الخليج لصناعة البرتوكيامويات “جيبك”، وسبق للثنايئ شهاب وخنجي وأن تأهال بجدارة واستحقاق إىل 

املباراة النهائية بعد فوزهام الكبري عىل الثنايئ األمرييك جوناثان وكريستوفر بنتيجة 4-6 و1-6. ويف إطار املنافسات 
القامئة يف أكرث من فئة وضمن برنامج مباريات البطولة، تشهد مالعب نادي البحرين للتنس بالجفري يف السادسة من 

مساء اليوم كذلك مباريات الدور ربع النهايئ ضمن منافسات مسابقة فردي السيدات، التي تشارك فيها 18 العبة أبرزهم الهولندية ستانزي ستوجيت 
والفلبينية هانا جريس، ويرشح املراقبون واملتابعون للبطولة الالعبتني ستوجيت وجريس للمنافسة عىل لقب فردي السيدات ومعانقة كأس البطولة.

نهائي زوجي الرواد في بطولة البتروكيماويات للتنس

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

“NBB” شريًكا حصريًّا لمسابقة 
اآليرون كيدز وآيرون جيرل

بدء وصول فرق البطولة 
 WEC العالمية

البالد سبورت: أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة الرشق األوسط للرجل 
الحديدي 70.3 البحرين عن انضامم بنك البحرين الوطني؛ املزود 

الرائد لخدمات التجزئة املرصفية والتجارية يف اململكة، كرشيك حرصي 
ملسابقة اآليرون كيدز وآيرون جريل التي ستقام يف البحرين يف 24 

نوفمرب 2017 كجزء من البطولة. وتم اإلعالن عن هذه الرشاكة خالل 
فعالية خاصة يف مجمع السيف بحضور ممثلني من كال الجانبني.

وتهدف مسابقتا “آيرون كيدز” و”اآليرون جريل” لتوفري أجواء 
تنافسية، وداعمة، ومشجعة للرياضيني الصغار من أجل حثهم عىل 
تبني حياة صحية ونشطة. ويجب عىل املشاركني يف بطولة “آيرون 

كيدز” أن يكونوا تحت 14 سنة، وهي مقسمة كالتايل: للمجموعة بني 
12 - 14 سنة فاملسابقة ستمتد عىل مسافة 2.5 كلم، وللفئة بني 10 - 
12 سنة، فاملضامر سيتمد عىل مسافة 1.5 كلم، يف حني ستجري الفئة 

بني 8 - 10 سنوات ملسافة 1 كلم، والفئة بني 5 - 8 سنوات ل�500 مرت، 
والفئة بني 4 - 6 سنوات ملسافة 250 مرتًا، وفئة األربع سنوات وأقل 

ملسافة 100 مرت. وأما “آيرون جريل” فستجري املشاركات فيها ملسافة 
5 كلم، ويجب أن يكن يف عمر 15 سنة وما فوق.

وبهذه املناسبة، عّلق ريتشارد هيكس؛ الرئيس التنفيذي للتسويق 
يف بنك البحرين الوطني: “يرنا رعاية مسابقة آيرون كيدز وآيرون 

جريل املصاحبة لبطولة الرشق األوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين 
كرشيك حرصي لكال املسابقتني. وتشكل مبادرات من هذا القبيل التي 

تعزز الصحة وتدعم تنمية الشباب والنساء عنرًصا رئيسيًّا من عنارص 
املسؤولية االجتامعية للبنك. ونحن نتطلع إىل رؤية شباب ونساء 

البحرين للتنافس يف هذا التحدي الريايض العاملي والذي سيساعدهم 
عىل تطوير لياقتهم البدنية وقوتهم العقلية يف أجواء منافسة صحية”.

من جهتها، قالت العضو املنتدب لرشكة فعاليات أمل املرباطي: 
“نحن سعداء برعاية بنك البحرين الوطني ملسابقة اآليرون كيدز 

وآيرون جريل، ونأمل بأن تكون هذه املبادرة مجرد بداية لنمط حياة 
صحي يلتزم به كال الطرفني لتعزيز مستقبل الرياضة يف البالد بشكل 

مستمر”.
والجدير بالذكر أن بنك البحرين الوطني قد أكد أن هناك جوائز يف 

انتظار الفائزين من كل فئة.

الصخري - حلبة البحرين الدولية: بدأ سائقو وفرق البطولة العاملية 
للتحمل WEC للوصول ململكة البحرين، وذلك استعداًدا للمشاركة 

يف الجولة التاسعة والختامية من البطولة العاملية للتحمل، التي 
تستضيفها حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرشق 

األوسط” وذلك نهاية هذا األسبوع يومي الجمعة والسبت املوافق 
17 و18 نوفمرب وبقاء 4 أيام فقط تفصلنا عن سباق بابكو للتحمل 6 

ساعات.
وكان يف استقبال سائقي وفرق بطولة التحمل الذين وصلوا عىل منت 
رحالت مختلفة إىل مطار البحرين الدويل فريق الضيافة واالستقبال 

التابع لحلبة البحرين الدولية الذين رحبوا بقدوم سائقي والفرق 
إىل مملكة البحرين للمشاركة يف منافسات سباق بابكو للتحمل 6 

ساعات. 

أم الحصم            اتحاد رفع األثقال

أحرز نجم رياضة بناء األجسام 
عبدالواحد العصفور املركز 

األول وذهبية فئة املاسرتز لسن 
50 حتى 54 سنة لوزن فوق 
80 كيلوغراًما ضمن مشاركة 

املنتخب الوطني لبناء األجسام 
يف بطولة العامل للامسرتز 

التي تحتضنها مدينة بسرتيتا 
برومانيا، وذلك خالل الفرتة من 

10 حتى 13 من شهر نوفمرب 
الجاري.

وقّدم العصفور مستًوى مرشًفا 
لرياضة بناء األجسام البحرينية 
التي أثبتت كفاءتها من خالل 
الالعبني البحرينيني املتميزين 

الذين حققوا العديد من 
اإلنجازات املرشفة للمملكة 

يف مختلف املحافل الرياضية 

الدولية والعاملية، وهذا ليس 
بجديد عىل العبي البحرين 
املعروف مستواهم الفني 

الراقي واملتقدم كثريًا وخربتهم 
الواسعة يف هذا املجال والتي 

نافسوا بها أقوى الالعبني ونخبة 
العبي بناء األجسام من مختلف 

أنحاء العامل، وهو ما يؤكد 
املستوى الذي وصل إليه الالعب 

البحريني.
وقد أعرب البطل البحريني 

عبدالواحد العصفور عن 
سعادته الكبرية بهذا اإلنجاز 
املرشف، مؤكًدا أن املنافسة 

كانت قوية بني الالعبني 
املشاركني، إال أنه وضع نصب 
عينيه منصة التتويج واعتالئها 

باملركز األول وترشيف البحرين 

يف هذا املحفل الريايض العاملي، 
وعمت الفرحة والسعادة عىل 

البعثة البحرينية، حيث رفع 
هذا اإلنجاز معنويات الالعبني 

كثريًا، ووّجه العصفور شكره 
وامتنانه الجزيلني لكل من وقف 
معه وسانده معاهًدا الجميع أن 

يواصل طريقه من أجل حصد 
املزيد من اإلنجازات.

العصفور يخطف ذهبية الماسترز بعالمية بناء األجسام

من المنافسات

لعّل أكرث املواقف إجامًعا يف 
تاريخ دول الجامعة العربية، 
توافق الغالبية الساحقة من 

أعضائها عىل عدم التأهل إىل 
نهائيات كأس العامل لكرة القدم، 

يف تناقض واضح ملقولة “اتفق 
العرب عىل أال يتفقوا”.

وأما املوقف العريب فهو معروف 
عىل مر التاريخ إزاء بطولة 

كأس العامل، فكل 4 سنوات من 
املداوالت املضنية والحوارات 

الساخنة يف املستطيل األخرض، 

تظهر النتائج املعتادة بعدم 
صعود السواد األعظم من 

املنتخبات العربية إىل النهائيات 
التي تشهد منافسات شاقة بني 
210 دول موزعة عىل 6 قارات.

إال أن الشارع العريب وعىل غري 
العادة، يغرق مبشاعر الفخر 

واالعتزاز الكبريين، ولكن ليس 
احتفاء باتفاق الغالبية عىل قرار 

موّحد تجاه املونديال، وإمنا لرفض 
السعودية ومرص واملغرب وتونس 

مبدأ االستسالم لألمر الواقع يف 

مسرية الصعود إىل أهم األحداث 
الكروية يف املعمورة، وتأهل 

منتخباتها الكروية املستحق إىل 
مونديال روسيا 2018 ومتثيل 

األمة العربية ذات ال� 22 دولة.

أما دول “األمر الواقع” غري 
املتأهلة، فلن تغيب هي األخرى 

عن املونديال، ولكنها ستكتفي 
فقط بتأدية دور املتفّرج وإدارة 

“رموت” التلفزيون ملشاهدة 
نجوم العامل عرب القنوات املشفرة، 

فيام يدير املتأهلون منافسات 

اللعبة األكرث شعبية عىل كوكب 
األرض، علها تتعلم وتستفيد من 

التجربة.

وأمام هذه “اللحظة التاريخية” 
رغم بؤسها بعدم تأهل 18 
دولة للمرة املليون، ال تجد 

الشعوب العربية امُلحبطة خيارا 
غري استنهاض مشاعرها القومية 
واألحتفاء باألشقاء الذاهبني إىل 
روسيا، عىل أمل تتجاوز نكبات 
األمة التي تعيش يف زمن ُيكر 

فيه أبناؤها، وتسقط سهًوا 

عواصمهم، ويتذكرون بضمري 
غائب أنهم مل مييزوا لغتهم األم 
إال عندما عجز العجم عن نطق 

حرف الضاد.

وبالنظر إىل الجزء املمتلئ من 
الكأس رغم ضحالته، يعترب تأهل 

4 دول عربية لنهائيات كأس العامل 
إنجازًا كبريًا قل نظريه، فلم يصل 
سفراء للعرب إىل املونديال بهذا 
العدد منذ انطالق بطولة كأس 

العامل يف العام 1930، وهذا ما قد 
يستشعره األمني العام للجامعة 

العربية أحمد أبوالغيط أكرث من 
غريه، بعدما خطف بلده مرص 

تذكرة السفر إىل روسيا لتنهي فرتة 
طويلة من الغياب عن االستحقاق 

الكبري.

ولو دعا أبوالغيط لعقد قمة 
عربية طارئة ملناقشة هذه املسألة 

ملا عاتبه أحد، فقد خرجت 4 
دول عن اإلجامع العريب، ليس 

تعنتاً وإمنا لريسموا مالمح األمة 
العربية عىل ثلوج روسيا البيضاء 

يف الصيف املقبل.

أحمد كريم18 دولة عربية لم تتأهل لمونديال روسيا

لقطة

ahmed.kareem
@albiladpress.com

من لقاء الشباب والتضامن أمس )تصوير: خليل إبراهيم(

المقابي وخلف يعودان للبنفسج
البالد سبورت: من املؤمل أن يتواجد العبنا الدويل 

ونادي باربار محمد املقايب يف مباراة فريقه اليوم أمام 
أم الحصم ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري 

اليد. وستكون عودة املقايب لها شأنها الكبري لدى 
مدرب الفريق سيد عي فالحي بعد غياب الالعب 

يف املباريات االخرية لتواجده خارج مملكة البحرين، 
كونه يعترب عنرصاً مؤثراً يف الشقني الدفاعي والهجومي 
ستصب ملصلحة املدرب يف ترتيب بعض اوراقه الفنية 

وخصوصا ان مواجهته هذا املساء تعترب قوية. واألمر ذاته للحارس عيىس خلف 
الذي غاب يف الجوالت السابقة للسبب نفسه، وعودته ستزيد الثقة للجهازين 

الفني واإلداري والالعبني جميعا مبا فيهم الحارسان عي الطويل املنتدب من 
نادي االتحاد وابن القلعة البنفسجية قاسم الشويخ.

مباراتا اليوم.. وأم الحصم يرفض التأجيل
البالد سبورت: تستكمل الجولة الرابعة بإقامة لقاءين، يلتقي يف األوىل أم الحصم 

مع باربار يف متام الساعة 5.30 مساًء وتليها لقاء يجمع توبي واألهي عند 
الساعة 7 وذلك عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ويربز اللقاء األول بشكل كبري مساء اليوم، كون مواجهات الفريقني البارباري 
وأم الحصم دامئاً ما تحظى بالرعة واإلثارة والندية حتى الدقائق األخرية رغم 
كوكبة النجوم التي ميتلكها البنفسج. باربار )9 نقاط( يستهدف النقاط الثالث 

ملواصلة مشواره بالصدارة فيام أم الحصم )7 نقاط( يأمل تعويض خسارته 
السابقة بالفوز اليوم ومزاحمة باربار عىل املراكز األمامية.

وعلم “البالد سبورت” أن نادي باربار قد طلب تأجيل لقاء اليوم بسبب وفاة 
أمني الر بالنادي سابقاً املهندي عي الشويخ، وقد تحصل عىل موافقة اتحاد 
اللعبة ولكن نادي أم الحصم رفض التأجيل وأرص عىل إقامة اللقاء يف موعده.
أما اللقاء الثاين، فإن الكفة متيل لالعبي األهي )5 نقاط( املدججني بالنجوم 

لتحقيق الفوز الثاين عىل التوايل والتقدم مبركزه لألمام، وذلك عىل حساب توبي 
)نقطتني( املتأثر بالغيابات الواسعة يف صفوفه، ويأمل أن يظهر باملستوى املريض 

لدى منتسبيه ويخرج بنتيجة تحقق طموحه.

محمد المقابي 

حقق فريق الحالة فوزاً 
متوقعاً عىل نظريه مدينة 
عيىس وبنتيجة )50/81( 

يف اللقاء أقيم بينهام مساء 
أمس )األحد( لحساب الجولة 
العارشة من الدور التمهيدي 
لدوري أندية الدرجة األوىل 

لكرة السلة.
وجاءت نتائج األشواط األربعة 

كاآليت: األول للحالة 4/25، 
الثاين للمدينة 5/22، الثالث 
للحالة 10/33، الرابع للحالة 

14/18، ليصبح رصيد الحالة 
15 نقطة، فيام مدينة عيىس 

بخسارته الخامسة  أصبح 
رصيده 10 نقاط.

