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وال�سياحة” “الفنادق  اأرباح  دينار  مليون   12.8

مناق�سة لرتميم 450 منزال بـ “طريق اللوؤلوؤ”

ببور�س���ة  و�ل�س���ياحة  �لفن���ادق  �س���هد قط���اع 
�لبحرين حتقيق �س���ايف �أرباح بل���غ نحو 12.8 مليون 
دينار من���ذ بد�ية �لع���ام وحتى نهاي���ة �لربع �لثالث 
من 2017، بانخفا����س قدره 3 ماليني دينار تقريًبا 

ع���ن �لفرتة ذ�ته���ا من �لعام �ملا�س���ي 2016، حيث 
بل���غ نحو 15.82 مليون دين���ار، مرت�جًعا 18.98 %. 
وكانت �ملرتبة �الأولى من حيث �الأرباح �ملتحققة يف 
�الأ�س���هر �لت�سعة �الأولى من �لعام �جلاري من ن�سيب 

لة 67.71 %  جمموعة فنادق �خلليج، م�سكِّ
من �إجمايل �سايف �أرباح �لقطاع.

�س���من م�رصوع �حلفاظ على تر�ث �س���يد �للوؤلوؤ 
و�إحياء �القت�س���اد يف �ملناط���ق �حل�رصية يف �ملحرق، 
دع���ت هيئ���ة �لبحري���ن للثقاف���ة و�الآث���ار �ل����رصكات 
لتقدمي عرو�س���ها ملناق�س���ة م�رصوع �أعم���ال ترميم 

وجتميل و�إعادة تهيئة ما يقارب 700 و�جهة )450 
بيت���اً(، و�لت���ي تقع عل���ى طري���ق �للوؤلوؤ. و�أ�س���ارت 
�لهيئة �إلى �أن حكومة �لبحرين ح�س���لت على متويل 
من �لبنك �الإ�س���المي للتنمية لتغطية تكاليف م�رصوع 

�حلف���اظ عل���ى تر�ث �س���يد �للوؤل���وؤ و�إحياء 
�القت�ساد يف �ملناطق �حل�رصية باملحرق.
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احلمر: ت�سليم مفاتيح بيوت “�سرق �سرتة” يف 2018

ين العام وزير املالية مل يزود الربملان بخطط ت�سديد الدَّ

ك�س���ف وزير �الإ�سكان با�س���م �حلمر �أن عدد 
�لطلبات �الإ�سكانية للد�ئرتني �لثامنة و�لتا�سعة 
مبحافظ���ة �لعا�س���مة يبل���غ 4550 طلًبا ي�س���مل 

�س���قق �لتمليك و�لبيوت و�لق�س���ائم �ل�س���كنية. 
� على �س���وؤ�ل برمل���اين للنائب جميد  جاء ذلك ردًّ

�لع�سفور، وح�سلت “�لبالد” على ن�سخة منه.
� على �سوؤ�ل �لع�سفور عن موعد �النتهاء  وردًّ
من م�رصوع �رصق �س���رتة، ذكر �لوزير �حلمر �أن من 

�ملوؤم���ل �النته���اء من �مل����رصوع بالع���ام 2021، 
و�س���تغطي �ملدينة طلب���ات �لع���ام 2007 على 
�أق���ل تقدير، و�سيت�س���لم �ملو�طن���ون �ملفاتيح 

يف �لن�س���ف �الأول م���ن �لع���ام �ملقب���ل 
.)2018(

مل ي���زود وزي���ر �ملالي���ة �ل�س���يخ �أحم���د ب���ن 
حممد �آل خليفة �لنائب نبيل �لبلو�س���ي باخلطط 
و�الآلي���ات �لتف�س���يلية �لت���ي و�س���عتها �لوز�رة 

ي���ن �لع���ام �ملرتت���ب عل���ى مملكة  لت�س���ديد �لدَّ
�لبحرين.

و�أورد �لوزير �إجابة عامة ال تت�سمن معلومات 
جديدة عد� �إرفاقه قانون �مليز�نية �لعامة للدولة 
للعام���ني �حلايل و�ملقبل. و�أكد وزير �ملالية “�أن 

م����رصوع قانون �مليز�ني���ة يتم عر�س���ه من جانب 
�حلكوم���ة على �ل�س���لطة �لت�رصيعي���ة طبًقا الأحكام 
�لد�س���تور ذ�ت �لعالقة وقانون �مليز�نية �لعامة 

�ل�س���ادر باملر�س���وم بقان���ون رق���م 39 
ل�سنة 2002 وتعديالت”.
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مديرة “الثقافة” تفتتح معر�ض 
رئي�ض جمعية اخلزافني

مسافات البالد
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دول املنطقة ترف�ض اأي تدخل يف �سوؤونها
الروابط الأخوية مع الإمارات اأ�س�ست لعالقة را�سخة... �سمو رئي�ض الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: �س���دد رئي�س �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة 
على �أن دول �ملنطقة ت�س���عى دوما الأمن �س���عوبها 
و��س���تقر�ر �أوطانها وترف�س �أي تدخل يف �س���وؤونها 
�لد�خلي���ة �أو �أي دع���م ملح���اوالت تقوي����س �أمنه���ا 

و��ستقر�رها.
وكان �س���موه ق���د ��س���تقبل بق�رص �لق�س���يبية 

�سباح �أم�س �س���فري دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
لدى مملكة �لبحرين عبد�لر�س���ا �خلوري، �لذي �سلم 
�س���موه �لدع���وة حل�س���ور �الحتفال �لذي �س���تنظمه 

�ل�سفارة مبنا�سبة �ليوم �لوطني.
ويف �للق���اء، �أك���د �س���موه �أن �لرو�ب���ط �الأخوية 
�لتاريخي���ة �لت���ي جتمع بني مملك���ة �لبحرين ودولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�س���قيقة �أ�س�ست لعالقة 

�لبلدي���ن وقيادتيهم���ا و�س���عبيهما  ب���ني  ر��س���خة 
�ل�سقيقني.

م���ن جهت���ه، �أد�ن �ل�س���فري �الإمار�ت���ي �لتفجري 
�الإرهاب���ي �لذي ��س���تهدف �أنبوب �لنف���ط يف بوري، 
موؤكد� موقف بالده �مل�ساند ململكة �لبحرين يف كل 

�إجر�ء�تها حلفظ �أمنها و��ستقر�رها.

وزير اخلارجية املغربي لـ “$”:

املغرب يرف�ض التدخالت االإيرانية يف البحرين
       م�ؤن�س املردي من الرباط

�أ�ساد وزير �ل�س���وؤون �خلارجية و�لتعاون 
�ل���دويل باململك���ة �ملغربي���ة نا����رص بوريطة 
مب�س���توى �لعالق���ات �لثنائي���ة ب���ني مملكة 
�لبحري���ن و�ململكة �ملغربية، وما تت�س���منه 
م���ن عالق���ات خا�س���ة ومتمي���زة ب���ني عاهل 
�لبالد �س���احب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليف���ة، وعاهل �ململك���ة �ملغربية جاللة 

�مللك حممد �ل�ساد�س.
و�أك���د بوريط���ة يف لقاء م���ع “�لب���الد” �أن 
هناك �أخوة �سادقة وعالقات ت�سامن ملمو�س 
ب���ني �لبلدي���ن يف كل �ملجاالت. وَذك���َر �لوزير 
مبا ح�س���ل �لع���ام 2009، عندما قطع �ملغرب 
عالقت���ه مع طهر�ن بعد �س���دور ت�رصيح �إير�ين 
مي����س �أم���ن �لبحري���ن، موؤك���د� رف����س ب���الده 
للتدخ���الت �الإير�ني���ة يف �لبحري���ن.  و�أ�س���اف: 

“�لعالق���ة ب���ني بلدين���ا مبثاب���ة �س���ماء زرقاء 
وم���ا نحتاجه هو ��س���تثمار هذ� �جل���و �الإيجابي 

يف �لتنمي���ة �القت�س���ادية و�لثقافي���ة 
9و�لتنمية على �مل�ستويات كافة”.

ال�سفري الإماراتي يوؤكد م�ساندة بالده لإجراءات البحرين
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را�شد الغائب

ليلى مال اهلل

اأمل احلامد

علي الفردان 

البحرين الأولى عربًيا و31 
عاملًيا يف “تنمية الت�سالت” 

ح���ازت  و�الت�س���االت:  �ملو��س���الت   – �ملنام���ة 
�لبحرين على �ملركز �الأول عربي���اً و�لو�حد و�لثالثني 
�ملعلوم���ات  تكنولوجي���ا  تنمي���ة  موؤ����رص  يف  عاملي���اً 
و�الت�ساالت )IDI( ح�س���ب �لتقرير �ل�سنوي لقيا�س 
جمتم���ع �ملعلومات، و�لذي �أ�س���دره �الحت���اد �لدويل 
لالت�س���االت )ITU( �أم�س 15 نوفمرب 2017 �س���من 
فعالي���ات �ملنت���دى �لعامل���ي ملوؤ�رص�ت �الت�س���االت 

للعام 2017، و�لذي ت�ست�س���يفه �جلمهورية 
11�لتون�سية من 14 �إلى 16 نوفمرب �جلاري. 

ك�س���ف رئي�س �الأمن �لعام �للو�ء �لركن طارق �حل�س���ن عن 
�لقب����س على �أحد �لعنا����رص �الإرهابية �خلطرة فيما هرب �رصيكه 
�لثاين �إلى �إير�ن بعد تنفيذهما �لتفجري �الإرهابي بحافلة لنقل 
�ل�رصط���ة بتاريخ 27 �أكتوبر 2017، مما �أ�س���فر عن ��ست�س���هاد 

�ل�رصطي �سلمان �أجنم و�إ�سابة 9 �آخرين.
و�أو�س���ح �أن �الثن���ني عمال �س���من خلية �إرهابي���ة، خططت 
و�أعدت ونفذت �سل�س���لة من �الأعمال �الإرهابي���ة، وهي مرتبطة 
بعنا����رص �إرهابي���ة هاربة وموج���ودة يف �إير�ن وجتمعها �س���الت 

وثيقة مع �حلر�س �لثوري �الإير�ين.
و�أ�ش���اف: �ش���اهم �لك�ش���ف عن �خللية �لإرهابية، يف �إحباط 

خمطط كبري كان ي�ستهدف �سخ�سيات عامة يف �لدولة، 
باالإ�سافة �إلى 3 مو�قع الأنابيب �لنفط يف �لبالد. 

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يت�سلم دعوة من �ل�سفري �الإمار�تي حل�سور �حتفال �ل�سفارة بالعيد �لوطني	

خلية خططت ال�ستهداف �سخ�سيات بالدولة و3 مواقع نفطية
تلقت تدريبات يف اإيران ونفذت �سل�سلة من الأعمال الإرهابية... رئي�ض الأمن العام:

اإبراهيم النهام

• •رئي�س �الأمن �لعام متحدثا يف �ملوؤمتر )ت�سوير - ر�سول �حلجريي(	 �خللية ��ستاأجرت �سقة �سكنية و��ستخدمتها كور�سة لت�سنيع �لعبو�ت �لنا�سفة	

• نا�رص بوريطة	
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�صمو رئي�س الوزراء يجري ات�صاالً بويل عهد الكويت
جاللة امللك يف مقدمة مودعي العاهل االأردين

جاللة امللك يت�صلم اأوراق اعتماد 5 �صفراء جدد

بعد مباحثات تناولت العالقات الثنائية وامل�شتجدات

م�شيًدا بالعالقات الوثيقة بني البحرين ودولهم

املنام����ة - بن����ا: كان عاه����ل الب����الد 
�ش����احب اجلالل����ة املل����ك حمد بن عي�ش����ى 
اآل خليف����ة يف مقدمة مودع����ي اأخيه عاهل 
ال�ش����قيقة  الها�ش����مية  االأردنية  اململك����ة 
�ش����احب اجلالل����ة املل����ك عب����داهلل الثاين 
بن احل�ش����ني ل����دى مغادرته الب����الد اأم�س، 
خمتتم����ا زيارته االأخوية اإل����ى البالد، حيث 
اأج����رى خالله����ا مباحثات مع جالل����ة امللك 
تناول����ت العالقات الثنائي����ة القائمة بني 
البلدين ال�شقيقني وم�شتجدات االأو�شاع 

على ال�شاحتني االإقليمية والعاملية.
كم����ا كان يف الوداع، ويل العهد نائب 
لرئي�����س  االأول  النائ����ب  االأعل����ى  القائ����د 
جمل�س ال����وزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، واالأجنال 
و�ش����فري  امل�ش����وؤولني،  وكب����ار  الك����رام، 
اململك����ة االأردني����ة الها�ش����مية، واأع�ش����اء 

ال�شفارة االأردنية لدى اململكة.

املنام����ة - بن����ا: ت�ش����لم عاه����ل البالد �ش����احب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة يف احتفال 
جرى يف ق�رص ال�ش����خري اأم�س  اأوراق اعتماد 5 �شفراء 
ج����دد لدى مملكة البحرين. فقد ت�ش����لم جاللة امللك 
اأوراق اعتم����اد كل من �ش����فري جمهورية النيبال بدم 
�ش����ندا�س، و�ش����فرية اجلمهورية الفرن�شية �شي�شيل 
لوجنيه، و�ش����فري اجلمهورية اللبناني����ة ميالد مّنور، 
و�شفري الواليات املتحدة االأمريكية ج�شنت هيك�س 
�شيربيل، و�شفري جمهورية ال�شودان اإبراهيم حممد 

احل�شن اأحمد �شعد.
وتب����ادل �ش����احب اجلاللة م����ع ال�ش����فراء اجلدد 
م�ش����يداً  املنا�ش����بة،  به����ذه  الرتحيبي����ة  الكلم����ات 
بالعالق����ات الثنائي����ة الوثيقة القائم����ة بني مملكة 
البحرين ودولهم ال�شقيقة وال�شديقة ومبا و�شلت 
اإلي����ه م����ن تقدم ومن����و يف املج����االت كاف����ة، متمنياً 
جاللت����ه له����م كل التوفي����ق والنج����اح يف مهامه����م 
الدبلوما�ش����ية؛ لتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون 

مع مملكة البحرين.
ونقل ال�شفراء اإلى جاللة العاهل حتيات وتقدير 
روؤ�ش����اء دولهم ومتنياتهم الطيب����ة جلاللته مبوفور 
ال�شحة وال�شعادة وململكة البحرين و�شعبها املزيد 
من التقدم واالزدهار، م�شيدين بالعالقات الوطيدة 

الت����ي تربط دوله����م مبملكة البحري����ن على خمتلف 
االأ�ش����عدة. ح�رص مرا�شم تقدمي اأوراق االعتماد �شمو 
املمثل ال�شخ�ش����ي جلالل����ة امللك، ووزي����ر الديوان 

امللكي، ووزي����ر اخلارجية، ووزير املتابعة بالديوان 
امللكي، ورئي�س املرا�شم امللكية.

وكان ال�ش����فراء اجل����دد ق����د و�ش����لوا اإل����ى ق�رص 

ال�ش����خري كل على ح����دة، حيث كان يف ا�ش����تقبالهم 
رئي�����س املرا�ش����م امللكي����ة، وج����رت لهم املرا�ش����م 

املعتادة يف مثل هذه املنا�شبات. 

• جاللة امللك مودعا العاهل االأردين بح�شور �شمو ويل العهد	

• ... وجاللته يت�شلم اأوراق �شفري ال�شودان	 • ... وجاللته يت�شلم اأوراق �شفري النيبال	 • ... وجاللته يت�شلم اأوراق �شفرية فرن�شا	

املنامة - بنا: اأجرى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن �ش���لمان اآل 
خليفة ات�ش���االً هاتفيًّا بويل عهد دولة الكويت 
ال�ش���قيقة اأخيه �شمو ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر 
ال�ش���باح، حيث اأعرب �ش���موه خالل���ه عن تهانيه 
لويل عهد دولة الكويت مبنا�ش���بة الفحو�ش���ات 
الطبية التي اأجراها موؤخ���ًرا والتي تكللت بحمد 
اهلل بالنج���اح وعودته �ش���امًلا معاف���ى اإلى دولة 
الكويت ال�ش���قيقة. ودعا �ش���مو رئي�س الوزراء، 
املول���ى ع���ّز وج���ّل اأن ُيتم على �ش���مو ال�ش���يخ 
نواف االأحمد اجلابر ال�ش���باح ال�ش���حة والعافية 

ملوا�شلة م�ش���رية اخلري والتقدم حتت القيادة 
احلكيمة الأمري دولة الكويت ال�ش���قيقة �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح.
م�ش���ار  ا�ش���تعرا�س  االت�ش���ال  يف  وج���رى 
العالق���ات االأخوي���ة التاريخية الت���ي تربط بني 
مملكة البحرين ودولة الكويت ال�ش���قيقة والتي 
ت�ش���هد على ال���دوام منوًّا م�ش���طرًدا يف �ش���ائر 
جماالتها. واأعرب �ش���مو ويل عهد دولة الكويت 
ال�ش���قيقة عن �ش���كره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء على م�شاعر �شموه الطيبة 

التي تعك�س عمق ومتانة العالقات الثنائية.

الرف����اع - ق����وة الدفاع: حتت رعاي����ة القائد العام 
لق����وة دفاع البحرين امل�ش����ري الركن ال�ش����يخ خليفة بن 
اأحم����د اآل خليفة اأقيم حفل تكرمي جمموعة قوة الواجب 
العملياتي اخلا�����س /14 التابعة لق����وة دفاع البحرين 
وامل�ش����اركة يف عملي����ة اإع����ادة االأمل بجمهوري����ة اليمن 
ال�شقيقة �شمن قوات التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية ال�ش����عودية ال�ش����قيقة، �ش����باح اأم�����س االأربعاء 

باحلر�س امللكي.
ولدى و�ش����ول القائ����د العام لقوة دف����اع البحرين 
اإلى موقع احلفل كان يف ا�ش����تقباله وزير �شوؤون الدفاع 
الفريق الركن يو�ش����ف اجلالهمة، ورئي�س هيئة االأركان 
الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي، وقائد احلر�س 
امللكي �ش����مو العميد الركن ال�ش����يخ نا�رص ب����ن حمد اآل 

خليفة.
وبعد عزف �شالم القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
تفق����د مع طاب����ور العر�س الذي ا�ش����طف لتحيته، وبداأ 

احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم.
بعدها، األق����ى قائد احلر�س امللكي �ش����مو العميد 
الرك����ن ال�ش����يخ نا�رص ب����ن حم����د اآل خليفة كلم����ة بهذه 

املنا�شبة قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�ش����احب املعايل امل�ش����ري الركن ال�شيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.

اأ�شحاب ال�شعادة، االإخوة الكرام.

ال�ش����الم عليك����م ورحم����ة اهلل وبركاته،،، �ش����احب 
املع����ايل، نرحب مبعاليك����م اأطيب ترحي����ب يف احلر�س 
امللك����ي، كم����ا اأق����دم ملعاليك����م خال�����س ال�ش����كر على 
تف�ش����لكم يف هذا اليوم، لتكرمي هذه النخبة من اأبطال 
قواتنا امل�ش����لحة البا�ش����لة )قوة الواج����ب/14( الذين 
�ش����اركوا اإخوانه����م يف ق����وات التحالف العرب����ي بقيادة 
�ش����قيقتنا الكربى اململكة العربية ال�شعودية، بالدفاع 
ي����ن واالأر�����س والعروبة والكرام����ة بعد قيامهم  عن الدِّ
بت�ش����ليم راية املجد واالإقدام اإلى )قوة الواجب /15( 

التي حلت مكانهم يف ميادين الرجولة والت�شحية.
�ش����احب املعايل، لقد و�شع �شيدي ح�رصة �شاحب 
اجلالل����ة ملك الب����الد املفدى القائ����د االأعلى حفظه اهلل 
ورعاه، االأ�ش�����س، والقيم، والثوابت، التي قامت عليها 
)العقيدة الع�شكرية البحرينية( امل�شتمدة من عقيدتنا 
االإ�شالمية ال�ش����محاء، والتي ثوابتها اإطاعة اهلل والدفاع 
ع����ن الدين، واالإخال�س والوالء جلالل����ة امللك، واالنتماء 
للوطن والدف����اع بدمائن����ا واأرواحنا عن اأمنه، واأر�ش����ه، 
وحدوده ب����راً، وبحراً، وج����واً، واحلفاظ على مكت�ش����بات 
واملنجزات الوطنية للدولة وال�ش����عب، ون�رصة االأ�ش����قاء 
يف حميطن����ا اخلليج����ي والعرب����ي، واإن اإميانن����ا املطلق 
بعقيدتنا الع�شكرية، التي خطها �شيدي ح�رصة �شاحب 
اجلاللة هي النربا�س واملنهج القومي لكافة من�ش����وبي 
قواتنا امل�ش����لحة من����ذ مرحلة التاأ�ش����ي�س والبناء االأولى 
لقوة دفاع البحرين، والتي �شارف بناوؤها على ال� )50( 

عاما من االإجناز والعطاء والت�شحية.
�شاحب املعايل، من هذا املنطلق نحن يف احلر�س 
امللكي، ن�شتمر بالعمل ونوا�شل بعزمية وثبات كباقي 
اإخواننا يف خمتلف �ش����نوف وحدات قوة الدفاع، يف بناء 
وتطوير قدراتنا الع�شكرية، و�شقل املهارات الفردية 
ملن�ش����وبينا لتحقيق اأعلى م�شتويات اجلاهزية القتالية 
واالحرتافي����ة، م����ن خ����الل التج����ارب الت����ي اكت�ش����بناها 
مب�شاركاتنا العملياتية املبا�رصة واملتعددة، ومن خالل 
االإع����داد والتاأهيل والتدريب االخت�شا�ش����ي واالإجمايل 
لقواتنا، ومن خالل تنفيذ التمارين امل�شرتكة ومتارين 
مكافحة االإرهاب ومبا ي�شمن اأعلى م�شتويات التدريب 
والتن�شيق وتوحيد املفاهيم مع االأجهزة االأخرى يف هذا 

املج����ال، ومب����ا ميكننا م����ن مواجهة طبيع����ة التحديات 
والتغ����ريات املفاجئ����ة، لتبقى عل����ى اأهبة اال�ش����تعداد 

لتنفيذ اأي مهام نكلف بها.
ويف اخلت����ام اأدع����و اهلل العزي����ز القدي����ر، اأن يحفظ 
قائد م�شريتنا �شيدي ح�رصة �شاحب اجلاللة ملك البالد 
املف����دى القائد االأعل����ى، �ش����نداً وذخراً لالأم����ة العربية 

واالإ�شالمية، واأن يحفظ مملكتنا من كل �شوء ومكروه.
كما اأتقدم بال�ش����كر اإلى �ش����يدي �ش����احب ال�ش����مو 
امللك����ي ويل العه����د، نائ����ب القائ����د االأعل����ى، النائ����ب 
االأول لرئي�����س جمل�س ال����وزراء، حفظ����ه اهلل على دعمه 

وتوجيهاته املتوا�شلة الأبنائه يف قوة الدفاع.
وال�ش����كر مو�ش����ول لكم يا �ش����احب املع����ايل على 

جهودك����م الكب����رية يف تذلي����ل كاف����ة ال�ش����عاب يف كل 
املهام امل�شندة لنا.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ث����م تف�ش����ل القائ����د العام لق����وة دف����اع البحرين 
بت�شليم االأو�شمة التقديرية التي منحها �شاحب اجلاللة 
امللك القائد الأعلى لعدٍد من �ص����باط و�ص����باط �ص����ف 
واأف����راد جمموعة قوة الواج����ب العملياتي اخلا�س /14 
التابع����ة لقوة دفاع البحرين تقديراً لهم على جهودهم 
الوطنية املخل�شة، ودورهم االأخوي الكبري يف وقوفهم 
اإل����ى جانب االأ�ش����قاء يف الدفاع عن احل����ق، وما يتحلون 
ب����ه من روح معنوية عالية، واحرتافية، وان�ص����باط لأداء 

ر�شالتهم ال�شامية.
وبهذه املنا�ش����بة، ع����رب القائد الع����ام لقوة دفاع 
البحري����ن عن فخره واعتزازه ب�ص����باط و�ص����باط �ص����ف 
واأفراد قوة الواجب اخلا�س التابعة لقوة دفاع البحرين 
مب�ش����اركتهم يف عملي����ات التحال����ف العرب����ي تنفي����ذاً 
للتوجيهات امللكية ال�ش����امية ل�ش����احب اجلاللة امللك، 
�ش����من اتفاقية الدفاع امل�شرتك مع اأ�ش����قائنا يف دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�ش����من الروابط 
االأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا، ويف اإطار اتفاقية 

الدفاع العربي امل�شرتك مع االأ�شقاء.
واأ�ش����اد القائد الع����ام لقوة دف����اع البحرين برجال 
قوة دف����اع البحرين من ق����وة الواجب اخلا�����س التابعة 
لقوة دف����اع البحري����ن لقيامهم بهذا الواجب ال�ش����امي 
بكل �ش����جاعة واإق����دام، داعي����اً اهلل تعال����ى اأن يوفقهم 
ويحفظهم وين�رصهم مع اإخوانهم من القوات ال�شقيقة.
كم����ا نقل اإليهم القائد الع����ام لقوة دفاع البحرين 
حتيات وتقدير عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو 
امللك����ي االأم����ري خليفة ب����ن �ش����لمان اآل خليف����ة، وويل 
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ش����احب ال�ش����مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة.
ح�����ر الحتف����ال عدد من كبار �ص����باط ق����وة دفاع 

البحرين.

“عقيدتنا الع�صكرية البحرينية” هي النربا�س واملنهج القومي لكافة املنت�صبني
على هام�س حفل تكرمي “قوة الواجب العملياتي اخلا�س /14”... قائد احلر�س امللكي: 

تنفيذ “مترين درع البحرين2”القائد العام ي�شيد بالعالقات الوطيدة مع ال�شعودية
الرفاع - قوة الدفاع: ا�ش���تقبل القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين 
امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة العامة 
�شباح اأم�س قائد االأ�ش���طول ال�رصقي املكلف بالقوات البحرية امللكية 
باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة اللواء البحري الركن فهد بن علي 
الفري���دان، والوفد املراف���ق. ورحب القائد العام لق���وة دفاع البحرين 
بقائد االأ�ش���طول ال�رصق���ي املكلف بالقوات البحري���ة امللكية باململكة 
العربية ال�شعودية والوفد املرافق، م�شيداً بالعالقات االأخوية الوطيدة 

القائمة بني البلدين ال�ش���قيقني، وم���ا تتمتع به هذه العالقات من منو 
مطرد، بف�ش���ل وحر�س القيادتني احلكيمتني يف البلدين ال�ش���قيقني 
عل���ى تطويرها يف املجاالت كافة، كما مت خالل اللقاء ا�ش���تعرا�س عدد 
م���ن املو�ش���وعات ذات االهتمام امل�ش���رتك. ح�رص اللق���اء مدير ديوان 
القيادة العامة اللواء الركن ح�ش���ن حممد �ش���عد، واملفت�س العام اللواء 
الركن عبداهلل ح�ش���ن النعيمي، وم�ش���اعد رئي�س هيئ���ة االأركان لالإمداد 

والتموين اللواء الركن بحري يو�شف اأحمد مال اهلل.

الرف���اع - قوة الدفاع: نفذت ق���وة دفاع البحرين 
مب�ش���اركة القي���ادة املتقدم���ة لق���وات درع اجلزي���رة 
امل�شرتكة )مترين درع البحرين2( �شباح يوم الثالثاء، 
بح�شور م�ش���اعد رئي�س هيئة االأركان للعمليات اللواء 
الركن غامن اإبراهيم الف�شالة، وقائد القيادة املتقدمة 
لقوات درع اجلزيرة امل�ش���رتكة العميد الركن عي�ش���ى 

جا�صم العليوي، وعدد من ال�صباط.

• •�شمو رئي�س الوزراء	 �شمو ويل عهد دولة الكويت	

• ... وجاللته يت�شلم اأوراق �شفري لبنان	 • جاللة امللك يت�شلم اأوراق �شفري اأمريكا	

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة ورئي����س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليف���ة ب���ن 
�ش���لمان اآل خليف���ة وويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة 
برقيات �ش���كر جوابية م���ن اأمري دولة 
الكوي���ت ال�ش���قيقة �ش���احب ال�ش���مو 
ال�ش���يخ �ش���باح االأحمد اجلابر ال�شباح 
ردا على برقية جاللته املعزية ل�شموه 
بوف���اة املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى 
ال�شيخ عبداالإله عبداهلل �شعود املالك 

ال�شباح.
واأعرب اأم���ري الكويت يف برقياته 
ع���ن خال�س �ش���كره وتقدي���ره لعاهل 
الب���الد و�ش���مو رئي�س الوزراء و�ش���مو 
ويل العه���د عل���ى م�ش���اعرهم االأخوية 
ال�شادقة، متمنيا لهم موفور ال�شحة 

وال�شعادة.

قيادة البحرين تتلقى 
�شكر اأمري الكويت
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�زير الداخلية: اإ�ضالحات �ضيا�ضية بف�ضل الر�ؤية امللكية

11 خدمة لتي�ضري اأعمال “املوثق اخلا�ص”

تو�ضيع التعا�ن الإعالمي مع تركيا

اجتماع “الرتاث العاملي” باملنامة يونيو املقبل

الر�ابط الأخوية مع الإمارات اأ�ض�ضت لعالقة را�ضخة

م�ضاندة �ضمو رئي�ص الوزراء حتفز الطاقات البحرينية

اإلى قلب ناب�ص بالنمو خطة لتحويل “اجلنوبية” 

ت�سلم الدعوة حل�سور احتفال ال�سفارة بالعيد الوطني... �سمو رئي�س الوزراء: 

 يف برقية تهنئة اإلى �سموه... وزيرة ال�سحة:

م�سيًدا باجلهود التنموية ل�رشكة تطوير للبرتول... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

املنامة - بنا: ا�س���تقبل رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري خليف���ة بن �س���لمان اآل خليفة 
بق�رش الق�س���يبية �سباح اأم�س، �س���فري دولة الإمارات 
العربي���ة املتحدة ل���دى مملك���ة البحرين عبدالر�س���ا 
اخلوري حيث �س���لم �س���موه الدعوة حل�سور الحتفال 
الذي �ستنظمه ال�سفارة مبنا�سبة اليوم الوطني لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
وخالل اللقاء، اأكد �س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء الرواب���ط الأخوية التاريخي���ة التي جتمع بني 
مملك���ة البحري���ن ودولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
ال�س���قيقة، م�سريا �سموه اإلى اأن هذه الروابط اأ�س�ست 
لعالقة را�س���خة بني البلدين وقيادتيهما و�سعبيهما 

ال�سقيقني متتد بجذورها يف تاريخ البلدين.
واأ�س���اد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء مبا 
ت�س���هده العالق���ات البحرينية - الإماراتي���ة من تنام 
م�س���تمر يف كل املج���الت، بف�س���ل ما حتظ���ى به من 

دعم واهتمام من جانب قيادتي البلدين ال�س���قيقني 
لدفع وترية التعاون الثنائي. و�س���دد �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س الوزراء، خ���الل اللقاء، عل���ى اأن دول 
املنطق���ة ت�س���عى دوم���ا لأم���ن �س���عوبها وا�س���تقرار 
اأوطانه���ا وترف�س اأي تدخل يف �س���وؤونها الداخلية اأو 
اأي دع���م ملحاولت تقوي�س اأمنها وا�س���تقرارها، ويف 
هذا ال�سدد اأدان ال�سفري الإماراتي التفجري الإرهابي 
الذي ا�س���تهدف اأنبوب النفط يف بوري، موؤكدا موقف 

بالده امل�ساند ململكة البحرين يف كل اإجراءاتها حلفظ 
اأمنها وا�س���تقرارها. وتوجه ال�سفري الإماراتي بال�سكر 
والتقدير اإلى �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
على اهتمام �سموه بدعم كل ما يعزز عالقات التعاون 
بني البلدين وال�س���عبني ال�سقيقني، معربا عن تطلع 
بالده لزيارة �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء، 
مثنيا على نتائج الزيارة التي قام بها �ساحب ال�سمو 

امللكي رئي�س الوزراء الى مملكة تايلند موؤخرا.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة برقية تهنئة 
وتربي���ك من وزيرة ال�س���حة فائقة ال�س���الح،  مبنا�س���بة 
حتقي���ق مملك���ة البحرين للرق���م القيا�س���ي العاملي يف 
مو�س���وعة جين����س لالأرقام القيا�س���ية والنجاح يف تنظيم 
اأك���رب ن���دوة جماهريية للتوعي���ة مبر�س ال�س���كري التي 
اأقيم���ت بالتزامن مع احتفالت منظمة ال�س���حة العاملية 

باليوم العاملي لل�سكري. وفيما يلي ن�س الربقية:
�س���يدى �س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، 
ي�رشفني اأن اأرفع اإلى مقام �س���موكم اأ�سمى اآيات التهاين 

والتربي���كات مبنا�س���بة حتقي���ق مملكة البحري���ن للرقم 
القيا�سي العاملي يف مو�سوعة جين�س لالأرقام القيا�سية 
والنج���اح يف تنظيم اأكرب ندوة جماهريية للتوعية مبر�س 
ال�س���كري والتي اأقيم���ت بالتزامن م���ع احتفالت منظمة 

ال�سحة العاملية باليوم العاملي لل�سكري.
واإننا يا �س���احب ال�س���مو امللكى وبهذه املنا�س���بة 
الطيب���ة ويف اإط���ار ه���ذا الإجن���از امل����رشف الذي ي�س���اف 
اإل���ى �س���جل الإجن���ازات الوطني���ة الت���ي رفع���ت ا�س���م 
مملك���ة البحري���ن عاليا يف جم���ال املناف�س���ات واملراكز 
العاملي���ة واملحاف���ل الدولي���ة، نثمن ل�س���موكم حفظكم 
اهلل توجيهاتك���م ال�س���ديدة وم�س���اندتكم الكرمية التي 

لطاملا �ساهمت يف حتفيز وت�س���جيع الطاقات البحرينية 
على امل�س���ي قدما يف م�س���رية الإجناز والتطوير و�سول 
لل�س���دارة يف العديد م���ن املجالت التنموي���ة، مقدرين 
ل�س���موكم دعمك���م الالحم���دود للقط���اع ال�س���حي الذي 
حقق العديد م���ن املنجزات الرائدة يف ظل العهد الزاهر 
وامليمون حل�رشة �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، �سائلني 
املولى عز وجل اأن يحفظ �س���موكم وي�س���دد على طريق 
اخل���ري خطاك���م الكرمي���ة ل�س���الح خ���ري ومنفع���ة مملكة 

البحرين الغالية. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
فائقة بنت �سعيد ال�سالح - وزير ال�سحة

الرفاع - حمافظ اجلنوبية: اأكد حمافظ اجلنوبية 
�س���مو ال�س���يخ خليفة بن علي اآل خليفة عزمة و�سعيه 
ال���دءوب يف ترجم���ة تطلع���ات وتوجيه���ات القي���ادة 
احلكيمة بقي���ادة عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة خلدم���ة املواطن���ني والرتق���اء 
وتطوير م�س���توى اخلدمات وامل�س���اريع يف جميع مدن 
وقرى املحافظة وفق خطة اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى 
بنقل���ة نوعي���ة متميزة يف �س���تى املج���الت حتقق من 
خالله���ا ال�س���تدامة والقيم���ة امل�س���افة الت���ي جتعل 
م���ن املحافظ���ة اجلنوبية قلبا ناب�س���اً مبظاه���ر النمو 

والزدهار.
ونوه �سموه على موا�سلة �سري العمل للبحث عن 
التميز والريادة يف نوعية امل�س���اريع واخلدمات التي 
مت����س اأه���م عنا�رش ومقوم���ات ما متتاز ب���ه املحافظة 
من معامل و�س���واهد تاريخية، والتي مل تنل ن�س���يبها 
امل�س���تحق وا�س���تثمارها بال�س���كل ال�س���ليم للتعريف 
به���ا للمواطنني والزوار بال�س���ورة التي حتفظ مكانة 
الإرث التاريخ���ي للمحافظة، ومبا يعود ب�س���كل مبا�رش 
وفع���ال يف النهو����س باجلان���ب ال�س���ياحي والثق���ايف 

التاريخ���ي. جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �س���مو 
حمافظ اجلنوبية ل�رشكة تطوير للبرتول، حيث كان يف 
ا�ستقبال �س���موه الرئي�س التنفيذي جيم�س اإي�ستالك 

وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�رشكة.
واأ�س���ار �س���مو حماف���ظ اجلنوبي���ة اإل���ى ال�رشاك���ة 
الإ�سرتاتيجية القائمة بني املحافظة اجلنوبية و�رشكة 
تطوي���ر للبرتول، وهو ما يتج�س���د جانباً كبرياً منها يف 
مو�س���م الرب من اإعداد وتن�س���يق مبا يحق���ق لالأطراف 
كاف���ة ال�س���تفادة الق�س���وى، متطلعاً �س���موه زيادة 
دعم وم�س���اندة ال�رشكة للم�س���اهمة يف تبني املبادرات 
الت���ي تعم���ل املحافظة اجلنوبية عل���ى حتقيقها على 
اأر����س الواقع م���ن جوانب عده وبتحركات متوا�س���لة 
م���ع اجلهات ذات العالقة، والتي تندرج �س���من حمور 
ال�س���تدامة الهادفة، م�س���يداً �س���موه مبا تبذله �رشكة 
تطوي���ر للب���رتول من تعاون وم�س���اع حمي���دة وجهود 

تنموية تهدف اإلى تعزيز القت�ساد الوطني، وتوفري 
احلماية وال�س���المة للمواطنني. وخالل الزيارة ا�ستمع 
�س���مو حماف���ظ اجلنوبي���ة لنب���ذة ع���ن حمط���ة الطاقة 
ال�سم�س���ية التابع���ة لل�رشك���ة، كما ق���ام بجولة ملرفق 
التحكم املركزي لعمليات النفط والغاز، حيث اأ�س���اد 
مب�س���تويات الأداء والإنتاجية والعمليات املتبعة لدى 
ال�رشكة، منّوهاً ب�رشورة حفاظ ال�رشكة على م�س���تويات 
الأداء العالية التي حتققها و�سعيها الدءوب لتطوير 

العمل.
ومن جانبه، �س���كر جيم�س اإي�ستالك �سمو حمافظ 
اجلنوبية على توا�سله امل�س���تمر وحر�سه على تعزيز 
ال�رشاك���ة القائم���ة ب���ني املحافظ���ة اجلنوبي���ة و�رشكة 
تطوي���ر للبرتول، موؤكداً حر�س ال�رشكة على موا�س���لة 
جهودها املجتمعية يف دعم الربامج وامل�س���اريع كافة 

التي ت�رشف عليها املحافظة اجلنوبية.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الإماراتي	

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة ل�رشكة تطوير للبرتول	

ا�س���تقبل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزير الداخلية ال�س���يخ را�س���د ب���ن عبداهلل اآل 
خليفة �س���باح اأم�س، وفدا من اأع�س���اء اللجنة 
الأمريكية اليهودية برئا�س���ة مدير ال�س���ئون 
جي�س���ون  اللجن���ة  يف  والدولي���ة  احلكومي���ة 
اآيزاك�سون، بح�سور رئي�س الأمن العام  اللواء 
طارق احل�س���ن ووكيل وزارة الداخلية ال�سيخ 
نا�رش ب���ن عبدالرحمن اآل خليف���ة. ويف اللقاء، 
رح���ب  وزير الداخلية بزيارة رئي�س واأع�س���اء 
وفد اللجنة الأمريكي���ة اليهودية، التي تاأتي 

يف اإط���ار التوا�س���ل وتب���ادل وجه���ات النظر، 
موؤكدا اأن النهج واحلي���اة الدميقراطية التي 
تتمت���ع بها مملك���ة البحرين وما ت�س���هده من 
اإ�سالحات �سيا�سية وت�رشيعية، يعود الف�سل 
فيه���ا اإلى روؤية عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة. واأطلع 
الوزي���ر، الوف���د الأمريكي على جه���ود وزارة 
الداخلي���ة لتطوير وحتدي���ث كافة القطاعات 
الأمنية يف اإطار العمل امل�س���تمر حلفظ الأمن 

والنظام العام وتاأمني ال�سالمة العامة.

وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الإ�س���المية والأوق���اف: تراأ����س وزي���ر العدل 
وال�س���وؤون الإ�س���المية والأوقاف ال�سيخ خالد 
بن علي اآل خليفة، اأم�س، مع هيئة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة، بح�س���ور الرئي����س 
التنفيذي حممد القائد، ملناق�س���ة الدرا�س���ة 

ال�س���املة الت���ي اأع���دت ب�س���اأن تطوي���ر نظام 
اإلك���رتوين يتعل���ق باأعمال املوث���ق اخلا�س، 
وجمموع���ة م���ن اخلدم���ات الإلكرتوني���ة ذات 
ال�سلة. وخل�ست الدرا�سة اإلى �رشورة تطوير 
ما يق���ارب 11 خدمة اإلكرتوني���ة على البوابة 

الوطنية لتي�سري اأعمال املوثق اخلا�س.

املنامة - بنا: اأ�س���اد وزير �سوؤون الإعالم 
عل���ي الرميح���ي مبتان���ة العالقة ب���ني مملكة 
البحري���ن واجلمهوري���ة الرتكي���ة ال�س���قيقة، 
والقائم���ة عل���ى اأ�س����س م���ن ال���ود والحرتام 
املتب���ادل واحلر����س عل���ى الأم���ن وال�س���الم 
الإقليمي والعاملي، وما بلغته من م�ستويات 
متقدم���ة. ج���اء ذل���ك ل���دى ا�س���تقباله اأم�س 

�س���فرية اجلمهوري���ة الرتكية ل���دى اململكة 
هاتون دميرير مبنا�س���بة انته���اء فرتة عملها 

الدبلوما�سي.
م���ن جانبه���ا، اأك���دت ال�س���فرية الرتكية 
اهتم���ام بالده���ا بتو�س���يع جم���الت التعاون 
امل�س���رتك يف خمتلف املج���الت بني البلدين 

ال�سديقني.

املنام���ة - بنا: �س���تكون البحرين على 
موعد م���ع تنظيم وا�ست�س���افة اجتماع جلنة 
الرتاث العامل���ي الثاين والأربعني مع نهاية 
يونيو املقبل بح�س���ور ممثلني عن اأع�س���اء 
اللجن���ة وخرباء ال���رتاث العامل���ي للنظر يف 
اإدراج مواق���ع ال���رتاث عل���ى قائم���ة الرتاث 

الإن�ساين العاملي ملنظمة “اليوني�سكو”. 
وفازت البحرين باأعلى ن�س���بة ت�سويت 

برئا�س���ة جلنة ال���رتاث العامل���ي، يف اجتماع 
اجلمعية العامة للدول امل�ساركة يف اتفاقية 
الرتاث العامل���ي لع���ام 1972، والذي عقد 
يف باري����س. وقالت رئي�س���ة هيئ���ة البحرين 
للثقافة والآثار ال�س���يخة م���ي بنت حممد اآل 
خليفة بهذه املنا�س���بة: “�سكًرا لكل الذين 
اآمن���وا بق���درة البحري���ن عل���ى اإدارته���ا يف 

احلفاظ على تراثنا وتاريخنا الإن�ساين”.

حممد بن مبارك: ت�ضافر اجلهود الد�لية لإحالل ال�ضالم 

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �س���مو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكتبه بق�رش الق�س���يبية �س���باح 
اأم�س وفد اللجن���ة الأمريكية اليهودية وذلك 

يف اإطار الزيارة التي تقوم بها للمنطقة.
واأع�س���اء  �س���موه  ع���رب  املقابل���ة،  ويف 
اللجن���ة ع���ن ارتياحه���م مل�س���توى العالقات 
الودية والتع���اون القائم بني مملكة البحرين 
والولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة يف خمتل���ف 

البلدي���ن  م�س���الح  تخ���دم  الت���ي  املج���الت 
و�س���عبيهما ال�س���ديقني. كم���ا ج���رى تبادل 
وجهات النظر ب�س���اأن عدد من املو�س���وعات 
ذات الهتمام امل�س���رتك، وتطورات الو�س���ع 
عل���ى ال�س���احتني الإقليمي���ة والدولية، حيث 
اأكد �س���مو نائب رئي�س جمل�س الوزراء �رشورة 
ت�س���افر اجله���ود الإقليمي���ة والدولي���ة مب���ا 
ي�س���هم يف اإح���الل ال�س���الم العادل وال�س���امل 

لدول املنطقة و�سعوبها كافة.

وال�س���تثمار التطوي���ر  م���ن  حقه���ا  تاأخ���ذ  مل  كث���رية  و�س���واهد  مع���امل 

دول املنطقة ت�س���عى دوما لأمن �س���عوبها وترف�س اأي تدخل يف �سوؤونها
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احل�شن: التن�شيق اأف�شل الكثري من املخططات الإرهابية

قال رئي����س الأمن الع���ام اللواء 
ط���ارق احل�ض���ن اإن هناك انخفا�ض���ا 
كب���را بن�ض���بة العملي���ات الإرهابية 
والتخريبية قيا�ضاً بالفرتة املا�ضية، 
“ل ميك���ن من���ع العمليات  م�ض���يفاً 
الإرهابي���ة ب�ض���كل كامل، خ�ضو�ض���اً 
ح���ن تك���ون اجلماع���ات والعنا����ر 
الت���ي تنفذ ذل���ك مدعوم���ة من قبل 
دول، تغرقه���م بالتمويل والإ�ض���ناد 
والتدري���ب، وعلي���ه فم���ن املتوق���ع 
ح�ضول مثل تلك العمليات بن حن 

واآخر”.
عل���ى  رداً  احل�ض���ن  واأ�ض���اف 

�ض���وؤال “البالد” عن ا�ضتمرار حدوث 
وتو�ض���عها  التخريبي���ة  العملي���ات 
اأنابيب النفط:  لت�ض���مل ا�ض���تهداف 
“هلل احلمد توفق���ت الأجهزة الأمنية 
باإحب���اط العدي���د م���ن املخطط���ات، 
والي���وم كان لنا حديث عن اإف�ض���ال 
ي�ض���تهدف  كان  اإرهاب���ي  خمط���ط 
�ضخ�ض���يات عام���ة، وتفج���ر 3 اآب���ار 
للنفط، وهذا اإجن���از كبر، لعرتا�س 
خمط���ط من ه���ذا الن���وع، خ�ضو�ض���اً 
ح���ن يح�ض���ل ه���وؤلء العنا����ر على 
وتزويده���م  الكافي���ة،  التدريب���ات 
والتكنولوجيا  امل�ض���فرة،  بالهواتف 

لإجناح ذلك”.
“هناك تع���اون دقيق  ووا�ض���ل 

وم�ض���تمر بن كافة الأجهزة الأمنية، 
الأمر الذي اأو�ض���لنا ملرحلة متقدمة 
الإرهابي���ة  العملي���ات  اإف�ض���ال  م���ن 

والتخريبية واملنظمة النوعية”.
وب�ض���وؤال اآخ���ر ل���� “الب���الد” عن 
الإج���راءات الحرتازي���ة الت���ي قامت 
به���ا الوزارة للمحافظ���ة على اأنابيب 
النفط، قال “هناك جلنة متخ�ض�ض���ة 
ت����رف على ه���ذا الأمر برئا�ض���ة ويل 
العهد �ض���احب ال�ضمو امللكي الأمر 
�ض���لمان بن حمد اآل خليف���ة، وهناك 
خط���وات وا�ض���حة لتوف���ر احلماي���ة 
وبقي���ة  النف���ط،  لأنابي���ب  الالزم���ة 
وبا�ض���تخدام  النفطي���ة،  املن�ض���اآت 

التكنولوجيا املنا�ضبة وال�رورية”.

اإبراهيم النهام

الثوري” “احلر�س  م��ع�����ض��ك��رات  يف  م��ك��ث��ف��ة  ت��دري��ب��ات  ت��ل��ق��ت  الإره���اب���ي���ة  اخل��ل��ي��ة 

�إحباط خمطط كبري ي�صتهدف �صخ�صيات عامة و3 مواقع نفطية
القب�س على اإرهابي تورط يف تفجري حافلة ال�رشطة... رئي�س الأمن العام:

املنامة - وزارة الداخلية: ك�ضف رئي�س الأمن 
الع���ام الل���واء الركن طارق احل�ض���ن، اأن���ه يف اإطار 
اجلهود الأمني���ة املبذولة حلفظ اأم���ن الوطن، مت 
القب�س على اأحد العنا����ر الإرهابية اخلطرة فيما 
ه���رب �ريكه الث���اين اإلى اإي���ران بع���د تنفيذهما 
التفجر الإرهابي بحافلة لنقل ال�رطة بتاريخ 27 
اأكتوبر 2017، مما اأ�ض���فر عن ا�ضت�ضهاد ال�رطي 
�ض���لمان اأجنم واإ�ضابة 9 اآخرين، حيث عمل الثنان 
�ض���من خلي���ة اإرهابي���ة، خططت واأع���دت ونفذت 
�ضل�ض���لة م���ن الأعم���ال الإرهابي���ة، وه���ي مرتبطة 
بعنا�ر اإرهابية هاربة وموجودة يف اإيران وجتمعها 
�ضالت وثيقة مع احلر�س الثوري الإيراين، و�ضاهم 
الك�ش���ف ع���ن ه���ذه اخللي���ة الإرهابي���ة، يف اإحباط 
خمطط كبر كان ي�ض���تهدف �ضخ�ض���يات عامة يف 
الدولة، بالإ�ض���افة اإلى 3 مواقع لأنابيب النفط يف 
الب���الد، وذلك بع���د اأن قامت املجموعة بر�ض���دها 
وال�روع يف جتهيز العبوات النا�ض���فة ل�ضتخدامها 

يف تنفيذ هذا املخطط الآثم. 
وقال احل�ش���ن يف موؤمتر �ش���حايف عقده م�شاء 
اأم�س، اإن عنا�ر اخللية الإرهابية، تلقت تدريبات 
مكثفة يف مع�ضكرات احلر�س الثوري الإيراين على 
ا�ض���تخدام وت�ض���نيع املواد املتفجرة والأ�ض���لحة 
الناري���ة بجانب توف���ر الدعم والتموي���ل املادي 
واللوج�ض���تي، ع���ن طريق عنا����ر اإرهابي���ة هاربة 
وموجودة يف اإيران. حيث �ض���افر اأع�ضاء اخللية يف 
اأكتوب���ر 2011 برا اإلى �ض���وريا ومنه���ا اإلى اإيران 
من دون ختم جوازات ال�ض���فر يف املنافذ ال�ضورية 
والإيرانية، كما قاموا بال�ضفر اإلى اإيران مرة اأخرى 

يف يوليو من العام 2017.
وت�ضم اخللية الإرهابية كال من:

)1( املدعو قا�ضم عبداهلل علي اأحمد )قا�ضم 
املوؤم���ن( )28 عاما(، ه���ارب وموج���ود يف اإيران، 
م�ض���قطة جن�ض���يته وحمك���وم باملوؤبد يف ق�ض���ايا 
اإرهابي���ة، وه���و امل�ض���وؤول ع���ن تن�ض���يق تدريب 

العنا�ر الإرهابية.
)2( املدعو �ض���ادق جعفر حمم���د عبداهلل اآل 
طوق )36 عاما( هارب وموجود يف اإيران، مطلوب 
يف ق�ض���ايا اإرهابية تت�ضمن �ضناعة وحيازة قنابل 

حملية ال�ضنع.
)3( املدع���و مه���دي اإبراهيم جا�ض���م عبداهلل 
)28 عام���ا( ه���ارب وموج���ود يف اإي���ران، حمك���وم 
30 �ض���نة يف ق�ضايا اإرهابية، و�ض���الع يف �ضناعة 

املتفجرات.
)4( املدعو زهر ابراهيم جا�ضم عبداهلل )37 
عام���ا( �ض���احب مطع���م مبنطقة �ض���رتة، مقبو�س 
عليه، �ض���ارك يف التخطيط والتنفيذ ملجموعة من 
الأعمال الإرهابية، تلقى تدريبات على ا�ض���تخدام 
املتفج���رات والأ�ض���لحة يف اإيران، �ض���بط بحوزته 
هاتف م�ش���فر مت���ت برجمته يف اإيران، وي�ش���تخدم 
للتوا�ض���ل بن عنا����ر اخللية الإرهابي���ة وتبادل 

الر�ضائل امل�ضفرة فيما بينهم.   
)5( املدع���و حمم���د مهدي حممد ح�ض���ن )39 
عاما( �ضائق �ضاحنة ثقيلة، هارب، م�ضارك رئي�س 
يف التخطي���ط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وت�ض���نيع 
العبوات النا�ض���فة، حمكوم يف ثماين ق�ضايا �رقة 

بالإكراه وق�شايا �شغب.
و�ض���ملت التدريبات املتقدم���ة التي تلقتها 
عنا����ر اخللي���ة عل���ي اأي���دي مدرب���ن اإيرانين، 

ت�ضنيع وا�ضتخدام:
)1( العبوات النا�ضفة “التفخيخ”.

)2( طبيع���ة واأنواع امل���واد املتفجرة: C4 و
.RDXو TNT

)3( اأنواع العبوات املتفجرة وال�ضواعق.

)4( �ض���ناعة القوال���ب اخلا�ض���ة بالعب���وات 
املتفجرة.

)5( اأعمال التفجر والرماية بال�ض���الح الناري 
من نوع )كال�ضنكوف(.

النظري���ة،  التدريب���ات  وبع���د النته���اء م���ن 
انتقل���ت املجموعة اإلى مع�ض���كر للتطبيق العملي 
عل���ى تفجر العبوات النا�ض���فة وكيفية توجيهها 
وقوة تفجر ال�ض���اعق والرماية بوا�ضطة الأ�ضلحة 
النارية )كال�ضنكوف، اإم 16، اآر بي جي، امل�ضد�س، 
الر�ش���ا�س املتو�ش���ط بي كي �ش���ي( وبع���د اإمتام 
التدريبات، تلقت اخللية الإرهابية، تكليفات من 

املدعو قا�ضم املوؤمن، ت�ضمنت:  
)1(  البح���ث عن م���كان اآمن لتخزي���ن املواد 
الداخلة يف �ض���ناعة املتفجرات والأ�ض���لحة النارية 

ويف�ضل اأن يكون حتت الأر�س.
)2(  اإيجاد مكان منا�ض���ب ي�ض���تخدم كور�ضة 

لت�ضنيع العبوات النا�ضفة.
)3(  ال�ض���تعداد للعمل الإرهابي والبحث عن 

اأهداف ح�ضا�ضة ل�ضتهدافها.
وبالت���وازي مع هذه التكليف���ات، قام املدعو 
قا�ض���م املوؤم���ن بتزويد اأف���راد اخللي���ة الإرهابية 

بالدعم املايل الالزم لتنفيذ الأعمال الإرهابية.
وق���ام اأفراد اخللية وبع���د عودتهم من اإيران 
با�ض���تئجار �ض���قة �ض���كنية وا�ض���تخدامها كور�ضة 
لت�ض���نيع العب���وات النا�ض���فة، حي���ث �ض���بط بها 
جمموعة من املواد التي تدخل يف �ضناعة العبوات 
املتفجرة والتي و�ض���ع بع�ضها يف حواجز مطاطية 
مماثل���ة لتلك الت���ي ا�ض���تخدمت يف التفجر الذي 

طال حافلة ال�رطة يف نوفمرب اجلاري.
وم���ن ب���ن الأعم���ال الإرهابية الت���ي نفذتها 

اخللية الإرهابية:
)1( ا�ض���تهداف دورية �رطة مبنطقة �ض���رتة 
بتاري���خ 12 فرباي���ر 2017، واأخ���رى بتاري���خ 14 
فرباي���ر 2017، بذات املنطق���ة عن طريق عبوات 
نا�ضفة، قامت اخللية بت�ضنيعها، حيث ت�ررت 3 
�ضيارات مدنية بجانب عدد من املمتلكات العامة 

واخلا�ضة.  
)2( ر�ضد ومعاينة دورية �رطة وا�ضتهدافها 
بتاري���خ 13 اأغ�ض���ط�س 2017 با�ض���تخدام عب���وة 

متفجرة، نتج عنها اأ�رار مادية.
النا�ض���فة  العب���وة  وجتهي���ز  التخطي���ط   )3(
وتفجرها يف الديه، بتاري���خ 2 اأكتوبر 2017 مما 
اأ�ض���فر عن اإ�ض���ابة 5 من رجال ال�رطة اأثناء تاأمن 

مو�ضم عا�ضوراء.
)4( ا�ض���تهداف حافلة لنق���ل ال�رطة بتاريخ 
27 اأكتوبر 2017 اأثناء مرورها على �ضارع خليفة 
بن �ش���لمان باجتاه املنامة، بالقرب من جدحف�س، 
با�ض���تخدام قنبلة حملية ال�ض���نع مت تفجرها عن 
بعد، بعد و�ض���عها يف حاجز مطاطي، مما اأ�ضفر عن 
ا�ضت�ض���هاد ال�رطي �ض���لمان اأجنم واإ�ض���ابة ت�ضعة 
اآخرين، تراوحت اإ�ض���اباتهم بن بليغة ومتو�ضطة 

بجانب اإحداث تلفيات ب�ضيارة مدنية.
اإل���ى  الإرهابي���ة  اخللي���ة  عم���دت  كم���ا   )5(
�رق���ة لوحات �ض���يارات خا�ض���ة ومركب���ات ثقيلة 
وا�ض���تخدامها يف عملياته���م الإرهابي���ة عن طريق 
و�ض���عها على ال�ض���يارات التي ا�ض���تعانوا بها يف 

تنفيذ جرائمهم.
واأو�ضح رئي�س الأمن العام، اأن الإدارة العامة 
للمباحث والأدلة اجلنائية، با�رت اتخاذ الإجراءات 
القانوني���ة املق���ررة، واإحال���ة الق�ض���ايا الإرهابية 
املذكورة اإلى النيابة العامة، فيما ل تزال عمليات 
البحث والتحري، جارية للقب�س على بقية العنا�ر 

الإرهابية واأية عنا�ر اأخرى ذات عالقة.

• )ت�شوير- ر�شول احلجريي(	 جانب من املوؤمتر املوؤمتر ال�شحايف  

الهارب قا�ضم املوؤمن ن�ضق التدريب يف اإيران ووفر الدعم املايل
اإحالة 5 ق�ضايا اإرهابية نفذتها اخللية الإرهابية اإلى النيابة
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“بني حانة ومانة �ضاع بيت العمر”
مواطن ينا�سد القيادة برفع املنع عن طلبه الإ�سكاين

“بني حانة ومانة �ساع بيت العمر”، اإنها 
باخت�س���ار  ق�س���ة مواطن بحريني ي�سكن يف 
منطقت���ه من���ذ 50 عاًما، وتق���دم بطلب اإلى 
وزارة الإ�س���كان �س���نة 2002 للح�سول على 
وحدة اإ�سكانية فيها، لكنَّ طلبه اأُلغي بقرار 
فردي وب�سكل تع�سفي، فوجد هذا املواطن 
اجللي���ل احلا�س���ل على �س���هادات تقديرية 
اإبان حياته العلمية واملهنية، نف�س���ه تائًها 
يف متاهة الأق�سام واملكاتب والوعود، وكلما 
ا�ستلم موافقة لل�سحب على حلم عمره، اأطّل 
غراب الإهمال والت�س���ويف ليخطفها ويرتك 

يف قلبه مزيًجا من احلزن والتح�ّس.

رواية مؤلمة
وي����سد املواط���ن ل���� “الب���اد” روايته 
املوؤمل���ة قائا بتاريخ 29 دي�س���مرب 2002 
تقدمت بطلب للوزارة للح�سول على خدمة 
اإ�س���كانية وح�سلت على املوافقة املطلقة، 
ورق���م طلب���ي )4707(، وبع���د 7 �س���نوات 
ُطلب من���ي جتديد البيانات فجددتها وبعد 
فرتة اأي�سا ُطلب مني اإرفاق الطلب باأوراق 
جدي���دة وكان لهم ما طلب���وا وذلك بعد 10 

�سنوات من املوافقة على طلبي.
وي���ردف: بعدها �سع���ت ال���وزارة ببناء 
الوح���دات ال�س���كنية وقبل توزي���ع البيوت 
ب�س���هر تقريبا، تفاج���اأت اأن ال���وزارة األغت 
طلبي، من دون ان يت�س���اوروا معي عن هذا 
املو�س���وع، لأكت�س���ف فيما بع���د اأن الإلغاء 
متَّ ب�س���ورة فردية من قبل اأحد املوظفني، 

ومن دون علم اأي م�سوؤول يف الوزارة.

ال رد رسميا
ويتاب���ع املواط���ن اأن���ه مل يتلقًّ ر�س���الة 
ر�س���مية تفيده بالإلغاء وهو ما يعترب بنظره 

رف�سا تع�سفًيا ول ير�سى به القانون.
ويكمل اأنه راجع الوزارة بخ�س���و�ص هذا 
الأم���ر فل���م يجد جواًب���ا �س���افًيا، وبعد فرتة 
���ا، وهو ال�سبب  زعموا اأن زوجته متتلك اأر�سً
وراء اإلغاء الطلب، لكنه �سح لهم باأن الأر�ص 
للورثة كلهم، مت�س���ائا، كيف تلغي الوزارة 

طلبه دون التثبت من ذلك؟
ويقول يف هذا ال�سدد: بينت لهم بالأدلة 
والأ�س���ماء اأن هناك مواطنني لدى زوجاتهم 
بيوت واأرا�ٍص وح�سلوا على وحدات �سكنية، 

ل بل اإن الوزارة تعلم بذلك.
وي�سيف: ملاذا هذا التع�سف من الوزارة 
يف حرم���ان البع�ص من حقوقهم الإ�س���كانية 
ب�س���بب اأن ل���دى زوجاته���م اأر�س���ا اأو منزل، 
فلو انف�س���ل الزوج���ان لن ي�س���تفيد الزوج 
اإل ال����سر علي���ه وعلى اأولده، خ�سو�س���ا لو 
تزوج���ت طليقته م���ن اآخر، اإذ ل���ن يكون له 

ن�سيٌب من اأماكها! 
وي�س���تطرد املواط���ن بالق���ول: اإن���ه اإثر 
ذلك، طلبت منه ال���وزارة اأن يعر�ص اأوراقه 

على ق�س���م البحوث واأفاد اأن���ه قدم بتاريخ 
19 مار����ص 2012 الأوراق الثبوتية وغريها 
مما ُطلب منه، فاأخربه الق�س���م اأنهم عر�سوا 
امل�ساألة على اللجنة املعنية، مو�سحا اأنه مل 
يلَق اأيَّ جواب من اللجنة، وهم�سوا مو�سوعه 

لأكرث من 5 اأ�سهر.

مماطلة وعراقيل
ومي�س���ي قائ���ا: اإن���ه مل يح�س���ل عل���ى 
اأيِّ حك���م يف اأم���ره ل من مكت���ب البحوث ول 
م���ن اللجنة املذك���ورة، ل يف ر�س���الة ول عن 
طريق الهاتف، م�سريا اإلى انه يراجع الق�سم 
اأ�س���بوعًيا، وكّل مرة يقول ل���ه املكتب لعل 
احل���ل يف مكتب اآخ���ر، موؤكًدا انه مل يح�س���ل 
عل���ى اأي جواب مقنع تطمئن له نف�س���ه، مما 
يدل على اأن الوزارة ل متتلك اأي �سبب او اأي 
دليل كاٍف ملنع حقه من اخلدمة الإ�سكانية. 
وياأ�َس���ف مو�س���حا: اإن املماطلة و�سلت 
بهم اإلى اإعطائه اأرقاَم هواتٍف ليت�س���ل بها 
وبنّي لهم بالدليل القاطع اأنه ات�سل ع�سات 

املرات لكنَّ اأحدا مل يجب على ات�سالته.
وبامل���وازاة، يلف���ت املواط���ن اإل���ى اأن 
املتعامل���ني مع���ه م���ن املوظف���ني حاولوا 
منعه من الدخول اإلى مكتب وزير الإ�س���كان 
با�س���م احلمر، وعمدوا اإلى وقف اأي م�ساعدة 
او وا�س���طة قد تفيده، وا�سعني اأمامه �ستى 
العراقيل، لي�س���عر يف قرارة نف�سه اأن هناك 
�سيئا مدبرا �سده بطريقة خمالفة للقوانني.
ويو�سح: بعد فرتة طويلة من الت�سويف 
والذهاب م���ن مكتب اإلى مكت���ب ُرفع الأمر 
اأخ���ريا اإل���ى الوزير حي���ث اأُلغي ق���رار املنع 
و�سدرت من مكتبه موافقة با�ستمرار طلبي 
وان اأح�س���ل عل���ى وحدة �س���كنية باملنطقة 
الت���ي اأقطن فه���ا، واأُر�س���لت املوافقة اإلى 
الوكيل امل�س���اعد ال�س���ابق، مردفا، تلقيت 
مكامل���ة هاتفي���ة من مدي���ر مكت���ب الوزير 
تب�سين باإمكانية ال�س���حب عل���ى البيت لكن 

دون اإعطائي ر�س���الة ر�س���مية ت�سمن حقي، 
ويقول: انتظرت املوعد املذكور لل�س���حب 
عل���ى البي���ت لكنن���ي مل اأتل���قَّ اأي ات�س���ال 
م���ن ال���وزارة ح���ول ال�س���حب او القرعة رغم 

مراجعاتي الكثرية لهم.

ضاعت أوراقي
وي�س���تكمل بياأ�ص: اأن الوكيل امل�ساعد 
ال�س���ابق ادع���ى ان املوافق���ة موج���ودة يف 
الأوراق وان���ه ار�س���لها للمدي���ر يف الطاب���ق 
الأر�س���ي، ومل���ا راجع���ت املدير اأف���اد بانه 
مل ي�س���تلم اأي �س���يء من الوكيل امل�س���اعد 
ال�س���ابق، وبحث���وا فعا ع���ن اأوراقه مبكتب 

الوكيل امل�ساعد فلم يجدوا �سيئا.
ويقول: لقد �س���اعت اأوراقي اأو اأخفيت 
او اأُهملت، فمن امل�س���وؤول عن هذا الإهمال 
وملاذا يقول���ون يل مرة هناك موافقة حتت 
القانون، ومرة موافقة غري م�سوطة، ومرة ل 

توجد موافقة؟
ويوؤكد املواطن ان هذا التناق�ص بكام 
الوزارة وعذابه املرير يف املراجعات الكثرية 
دليل على اأن كامهم غري �س���حيح، منا�سدا 
عرب “الباد” �س���احب اجلالة امللك و�سمو 
رئي�ص الوزراء و�س���مو ويل العهد لإيجاد حل 
مل�س���كلته ومنحه الوحدة الإ�سكانية/ احللم 

املنتظر.
ويختم باأنه عر�ص م�سكلته على ع�سوي 
النواب حممد اجلودر وحمد الدو�سي، وهما 
ب�س���دد التباحث مع الإ�س���كان بهذا ال�سدد 
الازم���ة  القوان���ني  كم���ا وع���داه باق���رتاح 
للت�س���هيل عل���ى املواطن���ني خ�سو�س���ا ما 
يخت����ص مبمتل���كات الزوج���ة، م�س���ريا اإلى 
اأن ال�س���حافة ه���ي م���ن �ستو�س���ل �س���وته 
للم�س���وؤولني لأن���ه على يقني ب���اأن القيادة 
احلكيم���ة �س���وف ت���رد حق���ه وح���ق عائلته 
ال�س���ائع بع���د م���رور 15 عاما م���ن النتظار 

واملماطلة. 

• كاريكاتري: طارق البحار 	

لبيبة فار�س

معوق عاجز عن اإمتام زواجه واإدخال عرو�ضه البحرين 
عائلته تنا�سد وزير الداخلية النظر بحالته 

نا�س���د مع���وق بحرين���ي وزي���ر الداخلية 
ال�سيخ را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة ت�سهيل 
اإج���راءات دخ���ول عرو�س���ه اأرا�س���ي مملك���ة 
البحرين، ومنحها الإقام���ة املطلوبة كزوجة 
لبحريني.  واأو�سحت عائلة املعوق )ح.اأ( اأن 
ابنهم الذي يبلغ من العمر 24 �سنة قد عقد 
قرانه منذ قرابة عام، وحتديدا يف دي�س���مرب 
2016 عل���ى فت���اة هندي���ة، وذل���ك بعد اأن 
ح�س���ل على جميع املوافقات املطلوبة من 

اجلهات الر�سمية يف البحرين. 
واأردفت العائلة “فوجئنا برف�ص �سوؤون 
اجلن�س���ية واجل���وازات والإقام���ة لطلب منح 
العرو�ص تاأ�س���رية دخول واإقامة مرات عدة، 
ودون اأب���داء اأي �س���بب للرف����ص، اإذ اكتفوا 
بالإ�س���ارة اإلينا ب�سورة تق���دمي الطلب من 

جديد يف كل مرة”. 
ال�س���يخ  “ننا�س���د  العائل���ة  واأ�س���افت 
را�س���د بن عبداهلل اآل خليفة اأن ي�س���مل حالة 
ابننا باهتمامه واأن ينظر يف اأمره، فال�س���اب 
املتزوج حديثاً معوق ول ي�سمع ول يتحدث، 
وبعي���دا كل البعد عن اإثارة القاقل اأياً كان 

نوعها”. 
وا�س���تطردت “�سعن���ا يف اخلطبة له من 
خارج اململكة، وذلك بعد اأن ق�سدنا العديد 
م���ن الأ�س البحرينية، ومل يوافقوا على فكرة 
الزواج؛ نظراً لإعاقته ال�سمعية، ولذا اتخذنا 
الق���رار بتزويجه بغري بحريني���ة”.  واأظهرت 

الوثائق امل�س���لَّمة ل� “الباد” اأن ال�ساب قد 
ح�سل على ت�سيح من اإدارة املحاكم بوزارة 
العدل وال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف للزواج 
م���ن خارج اململكة، وحتدي���داً الهند، كما اأن 
وزارة اخلارجية قد �سدقت على الرتخي�ص، 
غري اأن الزواج ل يزال معطا لهذه اللحظة.  

رجاء مرهون

مخالفات “لقرص” المواطن وليس ذبحه
وردين ات�س���الً من اأحد الأ�س���دقاء، وهو يتذمر ويتاأفف م���ن املخالفات املرورية 
الت���ي دفعها موؤخ���راً وباإجم���ايل 500 دينار دفعة واحدة، م�س���يفاً ب���اأن اأغلبها كانت 
لكامريا مراقبة مثبتة باأحد �س���وارع الرفاع، وب�سعة ر�س���د ل تتجاوز 66 فقط، وهو ما 
اأوق���ع الكثريين من اأهايل املنطقة بفخ املخالفات املرتاكمة وال�س���ادمة واملوجعة، 

ح�سب قوله.
وتعدينا هذه الق�س���ة جمدداً ل�سيناريو ال�سعة القانونية البطيئة واملنف�سلة عن 
الواقع، لعدد من �س���وارع اململكة، والتي تبث كامرياتها الرعب بنفو�ص ال�س���ائقني، 
وتوقع من ي�سهو منهم لوهلة، لأن يكون حتت مق�ص البرت، وال�ستقطاع من املدخول 

ال�سعيف اأ�ساً.
ويتج���ه العديد من املواطن���ني اليوم، لدف���ع املخالفات املرورية ع���رب التدين، 
وال�س���داد ببطاقات الئتمان، فهل هذا حال يرجوه اأحد لبن البلد؟ وهل اأوجدت هذه 

القوانني لأجل املواطن، اأم لتكون �سيفاً م�سلطاً على عنقه؟
وتتداول لأ�سماعنا الكثري من الق�س�ص عن خافات زوجية، و�سدامات، وم�ساكل 
عديدة و�سلت بع�س���ها مراكز ال�سطة، واملحاكم؛ ب�سبب املخالفات املرورية، وحجم 

الرتاكمات التي تفاجاأت بها هذه الزوجة، اأو ذاك البن.
وكنا ومازلنا نقول باأن الهدف الرئي�س���ي من ال�سيا�سات املرورية اجلديدة بذلك 
ه���و قر�ص املواطن، ودفعه لل�س���ري من خال القوانني املنظمة لل�س���ري؛ حفاظاً على 
الأرواح واملمتلكات، والأمن العام، ولي�ص ذبحه وخنقه، ومناطحته مبدخوله، ومدخول 

اأ�سته.
وتاأخذن���ا التجربة ال�س���ويدية لأهمية النظر بها، حيث يتم حتديد مبلغ ا�س���تقطاع 
املخالفات املرورية وفقاً ملدخول ال�س���خ�ص نف�س���ه، ولي�ص بالعموم كما هو معمول 
ب���ه بالكثري من الدول العربية؛ لأن ذلك يحقق العدال���ة الجتماعية بني النا�ص، فهل 
يعقل اأن يدفع �س���احب الراتب 3000 دينار خمالفة �سعة موازية بالكلفة ملن راتبه 

200 دينار؟ قانون ناأمل من الدولة التمعن به جيداً.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

اإجناز 90 % من ال�ضيانة مبرفاأ البديع

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: اأكد وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�س���غال 
العمراين ع�س���ام خل���ف اأن 90 % من اأعمال 
مت  البدي���ع  مرف���اأ  يف  وال�س���يانة  التطوي���ر 
النته���اء منه���ا، فيما يتم العم���ل حاليا على 
لانته���اء من بقية الأعمال يف الفرتة القريبة 

املقبلة. 
كم���ا اأكد الوزير خلف لدى لقائه ع�س���و 
ال�س���مالية  املنطق���ة  يف  البل���دي  املجل����ص 
عب���داهلل الدو����سي اأن مو�س���وع تخ�س���ي�ص 
حرا�س���ة للمرف���اأ يف طور املراح���ل النهائية، 
واأن العط���اءات �س���يتم فتحه���ا قب���ل نهاية 

ال�سهر اجلاري.
التطوي���ر  اأعم���ال  اأن  خل���ف  واأو�س���ح 
وال�سيانة �س���ملت “تبليط ال�سارع واملوؤدي 
للمرف���اأ وتعديل مدخل املرفاأ، اإ�س���افة اإلى 
اإن�س���اء منطق���ة مظلل���ة لعم���ل ال�س���يادين، 
كما مت ان�س���اء �سوق لاأ�س���ماك يحتوي على 
16 فر�س���ة”، م�س���ريا اإلى اأن املطعم املطل 
عل���ى البح���ر يف ط���ور الط���رح عل���ى جمل����ص 

املناق�سات”.
وك�س���ف خلف اأن الوزارة قامت باإن�س���اء 
�س���وق لبيع الأ�س���ماك يف مرفاأ البديع يت�سع 
ل� 16 فر�س���ة �س���يتم توزيعها عل���ى البحارة 
املحرتفني من منطقة البديع بنظام القرعة.



ك�س���ف وزي���ر �لإ�س���كان با�س���م �حلم���ر �أن 
عدد �لطلب���ات �لإ�س���كانية للد�ئرت���ن �لثامنة 
 4550 و�لتا�س���عة مبحافظ���ة �لعا�س���مة يبل���غ 
طلًبا ي�س���مل �سقق �لتمليك و�لبيوت و�لق�سائم 

�ل�سكنية.
� على �س���وؤ�ل برمل���اين للنائب  جاء ذلك ردًّ
جميد �لع�س���فور، وح�سلت “�لبالد” على ن�سخة 

منه.
و�س���جل جدول �أرفقه �لوزير �حلمر بالإجابة 
ع���ن �رتف���اع ع���دد طلب���ات منطق���ة �خلارجي���ة 
وو�دي���ان )جممع 606( وبل���غ 639 طلًبا، تليها 
منطقة �س���فالة )جمم���ع 604( بعدد 580 طلًبا، 
تليها منطقة �س���رة )جمم���ع 608( بعدد 532 
طلًب���ا، تليه���ا منطق���ة �ملعامري )جمم���ع 633( 

بعدد 498 طلًبا.
ول يوج���د �أّي طلب للح�س���ول على بيت �أو 
�س���قق متليك �أو ق�س���ائم �س���كنية مبجمع 611 

�ملعروف مبنطقة �حلمرية. 
� على �سوؤ�ل �لع�سفور عن موعد �لنتهاء  ردًّ
م���ن م�رشوع �رشق �س���رة، رد �لوزير �حلمر �أن من 
�ملوؤم���ل �لنته���اء م���ن �مل�رشوع بالع���ام 2021، 
و�س���تغطي �ملدين���ة طلبات �لع���ام 2007 على 
�أقل تقدير، و�سيت�س���لم �ملو�طن���ون �ملفاتيح 
خالل �لن�سف �لأول من �لعام �ملقبل )2018(.