وبرز يف صفوف الحالة الالعب 
أحمد جامل بتسجيله 29 

نقطة منها 4 ثالثيات وتاله 
عي جعفر مسجاًل 16 نقطة 

منها 4 ثالثيات، فيام كان 
محمود عزيز األبرز يف صفوف 

مدينة عيىس بتسجيله 23 
نقطة وتاله حبيب سامي 

مسجاًل 10 نقاط.
ويف اللقاء األول، مل يجد 

املحرق أدىن صعوبة يف تحقيق 
الفوز السابع له بالدوري 
والثاين عىل التوايل بعدما 
تغلب عىل الحد بنتيجة 

.)41/121(
وجاءت نتائج األشواط كلها 

للمحرق: األول 13/30، الثاين 
9/31، الثالث 13/27، الرابع 
6/33، وعىل إثر ذلك ارتقى 

املحرق برصيده اىل 15 نقطة، 

فيام أصبح رصيد الحد 9 نقاط 

بخسارته التاسعة عىل التوايل.

وتختتم منافسات الجولة 

اليوم )االثنني( بإقامة مباراتني، 

يلتقي يف األوىل سامهيج )8 

نقاط( مع األهي )17 نقطة( 

يف متام الساعة 6 مساًء وتليها 

لقاء يجمع سرتة )11 نقطة( 

والنجمة )11 نقطة( عند 

الساعة 7.45 وذلك عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

زي���ن السلة ب����دوري  ي��ف��وزان  ال��ح��ال��ة وال��م��ح��رق 
البالد سبورت

من لقاء الحالة ومدينة عيسى



حرص النائب األول رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة الرئي��س الفخ��ري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
BMMAF رئي��س اللجنة العليا املنظمة 
ألس��بوع بريف الدويل للقتال والنس��خة 
الرابع��ة لبطول��ة الع��امل لفن��ون القتال 
املختلط��ة لله��واة س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة عىل زي��ارة مقاتيل 
املنتخب الوطني يف مقر اقامتهم بفندق 

جولدن توليب.
ولدى وصول سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة كان يف استقباله رئيس االتحاد 
ال��دويل لفنون القت��ال املختلطة كاريث 
ب��راون وأعض��اء مجل��س إدارة االتحاد 
ال��دويل، حيث التقى س��موه مع مقاتيل 
املنتخ��ب الوطن��ي والجهازي��ن الفن��ي 
واإلداري للمنتخ��ب واس��تمع اىل رشح 
عن آخ��ر اس��تعدادات املنتخب لخوض 
غ��ار البطول��ة وطموحاته��م الرامي��ة 
اىل تحقي��ق مراكز متقدم��ة يف البطولة 
كا أطلع س��موه عىل اإلج��راءات التي 
اتخذها مقاتيل املنتخب إلنهاء إجراءات 

التسجيل للبطولة.
وقال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة وهو يخاطب مقات��يل املنتخب 
“ نث��ق كثريا يف ق��درة مقات��يل اململكة 
عىل تجاوز التحديات مها كربت وش��ق 
طريقهم بص��ورة واضحة نح��و تحقيق 
املزيد م��ن اإلنجازات ململك��ة البحرين 
خاص��ة وإن املنتخ��ب يض��م مجموعة 
متجانس��ة من املقاتل��ن أصحاب الخربة 
الواس��عة والش��باب الواعدي��ن والذين 
ش��اركوا يف صن��ع انج��از املنتخ��ب يف 
الس��نوات املاضية ومتكن��وا من تحقيق 
العديد من امليداليات امللونة يف مختلف 
البط��والت وه��ي إنجازات س��تكون بال 
ش��ك حافزا قويا للمنتخب لتأكيد تفوق 
فنون القتال املختلطة البحرينية وتعزيز 

مكانتها العاملية”.
وتابع س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة “ن��درك جيدا أن املنافس��ة عىل 
املراك��ز املتقدم��ة يف البطول��ة العاملية 
لن يك��ون س��هال يف ظل ارتفاع س��قف 
لجميع  امل��روع  والطم��وح  املنافس��ة 

املقاتلن إلحراز اللقب لكننا واثقون من 
قدرة أبن��اء البحرين عىل مواجهة جميع 
التحديات وتخطيه��ا وتحويلها اىل نقطة 
انطالقة نحو مس��رية متميزة يف البطولة 
التي س��يتابعها جمعا غفري من الجاهري 

البحرينية والعاملية”.
وأضاف سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة “إن االرسة الرياضي��ة البحرينية 
تق��ف اىل جان��ب مقات��يل املنتخب يف 
مس��ريتهم بالبطول��ة ونأم��ل أن يظه��ر 
الفريق بش��كل فن��ي رائ��ع يتمكن من 
خالله تحقي��ق نتائج باه��رة تضاف اىل 
سلس��لة اإلنجازات البحرينية يف مختلف 

األلعاب الرياضية”.

مدرب منتخبنا: العبونا مؤهلون 
للظفر بالميداليات

 أع��رب م��درب منتخبنا لفن��ون القتال 
املختلط��ة ال��رويس إيلدار ع��ن ثقته يف 
جميع العبي منتخبنا يف الفوز بامليداليات 
يف بطولة العامل لفن��ون القتال املختلطة 
لله��واة بن��اء ع��ىل تقييم��ه للمرحلتن 
السابقة والحالية من اإلعداد واالستعداد 

الذهني والرتكيز الكبري لدى املقاتلن.
وقال إيل��دار: يف جمي��ع األوزان نتطلع 
إىل الف��وز بامليداليات، ب��ل نتوقع الفوز 
مبيدالي��ات ذهبي��ة؛ وذلك ألنن��ا اخرتنا 
أفض��ل الالعب��ن املقاتل��ن يف كل وزن، 
وتدربنا بقوة لتحقيق هذا الهدف الذي 
وضعناه، ونأمل تحقيقه يف حلبات القتال 
عند انطالق املنافس��ات، وسنسعى بقوة 

من أجله بفضل تكات��ف جميع الجهود 
والدع��م الكب��ري ال��ذي يلق��اه املنتخب 
املجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب  م��ن 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأضاف إيل��دار: تزداد فرصن��ا يف الفوز 
بامليدالي��ات عندم��ا نعمل بج��د وقوة 
ليتحقق الهدف املوضوع لنا من االتحاد 
والجه��از الفني، ومل نخرت العباً ال حظوظ 
له يف الفوز، لكن املنافسة ستكون قوية، 
فكا اخرتنا أفضل مقاتلينا فإن املنتخبات 
األخرى دون ش��ك عملت ال��يء ذاته، 
لكنن��ا نع��رف قدراتنا وم��دى جهوزية 

العبينا.
وأوض��ح إيلدار أن االتحاد واملدربن منذ 
ف��رتة بعيدة كان كل منهم يخطط لذلك، 
وعملنا بش��كل طويل عىل هذا األساس، 
والعبون��ا جاه��زون ونرم��ق يف عيونهم 
الح��اس لتكمل��ة العمل ال��ذي بدأناه، 
ومع توقف التدريب��ات كعادة املقاتلن 
يف األي��ام القليلة التي تس��بق مثل هذه 
البط��والت يأخذ العمل منح��ى آخر، إذ 
يس��عى كل الع��ب إىل االستش��فاء من 
اإلصاب��ات، وهي قليلة ج��داً يف صفوف 
منتخبنا وال ميكن اعتبارها معيقة لالعبن 
عن املش��اركة، والعمل يتجه قبل املوعد 
لتخفيض الوزن لدى بعض الالعبن ممن 

مل يصلوا إىل الوزن املطلوب.

حمزة: سنترجم جهود االتحاد على 
منصات التتويج

أثن��ى الع��ب منتخبن��ا لفن��ون القت��ال 
املختلط��ة حم��زة املغ��ريب ع��ىل جهود 
االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
وسمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
يف تجهي��ز املنتخب قبل البطولة العاملية 
وق��ال إن التعاقد مع م��درب من أفضل 
املدربن يف العامل يعترب أم��راً رائعاً يدلل 
ع��ىل علو الهمة والجدية يف وضع اس��م 
البحرين عىل خارطة العامل يف لعبة فنون 

القتال املختلطة.
وأضاف املغ��ريب إن دعم االتحاد لالعبن 
وتش��جيعهم س��يؤيت مث��اره يف البطولة، 
وه��و ما نتمناه لرتجم��ة كل الجهود إىل 

انجازات.
وأبدى املغريب ثقت��ه يف قدراته وقال إنه 
يتطلع للفوز بإحدى امليداليات ويأمل أن 
تكون ذهبية قياس��اً بجهوزيته ومقدرته، 
مضيفاً: مل أصل إىل الوزن املطلوب، لكن 

هذا ليس ش��يئاً كب��رياً أو بالغ الصعوبة، 
فم��ع اق��رتاب موع��د انط��الق البطولة 

سيكون كل يشء عىل ما يرام.
وأش��ار املغريب إىل أن البطولة تقام للمرة 
األوىل يف الرق األوسط وقال إنه بفضل 
الجمهور البحريني سيكون العبو املنتخب 
بحجم الثقة التي تتوقعونها، وبالنسبة يل 
أطمح ملواصلة العمل وحصد امليداليات، 
فقد ش��اركت يف بطولة أوروبية مفتوحة 
أقيمت يف جنوب افريقيا قبل ثالثة أشهر 
تقريباً ونل��ت امليدالي��ة الذهبية، وقبل 
ذل��ك لعبت يف التش��يك بطولة قوية يف 
ش��هر نوفمرب من العام املايض وفزت يف 
أول مب��اراة وخرست يف الثانية ومل أوفق 
يف صعود منصة التتويج لكنني استفدت 
كثرياً الرتفاع مس��توى الالعبن والبطولة 

بشكل عام.

يعقوب: دعم سمو الشيخ خالد 
يدفعنا للتألق

أبدى الع��ب منتخبن��ا الوطن��ي لفنون 

القت��ال املختلط��ة عيل يعق��وب تفاؤله 
بتحقيق نتائج متمي��زة لالعبي املنتخب 
يف بطولة العامل لفن��ون القتال املختلطة 
لله��واة مرجع��اً ذل��ك إىل املجهود الذي 
بذل��ه الفريق يف معس��كره التدريبي يف 

الشيشان.
وقال يعقوب: البطول��ة تحتاج إىل جهد 
كبري؛ ألن كل العب عليه أن يشعر بحجم 
املس��ؤولية لتمثيله البحري��ن، وعليه أن 
يس��عى لتريف اململكة وعكس صورة 
اإلعداد املتميز يف املعس��كرين الخارجي 

والداخيل من خالل الظفر بامليداليات.
وأض��اف يعق��وب: الصعوبة ليس��ت يف 
مباري��ات البطول��ة رغم قوة املنافس��ن 
ومترس��هم، بل تكمن يف النظ��ام الغذايئ 
الص��ارم إلنق��اص ال��وزن قب��ل خ��وض 
البطول��ة، أم��ا يف املعس��كر فق��د بذلنا 
مجه��وداً مضاعف��اً وقوي��اً يف التدريب، 
لذلك س��تكون املنافسات س��هلة قياساً 

بالجدية التي ظهر عليها الجميع.
ويرى يعقوب أن بعض العوامل ستساعد 
عىل تألق املنتخب وأهمها دعم ومتابعة 
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س األعىل 
للش��باب والرياض��ة الرئي��س الفخ��ري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
وتوفريه كل متطلبات اإلعداد واملشاركة 

يف البطولة العاملية.
وأضاف يعق��وب ان لتش��جيع ومؤازرة 
االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
خصوص��اً م��ن الرئي��س خال��د الخياط 
وبوقف��ة الجمه��ور البحريني س��يحقق 
العب��و املنتخ��ب نتائج ب��ارزة بناء عىل 
حج��م الدع��م الكب��ري لالعب��ن، وذلك 
اس��تناداً إىل استعدادات الالعبن وارتفاع 
مع��دالت اللياقة، وبالنس��بة يل آمل أن 
أتوج مجهودات الجميع مبيدالية ذهبية.

وأوض��ح يعقوب أن الح��اس ارتفع مع 
اقرتاب موعد البطولة واللعب عىل أرض 
مملكة البحرين، مثمناً الدعم الكبري من 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يف 
التعاق��د مع مدرب��ن متميزين يعملون 
ع��ىل تجهي��ز الالعبن بأفض��ل القدرات 

والخربات.

أفتتح سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة ممث��ل جاللة املل��ك لألعال 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية منافس��ات أس��بوع 
بريف الدويل للقت��ال و الذي يتضمنه 
بطول��ة العامل لفنون القت��ال املختلطة  
للهواة و النس��خة التاس��عة من بريف 
، وذلك بحضور س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة النائ��ب األول رئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
 BMMAF لفن��ون القت��ال املختلط��ة
رئيس اللجنة املنظمة العليا ، و س��مو 
الش��يخ فيص��ل ب��ن راش��د آل خليفة  
رئي��س االتح��اد املل��ي للفروس��ية و 
س��باقات القدرة و سمو الشيخ خليفة 
بن عيل بن عيىس آل خليفة وس��عادة 
الس��يد كارث ب��راون رئي��س االتح��اد 
الدويل لفنون القت��ال املختلطة للهواة 
و س��عادة الس��يد هش��ام بن محمد 
الجودر وزير شئون الشباب و الرياضة 
و ع��دد من أعضاء مجل��ي  النواب و 
الش��ورى و كب��ار املس��ؤولن بالقطاع 
الش��بايب و الري��ايض  ، و ذل��ك بصالة 
مدين��ة خليف��ة الرياضية ، مبش��اركة 
51 منتخ��ب من مختل��ف دول العامل 
، بتنظي��م من قبل االتح��اد البحريني 
لفنون القتال املختلطة و بالتعاون مع 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن 
 khk mma حم��د آل خليفة و منظمة
IM�    بأرشاف االتحاد ال��دويل للعبة

. MAF
ورحب س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليفة بالوفود املش��اركة يف أسبوع 
بريف الدويل للقتال ، و الذي انطلقت 
فعاليات��ه ي��وم أم��س وتس��تمر حتى 

التاس��ع عر من الشهر الجاري، وقال 
سموه إن مملكة البحرين كسبت ثقة 
االتحادات الدولية والقارية يف مختلف 
األلعاب الس��تضافة البط��والت بفضل 
مقدرة ش��بابها وكوادره��ا عىل تنظيم 

الفعاليات بجدارة.
وأوضح س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة يف حدي��ث ل��ه مبناس��بة 
حفل االفتتاح أن بطول��ة العامل لفنون 
القتال املختلطة للهواة ستزيد من ثقة 
االتح��ادات الدولية يف مملكة البحرين 
وس��تدلل عىل نجاح أبن��اء البحرين يف 
تطوي��ع الصع��اب وإنج��از األعال يف 
وقتها وتس��هيل مهمة ضيوف اململكة، 
األم��ر ال��ذي سيكس��بها الكث��ري م��ن 
الخربات بفض��ل العمل املمنهج للجان 
البطولة والتواصل بن رؤساء اللجان مبا 
يخدم العمل وُيظهر البطولة بالش��كل 

املطلوب.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة إن حفل افتت��اح البطولة كان 
مبهراً ورائعاً ب��كل املقاييس وبالتأكيد 
فإن ه��ذا األمر يعطي االنطباع الكامل 
ب��أن البطولة س��تكون ناجح��ة ، وإن 
هنال��ك عم��اًل كب��رياً تقوم ب��ه جميع 
اللجان العاملة يف البطولة، وأش��ار إىل 
أن فقرات حفل االفتتاح كانت سلس��ة 

ومعربة وأبهرت الجميع.
وبع��د أن نجحت مملك��ة البحرين يف 
الحص��ول عىل حق اس��تضافة البطولة 
أصبح��ت أنظار واحد وخمس��ن دولة 
م��ن دول الع��امل متجة نح��و حلبات 
الن��زال يف مملكتنا الحبيب��ة وهو أحد 
أجزاء النج��اح، لذلك عىل كل العاملن 
يف لج��ان البطولة العم��ل بجد لتكملة 
فص��ول النج��اح حتى موع��د مغادرة 
الضيوف للمملكة ل��رتك انطباع متميز 

يعكس طيبة شعب البحرين تجاه كل 
من يطأ أرض اململكة.

وأشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بجهود س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة يف نر اللعبة وتوسيع 
قاعدتها وحرصه ع��ىل إرشاك منتخب 
البحري��ن يف البط��والت لرف��ع خربات 
مقاتليه يؤك��د جديته يف وضع اململكة 
عىل الخارطة العاملية يف اللعبة، مؤكداً 
س��موه أن تنظيم أسبوع بريف الدويل 
للقتال و اس��تضافة بطولة العامل لفنون 
القت��ال املختلط��ة ع��ىل أرض مملكة 
البحري��ن يش��كل دافعاً قوي��اً لنجوم 
منتخ��ب البحري��ن للتأل��ق ومواصلة 
ومنافس��ة  القوية  املس��تويات  تقديم 

أفضل الالعبن.
ونّوه س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بجه��ود رئيس االتح��اد الدويل 

فنون القت��ال املختلطة الس��يد كارث 
ب��راون يف من��ح الفرص��ة لالتح��ادات 
الراغب��ة يف ن��ر اللعب��ة م��ن خالل 
تنظيم البطوالت، متمنياً أن يكون هذا 
االس��بوع نقطة تح��ول ومرحلة مهمة 
وجديدة للعبة، خصوصاً وأنها تش��كل 
فرص��ة لالعب��ن واملقاتل��ن البحرينن 
اله��واة و املحرتفن إلثب��ات جدارتهم 

بتمثيل املنتخب.

ناصر بن حمد يعلن افتتاح الحدث 
العالمي

أعلن ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وشؤون الشباب رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة افتتاح أسبوع بريف الدويل 
وبطولة العامل لفن��ون القتال املختلطة 
للهواة وذلك مساء يوم أمس عىل صالة 

مدينة خليفة الرياضية وس��ط حضور 
جاهريي كبري.

وعرضت اللجنة املنظمة للبطولة فيلا 
عن البطولة لقي استحس��ان الجاهري 
إذ ُعرض��ت خالل��ه بع��ض اللقط��ات 
لبط��والت س��ابقة ومقتطف��ات م��ن 
حديث لس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة، ثم عرضت طالبات مدرسة 
حفص��ة اإلبتدائية للبن��ات لوحة فنية 
وطني��ة جميل��ة، وبعد دخ��ول الفرق 
املشاركة إىل الصالة ألقى رئيس االتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة خالد 
عبدالعزي��ز الخياط كلمة عن البطولة، 
وبع��د ذلك كانت هنال��ك كلمة أخرى 
لرئي��س االتحاد الدويل لفن��ون القتال 

املختلطة كارث براون.
وألقت العبة منتخبن��ا الوطني لفنون 
القتال املختلطة فاطمة البورشيد قسم 

البطول��ة، إىل جان��ب قس��م آخر من 
كاندريز  موتوم��ي  األمريكية  الالعب��ة 
وقس��م لرئي��س لجن��ة الح��كام مارك 

غوداردو.
وبعد انرصاف املنتخبات قدمت الفرقة 
املوسيقية للرطة فقرة موسيقية نالت 
استحسان الحضور، بعدها قدم الفنان 
البحريني املش��هور فليب أغنية بهذه 

املناسبة.

ناصر بن حمد يفتتح “األكسبو”

افتتح سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة يوم أمس، وضمن فقرات الحفل 
االفتتاح��ي منطقة “األكس��بو” والتي 
تتضمن العديد م��ن الفعاليات الهامة 
والتي ستش��كل واحدة من أهم األمور 
املرافق��ة للبطول��ة، إذ تض��م املنطقة 
معرضاً للصور باإلضافة ملعرض ملختلف 
األدوات الهامة املس��تخدمة يف األنواع 
املختلف��ة م��ن الرياض��ات، باإلضاف��ة 
لبعض األنشطة الهامة املتعلقة بالرتفيه 

العائيل لجاهري البطولة.

القرعة تحدد مصير المواجهات

بحض��ور رئيس االتحاد ال��دويل لفنون 
القتال املختلطة كاريث براون والرئيس 
التنفيذي لالتحاد الدويل لفنون القتال 
املختلط��ة )IMMAF( الس��يد دنزين 
وايت وأعض��اء مجل��س إدارة االتحاد 
ال��دويل وم��دراء املنتخب��ات أقيم��ت 
مراس��م قرعة النس��خة بطول��ة العامل 
لفنون القتال املختلطة ، والتي حددت 
مصري مواجهات املقاتلن حسب الفئة 
التي يش��ارك فيها املقاتل قبل انطالق 
املنافسات ، جاء ذلك بعد أنتهاء حفل 
أفتت��اح البطولة بصال��ة مدينة خليفة 

الرياضية .

خالد بن حمد: نثق في قدرة مقاتلي المنتخب على تخطي التحديات 

ناصر بن حمد: البحرين جديرة بتنظيم البطوالت.. وحفل االفتتاح دليل على ذلك

س��موه زار المقاتلين في فن��دق جولدن توليب

العال��م بطول��ة  و  للقت��ال  الدول��ي  بري��ف  أس��بوع  ف��ي  بالمش��اركين  رح��ب 

البطول��ة س��تزيد م��ن ثق��ة االتح��ادات الدولية ف��ي مملك��ة البحرين

اللجنة اإلعالمية                بطولة العالم لفنون القتال المختلطة

اللجنة االعالمية            أسبوع بريف الدولي للقتال 

تحظى استضافة مملكة البحرين ألسبوع 
بريف الدويل للقتال وبطولة العامل لفنون 

القتال املختلطة للهواة، ابتداًء من يوم 
أمس حتى 19 نوفمرب الجاري تحت 

رعاية كرمية من قبل ممثل جاللة امللك 
لألعال الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، والتي يرف 
IM�  ىلىل تنظيمها االتحاد الدويل للعبة
MAF بالراكة مع االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة بالتعاون مع 

املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، تحظى باهتام سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والذي 
أعطى توجيهاته للجنة األوملبية البحرينية 

بتوفري أفضل الخدمات وكامل الدعم 
للجنة املنظمة العليا من أجل كتابة 

النجاح الستضافة مميزة ململكة البحرين 
خصوصاً أن أسبوع بريف الدويل وبطولة 

العامل لفنون القتال املختلطة للهواة 
ستقام يف اململكة والرق األوسط للمرة 

األوىل.
وأكد األمن العام للجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن عسكر أن اللجنة 
األوملبية حريصة عىل تنفيذ توجيهات 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

بتقديم كامل الدعم من أجل نجاح 
البطولة والتي ستساهم برفع سقف 
الطموحات والتأكيد عىل أن مملكة 
البحرين قادرة عىل استضافة كافة 
البطوالت الكربى، مبيناً أن اململكة 

أصبحت عىل موعد هام بهذه االستضافة 
السيا أن أنظار العامل توجهت نحو 

اململكة طوال الفرتة التي سبقت البطولة 
وسيتواصل ذلك أثناء إقامتها أيضاً.
وأوضح عسكر أن اللجنة األوملبية 

البحرينية عىل ثقة كبرية بالقدرات 
الشبابية التي تضمها اللجان العاملة ومن 

فوقها اللجنة املنظمة العليا التي متتلك 
كفاءات عالية قادرة عىل إخراج البطولة 

بأفضل صورة تنظيمية، وقال: “كانت 
اللجنة األوملبية عىل متابعة مستمرة مع 
اللجنة املنظمة، حيث أن هذه البطولة 

ستعكس مدى القدرات العالية التي 
متتلكها اململكة باستضافة شتى البطوالت 

العاملية”.
وأضاف “الجهود الكبرية التي يبذلها سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة BMMAF تؤكد 
حرص سموه عىل جعل مملكة البحرين 
واجهة حقيقية لهذه اللعبة التي شهدت 
تطور كبري منذ تدشن االتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة برئاسة خالد 
الخياط، ونحن بدورنا يف اللجنة األوملبية 

البحرينية حريصن عىل دعم اللعبة 
واملساهمة بانتشارها عىل نطاق واسع”.
وذكر عبدالرحمن عسكر أن لعبة فنون 

القتال املختلطة تحظى مبتابعة كبرية من 
الشارع الخليجي ويف الرق األوسط، 

وستكون استضافة اململكة فرصة لهؤالء 
املحبن للعبة مبتابعتها وحضورها عىل 

صالة مدينة خليفة الرياضية، متمنياً كل 

التوفيق والنجاح للجنة املنظمة العليا 
بإخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.

وأشاد عبدالرحمن عسكر بالجهود 
الكبرية التي بذلتها وزارة شؤون الشباب 

والرياضة برئاسة الوزير هشام الجودر 
وحرص الوزارة عىل تهيئة االجواء املثالية 

للبطولة وتقديم كامل الدعم.
وكان األمن العام املساعد للمجلس 

األعىل للشباب والرياضة االمن العام 
للجنة األوملبية عبدالرحمن عسكر قد 

حرص عىل متابعة كافة األمور املتعلقة 
باستضافة البحرين هذا الحدث العاملي، 

وخاصة يف األيام األخرية، إذ زار صالة 
مدينة خليفة الرياضية مرتن، واطلع 

عىل كافة الرتتيبات والتجهيزات املتعلقة 
بالبطولة، حيث استمع لرح مفصل 
من اللجنة املنظمة العليا حول آلية 

العمل يف الفرتة املاضية ومدى جاهزية 
كافة اللجان العاملة يف البطولة النطالق 
الحدث العاملي، وكذلك تواجد يف املؤمتر 
العام الخاص بالبطولة يوم أمس األول، 

وأيضاً يف حفل االفتتاح أمس.

عسكر: حريصون على تنفيذ توجيهات ناصر بن 
حمد بدعم وتوفير احتياجات البطولة

االثنين 13 نوفمبر 2017 
24 صفر 1439

العدد 3317 19 sports@albiladpress.comرياضة االثنين 13 نوفمبر 2017 
24 صفر 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3317 رياضة

اللجنة المنظمة تثني على تعاون الصحف المحلية
حرص فريق العالقات العامة ببطولة العامل لفنون القتال املختلطة 
بقيادة فواز شمسان عىل زيارة الصحف املحلية الصادرة باللغتن 

العربية االنجليزية.
ووعدت إدارات الصحف بتخصيص مساحة متميزة لنر أخبار 

وتغطيات البطولة للمساهمة يف إنجاح استضافة اململكة للحدث 
العاملي الذي يخرج للمرة األوىل منذ ثالث سنوات من الواليات 

املتحدة األمريكية ويتجه للرق األوسط.
وأشادت لجنة العالقات العامة ببطولة العامل بتعاون الصحف املحلية 

خصوصاً وأن مسؤوليها عززوا رشاكتهم مع االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة من قبل وسيتم هذه املرة التأكيد عىل ذلك عن طريق 

تخصيص مساحة واسعة للرسالة اليومية التي ستصدر عن اللجنة 
اإلعالمية.

وملس فريق لجنة العالقات العامة تعاوناً واضحاً من األقسام الرياضية 
قبل البطولة وخاللها عرب نقل وقائع املنافسات لتكتمل عوامل النجاح 
وتتجسد عىل أرض الواقع أمام االتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة 
الذي يتطلع لنسخة ناجحة عىل غرار البطوالت الثالث املاضية التي 

أقيمت يف الواليات املتحدة األمريكية.
تفاعل الصحف املحلية هو من سيوصل الصورة والكلمة إىل محبي 
رياضة فنون القتال املختلطة وسريفع وترية التحدي بن الالعبن عرب 

ترصيحات املقاتلن وتحفيز الجاهري يف البحرين ودول الخليج العريب.
وينظر اتحاد فنون رياضات فنون القتال املختلطة إىل جميع الركاء 

عىل أنهم األعمدة التي يستند عليها يف بطولة العامل، ويف ختام 
الزيارات سّلمت لجنة العالقات العامة تذاكر دخول الصالة وبدأت 

الصحف تنر مسابقة لقراء وتقدم التذاكر للفائزين من باب الرتويج 
للبطولة.

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل زيارته لالعبين

أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة النائب األول رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لفنون 

القتال املختلطة BMMAF رئيس 

اللجنة املنظمة العليا ، عىل أهمية 

إقامة البطولة عىل أرض مملكة 

البحرين باعتبارها تشكل فرصة 

حقيقية لنر هذه اللعبة يف أوساط 

الشباب البحريني باإلضافة اىل تعزيز 

مكانة مملكة البحرين كمركز لرياضة 

فنون القتال املختلطة يف منطقة 

الرق األوسط.

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة يف ترصيح له مبناسبة افتتاح 

أسبوع بريف الدويل للقتال “نثمن 

دعم سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة ورعايته لهذه البطولة 

التي تؤكد حرص سموه عىل تطوير 

الرياضة البحرينية بصورة عامة 

ورياضة فنون القتال املختلطة عىل 

وجه الخصوص وجعل البحرين مقر 

لهذه الرياضة عالوة عىل دعم سموه 

الواضح ملقاتيل املنتخب ووقوفه اىل 

جانبهم يف مسريتهم نحو التحضري 

واالعداد للبطولة”.  

وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة “لقد حققت مملكة البحرين 

نجاحا رائعا يف حفل االفتتاح وهذا 

دليل واضح عىل قدرة شباب البحرين 

عىل بذل الجهود الكبرية والتصدي 

ألعباء استضافة البحرين للبطولة 

العاملية وحرصهم الدائم عىل عكس 

الصورة الناصعة عن اململكة وشبابها.