الدائرتان
ومتثل �لد�ئرة �لثامنة مبحافظة �لعا�س���مة 
مناط���ق �لنبي���ه �س���الح، �ملنطقة �ل�س���ناعية، 
مهزة، �لقرية، مركوبان، �خلارجية. وت�سل كتلة 

�لد�ئرة 9.372.
وت�سم �لد�ئرة �لتا�سعة مناطق �أبو�لعي�ش، 
و�دي���ان، �س���فالة، �حلمري���ة، �لعك���ر �ل�رشقي���ة 

)623(، �لعكر �لغربية )624(، �ملعامري )634 
- 633(. وكتل���ة �لناخبن بالد�ئرة ت�س���ل �إلى 

.9.591
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صفقات األدوية
 

80 % م���ن �أدوي���ة �ل�س���يدليات �حلكومية تاأت���ي عن طريق مناق�س���ات خليجية 
م�سركة، �أما �ل� 20 % �ملتبقية، فمن مناق�سات حملية.

�ق���رح زمي���ل باجتم���اع حتريري �إع���د�د ملف ع���ن �س���ح �لأدوية، لك���ن مل يقتنع 
�ملجتمعون بالفكرة، و�ل�س���بب �أن مفاعيل توجيه �س���مو رئي�ش �لوزر�ء زيادة ميز�نية 

�لأدوية مببلغ 15 مليون دينار َخَف�َش من�سوب �سكاوى �ملر�سى.
كما عالج �س���موه جذر م�سكلة �س���ابقة، تتمثل بعدم وجود قائمة حمددة لالأدوية، 
باإن�ساء جلنة �ل�رش�ء �ملوحد لالأدوية، تتبع �ملجل�ش �لأعلى لل�سحة. �سبط �لقر�ر �لإنفاق، 

وحدَّ من �لهدر، �إن وجد.
د بدر��س���ة �لطلب���ات �ملرفوعة من  �خت�س���ا�ش �للجنة و��س���ح من ��س���مها، وحمدَّ

�جلهات �ل�سحية �حلكومية ل�رش�ء �لأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية.
و�أت�س���اءل ع���ن مدى �لت���ز�م وز�رة �ل�س���حة، �أو غريها، عن���د �إبر�م �س���فقات �رش�ء 
�لأدوية، بالذهاب منفردة ملجل�ش �ملناق�س���ات، �أو مترير ملفاتها للجنة �لتي ت�س���م 
�ملجل�ش �لأعلى لل�س���حة، و�لوز�رة، و“نهر�”، و�خلدمات �لطبية �مللكية، وم�ست�س���فى 

�مللك حمد �جلامعي.

تيار
“�رفع عنك �إح�سا�سك بالأمل، و�سيزول �لأمل ذ�ته”.

ماركوس أوريليوس

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

املنتدى النيابي للت�سامح

ل حظر اخلمور “الن�ساب” يوؤجِّ

�سوريات يزرن برملان ال�سعودية

يف 2018 احلمر للع�سفور: ت�سليم مفاتيح بيوت “�رشق �سرتة” 

وزير املالية مل يزود الربملان بخطط ت�سديد الدين العام

دعم نقدي للمواطنني بدال من العيني بعد فر�ض ال�رشائب

 4550 طلًبا �إ�سكانيًّا �أغلبها للخارجية وو�ديان و�سفالة و�ملعامري

� على �سوؤ�ل �لبلو�سي... �مليز�نية تت�سمن و�سائل �سد عجزها  ردًّ

جهاز مركزي للتخطيط يتبع �لنائب �لأول لرئا�سة �حلكومة

مل ي���زود وزي���ر �ملالي���ة �ل�س���يخ �أحم���د ب���ن 
حممد �آل خليفة �لنائب نبيل �لبلو�س���ي باخلطط 
و�لآلي���ات �لتف�س���يلية �لت���ي و�س���عتها �لوز�رة 
ي���ن �لع���ام �ملرت���ب عل���ى مملكة  لت�س���ديد �لدَّ

�لبحرين.
و�أورد �لوزير �إجابة عامة ل تت�سمن معلومات 
جديدة عد� �إرفاقه قانون �مليز�نية �لعامة للدولة 

للعامن �حلايل و�ملقبل.
و�أكد وزير �ملالية “�أن م�رشوع قانون �مليز�نية 
يتم عر�س���ه م���ن جان���ب �حلكومة على �ل�س���لطة 
�لت�رشيعية طبًق���ا لأحكام �لد�س���تور ذ�ت �لعالقة 
وقان���ون �مليز�ني���ة �لعامة �ل�س���ادر باملر�س���وم 

بقانون رقم 39 ل�سنة 2002 وتعديالت”.
وتن�رش “�لبالد” �أبرز ما ت�س���منته �إجابة �لوزير 

عن �ل�سوؤ�ل �لربملاين للنائب �لبلو�سي.

المنح واإلعانات
وتابع �لوزي���ر “�أن م�رشوع �لقانون يت�س���من 
تقدي���ر�ت �لإي���ر�د�ت �لعامة مب���ا يف ذلك �ملنح 
�لعام���ة  �مل�رشوف���ات  وتقدي���ر�ت  و�لإعان���ات 
وتقدي���رات الفوائ���د واأق�س���اط القرو�ض وحجم 
�لعجز �ملتوقع و�لو�س���ائل �لتي �سيتم �لأخذ بها 
ل�سد هذ� �لعجز �سو�ء عرب �إ�سد�ر �أذونات �خلز�نة 
و�ل�س���كوك �أو �لقر��ش من موؤ�س�سات �لتمويل 
�لعربي���ة و�لإ�س���المية كم���ا ه���و �حلال بالن�س���بة 
لقان���ون �مليز�ني���ة �لعام���ة للدولة �ل���ذي �أقرته 
�ل�س���لطة �لت�رشيعية لل�س���نتن �ملاليتن 2017 

و2018”.

و�أك���د “�أن �أي���ة عملي���ات �قر�����ش ل تت���م 
باعتبار �لقر��ش غاية يف حدِّ ذ�ته، ولكن لدوره 
كاأحد خيار�ت �لتمويل �ملتعرف عليها يف خمتلف 
�ل���دول و�لأنظم���ة �ملالية عل���ى م�س���توى �لعام، 
ولكون���ه �أد�ة لتغطية �لعج���ز يف �مليز�نية �لعامة 
للدولة م���ن ناحية و�س���مان �لوف���اء باللتز�مات 

�ملالية و�لتعاقدية للدولة من ناحية �أخرى”.
و��س���تكمل “ف�س���اًل ع���ن توف���ري �لتدفقات 
ذ�ت  �لتنموي���ة  للم�س���اريع  �لالزم���ة  �لنقدي���ة 
�لطبيع���ة �خلا�س���ة �لتي م���ن �س���اأنها دفع معدل 
�لنمو �لقت�س���ادي ب�س���ورة مبا�رشة وتهيئة بيئة 

�قت�س���ادية مو�تية لال�س���تثمار، وحت�س���ن منط 
�حلياة �ليومية للمو�طنن”.

ولفت �إلى “�أن �لعمليات كافة تتم بت�س���اور 
وتو�فق كاملن مع �ل�س���لطة �لت�رشيعية ممثلة يف 
جمل�س���ي �لنو�ب و�ل�س���ورى و�للج���ان �ملعنية يف 
�ملجل�س���ن، و�أثر مو�فقة �ل�سلطة �لت�رشيعية على 
رفع �س���قف �لقر�����ش، وتعديل بع����ش �أحكام 
�ملر�س���وم بقانون رقم 15 ل�سنة 1977 باإ�سد�ر 
�س���ند�ت �لتنمي���ة، و�أن �ل���وز�رة تق���وم بتزوي���د 
�ل�س���لطة �لت�رشيعية بالبيانات و�ملعلومات كافة 

�لتي تخ�ش تفا�سيل �لدَّين �لعام”.

�أك���د نائ���ب رئي�ش جلن���ة �ل�س���وؤون �ملالية 
و�لقت�س���ادية مبجل����ش �لن���و�ب ج���الل كاظ���م 
�ملحف���وظ �هتم���ام جمل����ش �لن���و�ب يف متكن 
�ملو�طن���ن لال�س���تفادة �ملبا����رشة م���ن �لدعم 
�حلكومي ب�سورة نقدية بدلً من �لدعم �لعيني، 
ل�سيما يف ظل �رتفاع �لأ�سعار وفر�ش �ل�رش�ئب. 
جاء ذلك، خالل �جتماع جلنة �ل�سوؤون �ملالية 

بح�سور �أع�ساء �للجنة.
وناق�ست �للجنة �لقر�ح برغبة ب�ساأن �إن�ساء 
جهاز مركزي ي�سمى )�جلهاز �ملركزي للتخطيط 
�لتنموي( يلح���ق مبجل�ش �ل���وزر�ء وي�رشف عليه 
�لنائ���ب �لأول لرئي����ش جمل�ش �ل���وزر�ء ويكون 

جهاًز� د�ئًما ومتفرًغا للتخطيط ومتابعة �خلطط 
�ل�س���نوية يقوم باأعماله ب�سفة حيادية ومهنية، 

وقّررت ��ستكمال مناق�سة �لقر�ح مع �حل�سول 
على مرئيات عدد من �جلهات �ملخت�سة.

•  با�سم �حلمر	

• �لنائبان عبد�لرحمن بوجميد وجمال د�ود	

• تعّذر عقد �لجتماع للمرة �لثالثة	

•  �جتماع جلنة �ل�سوؤون �ملالية برئا�سة �ملحفوظ	

ينظ���م جمل����ش �لن���و�ب �لي���وم �خلمي�ش 
�ملنت���دى �لنيابي للت�س���امح �لذي يقام حتت 

رعاية �لرئي�ش �أحمد �ملال.
ويتز�م���ن �ملنتدى مع �لحتف���ال باليوم 
�ل���دويل للت�س���امح، بح�س���ور وزي���ر �خلارجية 
�ل�س���يخ خال���د ب���ن �أحم���د �آل خليف���ة ، ووزير 
�لعدل و�ل�س���وؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف �ل�سيخ 
خال���د بن علي �آل خليفة، وم�س���اركة و��س���عة 
من �أع�ساء جمل�س���ي �لنو�ب و�ل�سورى، وعدد 

م���ن �أع�س���اء �جلمعي���ات �لأهلي���ة �لعاملة يف 
جمالت حقوق �لإن�س���ان و�لت�سامح و�لتعاي�ش 
�ل�س���لمي و�حل���و�ر بن �لأدي���ان، ورجال دين 
من خمتل���ف �لطو�ئف و�لديان���ات، وعدد من 
روؤ�س���اء �لبعث���ات �لدبلوما�س���ية �ملتو�ج���دة 
يف مملك���ة �لبحرين، و�لإعالمي���ن، وعدد من 
�ملتخ�س�س���ن. ����رشح بذل���ك، رئي����ش جلن���ة 
حقوق �لإن�س���ان �لنيابية عبد�لرحمن بوجميد 

وع�سو �للجنة جمال د�ود.

�لقانوني���ة  �ل�س���وؤون  جلن���ة  �أخفق���ت 
و�لت�رشيعية مبجل�ش �لنو�ب من عقد �جتماعها 
�لدوري للمرة �لثالثة على �لتو�يل ب�سبب عدم 

�كتمال �لن�ساب �لقانوين لنعقاد �لجتماع.
وح����رش �لجتم���اع رئي����ش �للجن���ة ماج���د 
�ملاج���د وعل���ي �لعطي�ش وفاطمة �لع�س���فور 
وجم���ال د�ود. و�عت���ذر عن ح�س���ور �لجتماع 

نائب �لرئي����ش �أن�ش بوهندي وخالد �ل�س���اعر 
وحممد مي���الد وعي�س���ى ترك���ي. وكان مقرًر� 
للجن���ة �أن تبح���ث 9 مو�س���وعات حمالة للجنة 
ب�سفة غري �أ�سلية، و4 مو�سوعات حمالة لها 

ب�سفة �أ�سلية.
 3 �لأربع���ة:  �ملو�س���وعات  �أب���رز  وم���ن 
ت�رشيع���ات لتعديل بقانون �خلدم���ة �ملدنية، 
و�ق���ر�ح بقانون حظ���ر بيع وت���د�ول �خلمور 

و�مل�سكر�ت.  

�لق�س����يبية – جمل�ش �ل�س����ورى: ز�ر وفد 
ع�س����و�ت جمل�����ش �ل�س����ورى �لبحرين����ي مقر 
جمل�ش �ل�سورى �ل�سعودي. وح�رش �لوفد جانًبا 

من جل�سة �ملجل�ش.
�ملجل�����ش مبعر�����ش  وجال����ت ع�س����و�ت 

�ل�سور �لوثائقي باملجل�ش.
وعربن عن خال�ش �س����كرهن وتقديرهن 

على ما حظن به من حفاوة ��س����تقبال وكرم 
�س����يافة. و�أك����دت �لنائ����ب �لث����اين لرئي�����ش 
جمل�����ش �ل�س����ورى جميل����ة علي �س����لمان على 
�لهتمام �خلا�ش �لذي يوليه جمل�ش �ل�سورى 
وحر�س����ه �ل�س����ديد على �لعمل و�مل�ساهمة يف 
تب����ادل �خل����رب�ت �لربملاني����ة ب����ن �لبحرين 

و�ل�سعودية.

إحصائية الطلبات اإلسكانية بحسب المجمعات حتى أكتوبر 2017
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را�سد الغائب

 ليلى مال اهلل

حمرر ال�سوؤون املحلية

• جميد �لع�سفور	

• •نبيل �لبلو�سي	  وزير �ملالية	

�لنته����اء م����ن م�رشوع �رشق �س����رة بالع����ام 2021

ل معلوم���ة جدي���دة باإجابة �لوزير على �ل�س���وؤ�ل �لربملاين

تلبي����ة طلب����ات �لع����ام 2007 عل����ى �أق����ل تقدير

�س���د �لعجز باأذون���ات �خلز�نة و�ل�س���كوك و�لقر��ش
�لعملي���ات تت���م بت�س���اور وتو�ف���ق م���ع �ل�س���لطة �لت�رشيعية
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رقابة المناهج

التعليم • جانب من زاوية مبركز الثقافة ال�سعبية مبدر�سة 	
الهداية اخلليفية الثانوية للبنني

329 طالًبا بـ “ابتدائية �ضند” وال �ضالة ريا�ضية  
مالئم”  “غري  ب���درج���ة  م��ك��ان��ه  ي������راوح  اجل������ودة  ب��ت��ق��اري��ر  امل���در����س���ة  ت��ق��ي��ي��م 

 ح�س���لت مدر�س���ة �س���ند الإبتدائي���ة للبنني 
الواقع���ة مبحافظ���ة العا�س���مة عل���ى درج���ة “غري 
مالئم” بالدورة الثالثة 2015-2018 من تقارير 
هيئة ج���ودة التعليم والتدريب وهي ذات الدرجة 

يف الدورة الثانية.
واأو�س���ى التقري���ر بتعزي���ز برام���ج التنمي���ة 
ال�سلوكية والإر�ساد والتوجيه جلعلها اأكرث فاعلية 

يف رفع م�ستوى الوعي الوطني لدى الطالب.

كما اأو�س���ى التقرير ب�س���د نق����ص يف املوارد 
الب�رشي���ة املتمث���ل يف املعلمات الأولي���ات للمواد 
الأ�سا�س���ية ونظ���ام معل���م الف�س���ل ومعلمة نظام 
ف�س���ل واخت�سا�سية مركز م�س���ادر التعلم ف�سالً 
ع���ن النق����ص يف املرافق املدر�س���ية املتمثلة يف 

ال�سالة الريا�سية.
واأ�س���ار اإلى جوان���ب حتتاج اإل���ى تطوير منها 
م�س���توى الوع���ي الوطن���ي ل���دى الط���الب، وثقة 
الط���الب باأنف�س���هم وقدرتهم على ت���ويل الأدوار 
القيادية يف الدرو�ص ب�سورة اأكرب، وقدرة الطالب 

على التعلم الذاتي وفنون توا�س���لهم مع الآخرين 
ب�س���ورة اأك���رب، وتوظيف ا�س���راتيجيات التعليم 

والتعلم ب�سورة اأكرث فاعلية.
وب���ني اأن املدر�س���ة تلبي احتياج���ات طالبها 
التعليمية ب�سورة منا�س���بة ات�سحت فاعليتها يف 
الربام���ج املقدم���ة للطالب املتفوق���ني كربنامج 
“اإ�رشاقة الغد” وم�رشوع “الباحث العملي ال�سغري” 
وارت���داء الطال���ب املتفوق �س���عار “اأن���ا متفوق” 
وللطالب املوهوبني كربنامج “اخلطاط ال�صغري” 
وامل�س���ابقات كامل�س���ابقة العلمي���ة “املتميزون 

اإل���ى تلبي���ة  يف الريا�س���يات”. واأ�س���ار التقري���ر 
املدر�س���ة احتياجات طالبها ال�سخ�س���ية وب�سورة 
منا�س���بة بتقدمي امل�س���اعدات العيني���ة واملادية 
كالقرطا�س���ية والزي املدر�سي ومتابعة تطورهم 
ال�سخ�س���ي بتقدمي احل�س�ص الإر�س���ادية وبرامج 

تعزيز ال�سلوك الإيجابي.
تاأ�س�س���ت املدر�س���ة يف العام 1952، وت�سم 
للخام����ص  ابتدائ���ي  الأول  ال�س���ف  م���ن  الطلب���ة 
ابتدائي. وت�س���توعب 329 طالًب���ا و6 اإداريات و7 

فنيات و32 معلمة.

اأبرز تخ�ض�ضات جامعة الهداية: تكنولوجيا النانو والذكاء اال�ضطناعي  

34 خمترًبا ت�ضم 126 حا�ضوًبا وربعها “اآي ماك”

تطبيق م�رشوع املدر�سة املعززة للمواطنة ب� “الثانويات” العام املقبل

اأكرث من 2000 ب� “تقنية املعلومات” و65 % منهم م�ستجدون

اجتمع وزير الربي����ة والتعليم ماجد النعيمي مع 
مديرة مكتب الربية الدويل يف جنيف التابع ملنظمة 

اليون�سكو مانت�سيت�سا ماروبي.
وا�س����تكمالً ملذكرت����ي التفاه����م املوقعتني يف 
2012م و2014م ب����ني ال����وزارة واملكت����ب،  عام����ي 
ق����ام الوزير ومديرة املكت����ب بالتوقيع على املذكرة 
التكميلي����ة ب�س����اأن التع����اون يف جمال تطوي����ر مناهج 
الربية املعززة للمواطنة وحقوق الإن�س����ان وتدريب 

املخت�سني يف هذا املجال.
واأ�سار الوزير اإلى اأهمية هذه املذكرة التكميلية 
بالن�س����بة لدعم جه����ود الوزارة التطويري����ة وتعزيزها 
باخل����ربات الدولي����ة يف التقومي اخلارج����ي والتدريب 
ا  وال�ست�س����ارة، موؤكًدا اأن التق����ومي اخلارجي بات مهمًّ
للمرحل����ة الأولى من تطبيق م�رشوع املدر�س����ة املعززة 
للمواطنة وحقوق الإن�سان، املنفذ حاليًّا يف املرحلتني 
الإعدادي����ة والبتدائي����ة الإعدادي����ة، وذل����ك متهي����ًدا 
لتطبيقه جتريبيًّا يف املرحل����ة الثانوية بدًءا من العام 
الدرا�س����ي املقب����ل اإن �س����اء اهلل، اإ�س����افة اإلى تقدمي 
ال�ست�س����ارة يف جمال تطوير مناهج املواطنة وحقوق 
الإن�س����ان املوجهة لطلبة املرحل����ة الثانوية والثانوية 
ال�سناعية، وامل�ساهمة يف تدريب عدد من املخت�سني 
يف الوزارة لي�سهموا يف تنفيذ املرحلة الثانية من هذا 

امل�رشوع امله����م، وكذلك تقدمي ال�ست�س����ارة مل�رشوع 
جامعة الهداية، على �س����عيد الربامج والتخ�س�س����ات 
الأكادميية اجلديدة واملتط����ورة التي من املوؤمل اأن 
تقدمه����ا هذه اجلامع����ة يف مرحلة التاأ�س����ي�ص، اأو على 
�س����عيد التن�س����يق مع اجلامع����ات العاملي����ة الكربى، 
ل�ست�س����افة عدد من الربامج النادرة، م�س����رًيا اإلى اأن 
مرحلة التوقيع �س����وف تعقبها الإجراءات التف�سيلية 

واجلدول الزمني الالزمني للتنفيذ.
ت مديرة املكت����ب عن اإعجابها  من جانبه����ا، عربرّ

مب�����رشوع اإن�س����اء جامع����ة الهداي����ة وروؤيت����ه املتقدمة 
عامليًّا، خا�س����ًة اأن هذه اجلامعة ت�سعى اإلى اأن تكون 
جامعة ذكية للم�س����تقبل، تتقاطع فيه����ا الطموحات 
التنموي����ة واحتياج����ات �س����وق العم����ل وال�رشاكة بني 
القطاع����ني احلكوم����ي واخلا�����ص، وذل����ك م����ن خالل 
طرح ع����دد م����ن التخ�س�س����ات الواعدة، مث����ل النانو 
تكنولوج����ي، والذكاء ال�س����طناعي واللوج�س����تيات، 
والطاق����ات املتج����ددة، موؤك����دًة اأنه����ا �س����وف تكون 

بالفعل جامعة للم�ستقبل.

جامعة البحرين – ال�سخري : اأعلنت عميدة كلية تقنية املعلومات ملياء اجل�سمي، 
عن تد�س���ني اأربعة خمتربات حا�س���وب جديدة، لي�س���ل العدد الإجم���ايل للمختربات 
يف الكلي���ة اإلى 34 خمترًبا. اأ�س���ارت عميدة كلية تقنية املعلوم���ات الدكتورة ملياء 
حمم���د اجل�س���مي اإل���ى اأن الكلي���ة بالإ�س���افة اإلى تقدميه���ا لربام���ج اأكادميية على 
م�ستوى البكالوريو�ص يف تخ�س�س���ات )نظم املعلومات، وعلم احلا�سوب، وهند�سة 
احلا�سوب(، طرحت موؤخًرا برامج بكالوريو�ص جديدة يف هند�سة الربجميات وهند�سة 
ال�س���بكات وبرام���ج ماج�س���تري جدي���دة يف الأمن الإلك���روين وهند�س���ة الربجميات، 

لت�ساف اإلى برامج املاج�ستري يف تقنية املعلومات.
وم���ن جهته، قال رئي�ص ق�س���م نظم املعلومات بكلية تقني���ة املعلومات مازن 
ا 126 حا�س���ًبا اآليًّا منها 33 حا�س���ب “اآي ماك”  حممد علي: “ت�س���م املختربات حاليًّ
�سي�س���تفيد منه���ا الطلبة يف ت�س���ميم وبن���اء التطبيق���ات الذكية لأجه���زة الآيفون 
والآيباد. كما مت جتهيز اأربعة خمتربات بال�سا�س���ات الذكية التي بدورها �ست�س���هم 
يف الرتقاء بالعملية التعليمية يف اجلامعة”.  واأ�س���اف: اأكرث من األفي طالب وطالبة 

ينت�سبون اإلى كلية تقنية املعلومات، منهم 1300 طالب وطالبة من امل�ستجدين.

يوم املحاكاة

ال�ضالون العلمي

احلزمة االأخرية

املنام����ة – جامع����ة اخلليج العرب����ي:  يرعى 
رئي�����ص جامعة اخللي����ج العربي خال����د العوهلي 
العم����ل يف  وور�س����ة  الأول  املوؤمت����ر  فعالي����ات 
املحاكاة احل�سابية لعلوم احلياة والطب، وذلك 
يف متام ال�س����اعة 9 من �س����باح الي����وم اخلمي�ص 
يف مق����ر اجلامع����ة يف املنامة مب�س����اركة باحثني 
ومتخ�س�س����ني من خمتل����ف دول العامل، بهدف 
ا�س����تعرا�ص اأحدث طرق ا�س����تخدام احلا�س����وب 

ملحاكاة العلوم احليوية والطب.

املنام����ة � جامع����ة اخللي����ج العربي: 
ناق�����ص عمي����د كلية الدرا�س����ات العليا 
بجامعة اخلليج العربي حممد الدهماين 
للع����ام  الكلي����ة  و�سيا�س����ات  اأه����داف 
الأكادمي����ي اجلدي����د مع اأع�س����اء هيئة 
التدري�����ص بالكلي����ة، اإذ اأطل����ق خ����الل 
الجتم����اع برنامج “ال�س����الون العلمي” 

الت����ي تو�س����ك الكلي����ة على تد�س����ينه 
قريًبا لالنفتاح والتوا�سل مع املجتمع 

املحلي بكل فئاته.
عل����ى  للح�س����ول  ال�س����عي  واأك����د 
العتم����اد الأكادمي����ي للربام����ج الت����ي 
تطرحها الكلية يف الدرا�سات الربوية 

والتقنية.

املنام���ة � جامعة اخللي���ج العربي: نف���ذ مركز الأمم 
املتح���دة التعليمي لإدارة امل���وارد املائية يف املنطقة 
العربية بكلية الدرا�س���ات العليا بجامعة اخلليج العربي 
امتحان احلزم���ة الأخرية لطلب���ة برنامج دبلوم���ا الإدارة 

املتكاملة للموارد املائية للدفعة ال�ساد�سة.
وقال من�سق الربنامج، اأ�ستاذ املوارد املائية بكلية 
الدرا�سات العليا بجامعة اخلليج العربي، وليد زباري اإن 
المتحان �س���يعقد يف الف���رة ما ب���ني 19 و 23 فرباير 

املقبل.

• •�سفحات الدر�ص املق�سود عن حيوان اخلنزير	 • الدر�ص ل يراعي التعاليم الإ�سالمية املرتبطة باحليوان	 ت�ساءل اأولياء الأمور عن مدى رقابة وزارة الربية على حمتوى املناهج 	

ا�ضتياء من تدري�ص ق�ض�ص عن موّدة اخلنزير
اأمهات طلبة ال�سف الثاين مبدر�سة خا�سة ل� “$”:

امتع����ص اأولي���اء اأم���ور طلب���ة ال�س���ف الث���اين 
م���ن  “الب���الد”  ع���رب  خا�س���ة  مبدر�س���ة  البتدائ���ي 
ة حيوان اخلنزير  تدري�ص اأبنائهم ق�س�ًس���ا عن م���ودرّ

مبق���رر القراءة باللغة الإجنليزية. وق���ال اأولياء اأمور 
لل�س���حيفة اإن الدر�ص ل يراعي التعاليم الإ�س���المية 
املرتبط���ة بهذا احلي���وان، ومن بني ذل���ك حماولت 
لتقلي���د احلي���وان املنب���وذ.   وت�س���اءل اأولي���اء اأمور 
املدر�سة اخلا�سة الواقعة مبنطقة �سلماباد عن مدى 

رقابة الإدارة املخت�س���ة ب���وزارة الربي���ة والتعليم 
عن حمتوى املناهج الدرا�س���ية، والإجراءات الواجب 
اتخاذه���ا يف هذا ال�س���دد بع���د اكت�س���اف وجود هذا 
الدر����ص. وتن����رش “الب���الد” بع�ص �س���فحات الدر�ص 

املق�سود عن احليوان.

مروة خمي�ص

•  الكلية طرحت موؤخًرا برامج بكالوريو�ص وماج�ستري جديدة	

•   اجتمع وزير الربية مع مديرة مكتب الربية الدويل يف جنيف لليون�سكو	

ليلى مال اهلل

• خالد �سعيد طبارة	

• وليد زباري	
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الدو�رسي: مواجهة الت�سلح النووي اأمر حيوي حلفظ الأمن 

“اخلريية ال�سعودية البحرينية” تناق�ش م�رسوعاتها

360 األف دولر قيمة جوائز جنيد القراآنية

املحرق تت�سامن مع بوري �سد الإرهاب

حتذير من ر�سائل احتيالية عن الإعفاء من ال�رسائب

“ال�سحفيني” حتتفي بيو�سف اجلمريي

الأحد املقبل بن�سخته “35”  �سمو ال�سيخة العنود تفتتح “طبق اخلري” 

42 مليون دولر حجم اتفاقيات التعاون بني �سيدات الأعمال

ثلث ميزانيات ال�سحة باخلليج ت�رسف على م�ساعفات ال�سكري

�ل�صيخة هند لـ “$”: تكري�س �ل�رش�كة �ملجتمعية يف �أبهى �صورها 

�مللتقى �لعاملي يو�صي بخلق �رش�كات لتبادل �خلرب�ت

و�حد من كل �صخ�صني م�صاب باملر�س... �لدفرت لـ “$”:

بدور املالكي من مدينة عي�سى 

تفتتح �صمو �ل�صيخة �لعنود بنت �صاحب �ل�صمو 
�مللكي �لأمري حممد بن �صـــلمان �آل خليفة، حرم وزير 
�صـــوؤون �لديو�ن �مللكي �صمو �ل�صيخ علي بن عي�صى 
�آل خليفـــة، مهرجـــان طبق �خلـــري 35، و�لذي ينطلق 
هذ� �لعام حتت �صـــعار “مو�ئد �ل�صالم”، �لذي تنظمه 
�صـــنويا جمعيـــة رعاية �لطفـــل و�لأمومـــة، يف مقرها 

مبدينة عي�صى، يوم �لأحد �ملقبل، مبقر �جلمعية.
رئي�صـــة جمعية رعاية �لطفل و�لأمومة �ل�صـــيخة 
هنـــد بنـــت �صـــلمان �آل خليفـــة، �أ�صـــادت بالرعايـــة 
�ل�صنوية ل�صمو �ل�صـــيخة �لعنود، مهرجان طبق �خلري 
�لذي تقيمه �جلمعية، موؤكدة �أن �صمو �ل�صيخة �لعنود 
د�أبت على رعاية مهرجان طبق �خلري �صنويا، موؤكدة 
�أن �صموها متتلك ح�صا �إن�صانيا مرهفا، معربة عن جل 
�صكرها وتقديرها جلهود �صموها ودعمها �ملتو��صل 

مل�صاريع وخطط �جلمعية.
و�أو�صحت �ل�صـــيخة هند �آل خليفة يف ت�رشيحات 
لـ “�لبالد” على هام�س ��صـــتعد�د�ت �جلمعية لإطالق 
طبق �خلري بن�صـــخته �جلديدة، �أن رعاية �صمو �ل�صيخة 
�لعنود �ل�صنوية ملهرجان طبق �خلري تدعم �ملهرجان 
وترتك �أثر�ً جميالً يف نفو�س �مل�صاركني، م�صرية �إلى 
�أن �صموها حتر�س د�ئماً على �لتاأكد من توظيف ريع 
مهرجـــان طبق �خلـــري يف �مل�رشوعات �لإن�صـــانية �لتي 

تنعك�س �أثرها �لإيجابي على �ملجتمع. 
و�أو�صحت �ل�صيخة هند �أن �لقبال �لذي ي�صهده 

�ملهرجان �صنويا، ير�صخ �لإميان �لقوي باأهمية رعاية 
وتنمية قدر�ت �ملر�أة و�لطفل، ومبا يحقق جلمعيتنا 
�لعريقـــة �أهد�فها، و�لتي تعمل علـــى حتقيقها منذ 
�أنطـــالق عملها يف هذ� �ملجـــال، قبل 50 عاما على يد 
�لو�لـــدة �ملغفـــور لها باإذن �هلل �ل�صـــيخة لولوة بنت 
حممـــد �آل خليفـــة، ويج�صـــد �لعتز�ز بقيمـــة �لأعمال 
�خلريية و�لإن�صانية �لتي قدمتها �ل�صيخة لولوة على 

مد�ر �صنو�ت طويلة.
و�أ�صـــارت �إلى �أن �ل�صـــيخة لولوة تعد “�أيقونة” 
ومنوذجـــا ر�ئـــد� للعمل �خلـــريي بالبحريـــن، و�لعمل 
�لإن�صـــاين �ملجتمعي وخرجـــت جيال من �لـــرو�د على 
يديهـــا �أجيال مـــن �لبحرينيني �لني �صـــكلو� منار�ت 

للعمل �خلريي و�لتطوعي نفخر بهم جميعا.
وقالت �ل�صـــيخة هنـــد �إن �جلمعيـــة �ختارت هذ� 
�لعام عنو�نا متميز� �صـــعار� لطبق �خلري، وهو “مو�ئد 
�ل�صـــالم”، حيـــث �صـــيتم �إعـــد�د �ملو�ئد مـــن جانب 
ع�صـــو�ت �جلمعية، على �أن تكـــون �لطاولت متميزة 
لل�صيوف �لكر�م، مبينة �أن “مو�ئد �ل�صالم” �صت�صهد 
م�صـــاركة و��صعة هذ� �لعام من �ل�صيد�ت و�جلمعيات 
�لن�صـــائية و�ملطاعم و�لفنادق، �لذين حر�صـــو� على 
دعـــم �لفعالية، �لتي يخ�صـــ�س ريعها لدعـــم �أعمال 
�جلمعية وبر�جمها �خلريية. ودعت  �جلميع للم�صاركة 
يف هـــذ� �ملهرجـــان �خلـــريي، موؤكـــدة �أنه ي�صـــب يف 

�ل�رش�كة �ملجتمعية يف �أبهى �صورها.

بلغ �إجمايل �تفاقيات �لتعاون و�لتبادل �لتجاري 
�لتي وقعت خالل �مللتقى و�ملعر�س �لثاين ل�صيد�ت 
�لأعمـــال، �لـــذي �ختتم �أعمالـــه �أم�س، نحـــو 42.350 

مليون دولر.
كما مت خالل �مللتقى و�ملعر�س �لعاملي توقيع 
مذكـــرة تفاهم بني جمعية �صـــيد�ت �أعمـــال �لبحرين 
ونظري�تهـــن يف رو�صـــيا، وتعزيـــز �ل�ـــرش�كات بـــني 
�صـــيد�ت �أعمال �لبحرين و�صـــيد�ت �أعمـــال �ملغرب، 
وبحث �صبل �لتعاون �ل�صناعي فيما بينهم و�لتعاون 
كذلك مع �صندوق م�رش لتنمية �مل�رشوعات �ل�صغرية 

و�ملتو�صطة.
و�أكـــد �مللتقى �أهميـــة �لتوعية مببـــد�أ �لتكافوؤ 
�لفر�ـــس بني �ملر�أة و�لرجل و�إيجـــاد �لتو�زن �لعادل 
بينهما يف �لتخ�ص�صـــات �لهند�صية وفر�س �لتدريب 
و�لرتقـــي و�لنطـــالق نحو �آفـــاق �إقليميـــة وعاملية، 
و�عتمـــاد �صيا�صـــات وبر�مـــج ير�عـــى فيهـــا �أ�صـــ�س 
ومعايـــري تكافوؤ �لفر�ـــس لحتو�ء خـــرب�ت �ملر�أة يف 

�ملجال �لهند�صي.
و�صـــّددت تو�صـــيات �مللتقى على �رشورة دعم 
مفهـــوم �ل�رشكات بـــني �لقطـــاع �خلا�ـــس و�ملجتمع 
�ملـــدين، لتنفيـــذ م�رشوعـــات و�قعة يكـــون �ملجتمع 
�أكرث �حتياًجـــا لها. ودعا لتبني مفهوم “�ل�صـــتد�مة 
يف �لقطاع �لأعمال” وبيان �أثره �لإيجابي على �لقطاع 

�لقت�صادي و�ملجتمع �ملحلي.
و�أ�صـــار �إلى �أهميـــة تفعيل �لإر�صـــاد �لأكادميي 
و�لتوجيه �ملهني ليكون مرتبًطا ومو�كًبا لحتياجات 
�صـــوق �لعمل لدعم �ملقبلني على �لدر��صـــة و�لعمل 
�لهند�صـــي باخليار�ت �ملنا�صبة، ولت�صهيل �لو�صول 

للفر�س ذ�ت �لقيمة �مُل�صافة.

و�أكـــد �رشورة �لت�صـــبيك مع �ملنظمـــات �ملهنية 
�ملهند�صـــة،  �ملـــر�أة  خيـــار�ت  لتو�صـــيع  �لدوليـــة 
مـــن  �لبحرينيـــات  �ملهند�صـــات  بـــني  و�لت�صـــبيك 
خـــالل تاأ�صـــي�س �ملزيـــد مـــن �لتجمعـــات �ملهنيـــة 
و�لخت�صا�صـــية، و�حلـــث علـــى �لتدريـــب �لعملـــي 
و�لزيـــار�ت �مليد�نيـــة مـــن �ل�صـــنو�ت �لأولـــى مـــن 
�لتخ�ص�س يف �جلامعات، و�أهمية �لتطوير يف  �مل�صار 
�لهند�صي باحل�صـــول على �ل�صهاد�ت �لحرت�فية يف 
�ملجـــالت �لهند�صـــية و�لتخ�ص�صـــات �لنوعية �لتي 

ت�صاعد على �لرتقي �لوظيفي.
دعـــا  �لعـــام،  �لقت�صـــادي  �مل�صـــتوى  وعلـــى 
�مللتقـــى �إلى خلق �ـــرش�كات بني جمعيات �صـــيد�ت 
�لأعمال على كافة �مل�صـــتويات حمليًّا وعربيًّا ودوليًّا 
لتبادل �خلرب�ت ودعم �ل�رش�كات بني ع�صـــو�ت تلك 
�جلمعيـــات، مبـــا يفيد يف �لتو�صـــع مبجـــال �أعمالهم 

حمليًّا وعامليًّا.
و�أو�صـــى بتاأ�صـــي�س �صـــناديق متويليـــة لدعم 
�مل�رشوعـــات �لن�صـــائية �لناجحـــة يف بع�ـــس �لـــدول 
و�إمكانيـــة تطبيقهـــا يف دول �أخرى، و�لت�صـــديد على 
عمل لقاء�ت دورية ت�صـــم �صيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال 
مـــع �أ�صـــحاب �لقـــر�ر، لتبـــادل �خلـــري�ت و�لتغلـــب 

علـــى �ملعوقـــات و�إيجاد حلـــول للم�صـــاكل �لتي قد 
تو�جههـــم، و�لربط بني �صـــيد�ت �لأعمـــال ور�ئد�ت 
�لأعمال لال�صـــتفادة مـــن خرب�تهن ودعمهـــن لإقامة 
م�صـــاريع ناجحة، و�ل�صـــتفادة من و�صـــائل �لتو��صل 
�لجتماعي و�لإعالم �لتكنولوجي يف تروح �مل�رشوعات 

�لقت�صادية وخا�صة �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية.
ولفت �إلى �رشورة فتح �ملجال �أمام رو�د �لأعمال 
�لأجانـــب لال�صـــتفادة مـــن �خلدمـــات �لتـــي تقدمها 
�ململكة خللـــق �رش�كات مع رو�د �لأعمال �لبحرينيني، 
و�إ�صـــد�ر كتيبات مبعلومـــات عن �صـــيد�ت �لأعمال 
لت�صـــهيل �لو�صـــول �إليهـــم مـــن قبل �مل�صـــتثمرين 
و�جلهات �لتي ميكن �أن ت�صـــاهم يف دعم م�صاريعهم 

�ل�صغرية.
و�أكـــد دعم مفاهيم �ل�رش�كـــة �لتكاملية يف قطاع 
الأعمال والرتكيز على خلق ن�صاط اقت�صادي حقيقي 
من خالل �مل�صانع �ل�صغرية �لتي تعمل على توظيف 
�خلامات �لطبيعية �ملتاحة، و�خلرب�ت �لب�رشية يف كل 
دولة، وحـــق �لـــدول و�حلكومات على خلـــق مناخات 
�إيجابية مل�صاعدة �صيد�ت �لأعمال يف �إجناز �أفكارهن 
�لطموحـــة وجنـــاح م�رشوعاتهـــن، و�لتاأكيـــد على دور 

ا. �لأ�رشة و�لزوج يف حتقيق جناح �ملر�أة �قت�صاديًّ

ك�صــــف زميل �لكليــــة �مللكية لالأطباء، وع�صــــو 
جمعيــــة �ل�صــــكري �لربيطانيــــة، ��صت�صــــاري �مر��س 
�لغدد �ل�صــــماء و�ل�صكر، �أ�صعد �لدفرت، عن �أن و�حد�ً 
من كل �صخ�صــــني بالعامل م�صــــاب بال�صكري ولكنه 

يجهل �أنه م�صاب باملر�س.
و�و�صــــح �لدفرت، يف حما�ــــرشة �أعدها مبنا�صــــبة 
�ليوم �لعاملي لل�صــــكري، وتز�منا مــــع �أكرب حما�رشة 
توعويــــة عــــن �حلــــد مــــن �نت�صــــار �ل�صــــكري تقــــام 
بالبحرين، �أن �آخر �لح�صــــاء�ت ت�صــــري �إلى ��صتفحال 
مر�س �ل�صكري لدى �لن�صاء يف �لعامل، م�صري� �لى �أنه 

ي�صيب و�حدة من كل 10 �صيد�ت.
وبني �أنه �لإح�صــــاء�ت ك�صــــفت عن �أن �ل�صكري 
�أ�صــــبح �لآن ميثــــل �ل�صــــبب �لتا�صــــع للوفيات بني 
�لن�صــــاء، وهــــذ� يوؤكد حر�ــــس جميــــع �لقائمني على 
�ل�صــــحة �أن يكون مو�صــــوع �ليوم �لعاملي لل�صكري 
لهــــذ� �لعــــام، �لــــذي يحتفــــل بــــه يف 14 نوفمرب هو 

“�لن�صــــاء و�ل�صــــكري – حقنا يف م�صــــتقبل �صحي “، 
مو�صحا �أن �ملر�أة �مل�صابة بالنوع �لثاين من �ل�صكري 
معر�صــــة 10 مر�ت �أكــــرث لالإ�صــــابة باأمر��س �لقلب 
�ل�رش�يــــني �لتاجية. و�أ�صــــار �إلى �أن نحــــو 199 مليون 
�مــــر�أة يف �لعــــامل يعانني �ليوم من مر�س �ل�صــــكري، 
كما �أن �صــــكري �حلمل قد يوؤثر على �أطفالهن، وهذ� 

يدفع للعمل على توفري رعاية �صحية وبر�مج توعية 
وك�صف مبكر، يف حماولت للحد من زيادة �نت�صاره يف 
جمتمعنا �لبحريني و�خلليجي، �إذ تعد ن�صــــبة �ل�صابه 
به من �أعلى �ملعدلت �لعاملية �ملعروفة باملنطقة. 

يعانني من �ل�صكري �أو ممن قد ي�صنب به”. 
وذكر �أن 50 % من �لن�صــــاء �مل�صابات ب�صكري 
�حلمل، يتعر�صــــن لالإ�صــــابة بال�صــــكري يف 5 -  10 
�صــــنو�ت من تاريــــخ حملهن، مردفــــا �أن �أن �لأطفال 
�لذيــــن يولــــدون لأم عانــــت مــــن �صــــكري �حلمل هم 
�أي�صــــاً عر�صة لالإ�صــــابة بال�صــــكري من �لنوع �لثاين 
خــــالل مرحلة �ملر�هقــــة �أو �ل�صــــباب، ولأجله لبد من 
طرح بر�مج توعية وتثقيفية لتثقيفهن وتوعيتهن، 

وت�صجيعهن على �تباع منط حياة �صحي ون�صط.
وختــــم �لدفــــرت بــــاأن �حلملة �لتــــي نظمت حتت 
رعاية رئي�س �ملجل�س �لعلى لل�صــــحة �ل�صــــيخ حممد 
بن عبد�هلل �آل خليفة تعد من �أكرب �حلمالت �لتوعوية 
للحد من عدد �لأ�صخا�س �لذين يعانون من �ل�صكري 

بالبحرين.

• �ل�صيخة هند تفتتح “طبق �خلري”        )�أر�صيفية(	

�ملنامة - وز�رة �خلارجية: ��صتقبل م�صاعد 
وزيــــر �خلارجيــــة عبــــد�هلل �لدو�ــــرشي يف مكتبــــة 
بالديــــو�ن �لعام للوز�رة �أم�ــــس �ملحا�رش �لدويل 
ومديــــر معهــــد �لأمــــن �لعاملــــي بو��صــــنطن يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية جوناثان غر�نوف. 
و�أكد م�صــــاعد وزير �خلارجيــــة دعم مملكة 
�لبحريــــن لالأمــــن و�ل�صــــلم �لدوليــــني، منوًهــــا 
مبوقــــف مملكــــة �لبحريــــن �لثابــــت ودعوتهــــا 
للمجتمع �لــــدويل ب�رشورة جعل �ل�رشق �لأو�صــــط 
منطقة خالية من �لأ�صــــلحة �لنووية، ومن �أ�صلحة 

�لدمار �ل�صــــامل طبقاً لقر�ر �لعــــام 1995 حول 
�ل�ــــرشق �لأو�صــــط وللوثيقــــة �خلتاميــــة ملوؤمتــــر 
مر�جعة معاهدة عدم �نت�صــــار �لأ�صــــلحة �لنووية 
للعــــام 2010. و�أكد كذلك �رشورة �لتعاون بكل 
�صــــفافية مع �لوكالــــة �لدولية للطاقــــة �لذرية 
)IAEA(، مو�صــــًحا �أن مو�جهة خماطر �لت�صلح 
�لنــــووي �أمر حيــــوي حلماية �لأمن و�ل�صــــالمة يف 
�لعامل و�جلهود �لدولية �لر�مية لتحقيق �لتنمية 
و�حرت�م حقوق �لإن�صــــان ل�صيما �حلق يف �حلياة 

و�حلق يف �لعي�س يف بيئة �آمنة. 

�ملنامة - بنا: عقد جمل�س 
�جلـــو�ر  ح�صـــن  جمعيـــة  �إد�رة 
�لبحرينية  �ل�صـــعودية  �خلريية 
�جتماعه �لثالـــث للعام 2017 
برئا�صة �صـــفري خادم �حلرمني 
�ل�رشيفني لدى مملكة �لبحرين 
رئي�ـــس جمل�ـــس �إد�رة �جلمعية 
عبد�هلل �آل �ل�صيخ وح�صور عدد 

من �لأع�صـــاء. وقال ع�صو جمل�س �لإد�رة رئي�س 
�للجنـــة �لإعالمية باجلمعية جمـــال �لياقوت �إن 
�ملجل�س �أقر حم�رش �لجتماع �ل�صابق و�طلع على 
ما حتقق خالل �لفرتة �ملا�صية من �لعام 2017 

و�مل�صـــاريع �خلرييـــة �لتـــي نفذتهـــا وتنفذها 
�جلمعيـــة يف �لربـــع �لثالث. كمـــا �طلع �ملجل�س 
على بيـــان باحلالت �جلديدة و�إعـــادة �لتقييم 

حلالت �لأ�رش �ملوجودة باجلمعية.

جمعيـــة   - �ملنامـــة 
خدمـــة �لقر�آن �لكـــرمي: �أكد 
�لرئي�ـــس �لفخـــري جلمعيـــة 
خدمـــة �لقر�آن �لكرمي �لوزير 
غـــامن �لبوعينني �أن “مملكة 
�لبحرين ��صـــتطاعت بف�صل 
�هلل تعالـــى �أن تـــويل رعاية 
خا�صـــة مب�صـــابقات وجو�ئز 

�لقر�آن �لدولية �لتي �نطلقت 
مـــن �لبحرين لت�صـــل �إلى �لعاملية”، م�صـــرًي� 
�إلى �أن “54 دولة تتناف�س على جائزة �صـــيد 
جنيـــد عـــامل �لدولية للقـــر�آن �لكـــرمي، حيث 
تبلـــغ تكلفة �جلائزة 360 �ألـــف دولر موزعة 

علـــى فرعني، فرع �أ�صا�صـــي 
وهـــو حفـــظ �لقـــر�آن �لكرمي 
�لثـــاين  و�لفـــرع  بالتجويـــد، 

�لتالوة وح�صن �لأد�ء”.
�لوزيـــر  و�أ�صـــاد 
عـــدد  “بزيـــادة  �لبوعينـــني 
�أقطار  �ملت�صـــابقني من كل 
�لعامل يف جائزة جنيد �لدولية 
�لكرمي، وذلك بف�صل  للقر�آن 
�هلل لي�صـــل �لعدد �إلى 54 م�صـــارًكا ميثلون 
خمتلف بلد�ن �لعامل من دول جمل�س �لتعاون 
و�لـــدول �لعربية و�آ�صـــيا و�إفريقيـــا و�أوروبا 

و�أ�صرت�ليا و�أمريكا �ل�صمالية”.

�ملحـــرق - حمافظـــة �ملحرق: �أكـــد �أهايل 
حمافظـــة �ملحـــرق بـــكل مدنهـــا وقر�هـــا على 
ت�صـــامنهم مع �أهايل قرية بوري �صد �لإرهاب 
و�لإرهابيني �لذين �أقدمو� على تفجري �أنابيب 
�لنفـــط �لو�قعـــة قـــرب �ملنـــازل و�ملجمعـــات 
�ل�صكنية، موؤكدين �للحمة �لوطنية بني �أطياف 
�ملجتمع �لبحريني �لتي جتلت ب�صـــكل و��صـــح 

من خالل �لتكاتف و�لتعاون يف �إخماد �حلريق.

من جانبه، رفع �ملحافظ �صلمان بن هندي 
�ل�صـــكر و�لتقديـــر و�لمتنـــان �إلى �صـــمو ويل 
�لعهد  على توجيهات �صموه �ل�رشيعة بتعوي�س 
�ملنازل �ملت�رشرة جر�ء �لعمل �لإرهابي، م�صيًد� 
يف �لوقـــت ذ�ته ب�رشعة ��صـــتجابة رجـــال وز�رة 
�لد�خليـــة و�لدفـــاع �ملدين يف �ل�صـــيطرة على 
�حلريـــق خالل وقت قيا�صـــي وفـــق توجيهات 

وزير �لد�خلية.

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خليـــة: �أعلـــن مدير 
عـــام �لإد�رة �لعامة ملكافحة �لف�صـــاد و�لأمن 
�لقت�صـــادي و�لإلكرتوين �أنه يف �إطار متابعة 
ور�صـــد ما يتم تد�وله عرب مو�قع �لتو��صـــل 
�لجتماعي، مت ر�صد ر�صائل م�صدرها جهات 
�حتياليـــة متبوعـــة بر�بط �لكـــرتوين حمتو�ها 
“�لت�صـــجيل لبطاقـــة �لإعفاء مـــن �ل�رش�ئب”، 

م�صـــدد� على عدم �لتعامل مع هذه �لر�صـــائل 
بـــاأي  �جلهـــات  هـــذه  تزويـــد  �أو  �مل�صـــبوهة 

معلومات من خالل �لر�بط �ملن�صور.
ودعا �إلى عدم �مل�صـــاعدة يف �نت�صار مثل 
هذه �لر�صـــائل �لحتياليـــة و�لتاأكد د�ئماً من 
�مل�صـــادر �ملوثوقة و�لر�صـــمية قبـــل تد�ول 

مثل هذه �لأخبار. 

�جلفـــري - جمعيـــة �ل�صـــحفيني : يف �إطار 
مبـــادر�ت جمعيـــة �ل�صـــحفيني �لبحرينية برد 
�جلميل للذين قدمو� خدمات جليلة لل�صـــحافة 
�لبحرينية، ز�ر جمل�س �إد�رة جمعية �ل�صحفيني 
�لبحرينيـــة جمل�ـــس �حلـــاج يو�صـــف بن �صـــعد 
�جلمـــريي، وهو مـــن �لرعيـــل �لأول، حيث عمل 
مع ر�ئد �ل�صـــحافة �لبحرينيـــة �ملرحوم �لأديب 
عبـــد�هلل �لز�يـــد يف مطبعـــة �لبحريـــن وجملـــة 

�لقـــرن  مـــن  �لثالثينـــات  �لبحريـــن يف مطلـــع 
�ملا�صي. وقّدم نائب رئي�س جمعية �ل�صحفيني 
�لبحرينية ر��صـــد نبيل �حلمر، وبح�صور �أع�صاء 
جمل�ـــس �لإد�رة وعائلة �ملحتفـــى به يتقدمهم 
�لفنان �أحمد يو�صف �جلمريي، �ل�صكر و�لتقدير 
ليو�صـــف �جلمـــريي علـــى �جلهود �لتـــي بذلها 
و�لتي �أ�صـــبحت نرب��ًصـــا ت�صـــري عليـــه �لأجيال 

�ملتعاقبة.

• �ل�صفري �ل�صعودي	

• غامن �لبوعينني	

مروه خمي�ش

•  �أ�صعد �لدفرت	

بدور املالكي

ملتقى �صيد�ت �لأعمال: لإيجاد �لتو�زن �لعادل بني �ملر�أة و�لرجل يف �لتخ�ص�صات �لهند�صية  

• جمال �لياقوت	
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وزير ال�س�ؤون اخلارجية املغربي لـ “$”: 

ل نقبل التدخالت الإيرانية 
يف البحرين ونثمن مواقف 

املنامة اإزاء ق�صية ال�صحراء   

العالقة بني بلدينا �سماء 
زرقاء.. ونحتاج ا�ستثمار 
اجل� الإيجابي يف التنمية

الرباط تثمن عالًيا الدور 
امل�رضي يف حتقيق ال�فاق 

بني “فتح” و “حما�س”

املغرب امل�ستثمر الأول 
بالقارة الإفريقية ويقدم 

7000 منحة درا�سية للطالب

اأ�ساد وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل باململكة املغربية نا�سر بوريطة مب�ستوى العالقات الثنائية بني مملكة البحرين 

واململكة املغربية، وما تت�سمنه من عالقات خا�سة ومتميزة بني عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وعاهل 

اململكة املغربية جاللة امللك حممد ال�ساد�س.

واأكد بوريطة يف لقاء مع “البالد” اأن هناك اأخوة �سادقة وعالقات ت�سامن ملمو�س بني البلدين يف كل املجاالت. وَذكَر الوزير مبا 

ح�سل العام 2009، عندما قطع املغرب عالقته مع طهران بعد �سدور ت�سريح اإيراين مي�س اأمن البحرين.  وا�ستح�سر الوزير املغربي 

اأي�ساً مواقف مملكة البحرين الداعم للمغرب يف الق�سية املغاربية اخلا�سة بال�سحراء، مثمنا هذا املوقف الثابت من الق�سية املحورية، 

ودعا بوريطة اإىل اأخذ العالقات بني الفاعلني من املثقفني ورجال االأعمال واالقت�ساديني نحو اآفاق جديدة. 

واأ�ساف: “العالقة بني بلدينا مبثابة �سماء زرقاء وما نحتاجه هو ا�ستثمار هذا اجلو االإيجابي يف التنمية االقت�سادية والثقافية 

والتنمية على امل�ستويات كافة”.

وجدد الوزير بوريطة موقف بالده الثابت ب�ساأن مغربية ال�سحراء، ودعم مبادرة “احلكم الذاتي”، م�سرياً اإىل ما قاله امللك حممد 

ال�ساد�س: “اإن املغرب يف �سحرائها وال�سحراء يف مغربها”. 

واأ�ساف: “هذه حقيقة، فاملغرب ال يتفاو�س على امل�ستوى الدويل حول �سحرائه، فال�سحراء لي�ست مو�سوعا للتفاو�س، ال�سحراء 

مغربية، و�ستظل مغربية اإىل االأبد”.

وب�ساأن الق�سية الفل�سطينية، قال الوزير املغربي: “هناك عالقات خا�سة بني املغرب والق�سية الفل�سطينية، فالق�سية الفل�سطينية 

هي ق�سية املغرب الثانية بعد ق�سية ال�سحراء، وهذا لي�س �سعارا اأو كالما دبلوما�سيا، فاملغرب دائما يقف بجانب اإخوانه يف فل�سطني؛ 

الإثبات حقوقهم، وله دوره التاريخي يف العديد من القمم واملوؤمترات املتعلقة بالق�سية، كما يقوم جاللة امللك بتحركات دبلوما�سية 

فاعلة كلما كان هناك تهديد لتاريخ مدينة القد�س وهويتها الدينية”. 

الفل�سطينية،  الق�سية  خلدمة  �سريبة  االآن  حتى  ي��وؤدي  ال��ذي  بالعامل  الوحيد  هو  املغربي  املواطن  “رمبا  بوريطة:  وا�ستطرد 

فعندما تذهب لدور العر�س ال�سينمائية على �سبيل املثال هناك جزء من ثمن التذكرة يذهب لوكالة بيت مال القد�س لتمويل م�ساريع 

بالقد�س”.   وفيما يلي ن�س اللقاء: 

م�ؤن�س املردي من الرباط

مجلس األمن استدعى المغرب لتقديم تجربته الفريدة في مجال مكافحة اإلرهاب

قضية الصحراء هي قضية محورية للسياسة 
الخارجية المغربية، ما آخر تطورات القضية 
بعد اإلشادة التي نالتها المبادرة المغربية 

للحكم الذاتي من مجلس األمن؟

- ل�سك اأن ق�ســـية ال�سحراء هي ق�سية ج�هرية 
لل�سيا�ســـة اخلارجيـــة املغربيـــة، وق�ســـية اإجماع بني 
مك�نات ال�سعب املغربي وق�اه احلية كافة، وقد عزز 
املغرب م�قفه يف هذه الق�ســـية من خالل جمم�عة من 

امل�ؤ�رضات على م�ست�يات عدة:
1 - على م�ســـت�ى الـــدول، فاإن عدد الدول التي 
كانـــت تعرتف بهـــذه اجلمه�رية املزع�مـــة كانت 80 
دولـــة يف الت�ســـعينات، واأما الي�م، فهـــي اأقل من 30 

دولة، اأي اأن 50 دولة غريت م�قفها.
2 - على م�ســـت�ى املنظمات الدولية، فقرارات 
جمل�ـــس الأمـــن قـــرارات وا�ســـحة، وت�ؤكد م�ســـداقية 
وجدية املقرتح املغربي للحكم الذاتي، وتثمن جه�د 

املغرب حلل هذا النزاع الإقليمي.
3 - علـــى م�ســـت�ى املنظمـــات الإقليمية، وحتى 
منظمة ال�حدة الإفريقية يف اجتماعها الأخري يف ي�لي� 
املا�ســـي، غريت م�قفها بعد عـــ�دة املغرب لالحتاد 
الإفريقي لتتخذ م�قفا من�ســـجما مـــع ال�رضعية الدولية 
بعد اأن كانت ل�ســـن�ات ط�يلة تقف اإلى جانب اأطراف 
معاديـــة لدولة املغرب، ولكن عادت الأم�ر لن�ســـابها 

ال�سحيح.
4 - علـــى م�ســـت�ى م�اقـــف القـــ�ى الفاعلـــة، 
هنـــاك دعم ملبادرة احلكم الذاتي من جانب ال�ليات 
املتحـــدة الأمريكية وفرن�ســـا واإ�ســـبانيا والعديد من 
الـــدول، والعديـــد مـــن املنظمـــات مثـــل منظمة عدم 
النحياز، وعلى امل�ست�ى الدويل هناك تعامل اإيجابي 
مـــع مبـــادرة احلكـــم الذاتي؛ ك�نهـــا اأ�سا�ســـا لأي حل 
لهذا النزاع يف اإطار �ســـيادة املغرب ووحدته ال�طنية 

والرتابية.
5 - يف الجتمـــاع الأخـــري للجمعيـــة العامة لالأمم 
املتحدة، عربت اأكرث من 40 دولة عن دعمها للمقرتح 
املغربـــي، منهـــا دول عربية كثـــرية، ومملكة البحرين 
كانـــت �ســـباقة دائمـــا �ســـ�اء يف خطاب وزيـــر خارجية 
البحريـــن اأمام اجلمعيـــة العامة، اأو يف اللجنـــة الرابعة، 
حيث كانت م�اقف البحرين �ســـاأنها �ســـاأن العديد من 
م�اقـــف الدول العربيـــة م�اقف ثابتة ووا�ســـحة ح�ل 

مغربية ال�سحراء، وح�ل دعم هذه املبادرة.
6 - هنـــاك كذلـــك قـــرار جمل�ـــس الأمـــن الأخري، 
وتقريـــر الأمـــني العام لالأمـــم املتحدة الأخـــرية الذي 
ي�سري يف هذا الجتاه، اإذ اأكد تقرير الأمني العام الأخري 
على الأ�ســـ�س حلـــل النـــزاع، واأن دور اجلزائـــر مل يعد 

اختيارا، بل اأ�سبح التزاما.
وكما قال جاللة امللك حممد ال�ســـاد�س )املغرب 
يف �ســـحرائها وال�ســـحراء يف مغربهـــا( هـــذه حقيقـــة، 
فاملغـــرب ل يتفاو�ـــس على امل�ســـت�ي الـــدويل ح�ل 
�ســـحرائه، فال�ســـحراء لي�ســـت م��ســـ�عا للتفاو�س، 

فال�سحراء مغربية، و�ستظل مغربية اإلى الأبد.
وما ي�ســـعى اإليه املغرب على امل�ســـت�ى الدويل 
مـــن خالل مبـــادرة احلكم الذاتي هـــي حماولة حل نزاع 
اإقليمـــي مع دولة جمـــاورة، وهي اجلزائـــر لتجاوز هذا 
اخلـــالف، املغـــرب مل ولن يـــدع �ســـحرائه اأبـــًدا جمال 

للتفاو�س اأو جمال للنقا�س على امل�ست�ى الدويل.

 أوصت اللجنة الرابعة للجمعية العامة 
لألمم المتحدة مؤخرًا دول المنطقة إلى 

التعاون بشكل كامل مع األمين العام 
لألمم المتحدة ومبعوثها الشخصي؛ من 
أجل التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء 
المغربية، فما المطلوب من هذه الدول 

برأي المملكة المغربية؟

ـ اجلميـــع يعلـــم كيف ن�ســـاأ وتطـــ�ر هـــذا النزاع، 
فاجلزائر هـــي من تـــاأوي جبهة الب�لي�ســـاري�، ومت�ل 

وتدافـــع وتدعم ماليا وع�ســـكريا ممـــا يجعلها الطرف 
احلقيقـــي يف هذا النـــزاع، ولها دور حم�ري يف ن�ســـاأة 
هـــذا النزاع ويف ا�ســـتمراره، وبالتايل يجـــب اأن تتحمل 
م�ســـ�ؤوليتها يف اإيجاد حل لهذا النزاع، فعندما تتحدث 
قرارات اجلمعية العامة وجمل�س الأمن ح�ل دول اجل�ار 
يف حـــل هذا النزاع، فهذا يعني اجلزائر بالدرجة الأولى 
التي يجب اأن تتحمل م�س�ؤوليتها يف حل هذا النزاع مبا 

يتنا�سب مع م�س�ؤوليتها يف ن�ساأته وا�ستمراره.

 أشرتم مسبًقا إلى أن العالقات الثنائية 
المغربية الجزائرية وصلت إلى طريق مسدود؟

- لالأ�ســـف العالقات علـــى امل�ســـت�ى الثنائي ل 
ت�رضف تاريخنا، ول ي�رضف ما يجمع ال�ســـعبني، ول ي�رضف 
ال��ســـع يف العـــامل العربـــي، فال��ســـع بـــني املغرب 
واجلزائر ه� حالة �ســـاذة على امل�ست�ى الدويل، حدود 
مغلقة، تعاون منعدم، ت�ساريح للدخ�ل واخلروج بني 
الدولتني، عالقات دبل�ما�سية بال روح بني الدولتني.

 العالقات بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والمملكة المغربية، والتي تعود 

إلى عقود طويلة، وتقوم على أسس من 
التضامن والتعاون واالحترام المتبادل، نود 

أن نتعرف منكم عن مستقبل الشراكة 
اإلستراتيجية بين الجانبين، وخاصة بعد 

القمة الخليجية المغربية األولى بالرياض 
في 20 أبريل 2016، والتي ُاعتبرت حدثًا 

غير مسبوق في تاريخ هذه العالقات، 
فبعد ما يقارب من العام ونصف العام 

على هذه القمة، ما تقييمكم لمدى 
التقدم الذي حصل، وهل تم تحقيق 

األهداف التي كان من المرجو تحقيقها؟

- اأول ال�رضاكة بني املغرب ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي لها اأ�س�س ق�ية وتاريخ ط�يل، اأ�س�س متثلها 
اأول عالقات �سخ�سية ق�ية بني عاهل املغرب واإخ�انه 

مل�ك واأمراء دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
واأمـــا الأ�ســـا�س الثـــاين، فهـــ� عالقات ت�ســـامن 
حقيقيـــة متثلـــت يف وجـــ�د املغـــرب بحـــرب اخلليج، 
ووق�ف املغرب مع دول اخلليج �سد اإيران، حيث قام 
بقطـــع عالقته مع اإيران ت�ســـامنا مع مملكـــة البحرين، 
خ�س��ســـا بعـــد التهديد الـــذي مثلته اإيـــران ململكة 
البحرين، واأي�ســـا قرار وق�ف املغرب مع دول اخلليج 
يف حرب اليمن، فكل هذه امل�اقف لي�ســـت �ســـعارات، 
واإمنا متثل ت�سامنا حقيقيا، ويف املقابل لقي املغرب 
دائما الت�ســـامن من جانب دول اخلليج ودعم ق�ساياه 

العادلة.
الأ�سا�س الثالث ه� التطابق الكبري بني املغرب 
ودول اخلليـــج يف الـــروؤى نحـــ� العديد من الق�ســـايا، 
فدائما هناك ت�ساور واتخاذ امل�اقف نف�سه يف العديد 
من ق�سايا، ودعم الت�سامن والتنمية يف العامل العربي.
اأعطـــت خ�س��ســـية  التـــي  هـــذه الأ�ســـ�س هـــي 
للعالقات املغربيـــة اخلليجية، وجعلت املغرب يعترب 
نف�ســـه جزًءا اإ�ســـرتاتيجيا من ذلك الف�ساء، فكما قال 
جاللـــة امللـــك حممـــد ال�ســـاد�س يف كلمتـــه يف اجتماع 
الريا�ـــس “اإن مـــا يهـــدد دول اخلليج يهـــدد اململكة 
املغربية، وما مي�س دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية مي�س اململكة املغربية”.
القمـــة اخلليجيـــة املغربيـــة بالريا�ـــس يف اأبريل 
2016 كانـــت الأولـــى مـــن ن�عها وما مثلـــه اخلطاب 
الق�ى لعاهـــل املغرب يف تلـــك املنا�ســـبة والتفاعل 
الإيجابـــي لإخ�انه املل�ك واأمراء وروؤ�ســـاء دول جمل�س 
التعـــاون اخلليجـــي كان جتاوبا اإيجابيا جـــدا، كما كان 
هنـــاك طم�ح اإلى اأن هذه ال�رضاكة الإ�ســـرتاتيجية التي 
انطلقـــت العـــام 2012، كيـــف يعطي لهـــذه ال�رضاكة 
م�ســـم�ن ملم��س واأفق اأكرب ملنظمة جمل�س التعاون 

اخلليجـــي، وبـــدء العمـــل مع الأمانـــة العامـــة من خالل 
الجتماعـــات التي كان اآخرها منذ 5 اأ�ســـهر للتن�ســـيق 

وامل�سائل التقنية.
فالعالقـــات ق�ية ولها خ�س��ســـية وتعتمد على 
العالقـــات ال�سخ�ســـية الق�يـــة جلاللـــة امللـــك حممد 

ال�ساد�س مع اإخ�انه قادة دول جمل�س التعاون. 

 المغرب من أبرز الحاضرين في التحالف 
اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب، وعضو بالتحالف 

العربي لدعم الشرعية في اليمن، وهو ما 
يعكس حرصًا مغربيًا على التعاون األمني 

مع دول الخليج واتفاًقا على مصادر التهديد 
والمخاطر وكيفية مواجهتها، الوجود 

المغربي الحاضر في األمن الخليجي هل 
تراه في الوضع الراهن بحاجة للتطور أكثر 
في ظل االعتداء اإليراني األخير عن طريق 

الحوثيين على الرياض؟

- هناك جانبان لالإجابة عن هذا ال�س�ؤال:
اجلانـــب الأول: فيمـــا يخ�ـــس حماربـــة الإرهـــاب، 
فاملغـــرب بف�ســـل روؤيـــة جاللة امللـــك ط�ر ت�ســـ�راً 
ومقاربة ملحاربة هذه الظاهرة، وهي مقاربة �ســـم�لية 
ت�ســـري اإلـــى اأن حماربـــة الإرهاب يجـــب اأن تك�ن على 
ج�انب عدة، وهـــي: اجلانب الأمني، وال�ســـتخباراتي، 
والع�سكري، لكن هناك اأي�ســـا جانب ديني اأي حماربة 
التطـــرف الدينـــي، وهنـــاك جانـــب مرتبـــط مبكافحة 
الأفـــكار املتطرفـــة، وجانـــب مرتبط مبحاربـــة الفقر؛ 
ك�نه ي�سهل ا�ستقطاب البع�س من ال�سباب من جانب 

اجلماعات املتطرفة.
وهـــذه املقاربـــة املغربيـــة اأثبتـــت جناحها، ومت 
العرتاف بها على امل�ســـت�ى الدويل والإقليمي، ففي 
العام 2015 ا�ســـتدعى جمل�ـــس الأمن املغرب لتقدمي 
جتربتـــه يف جلنـــة مكافحة الإرهـــاب التابعـــة ملجل�س 
الأمـــن، وكانـــت جتربـــة غـــري م�ســـب�قة اأن ت�ســـتدعى 
دولـــة لعر�س و�رضح مقاربتـــه، والي�م يرتاأ�س املغرب 
املنتدى العاملـــي ملكافحة الإرهـــاب بجانب ه�لندا، 
ومت جتديد الثقة يف املغرب ملدة 3 �ســـن�ات اأخرى يف 

�سبتمرب املا�سي.
هذه املقاربة هي م�سدر اإ�سادة، وتعاون املغرب 
مع دول جماورة كاإ�سبانيا، وفرن�سا من�ذج للتعاون يف 

جمال مكافحة الإرهاب.
اجلانب الثاين: اأن عاهل املغرب اأر�ســـل ر�ســـالة 
اإلـــى خادم احلرمـــني ال�رضيفني بعد اعتـــداء احل�ثيني 
على الريا�س، مت�ســـمنة عبارات ت�ســـامن تام و�سجب 
واإدانـــة لأي �ســـيء مي�ـــس �ســـيادة اململكـــة العربيـــة 
ال�سع�دية واأمنها وا�ســـتقرارها واأمن �سكانها، واأبدى 
امللـــك حممـــد ال�ســـاد�س ت�ســـامنا تامـــا ومطلقـــا مع 
ال�ســـع�دية ودول اخلليج؛ حلماية وحدتها واأرا�سيها، 

و�سمان �سالمة م�اطنيها.

 شهد العام الجاري العودة الرسمية 
للمملكة المغربية إلى عضوية االتحاد 

اإلفريقي، وهو ما سيكون له نتائج 
وإيجابيات كثيرة، فكيف ينظر المغرب لهذه 

العودة، وما نظرة االتحاد اإلفريقي لها؟

ـ يف خطاب امللك حممد ال�ساد�س التاريخي الأخري 
اأمـــام قادة الحتـــاد الإفريقي يف يناير املا�ســـي، اأكد 
جاللتـــه اأن املغـــرب مل يغادر اإفريقيـــا، واإمنا املغرب 
يف ظـــروف تاريخيـــة معينة غـــادر م�ؤ�س�ســـة اإفريقية، 
لكنـــه مل يغادر القارة الإفريقية؛ لأن جاللة امللك قام 
بزيارة العديـــد من الدول الإفريقية )نح� 30 دولة يف 
50 زيـــارة متن�عـــة(، كما ط�ر املغرب بف�ســـل روؤية 
جاللة امللك ت�ســـ�ر تعاون جن�ب-جن�ب مع اإفريقيا، 
واأ�ســـبح املغرب الي�م ه� امل�ســـتثمر الإفريقي الأول 
بالقـــارة الإفريقيـــة وطـــ�ر العديـــد مـــن امل�ســـاريع، 
وي�ســـتقبل �ســـن�يا 9000 طالـــب اإفريقي يدر�ســـ�ن 
يف املغـــرب، ويقـــدم 7000 منحـــة للطـــالب �ســـن�يا، 
وكذلـــك ط�ر املغرب تعاونا تقنيا من خالل م�ســـاريع 
خمتلفـــة، واأ�ســـبح قطاعه اخلا�ـــس مت�اجـــدا بالدول 
الإفريقيـــة كافـــة، ممـــا جعل للمغـــرب ح�ســـ�را ق�يا 
داخـــل القـــارة الإفريقية. وقد جاءت العـــ�دة لالحتاد 
الإفريقي يف اإطار هذا املنظ�ر الذي عك�ســـه احل�ســـ�ر 
القوي والنخراط املغربي يف الدفاع عن ق�ضايا الأمن 
والتنميـــة يف اإفريقيـــا، ولهـــذا فعندما طـــرح املغرب 
فكرة الع�دة اإلى الحتـــاد الإفريقي كان هناك تاأييد 
كبري حتى من دول مل نكن ننتظر تاأييدها، ففي خالل 
�سهر ون�سف ال�سهر كان هناك 43 دولة من اأ�سل 53 
دولة عـــربت عن دعمها للمغرب بدعم كتابي وا�ســـح 
بع�دة املغرب لالحتاد الإفريقـــي، وكان هذا اعرتاف 
بـــاأن العمل الذي بذله امللـــك يف اإفريقيا لقى ترحيبا 
من جانب القادة وال�سع�ب الإفريقية، وكذلك اعرتاف 
بـــاأن منظمـــة الحتـــاد الإفريقي لن ت�ســـتطيع حتقيق 
اأهدافهـــا اأو اأن تق�م بدورها يف ظل غياب دولة بثقل 

املغرب، ولهذا كان التجاوب الإيجابي.
وقد اأكد امللك حممد ال�ساد�س على ذلك بخطابه 
يف ينايـــر املا�ســـي باأن املغـــرب يع�د خلدمـــة قارته 
ولي�ســـاهم يف الأجنـــدة الإفريقيـــة لالأمن وال�ســـتقرار 
والتنميـــة، واأن مـــا يق�م بـــه على امل�ســـت�ى الثنائي 

يط�ره كذلك من خالل اأجهزة الحتاد الإفريقي.

 المملكة المغربية في طليعة المناصرين 
للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما 

أن جاللة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة 
القدس المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، 

ولطالما احتضنت المغرب اجتماعات للمصالحة 
الفلسطينية، كيف ترون مستقبل هذه القضية 

والمصالحة األخيرة بين حركتي “فتح” و”حماس” 
التي تمت بالقاهرة؟

ـ هنـــاك طبيعـــة عالقـــات خا�ســـة بـــني املغرب 
والق�سية الفل�سطينية، فالق�ســـية الفل�سطينية هي 
ق�ســـية املغرب الثانية بعد ق�ســـية ال�ســـحراء، وهذا 
لي�ـــس �ســـعارا اأو كالما دبل�ما�ســـيا، فاملغـــرب دائما 
يقـــف بجانب اإخ�انه يف فل�ســـطني لإثبـــات حق�قهم، 
ولـــه دوره التاريخي يف العديد من القمم وامل�ؤمترات 
املتعلقـــة بالق�ســـية، والتي اأقيمـــت باملغرب بداية 
م���ن اجتماع الرب���اط 1974، والـــذي مت فيه العرتاف 
مبنظمة التحرير الفل�ســـطينية كممثـــل �رضعي ووحيد 
لل�ســـعب الفل�ســـطيني، قمـــم فا�ـــس والتـــي كانـــت 
املنطلق ملبادرة ال�ســـالم العربية التي مت امل�سادقة 

عليها يف قمة بريوت.
جاللة امللك يراأ�س جلنـــة القد�س حلماية اله�ية 
التاريخيـــة والدينيـــة ملدينـــة القد�ـــس، ومـــن خالل 
م�ســـاريع ميدانية، ي�ســـاهم املغرب ب�ســـكل وا�ســـح 
وملم��ـــس يف خدمـــة هذه الق�ســـية، ورمبـــا امل�اطن 
املغربي هـــ� ال�حيد بالعـــامل الذي يـــ�ؤدي حتى الآن 
�رضيبة خلدمة الق�ســـية الفل�سط�سنية، فعندما تذهب 
لدور العر�س ال�ســـينمائية على �ســـبيل املثال هناك 
جزء من ثمن التذكرة تذهب ل�كالة بيت مال القد�س 
لتم�يل م�ســـاريع بالقد�ـــس، كما يقـــ�م جاللة امللك 
بتحركات دبل�ما�ســـية فاعلة، كلما كان هناك تهديد 

لتاريخ هذه املدينة وه�يتها الدينية.
فدور املغرب من الق�ســـية الفل�سطينية ه� دور 
وا�ســـح وملم��س، والت�ســـاور الدائم بني جاللة امللك 
والرئي�س الفل�سطيني ح�ل التعاطي مع هذه الق�سية 
على امل�ست�ى الدويل، وكل ما من �ساأنه يعزز امل�قف 
الفل�ســـطيني يدعمـــه املغـــرب، واملرحلـــة الآن هـــي 
مرحلة دقيقـــة واآخر ما يحتاجه امل�قف الفل�ســـطيني 
هـــ� النق�ســـام اأو اأن ت�ؤثـــر اخلالفـــات الداخلية على 
ق�ة التفاو�ـــس والتحرك الفل�ســـطينية، ولذلك فاإن 
التحـــركات الأخـــرية ب�ســـاأن ت�حيد امل�اقـــف وجتاوز 
اخلالفات داخل البيت الفل�ســـطيني ل ميكن للمغرب 
اإل اأن ي�ؤيدها، وقد �ساهم املغرب يف اجتماعات بهذا 
ال�ساأن، ويثمن عاليا الدور امل�رضي يف حتقيق ال�فاق 

بني الأطراف الفل�سطينية.