وتابع سموه الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة “تشكل البطولة مساحة 

خصبة اللتقاء مقاتيل العامل تحت 

مظلة واحدة وسقف واحد عىل أرض 

مملكة البحرين يتنافسون من أجل 

تحقيق العديد من األلقاب العاملية 

يف ظل ارتفاع سقف الطموحات لدى 

مقاتيل جميع الدول ونأمل أن يكون 

للمنتخب الوطني نصيب من هذه 

امليداليات وثقتنا كبرية يف مقاتيل 

اململكة الذين يتكؤون عىل رصيد 

وافر من اإلنجازات والخربة حصدوها 

جراء مشاركتهم يف مختلف البطوالت 

العاملية والتي ستؤهلهم اىل حصد 

املراكز املتقدمة”.

وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة “ نشعر بالفخر واالعتزاز 

بأن تكون مملكة البحرين الدولة 

األوىل التي تستضيف هذه البطولة 

العاملية بعد أن أقيمت ثالث نسخ 

منها يف الس فيغاس االمريكية ومتكنا 

من تحطيم جميع األرقام الخاصة 

بالبطولة كا أننا نطمح بأن تكون 

مملكة البحرين االنطالقة الحقيقية 

نحو انضام لعبة فنون القتال 

املختلطة اىل األرسة األوملبية الدولية”.

خالد بن حمد: افتتاح باهر يعبر عن أصالة البحرين وتقاربها مع مختلف دول العالم
س��موه: نأمل لجمي��ع المقاتلين بالتوفيق و النجاح ف��ي بلدهم الثاني



)وكاالت(: تشهد نسخة كأس 
العامل لكرة القدم 2018 يف روسيا، 
مشاركة 4 منتخبات عربية، وذلك 

للمرة األوىل يف تاريخ النهائيات، 
بعد ضامن املغرب وتونس تأهلهام 
السبت، لينضام بذلك إىل السعودية 

ومرص.
وكان العدد األكرب للمنتخبات 

العربية يف نسخة واحدة لكأس 
العامل 3، وسجل مرتني: مونديال 

1986 يف املكسيك )املغرب، الجزائر، 
والعراق(، ومونديال 1998 يف فرنسا 

)املغرب، السعودية، وتونس(.
وغالباً ما كانت املشاركة العربية 
يف كأس العامل توزع بني منتخب 

واحد )مرص يف 1934، املغرب 
1970، تونس 1978، الجزائر 

يف 2010 و2014(، بينام شارك 
منتخبان يف كل من مونديال 

1982 )الكويت والجزائر(، و1990 
)مرص واإلمارات(، و1994 )املغرب 

والسعودية(، و2002 )السعودية 
وتونس( و2006 )السعودية 

وتونس(.
ويف ماييل أبرز محطات املنتخبات 

العربية إىل مونديال 2018:

السعودية 

كانت السعودية يف الخامس من 
سبتمرب املايض، أول املتأهلني العرب 
إىل النهائيات، وذلك للمرة الخامسة 
يف تاريخها واألوىل منذ 2006، بعد 

فوزها عىل اليابان 1 - صفر يف 

الجولة األخرية من الدور الثالث 
الحاسم للتصفيات اآلسيوية.

وحلت السعودية برصيد 19 نقطة، 
ثانية خلف اليابان يف املجموعة 

اآلسيوية الثانية التي ضمت أيضاً 
أسرتاليا واإلمارات العربية املتحدة 
والعراق وتايالند. ومتكنت اململكة 

العربية السعودية من تحقيق 6 
انتصارات من 10 مباريات، مقابل 

تعادل و3 خسارات.
وتأهلت السعودية إىل املونديال 

للمرة األوىل عام 1994 يف الواليات 
املتحدة، وبلغت دور الـ 16. 

كام شاركت يف كأس العامل 1998 
)فرنسا(، و2002 )كوريا الجنوبية 
واليابان( و2006 )أملانيا(، حيث 

خرجت يف املرات الثالث من الدور 
األول.

مصر

يف الثامن من أكتوبر املايض، حقق 

املنتخب املرصي لكرة القدم انجازًا 
طال انتظاره لنحو ثالثة عقود، 

بضامن التأهل إىل نهائيات كأس 
العامل للمرة األوىل منذ عام 1990.
وفاز املنتخب املرصي عىل ضيفه 

الكونغو 1-2، بفضل ركلة جزاء يف 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الضائع لالعب ليفربول اإلنجليزي 

محمد صالح، ليتحول استاد الجيش 
يف برج العرب باالسكندرية إىل مد 

أحمر يحتفي ببلوغ »الفراعنة« 
كأس العامل للمرة الثالثة بعد 1934 
و1990، علاًم أن املنتخب خرج يف 

املرتني من الدور األول.
وضمنت مرص صدارة املجموعة 
اإلفريقية الخامسة أمام أوغندا 

وغانا والكونغو.

المغرب

متكن املغرب من بلوغ كأس العامل 
للمرة األوىل منذ 20 عاًما والخامسة 

يف تاريخه، بفوزه عىل مضيفه كوت 
ديفوار 2 -صفر يف 11 نوفمرب، 

ليضمن صدارة املجموعة االفريقية 
الرابعة أمام كوت ديفوار والغابون 

ومايل.
وكان املنتخب املغريب يف حاجة إىل 
التعادل فقط لبلوغ العرس القاري 
للمرة األوىل منذ مونديال 1998، 
علاًم أن أفضل نتيجة للمغرب يف 
كأس العامل تعود إىل 1986 عندما 

بلغ دور الـ 16.
وحسم املغرب صدارة املجموعة 
الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق 4 

نقاط أمام كوت ديفوار. 

تونس

بلغ املنتخب التونيس نهائيات 
كأس العامل للمرة الخامسة يف 

تاريخه واألوىل منــذ العام 
2006، بتعادله مع ضيفه الليبي 

صفر - صفر يف 11 نوفمرب يف 
الجولة األخرية من التصفيات 

االفريقية.
وسيبحث »نسور قرطاج« الصيف 

املقبل عن بلوغ الدور االقصايئ 
للمرة األوىل، بعد توديعهم من 

الدور األول يف 1978 و1998 
و2002 و2006.

وضمنت تونس صدارة املجموعة 
االفريقية األوىل برصيد 14 نقطة، 
متقدمة عىل جمهورية  الكونغو 
الدميوقراطية )13 نقطة(، بينام 

ضمت املجموعة أيضاً ليبيا وغينيا.
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تصفيات مونديال 2018 

مباراة ودية

)وكاالت(: يواجــه منتخــب إيطاليــا إياب الملحق االوروبي
خطر عــدم التواجد يف نهائيات كأس 
العامل للمــرة األوىل منــذ عام 1958 
وذلك عندما يســتضيف الســويد يف 
إيــاب امللحــق األورويب املؤهــل إىل 
مونديال روســيا  2018 اليوم االثنني 

عىل ملعب سان سريو يف ميالنو.
وما يعقد مــن مهمــة األزوري بأنه 
خرس مبــاراة الذهاب يف ســتوكهومل 
صفر- 1 يوم الجمعة املايض، ما يعني 
بأنه يف حال نجاح السويد يف تسجيل 
هدف إياباً، سيتعني عىل إيطاليا بطلة 
العامل 4 مرات تسجيل 3 أهداف ليك 

تحسم بطاقة التأهل.
وناشد حارس مرمى إيطاليا املخرضم 
جانلويجيبوفــون )39 عامــاً( زمالءه 
بعــدم »الهلع« والرتكيــز عىل املهمة 
وقال يف هــذا الصــدد »صحيح بأننا 
خرسنــا، لكن تتبقى أمامنا 90 دقيقة 
لتخطي هذه الوضعية الصعبة. يجب 

عدم البكاء عىل هذا األمر«.
وتابع »أتوقع من جمهور ملعب سان 
سريو أن يحمل الفريق عىل أكتافه، ال 
أريد التفكري بأن املباراة مسألة حياة 
أو موت، لكني مقتنع بأننا نســتطيع 

انجاز املهمة مبساندة الجمهور«.
وأضاف »يجب أن نثق بأنفسنا مساء 
االثنــني، وأال نكــون قــد خرسنا قبل 

بدايــة املباراة. لدينا 90 دقيقة لقلب 
األمور يف مصلحتنا ونستطيع تحقيق 
ذلك ألننــا أقويــاء. يجــب أن نرفع 

رؤوسنا ونفرض شخصيتنا«.
وكان لسان حال مدرب الفريق جان 
بيريوفنتــورا مامثــاًل لبوفــون بقوله 
»أشــعر بقوة عىل قدرتنــا يف التأهل 
ألنني رأيــت غضب الالعبني يف غرف 

املالبس بعد الخسارة«.
انتقادات  لحملــة  فنتــورا  وتعــرض 
واســعة ألنــه مل يقم بتجديــد دماء 
املنتخب، فالفريق الذي توج باللقب 
العاملي يف أملانيا 2006 ال يزال متمثاًل 
بالفريــق الحــايل بثالثــة العبني هم 

باالضافــة إىل بوفــون، كل من العب 
الوســط دانيييل دي رويس )34 عاماً( 

واملدافع أندريا بازاغيل )36 عاماً(.
ومل يتمكــن فنتورا مــن إيجاد مكان 
يف التشــكيلة لجنــاح نابــويل املتألق 
لورنزوإينســينيي، يف حني فشل ثنايئ 
الهجوم تشريوإميوبييل وأندريا بيلويت 

يف التسجيل.
وكان فنتــورا اســتلم تدريب الفريق 
خلفــاً ألنطوين كونتي بعــد نهائيات 
كأس أوروبا 2016 حيث بلغ املنتخب 

اإليطايل الدور ربع النهايئ.
وغابــت إيطاليا عــن العرس الكروي 
مرتني عامي 1930 يف النســخة األوىل 

عندما قــررت عدم املشــاركة، وعام 
1958 عندما فشلت يف التأهل.

وســيفتقد املنتخــب االيطــايل ورقة 
رابحــة يف صفوفه هــو صانع ألعاب 
باريس سان جريمان ماركو فريايت بعد 
حصولــه عىل بطاقة صفــراء ثانية يف 

التصفيات ستبعده عن لقاء اإلياب.
وكان املنتخــب االيطــايل حل ثانياً يف 
مجموعته وراء إســبانيا بعد أن خرس 
أمام األخرية صفر3- كام سقط يف فخ 
التعادل عىل ملعبه ضد مقدونيا 1-1.

وتأمل الســويد بدورهــا بالتأهل إىل 
النهائيــات للمرة الثانيــة عرشة بعد 
غياب عن النسختني األخريتني، ويضم 
منتخبها مزيجاً من الشباب وأصحاب 
الخــربة يــأيت يف مقدمتهــم القائــد 
مبــاراة   60( أندرياسغرانكفيســت 
دولية( وماركوس بــريغ )51 مباراة( 
وألبينإيكدال   )39( وجيمي دورمــاز 
)29( وأوســكار فيندت )28( وأميل 

فورسربغ )25(.
وكانت أفضل نتيجة حققتها السويد 
يف النهائيات العامليــة بلوغها املباراة 
النهائية يف النســخة التي استضافتها 
عــىل أرضهــا عــام 1958 وخرستهــا 
أمام الربازيل بقيادة األســطورة بيليه 
صاحب الـــ17 ربيعاً يف تلــك الفرتة 

بنتيجة 5-2.

ساعة الحقيقة

إنجاز عربي غير مسبوق

منتخب ايطاليا يواجه مهمة معقدة امام السويد

فرحة منتخب المغرب بالتأهل

شتيجن يهدد مكانة نوير
)وكاالت(: يهدد األملاين مارك أندريه تري شتيجن، حارس مرمى برشلونة 

اإلسباين، مشاركة مواطنه مانويل نوير، حامي عرين بايرن ميونخ، أساسيا 
مع املانشافت يف نهائيات كأس العامل بروسيا 2018.

وذكرت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن شتيجن يعيش أفضل مواسمه عىل 
اإلطالق مع برشلونة ونجح يف التألق مع الفريق يف مباريات كبرية خالل 

املوسم الجاري، أهمها أمام أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وديبورتيفو 
أالفيس.

وأوضحت الصحيفة أن حارس برشلونة إثبت أحقيته بالدفاع عن مرمى 
أملانيا، ومل يهدر أي فرصة إلظهار قدراته، وأن ما بدا مستحيال يف وقت 

سابق وهو إمكانية إزاحة نوير من مكانه األسايس يف املنتخب، بات اآلن 
ممكنا. وأشارت إىل أن نوير عاد من اإلصابة يف أغسطس/ آب املايض 
ليعاين من إصابة جديدة ستبعده حتى نهاية العام الجاري عىل أقل 

تقدي. وأكدت الصحيفة أن يواخيم لوف مدرب أملانيا، ينتظر عودة نوير، 
وسيمنح الثنايئ وقتا ملراقبة مدى تطورهام وتقييم مستوى كل حارس، 

لتحديد األسايس منهام يف مونديال روسيا.
وكان شتيجن الحارس األسايس ملنتخب أملانيا يف بطولة كأس العامل 

للقارات الصيف املايض، والتي حققها املانشافت بعد التغلب عىل تشييل 
يف النهايئ. 

ايرلندا بحاجة لإلبداع 
)وكاالت(: أبدى مارتني أونيل مدرب منتخب جمهورية أيرلندا، رضاه 

عن التعادل السلبي الذي عاد به من معقل الدمنارك يف ذهاب امللحق 
األورويب املؤهل ملونديال روسيا 2018.

وأقر أونيل خالل املؤمتر الصحايف عقب اللقاء، برضورة تحسن أداء فريقه 
من أجل الفوز مبواجهة اإلياب التي تقام أمام جامهريهم بعد 3 أيام. 

وقال أونيل »نحتاج للتحسن بالكرة عندما نلعب يف دبلن أمام جامهرينا. 
نحتاج لهذا األمر بكل أمانة. أعتقد أننا قادرين عىل التسجيل، لكن علينا 

أن نكون أكرث ابتكارًا«.
ووصف املدرب األيرلندي، املباراة بـ “معركة بدنية للغاية”، ومواجهة 
»صعبة« انتهت بنتيجة تجعل »األمور مفتوحة« يف مباراة اإلياب يوم 

الثالثاء. وأوضح »كنا نلعب خارج ملعبنا، وهو أمر صعب. املسؤولية تقع 
أكرب عىل صاحب األرض. خططنا للمباراة جيًدا، وهو ما متت ترجمته 

داخل امللعب، كام سنحت لنا فرصة، أو اثنتني من أجل التسجيل«.
وأشاد أونيل، بأداء حارسه دارين راندولف، الذي كان حاساًم بتصديني 
اثنني، وذكر بأنَّه كان مجربًا عىل تحقيق الفوز يف عقر دار ويلز يف آخر 

مواجهات دور املجموعات، وهو ما حدث.
وال يجد منتحب جمهورية أيرلندا بدياًل عن الفوز، ولو بهدف نظيف، 

خالل مباراة اإلياب عىل ملعبه »أفيفا ستاديوم« من أجل العودة 
للمونديال بعد 16 عاًما من االنتظار منذ آخر مشاركة يف 2002.  