 ال يمكن أن نلتقي بكم وال نتحدث عن 
العالقات الثنائية بين مملكة البحرين 

والمملكة المغربية، والتي تواصل خطواتها 
الواسعة والمتقدمة على األصعدة كافة، 

ووصلت ذروتها خالل العام الماضي باللقاء 
التاريخي بين جاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، وأخيه جاللة الملك محمد السادس 
خالل زيارته بلده الثاني مملكة البحرين، كيف 
ترون واقع هذه العالقات، وما األفق الجديدة 

المحتملة للتعاون بين البلدين الشقيقين؟

- هي عالقات خا�ســـة ومتميزة اأولً بني جاللة 
ملك البحرين وجاللة ملك املغرب، واأخ�ة �ســـادقة 
وهي اأي�ًسا عالقات ت�ســـامن ملم��س بني البلدين 

يف كل املجالت.
ففـــي العـــام 2009 كان هنـــاك ت�رضيح اإيراين 
مي�س اأمن البحرين، فقام املغرب على الف�ر بقطع 
العالقات مـــع اإيران، وكذلك م�قف مملكة البحرين 
الداعـــم للمغـــرب يف الق�ســـية املغاربية اخلا�ســـة 

بال�سحراء.
والعالقـــة بني البلدين عالقة ممتـــازة، ولكنها 
حتتـــاج وجـــ�د عالقات اقت�ســـادية بـــني الفاعلني 
واملثقفني ورجال الأعمال ب�سكل اأكرب لتك�ن على 

م�ست�ى العالقات الأخ�ية بني جاللة العاهلني.
فالعالقـــة بـــني البلديـــن هـــي �ســـماء زرقـــاء، 
ومـــا نحتاجـــه ه� ا�ســـتثمار هـــذا اجلـــ� الإيجابي يف 
التنميـــة القت�ســـادية والثقافيـــة والتنمية يف كل 

امل�ست�يات.

• وزير ال�س�ؤون اخلارجية والتعاون الدويل باململكة املغربية يف لقاء مع رئي�س التحرير	



“الف�ضاء الإماراتية” 
ت�ضارك يف “البحرين 

للطريان 2018” 
املنامة - بنا: وقعت وكالة الف�ضاء الإماراتية 
برئا�ضة وزير دولة ل�ض�ؤون التعليم العايل رئي�س 
جمل����س اإدارة وكال���ة الإم���ارات للف�ض���اء، اأحم���د 
عبداهلل باله�ل الفال�ض���ي، اتفاقية للم�ضاركة يف 
معر����س البحرين الدويل للط���ريان 2018 املقرر 
عقده يف قاعدة ال�ض���خري اجل�ية خالل الفرتة من 
14 اإل���ى 16 ن�فمرب 2018، وذل���ك على هام�س 

افتتاح معر�س املطارات يف دبي.

“طريان اخلليج” و “�ضافران” ت�قعان اتفاقية “الإطارات واملكابح” 

دبي - طريان اخلليج: وقعت طريان اخلليج مع �رشيكها العريق �رشكة �ض���افران اتفاقية 
لتزوي���د طائ���رات الناقلة الع����رش اجلديدة من ط���راز ب�ينغ 9-787 درميالي���رز و 12 طائرة 
جدي���دة من طراز اإيربا�س A320 نيو باإطارات ومكابح اأنظمة �س���افران للهبوط.و قال نائب 
الرئي����س التنفي���ذي لطريان اخلليج وليد عبداحلميد العل�ي “لق���د وقع اختيارنا على اأنظمة 
�س���افران للهبوط لعتماديتها العالية وفاعليتها و�سهولة تركيبها، بالإ�سافة اإلى حتقيقها 
وف���راً يف الوزن ويف الوقود. �رشكة �س���افران لأنظمة الهبوط متث���ل �رشيكاً يعتمد عليه لطريان 
اخلليج، وي�ض���عدنا اختيارنا لتقنية الإطارات واملكابح التي ت�ض���تهر بها �ضافران لإ�ضافتها 
اإل���ى طائراتنا اجلديدة م���ن طراز ب�ينغ 9-787 درمياليرز ومن ط���راز اإيربا�س A320 ني� 

والتي �ضنبداأ يف ت�ضغيلها يف العام 2018.”
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اقتصاد
35 �رشكة بر�أ�شمال 492.4 �ألف دينار تطلب تغيري ن�شاطها 

اأبرزها “اأمفا القاب�ضة” لتتح�ل اإلى م�ضاهمة بحرينية

البحري���ن  مرك���ز  اإل���ى  �رشك���ة   35 تقدم���ت 
للم�ض���تثمرين بطلب���ات تت�ض���من تغيري �ض���كلها 
القان�ين وحت�يل ن�ض���اطها باإجم���ايل 492.4 األف 

دينار، وذلك خالل الأ�ضب�عني املا�ضيني.
واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رشت يف اجلريدة 
مرك���ز  اإل���ى  تقدم���ت  ����رشكات   8 اأن  الر�ض���مية 
ت�ض���جيل  ع���ن  امل�ض����ؤولة  اجله���ة  امل�ض���تثمرين، 
ال�رشكات يف اململكة، بطلبات لتح�يل ن�ضاطها من 
�رشك���ة ال�ض���خ�س ال�احد اإلى �رشكة ذات م�ض����ؤولية 
حمدودة، وتغيري ن�ساط 7 �رشكات م�ضنفة م�ؤ�ض�ضة 
فردية اإلى �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة، وحتويل 

ن�ساط فروع من 8 �رشكات م�ضنفة م�ؤ�ض�ضة فردية 
اإلى �رشكة ذات م�س���وؤولية حمدودة، كما تقدمت 4 
�رشكات م�ضنفة م�ؤ�ض�ضة فردية اإلى �رشكة ال�ضخ�س 
ال�احد، و�رشكتان م�ض���نفتان ت�ضامن اإلى م�ؤ�ض�ضة 
فردي���ة، وحتوي���ل ن�س���اط �رشك���ة ذات م�س���وؤولية 
حم���دودة اإلى �رشكة ال�س���خ�ص الواحد، و�رشكة ذات 
م�س���وؤولية حم���دودة اإلى �رشك���ة ت�س���امن، و�رشكة 
ت�سامن اإلى فرع من �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة، 
وكذلك حتويل ن�ساط �رشكة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اإل���ى �رشكة م�ض���اهمة بحريني���ة مقفلة، وم�ؤ�ض�ض���ة 
فردية اإلى �رشكة ت�ض���امن، و�رشكة ذات م�ض����ؤولية 

حمدودة اإلى موؤ�س�سة فردية.
ووفًقا للبيانات املن�ض����رة، فاإن اأكرب روؤو�س 

اأم����ال ال����رشكات الت���ي تقدمت بطلب���ات لتح�يل 
ن�ض���اطها، هي: �رشكة اأمفا القاب�ض���ة التي �ضتغري 
ن�س���اطها من �رشكة ذات م�س���وؤولية حم���دودة اإلى 
�رشكة م�ض���اهمة بحرينية مقفلة براأ�ضمال 250 األف 

دينار.
الت���ي طلب���ت  اجلدي���دة  ال����رشكات  واأعلن���ت 
تغي���ري ن�ض���اطها ع���ن روؤو����س اأم�اله���ا اجلديدة، 
وهي: �رشكتان راأ�ض���مال كل منهما 50 األف دينار، 
و�رشكت���ان براأ�ض���مال 20 األ���ف دينار ل���كل واحدة 
منهم���ا، و5 ����رشكات راأ�ض���مال كل منه���ا 10 اآلف 
دينار، و7 �رشكات راأ�ض���مال كل منها 5 اآلف دينار، 
وتراوح���ت روؤو�س اأم�ال 14 �رشكة ما بني 100 و3 

اآلف دينار.

“م�رشف �ل�شالم” يعزز منو عملياته يف “�شي�شيل”       

8 % �رتفاع �أرباح �لبنوك �لتجارية �لبحرينية يف 9 �أ�شهر 

“�لثقافة” تدعو �ل�رشكات لرتميم و�جهات 450 منزال باملحرق

“�لديه للتطوير �لعقاري” و “�خلليجي �لتجاري” يوقعان “ح�شاب �شمان” 

�ضمن م�رشوع طريق الل�ؤل�ؤ وبتم�يل من “التنمية الإ�ضالمي”

لتنفيذ م�رشوع “ديار اخلري” ال�ضكني 

�ض���من م����رشوع احلفاظ عل���ى تراث �ض���يد 
الل�ؤل�ؤ واإحي���اء القت�ض���اد يف املناطق احل�رشية 
يف املحرق، دعت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
ال����رشكات لتقدمي عرو�ض���ها ملناق�ض���ة م�رشوع 
اأعمال ترميم وجتميل واإع���ادة تهيئة ما يقارب 
700 واجهة )450 بيتاً( والتي تقع على طريق 

الل�ؤل�ؤ.
وت�ضتهدف الأعمال اأن ت�ضبح واجهات هذه 
املنازل متنا�ض���بة مع الطاب���ع الرتاثي املدينة، 
والأعمال عب���ارة عن تق�ية اإن�ض���ائية لل�اجهات 
الرتاثي���ة وتبدي���ل بع����س الأب����اب والن�اف���ذ 
واإعالنات املحالت وغريها بعنا�رش متجان�ض���ة مع 
الطابع الرتاثي، وت�ض���ليح العنا�رش املتده�رة، 
واإزالة اأو تغيري اأنابيب املياه وال�رشف ال�ضحي، 
وال�ض���باغة والتبيي����س يف بع����س الأحيان، كما 
تت�ض���من الأعم���ال اإ�ض���افة ع���دادات كهربائية 

ملعظم البيوت الواقعة على الطريق.
واأ�ض���ارت الهيئ���ة يف دع�ة املناق�ض���ة، اأن 
حك�مة البحرين ح�ض���لت على مت�يل من البنك 
الإ�ض���المي للتنمي���ة لتغطي���ة تكالي���ف م����رشوع 
احلفاظ على تراث �ضيد الل�ؤل�ؤ واإحياء القت�ضاد 
يف املناطق احل�رشية باملحرق، وتعتزم احلك�مة 

وخدم���ات  الب�ض���ائع  ل����رشاء  املبل���غ  ا�ض���تخدام 
الأ�ضغال املطل�بة يف اإطار هذا امل�رشوع.

ودعت هيئ���ة الثقاف���ة والآث���ار يف بيانها ، 
الذي ن����رش باجلريدة الر�ض���مية، ال����رشكات التي 
تت�اف���ر فيه���ا الكف���اءة الالزم���ة لال�ض���رتاك يف 
املناق�ض���ة التي �ضتك�ن مناق�ضة دولية خا�ضة 

بالدول الأع�ضاء يف البنك الإ�ضالمي للتنمية.

وحددت الهيئة تاريخ 3 يناير 2018 م�عداً 
نهائياً لقب�ل عرو�س ال�رشكات.

وميتد طريق الل�ؤل�ؤ مل�ض���افة 3 كيل�مرتات 
بداي���ة م���ن ه���ريات الل�ؤل����ؤ بالقرب م���ن قلعة 
ب�ماهر، التي تع�د اإلى �ضنة 1840، و�ض�لً اإلى 
بيت �ض���يادي يف قلب املحرق، والذي �ض���يك�ن 

املتحف الرئي�س لل�ؤل�ؤ، بح�ضب م�قع الهيئة.

املنامة - الديه للتط�ي���ر العقاري: وقعت 
�رشكة الديه للتط�ير العقاري، اتفاقية لإن�ض���اء 
“Escrow Account” م���ع  ح�ض���اب �ض���مان 
امل����رشف اخلليج���ي التج���اري، بح�ض����ر رئي�س 
جمل����س اإدارة ال�رشك���ة اأك���رم ر�ض���اد مكنا����س، 
ورئي����س املخاط���ر - القائ���م باأعم���ال الرئي�س 
التنفيذي للم�رشف توفيق حممد ب�ستكي وعددا 
م���ن ممثلي الطرف���ني، وذلك من اأج���ل البدء يف 
تنفيذ م�رشوع “ديار اخلري” ال�ضكني الذي ي�ضم 
�ضققا �ض���كنية خمتلفة الحجام، ا�ض�اق جتارية، 
مراف���ق ترفيهي���ة، بال�ض���افة الى م�ضت�ض���فى 

ومدر�ضة.
وق���ال مكنا�س “ت�ض���عدنا ه���ذه ال�رشاكة مع 
امل����رشف اخلليجي التج���اري والت���ي نتطلع من 
خاللها للم�ض���اهمة يف حتقيق تطلعات امل�اطن 
البحريني باحل�ض����ل عل���ى ال�حدات ال�ض���كنية 
املي����رشة، وال���ذي حر�ض���نا ب���اأن تك�ن باأ�ض���عار 

منا�ضبة ومب�ضت�ى عاٍل من اجل�دة”.
من جانبه، قال  ب�ض���تكي “ ي�ا�ضل امل�رشف 
بن���اء عالقاته الإ�ض���رتاجتية مع قط���اع التط�ير 
العق���اري بالبحري���ن لي�ؤكد على حر�ض���ه بلعب 
دوراً رئي�ض���ياً يف تط�ير القطاعات القت�ضادية 
باململكة ليتما�ضى مع ت�جهاتنا نح� امل�ضاهمة 
يف حتقيق طم����ح امل�اطن���ني بالعي�س الكرمي 

وامتالك ال�ض���كن املالئم لحتياجاتهم من خالل 
ت�ف���ري احلل�ل ال�ض���كنية املت�افق���ة مع مبادئ 

واأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية”.
واأ�ضاف ب�ضتكي “�ضيق�م امل�رشف مب�جب 
ه���ذه التفاقي���ة باإن�ض���اء ح�ض���اب �ض���مان ي�فر 
احلماي���ة الالزم���ة للم�ض���رتين وكاف���ة الأطراف، 
وياأتي ذل���ك ليت�افق مع اأف�ض���ل املمار�ض���ات 

املحلي���ة والعاملية يف جمال التط�ي���ر العقاري 
واملبيعات، مما ي�ض���اهم ب�ض���كل كبري يف تعزيز 
الثق���ة يف نف�����س الراغب���ني يف ����رشاء ال�حدات 
ال�ضكنية يف م�رشوع “ديار اخلري”، ولدى امل�رشف 
اخلربة بهذا املج���ال حيث نق�م باإدارة عدد من 
ح�ضابات ال�ضمان مل�ضاريع عقارية �ضخمة والتي 

ت�ضهد اإقبال م�ضه�داً من قبل امل�ضتثمرين”.

• بيت �ضيادي..اأحد مك�نات م�رشوع “طريق الل�ؤل�ؤ” 	

• اأثناء ت�قيع التفاقية	

املنامة -م�رشف ال�ضالم: ا�ضتقبل 
داين  �ضي�ض����يل،  جمه�ري����ة  رئي�����س 
في�ر مبكتبه الرئا�ض����ي يف العا�ضمة 
فكت�ريا رئي�ض����ة جمل�س اإدارة م�رشف 
ال�ضالم-البحرين، �ضم� ال�ضيخة ح�ضة 
بنت خليفة اآل خليفة، ورئي�س جمل�س 
�ضي�ض����يل،  ال�ض����الم-  م�����رشف  اإدارة 
ح�س����ن حممد امليزة، جنب����اً اإلى وفد 
من جمل�س اإدارة امل�رشفني وبح�ض�ر 
عدد من كبار امل�ض�ؤولني احلك�ميني 

من �ضي�ضيل.
خ����الل  في�����ر  الرئي�����س  واأ�ض����اد 
واملب����ادرات  باجله�����د  الجتم����اع 
الإيجابية ال����ذي يبذلها امل�رشفان يف 
تعزيز الأن�ضطة امل�رشفية والتم�يلية 
يف جمه�رية �ضي�ضيل من خالل تقدمي 
اإل����ى  وامل�رشفي����ة  املالي����ة  خدمات����ه 
امل�اطنني واملقيمني مما ي�ضاهم يف 
ا�ضتدامة النم� القت�ضادي يف البالد. 
من جهتها، اأعربت �ض����م� ال�ضيخة 
ح�ض����ة بن����ت خليف����ة اآل خليف����ة، عن 
امتنانه����ا وتقديرها لرئي�س وحك�مة 
�ضي�ض����يل عل����ى دعمهم املت�ا�ض����ل 

للم�رشفني.
م�����رشف  “ميتل����ك  واأ�ض����افت 
ال�ض����الم-البحرين، ح�ض����ة بن�ضبة 70 

�ضي�ض����يل  ال�ض����الم-  م�����رشف  يف   %
وميلك �ض����ندوق �ضي�ض����يل للتقاعد 
ح�ض����ة 30 %. ومن املقرر اأن يفتتح 
امل�����رشف قريب����اً فرعه ال����ذي يقع يف 
و�ضط العا�ضمة فيكت�ريا. و�ضي�ضعى 
ال�ض����الم- �ضي�ض����يل، متخذاً  م�����رشف 
�ضي�ض����يل كمحط����ة انطالق لالأ�ض�����اق 
الإقليمي����ة الأخ����رى م�ض����تهدفاً اإل����ى 
الت��ض����ع يف القطاع امل�����رشيف للدول 
املجاورة وخلق ج�رش بني دول جمل�س 
التع����اون اخلليج����ي وال����دول املطلة 

على املحيط الهندي”. 
وق����ال املي����زة “�ض����يطلق م�رشف 
ال�ضالم-�ضي�ض����يل خدماته امل�رشفية 
والت����ي  قريب����اً  ال�ض����املة  التجاري����ة 
�ضتتمثل يف حل�ل مالية ذات اجل�دة 
العاملي����ة. �ض����يعمل امل�����رشف عل����ى 
ت�ظيف اأ�ض�ض����ه و ركائ����زه الق�ية يف 
تزوي����د القطاع امل�رشيف يف �ضي�ض����يل 
باخلدمات املبتكرة واآخر ما ت��ضلت 
اإليه التكن�ل�جيا يف املجال امل�رشيف.
واأ�ضاف “و�ضيحر�س م�رشف ال�ضالم- 
�ضي�ض����يل على تبني اأف�ضل املعايري 
العاملية واتباع اأف�ض����ل املمار�ض����ات 
يف احل�كمة والعمل باأعلى م�ضت�يات 

النزاهة وال�ضفافية وامل�ضداقية”.

امل�ض����ارف:  جمعي����ة   - املنام����ة 
اأظهرت بيان����ات مالية جممعة اأعلنت 
عنه����ا جمعي����ة م�ض����ارف البحرين اأن 
اأرب����اح البن�����ك التجاري����ة )التجزئة( 
املحلية ال�ضبعة املدرجة على ب�ر�ضة 
البحرين لالأ�ض����هر الت�ضعة الأولى من 
العام 2017 بلغت 793 ملي�ن دولر 
وذل����ك مقارنة ب����� 735 ملي�ن دولر 
خالل الفرتة نف�ضها من العام 2016، 

وبتح�ضن ملح�ظ ن�ضبته 8 %. 
وقال الرئي�س التنفيذي جلمعية 
م�ض����ارف البحرين وحيد القا�ض����م اإن 
اأداء البن�ك التجارية املحلية ال�ض����بع 
)التجزئ����ة( املدرج����ة عل����ى ب�ر�ض����ة 
البحري����ن �ض����هد حت�ض����نا جي����دا خالل 
الأ�ض����هر الت�ضعة الأولى 2017 وذلك 
مقارنة باأدائها خالل الفرتة نف�ض����ها 
من العام املا�ض����ي، مما ي�ؤكد �ضالمة 
يف  امل�����رشيف  القط����اع  اأداء  وتط�����ر 
البحرين ومتتع����ه بدورها الرئي�س يف 

دعم اقت�ضاد البحرين وتنميته.
النتائ����ج  اأن  القا�ض����م  واأ�ض����اف 
امل�ض����ارف  له����ذه  الب����ارزة  املالي����ة 
ت�ؤكد م����رة اأخرى �ض����المة وج�دة اأداء 
هذه البن�����ك، والذي ظل يف حت�ض����ن 
على م����دار الأع�ام املا�ض����ية بالرغم 

من الظ����روف القت�س����ادية املحيطة 
وتراجع اأ�ض����عار النفط، وهذا يعك�س 
متانة الأو�ض����اع املالية لهذه البن�ك 
خ�ض��ض����ا ال�ض����ي�لة وج�دة الأ�ض�ل 
ومالءة راأ�س املال مع م�ضاهمة ن�ضطة 
وق�ية يف مت�يل القطاعات والأن�ضطة 

القت�ضادية يف البالد كافة. 
)التجزئ����ة(  التجاري����ة  والبن�����ك 
امل�ض����ار اإليه����ا ه����ي: بن����ك البحرين 
ال�طن����ي، بن����ك البحري����ن والك�يت، 
البنك الأهلي، بنك البحرين الإ�ضالمي، 
بنك الإثمار، م�رشف ال�ضالم، امل�رشف 

اخلليجي التجاري.

�أمل �حلامد

علي �لفرد�ن

• وحيد القا�ضم	
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12.82 مليون دينار �أرباح “�لفنادق و�ل�شياحة” يف 9 �أ�شهر

�لبحرين �الأولى عربيا و31 عامليا يف “تنمية �الت�شاالت” 

لت�سل قيمة �لقطاع �ل�سوقية �إلى 162.22 مليون دينار

��ستمر�ر لإجناز�ت �ململكة دولياً 

�س���هد قط���اع �لفن���ادق و�ل�س���ياحة ببور�س���ة 
�لبحرين حتقيق �سايف �أرباح بلغ نحو 12.82 مليون 
دينار من���ذ بد�ية �لعام وحتى نهاي���ة �لربع �لثالث 
من 2017، بانخفا�ض قدره 3 ماليني دينار تقريًبا 
ع���ن �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�س���ي 2016، حيث 

بلغ نحو 15.82 مليون دينار، مرت�جًعا 18.98 %.
وكان���ت �ملرتب���ة �لأول���ى م���ن حي���ث �لأرب���اح 
�ملتحقق���ة يف �لأ�س���هر �لت�س���عة �لأولى م���ن �لعام 
لة  �جلاري من ن�سيب جمموعة فنادق �خلليج، م�سكِّ
67.71 % من �إجمايل �سايف �أرباح �لقطاع، وحققت 
�ل�رشكة �س���ايف ربح بلغ 8.679 مليون دينار مقارنة 
ب���� 7.381 ملي���ون دين���ار يف �لف���رتة نف�س���ها من 
�لع���ام 2016، بزيادة قدره���ا 1.3 مليون دينار �أو 
17.59 %، ي�س���اف �إلى �لعام 2016 �أرباح �سفقة 
�ل�س���تحو�ذ عل���ى �رشك���ة �لبحرين لل�س���ياحة بقيمة 

6.126 مليون دينار.
ويف �ملرتب���ة �لثاني���ة ج���اءت �رشك���ة �لفن���ادق 
�لوطني���ة باملرتب���ة �لثاني���ة بن�س���بة 13.86 % من 
�إجمايل �س���ايف �أرب���اح �لفنادق و�ل�س���ياحة �ملدرجة 
يف �لبور�س���ة، �إذ حقق���ت نح���و 1.8 مليون دينار يف 
�لأ�س���هر �لت�س���عة �لأولى م���ن �لعام 2017 قيا�ًس���ا 
ب���� 2.6 مليون دين���ار يف �لفرتة نف�س���ها من �لعام 

.2016
�أما يف �ملرتبة �لثالثة فجاءت �ل�رشكة �لبحرينية 
للرتفي���ه �لعائل���ي بن�س���بة 9.89 % م���ن �إجم���ايل 
�لأرب���اح، وحققت �أرباحا بلغت 1.3 مليون دينار يف 
�لت�س���عة �لأ�س���هر �لأولى من �لعام �جل���اري، مقابل 

خ�س���ائر بقيمة 90 �ألف دينار خالل نف�ض �لفرتة من 
�لعام �ملا�سي.

و�ملرتب���ة �لأخ���رة كان���ت م���ن ن�س���يب �رشكة 
�لبنادر للفنادق بن�سبة 8.55 % من �إجمايل �لأرباح، 
وقل�س���ت �ل�رشكة خ�س���ائرها خالل �لت�س���عة �لأ�سهر 
�لأولى من �لعام �جل���اري، لتبلغ 2.7 مليون دينار، 
مقاب���ل 3.63 �ألف دينار بالفرتة �ملماثلة من �لعام 

�ملا�سي.
وتق���در �لقيم���ة �ل�س���وقية لقط���اع �لفن���ادق 
و�ل�س���ياحة، بنحو 162.22 مليون دينار، ما ن�س���بته 
2.2 % م���ن �إجم���ايل �لقيمة �ل�س���وقية للبور�س���ة 
�لبالغ���ة نح���و 7.39 ملي���ار دينار، وفًق���ا للبيانات 

�ملن�سورة على موقع �لبور�سة �لر�سمي.
ا  وقد �سهدت �لقيمة �ل�سوقية للقطاع �نخفا�سً
بنح���و 2.05 مليون دينار بنهاي���ة �لربع �لثالث من 

�لعام �جلاري قيا�ًس���ا بقيمت���ه يف �لربع �لثاين، كما 
�نخف�س���ت �إجمايل �لقيمة �ل�سوقية لتبلغ 597.24 
ملي���ون دين���ار تقريًبا، فيما �رتفع���ت �لقيمة �لتي 
ميثلها �لقطاع بن�سبة 0.14 % قيا�ًسا بنهاية �لربع 

�لثاين.
وج���اءت �رشكة فنادق �خلليج يف �ملرتبة �لأولى 
بنح���و 115.26 ملي���ون دينار، ما ن�س���بته 1.56 % 
من �إجمايل �لقيمة �ل�س���وقية للبور�سة، ويف �ملرتبة 
�لثانية “�لفنادق �لوطنية” بحو�لى 30.87 مليون 
دينار ما ن�سبته 0.42 %، تلتها “�لبنادر للفنادق” 
12.85 ملي���ون دينار تقريًبا ما ن�س���بته 0.17 %، 
و�أخ���ًر� “�لبحريني���ة للرتفي���ه �لعائل���ي” ب���� 3.24 
مليون دينار ما ن�س���بته 0.04 % من �إجمايل �لقيمة 

�ل�سوقية للبور�سة.

– �ملو��س���الت و�لت�س���الت: ح���ازت  �ملنام���ة 
�لبحرين على �ملرك���ز �لأول عربياً و�لو�حد و�لثالثني 
�ملعلوم���ات  تكنولوجي���ا  تنمي���ة  موؤ����رش  يف  عاملي���اً 
و�لت�س���الت )IDI( ح�سب �لتقرير �ل�سنوي لقيا�ض 
جمتم���ع �ملعلومات و�لذي �أ�س���دره �لحت���اد �لدويل 
لالت�س���الت )ITU( �أم�ض 15 نوفمرب 2017 �س���من 
فعالي���ات �ملنت���دى �لعامل���ي ملوؤ�رش�ت �لت�س���الت 
لع���ام WTIS 2017( 2017( و�ل���ذي ت�ست�س���يفه 
16 نوفم���رب  �إل���ى   14 م���ن  �لتون�س���ية  �جلمهوري���ة 
�جلاري. ويعد هذ� �لتقرير �أدق حتليل عاملي لتنمية 
تكنولوجي���ا �ملعلومات و�لت�س���الت، حيث ير�س���د 
�ملوؤ�رش �لتقدم �لذي حترزه �لبل���د�ن و�رشكاء �لتنمية 
كما ي�س���لط �ل�س���وء عل���ى �إمكانات �لتنمي���ة �لكامنة 
و�لفج���و�ت ليت�س���نى حتقيق �أه���د�ف �لتنمية يف كل 
�ل���دول �لأع�س���اء يف �لحتاد على ح���ده كمحفز لدفع 
خطة �لتنمية �مل�س���تد�مة لعام 2030 �لتي �عتمدتها 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 25 �سبتمرب 2015. 
وتقدم وزير �ملو��سالت و�لت�سالت، كمال بن 
�أحم���د حمم���د ، بتهنئة �إلى �لقيادة عل���ى هذ� �لجناز 

�ملهم و�أكد على »�أن هذه �لجناز�ت �لعاملية ما كانت 
لتتحقق ل���ول �لهتمام �لذي تولي���ه حكومة �لبحرين 
بقطاع �لت�س���الت، وجهود هيئة تنظيم �لت�سالت 
يف �إيجاد �إطار تنظيمي فعال بال�سافة �لى �ل�ستثمار 
يف �لك���و�در �لوطني���ة �ملوؤهلة و�ل�س���تثمار يف �لبنية 

�لتحتي���ة و�أح���دث �لنظ���م �لتكنولوجي���ة �لتي قامت 
بها �ل�رشكات �ملقدمة للخدم���ات يف �لقطاع. وتطمح 
�ململك���ة م���ن خ���الل �لأه���د�ف �لتي حددته���ا �خلطة 
�لوطنية �لر�بعة لالت�س���الت لتطوير �لبحرين لت�سل 
�لى م�س���اف �لدول �ملتقدمة، حيث ب���د�أ �لعمل على 
�إن�س���اء �ل�س���بكة �لوطنية �ل�س���املة للنطاق �لعري�ض 
فائ���ق �ل�رشعة لتاأ�س���ي�ض بنية حتتية تق���وي �لقطاع 
ليك���ون ق���ادر�ً عل���ى �ل�س���تجابة �لفاعل���ة و�لتكيف 
مع وترة �لتط���ور�ت �لتكنولوجية �ملت�س���ارعة. كما 
وته���دف �خلطة جلعل �ململكة مركز�ً �قليمياً تتو�جد 
فيه �مل���و�رد �لب�رشي���ة �ملتمكنة و�ملخت�س���ة وكذلك 

ت�ستقطب �ل�ستثمار�ت وتدعم رو�د �لأعمال«.
وتقدم���ت �لبحرين 5 مر�ك���ز يف �ملوؤ�رش �لفرعي 
�ملتعل���ق بالنفاذ لتح�س���د �ملركز �لث���اين و�لع�رشين 
عاملياً، حي���ث يقي�ض ه���ذ� �ملوؤ�رش �لفرع���ي �لتاأهب 
يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�س���الت ويبنَينّ 
م�س���توى �لبني���ة �لتحتي���ة لتكنولوجي���ا �ملعلوم���ات 

و�لت�سالت وم�ستوى �لنفاذ.

اسم الجهة الربع الثالث

فنادق الخليج % 1.56

الفنادق الوطنية % 0.42

البنادر للفنادق % 0.17

ألترفيه العائلي % 0.04

• ن�سبة �لقيمة �ل�سوقية لل�رشكات بالقطاع	

 �أمل �حلامد

�لرميحي ي�شتعر�ض “��شتقطاب �ال�شتثمار” بجامعة هارفارد 

30 مليار دوالر “�لتبادل �لتجاري” بني دول �خلليج وبريطانيا

�ملنامة - جمل�ض لتنمي���ة: قدم �لرئي�ض 
�لتنفيذي ملجل�ض �لتنمية �لقت�س���ادية خالد 
�لرميح���ي خطاب���اً يف موؤمت���ر �لوط���ن �لعربي 
��س���تعر�ض من خالل���ه دور �ملجل����ض يف دعم 
�لقت�س���اد �لبحريني وحتقيق �لنمو من خالل 
��ستقطاب �ل�ستثمار�ت �ملبا�رشة وم�ساعدتها 
عل���ى زي���ادة �أعماله���ا يف �ململك���ة �إلى جانب 
خلق �لوظائف يف �ل�س���وق �ملحلية، و�لتعاون 
�مل�س���تمر مع �رشكاء �ملجل�ض يف �لقطاع �لعام 
به���دف تعزيز �لبيئة �لقت�س���ادية �ل�س���اعية 
لدع���م �زده���ار �لأعم���ال وحتقي���ق �لبت���كار 

و�لتنويع �لقت�سادي.
وكان �لرميح���ي ق���د �س���ارك يف �أعم���ال 
�لدورة �حلادي���ة ع�رش ملوؤمت���ر �لوطن �لعربي 
بجامعة هارفارد بالوليات �ملتحدة �لأمركية 
و�لذي نظمه �حت���اد �خلريجني �لعرب بجامعة 
هارفارد ونادي كلية هارفارد لإد�رة �لأعمال 
مبنطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وذلك 

مبقر �جلامعة يف مدينة بو�سطن �لأمركية.
ويرك���ز �ملوؤمتر هذ� �لع���ام على “�لروؤى 
�لعربية للم�س���تقبل”، حيث ي�س���عى �ملوؤمتر 
�إلى بحث ومناق�سة ما يحظى به �لعامل �لعربي 
من �إمكانيات و�عدة وناه�سة بعيد�ً عن �لروؤى 

�ملتحي���زة و�لنظ���رة �لختز�لي���ة �لت���ي حتيط 
بالعامل �لعربي وو�س���مه بالبقع���ة �جلغر�فية 

ي�سودها �لعنف و�لإخفاق.
كما وبحث �لرميح���ي يف خطابه عدد�ً من 
�ملو�س���وعات و�لق�س���ايا �لرئي�سة �لتي تهم 
قطاعات �لأعمال ومنها �أثر �نخفا�ض �أ�س���عار 
�لنف���ط، و�حلاجة �إلى دعم �لبت���كار وحتقيق 
�لتغي���ر يف �لقت�س���اد، و�أهمية �إع���د�د بيئة 
د�عمة للقطاع �خلا�ض وريادة �لأعمال بهدف 
�مل�س���اعدة عل���ى خل���ق �لفر�ض �لتي ت�س���جع 
رو�د �لأعمال عل���ى �إجناز �أعمالهم وحتقيقهم 
�لزده���ار. ويعت���رب موؤمت���ر �لوط���ن �لعرب���ي 
بجامعة هارف���ارد �أكرب موؤمتر معني بال�س���اأن 
�لعربي على م�س���توى �أمركا �ل�سمالية، حيث 
 1300 ح���و�يل  م�س���اركة  �ملوؤمت���ر  يجت���ذب 
�س���خ�ض ي�س���كل 65 % من بينهم �لطالب يف 
�لولي���ات �ملتحدة �لأمركية وما ن�س���بته 35 
% من �ملتخ�س�سني �لقادمني من �لوليات 
�ملتحدة �لأمركية �أو منطقة �ل�رشق �لأو�س���ط، 
وذلك بهدف مناق�س���ة جمموعة من �لق�س���ايا 
�ل�سيا�س���ية  �لقي���اد�ت  �أب���رز  م���ع  �لرئي�س���ة 
وقي���اد�ت �لأعمال و�ل�سخ�س���يات �لفاعلة يف 

�ملجتمع �ملدين مبنطقة �ل�رشق �لأو�سط.

لندن - بن���ا: �أكد �لأم���ني �لعام ملجل�ض 
�لتع���اون عبد�للطي���ف �لزياين عم���ق ومتانة 
�لعالقات و�لرو�بط �لتاريخية �لتي جتمع دول 
جمل����ض �لتع���اون باململكة �ملتح���دة، منوهاً 
بنم���و وتطور ه���ذه �لعالقات ب�س���كل كبر يف 
�ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�س���ية و�نعكا�سها على 
زيادة حجم �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني، �إذ 
بلغ 30 مليار دولر حتى �لعام 2015 مقارنة 
ب���� 9 ملي���ار دولر يف �لع���ام 2001، ف�س���ال 
ع���ن �رتف���اع م�س���توى �لتعاون �لقت�س���ادي 
و�ل�س���تثماري ب���ني �جلانبني، وزيادة ن�س���بة 
�ل�س���ياح و�لطلب���ة �خلليجيني �لد�ر�س���ني يف 
�جلامع���ات �لربيطاني���ة. جاء ذل���ك يف �لكلمة 
�لتي �ألقاها �لزياين يف �لعا�س���مة �لربيطانية 
�لتج���ارة  غرف���ة  �حتف���ال  مبنا�س���بة  لن���دن 
�لعربية �لربيطانية مب���رور �أربعني عاماً على 
تاأ�سي�سها، بح�سور نخبة من �لوزر�ء و�ل�سفر�ء 

وروؤ�س���اء غرف �لتجارة ورجال �لأعمال يف عدد 
من �لدول �لعربية و�ململكة �ملتحدة.

وثم���ن �لأم���ني �لع���ام �جله���د �ملتمي���ز 
و�ل���دور �لفاع���ل �ل���ذي قامت ب���ه �لغرفة ول 
ت���ز�ل، يف تعزيز �لعالقات �لقت�س���ادية بني 
�ل���دول �لعربية وبريطانيا عل���ى وجه �لعموم 

ومع دول جمل�ض �لتعاون خ�سو�سا.
وق���ال “�إن �حل���و�ر �لإ�س���رت�تيجي �لذي 
ب���د�أ بني �جلانب���ني �خلليج���ي و�لربيطاين يف 
�لع���ام 2012 يوؤك���د حر����ض �جلانب���ني على 
�لرتقاء مب�س���توى هذه �لعالقات، كما عقدت 
�جتماعات عدة ل���وزر�ء �خلارجية يف �جلانبني 
لتن�س���يق �ملو�قف �مل�س���رتكة”، م�س���ر� �إلى 
خط���ة �لعمل �مل�س���رتك �خلليج���ي �لربيطاين 
�لت���ي �أقره���ا �جلانب���ان للفرتة م���ن -2015 
2018، و�لتي تعت���رب خارطة طريق للتعاون 

يف �ملجالت كافة ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

رائدة اأعمال بحرينية، �س����ابة طموحة، �س����غوفة بريادة الأعمال منذ ال�س����غر، متقت التقليد والركون اإىل والراحة. ا�ستفادت من خربتها الأكادميية 

واملهني����ة بامت����اك عمله����ا اخلا�ص بعيًدا عن روت����ن الوظيفة التقليدية، وذلك بالتعاون م����ع اأخيها يف العام 2013. اإنها نورة احل����داد، املدير التنفيذي 

ل�سركة “كريو” ل�ست�سارات وحلول الأعمال.

هل ل���ك �أن حتدثين���ا عن طبيع���ة عملك، 
ومتى �أطلقتيه؟

اعتقد اأن �ش��غفي بريادة االأعمال الزمني 

من��ذ ال�ش��غر، ل��دي اإح�ش��ا�س دائم ب��اأن هناك 

طريقة اأخرى غري التقليدية الإدارة االأ�شياء، 

مع كرهي للتقليد والركون اإىل دائرة الراحة.

وقد اأ�ش��همت دار�ش��تي للأعم��ال والقانون 

خربات��ي  اإىل  اإ�شاف��ة  املتح��دة  اململك��ة  يف 

االأكادميي��ة واملهني��ة ب�شرورة امت��لك عملي 

اخلا�س بعيًدا عن روتني الوظيفة التقليدية، 

فبداأت رحلت��ي مع “Creo” حلل��ول االأعمال 

مب�شاعدة اأخي حمم��د يف العام 2013، ونقدم 

االأعم��ال،  جم��ال  يف  متنوع��ة  خدم��ات  االآن 

واجلودة، واال�شت�شارات التعليمية، والعلقات 

العام��ة، واإدارة الفعالي��ات وبرامج الكمبيوتر 

ح�شب الطلب. ت�شم��ل خدماتنا كل القطاعنِي 

اخلا�س والعام على امل�شتويني املحلي والدويل.

هل ��س���تفدت من جتربة �جليل �ل�س���ابق، 
وهل تتلقني �لن�سيحة من �لعائلة؟

جين��ات  يف  توج��د  االأعم��ال  ري��ادة 

البحرينيني منذ االأزل، فكان حب اال�شتك�شاف 

يقوده��م اإىل فت��ح اآف��اق جدي��دة يف جم��االت 

خمتلف��ة من احلي��اة، ومن ي��زور �ش��وق املنامة 

مث��ل  خمتلف��ة  مه��ن  يف  ذل��ك  ي��رى  الق��دمي 

الطوا�ش��ني واحلدادي��ن، كما برع��وا يف جتارة 

االأقم�ش��ة وغريه��ا، وال �ش��ك اأن طبيع��ة عمل 

عائلت��ي يف التج��ارة من��ذ زم��ن طوي��ل اأ�شهمت 

يف �شق��ل �شخ�شيت��ي �شهل��ت عل��ي دخ��ول عامل 

االأعمال.

كم��ا كان��ت امل��راأة البحريني��ة وال زال��ت 

رائ��دة يف خمتلف املجاالت، واأود هنا اأن اأجدد 

اإ�شادتي بدور املجل�س االأعل��ى للمراأة برئا�شة 

قرين��ة جلل��ة املل��ك �شاحب��ة ال�شم��و امللك��ي 

اآل خليف��ة،  اإبراهي��م  بن��ت  �شبيك��ة  االأم��رية 

يف دع��م رائ��دات االأعم��ال البحريني��ات م��ن 

خ��لل جملة من برام��ج التمك��ني االقت�شادي 

م�شاري��ع  اإىل  اإ�شاف��ة  واجلوائ��ز،  واملب��ادرات 

امل��راأة  ق��درات  تنمي��ة  مرك��ز  مث��ل  اأخ��رى 

البحريني��ة )ريادات(، واأخ�س بالذكر اإطلق 

)جائ��زة �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة 

بن��ت اأبراهيم العاملية لتمك��ني املراأة( من على 

من�ش��ة االأمم املتح��دة يف نيوي��ورك يف مار���س 

املا�شي.

ه���ل  �خلا����ض،  عمل���ك  تديري���ن  كي���ف 
تتو�جدين با�س���تمر�ر �أم ت�سعني �خلطط 

و�لربنامج للعاملني؟
بف�ش��ل  االأعم��ال  اأداء  طبيع��ة  تغ��ريت 

الت�شوي��ق  فاأعم��ال  احلديث��ة،  التكنولوجي��ا 

وامل��وارد الب�شري��ة واملحا�شب��ة وغريه��ا باتت 

تخ�شع الأنظمة وبرامج الكمبيوتر، كما وفرت 

خدم��ات احلو�شبة ال�شحابي��ة �شهولة اأكرب يف 

اأداء االأعم��ال، والتو�ش��ع يف االأ�شواق، واعتقد 

اأن رائ��د االأعمال يج��ب اأن يواك��ب التطورات 

العاملي��ة املت�شارع��ة يف كيفي��ة اأداء االأعم��ال، 

مب��ا ي�شمن اأعلى قدر من الكف��اءة واالإنتاجية 

جنًبا اإىل جنب م��ع تخفي�س النفقات وتعزيز 

التناف�شية.

ه��ذا هو منهج��ي يف العمل، وفري��ق العمل 

يجب اأن يعرف ذلك، ويوؤدي عمله بتناغم تام، 

كم��ا اأن ن�ش��اط Creo ال��ذي ي�شم��ل جماالت 

عديدة يتطل��ب مواكبة متوا�شلة الحتياجات 

ال�شوق املتطورة با�شتمرار.

هل تفكرين بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
التو�ش��ع والتطور لي�س خي��ارا، بل �شرورة 

حتمية للبقاء، و�شرعة التطورات والتغيريات 

يف الع��امل اليوم حتتم على ال�ش��ركات اأن تنوع 

اأن�شطته��ا، وتعم��ل عل��ى جتديده��ا با�شتمرار، 

ي�شاعدن��ا يف ذل��ك دع��م جلل��ة املل��ك ل��رواد 

تنوي��ع  نح��و  احلكوم��ة  وتوج��ه  االأعم��ال، 

م�ش��ادر الدخل واالعتماد على ريادة االأعمال 

واالبت��كار، ومن ذلك ق��رار تخ�شي�س جزء من 

ال�شغ��رية  للموؤ�ش�ش��ات  احلكومي��ة  امل�شرتي��ات 

ا ح��راًكا كبرًيا من قبل  واملتو�شط��ة، ونرى اأي�شً

جمل���س التنمي��ة االقت�شادي��ة برئا�ش��ة �شمو 

ويل العهد نحو دعم ريادة االأعمال.

االأعم��ال  رواد  م��ن  العدي��د  ولق��د متك��ن 

مبنتجاته��م  الو�ش��ول  م��ن  البحريني��ني 

وخدماتهم اإىل العاملية، خا�شة مع توفر بيئة 

احت�ش��ان منا�شب��ة بدعم من جمل���س التنمية 

)متك��ني(  العم��ل  و�شن��دوق  االقت�شادي��ة 

وم�شرعات االأعمال وغريها.

إعداد: المحرر االقتصادي

نورة الحداد: ريادة األعمال توجد بجينات 
البحرينيين منذ األزل

تمقت التقليد والركون للراحة

• وزير �ملو��سالت و�لت�سالت	



تقدم إلينا روديليا جرسيانو برتاسيو
بطلب حتويل/احملالت التجارية التالية
إلى خلود يعقوب يوسف صليبيخ

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

تاريخ الطلب: 13/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

)CR2017-177774( إعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري )قيد 87938-2(

االسم التجاري لريسا للحالقة النسائية والتجارة

تقدم إلينا أمينة عبدالصمد قاسم خنجي
بطلب حتويل/احملالت التجارية التالية
إلى حسني علي محمد رفيع العوضي

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

تاريخ الطلب: 14/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

)CR2017-178301( إعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري )قيد 74820-1(

االسم التجاري اللمسة البراقة للمقاوالت

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

π«é°ùàdG IQGOEG

∫Éª°SCGQ ¢†«ØîJ ¿CÉ°ûH

kÉ≤HÉ°S (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ¿hôªãà°ùŸG ∂æH

 kÉ«dÉM (Ω) Ü.Ω.¢T á°†HÉ≤dG IAÉØµdG

 ób  ¬fCÉH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒH  π«é°ùàdG  IQGOEG  ø∏©J

 (Ω)  Ü.Ω.¢T  á°†HÉ≤dG  IAÉØµdG  ácô°T  ÜÉë°UCG  IOÉ°ùdG  É¡«dEG  Ωó≤J

 ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ¢†«ØîJ ÚÑdÉW ,39646 ºbQ ó«≤dG ÖLƒÃ á∏é°ùŸG

.»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 40 ¤G »µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 80 øe

 IQƒcòŸG  IQGOE’G  ¤EG  ¬°VGÎYÉH  Ωó≤àdG  ¢VGÎYG  ¬jód  øe  πc  ≈∏©a

.¿ÓY’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe É keƒj  ô°ûY á°ùªN Ióe ∫ÓN

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: محمد حمد احمد جاسم اجلودر
االسم التجاري احلالي:  ازياء ارونه
االسم التجاري اجلديد: ازياء باكو

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2017-171353( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

7-16512

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشخص  )شركة  ش.ش.و  للتسويق  سكاياليت  لشركة  املالك  إليها 
الشكل  حتويل  طالبا   ،  116172 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  الواحد( 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني 

وقدره 500 دينار بحريني
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

التاريخ: 13/11/2017   -  القيد: 116172
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم )9914( لسنة 2017 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد
تقدم إلى شركة ذات مسئولية محدودة قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ملالكها حسني  بزنز سنتر ش.ش.و  السادة اصحاب شركة ساموي  إليها 
داود سلمان علي الشاخوري، املسجلة مبوجب القيد رقم 64331، طالبني 

تغيير اسم اجملموعة
SAMUI BUSINESS CENTER من: ساموي بزنز سنتر 

إلى: مجموعة سموي ش.ش.و ملالكها حسني داود الشاخوري
SAMUI GROUP S.P.C

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير اسم اجملموعة

لـ شركة ساموي بزنز سنتر ش.ش.و
ملالكها حسني داود سلمان علي الشاخوري

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مركز توبلي 
ابراهيم، واملسجلة  ابراهيم خليل  لبيع االدوات الكهربائية ملالكها عادل 
مبوجب القيد رقم 22515، بطلب حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 10000 )عشرة آالف( دينار بحريني وذلك 

RAMASWAMI IYER GOPALAKRISHNA IYER بإدخال السيد

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

التاريخ: 14/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اخلواجة  ملركز  املالك  اخلواجه  مكي  احمد  مكي  احمد  السيد/  إليها 
العقاري )مؤسسة فردية(، واملسجلة مبوجب القيد رقم 792، طالباً حتويل 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  للمؤسسة   )10( رقم  الفرع 
السادة  من  مملوكة  الشركة  لتصبح  بحريني،  دينار   1000 وقدره  برأسمال 

التالية اسمائهم:
1- احمد مكي احمد مكي اخلواجه
2- حسن يوسف احمد علي زائد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل فرع ملؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

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

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

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

2- تقدير األتعاب ما يليق به كخبير
لذا تعلن احملكمة املستأنف ضده الثاني بأن يحضر شخصياً او يحضر من ميثله قانوناً جلسة 

22/11/2017 وإال ستسير احملكمة في حقه حضورياً، ليعلم.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
رقم االستئناف: 03/2017/01270/9  -  رقم الدعوى: 02/2013/7475/9

CS3000980637 :رقم الكتاب
التاريخ: 2-11-2017

احملكمة: االستئناف العليا املدنية 3

12الخميس 16 نوفمبر 2017 - 27 صفر 1439 - العدد 3320   



ÚˆÖbÁ@Ú‘�‰fl@ø@ÚÓ‰ÿç@·ˆbé”@M
@@@@@@ÚÓ”aâÎ@ÒÜÌÜu@@@@

@@@Òãbnæ@âb»çcÎ@pbybéfl@M
@Âfl@›ÅaÜfl@ÒÜ«@È€@M

@@@@@ÚÓÿ€bΩaÎ@Üª@Ú‰ÌÜfl@@@@
@@@@@@12@Î@7@âaÎÖ@Âfl@kÌä”@M

Ôzñ€a@oÌÏÿ€a@å◊äfl@›ib‘fl@M
@ÚÓÿ€bΩa@ø@Âéßa@Ôy@’ï˝fl@M

@@@@›‹–€aÎ@pbflÜ®a@Úœb◊@Èi@¬b™@M
@@@@@@ÚœÏïäfl@¡�ÇΩa@ âaÏë@M

âb£@?ÿç@¡�ÇΩa@M

âb��£
?ÿç

ãÏv™

 bjfl
ÖÏuÏfl

المتبقي
12 أرض فقط
سارع بالحجز

Z@Û�çÏ€a@Ú‘�‰Ωa@·é”@@
@TelZ@17564422 M@@@FaxZ@17564442@

36744700@Z@Êb‡‹ç@Üªc@@M@@@36779771@@ZÜªc@ä–»u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
15

16

17    18   19    20    21    22    23

30    29    28   27   26     25    24

34
33

32
31

35
36

37
38

39     40    41   42 

46    45     44    43 

47   48    49   50 

57   56    55   54 53
52

51

58     59    60      61     62     63    64     65

73     72     71     70     69    68     67     66

74      75      76     77   78

83                         80   79

94

95

96

97

107

106

105

104

103

102

101

100
99

98

88

87

86

89

90

91

92
93

85

84

116

115

114

113

108

109

110

111

112

122

121

120

117

118

119

155

154

153

152

151

146

147

148

149

150

126

125

124

123

145

144

143

142

138

139

140

141

137

136

135

132

133

134

 127   128  129  130  131

168  169  170   171  172
173

174

175

176

165

166

167

164

163

162

159

160

161

158

157

156

180      179      178     177

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191
192

193
194

195
196

197
198

199
200

201
202

203

566.2

500

497.7

495.4

477.2

458.9

456.4

453.9

491

592.3

450
450

450
450

500
602.5

366.1
336.2

350.1
363.2

431.3
350

364.3
378.2

349.6    301.5   301.5    301.5   301.5   301.5    390.3  

437.2     301.5   301.5   301.5   301.5   301.5    376  

363      324      333     326.8     

363      324      333     388.9    

531.4
377.5

382.2

436.3

388

394.1

344

335.7

316.2

339.2
   340.1

410.3      308.8     308.8     308.8      308.8      308.8      324.8       385.7

409.7      308.8      308.8     308.8    308.8      308.8     308.8      369.8

442.2       302.3      305.1      304.1   305.4

430         320.6       325.5 306.7     309.7

82
81

360

304

304

426

417.8

360

304

304

311.6
369.1

424

342

342

397.9

300.2

304

304

304

360

437.6

372.5

411

384.5

389.9

447.2

323.4

310

310

310

310

310

310

310

302.5
361.6

307

307

335.5

361.6

571.6

383.1

340.5

362.4

443.4

358

430.1

464.1

385

472.6

391.4

315

315

366.5

369.8

315

315

418

406.4

305.2

305.2

305.2

368.1

380

305.2

305.2

305.2

405.6

333

301

360.2

346.2

301

360.2

364.8

308.3

359.6

368.5

309.9

367.2

462.9   589.5  594.8    571.3    571.3

406.6      335    335      335      335

513.4

316.6

310

360

417         333.4            367        366.7

669.2

396.6

343.3

324

315

315

315

315

370.9

414.3

513.2
340.4

310.2
306

302.3
306

306
306

310.2
333

364.1
400

483

رقم
األرض

املساحة
السعر /باملتر

53
55
85

127
128
129
130
146
151
166
172
173
178
189
191
203

531.4
394.1
426.0
462.9
589.5
594.8
571.3
380.0
368.1
301,0
405.0
513.4
367.0
370,9
513.2
483.0

 105,819
 76,357
82,538
84,705

107,871
 108,841
 104,541
 75,670
 73,301
 58,319
78,469
99,472
 75,057
 75,854

 102,195
   93,582

Úéœb‰fl@âb
»çc

bÁÜ£@Â€
÷Ïé€a@ø@

13الخميس 16 نوفمبر 2017 - 27 صفر 1439 - العدد 3320   



  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(

 م�رص... حكم نهائي جديد باملوؤبد على “مر�شد االإخوان”
القاهرة � رويرتز: قالت م�ش���ادر ق�شائية يف م�رص اإن حمكمة النق�س اأيدت اأم�س االأربعاء 
حكما بال�ش���جن املوؤبد على حممد بديع املر�شد العام جلماعة االإخوان امل�شلمني لي�شبح ثاين 

حكم نهائي باملوؤبد عليه.
واأ�ش���افت امل�ش���ادر اأن حمكمة النق�س، وهي اأعلى حمكمة مدنية بالبالد، رف�شت طعن 
بديع واآخرين على اأحكام ال�شجن ال�شادرة �شدهم من حمكمة للجنايات عام 2016 يف ق�شية 

تت�شل باأحداث عنف وقعت مبدينة االإ�شماعيلية �رصقي القاهرة عام 2013.
ويعني ذلك تاأييد احلكم لي�شبح حكما نهائيا غري قابل للطعن.

وكان���ت حمكم���ة النق�س اأيدت يف عام 2016 حكما اآخر بال�ش���جن املوؤب���د على بديع )74 
عاما( يف ق�ش���ية تت�ش���ل باأح���داث عنف وقعت مبدينة قليوب �ش���مايل القاه���رة عام 2013 
بع���د اإعالن اجلي�س عزل الرئي�س ال�ش���ابق حممد مر�ش���ي املنتمي جلماعة االإخوان امل�ش���لمني 

املحظورة يف م�رص.

السنة العاشرة - العدد 3320 
الخميس

16 نوفمبر 2017 
27 صفر 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

القدس المحتلة ـ أ ف ب: 

عر����س عوفري جندمل���ان املتحدث 
با�شم رئي�س الوزراء االإ�رصائيلي، لقطات 
يعر����س  نتنياه���و  لبنيام���ني  م�ش���ورة 
م�شاعدات على منكوين الزلزال يف اإيران 

والعراق.
وعلى ح�ش���ابه مبوقع “تويرت”، ن�رص 
جندمل���ان الفيدي���و م�ش���حوبا بتعليق: 
“نتنياه���و يعر�س امل�ش���اعدات الطبية 
ملنكوبي الزل���زال يف اإيران والعراق عن 

طريق ال�شليب االأحمر”.
وتابع املتح���دث: “يوؤك���د نتنياهو 
اأن ال نزاع لنا مع ال�ش���عب االإيراين بل مع 
النظ���ام الطغياين الذي احتج���زه رهينة 
ويهددن���ا بالدمار. العر�س رف�س ولكن 

اإن�شانيتنا اأكرب دائما من حقدهم”.
واأدى الزل���زال الذي ����رصب منطقة 
اإيراني���ة كب���رية قريب���ة من احل���دود مع 
القتل���ى  اإل���ى مئ���ات  االأح���د،  الع���راق، 
وامل�شابني، ف�شال عن ت�شببه يف تدمري 

االآالف من املنازل.

 عمان ـ أ ف ب:

حكم����ت حمكمة اأم����ن الدولة االردنية 
اأم�س االربع����اء على 6 اردنيني بال�ش����جن 
لفرتات راوحت بني عامني و3 اعوام بعد 
ادانته����م بته����م راوحت ب����ني “الرتويج” 

و”حماولة االلتحاق” بداع�س.
طال����ب  عل����ى  املحكم����ة  وحكم����ت 
توجيهي باال�ش����غال ال�ش����اقة عامني بعد 
ادانت����ه ب�”حماول����ة االلتح����اق بجماع����ات 
م�ش����لحة وتنظيمات ارهابية” وهي عبارة 

ت�شتخدم لال�شارة الى داع�س.
وحكم����ت على اأخوي����ن يف الع�رصينات 
من العمر باال�ش����غال ال�ش����اقة عامني بعد 
ادانتهما بتهم����ة “الرتويج الفكار جماعة 
ارهابي����ة”. فيم����ا حكم على ثالث����ة اآخرين 
باال�شغال ال�شاقة 3 �شنوات بعد ادانتهم 

بتهمة “الرتويج الفكار جماعة ارهابية”.
وتنظر حمكمة اأمن الدولة ا�ش����بوعيا 

يف ق�شايا تت�شل باالرهاب. 

مقديشو ـ رويترز: 

قالت القي���ادة االأمريكية يف اإفريقيا 
اأم����س االأربع���اء اإن اجلي����س االأمريكي نفذ 
�رصب���ة جوي���ة يف ال�ش���ومال �ش���د حرك���ة 
ال�ش���باب املرتبطة بالقاعدة التي ت�ش���عى 
لالإطاح���ة باحلكوم���ة املدعومة م���ن االأمم 

املتحدة.
وقالت القيادة اإن “عدة مت�شددين” 
قتل���وا يف ال�رصب���ة الت���ي وقع���ت على بعد 
غرب���ي  �ش���مال  كيلوم���رت   100 ح���وايل 
العا�ش���مة مقدي�ش���و. واأ�ش���افت يف بي���ان 
اأن���ه ج���رى تن�ش���يق ال�رصب���ة م���ع احلكومة 
ال�شومالية. وتابعت قائلة “ال�شباب تعلن 
التزامه���ا بتخطي���ط و�ش���ن هجمات �ش���د 

الواليات املتحدة و�رصكائنا يف املنطقة”.
كان���ت الواليات املتح���دة حذرت يف 
وقت �شابق هذا ال�شهر من وجود تهديد 
مقدي�ش���و  يف  الدبلوما�ش���ي  لطاقمه���ا 
واأم���رت جميع العاملني غ���ري ال�رصوريني 

مبغادرة العا�شمة.

سيول ـ اف ب:

 هاجم���ت و�ش���ائل االإع���الم الكوري���ة 
ال�ش���مالية اأم�س االأربع���اء، رئي�س الواليات 
اأن���ه  معت���ربة  ترام���ب  دونال���د  املتح���دة 
ي�ش���تحق عقوبة االإع���دام الإهانت���ه الزعيم 
كيم يونغ اأون. ونددت �ش���حيفة “رودونغ 
�ش���نمون” الناطقة با�ش���م احل���زب احلاكم 
يف افتتاحيته���ا بزي���ارة ترام���ب االأ�ش���بوع 
املا�شي اإلى كوريا اجلنوبية، حيث و�شف 
يف خطاب���ه اأمام الربملان كوريا ال�ش���مالية 

باأنها “ديكتاتورية قا�شية”.
وج���اءت زي���ارة ترام���ب اإل���ى كوري���ا 
اجلنوبي���ة يف اإطار جولة قام بها يف اآ�ش���يا 
وكان هدفه���ا ح�ش���د الدع���م يف املنطق���ة 
ال�ش���مالية  كوري���ا  طموح���ات  ملواجه���ة 
النووي���ة. وج���اء يف افتتاحي���ة ال�ش���حيفة 
“اأ�ش���واأ جرمية ال ميكن م�ش���احمته عليها، 
هي اأنه جت���راأ على امل����س بكرامة القيادة 
العليا ب�ش���كل م�ش���يء”. واأ�ش���افت “عليه 
اأن يعلم اأنه جمرد جمرم ب�شع حمكوم عليه 

باالإعدام من قبل ال�شعب الكوري”.

نتنياهو يعر�س 
م�شاعدة منكوبي اإيران 

االأردن.. احلب�س ل�3 
موؤيدين لداع�س

 غارة اأمريكية على “حركة 
ال�شباب” ال�شومالية

 كوريا ال�شمالية “حتكم” 
على ترامب باالإعدام

�حلريري ردً� على عون: �أنا بخري و�ساأعود للبنان كما وعدت
وزير اخلارجية الفرن�شي اإلى الريا�س للقائه

رئي����س  رد  وكاالت:   � عوا�ش���م 
الوزراء اللبناين امل�ش���تقيل، �ش���عد 
احلريري، اأم�س االأربعاء، على رئي�س 
اأنه  اجلمهورية، مي�شال عون، موؤكداً 
بخري، واأنه �ش���يعود اإل���ى لبنان كما 

وعد.
وغرَّد احلريري عرب تويرت كاتباً: 
“ب���دي كرر واأكد اأن���ا باألف األف خري 
واأن���ا راجع اإن �ش���اء اهلل عل���ى لبنان 

احلبيب مثل ما وعدتكم”.
وكان الرئي�س اللبناين مي�ش���ال 
ع���ون قد حّر����س وبالنيابة عن حزب 
اإذ  ال�ش���عودية،  مالحق���ة  عل���ى  اهلل 
ق���ال اإن رئي����س الوزراء امل�ش���تقيل 
�ش���عد احلريري حمتج���ز وموقوف يف 
ال�ش���عودية ما يخالف اتفاقية فيينا 

و�رصعة حقوق االإن�شان.
واأر�ش���ل ع���ون �ش���هره ووزي���ر 
خارجيت���ه يف جول���ة اأوروبي���ة ه���دد 
خالله���ا بلجوء ب���الده اإل���ى القوانني 

الدولي���ة يف حال عدم ع���ودة رئي�س 
الوزراء امل�ش���تقيل �ش���عد احلريري 

اإلى لبنان خالل اأ�شبوع.
م���ن جانبه، نف���ى عقاب �ش���قر 

النائ���ب عن تي���ار امل�ش���تقبل الذي 
اللبن���اين  ال���وزراء  رئي����س  يتزعم���ه 
امل�شتقيل اأن يكون احلريري واأ�رصته 

حمتجزين يف الريا�س.
وقال �شقر لرويرتز اإن احلريري 
حت���دث اإليه ام�س االأربعاء. واأ�ش���اف 
“كلفن���ي الرئي�س احلريري اأن اأعلن 
تقدي���ره الع���ايل حلر����س الرئي����س 
عليه.. وكل احلري�ش���ني.. والقلقني 
علي���ه ويتفهم قلقه���م. لكنه يوؤكد 
للجميع اأن���ه لي�س حمتج���زا.. عائلته 
لي�ش���ت حمتجزة. وال�شعودية ال تكن 
اأي عدائية للبنان وال تكن للبنان اإال 

كل اخلري”.
واأو�شح �شقر “هو طلب مني اأن 
اأقول هذا. ه���ذا تكليف من الرئي�س 

احلريري ولي�س كالمي اأنا”.
الى ذلك، قال م�شدر دبلوما�شي 
فرن�ش���ي اإن وزي���ر اخلارجي���ة، ج���ان 
اإيف لو دريان، �ش���يجتمع مع رئي�س 
ال���وزراء اللبناين امل�ش���تقيل �ش���عد 

احلريري خالل زيارة لل�شعودية.
لوكال���ة  امل�ش���در  واأ�ش���اف 
“رويرتز” اأن لو دريان من املتوقع 
اأن ي�ش���ل الريا����س يف وق���ت متاأخر 
اأم�س االأربع���اء ومن املقرر اأن يبحث 
العه���د  ويل  م���ع  لبن���ان  يف  االأزم���ة 
ال�ش���عودي االأمري حممد بن �شلمان، 

ويجتمع باحلريري.
واالجتم���اع م���ع احلري���ري مقرر 
الي���وم اخلمي����س لك���ن املوع���د قد 

يتغري.

• �شعد احلريري.	

• عائلة فل�شطينية يف العراء بعد تدمري منزلها.	

�لأمم �ملتحدة تدعو ميلي�سيات �إير�ن �إلى مغادرة �سوريا

�أبو�لغيط يدعو بريطانيا لإ�سالح “�خلطاأ �لتاريخي”
ً اإن�������ش���ان���ا  20 م���ن���زل ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وت���������رصد  ت���ه���دم  اإ�����رصائ����ي����ل 

عوا�ش����م � وكاالت: وافق����ت اجلمعية العامة 
لالأم����م املتحدة على مترير قرار �ش����د اخلروقات 
اخلطرية حلقوق االإن�شان يف �شوريا، اأبرزها دعوة 

ميلي�شيات اإيران لالن�شحاب من �شوريا.
االنته����اكات  االأمم����ي  الق����رار  دان  وق����د 
املدني����ني  ح����ق  يف  املمنهج����ة  والتج����اوزات 
ال�ش����وريني من����ذ انط����الق الث����ورة يف 2011، مع 

حتمي����ل النظ����ام م�ش����وؤولية العن����ف. ق����رار االأمم 
املتح����دة طال����ب مبغ����ادرة املقاتل����ني االأجانب 
�شوريا، وخ�ّس باال�ش����م “كتائب فيلق القد�س” 
و”احلر�س الثوري االإيراين” وميلي�شيا حزب اهلل، 
داعياً اإياها لالن�شحاب من �شوريا. من جانب اآخر، 
اأعلنت وزارة الدفاع الرو�ش����ية اأن �ش����ت قاذفات 
ا�ش����رتاتيجية رو�ش����ية م����ن ن����وع “ت����و22-ام3” 

وجهت �رصبات جوية اإلى مواقع تنظيم “داع�س” 
االإرهاب����ي يف حمافظ����ة دير الزور �رصقي �ش����وريا. 
واأو�ش����ح بيان �ش����ادر عن الدفاع الرو�شية اأم�س 
االأربع����اء اأن القاذفات الرو�ش����ية، التي و�ش����لت 
اإلى �شوريا عرب اأجواء اإيران والعراق، ا�شتهدفت 
مراكز وجمموعات من امل�شلحني واآليات ع�شكرية 
لالإرهابيني. واأكد البيان جناح الطائرات احلربية 

الرو�شية يف تدمري كل االأهداف املحددة، م�شريا 
اإل����ى اأن مقات����الت م����ن ن����وع “�ش����و30-ا�س ام” 
انطلق����ت من مط����ار “حميمي����م” قام����ت بتاأمني 
تنفيذ مهم����ة القاذفات اال�ش����رتاتيجية يف اجلو. 
واأ�ش����افت الدفاع الرو�ش����ية يف بيانه����ا اأن كافة 
الطائرات احلربية الرو�شية عادت اإلى مطاراتها 

بعد تنفيذ مهماتها يف العملية.

عوا�ش����م � وكاالت: دعا االأم����ني العام للجامعة 
العربية، اأحمد اأبو الغي����ط، اأم�س االأربعاء، احلكومة 
الربيطاني����ة ال����ى العم����ل عل����ى “اإ�ش����الح اخلط����اأ 
التاريخ����ي”، الذي ارتكبته باإع����الن وعد بلفور عرب 
االعرتاف بدولة فل�ش����طينية قائمة على حدود عام 

.1967
جاء ذلك يف كلمة األقاها اأبو الغيط على هام�س 
احتفال غرفة التجارة العربية الربيطانية مبنا�شبة 
م����رور 40 عام����ا على تاأ�شي�ش����ها مب�ش����اركة االأمني 
الع����ام ملجل�����س التع����اون اخلليج����ي، عبداللطيف 
الزياين، ووزي����ر الدولة الربيطاين ل�ش����وؤون ال�رصق 

االأو�شط، األي�شرت بريت.
وقال اأب����و الغيط: “وعد بلف����ور جنم عنه ظلم 
كبري بحق ال�شعب الفل�شطيني الذي ال يزال جمردا 
م����ن اأمالكه ويقب����ع حت����ت االحت����الل االإ�رصائيلي”، 
م�ش����يفا اأن عل����ى احلكوم����ة الربيطاني����ة انته����از 
الفر�ش����ة لالعرتاف بدولة فل�ش����طينية قائمة على 

حدود عام 1967.
ودع����ا يف هذا ال�ش����ياق غرفة التج����ارة العربية 
الربيطاني����ة اإل����ى ح�ش����د الدع����م ال����الزم لتحقي����ق 
حل عادل و�ش����امل ودائم للق�ش����ية الفل�ش����طينية 

ولل�شالم يف ال�رصق االأو�شط.
واأك����د اأن االأو�ش����اع، الت����ي تعي�ش����ها املنطقة 
العربي����ة تتطل����ب يف املرحل����ة املقبل����ة مزيدا من 
التعاون بني ال����دول العربية فيما بينها ومع بقية 
دول الع����امل من اأج����ل حتقيق اال�ش����تقرار وتهيئة 

املناخ املنا�ش����ب للتج����ارة واال�ش����تثمار، وفقا ملا 
ذكرت “وكالة كونا”.

االحت����الل  ق����وات  فج����رت  اآخ����ر،  جان����ب  م����ن 
االإ�رصائيلي، يف وقت مبكر االأربعاء، منزل فل�شطيني 
قتل 3 اإ�رصائيليني بالر�ش����ا�س يف م�ش����توطنة هار 

اأدار بال�شفة الغربية يف �شبتمرب املا�شي.
وق����ال مدح����ت اجلم����ل، �ش����قيق من����ر منف����ذ 
العملي����ة، اإن عملي����ة التفج����ري مت����ت بعد �ش����دور 
قرار من املحكم����ة العليا االإ�رصائيلية بهدم الطابق 
الثال����ث من املنزل. وتلج����اأ اإ�رصائيل له����دم منازل 
فل�ش����طينيني كو�ش����يلة للتنكيل اجلماع����ي، بينما 

ترف�س التعامل باملثل مع اإرهابيني اإ�رصائيليني.
واأ�ش����اف بينم����ا كان يقف اأم����ام املنزل الذي 
تهدم����ت اأجزاء منه جراء عملية التفجري اأن املحكمة 
اأمهلتهم حتى الرابع ع�رص من ال�ش����هر اجلاري الإخالء 

املنزل من حمتوياته.
وتابع قائالً “ال�ش����اعة الواح����دة فاجاأنا اجلي�س 
االإ�رصائيل����ي باأع����داد هائل����ة ج����داً واأخل����وا البي����ت 
والبيوت املجاورة وزرعوا البيت متفجرات واأتلفوا 

الثالث طبقات”.
واأو�ش����ح اجلمل اأن املنزل املك����ون من ثالثة 
طوابق كان ي�شكن فيه ما يقرب من 20 فرداً واأنه 

اأ�شبح غري �شالح لل�شكن بعد عملية التفجري. 
وو�ش����ف اجلمل تفج����ري املنزل باأن����ه “عقاب 

جماعي” للعائلة.

ه���اراري � روي���رتز: اأعل���ن جي����س 
زميباب���وي، اأم����س االأربعاء، �ش���يطرته 
ي�ش���تهدف  احلك���م، يف هج���وم  عل���ى 
“جمرمني” حميطني بالرئي�س روبرت 
موغابي، لكن���ه بعث بطماأن���ة على اأن 
الرئي����س البال���غ م���ن العم���ر 93 عاما 

واأ�رصته “بخري”.
ويف كلمة مقت�شبة عرب التلفزيون 
الوطن���ي ال���ذي �ش���يطر علي���ه جن���ود 
اأثن���اء اللي���ل، ق���ال متحدث ع�ش���كري 
اإن اجلي����س يتوقع “ع���ودة االأمور اإلى 

طبيعتها مبجرد ا�شتكمال مهمته”.
ع���دة  مواق���ع  يف  جن���ود  وانت����رص 

بالعا�ش���مة ه���اراري و�ش���يطروا على 
هيئة البث الر�ش���مية، �شباح االأربعاء، 
بع���د اأن وج���ه حزب “االحت���اد الوطني 
اجلبه���ة   - الزميباب���وي  االأفريق���ي 
يتزعم���ه  ال���ذي  احلاك���م،  الوطني���ة” 
اجلي����س  لقائ���د  اتهام���ا  موغاب���ي، 
باخليانة، مما ع���زز التكهنات بحدوث 

انقالب ع�شكري.
واألقي اجلي�س القب�س على وزير 
املالي���ة اإجنا�ش���يو�س ت�ش���ومبو، الذي 
يع���د ع�ش���وا ب���ارزا يف جن���اح باحلزب 
 )40 )ج���ي  با�ش���م  يع���رف  احلاك���م 

وتتزعمه غري�س زوجة موغابي.

وبعد 24 �ش���اعة فقط من تهديد 
قائد القوات امل�ش���لحة كون�شتانتينو 
حمل���ة  الإنه���اء  بالتدخ���ل  ت�ش���يونغا 
احل���زب  يف  حلفائ���ه  �ش���د  تطه���ري 
احلاكم، �ش���اهد �شحفي من “رويرتز” 
حام���الت جن���ود م�ش���فحة عل���ى طرق 
رئي�ش���ية يف العا�ش���مة. وطلب اجلنود 
من ال�ش���يارات املارة موا�ش���لة ال�شري 
يف الظ���الم بلهج���ة اآم���رة، وبع���د ذلك 
ب�ش���اعتني �ش���يطر اجلنود عل���ى مقر 
هيئة البث الر�ش���مية “زد بي �ش���ي”، 
وه���ي ناطق رئي�ش���ي با�ش���م موغابي، 

واأمروا العاملني باملغادرة.

جيش زيمبابوي يسيطر على السلطة.. وموغابي “بخير”

• جي�س زميبابوي انت�رص يف اأنحاء العا�شمة هراري )رويرتز(	
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يف  حري���ق  �أي���ام  قب���ل  �ندل���ع 
�أنابي���ب  �أح���د  يف  ب���وري  منطق���ة 
�لد�خلي���ة  وزي���ر  و�أك���د  �لنف���ط، 
�لأعم���ال  م���ن  ب���وري  حري���ق  �أن 
�خلط���رة،  �لإرهابي���ة  �لتخريبي���ة 
بامل�ص���الح  �لإ����ر�ر  من���ه  �له���دف 
�لنا����س.  و�ص���امة  للوط���ن   �لعلي���ا 
�أولئك �لذين حول���و� ليل بوري �إلى 
نهار، �أم���ا �آن لنا �أن نح���ول نهارهم 
�إلى لي���ل؟ �أولئك �لذي���ن يحرقوننا 
 بناره���م، �أما �آن لهم �أن يكتوو� بها؟ 
�أن ي�ص���بح دورن���ا جم���رد  ل نري���د 
��ص���تنكار، فنحن  ت�ص���جيل موق���ف 
�أم���ام ع���دو يع���رف قو�ع���د �للعبة، 
ويطور نف�ص���ه، فلم تعد جتدي معه 
�لأ�صاليب �لتقليدية. �لنفط ع�صب 
�لقت�ص���اد، و�رب���ه تط���ور خط���ر 
يتطل���ب تعام���ا ينا�ص���به، �لعدو مل 
يعد يكرتث ملا ي�صيب بني جلدته، 
و�لكاب �مل�صعورة لي�س لها �صوى 
�لقت���ل، يج���ب �لعم���ل عل���ى �رب 

�لر�أ�س بدلً من �لن�صغال بالذيل. 
ن�ص���كر رج���ال �لدف���اع �مل���دين 
وفريق �لأمن و�ل�ص���امة ب�ركة نفط 
�لبحرين “بابكو” عل���ى �رعة �إخماد 
�حلريق، وعلى مو�قفهم �لإن�ص���انية 
�لنبيل���ة م���ع �أه���ايل �ملنطق���ة، كما 
ن�ص���كر �لقي���ادة حفظه���ا �هلل عل���ى 
متابعته���ا �حتياج���ات �أه���ايل بوري 
�ملو�طن���ن  �حتياج���ات  وتلبي���ة 
�ملت�رري���ن من هذ� �حل���ادث �لآثم 
و�رف �لإعان���ات �لازمة. حفظ �هلل 
مملكتنا �لغالية من كل �ر ومكروه.