تقنية الفيديو 
)وكاالت(: اعلن االتحاد اإلسباين بدء تجريب تقنية الفيديو يف املسابقات 

املحلية، بدءا من مباراة أتلتيكو مدريد وإلتيش، املقرر إقامتها يوم 29 
من الشهر الجاري. 

وقالت صحيفة »ماركا« إن االتحاد يحاول إدخال التكنولوجيا للمالعب 
اإلسبانية، لتقليل أخطاء الحكام، رغم وجود بعض البلدان التي 

استخدمتها مطلع املوسم الحايل، وحتى اآلن مل تقدم ردة الفعل املرجوة.
وقد ينتج عن زيادة عدد االتحادات التي بدأت يف استخدام تلك التقنية 
مبسابقاتها، إمكانية استخدام الفيفا لها يف بطوالته الرسمية وكأس العامل.

وأوضح خوان لويس الريا، رئيس االتحاد اإلسباين أن تقنية الفيديو 
ستطبق يف الليجا ابتداًء من موسم 2018-2019.

في السجن ميسي يجدد وعده 
)وكاالت(: قــال ليونيل مييس، نجم برشــلونة، 
وقائد منتخب األرجنتــني، إنَّ فوز بالده، عىل 
مضيفــه الــرويس يوم الســبت، يف موســكو، 
سُيســاهم يف تدعيــم اســتعدادات الفريــق 

ملونديال روسيا 2018.
د مييس، وعده بأن يســري مــن منزله يف  وجدَّ
مقاطعة ســانتا إىل كاتدرائية العذراء يف ســان 
نيكوالس، حيث تبلغ املسافة نحو 40 كيلومرتًا، 
إذا فاز مع التانجو مبونديال روسيا، داعًيا بالده 

كلها باالنضامم إىل املسرية.
وقال مييس: »أعتقد أنَّه يف حالة فوزنا باللقب، 

سيكون احتفاالً لألرجنتني بأكملها«.
وعن الفوز عىل روسيا، قال »قدمنا أداًء جيًدا 
يف الشوط األول. سنحت لنا فرصتان خطريتان 
ومؤكدتان. ويف الشــوط الثــاين احتجنا لبذل 
مزيــد من الجهد. مل نســتطع الســيطرة عىل 

املباراة، وحاول املنافس الرد علينا«.

وأوضــح: »لكننــا نحتاج ملواصلــة العمل من 
أجل تطوير املستوى. من الجيد دامئًا أن نفوز 
لتعــزز كل ما نقــوم به. أفضــل يشء هو أن 
نحاول الوصول لــكأس العامل، ونحن يف أفضل 

مستوياتنا«.

واعرتف ميــيس، بــأنَّ اســتعدادات املنتخب 
»صعبــة ومعقــدة«، نظــرًا لضيــق الوقــت 
املتاح لتدريبــات العبي الفريق ســوًيا، وقال 
»لهــذا علينا اســتغالل الوقت بأفضل شــكل 
ممكــن لنبذل قصــارى جهدنا ســوًيا، ونطور 
ما يحتاجــه املدرب منا«. وأعــرب مييس عن 
اندهاشــه وإعجابــه بالتطويــر الذي شــهده 
اســتاد »لوجنيــيك« الــذي اســتضاف املباراة 
اليوم مبوســكو والذي سيستضســف املباراتني 

االفتتاحية والنهائية للمونديال الرويس.
وقــال ميــيس: »إســتاد رائــع وكبــري للغاية 

وحديث«.
وعاد مييس لربشلونة رسيًعا بعد املباراة حيث 
يفضــل خورخي ســامباويل مــدرب األرجنتني 
منحــه بعض الراحة، وعدم الدفع به يف مباراة 
الفريق الودية يوم الثالثاء املقبل أمام نيجرييا 

مبدينة كراسنودار الروسية.

)وكاالت(: مل يخف الربازييل غابريال خيسوس 
مهاجم مانشسرت سيتي االنجليزي لكرة القدم 

أنه كان يتدرب داخل سجن بالربازيل. 
وذكــر خيســوس مهاجم مانشســرت ســيتي 
متصدر الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم 
يف حوار خاص أجراه ملوقع »فور فور تو« انه 
عندما كان طفال كان يرتدد عىل ملعب بأحد 
السجون يف مدينة ساوباولو من أجل مامرسة 
لعبته املفضلة. وقال املهاجم الدويل الربازييل: 
»كنت أذهــب باكراً لســجن روماوغوميش 
لتطويــر مهاراته الكرويــة يف ملعب يتدرب 
فيه فريق الرشطة وكنت أشــاهد الســجناء 
عرب سياج حديدي يفصل امللعب عن الساحة 

الخارجية للسجن«.
وأضاف خيســوس )20 عامــاً( مازحاً: »بعض 
االشخاص الفضوليني تعجبوا من ترددي عىل 
الســجن، وكان فضولهم دوماً يدفعهم لطرح 

السؤال.. هل أنت سجني؟.
ويقــدم املوهبة الربازيلية مســتويات جيدة 
يف تشــكيلة املدرب االســباين بيــب غوارديال 
بتســجيله 7 اهداف ومتريرة حاســمة يف 10 
مباريــات بالــدوري االنجليــزي املمتاز، و 4 
اهداف بــدوري ابطال اوروبا وهدفني بكأس 
االتحاد االنكليزي. يذكر أن خيســوس انتقل 
اىل مانشســرت سيتي يف يناير املايض قادماً من 

فريق باملرياس الربازييل.

ليونيل ميسي

غابريال خيسوس
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اأطلق����ت جموهرات الزين اال�شم العريق 
يف ع����امل املجوهرات جمموعة نين����ا اجلديدة 
كلًي����ا يف جمي����ع حمالته����ا مبنطق����ة اخللي����ج 

العربي يف منت�شف اأكتوبر املا�شي. 
املمي����زة  املجموع����ة  ه����ذه  وتتك����ون 
وامل�شنوعة يدوًيا من عق����ود واأ�شاور ناعمة 
واأنيقة تتخللها اأحجار من االأملا�س اأو االأحجار 
الكرمي����ة و�شب����ه الكرمية،مت�شل����ة ب�شال�شل 
من عيار ال�����18 قرياط من الذه����ب الأ�صفر 

واالأبي�س والوردي.
املجموع����ة  اإط����الق  ومبنا�شب����ة 
اجلديدة،عل����ق الرئي�����س التنفي����ذي لل�رشكة 
ثيو �شوارت قائاًل متثل جمموعة نينا البداية 
للت�شامي����م الع�رشي����ة القادم����ة م����ن الزي����ن 
حي����ث الحظنا طلًبا متزايًدا م����ن زبائننا على 
الت�شاميم الع�رشية امل�شنوعة يدوًيا تكرمًيا 
للج����ودة واحلرف����ة اليدوية وذل����ك ما ميثل 

الزي����ن متاًما. ومن هنا �شوف ن�شتمر بتطوير 
وتنويع ما نقدم����ه لزبائننا يف ال�رشق االأو�شط 
لنوفر ما يتوقون له ويحتاجونه متما�شًيا مع 

ميزانياتهم
ب����اأن  املجموع����ة  ه����ذه  جم����ال  يكم����ن 
�شاحبته����ا ت�شتطي����ع لب�شها ب�ش����كل ب�شيط 
كقطعة مفردة، اأو باإمكانها املزج والتن�شيق 
بني خمتلف الت�شامي����م لتخرج مبظهر اأكرث 
ع�رشي����ة وحداث����ة.  ومن من الالف����ت لالنتباه 
اأن االأ�شع����ار تب����داأ م����ن 70 دين����ارا لالأ�شاور، 
و130 دين����ارا للعق����ود، حي����ث تعك�س هذه 
املجموع����ة واأ�شعاره����ا توج����ه دار الزين نحو 
تقدمي ت�شامي����م اأنيقة وع�رشية تتنا�شب مع 
ذوق اجلي����ل النا�شئ، وتتنا�شب مع قدرتهم 
ال�رشائية، ه����ذه املجموعة متواف����رة حالًيا يف 
جمي����ع ف����روع جموه����رات الزي����ن بالبحرين، 

وال�شعودية، واالإمارات.

بيت التمويل الكويتي يجمع الموظفين في لقاء مفتوح

أحمد مصطفى رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية في “إبدار”

نظ����م بيت التمويل الكويتي – البحرين موؤخرا، 
لق����اًء جمع اأكرث من 80 موظف وموظفة، من خمتلف 
االإدارات التابع����ة للمجموع����ة امل�رشفية لالأفراد، مع 
الع�ش����و املنتدب والرئي�����س التنفيذي عبد احلكيم 
اخلياط، يف نادي بيت التمويل الكويتي – البحرين 

الكائن مبنطقة البديع.
املوظف����ني  توعي����ة  ال����ى  االجتم����اع  ه����دف 
بامل�شتجدات املتعلق����ة بنتائج واأداء البنك وتعزيز 
املعرفة لديه����م باخلط����ط االإ�شرتاتيجي����ة والروؤية 
امل�شتقبلي����ة للبن����ك، كما اأت����اح االجتم����اع الفر�شة 
للموظف����ني ال�شتعرا�س اإجن����ازات اإداراتهم، وطرح 
اأفكاره����م، وتق����دمي تو�شياته����م ومقرتحاتهم من 
اأج����ل التطوي����ر امل�شتم����ر. وبه����ذه املنا�شب����ة، �رشح 
الع�ش����و املنت����دب والرئي�����س التنفي����ذي يف بي����ت 
التموي����ل الكويتي – البحري����ن عبداحلكيم اخلياط، 
قائالً: “نحن ن�شعى الى اإبقاء باب التوا�شل املبا�رش 
مفتوح����اً ب����ني االإدارة واملوظف����ني وق����د مت م����ن 
خالل ه����ذا االجتماع مناق�شة ع����دة مو�شوعات مهمة 
م����ن �شمنها كيفي����ة تطوي����ر املنتج����ات امل�رشفية 

واخلدم����ات الت����ي يقدمه����ا البن����ك، وتعزي����ز جتربة 
العمالء من خ����الل اعتماد اأحدث التطبيقات التقنية 
ع����الوة عل����ى بحث ط����رق خمتلف����ة ومبتك����رة جلعل 
عملي����ات البنك اأكرث فعالية عل����ى كافة االأ�شعدة.” 
واأ�شاف قائالً: “اأود اأن اأ�شجع كافة املوظفني على 
ا�شتخ����دام جميع قنوات االت�ش����ال املتاحة الإي�شال 

اأفكاره����م وتو�شياته����م مب����ا يف ذل����ك التوا�ش����ل 
ب�ش����كل مبا�رش مع املدراء التنفيذيني وامل�شاركة يف 
ا�صتطالعات الراأي وذل����ك ل�صمان توفري بيئة عمل 

مثالية يف جميع االأوقات.”
واختتم����ت الفعالي����ة بوجبة غ����داء وا�شتعرا�س 

خلطط العمل املرتتبة على تو�شيات املوظفني.

اال�شتثم���اري  امل����رشف  اإب���دار،  م����رشف  اأعل���ن 
االإ�شالم���ي بالبحرين، عن تعيني اأحم���د م�شطفى يف 
من�شب الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املالية للم�رشف 
اعتب���اراً م���ن 1 اأكتوبر 2017م.  عم���ل م�شطفى مع 
امل����رشف من���ذ الع���ام 2005م، وذل���ك قب���ل اأن تتم 
عملي���ة اندم���اج ث���الث موؤ�ش�ش���ات مالية وه���ي بنك 
اإي���الف، وكابيفي�شت، وبي���ت اإدارة امل���ال، لتكوين 
اأحد اأكرب امل�ش���ارف اال�شتثمارية يف مملكة البحرين 
، وه���و م�رشف اإبدار.  تتن���وع اأن�شطة امل�رشف لت�شمل 
اال�شتثم���ارات يف االأن�شط���ة التمويلي���ة، واالأ�شه���م، 
واأ�ش���واق راأ����س امل���ال، واخلزان���ة، واإدارة االأ�شول، 
والعقارات، وقطاع الطريان، واخلدمات ال�صت�صارية 
اال�شتثماري���ة.  و�ش���وف ي�رشف م�شطف���ى على ر�شم 
وتنفيذ اال�شرتاتيجية املالية للم�رشف للخم�شة اأعوام 
املقبلة.  ومبنا�شبة هذا التعيني، قال رئي�س جمل�س 

االإدارة  ط���ارق �ش���ادق “نحن �شع���داء بتعيني اأحمد 
م�شطف���ى يف من�ش���ب الرئي�س التنفي���ذي لل�شوؤون 
املالي���ة للم����رشف. اإن خربت���ه الطويل���ة م���ع م�رشف 

اإبدار، ف�ش���اًل عن حرفيته املهني���ة العالية املحلية، 
والإقليمية �صت�صيف قيم���ة كبرية لفريق العمل. اإن 
هذا التعيني يتما�شى مع �شعي م�رشف اإبدار اإلى بناء 
فري���ق اإدارة ممي���ز”.  من جانبه ق���ال اأحمد م�شطفى 
“ي�شع���دين اأن اأكون اأحد اأع�شاء فريق العمل مب�رشف 
اإب���دار، هذا امل�رشف العريق ال���ذي متكن من تو�شعة 
اأن�شطت���ه اال�شتثمارية عاملي���اً، لت�شمل دول اململكة 
املتح���دة، والوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة، وال�رشق 
االأو�ش���ط و�شمال اإفريقية، وتركيا، وامل�رشق العربي، 
واآ�شيا، وامل�رشف ميتلك جميع املقومات للدخول يف 

اأ�شواق ا�شرتاتيجية اأخرى”. 
واأدرف “اأتطل���ع اإل���ى العم���ل مع فري���ق االإدارة 
واال�شتثم���ار يف امل�رشف، وذلك من اأجل تعزيز االأداء، 
وحتقي���ق املزي���د م���ن االأرب���اح والنتائ���ج املر�شية 

للم�رشف و االأطراف ذات ال�شلة”. 