“حريق بوري... 
أما لهذا الليل أن 

ينجلي؟”

ل �أكاد �أذك���ر �أنن���ي �أع���رف ع���ن قرب 
�أح���د�ً من �أ�رة كان���و، كما �أنني ل�ص���ت من 
�إل  �لكرمي���ة،  �لأ����رة  ه���ذه  رّو�د جمل����س 
�أنه���ا �أ�رة لها ح�ص���ورها �مله���م و�مللهم 
عل���ى �مل�ص���توى �ملجتمعي، خ�صو�ص���اً يف 
�لأعمال �ملت�ص���عة �لتي تقوم بها ل�ص���الح 
�جلميع، وهي بذلك ت�رب مثاً ر�ئعاً لاأ�ر 
�لتجارية �لأخرى، ومثاً ُيحتذى... ولكن عّز 

�ملحتذون.
فبعد قلة �لفر�س �لوظيفية، و�بتعاد 
�لأف���ر�د عن �لكثر من �لأعمال �لب�ص���يطة، 
وبع���د �رب���ات متتالي���ة من �نخفا�ص���ات 
لأ�ص���عار �لنف���ط، �ص���ار من �مله���م دخول 
�لأ�ر �ملي�ص���ورة �مل�صهد �لعام، لت�صهم يف 
تخفيف �ل�ص���غط عن �حلكومة، و�إذ� كانت 
�حلكومة قد �أخذت على عاتقها يف ما م�صى 
م�ص���األة �أن تكفي �لنا�س موؤونة �لقلق على 
م�ص���تقبلهم، �ص���ارت تدعوهم للم�صاركة 
فيه، وتقا�ص���م �لأحم���ال، كالأب �لذي كرب 

�أبناوؤه، وناءت باأكتاف���ه �لأحمال و�لأثقال، 
ف�ص���ار من �ل���ازم �أن ي���وّزع �حلم���ل، و�أن 
يق���وم كّل بدوره، فاأخ���ذت بع�س �جلهات 
متّد �أيادي �لعطاء و�لهبات و�مل�ص���اعد�ت 
�ملادي���ة و�لعينية ب�ص���كل ممنهج، وللحق، 
ما كان���ت هذه �مل�ص���اعد�ت لتعك�س و�قع 
�حلال متاماً بالن�ص���بة للبحرين. م�صاعد�ت 
�أخ���رى كان���ت م�روط���ة، �أن تك���ون لأبن���اء 
�ملنطق���ة، هن���اك ما هو �أ�ص���يق م���ن هذ�، 
حيث قام���ت بع�س �لأ�ر بعمل �ص���ناديق 
دعم ورعاي���ة و�إقر�����س و�إعان���ة لأفر�دها 

فقط.
غ���ر �أن �أ����رة كان���و فتح���ت �أعماله���ا 
للقا�ص���ي  و�أتاحته���ا  للجمي���ع،  �خلري���ة 
و�لد�ين، ولي����س للبحرينين، بل لغرهم 
�أي�صاً ممن �أر�د �ل�صتفادة منها، كالوحد�ت 
و�ملر�كز �لطبية �لتي تزيد عن �صتة مر�كز 
�صّحية، حيث جعلتها هذه �لأ�رة يف ت�رّف 
�جله���ات �لر�ص���مية يف �حلكوم���ة، تديرها 

كاأية من�صاأة حكومية �أخرى.
لقاع���ات  بالن�ص���بة  �حل���ال  كذل���ك 
�ملنا�صبات �لأربع �لتي بدت – مع قريناتها 
م���ن �لقاع���ات �لأخ���رى - فَرج���اً وخمرج���اً 
للكث���ر م���ن �لنا�س لإقام���ة منا�ص���باتهم 
فيه���ا، حتى غ���دت هذه �لقاع���ات عامات 

�لطرق و�ملد�ئن.
مل تع���دم �مل�ص���األة م�ص���اهمات بع�س 
�لأ����ر �لبحريني���ة �ملي�ص���ورة يف م�ص���اريع 
عام���ة للجميع، ولكن ما يهج����س به �لنا�س 
من���ذ ح���و�يل 15 عاماً �أو �أكرث، ت�ص���اوؤل عن 
ذوي �مل���اء�ت �ملالي���ة، �لأ����ر �لتجاري���ة 
�لأعم���ال  ذ�ت  �لأ����ر  �ل�ص���يت،  ذ�ئع���ة 
�لتجارية �ملتعددة �لن�صاطات، و�ملت�صّعبة 
�جلغر�في���ا، له���ا م���ن �لوجاه���ة م���ا يكفي 
حينما يقولون: �أين هي م�صاهماتهم؟ �أين 
�مل�صاريع �لعامة �لتي ي�صتفيد منها جميع 

�لبحرينين؟.

أحمد سند البنعلي

هدى 
هزيم
hudahazeem
@yahoo.com

 الناس 

�مل��ه��ن��د���ص��ة ه����دى ف��خ��رو 
يف  و�لتفاين  �لعطاء  يف  من��وذج 
حالياً  ت�صغل  �لهند�صي،  �لعمل 
ل�صوؤون  م�صاعد  وكيل  من�صب 
دخلت  �لأ�صغال،  ب��وز�رة  �لطرق 
ل��دي��ه��ا عزمية  ب��ق��وة،  �مل��ج��ال 
وث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س وق�����درة على 
ومو�جهة  هند�صي  فريق  قيادة 

حتديات �لعمل. 
مع  ج��ن��ب  �إل���ى  ج��ن��ب��اً  عملت 
و�لفنين  �ملهند�صن  �لرجال 
يف خمتلف مو�قع �لعمل من خال 
و�إيجاد  �مل�صاريع  على  �لإ���ر�ف 
�ملنا�صبة  �لهند�صية  �حل��ل��ول 
�لعمل  متعة  �إلى  و�أ�صارت  لها، 
متجدد،  قطاع  لأن��ه  �لهند�صي، 
بح�صول  �ع��ت��ز�زه��ا  ع��ن  م��ع��ربة 
�لبحرينية على �متياز�ت تدعمها 
يف بيئة �لعمل، و�لتحدي �أمامها 
بن  �ل��ت��و�زن  حتقيق  يف  يكمن 
�لتي  و�لعمل  �لأ���رة  متطلبات 
�صاعات  خارج  تو�جدها  تفر�س 
�لعمل مبختلف مو�قع �لإن�صاء�ت 

ويف �حلالت �لطارئة.
�لدعم  »ف��خ��رو«  تن�صى  ل��ن 
خال  تلقته  �ل���ذي  و�لت�صجيع 
�حلكومي  �لعمل  يف  عاماً   )36(
من قبل �لوزر�ء و�لوكاء كونها 
دخ��ل��ت ه���ذ� �مل��ج��ال م��ن��ذ ع��ام 
)1981( و��صتطاعت ك�صب ثقة 
�مل�صوؤولن بتحملها �أعباء �لعمل 
وكفاءة  باقتد�ر  �ملهام  و�أد�ء 
ل���اإد�رة  �ن�صمت  حتى  عالية، 
تخطيط  �إد�ر�ت  لقيادة  �لعليا 
وت�����ص��م��ي��م �ل���ط���رق وم�����ص��اري��ع 
�لعمل  وتطوير  �لطرق  و�صيانة 
وحت��ق��ي��ق �أه�����د�ف �ل������وز�رة يف 
ململكة  �أف�صل  م�صتقبل  بناء 
�لبحرين. ح�صلت على �لكثر من 
�لتقديرية،  �جلو�ئز و�ل�صهاد�ت 
�أبرزها و�صام �لكفاءة من �لدرجة 
�لأول����ى م��ن ج��ال��ة �مل��ل��ك ع��ام 

.2015
�لفر�س  �إلى  فخرو  تطرقت 
�لطرق  بقطاع  للمر�أة  �ملتاحة 
لإثبات كفاءتها وتبوء �ملنا�صب 
�لقيادية يف جمال تطوير �صبكات 
�حلكومة  �أن  خ�صو�صا  �لطرق، 
�ل�صف  �إع��د�د  على  حالياً  تعمل 
�لقيادين،  من  و�لثالث  �لثاين 
�ملتميز  �لأد�ء  �إل����ى  م�����ص��رة 
للمهند�صات �لبحرينيات بقطاع 
حيث  �لأ�صغال  ب�صوؤون  �لطرق 
 ،)27( ع��دده��م  �إج���م���ايل  يبلغ 
ي�صغلن  مهند�صات   )7( منهن 

وظائف قيادية.
�لت�ريعات  �إلى  �أ�صارت  كما 
�ل��ع��م��ل  ل���ل���م���ر�أة يف  �ل���د�ع���م���ة 
تطلعاتها  ونقلت  ع��ام،  ب�صكل 
�ملهند�صن  ع��او�ت  لتح�صن 
بحيث  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لتحديات  حجم  م��ع  تتنا�صب 
وكذ�  �لعمل،  مبو�قع  و�ملخاطر 
على  للتاأمن  بالن�صبة  �لأم���ر 
فقطاع  �لعمل،  وخماطر  �حلياة 
�له��ت��م��ام  ي�صتحق  �ل��ه��ن��د���ص��ة 
بتوفر بيئة عمل وميز�ت جاذبة 

للمهند�صن.
بال�صرب  حديثها:  وختمت 
�ملهند�صة  ت�صتطيع  و�لعزمية 
و�ل��ت��و�زن  �لإجن�����از�ت،  حتقيق 
وتربية  بيتها  �إد�رة  يف  و�لنجاح 

�أولدها وعملها.

المهنــدســــة 
البحرينيـــة في 
قطــــاع الطــرق

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ب���ن  �لعاق���ة  �أرى  �ر�ح���ة  ب���كل 
�لأعم���ال”  ورج���ال  �لك���ربى  “�ل����ركات 
�ص���به  �ملحل���ي”  و�ل���رت�ث  و”�لثقاف���ة 
معدوم���ة، وكاأن هن���اك تناق�ص���ا روحي���ا 
حل���ه،  ي�ص���تحيل  ب���ل  ي�ص���عب  بينهم���ا 
خ���ارج  و�لرت�ثي���ة  �لثقافي���ة  فامل���ادة 
مف���رد�ت �أغلب رجال �لأعمال و�لتجار مع 
��صتثناء�ت نادرة، لأنهم يرون يف �لرت�ث 
و�لثقافة �صوقا غر ر�ئجة ول تدر عليهم 
�ملاي���ن، و�حلا�ص���ل �أن �أغلبه���م يتجه 
�إل���ى بناء �مل�ص���اريع �خلرية كامل�ص���اجد 
وغرها، وهذ� �صيء طيب وحممود، ولكن 
يفرت����س �أن يك���ون هناك �أي�ص���ا �إميان 
باأهمية �لدور �لذي يلعبه �لرت�ث �ملحلي 

ودخول �لقطاع �خلا�س ك�ريك �أ�صا�ص���ي 
يف م�ص���األة تن�ص���يط �ل�ص���احة �لثقافي���ة 
و�لرت�ثي���ة ع���رب تبن���ي م�ص���اريع حتق���ق 
�لبحريني  �ل���رت�ث  �ل�ص���تثمار ملفرد�ت 
�لأ�ص���يل، فعلى �ص���بيل �ملث���ال ملاذ� ل 
يقوم تاجر بحريني بتبني �أ�ص���حاب جمع 
�ل���رت�ث و�لأنتيك و�لتحف من �ملا�ص���ي 
�جلميل مبامح �صحيحة وحقيقية، وذلك 
باإن�ص���اء مركز عل���ى غر�ر مرك���ز �لبحرين 
�لدويل للمعار�س ولكن ب�ص���كل م�صغر، 
م���زود ب���كل �لبن���ى �لتحتي���ة و�ص���الت 
وقاع���ات عر����س و�أجنح���ة يت���م تاأجرها 
مببل���غ رمزي على �أ�ص���حاب �لأنتيك وهم 
يف  وميتلك���ون  �لبحري���ن  يف  كث���رون 

منازلهم �ل�ص���يقة متاحف متتاز بتقدمي 
حمتوياته���ا  وت�ص���ر  �لبحرين���ي،  �لإرث 
�إل���ى عظمة تاريخ وح�ص���ارة ه���ذ� �لبلد، 
منهم “علي م�ص���اعد” و”�صالح �حل�صن” 
و”�أحمد عو�د” و” خليل �ل�صنو” وغرهم، 
عاوة على بع�س �ملحات �ملتناثرة �لتي 
تعد من �أغنى �ملحات على م�صتوى دول 
�خلليج وت�ص���م نو�در ل ميكن �حل�ص���ول 

عليها من �أي بلد يف �لعامل.
ت�ص���ع  �لثقاف���ة  وز�رة  �أن  �ص���حيح 
باملبدعن  للعناي���ة  و�لرب�م���ج  �خلط���ط 
يك���ون  �أن  يج���ب  ولك���ن  وت�ص���جيعهم، 
“�لتاجر �لبحريني” �أكرث تفاعا و�هتماما 
برت�ثنا �ل�ص���عبي و�لثقايف ويو�صع د�ئرة 

تعاون���ه م���ع �جله���ات �مل�ص���وؤولة له���ذ� 
�لغر����س، و�أك���د يل كث���ر م���ن �لإخ���وة 
�لذي���ن  �ملنزلي���ة  �ملتاح���ف  �أ�ص���حاب 
�أجريت معهم لقاء�ت �ص���حافية رغبتهم 
يف تو�جدهم حتت �ص���قف و�حد ليقدمو� 
�لآث���ار �لتاريخي���ة �لنادرة �لتي تك�ص���ف 
�لهوية �حل�ص���ارية و�لثقافي���ة للبحرين، 
وحلمهم هو �إن�ص���اء جمم���ع �أو مركز د�ئم 

لأ�صحاب هذه �لهو�ية بالذ�ت. 
�أمتن���ى �أن تاقي هذه �لفكرة �لطيبة 
من رجال �لأعمال �لرتحيب �لكبر، فهذ� 
�ملجمع �ص���يكون با �أدنى �ص���ك مو�ص���ع 
�هتمام عند �لز�ئرين و�ص���يحقق �جلدوى 

�لقت�صادية �ملن�صودة.

فكرة مشروع واقتراح إلى رجال األعمال

بع���د �أن كان �لإرهاب ع�ص���و�ئيا يقتل 
�أو ي�ص���يب م���ن ي�ص���ادفه �أي���ا كان، ن���رى 
�أن �لإره���اب �نتقل �إلى مرحل���ة �لنتقائية 
يف  �لنف���ط  �أنب���وب  بتفج���ر  �ملق�ص���ودة 
�ململكة موؤخ���ر�، فقد كنا نرى يف �ل�ص���ابق 
عبوة نا�ص���فة تو�ص���ع يف �لطريق لت�صطاد 
م���ن مير بقربه���ا ع�ص���و�ئيا �أو زجاجا حارقا 
يرمى �أم���ام رجال �لأمن فيح���رق من يكون 
قريب���ا منه، ث���م حتولنا ل���رى عبوة تفجر 
تنتق���ي ذلك �لأنبوب ل����رب �لباد يف �أهم 

م�صادرها �لقت�صادية.
�أول وقبل كل �ص���يء �ص���يتم بعون �هلل 
�لقب�س على من قام بعمله �لإرهابي �لأخر، 
�إل �أن �لقب����س على �جلن���اة ل �أظنه يكفي، 
خ�صو�صا عند �ملو�طن �لعادي �لذي يعرف 
معن���ى ذلك �لتفجر وما �ص���يخلفه من �آثار 
مبا����رة وغ���ر مبا����رة، ب���ل �إن �لآث���ار غر 
�ملبا����رة �أ�ص���د و�أخطر، وهو يع���رف �أن من 
ق���ام بهذ� �لعمل و�لأعمال �لتي �ص���بقته ل 

ميكن �أن يكون مو�طنا منتميا.

تط���ور �لأح���د�ث يو�ص���ح مب���ا ل ي���دع 
جمال لل�ص���ك �أنهم ميار�ص���ون عما موجها 
لي����س م���ن �لد�خ���ل بل م���ن �خل���ارج، وهم 
�لدول���ة  ويحارب���ون  يناه�ص���ون  بالت���ايل 
و�لأر����س،  �ل�ص���عب  مكوناته���ا،  بجمي���ع 
فال�ص���عب يعرف وي���رى نتاج م���ا حدث يف 
�ل�ص���ابق ويدرك تاأثره عل���ى �أمن �ملجتمع 
و�قت�ص���اده بل ي�ص���عر بهذ� �لتاأثر، ولكن 
بالعمل �لأخر حتول �لإرهاب �إلى ما ي�ص���به 
�لتدم���ر �ل�ص���امل �ل���ذي ميك���ن �أن يكون 

ماأ�ص���اويا  و�لقت�ص���ادي  �لأمن���ي  تاأث���ره 
و�صاما، ومن ميار�س هذ� �لعمل يبدو مغيبا 
وتعر�س لنوع من غ�ص���يل �لدماغ حاله حال 
من �ن�صم �إلى د�ع�س �صعيا ور�ء �خلافة �أو 
�لدولة �لإ�صامية كما يعتقد، وجميع هوؤلء 
بحاجة �إلى تنظيف وتطهر عقلي وفكري، 
على �لأقل عند �أغلبهم، ي�ص���اف �إلى �جلز�ء 
�جلنائ���ي �لذي �ص���يقع عليه���م، ولكن هذ� 
�لتطه���ر �لعقلي يجب �أن يكون لفرتة من 

�لزمن للوثوق يف �لنتائج... و�هلل �أعلم.

من العشوائية إلى االنتقائية اإلرهابية

ghassan.shihaby
@gmail.com

albinali_a
@hotmail.com

غسان الشهابيحضور ملهم 

    ذرائع

فاتن حمزة
fatin.hamza

@gmail.com
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اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

هنأ سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليفة رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريية و 
شئون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب و الرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية  مبناس��بة تأه��ل منتخبنا 
الوطن��ي األول الكروي رس��ميا إىل 
نهائي��ات كأس أم��م آس��يا املقرر 
العربية  اإلم��ارات  بدولة  إقامته��ا 

املتحدة الشقيقة عام ٢٠١٩.

وقال سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة أن اإلنجاز الذي تحقق 
التي  الناجحة  االسرتاتيجية  يعكس 
يسري عليها االتحاد البحريني لكرة 
القدم يف طريقة تجهيز املنتخبات 
الوطنية لتكون قادرة عىل تحقيق 
أفض��ل النتائج املمكن��ة واملرشفة، 
الفتا س��موه للدعم والرعاية التي 
تحظى به��ا الرياضة البحرينية من 
قبل القيادة الرش��يدة والتي تكون 
الداف��ع األول دامئ��ا لتحقيق هذه 
النجاحات، مش��يدا بالجهد الكبري 

لس��عادة الش��يخ عيل ب��ن خليفة 
آل خليف��ة رئي��س مجل��س إدارة 
اتحاد ك��رة القدم يف تطوير اللعبة 
وإيصال املنتخب��ات الوطنية لهذه 

املستويات الفنية املرتفعة.
ومثن سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة جه��ود الجهازين الفني 
واإلداري للمنتخب الوطني والدور 
ال��ذي قام به الالعب��ون يف تحقيق 
التأه��ل، متمني��ا س��موه التوفيق 
والنج��اح للمنتخ��ب يف مش��واره 

اآلسيوي املقبل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ ناصر بن حمد وعلي بن خليفة 
بمناس��بة تأه��ل منتخبن��ا الك��روي لنهائي��ات أمم آس��يا 

اتحاد السلة                   أم الحصم 

أغلق نادي داركليب ملف نجمي الفريق 
األول للكرة الطائرة محمد يعقوب وعيل 
إبراهيم يف ظل العروض املحلية املقدمة 
لها ليوشك الالعبان عىل متثيل “العنيد” 
يف املوس��م املقبل الذي س��يبدأ بانطالقة 
مس��ابقة ال��دوري بتاري��خ 22 الش��هر 

الجاري.
وكان املح��رق ق��د طل��ب الحصول عىل 
خدمات محمد يعقوب وتجديد التعاقد 
مع ع��يل إبراهي��م، فيا تق��دم النجمة 

بطلب يعقوب فقط.
وأكد مصدر رس��مي ل� “البالد س��بورت” 
أن داركليب أغلق مل��ف انتقال الالعب 
محم��د يعقوب نظرًا لعدم جدية املحرق 
يف االس��تفادة من خدمات الالعب، مشريًا 
إىل أن داركلي��ب تلقى خطابني رس��ميني 
من املح��رق دون وج��ود أي تحرك جاد 
وملموس لتنفيذ طلبات الالعب والنادي، 

ما أوقف ملف انتقاله دون أي تقدم.
وأضاف أن إدارة ن��ادي داركليب عقدت 
عدة جلس��ات مع يعقوب واستمعت إىل 
مطالبه التي مازالت قيد الدراسة، كا أنها 
هي األخرى طرحت رشوطها والطرفان ما 
زاال يف مرحلة التفاوض، موضًحا أن جميع 
الخيارات مطروحة دون أن يؤكد مشاركة 
الالعب يف أول مباراة أمام البس��يتني يوم 

الخميس املقبل 23 نوفمرب الجاري.
وذك��ر أن النجم��ة هو اآلخ��ر مل يبد أي 

تحركات ج��ادة يف س��بيل الحصول عىل 
خدم��ات يعقوب ما عّط��ل املفاوضات 

وجعل امللف ساكًنا.
وأما بالنس��بة لع��يل إبراهي��م فقد أكد 
املص��در أن التوافق بين��ه وبني داركليب 
يعترب أكرب، خصوًص��ا وأن الالعب منتظم 
يف الحص��ص التدريبية للنادي وقد خاض 
ع��دة مواجهات ودي��ة وباإلضافة إىل كل 
ذلك ف��إن داركلي��ب مل يتل��ق أي عرض 
رس��مي أو ش��فهي من املحرق بخصوص 
تجديد عقده بعدما مثل طائرة األحالم يف 
املوسم املنرصم، مشريًا إىل أن نسبة القبول 
والتالقي بني الالعب والنادي كبرية ليكون 
ا. أقرب لتمثيل “العنيد” بنسبة كبرية جدًّ

وذكر املص��در أن ملف املحرتف األجنبي 

مرتب��ط مبص��ري الالعب��ني ع��يل إبراهيم 
ومحم��د يعق��وب، ففي ح��ال بقائها 
بص��ورة نهائي��ة، ومؤك��دة ف��إن النادي 
لن يلج��أ إىل التعاقد م��ع العب أجنبي 
وس��يعتمد عىل أبنائه الالعبني، ولكن يف 
ح��ال رحيل أحدها س��يكون ال بد من 
البحث ع��ن العب محرتف، كاش��ًفا عن 
وج��ود مفاوضات وتواصل مس��تمر مع 
عدد م��ن املحرتفني لالرتباط بهم يف حال 
حص��ول أي حدث ط��ارئ مث��ل انتقال 
الع��ب أو تعرض��ه لإلصاب��ة أو يف حال 
وجود مشاركة خارجية تتطلب االستعانة 
بالع��ب محرتف، موضًح��ا أن جميع من 
اتفق معهم النادي مل يس��بق لهم اللعب 

مع داركليب أو أي ناد آخر.

مبارات��ان  )الخمي��س(  الي��وم  تق��ام 
مؤجلتان ملنافس��ات دوري زين ألندية 
الدرجة األوىل لكرة السلة، إذ يلتقي يف 
األوىل فريق املنامة مع نظريه الرفاع يف 
متام الساعة 6 مساًء، وتليها لقاء يجمع 
املح��رق ومدين��ة عيىس عند الس��اعة 
7.45، وذلك عىل صالة اتحاد السلة بأم 

الحصم.
 

المنامة والرفاع

يأيت ه��ذا اللقاء اليوم بس��بب تأجيله 
من الجولة الرابعة للمنافس��ات بسبب 
مش��اركة منتخبنا الوطن��ي يف البطولة 
بالس��عودية، ويدخل  الودية  الدولي��ة 
املنام��ة ه��ذه املواجهة محت��اًل املركز 
الثالث برصيد 16 نقطة من 8 مباريات 
لعبه��ا حق��ق فيه��ا العالم��ة الكاملة، 
في��ا الرف��اع ميتل��ك 12 نقط��ة من 4 
انتصارات و4 هزائ��م يف املركز الثامن. 
مب��اراة مهمة للمنام��ة من أجل حصد 
نقاط الفوز وخط��ف املركز الثاين قبل 
أن يدخ��ل يف أق��وى ثالثة لق��اءات له 
بالدوري، والتي ستكون أمام النويدرات 
واملح��رق واأله��يل، أما الرف��اع فيأمل 
الظهور مبس��توى جي��د ويخرج بنتيجة 
إيجابية رغم صعوبة األمر بسبب فارق 

اإلمكانات.

المحرق ومدينة عيسى

هذا اللق��اء كان من املفرتض إقامته يف 
الجولة الس��ابعة ولكنه تأجل بس��بب 
مش��اركة املحرق يف البطول��ة العربية، 
ويدخل األخري لقاء اليوم وهو يف املركز 
الراب��ع برصيد 15 نقطة من 8 مباريات 
حقق فيها 7 انتصارات وخسارة واحدة، 
في��ا املدينة لديه 10 نقاط من فوزين 
و6 هزائم محتاًل املرك��ز الحادي عرش. 
وعطًفا عىل العنارص واملستويات الفنية 
فإنه كف��ة املحرق ه��ي األرجح للفوز 
وحص��د نقاط الفوز ومواصلة مش��وار 
التق��دم مبرك��زه لألمام، قب��ل املواجهة 
املنتظ��رة له أمام “حام��ل اللقب”. أما 
املدينة فسيحاول كا فعلها أمام الحالة 
أن يظه��ر بالصورة الت��ي يليق به رغم 

تجرعه الهزمية.

في لقاءين مؤجلين من الجولتين 4 و7استبعاد خيار المحترف األجنبي

داركليـــــب يغلـــــق ملــــــف انتقــــــــال 
إبراهـيــــــــــــم ويعـقـــــــــوب

المنامة والمحرق يلتقيان الرفاع 
والمدينة بدوري زين للسلة

علي مجيدحسن علي

علي ابراهيم محمد يعقوب

علي بن خليفةسمو الشيخ ناصر بن حمدسمو الشيخ عيسى بن علي

السنة العاشرة - العدد 3320 
الخميس

16 نوفمبر 2017 
27 صفر 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

دّش��ن رئيس اإلتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لان بن ابراهيم آل 
خليف��ة أكادميي��ة الح��كام يف اإلتحاد 
اآلس��يوي؛ وهي األوىل م��ن نوعها عىل 
الصعيد العاملي، وذلك خالل االحتفال 
الرسمي الذي أقيم مبقر االتحاد القاري 
يف العاصم��ة املاليزية كواالملبور صباح 
)األربعاء( بحضور )تشونغ مونغ-غيو(؛ 
نائب رئي��س االتحاد اآلس��يوي رئيس 
لجنة الحكام باإلتح��اد وأعضاء اللجنة 

وعدد من رموز التحكيم اآلسيوي.
كا أطلق رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم برنامج الدفعة األوىل لألكادميية 
ال��ذي يق��ام مبش��اركة 43 حك��ًا من 
الجنسني ميثلون 27 دولة آسيوية،حيث 
علم��ي مدروس  لربنامج  س��يخضعون 
عىل مدى أربع س��نوات ويشمل ثالثة 
مس��تويات ويتضم��ن دورات متعددة 

ترك��ز ع��ىل الجوانب الفني��ة والبدنية 
والذهنية.

وألقى الش��يخ س��لان بن ابراهيم آل 
خليف��ة كلمة خالل االفتتاح الرس��مي 
ألكادميية الحكام اآلس��يوية أعرب فيها 
عن فخ��ره واعتزازه بإط��الق املرشوع 
النوعي الذي ينسجم مع رؤية اإلتحاد 
اآلس��يوي بالوصول إىل موق��ع الريادة 
رعاي��ة  يف  القاري��ة  االتح��ادات  ب��ني 
مختلف أركان املنظوم��ة الكروية من 
خالل الربام��ج واملبادرات النوعية التي 
تسترشف املس��تقبل وتنهض مبكونات 

اللعبة وفق أسس علمية مدروسة.
وأكد رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
أن إط��الق أكادميية الحكام يتاىش مع 
الرعاية املتواصلة الت��ي يوليها االتحاد 
القاري لقطاع التحكيم باعتباره واجهة 
مهمة للكرة اآلس��يوية وركًنا فعاالً من 

أركان اللعبة، مش��ريًا إىل أن األكادميية 
ته��دف إىل بن��اء أجي��ال جدي��دة من 
الحكام اآلس��يويني الش��بان املتسلحني 
باملعرفة والتدريب املثاليني، كا تهدف 
إىل زيادة عدد الحكام اآلس��يويني عىل 
املس��توى العاملي، باإلضافة إىل العمل 
عىل رفع معايري انتق��اء الحكام الجدد 

يف االتحادات الوطنية اآلسيوية.
وأش��ار الشيخ س��لان بن ابراهيم آل 
خليف��ة أن أكادميية الحكام ستش��كل 
إرًثا مس��تداًما للكرة اآلسيوية يستدعي 
من اإلتحاد اآلس��يوي العمل عىل توفري 
البيئة املثالية لرتجمة أهدافه املتعددة 
وإنجاح برامج��ه النوعية، كا يتطلب 
من االتحادات الوطنية التفاعل اإليجايب 
من خ��الل ترش��يح الح��كام املؤهلني 
ملواكبة برام��ج األكادميية، والذين تقع 
عىل عاتقهم مسؤولية االلتزام والجدية 

من أجل اس��تكال متطلب��ات التخرج 
من األكادميية ليكونوا نواة املس��تقبل 

القادم للتحكيم يف القارة اآلسيوية.
وخالل الحفل استعرض مدير التحكيم 
يف اإلتحاد اآلس��يوي شامسول مايدين 
مالم��ح م��رشوع أكادميي��ة الحكام يف 
اإلتحاد اآلس��يوي، مش��ريًا إىل املرشوع 

يعرّب عن التوجهات املستقبلية لالتحاد 
القاري من أجل خل��ق أجيال جديدة 
من الح��كام املؤهل��ني القادرين عىل 

الربوز يف املستقبل.
وأشار أن األكادميية ستتخذ من االتحاد 
اآلسيوي مقرًّا لها، وس��تقدم للدارسني 
فيه��ا برنامًج��ا متكام��اًل ميت��د ألربع 

س��نوات متضمًنا ثالثة مستويات هي 
املس��توى التحضريي ملدة سنة واحدة، 
واملتوسط ملدة س��نتني، واملتقدم ملدة 
سنة واحدة، مبيًنا أن األكادميية تشمل 
عىل مراحل دراس��ية يف مق��ر اإلتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم تركز عىل النواحي 
والفس��يولوجية،  والتدريبي��ة  الفني��ة 
باإلضافة إىل أنش��طة منهجية خارجية 
يخضع لها الدارسون يف بلدانهم وتركز 
عىل التحليل ال��ذايت لألداء التحكيمي، 
وبرام��ج اللياقة بدنية، وأنش��طة عرب 
الخ��رباء  ب��إرشاف  وذل��ك  اإلنرتن��ت، 
املرشفني ع��ىل برام��ج األكادميية. وتم 
خ��الل الحفل ع��رض فيل��م توضيحي 
ألنش��طة وفعاليات اكادميي��ة الحكام، 
ثم قام الش��يخ س��لان ب��ن ابراهيم 
آل خليفة بتدش��ني الش��عار الرس��مي 

لألكادميية. 

سلمان بن إبراهيم: أكاديمية الحكام إرث مستدام للكرة اآلسيوية
دّشن األكاديمية األولى من نوعها عالمّيًا في مقر اإلتحاد اآلسيوي 

كوااللمبور             مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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قال األمني العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينني إن بنك البحرين الوطني سيخصص جوائز 
لجاهري دوري NBB ألندية الدرجة األوىل لكرة القدم للموسم الريايض الحايل 2017/2018.

وأوضح األمني العام لالتحاد أن البنك قّرر تخصيص جائزتني لكل مباراة يف الدوري بدًءا من الجولة املقبلة 
وهي السابعة، والتي ستبدأ األحد املقبل املوافق 19 نوفمرب الجاري. وأشار البوعينني إىل أن الجائزة الواحدة 
ستكون عبارة عن 50 دينارًا بحرينيًّا. ولفت إىل أن الجائزة األوىل ستخصص للسحب املطلق لجميع التذاكر 

الحارضة، حيث سيحصل صاحب الحظ يف االختيار عىل الجائزة مبارشة، أما الجائزة الثانية فإنه سيتم السحب عىل تذكرتني؛ ليتبارى حامال التذكرتني يف 
مسابقة رضبات الجزاء من 3 ركالت لكل شخص، عىل أن يحصل الفائز عىل جائزة نقدية تبلغ 50 دينارًا بحرينيًّا أيًضا. من جانبه، أكد رئيس التسويق 
والعالقات العامة ببنك البحرين الوطني هشام أبو الفتح أن خطوة تخصيص الجوائز لجاهري الدوري يأيت إمياًنا من البنك بأهمية عملية التحفيز يف 

زيادة عدد الحضور الجاهريي، وزيادة حدة املنافسات، مشريًا إىل أن هذه الخطوة من جملة خطوات اتخذها االتحاد والبنك يف عملية تطوير الدوري.

100 دينـــــــار لجماهيـــــــر دوري NBB الكـــروي
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علي مجيد

أعلن فريق النور السعودي لكرة 
اليد رسميًّا عن انسحابه من 
البطولة اآلسيوية 20 لألندية 

أبطال الدوري واملؤهلة لبطولة 
العامل “سوبر جلوب” واملزمع 

إقامتها يف مدينة حيدر آباد 
الهندية من 20 حتى 30 نوفمرب 

الجاري.
ويأيت هذا الخرب ليؤكد انفراد 

ومصداقية “البالد سبورت” الذي 
كشف منذ 9 أكتوبر املايض بنية 

إدارة النادي السعودي باالنسحاب 
من هذه البطولة رغم إجراء 

وجود اسم النور يف مراسم القرعة 
التي أجريت يف ذاك الشهر.

ومتثلت أسباب انسحاب الفريق 
كا جاء يف الخطاب الرسمي 

الذي أرسلته إدارة النادي 

مبوافقة كافة أعضائه إىل االتحاد 
السعودي لكرة اليد، بوجود 4 

العبني أساسيني مصابني، كا أن 
ظروف العمل تعيق العبني اثنني 

من تواجدها مع الفريق يف فرتة 
البطولة. 

وعىل إثر ذلك، فإن املجموعة 
الثانية ستكون 4 فرق وهي 
“الدحيل القطري، الشارقة 

اإلمارايت، النفط العراقي ومسقط 
العاين”، بخالف األوىل التي تضم 
5 فرق وهي “النجمة البحريني، 
سريفس الهندي، األهيل القطري، 
راكو االوزبيك والرشطة العراقي”.

ولن مير قرار انسحاب النور 
السعودي من البطولة مرور 

الكرام، بل ستكون له عواقب 
وخيمة كالغرامة املالية وعقوبة 

الحرمان عن املشاركة يف البطولة 
ذاتها ملدة عامني مقبلني. 

الجدير ذكره، أن فريق النور 
السعودي يعترب “حامل لقب” 

هذه البطولة يف نسختها األخرية 
والتي أقيمت يف العاصمة األردنية 

عّان، وكان ميثل صفوفه حينها 
العبنا الدويل وفريق النجمة حاليًّا 

حسني الصياد.

ا من آسيوية اليد بالهند النور السعودي ينسحب رسمّيً

أكد ممثل جاللة امللك لألعال الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة أن تنظيم 
مملكة البحرين لسباق الرتايثلون 
الدويل يشّكل أحد أبرز البطوالت 

الرياضية االسرتاتيجية التي تنظمها 
اململكة والهادفة إىل تعزيز مكانتها 
عىل الخريطة العاملية كمركز ريايض 
واقتصادي وإعالمي بارز يف املنطقة 
مبا يعكس وجهها الحضاري املرشق 

إقليميًّا ودوليًّا.
وأضاف سموه أن مملكة البحرين 

استطاعت وبفضل الرؤية الثاقبة من 
قبل عاهل البالد حرضة صاحب جاللة 

امللك حمد بن عيىس ال خليفة أن 
تكون مركزًا إقليميًّا يف الرشق األوسط 
للعديد من الرياضات، فكانت موطًنا 

لرياضة السيارات وباتت موطًنا 
لرياضة الرتايثلون وأضحت اليوم 
موطًنا لرياضة الدرجات الهوائية 

بتشكيل فريق البحرين مرييدا، األمر 
الذي يجعل من مملكة البحرين يف 

دائرة الضوء العاملي بصورة مستمرة 
طوال السنة بفضل احتضانها للبطوالت 

املختلفة.
وبنّي سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة أنه استطعنا ترجمة رؤية 
وأفكار جاللة امللك املفدى يف وضع 

مملكة البحرين يف بؤرة االهتام 
العاملي من خالل احتضانها للعديد 

من الرياضات والتي من بينها سباقات 
الرتايثلون التي تستقطب عدًدا 

كبريًا من الجاهري واملتابعني، االمر 
الذي يقدم للعامل صورة واضحة عن 

املنجزات الحضارية والتنموية التي 
تعيشها البحرين يف العهد الزاهر وما 

وصلت إليه من تطور ومناء.
وتابع سموه، إن اململكة مقبلة 

عىل تنظيم بطولة البحرين الدولية 
للرتيثلون والذي يشارك فيها نخبة 

من الالعبني املحرتفني والهواة ويقدر 
عددهم ب� 3000 آالف مشارك نظرًا 
للشعبية العارمة لهذه البطولة، وما 

تحظى به من متابعة كبرية عىل 
املستوى العاملي، فضاًل عن التسهيالت 

والتنظيم املتميز من قبل مملكة 

البحرين لهذه البطولة التي باتت 
من أفضل بطوالت الرتايثلون عىل 
املستوى العاملي. وأشار سموه إىل 
أنه تربز يف هذا العام إقامة بطولة 

اآليرون لألطفال والفتيات، وذلك ضمن 
املسابقات املصاحبة لبطولة البحرين 

الدولية للرجل الحديدي، فبعد النجاح 
الكبري الذي حققته فعاليات سباق 
األطفال والذي أقيمت عىل هامش 

البطولة املاضية قررت اللجنة املنظمة 
للبطولة إقامة السباق يف هذا العام 

حيث حددت اللجنة أعار املشاركني 

والتي تقل أعارهم عن 14 عاًما.
ويتقّدم سمو الشيخ نارص بن حمد 

املشاركني يف السباق التجريبي 
للدراجات الهوائية والذي سيقام يوم 

الجمعة، وذلك مبشاركة عدد كبري من 
املشاركني يف البطولة ومحبي الدراجات 

الهوائية. وسينطلق السباق التجريبي 
من خليج البحرين وصوالً إىل منتجع 

العرين ومن ثم العودة إىل الخليج 
مرة ثانية، وهي ذات املسافة والطريق 

الذي سيمر عليه سباق الدراجات يف 
بطولة الرشق األوسط.