خدمات جديدة من “هال البحرين” 
لركاب الطائرات الخاصة 

اأعلنت �رشكة مط���ار البحرين، اجلهة 
امل�شوؤول���ة ع���ن اإدارة وت�شغي���ل مط���ار 
البحرين ال���دويل، اأن �رشك���ة هال بحرين 
الت���ي مت ت�شجيلها موؤخ���ًرا �شوف تطرح 
خدمات جديدة خا�شة لكبار ال�شخ�شيات 
من رجال االأعمال )CIP(، وذلك �شمن 
جمموع���ة وا�شع���ة م���ن اخلدم���ات التي 
تهدف اإلى حت�ش���ني جتربة امل�شافرين 

يف مطار البحرين الدويل.
 كذل���ك وقّع���ت �رشك���ة ه���ال بحرين 
اتفاقي���ة لتزوي���د ه���ذه اخلدم���ات م���ع 
عميلها االأول، �رشكة مين���ا اإيرو�شبي�س، 
وهي �رشكة بحرينية متخ�ص�صة يف توفري 

جمموعة متكاملة من حلول الطريان.
وميك���ن الت�شجي���ل للح�ش���ول على 
خدم���ات كب���ار ال�شخ�شيات م���ن رجال 
االأعم���ال للم�شافري���ن القادم���ني اإل���ى 
املط���ار اأو املغادري���ن من���ه عل���ى منت 
كان���ت  �ش���واء  اخلا�ش���ة،  الطائ���رات 
رح���الت تابع���ة للحكوم���ة اأو ال����رشكات 
رح���الت  اأو  االأف���راد  اأو  واملوؤ�ش�ش���ات 
موؤج���رة، اإذ �شيتم ا�شتقبالهم يف مرافق 
خا�شة عن���د الو�شول واملغادرة، وذلك 
ل�شم���ان اأق�ش���ى درج���ات اخل�شو�شية 

والرفاهية. 
اجلدي���دة  اخلدم���ات  ت�شم���ل  كم���ا 
اأي�ًش���ا مراف���ق اال�شتقب���ال والرتحي���ب 
وامل�شاع���دة يف اإنه���اء كاف���ة االإجراءات 
ج���وازات  ومراجع���ة  باالأم���ن  املتعلق���ة 
ال�صفر واجلم���ارك، وتوفري و�صائل نقل 
مريحة من املطار واإلي���ه، ومن الطائرة 
واإليه���ا، باالإ�شافة اإلى نقل االأمتعة عن 

طريق حمالني خم�ش�شني.
وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال الرئي����س 
التنفي���ذي ل�رشكة مط���ار البحرين حممد 
“متا�شًيا م���ع ا�شرتاتيجيتنا  البنف���الح: 

الرامية اإل���ى حتقيق النم���و امل�شتدام، 
فاإننا نه���دف اإلى تقدمي خدمات مميزة 
لكب���ار  وال�شال�ش���ة  بالرفاهي���ة  تت�ش���م 

ال�شخ�شيات من رجال االأعمال.  
واأ�ش���اف “وم���ن هنا فق���د حر�شنا 
عل���ى اإط���الق �رشكة هال بحري���ن، املزود 
املتخ�ش�س يف خدمات ال�شاالت رفيعة 
امل�شتوى، وهو ما ميثل اإحدى اخلطوات 
بالغة االأهمية التي اتخذتها �رشكة مطار 
البحرين ملواكبة الزي���ادة املتوقعة يف 
اأع���داد امل�شافري���ن عند افتت���اح مبنى 

امل�شافرين اجلديد.
برنام���ج  ا�شرتاتيجي���ة  تتبل���ور  اإذ   
حتدي���ث املطار ح���ول حت�ش���ني جتربة 
ال�شف���ر لكاف���ة مرتادي مط���ار البحرين 

الدويل.
 ونح���ن على يق���ني اأن ه���ال بحرين 
�شت�شي���ف قيم���ة ل�رشائ���ح معين���ة م���ن 
عمالئن���ا، كما �شت�شاعد ه���ذه االإيرادات 
على تطوير جمي���ع اجلوانب االأخرى من 

جتربة ال�شفر يف اململكة”.

مستوحاة من المرأة العصرية

مجوهرات الزين تطلق مجموعة نينا الجديدة

•  اأحمد م�شطفى	

• حممد البنفالح	

يف وق���ت اأ�شبحت في���ه الهواتف الذكي���ة مت�شابهة اأو 
ماألوف���ة، توا�شل ه���واوي تركيزها عل���ى ت�شميم هواتف 
تدفع حدود الت�شميم من خالل ا�شتثمار خربتها املتعمقة 
يف الت�شمي���م وجتربة مواد ومل�شات جدي���دة. هذه ال�شنة، 
طرحت ه���واوي ت�شميماً فاخ���راً وجذاباً م���ن خالل هواتف 
ه���واوي ميت 10 ومي���ت 10 برو التي تاأت���ي ب�شا�شة اأكرب 
وحواف �شيق���ة وباأحجام م�شغوطة لتك���ون مريحة للحمل 

واال�شتقدام ولتتيح جتربة ال ت�شاهى.
هي���كل زجاجي متطور ثالثي االأبعاد م���ع �شا�شة رائعة 
تاأت���ي هوات���ف هواوي مي���ت 10 وه���واوي مي���ت 10 برو 
بهيكل زجاجي فاخر ثالث���ي االأبعاد، منحني بطريقة رائعة 

ومتجان�شة لتكون مريحة اأثناء احلمل. 
كذل���ك، ُجه���زت االأجه���زة اجلدي���دة ب�شا�ش���ة عر����س 
الكامل���ة FullView Display(( من ه���واوي التي تزيد 
حجم ال�شا�شة اإلى ح���دوده الق�شوى.  يتميز هاتف هواوي 

Mate 10 ب�شا�ش���ة مبقا����س 5.9 اإن����س ودقة 2K ونظام 
عر����س LCD 16:9 وتقني���ة امل���دى الديناميكي العايل 
 Mate 10 Pro بينما مت تزويد هاتف هواوي ،HDR10
ب�شا�ش���ة AMOLED م���ن مقا�س 6 اإن����س ونظام عر�س 
OLED 18:9. وياأتي الهاتفان مع حواف تكاد تكون غري 

ظاه���رة لتوفري اإمكاني���ة ا�صتخدام اأف�ص���ل لل�صا�صة: اأكرث 
بن�شبة %18 لهاتف هواوي مي���ت 10 واأكرث بن�شبة 16% 

لهاتف هواوي ميت 10 برو. 
ا�شتثم���رت ه���واوي خربته���ا العميق���ة يف الت�شمي���م 
لتزوي���د الهواتف بت�شمي���م اأنيق وج���ذاب يعجب اجلميع 

وي�شجعهم عل���ى حمل الهواتف. وياأت���ي الهاتفان بهيكل 
اً بح�صب  زجاجي ثالثي الأبعاد يظهر ملعان���اً وقواماً متغريرّ
انعكا�س ال�شوء. ليوفر جتربة ب�رشية جديدة متاماً، كذلك، 
يرتك الإطار املعدين يف الو�صط اإح�صا�صاً انتقالياً عند كل 
زاوية، م�شكالً تبايناً مثالياً ومزيجاً فائق الروعة من املواد 
املعدنية والزجاجية. وينطوي اجلانب اخللفي على ت�شميم 
�رشي���ط عاك�س لت�صليط ال�ص���وء على الكام���ريا املزدوجة. 
تاأت���ي هوات���ف هواوي مي���ت 10 وميت 10 ب���رو بت�شكيلة 
األوان اأنيقة �شممت لتحاكي متطلبات امل�شتهلكني كافة. 
ويتوفر هاتف هواوي مي���ت 10 باالألوان التالية: االأ�شود، 
وبن���ي موكا، وذهبي �شامباين. بينم���ا يتوفر هاتف هواوي 
مي���ت 10 برو باالألوان التالي���ة: االأزرق الليلي وبني موكا 

ورمادي تيتانيوم. 
وقد زود هاتف هواوي ميت 10 برو بخ�شائ�س مقاومة 

 .IP67 للمياه والغبار لال�شتخدام اليومي وفق معيار

“هواوي ميت 10 وميت 10 برو” بتقنية متطورة وألوان جذابة 



تدشين “عرس األرض والصبح” بأسرة األدباء 

“أصبح لدينا بابا” بنادي البحرين للسينما 

الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك في حضرة مركز الشيخ إبراهيم

تقيم اأ�رسة الأدباء والكتاب يف متام ال�ساعة الثامنة من 
م�س���اء يوم غد الثالثاء حفل تد�سني ديوان “عر�ض الأر�ض 
وال�س���بح” لل�س���اعر البحريني اأحمد دروي�ض و�سوف يدير 
احلفل را�س���د جنم.  يحتوي الديوان على ع�رسين ق�س���يده 
حمل���ت طابع التجديد يف ال�س���عر العامي متح���ورت اأغلبها 
حول احلب وما ي�ساحبه من حالت مرافقة كالفرح واحلزن. 
اجلدير بالذكر اأن اأغلب الق�س���ائد قد ن�رست يف العديد من 
ال�س���حف واملجالت املحلية واخلليجية، و�س���در لل�س���اعر 
ديوان )مطر امليالد.. ع�س���ب الحت�سار( يف العام 2007م 

عن مركز عبدالرحمن كانو الثقايف. 
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وق���ع املنت���ج واملخ���رج اأحمد عب���د البا�س���ط عقدا مع 
الفنانة دلل عبد العزيز للم�س���اركة يف بطولة فيلم “�سوق 
اجلمع���ة”، ال���ذي يبداأ ت�س���ويره خ���الل الف���رة املقبلة يف 
ا�س���توديو م�رس حيث يت���م حالًيا بناء �س���وق كامل حماكاة 

للحقيقة.

وياأت���ي ان�س���مام دلل عب���د العزيز بعد �س���اعات من 
توقيع �س���ري ف���واز لالن�س���مام للعمل الذي ي�س���ارك يف 
بطولته عمرو عبد اجلليل، وهو من ق�س���ة حممد الطحاوي، 
و�س���يناريو وحوار اأحمد عادل �س���لطان، واإخراج �سامح عبد 

العزيز.
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1929
 احل����زب ال�����س��ي��وع��ي 
ي�سعل  الندوني�سي 
ث���وره ���س��د الح��ت��الل 
ال��ه��ول��ن��دي يف ج��اوة 

الغربية.

1935
 ان������دلع ان��ت��ف��ا���س��ة 
�سد  م�رس  يف  �سعبية 
الريطاين  الح��ت��الل 
وح����ك����وم����ة رئ��ي�����ض 
ال������وزراء اإ���س��م��اع��ي��ل 
التي  با�سا  �سدقي 
د�ستور  باإلغاء  قامت 
ك��ان  ال�����ذي   1923
كبري  ق����در  ي�����س��م��ن 
لل�سعب  ال�سلطة  من 
واأ����س���درت ب���دلً منه 
الذي   1930 د�ستور 
�سلطات  امللك  منح 
وع�����زل  ت���ع���ي���ني  يف 

احلكومات.

1974
التحرير  منظمة  زعيم 
يا�رس  الفل�سطينية 
اإلى  يتحدث  عرفات 
الأم������م امل���ت���ح���دة يف 

خطاب تاريخي.

 1979
ال�����س��اب��ق   امل���م���ث���ل 
كاليفورنيا  وح��اك��م 
يعلن  ريغان  رون��ال��د 
ت���ر����س���ي���ح ن��ف�����س��ه 
الرئا�سة  لنتخابات 
الأم���ري���ك���ي���ة ال��ت��ي 
نوفمر  يف  �ستجرى 

من عام 1980.

مسافات

الكشف عن أضخم فيلم سعودي مشترك تم تصويره في بريطانيا

البحريني الحمدان يتصدر القائمة المرشحة 
لمسابقة الهيئة العربية للمسرح 

ن�رست املخرجة لورين عي�س���ى، املل�س���ق الدعائي للفيلم املنتظر “ولد ملًكا”، وذلك عر ح�س���ابها ال�سخ�س���ي على 
موقع تبادل ال�سور العاملي “اإن�ستغرام”، لتك�سف عن اأن الفيلم اجلديد �سيكون اأ�سخم اإنتاج �سينمائي �سعودي م�سرك 
ويتم ت�س���ويره يف اململكة املتحدة الريطانية. وعلقت لورين عي�س���ى قائلًة: “اأ�سخم فيلم �سعودي دويل م�سرك.. مت 
ت�سويره يف بريطانيا و الآن التكملة يف ال�سعودية.. اأول عمل اندم عليه.. الفيلم يتكلم عن زيارة الأمري في�سل اإلى ملك 
بريطانيا وعمره 14 �سنه.. قد مت ت�سوير 70 % من الفيلم بلندن عن هذه املهمة.. و30 % من الفيلم يف الريا�ض وكيف 
ن�س���اأ امللك في�س���ل رحمة اهلل وبع�ض املعارك”. تابعت عي�سى :”الفيلم ال�سعودي ال�س���خم.. مل اأجد بهذه ال�سخامة من 

الإنتاج املخيف.. من كوادر معدات اأ�سخا�ض تخ�س�سات اإبداعات احرافيات يف العمل”.
جدي���ر بالذك���ر، اأن لورين عي�س���ى فنانة كردية تعي�ض يف اململكة العربية ال�س���عودية، واآخر عمل �س���اركت فيه كان 

م�سل�سل “�سد بلد” الذي عر�ض يف رم�سان 2016.

“أين تجد نفسك بعد 5 سنوات من اآلن”؟

“اأين جتد نف�سك بعد 5 �سنوات من الآن؟”.. يتكرر هذا 
ال�سوؤال كثرياً يف ال�سواد الأعظم من مقابالت التوظيف.

ل يخلو الأمر من الطرافة اأنه اأ�سبح مو�سة، واأن الإجابة 
عن ال�سوؤال اأي�س����اً ت�سمنت يف بع�ض الأحيان رداً كوميدياً 
على �س����اكلة: “يف �رسكة اأخرى مبرتب اأعلى اإن �س����اء اهلل”. 
اأما طال����ب الوظيفة احلذق فالبد اأن يتجنب ب�س����كل قاطع 

الإجابة التالية: “اأرى نف�سي مكانك يا ح�رسة املدير”.
ففي �سل�س����لة ن�سائح للنجاح يف احل�سول على وظيفة 
منا�س����بة، يق����دم موقع “themuse” رجاء ح����ارا باأل تقول 
ه����ذه الإجاب����ات اأو غريه����ا من اإجاب����ات من �س����اكلة: “لدي 
طموح اأن اأدير عملي اخلا�ض يف اأقرب فر�س����ة” اأو “اإن حلم 

حياتي هو الهجرة والعمل يف بلد اآخر” اإلخ.
وعر�ض موقع “themuse” �سيغة اإجابة منوذجية مت 
اإعدادها بوا�س����طة خبرية التوظيف واملهنية ليلي ت�سانغ، 
لكي ت�س����اعدك على عر�ض اأهدافك وطموحاتك بالطريقة 
ال�س����حيحة، وعدم الت�س����بب يف قلق اأي مدي����ر خالل مقابلة 

توظيف، ما يوؤدي خل�سارة فر�سة اللتحاق بالوظيفة.
لذل����ك عل����ى �س����بيل املث����ال، قد تق����ول: “ح�س����نا، اأنا 

متحم�����ض حقاً لهذه الوظيفة يف �رسكتكم لأنني يف غ�س����ون 
5 �س����نوات، اأود اأن اأ�س����بح �سخ�س����اً لدي����ه خ����رة عميق����ة 
يف جم����ال التخ�س�����ض، واأنا اأعل����م اأن هذا الأمر �س����تتاح يل 
فر�س����ة حتقيقه هنا. كما اأنني متحم�ض جداً للقيام ببع�ض 
امل�س����وؤوليات الإدارية يف ال�س����نوات القليلة املقبلة، اأو اأن 
اأتولى م�سوؤولية الإ�رساف على بع�ض امل�ساريع الفرعية اإذا 
وجدت الإدارة اأنني اأ�س����بحت يل اخلرة والإمكانية للقيام 
بذلك. �ساأكون حمظوظاً مبا فيه الكفاية للعمل مع مديرين 
رائعني، مب����ا يحفزين بحما�ض لكي اأعمل على تطوير ذاتي 

لأ�سري على نف�ض اخلطى”.
اأما اإذا كانت الوظيفة ل تتما�س����ى ب�س����كل متطابق مع 
تطلعات����ك املهنية؟ فال باأ�ض اأن تقول اإنك ل تعرف حقاً ما 
يحمله امل�س����تقبل، ولكنك ترى كي����ف ميكن لهذه التجربة 
اأن ت�س����اعد ب�س����كل كبري يف اتخاذ هذا القرار واأين �ستكون 

بعد 5 �سنوات.
بالطبع ميكنك اإعادة �س����ياغة لبع�ض جمل الإجابة مبا 
يتفق مع طبيعة الوظيفة التي تتقدم للح�سول عليها وما 

يتنا�سب مع طموحاتك، ول تردد الإجابة ب�سكل حمفوظ.

الفنان البحريني 
“أرحمه الذوادي” 
يفوز بالجائزة الذهبية 

THOR يتصدر األفالم في سينما البحرين

ف����از الفن����ان واملط����رب البحرين����ي اأرحم����ه 
ال����ذوادي، ال����ذي �س����ارك يف موندي����ال القاهرة 
ال�س����اد�ض لالإذاعة والتليفزي����ون، والذي اختتم 
فعالياته بجمهورية م�رس العربية، باملركز الأول 
واجلائ����زة الذهبية املمي����زة يف البتهال الديني 
عن اأن�س����ودة “ر�سول ال�س����الم”، من تاأليف علي 
الفقي واأحلان عبد الفتاح را�س����د وتوزيع ر�س����ا 

رجب.
وحاز اأي�ًس����ا علي الدرع الذهب����ي عن الأغنية 

الوطنية “ديار ال�سالم”، من تاأليف مطر عبداهلل 
وحلن وغناء ارحمه ال����ذوادي، والتي تتحدث عن 
قبيلة عنزة و�رتباط عائالت �آل خليفة و�آل �سعود 

واآل �سباح الكرام وحكمهم يف اجلزيرة العربية.
واه����دى ال����ذوادي، ه����ذا الإجن����از للقي����ادة 
احلكيمة واإلى ال�س����عب البحريني الويف، م�س����ريا 
الى انه ي�س����ارك كل عام بجه����وده الفردية، واأن 
ف����وزه به����ذا املراكز ي����دل على متي����ز الفنانني 

البحرينيني وغزارة عطائهم.

يت�س����در حاليا فيلم الك�س����ن 
Thor: Rag -  جلجلديد من مارفل
arok الفالم ال�سينمائية اجلديدة 
يف اململكة بح�س����ب �رسكة البحرين 
لل�سينما ال�س����ينما موؤخرا من حيث 
القبال واحلجز يف جميع ال�سينمات.
 Thor:“ ت����دور ق�س����ة فيل����م
خط����ر جديد  ح����ول   ”Ragnarok
يواجه البطل “ث����ور”، حيث يواجه 
الآله����ة يف معرك����ة كب����رية، حينم����ا 
و”راجناروك”  “اآ�س����جارد”  يه����دد 

بنهاية العامل.
كل  بطولت����ه  يف  وي�س����ارك 
وت����وم  هيم�س����ورث  كري�����ض  م����ن 
هيدل�ستون وبيندكت كامربات�ض، 
بالن�س����يت،  األبا، وكيت  واإدري�����ض 
واأنتوين هوبكنز وجاميي األك�سندر 
اأوروبان وراي �ستيفن�سون  وكارل 
وجيف جولدبلوم و�سام نيل وتي�سا 

تومب�سون وغريهم.
الك�س����ن  فيل����م  وتق����دم 
The Fo -  للجنليزي- ال�سيني
الثال����ث  املرك����ز  م����ن   eigner
ال�سبوع املا�س����ي الى الثاين هذا 
ال�سبوع يف البحرين وتدور ق�سته 
ح����ول ك����وان )جاك����ي �س����ان( رجل 
اأعمال متوا�سع يف )لندن(، ي�سعى 

لالنتق����ام عندم����ا ُتقت����ل ابنته من 
ِقَبل جماع����ة اإرهابي����ة ذات دوافع 
انتقاًم����ا من����ه، وبينم����ا  �سيا�س����ية 

ي�ستق�سى كوان هوية الإرهابيني 
يت����ورط يف لعب����ة ق����ط وف����اأر م����ع 

م�سوؤول باحلكومة الريطانية.

Ji -  ننزل فيلم الرعب الكبري
saw ال����ذي يحك����ي حول انت�س����ار 
جث����ث القتل����ى يف اأرج����اء املدين����ة 
كاف����ة، ومع �س����ري التحقي����ق حول 
هوية املت�س����بب يف ه����ذه اجلرائم 
ال�س����نيعة، ت�س����ري كل الأدل����ة اإلى 
رج����ل واحد وه����و “ج����ون كرمير”، 
لك����ن الغريب اأن الرجل متوف منذ 

قرابة عقد من الزمان.
فج����اءت  الف����الم  باق����ي  ام����ا 

كالتايل:
 BOO! الراب����ع:  املرك����ز   -

 TWO
GEO -    املرك����ز اخلام�ض:

 TORM
 The son:املركز ال�ساد�ض -

of the Bigfoot
 BLACK :املركز ال�س����ابع -

BUTTERFLY
 SECRET الثامن:  - املركز 

 SUPERSTAR
 Golmaal :املركز التا�سع -

Again
 Hours to :املرك����ز العا�رس -
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    BUZZ      
أحداث

حتا����رس يف بداية ال�س���هر م�س���كلة قانونية، 
وتدر�ض بع�ض الظروف 

تلتق���ي اأ�سخا�س���اً متعددي���ن وتطل���ع على 
معلومات قد تذهلك

الثق���ة مطلوبة، وقد تفت���ح اأمامك جمالت 
ً متعددة واآفاقا

تب���دو قلقاً ج���راء عوار�ض �س���حية مفاجئة 
اأثرت يف نف�سيتك

ت�ستت اأفكارك يجعلك يف حال من ال�سياع، 
فكن اأكرث تركيزاً 

وتف���اوؤلً  حيوي���ة  ومفعم���اً  ن�س���يطاً  تب���دو 
وتفر�ض راأيك وخياراتك 

انطالق���ة جدي���دة ت�س���اعدك عل���ى حتقيق 
ا�ستقرار مهني 

الو�ساع جترك على قبول بع�ض 
الت�رسفات من دون اعرا�ض

ل تكن عر�س���ة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك 
يف و�سع �سحي دقيق 

ترّدد يف الت�سال بطبيب الأ�سنان وحتديد 
موعد معه 

تتو�سل اإلى ت�س���ويات كنت تعتقد اأن من 
ال�سعب التو�سل اإليها

وازن ب���ني العمل والراحة التي ت�س���تحقها، 
لئال ينعك�ض الأمر �سلباً 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

ت�س���در الناقد والكات���ب امل�رسحي 
قائم���ة  احلم���دان  يو�س���ف  البحرين���ي 
الن����ض  تاألي���ف  م�س���ابقة  الع�رسي���ن يف 
امل�رسح���ي املوج���ه للكبار للع���ام 2017 
وذل���ك  للم����رسح  العربي���ة  للهيئ���ة 
ع���ن ن�س���ه )ارحت���الت جنم���ة يف زم���ن 
العتمة(، وقد اأ�س���درت الهيئة اأ�س���ماء 
املوؤلف���ني وعناوي���ن الن�س���و�ض التي 
احتل���ت املرات���ب الع�رسي���ن الأف�س���ل، 
وقد تقا�س���م �س���بع وع�رسون ن�س���اً هذه 
املراتب، يف تناف�ض وتقارب ملحوظني. 
و�س���وف تعلن الهيئة النتائج النهائية 
اأواخ���ر �س���هر نوفم���ر اجل���اري. وجاءت 

امل�ساركات كالتايل:
ارت���كاز” لت�س���نيم م���ازن اأحمد من 
الأردن، و”موت معنون” حلنان بريوتي 

من الأردن اأي�سا.
وتع���ددت امل�س���اركات م���ن م����رس 
اإذ جن���د “الأقنع���ة واحلم���ال” لدروي�ض 
الأ�س���يوطي، و”احلاكم” لعب���د الهادي 
مط���اوع  لعم���اد  و”الزائ���ر”  �س���عالن، 
و”الق����رس” له�س���ام حامد، و”ف�س���ام” 
الن�س���يان”  و”�س���د  قندي���ل،  حل�س���ام 
�س���نوحي”  و”مذك���رات  ن���ور،  لن�رسي���ن 
لبراهيم احل�سيني، و”هو�ض” لطنطاوي 

طنطاوي.
اأما من ليبيا ف�س���جل معتز بن حميد 
م�ساركته بن�س���ه “املران”، فيما �سجل 
من املغرب بو�رسحان الزيتوين م�ساركته 
بن�س���ه “حبال من رمال”، و”افرا�سي” 
لعم���ر قرطاح، ون�ض “ماري مار” لكمال 
الإدري�س���ي. وم���ن اجلزائ���ر �س���ارك بن 
علية رابحي بن�س���ه “رحلة عبور”، وعبد 
الوه���اب عي�س���اوي بن����ض “م���ا يركه 
الآباء لالأبناء”، و”م���وت الذات الثالثة” 
ملحمد ب���ن ربيع. وتتوالى امل�س���اركات 
من املغرب العربي، ف�س���جل من تون�ض 
حمم���د الغ���زي ح�س���وره بن�س���ه “زفرة 
الأندل�س���ي الأخ���رية”، و”حماكمة اآلهة” 
لوفاء بونابي. ومن العراق �س���ارك جمد 

حميد قا�س���م بن�س���ه “الناف���ذة”، و”يف 
داخل الن�ض” لل�س���عد ع���ودة، و”نهاية 
الطريق” جلبار �سري. اأما من فل�سطني 
فقد �س���ارك خالد خما�ض بن�سه “حار�ض 
اأوط���ان”  اأحج���ار اجلن���وب”، و”ملحم���ة 
ال�س���عودية  وم���ن  طراب�س���ة.   لعدن���ان 
ن����ض  يف  متثل���ت  وحي���دة  م�س���اركة 
“عبيدو” ليا�رس احل�س���ن. وجاءت م�رس يف 
املرتب���ة الأولى حيث بلغت الن�س���و�ض 
املر�سحة للقائمة الق�سرية 8 ن�سو�ض، 
يليها العراق ب� 4 ن�س���و�ض، ثم املغرب 
واجلزائر ب� 3 ن�سو�ض، وكل من الأردن 
وفل�س���طني وتون����ض بن�س���ني، بينم���ا 
تر�سح من ال�س���عودية والبحرين وليبيا 

ن�ض واحد لكل منها. 

تتوا�س���ل فعالي���ات واأن�س���طة نادي 
البحري���ن لل�س���ينما حيث يعر����ض النادي 
الفيل���م  ال�س���بوعي  برناجم���ه  و�س���من 
الفرن�س���ي الإيط���ايل “اأ�س���بح لدينا بابا” 
للمخرج ناين مورت���ي”، والفيلم من انتاج 

 .2011
تدور ق�س���ة الفيلم ح���ول كاردينال 
يت���م انتخابه علي غري رغبته البابا اجلديد 
وقب���ل الظه���ور عل���ى النافذة يف �س���احة 
الفاتي���كان يق���رر الباب���ا ان���ه ل ي�س���لح 
له���ذا الختيار ومي�س���ي ال���ى غرفته. يف 
البداي���ة يعتقد اجلميع ان البابا يعاين من 
بع�ض �ل�س���غوط ل���ذ� يتم ��س���تدعاء �حد 
الخت�سا�س���يني النف�س���يني ويب���داأ حوار 
مطول بني البابا والطبيب النف�س���ي حول 
ا�س���ياء كثرية ولكن البابا يظل م�رسا على 
موقفه وهو الرف�ض. وين�سح الطبيب ان 
يخ���رج البابا ال���ى احدى الخت�سا�س���يات 
وفع���ال يتم اخ���ذه ولكن ف���ور خروجه من 
عيادتها يق���رر الختفاء عن العيون وتبداأ 
رحل���ة البح���ث عن���ه. مت تر�س���يح الفيل���م 
جلائزة ال�س���عفة الذهبية يف مهرجان كان 

ال�سينمائي. 

اإعالمي���ة كت���ب ع���ن  ويف تعليق���ات 
خم���رج الفيل���م: تعود ن���اين موريتي على 
اإث���ارة اجلدل حي���ث يفتح الفيل���م اأبواب 
املواجه���ة مع اأك���ر املوؤ�س�س���ات الدينية 
امل�س���يحية )الفاتيكان( م���ن خالل حكاية 
افرا�س���ية عن اأحد الباب���وات الذي اختري 
لتويل من�س���ب البابا، ال انه يرف�ض ذلك 
الر�س���يح بحج���ة اأنه غري ق���ادر على لعب 

ذلك الدور الروحاين الكبري.

ومن خالل تلك الرحلة التي تت�س���من 
الرف�ض مت�س���ي الأحداث وت�سدي النجم 
لتج�س���يد  بيك���ويل  مي�س���يل  الفرن�س���ي 

�سخ�سية البابا.
ورغم ال�س���تقبال اليجاب���ي من قبل 
ن�سبة كبرية من النقاد ال اأن نقاد ال�سينما 
اليطالية اأبدوا حتفظهم على الفيلم رغم 
املكان���ة الت���ي يتمت���ع بها املخ���رج ناين 

موريتي.

يلتقي مركز ال�سيخ اإبراهيم للثقافة 
والبح���وث، بالرئي����ض الك���وري اجلنوب���ي 
ال�س���ابق يل ميوجن باك، يف اأم�سية يتحدث 
فيه���ا ع���ن روؤيته ال�سخ�س���ية وفل�س���فته 
�س���يحكي  كم���ا  والإدارة،  ال�س���تثمار  يف 
ع���ن املبادئ الت���ي راهن عليه���ا وخرته 
وقيادت���ه، ودعمه للح���وارات البناءة حلل 
النزاعات بني الدول املتنازعة و�سيا�سته 
وحكمته، وعن التجرب���ة الكورية يف تنمية 
اقت�س���ادها، يكون ذلك، �س���من املو�سم 
الثق���ايف املو�س���وم ب����” قل ه���و احلب”، 
الي���وم الثن���ني 13 نوفم���ر 2017، عند 
ال�ساعة الثامنة باملركز. جتدر الإ�سارة اإلى 
اأن يل مي���وجن- باك ن�س���اأ يف اأ�رسة ُمعدمة، 
عق���ب احل���رب الكوري���ة، ولكن���ه بالذكاء 

والعزمية والإرادة متك���ن من اإجراء حتول 
نوعي يف حياته، راف�س���اً ال�ست�سالم حلياة 
الفقر واجلهل، فالتحق باملدر�سة واأكمل 
درا�س���ته اجلامعية بالعتماد على نف�سه، 

حت���ى اإنه عمل جام���ع قمام���ة ليتمكن من 
توفري م�ساريفه الدرا�سية وليعيل اأ�رسته، 
فبدء موظفاً �س���غرياً يف �رسك���ة هيونداي 
للهند�س���ة والإن�س���اء ترقى اإلى اأن اأ�سبح 
امل�س���وؤول التنفيذي لل�رسكة وهو يف �سن 
اخلام�سة والثالثني، وخالل قيادته ال�رسكة 
اأ�س���هم يف حتويله���ا م���ن �رسكة اإن�س���اءات 
حملية �س���غرية ل يتجاوز ع���دد موظفيها 
90 �سخ�س���اً اإلى موؤ�س�س���ة عاملية ت�س���م 
170،000 �سخ�ض يف خمتلف اأنحاء العامل، 
وتبل���غ عائداته���ا ال�س���نوية اأك���رث من 40 
مليار دولر. وبعد جناحه يف قطاع الأعمال، 
حتول اإلى عامل ال�سيا�س���ة، فاأ�سبح ع�سواً 
يف اجلمعية الوطنية، وانتخب عمدة مدينة 

�سيول عام 2002. 

اأ�سامة املاجد

طارق البحار
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• يو�سف احلمدان 	

• يل ميوجن	

شيخة زويد 
تعاني 

من هذه 
المشكلة 
“الطريفة”

زوي���د،  �س���يخة  الفنان���ة  فتح���ت 
قلبه���ا جلمهوره���ا، ون����رست تغري���دة 
عر �س���فحتها على موقع التدوينات 
الق�س���رية “توير” تك�س���ف ع���ن اأكرث 

م�سكلة توؤرقها يف حياتها.
وغ���ردت زوي���د قائل���ة: “اأن���ا عندي 
م�س���كلتني.. الأول���ى.. اإذا ق���ال يل اأحد ل 
تن�س���ني ن�س���يت.. والثاني���ة.. اإذا قال يل 
ان�سي املو�سوع م�س���تحيل اأن�سى.. انتو 

مثلي وال اأتعالج؟”.
وكان اآخ���ر عم���ل �س���اركت في���ه 
الفنان���ة �س���يخة زوي���د، م�سل�س���ل 
“حزاوين���ا خليجي���ة”، بطولة غادة 
الفيحاين، اأمني ال�س���ايغ، �س���مية 
اخلن���ة، �س���ذى �س���بت، �س���عيد 
قري����ض، مرع���ي احللي���ان ومن 

اإخراج جعان الرويعي.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�صائق ق�صى 30 عاما يف ت�صوير ركابه
ك�سفت جملة فرن�سية عن �سائق تاك�سي ظل يلتقط �سور �سيلفي مع الركاب دون علمهم ملدة 
30 عام����ا. ن�رشت جملة “�س����ات” الفرن�سية، عدة �س����ور باللونني الأبي�ض والأ�س����ود، التقطها �سائق 
�سيارة اأجرة اأمريكي مع الركاب، عن طريق كامريا مثبتة بجانب املراآة، خال فرتة عمله التي جتاوزت 
ال� 30 عاما. وجد الأمريكي ريان ويدمان نف�سه حما�رشا بتكاليف العي�ض، ما دعاه اإلى التخلي عن حلمه 

يف ت�سوير امل�ساهري، ليجد نف�سه م�سطرا اإلى العمل ك�سائق �سيارة اأجرة.
وعمل ويدمان قب����ل انتقااله اإلى نيويورك، م�سورا فوتوغرافيا على درجة عالية من الحرتافية، 
والتق����ط خال فرتة الثمانينيات �س����ورا مل�ساهري عامل الفن وال�سيا�سة، ولكن����ه ف�سل تغيري طبيعة 

عمله اإلى �سائق تاك�سي، ولكن �سغفه بالت�سوير مل يكن قد انتهى بعد.
واأج����رت احلي����اة اجلديدة يف نيويورك ويدم����ان على طرق اأبواب املطاع����م والفنادق واملقاهي 
للعم����ل، كي ي�ستطيع دفع اإيجار غرفته الب�سيطة، مم����ا دفعه اإلى العمل ك�سائق اأجرة، حيث جمع بني 

عمله وهوايته يف الت�سوير.

 Social
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�صرب و�صحل للمر�صى 
يف م�صفى �أمريكي

اأظهرت ت�سجيات م�سورة م�ساهد �سادمة لتعامل املمر�سني والعاملني مع املر�سى يف 
اإحدى اأكر امل�ست�سفيات الأمريكية لاأمرا�ض النف�سية يف الوليات املتحدة.

وتتعل���ق الت�سجيات، التي التقطتها كامريات مراقبة، باإ�ساءة معاملة املر�سى والعتداء 
عليه���م بال����رشب يف م�ست�سفى “هيل كري�س���ت لل�سحة النف�سية” يف برمنغه���ام بولية األباما 
جن���وب �رشقي الباد. ون�رش موق���ع “بازفيد” الأمريكي موؤخرا، ت�سجي���ا ُيظهر اعتداء ممر�سني 
عل���ى مري����ض يدعى هايدن فاي����ض )15 عاما(، حيث اقتيد اإلى غرف���ة بينما كان مي�سي على 

عكازين ب�سبب ك�رش يف قدمه، ومت العتداء عليه بال�رشب.
ويع���ود تاريخ احلادث اإلى اأبريل 2015، حينما طل���ب املمر�ض اإ�سحاق دوتي من فاي�ض 
ال�ستحم���ام، اإل اأن الأخ���ري رف�ض ب�سبب الك�رش يف قدمه، فما كان م���ن دوتي اإل رفع اأ�سبعه يف 

وجهه فاي�ض موبخا له قبل اأن ينهال بال�رشب عليه.
ويف حادث���ة اأخرى، اأظهر ت�سجيل م�سور �سح���ل ثاثة موظفني للمري�سة اأدريانا ميتكالف 

)16 عاما( على اأر�سية امل�ست�سفى نف�سه، لإعادتها على غرفتها.
ووقعت احلادثة بعد اأن طلب املوظفون من ميتكالف البتعاد قليا بكر�سيها عن �سا�سة 
التلفزي���ون، اإل اأنها رف�ست وجل�ست يف زاوي���ة القاعة، فما كان من املوظفني اإل اأن �سحبوها 

جمرة لإعادتها اإلى غرفتها.
وقال���ت ميتكال���ف يف ت�رشيح���ات نقلها موقع “بازفي���د”: “لقد التقط���وين مثلما تلتقط 
احليوان���ات. وعندم���ا دخلت اإلى الغرفة ح���دث ما هو اأ�سواأ خلف الكام���ريات. لقد اأجرت على 

و�سع راأ�سها حتت الفرا�ض لدرجة اأين كدت اأن اأختنق”.
وتع���ود ملكية م�ست�سفيات “هيل كري�ست” اإلى اأكر �سل�سلة للم�ست�سفيات يف الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة للخدمات ال�سحية، وق���د حققت العام املا�سي اأرباح���ا بلغت اأكرث من 8 

مليارات دولر. وياأتي ثلث هذا املبلغ من دافعي ال�رشائب.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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يدور اأول فيلم تخرجه امراأة اإيرانية ير�سح 
جلائ���زة الأو�س���كار لأف�س���ل فيل���م اأجنب���ي عن 
فتاة �سغ���رية ي�ساعدها خياله���ا على الهروب 
من الواقع القا�سي يف اإي���ران يف اأعقاب الثورة 
الإ�سامي���ة يف 1979. بي���د اأن الفيل���م ل يلقى 
حفاوة م���ن اجلمي���ع يف اإيران. واأظه���رت ردود 
الفع���ل املختلط���ة جتاه فيل���م املخرجة نرج�ض 
اآبي���ار “نف�ض” )بريث( كي���ف اأن الفن يتقاطع 
مع ال�سيا�س���ة الإيرانية داخلي���ا وخارجيا. ووجه 
مت�س���ددون انتق���ادات للفيل���م، ومل يت�سح ما 
اإن كان���ت اآبي���ار وزوجه���ا �س���وف يتمكنان من 
احل�س���ول عل���ى تاأ�س���رية �سفر حل�س���ور حفل 
الأو�س���كار يف مار����ض اأم ل، بالنظ���ر اإل���ى حظر 
ال�سفر الذي فر�س���ه الرئي�ض المريكي دونالد 

ترامب.
وي���دور فيلم “نف�ض” )بري���ث( عن الفتاة 

“بح���ر”، املفعم���ة باحلياة، والت���ي يعمل على 
رعايته���ا واأ�سقائه���ا والدها املري����ض بالربو، 

مب�ساعدة جدة الأطفال املتدينة.
ويتعر�ض الفيلم للتغ���ريات ال�رشيعة التي 
�رشب���ت اإيران بعد الث���ورة الإ�سامية، لحقا، مع 
�سق���وط �سواريخ �سكود خ���ال الغزو العراقي 

لإيران وبدء احلرب التي ا�ستمرت 8 �سنوات.
كان مو�س���وع الفيلم مث���ريا للجدل ب�سكل 
مل يك���ن مفاجئ���ا للمت�سددين الذي���ن ي�سفون 
احلرب الإيراني���ة - العراقي���ة باأو�ساف دينية 
مثل “الدفاع املقد�ض” ع���ن ال�سلطة ال�سيعية 

من اعتداء حكومة الديكتاتور �سدام ح�سني.
ووجه���وا انتقادات لآبي���ار، رغم اأن فيلمها 
م���ن  باإ�س���ادة  حظ���ي   ”134 “امل�س���ار  الأول 
املت�سددي���ن لرتكيزه عل���ى دور الأمهات خال 

احلرب الإيرانية العراقية.

الب���اد - حم���رر ال�س���وؤون املحلي���ة: و�سلت 
ارت���دادات الزل���زال الذي وقع باحل���دود الإيرانية 
العراقي���ة وبلغت قوت���ه 7.3 درجة اإل���ى البحرين 
والكوي���ت، حي���ث �سعر ال�س���كان به���زات اأر�سية 
خفيفة. وذك���ر مواطن���ون بو�سائ���ل التوا�سل اأن 
اأب���راج اللوؤل���وؤ يف املنامة مت اإخاوؤه���ا من ال�سكان 

بعد �سعورهم بالهزة الأر�سية العنيفة.
وقالت هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكية اإن 
زل���زالً بقوة 7.3 درجة �رشب الع���راق على م�سافة 

103 كيلومرتات جنوب �رشق مدينة ال�سليمانية.
وذك���رت ال�سبك���ة الوطنية الكويتي���ة لر�سد 

الزلزل التابعة ملعهد الكوي���ت لاأبحاث العلمية 
اأن زل���زالً �سعر به �سكان الكويت بلغت قوته بني 
4 اإل���ى 5 درجات على مقيا����ض ريخرت وهو توابع 
زلزال �رشب احلدود العراقية الإيرانية بقوة نحو 7 

درجات على مقيا�ض ريخرت.
واأو�سح���ت ال�سبكة يف بي���ان الأحد اأن الزلزال 
وقع على بعد 200 كيلو مرت �سمال �رشق العا�سمة 

العراقية بغداد.
ويف ه���ذا ال�سي���اق، قال���ت الوكال���ة الوطنية 
لاإع���ام، ف���ى لبن���ان، اإن ال�سكان فى م���دن عدة 
�سعروا قبل قليل به���زة اأر�سية خفيفة، ناجت عن 

زلزال كبري بقوة 7.5 درجة، على احلدود العراقية 
- الإيرانية”.

ويف اإي���ران، اأف���ادت وكال���ة “اإي�سن���ا” لاأنباء 
اأن ال�س���كان يف مناط���ق عدة، بينه���ا اأراك وزجنان 
واله���واز وتريز وبل���دات اأخرى يف غ���رب الباد، 

�سعروا بالهزة.
واأعل���ن التلفزي���ون الر�سم���ي الإي���راين اأن 8 
ق���رى اإيرانية عل���ى الأقل ت�رشرت ب�سب���ب الزلزال 
الذي �رشب العراق. وا�سار الى اأن 6 اأ�سخا�ض على 
الأقل لقوا حتفهم، واأ�سيب كثريون يف بلدة ق�رش 

�سريين غرب اإيران، من جراء الزلزال.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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ت�سدر عن دار الباد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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نرفع إلى مقام

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر  حفظه اهلل ورعاه

أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص التقدير وعظيم االمتنان
على تفضل سموه الكريم برعاية 

حفل تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة الجامعة األهلية

مثمنين جهود سموه الداعمة للعلم والتعليم 
ومتمنين  لسموه موفور الصحة والعافية وطول العمر

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  ومجلس األمناء 
ومجلس الجامعة وجميع منتسبي الجامعة األهلية
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب 
ال�سواحل ومن 3 اإلى 7 اقدام يف عر�ض البحر. درجة 

احلرارة العظمى 29، وال�سغرى 24 درجة مئوية.

الطق�ض معتدل مع بع�ض 
ال�سحب احيانا و ت�ساعد 

التربة يف بع�ض املناطق.

الرياح �سمالية غربية من 15 اإلى 20 عقدة 
وتزداد �رشعتها من 20 اإلى 25 عقدة 

وت�سل من 25 اإلى 30 عقدة احيانا.

 �صجة ب�صاأن �أول فيلم �إير�ين تخرجه �مر�أة  ومر�صح للأو�صكار

اإيران تعلن وقوع قتلى وجرحى... واإخاء “اأبراج اللولو” باملنامة

�رتد�د�ت زلز�ل �لعر�ق ت�صل �إلى �لبحرين و�لكويت

• نرج�ض اآبيار	
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