ناصر بن حمد: دخلنا األجواء الجدية لبطولة الشرق األوسط للترايثلون
ي�����ق�����ود ال����س����ب����اق ال����ت����ج����ري����ب����ي ل������ل������دراج������ات غ������ًدا 

سلمان بن إبراهيم يدّشن األكاديمية

... وينوه بالتمثيل اآلسيوي األكبر في تاريخ المونديال... ويثّمن التوجهات المستقبلية التحاد بروناي دار السالم
مّثن الشيخ سلان بن إبراهيم آل خليفة التوجهات املستقبلية 

التحاد بروناي دار السالم لكرة القدم، عىل صعيد توسيع 
القاعدة ورعاية املواهب وتطوير املسابقات املحلية، معرًبا عن 

ثقته باالنعكاسات اإليجابية لخطط وبرامج االتحاد عىل مستقبل 
اللعبة يف البالد مبا يضمن تحقيق طموحات وتطلعات أرسة 

االتحاد املحيل يف شتى املجاالت.
جاء ذلك، خالل استقبال الشيخ سلان بن ابراهيم يف مكتبه 

رئيس اتحاد بروناي دار السالم سمو األمري سفري بلقية وعدًدا 
من املسؤولني يف االتحاد، وذلك بحضور ويندسور جون األمني 

العام لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم. وأكد رئيس االتحاد اآلسيوي 
دعم االتحاد القاري ملنظومة اللعبة يف بروناي عرب برامج التطوير 

املتعددة التي تهدف لرفع سوية املنتخبات الوطنية اآلسيوية 
ودعم املسابقات والكرة النسائية والفئات العمرية واالرتقاء 

بالكوادر اإلدارية والفنية، مشريًا إىل أهمية إدامة التنسيق 
والتعاون مع اتحاد بروناي دار السالم من أجل االستغالل األمثل 

لتلك الربامج من أجل مصلحة اللعبة يف البالد. وأشار الشيخ 
سلان بن ابراهيم آل خليفة إىل حرص االتحاد اآلسيوي عىل 

تعميق أوارص الوحدة والتضامن بني أرسة كرة القدم اآلسيوية 
باعتبارها السبيل األمثل ملواجهة التحديات التي تعرتض مسرية 

الكرة اآلسيوية، مشيًدا بدور اتحاد بروناي دار السالم يف تعميق 
أوارص الوحدة اآلسيوية عرب تفاعله البناء مع مختلف الربامج 

واملبادرات الرامية لتأصيل روح التضامن يف أوساط اللعبة.

كواالملبور - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
اعترب الشيخ سلان بن إبراهيم آل خليفة تأهل خمسة 

منتخبات آسيوية لكأس العامل مبثابة الحدث التاريخي لكرة 
القدم اآلسيوية كونه يعد التمثيل األكرب للقارة اآلسيوية يف 

نهائيات كأس العامل، الفًتا إىل أن ذلك اإلنجاز يعكس التطور 
املتنامي يف مستوى كرة القدم اآلسيوية. 

وهنأ الشيخ سلان بن إبراهيم آل خليفة املنتخب األسرتايل 
بعد نجاحه بالتأهل للنهائيات كخامس منتخب آسيوي، 

معتربًا أن التأهل يعكس مكانة أسرتاليا املتقدمة عىل ساحة 
الكرة اآلسيوية.

وأكد الشيخ سلان بن إبراهيم آل خليفة أن تواجد خمسة 

منتخبات آسيوية يف نهائيات كأس العامل يعد دفعة قوية 
للجهود املبذولة لالرتقاء مبنظومة اللعبة يف مختلف أنحاء 

آسيا، كا أنه يفرض عىل أرسة الكرة اآلسيوية التوحد خلف 
ممثليها يف الحدث العاملي املنتظر.

وأعرب الشيخ سلان بن إبراهيم آل خليفة عن ثقته بقدرة 
منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأسرتاليا 

عىل متثيل القارة اآلسيوية بصورة مرشفة يف نهائيات كأس 
العامل، ملا متتلكه من مستويات فنية متطورة والعبني عىل 

سوية عالية من الخربة والحاس والرغبة يف الربوز والتألق، 
متمنيًّا للمنتخبات الخمسة التوفيق والنجاح يف عكس الصورة 

اإليجابية عن الكرة اآلسيوية يف أكرب حدث كروي عاملي.

أكد مساعد مدرب الفريق األول للكرة 
الطائرة بنادي املحرق الكابنت رمزي 
أحمد صعوبة املنافسة يف مسابقة 

الدوري لهذا املوسم يف ظل قوة 
األندية التي سلحت صفوفها بأفضل 

الالعبني املتميزين واملحرتفني األجانب.
وأضاف أحمد ل� »البالد سبورت« 
أن املنافسة ستنحرص بني األندية 

األربعة وهي املحرق واألهيل 
والنجمة وداركليب بعدما أبرمت 

سلسلة من التعاقدات القوية، مشريًا 
إىل أن املحرق نجح يف التعاقد مع 

عدة العبني بارزين وهو ما سيجعله 
منافًسا رشًسا عىل األلقاب املحلية 

بعدما استقطب عدة أساء المعة يف 
مقدمتها فاضل عباس العائد إىل ناديه 

األم وضم الدويل حسن ضاحي.
كا يضم الفريق كوكبة من خرية 

الالعبني أمثال محمد حبيب وراشد 
أحمد وعيىس الشوميل يف االرتكاز، 

وسيد عيل محمد ومبارك الحاييك 
واملحرتف جاكسون ريفريا يف مركز 

4 وعبدالله النجدي وحسن الحداد 
مبركز 2 وصانع اللعب محمود العافية 

والليربو عباس أحمد، وهو ما يجعل 
الفريق مرشًحا بقوة عىل الورق 

للمنافسة ولكن امللعب هو الفيصل 
بحسب تعبريه.

وذكر أن األهيل سيكون أحد املرشحني 
بقوة للمنافسة ملا يضمه من عنارص 

دولية بارزة، كا أن النجمة يضم 
عنارص ذات خربة وإمكانات كبرية، 

وأما بالنسبة لداركليب يف حال 
احتفاظه بعيل إبراهيم ومحمد 
يعقوب ووجود محمود حسن 

ومحمود عبدالواحد فإنه سيشكل قوة 
ضاربة ال يستهان بها.

وأوضح أحمد أن املحرق بدأ تحضرياته 
منذ شهر أغسطس املايض إال أن 

التحضريات الفعلية بدأت منذ سبتمرب 

فيا يواصل املحرتف جاكسون ريفريا 
مشاركته يف الحصص التدريبية منذ 

حوايل 10 أيام بهدف االنسجام 
والوصول إىل أعىل مراحل الجاهزية 

الفنية، معرًبا عن ارتياحه الكبري لسري 
التدريبات بقيادة املدرب محمد 

املرباطي والتزام الالعبني بالحصص 
التدريبية وهو ما سيؤدي إىل تحقيق 

الهدف املنشود بالعودة إىل سكة 
البطوالت. 

اس��تقبل مستشار جاللة امللك للشباب 
والرياض��ة صال��ح عي��ىس ب��ن هندي 
ملستش��فى  التنفيذي  الرئيس  املناعي، 
تش��رييان،  األمريكية جورج  اإلرس��الية 
للمستش��فى مصطفى  الع��ام  واملدير 
محمد، وذلك للتباحث حول اإلجراءات 
التي اتخذها املستش��فى إلقامة بطولة 
ايالند كالس��يك للجولف والتي تحظى 
برعاي��ة كرمية م��ن قبل عاه��ل البالد 
املف��دى حرضة صاح��ب الجاللة امللك 
حمد بن عي��ىس آل خليفة، وتقام عىل 

ملعب قرص الصافرية للجولف.
وخ��الل اللقاء، ق��ّدم الرئيس التنفيذي 

األمريكية رشًحا  اإلرس��الية  ملستش��فى 
اإلداري��ة  اإلج��راءات  ع��ن  موج��زًا 
والتنظيمي��ة التي اتخذها املستش��فى 
إلنج��اح هذا الح��دث الريايض الخريي 
باإلضاف��ة إىل عدد الالعب��ني الذين تم 
تس��جيلهم للمشاركة يف البطولة عالوة 

عىل الرعاة واملساهمني.
وبهذه املناس��بة، أعرب بن هندي عن 
اعت��زازه برعاي��ة جاللة املل��ك املفدى 
لهذه البطولة ودع��م جاللته املتواصل 
لها تحقيًقا ألهدافه��ا الخريية ودورها 
رياض��ة  االرتق��اء مبس��رية  املمي��ز يف 
الجول��ف، مؤكًدا أن رعاية جاللة امللك 

املف��دى تعطي القامئني ع��ىل البطولة 
دافًعا قويًّا من أجل إظهارها بالش��كل 

املتميز.
وأكد ب��ن هندي أن اهت��ام ومتابعة 
للرياض��ة  الدامئ��ة  املل��ك  جالل��ة 
والرياضيني كانت دامئًا وأبًدا حافزًا قويًّا 
للجميع لبذل كل جهد ممكن يف سبيل 
النهوض بالرياضة املحلية ومنها رياضة 
الجولف، ويتجىل ذلك من خالل رعايته 
الس��امية للبطولة التي تعترب من أنجح 
البطوالت التي تنظم س��نويًّا، ويذهب 
ريعه��ا لألعال الخريية، مش��رًيا إىل أن 
مستشفى اإلرس��الية األمريكية دامئًا ما 

يح��رص عىل اس��تحضار كافة أس��باب 
النج��اح للبطولة ما يضف��ي عىل هذا 
الحدث صبغة خاصة كونه يس��تقطب 
األفراد والالعبني وأكرب الرشكات الراعية 
يف اململكة التي تشارك بالعبيها بهدف 
جمع التربع��ات لدعم األعال الخريية 

وتطوير الخدمات الطبية.
وأش��اد بن هندي باملش��اركة الواسعة 
التي تش��هدها البطول��ة والتي تهدف 
إىل دع��م األعال الخريي��ة يف اململكة، 
مؤك��ًدا أن السياس��ة الحكيم��ة الت��ي 
يتبعها مجلس إدارة املستش��فى ساهم 

يف استمرارية هذه البطولة.

رمزي أحمد: منافسة قوية على لقب دوري الطائرة

بن هندي: رعاية الملك لبطولة ايالند كالسيك للجولف ساهمت في تحقيق أهدافها  

 المحرق مرّشح على الورق

بحث مع الرئيس التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األميركية اإلجراءات التنظيمية

حسن علي

بن هندي يستقبل الرئيس التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األميركية

رمزي أحمد
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أكد س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة النائب األول لرئي��س املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلط��ةBMMAF  رئي��س اللجن��ة 
املنظم��ة العليا ألس��بوع بريف الدويل 
للقتال والنس��خة الرابعة لبطولة العامل 
لفنون القتال املختلط��ة للهواة أن يوم 
أم��س كان يوما متميزاً يف تاريخ رياضة 
فنون القتال املختلطة بتأهل أربعة من 
مقاتيل البحري��ن اىل الدور قبل النهايئ 
من بطول��ة العامل بعد أن قدم املقاتلني 
مستويات كبرية ونازلوا خصومهم بكل 

بسالة ورشف وشجاعة.
وقال سموه الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة عن دور الثامني��ة من البطولة 
“ لق��د بدأت نزاالت دور الثامنية قوية 
جدا م��ع بعض الح��ذر م��ن املقاتلني 
وحرصه��م عى عدم ارت��كاب االخطاء 
الت��ي متن��ح الخص��م فرصة الس��يطرة 
الكامل��ة عى النزال وأخ��ذ املبادرة من 
أج��ل انهاء اللق��اء اىل صالحه وهذا ما 
جع��ل النزاالت يف بداياتها متتاز بالندية 
و الحذر ولك��ن عندما متكن الخصامن 
من ق��راءة املجريات الفني��ة والتعرف 
ع��ى إمكانياته��ام أختلف��ت النزاالت 
وأخذت الطابع الحاميس والش��جاع من 
أجل كس��ب النزال والتأه��ل اىل الدور 
قبل النهايئ”. وأضاف س��موه “ تابعت 
ع��ن ق��رب ن��زاالت مقات��يل البحرين 
مقات��يل دول الع��امل ورك��زت بش��كل 
مبارش عى الق��درات واالمكانيات التي 
ميتلكونه��ا وخرجت بنتيجة أنه ال ميكن 
التكهن بهوية االبطال نظرا للمستويات 
العالي��ة والراقية واالمكاني��ات البدنية 
الهائلة للمقاتلني والتي تنذر مبنافس��ة 
رشس��ة عى املراكز املتقدم��ة وهذا ما 
كنا نطمح الي��ه وهو رؤية بطولة قوية 
يك��ون التنافس الرشيف ح��ارض فيها 
وتؤكد مدى التطور الذي باتت تعيشه 
رياضة فنون القتال املختلطة يف العامل”.
وحيا س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة عطاء مقات��يل مملكة البحرين 
وقال “انهم مقاتلون شجعان ال يهابون 
خصمه��م لديه��م القدرة ع��ى هزمية 
جمي��ع املقاتلني ونحن نثق يف قدراتهم 
الكبرية وش��جاعتهم وبسالتهم يف النزال 
وه��م عى ق��در ع��ال من املس��ئولية 
يدركون متاما أن مس��ريهم نحو تحقيق 
اللقب الغايل ونحن سنقف اىل جانبهم 
حت��ى نهاي��ة املط��اف ال��ذي نأمل أن 
نش��اهد ابطالن��ا بالذه��ب يف منص��ة 

التتويج”.
وتابع سموه “ لقد متكن كل من حسني 

عياد حم��زة  محم��دوف وعبداملناف 
ومرتىض عيل من التأهل اىل الدور قبل 
النه��ايئ من البطول��ة العاملية وهو أمر 
متوق��ع نظرا لالمكاني��ات الكبرية التي 
ميتلكونه��ا هؤالء املقاتلون الش��جعان 
ونأم��ل أن يواصلوا تقديم املس��تويات 
الراقية يف ال��دور قبل النهايئ ويضمنوا 
لتعزي��ز  متقدم��ة  مراك��ز  للبحري��ن 
االنجازات التي حققته��ا رياضة فنون 
القت��ال املختلط��ة البحريني��ة والت��ي 
بات��ت يف وقتن��ا الح��ارض رق��ام صعبا 
عند تواجهده��ا يف مختلف البطوالت 

العاملية”.
وبني س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة “ ستكون النزاالت يف الدور قبل 
النهايئ من البطولة مث��رية جدا وعلينا 
جميعا أن نرتقب ما ستس��فر عنه هذه 
الن��زاالت التي س��يقاتل فيها نخبة من 
أبط��ال الع��امل ونحن بدرونا س��نعمل 
جاهدين من اج��ل تهيئة كافة االجواء 
االيجابي��ة أمام مقاتيل مملكة البحرين 
وإبعادهم عن كافة الضغوط وجعلهم 
يرك��زون فقط يف الن��زاالت املقبلة من 
أج��ل الظهور املتمي��ز وضامن تحقيق 

مراكز متقدمة”.
وأثنى س��موه ع��ى مش��اركة العبات 
م��ن البحرين يف البطول��ة وقال “ لقد 
حرصن��ا ع��ى ارشاك العب��ات منتخبنا 
هام فاطمة بورشيد  وهند رزق وذلك 
من أجل اكتس��اب املزيد من الخربات 
واالحت��كاك مبقاتالت من مختلف دول 
العامل وللتع��رف عى أج��واء النزاالت 
العاملية أمال يف تحقيق نتائج ايجابية يف 

املسابقات املقبلة”.
وعن املكاس��ب االيجابية التي حققتها 
مملك��ة البحرين من جراء اس��تضافة 
البطولة قال س��موه “ بعيد عن أجواء 
النزاالت والبطولة واملكاسب الفنية التي 
تحققت فهنالك العديد من املكاس��ب 
الت��ي جنته��ا مملك��ة البحري��ن جراء 
استضافة النس��خة الرابعة من البطولة 
العاملية فقد متكنت البطولة من وضع 

مملك��ة البحرين يف دائرة تركيز االعالم 
العاملي عليها باعتبارها تحتضن بطولة 
العامل وتحظى مبتابع��ة كبرية باإلضافة 
اىل تحقيق مكاس��ب أخ��رى من بينها 
الرتوي��ج ململكة البحري��ن وما حققته 
من نهضة ش��املة يف مختلف املجاالت 
وإطالع املشاركني عى الرتاث البحريني 
وتاريخ��ه كام حققت اململكة مكس��با 
إقتصاديا وسياحيا ومتكنت البطولة من 
تنشيط العديد من القطاعات الهامة يف 

اململكة”.
وتابع سموه” نس��عى يف املستقبل اىل 
استضافة وتنظيم املزيد من البطوالت 
يف رياضة فنون القتال املختلطة لتأكيد 
مكانة البحري��ن باعتبارها باتت مركزا 
مهمة له��ذه الرياضة يف منطقة الرشق 

االوسط”.

خالد بن حمد يشهد عرض “بريف” 
لإلعالميين باالفنيوز

شهد س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة جانبا م��ن عرض مقاتيل بطولة 
بري��ف الدولي��ة للقتال وال��ذي أقيم 
يف مجم��ع االفنيوز مس��اء ي��وم أمس 
األربعاء. وأطلع س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عى أخر التحضريات و 
التي تنبئ مبنافس��ات قوية يف البطولة، 
حيث أثنى س��موه عى االس��تعدادات 
والت��ي تؤك��د تحضري جمي��ع املقاتلني 

لخوض غامر البطولة.
وستقام فعاليات بطولة بريف الدولية 
للقتال يوم الجمع��ة عى صالة مدينة 

خليفة الرياضية. 

قمة اإلثارة في منافسات الرجال

شهدت منافسات الرجال أمس األربعاء 
إث��ارة وندي��ة بني الالعب��ني، حيث فاز 
الس��ويدي س��ريدار عى الكازاخستاين 
الكازاخس��تاين يرناز  داس��تان، وتفوق 
عى الهندي شيفا، وفاز األمرييك سيان 
والكازاخستاين  جياكومو،  اإليطايل  عى 

فال��ريي،  ال��رويس  ع��ى  اولزه��از 
والكازاخستاين دين اسالم عى األسرتايل 
ابزي مهداوي، واأللب��اين فلوريان عى 
الربازييل كارلوس، وفاز األمرييك دافيد 

عى الربيطاين اشيل.
ومتكن األلب��اين أرمال م��ن الفوز عى 
التش��ييك جاكوب، والبلغاري اساكوف 
ع��ى الكازاخس��تاين زه��ان، والفرنيس 
س��وال عى الفنلندي نيك��و، واالمرييك 
الس��ويدي أوس��كار،  بنجام��ني ع��ى 
واالمري��يك كريس��تيان ع��ى اإليطايل 
داريو، وفاز العب ايس��لندا بنورن عى 
العب نيوزلندا ستايس، والسويدي خالد 
الالم عى األس��رتايل اندريو، وفاز العب 
بيالروسيا بافيل عى العب كازاخستان 
كودابريجن، واالس��رتايل جوس��يب عى 
األمري��يك داري��ان، وف��از الس��ويدي 
انت��ون ع��ى الدامناريك توم��اس، وفاز 
العب بولندا باويل عى العب السويد 
كريس��توفري، وفاز العب كازاخس��تان 
لي��ف عى العب لبنان جداد،   وتفوق 
الع��ب ويلز ريان عى العب التش��يك 

جيندريد.

منافسات حامية لدى السيدات

منافسات  الس��يدات  نزاالت  ش��هدت 
حامية بعد أن قدمن الالعبات مستوى 

مميز طوال النزاالت.
وف��ازت العبة هنغاريا ألكس��ندرا عى 
العبة كازاخس��تان جومل��ريا، وتفوقت 
النيوزلندية هناه عى الرومانية رالوكا، 
وف��ازت الس��ويدية آنا اس��تفيك عى 
الويلزية أمييل، واستطاعت املكسيكية 
س��ارة كوفا م��ن الفوز ع��ى الويلزية 
ألي��ش، وف��ازت الربازيلي��ة ميش��ييل 
أوليف��ريا ع��ى الروماني��ة جيت��ا لوليا، 
وف��ازت الفنلندية أنيت��ي عى الهندي 

نيشيغاندا.
واس��تطاعت الالعبة الفنلندية كارولينا 
من الفوز عى الجن��وب أفريقية كيال، 
وفازت العب��ة ويلز دانيا عى اإليطالية 

أالريا قبل أن تفوز زميلتها يف املنتخب 
اإليط��ايل فابيان��ا ع��ى اللبناني��ة مل��ا 
نارص، وتفوق��ت الفنلندية جاميا عى 
الربيطانية  وف��ازت  فوتيني،  األمريكية 
جواين ع��ى اإليطالية أرزيكو، ومتكنت 
األملانية جوليا من الفوز عى البلغارية 
أزاب��يل، ويف آخ��ر املواجه��ات ف��ازت 

الربيطانية كييس عى الهندية ديفيا.

 خسارة البحرينية هند رزق

خرست العبة منتخبن��ا الوطني لفنون 
م��ن  رزق  هن��د  املختلط��ة  القت��ال 

الكازاخستانية أيان تورسيان.
وع��ى الرغم م��ن تقديم هن��د رزق 
مس��توى جيد يف النزال إال أنها خرست 
يف نهاية املطاف، لتتأهل الكازاخستانية 

أيان تورسيان إىل الدور الثاين.
وأكدت العبة منتخبن��ا الوطني لفنون 
القتال املختلطة هند رزق أنها س��عت 
بعبور الالعبة الكازاخستانية، مشرية إىل 

أن النزال كان قوياً.

فوز البحريني غمزات على 
البيالروسي ارتسيم

ق��دم البحرين��ي حم��زة محم��دوف 
مس��توى مميز يف نزاله ضد البيالرويس 
أرتسيم أريشكا ليخرج غمزات فائزاً يف 

النزال.
وأعرب غمزات عن بالغ سعادته بالفوز 
والتأهل، مشرياً إىل أنه سيسعى ملواصلة 

التألق والوصول ملنصة التتويج.

مرتضى علي العب منتخبنا يتألق

تأل��ق الع��ب منتخبنا الوطن��ي لفنون 
القتال املختلطة مرت��ىض عيل يف نزاله 
ضد األس��رتايل سام الوسون، حيث قدم 
مرتىض عيل مس��توى ممي��ز يف النزال 

وخرج فائزاً ومتأهاًل إىل الدور القادم.
وأعرب مرتىض عيل عن بالغ س��عادته 
بهذا االنتصار الذي جاء بدعم ومتابعة 
من س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 

خليفة، مشرياً إىل أنه سيسعى ملواصلة 
التألق يف الدور القادم.

صدمة بعد خسارة البحريني 
شاميل غيمباتوف 

غيمبات��وف  ش��اميل  البحرين��ي  ودع 
املنافسات بعد خس��ارته من األسرتايل 
كودي، وس��ادت الصدمة أفراد الفريق 
البحرين��ي بعد الخس��ارة خصوصاً أن 
املؤرشات كانت تش��ري لفوز مس��تحق 
للبحريني ش��اميل إال أن ق��رار الحكم 

كان من نصيب األسرتايل كودي.
وبين��ام كان الجميع ينتظر إعالن حكم 
النزال فوز البحريني شاميل غيمباتوف، 
وأعط��ى  اختلف��ت  امل��ؤرشات  أن  إال 

الحكم األفضلية لالسرتايل كودي.
وع��ى رغ��م االحتج��اج ال��ذي قدمه 
الفريق البحريني للجنة التحكيم إال أن 

األمور مل تتغري.

عياد يتألق ويتأهل لنصف النهائي

حق��ق البط��ل البحريني حس��ن عياد 
انتصاًر مس��تحقاً أمس ع��ى االيرلندي 
دي��الن كيني��دي، ليصع��د بذل��ك إىل 
الدور نصف النهايئ الذي س��يقام اليوم 
الخمي��س عى صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضي��ة، وبالتايل ف��إن املقاتل عياد 
يواصل مشواره الناجح يف البطولة نأمل 
أن يتخطى قبل النه��ايئ اليوم ليواصل 

املسري نحو الذهب إن شاء الله

عبدمناف يواصل التحليق عاليًا 
في البطولة

واصل نجم منتخبنا الوطني عبداملناف 
ميغ��ادوف تحليق��ه عالي��اً يف البطولة 
وصعد ملنافسات الدور النصف النهايئ 
بع��د تخطيه حاجزاً صعباً باألمس متثل 
يف الف��وز ع��ى الكازاخس��تاين مريي��ه 
زوبان��وف بع��د مباراة قوية حس��مها 
العبنا لصالحه ليصل لقبل النهايئ الذي 

سيقام اليوم الخميس.

نعيش لحظات تاريخية بتأهل 4 من مقاتلينا لنصف نهائي بطولة العالم
أكد إن منافسات دور الثمانية في البطولة كانت قوية.. خالد بن حمد:

سموه: مقاتلونا أبطال وظهروا بصورة فنية مميزة.. ونتوقع منافستهم على الذهب
اللجنة اإلعالمية            أسبوع بريف الدولي للقتال 

سموه: نترقب 
قبل النهائي 

اليوم.. ونتشوق 
لرؤية أبطالنا 
على منصات 

التتويج



أكد رئيس االتحاد الدويل لفنون القتال 
املختلط��ة كارث ب��راون وج��ود بعض 
املفاج��آت س��يتم اإلعالن عنه��ا قريًبا 
بالتعاون م��ع االتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلط��ة، رافًضا اإلفصاح عنها 
يف الف��رة الحالية، مؤك��ًدا أن الرشاكة 
ستس��تمر مع االتح��اد البحريني بعد 
التع��اون الكبري ب��ن الطرف��ن، وبعد 
معاين��ة العم��ل ع��ن ق��رب والتعرف 
عىل الطموحات الت��ي يحملها االتحاد 
البحرين��ي وك��وادر مملك��ة البحرين 
العامل��ة يف املجال الري��ايض، جاء ذلك 
ع��ىل هام��ش تواج��ده حاليًّ��ا ضمن 
منافسات أسبوع بريف الدويل للقتال 
والذي يتضمن��ه بطولة الع��امل لفنون 
القت��ال املختلطة لله��واة املقامة حاليًّا 
يف البحرين واملستمرة حتى 19 نوفمرب 
الحايل، تح��ت رعاية  كرمي��ة من قبل 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��ال الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، بتنظي��م من 
قبل االتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املكت��ب  م��ع  وبالتع��اون  املختلط��ة 
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، وبإرشاف االتح��اد الدويل 

.IMMAF للعبة

املصاحبة  الفعالي��ات  ب��راون  وامتدح 
وق��ال إنها رائع��ة وتس��اهم يف تغيري 
أجواء اللعب والقتال بالنس��بة لالعبي 
املنتخبات العاملية املش��اركة، وقال إن 
الالعبن باس��تطاعتهم اس��تغالل ذلك 
قبل املباري��ات وبعدها عرب التجول يف 
منطقة الفعاليات واالستمتاع مبا أعدته 
مملك��ة البحرين من فق��رات ترفيهية 
وبرنامج تس��وق، وما يزي��د من روعة 
تلك الخطوة هو قربها من الصالة، ومل 
يكن متوقعاً ظهور الفعاليات املصاحبة 
بهذا املستوى العايل الذي يؤكد مقدرة 

شباب مملكة البحرين عىل اإلبداع.
وأبدى ب��راون إعجابه بخط��ة االتحاد 
البحرين��ي لفنون القت��ال املختلطة يف 
الرويج لبطولة العامل للهواة، منّوًها إىل 
أن اهتام النائب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفن��ون 
القتال املختلطة  سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة هو الذي أعطى بطولة 
الع��امل زخ��ًا إعالميًّا، ودف��ع بها نحو 

النجاح املبكر.
ووص��ف ب��راون الخطة الت��ي وضعها 
القت��ال  لفن��ون  البحرين��ي  االتح��اد 
املختلط��ة بأنه��ا متكامل��ة، مضيًفا أن 
رياض��ة فنون القتال املختلطة هي من 
أرسع الرياض��ات املنت��رشة، وق��ال إن 

خطة االتحاد البحريني وس��مو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة س��اهمت يف 
زيادة ش��عبيتها وانتشارها بشكل أكرب، 
ووف��د االتحاد ال��دويل أب��دى إعجابه 
مبستوى التنظيم والربامج التي وضعتها 
اللجنة املنظم��ة أثن��اء البطولة وعىل 

هامش االستضافة.
وفي��ا يتعلق مبدى مس��اهمة مملكة 
البحري��ن بنرش اللعب��ة يف املنطقة عرب 
استضافتها لبطولة العامل يف هذا الوقت 
املهم ق��ال ب��راون: بالتأكيد س��تنترش 
اللعبة بفضل اهتام س��موه واالتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلطة، 
وعرب هذه االس��تضافة س��يتم الرويج 
تلقائيًّ��ا للعبة يف املناطق املجاورة التي 
س��تتجه أنظارها إىل البحرين وستتابع 
املباريات، واملتوق��ع أن تحذو حذوها 
وأال تك��ون بعيدة عنه��ا أو متأخرة يف 
ه��ذا الجان��ب، وبالتايل تك��ون بعض 
األهداف بل أحد أهمها قد تحقق، بعد 
أن تنت��رش مقاطع مصورة عن النزاالت 
ب��ن املقاتلن وتظه��ر ص��ورة الصالة 

بشكل زاٍه ومبهر.
وامتدح ب��راون الروي��ج للبطولة من 
خالل املسابقات يف الصحف واإلعالنات 
املنت��رشة يف مختلف ش��وارع البحرين 
وزي��ارات اللجن��ة املنظم��ة للمدارس 
واختي��ار األماك��ن الحيوي��ة لتعلي��ق 

اإلعالنات.
وقدم��ت اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة 
للوف��ود  متمي��زة  طبي��ة  خدم��ات 
املشاركة يف بطولة العامل لفنون القتال 
املختلط��ة لتحقي��ق أق��ى درج��ات 
النجاح الس��تضافة املنافس��ات العاملية 
بعد ثالث نس��خ أقيم��ت يف والية الس 
فيغ��اس بالواليات املتح��دة األمريكية، 
ويف هذا الش��أن قال ب��راون إن مملكة 
الكاملة،  العالم��ة  أح��رزت  البحري��ن 
وميك��ن أن نقارنها باملس��توى األوملبي 
عند استضافة البطوالت، فقد شاهدت 
عن قرب التجهيزات والخيام املنصوبة 
الستقبال املقاتلن قبل وبعد املباريات 

وتقديم أفضل الخدم��ات الطبية منذ 
الي��وم األول لوصول الوفود املش��اركة 
والعناي��ة الكبرية بكل العب يردد عىل 
العي��ادة ويطلب أي خدمة من اللجنة 
الطبي��ة يف أي وقت، وقد تكون طبيعة 
اللعبة تفرض ع��ىل البلد املنظم أقى 
درجات االعتناء باملقاتلن، ويف البحرين 
شاهدنا ذلك بدرجة عالية من اإلتقان.

اس��تضافة  إىل  لتقييم��ه  وبالنس��بة 
البحرين لبطولة الع��امل الرابعة، وبعد 
ثالث��ة أيام من افتتاحه��ا قال براون إن 
التقييم األويل يش��ري إىل أنه عاٍل بفضل 
املس��تمر  والتنس��يق  الكبري  التع��اون 
بن االتح��اد البحريني لفن��ون القتال 

املختلطة واالتحاد الدويل، وأنا س��عيد 
ا بعد انتهاء يومن عىل املنافس��ات  جدًّ

وثالثة أيام عىل حفل االفتتاح.
وأضاف ب��روان أن سالس��ة األمور من 
أهم عوام��ل النجاح، وه��و ما تحقق 
وت��م تعزي��زه من خ��الل االجتاعات 
املتواصلة إليضاح االشراطات من قبل 
االتحاد ال��دويل، وما تجهي��ز الحلبات 
الثالث بهذه الطريقة الجذابة إال دليل 
عىل حرص مملكة البحرين عىل إتقان 

العمل.
وب��ّن براون أن املباري��ات عددها أكرث 
من مئة وخمس��ن مبش��اركة عدد كبري 
م��ن الالعب��ن والالعب��ات، وأطمح إىل 
إقناع اللجنة األوملبي��ة الدولية بإدراج 
لعبة فن��ون القتال املختلطة يف دورات 
األلع��اب األوملبي��ة م��ن خ��الل عدة 
إج��راءات، ومنه��ا ارتفاع ع��دد الدول 
املشاركة وزيادة عدد الالعبن يف بطولة 

فردية تستحق أن تدخل يف األوملبياد.
وأش��ار براون إىل أنه يه��دف من وراء 
من��ح البحرين حق اس��تضافة البطولة 
إىل التدليل عىل سالمة التنظيم وروعته 
وكش��ف نوعي��ة الخدم��ات املقدم��ة 
لالعبن، منوًه��ا إىل أنه ينتظر أن تصل 
الرس��ائل إىل الجهات املعنية يف اللجنة 

األوملبية الدولية.

الخدمات الطبية عالمية.. وسنعلن عن مفاجآت كبيرة قريًبا
رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة: 

ا.. وأردنا إيصال رسائل من البحرين نس��عى العتماد اللعبة أولمبّيً

المملكة 
ترّوج 

للعبة في 
المنطقة.. 

وسعداء 
بالتنسيق 

بيننا

اللجنة اإلعالمية           أسبوع بريف الدولي للقتال

رئيس االتحاد الدولي

عملت اللجان العاملة يف 
البطولة عىل تأمن عوامل 

النجاح للبطولة العاملية 
التي سيتشهد مشاركة كبرية 

وواسعة من قبل مختلف 
مقاتيل دول العامل للتنافس 
عىل أرض البحرين لتحقيق 

املراكز املتقدمة وبذل رؤساؤها 
وأعضاؤها جهوًدا مضاعفة قبل 

وأثناء البطولة. 
ومن بن اللجان العاملة تربز 
اللجنة األمنية برئاسة النقيب 
محمد مصطفى السيد والتي 

وضعة خطة أمنية محكمة 
لتأمن كافة املرافق التي ستقام 
عليها البطولة بعد أن حشدت 

كوادرها املتسلحة بالخربة 

األمنية والعملية وذات الدراية 
الكافية بتنظيم البطوالت 

العاملية.
وأكد السيد أن اللجنة االمنية 

وبعد اجتاعات مكثفة 
بن اللجنة املنظمة للبطولة 

واالتحاد الدويل للعبة تم 
اعتاد الخطة االمنية التي 

ستطبقها اللجنة خالل البطولة 
وتم اإليعاز إىل جميع كوادرها 

بالعمل الجاد واملتفاين يف سبيل 
تأمن البطولة بصورة متميزة.
وأضاف قامت اللجنة األمنية 

خالل األيام املاضية بعمل كافة 
الرتيبات األمنية الالزمة يف 

جميع مرافق البطولة سواء يف 
الصالة الرياضية مبدينة خليفة 

الرياضية أو صاالت التدريب 

أو الفنادق بهدف توفري األمن 

لكافة الوفود املشاركة من 

الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار السيد أنهت اللجنة 

االمنية تنسيقها التام مع 

اللجنة املنظمة للبطولة وكافة 

الجهات املرشفة عىل الصالة 

الرياضية والفنادق وضعت 

خطة أمنية محكمة بهدف 

تأمن كافة الخدمات األمنية 

للوفود من خالل رجال أمن 

املالعب املتواجدين يف الصالة 

الرياضية لتسهيل عملية 

الدخول والخروج فيها باإلضافة 

إىل تأمن الفنادق التي 

ستستضيف الالعبن والوفود 

والحافالت وتوفري األمن 

والحاية الالزمة وتنظيم كافة 

العمليات األمنية.

قدمت وزارة شؤون اإلعالم 
رعايتها كرشيك إعالمي؛ لتنضم 

بذلك إىل رعاة هذا املحفل 
العاملي.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عن شكره 

وتقديره لوزارة شؤون اإلعالم 
عىل حرصها بدعم املبادرات 
ومشاركتها كرشيك إعالمي 
لبطولة العامل لفنون القتال، 
مشريًا إىل أن الوزارة أبدت 

تعاوًنا كبريًا وإيجابيًّا للمبادرات 
واملهرجانات التي سبق 

تنظيمها، كا أن تواجدها 
ضمن هذا الحدث العاملي 

يؤكد الحس الوطني وإميانها 
بأن شباب البحرين هم 

مستقبلها الباهر الذي سيكون 
يف خدمتها ورفعتها.

وأوضح سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة أن تواجد 
وزارة شؤون اإلعالم ضمن 

الجهات الراعية يؤكد النهج 
الواضح الذي تسري عليه 

بدعم رشيحة الشباب الذين 
هم أساس املستقبل، مقدًما 
كل الشكر والتقدير للوزارة 

برئاسة وزير شؤون اإلعالم عيل 
الرميحي.

من جانبه، أكد الرميحي أن 
مبادرات سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة لها العديد من 
املكتسبات اإليجابية وأصبحت 

ذات صدى واسع يف العامل 

بأكمله، الفًتا إىل أن سموه وعرب 

توجيهاته اإلنسانية ودعمه 

للقطاعن الشبايب والريايض 

جعل البحرين مقصًدا للرياضة 

العاملية بأكملها، حيث 
استضافة البحرين للبطولة 

العاملية مبشاركة أكرث من 50 
دولة.

وقال الرميحي إن البطولة 
فرصة مهمة مثالية للرويج 
للبحرين، ومبا وصلت إليه 

من رقي وتطور عىل مستوى 
الرياضة بفضل ما تحظى به 

من دعم خاص من قبل القيادة 
الرشيدة، منّوًها بالدور املهم 
للوسائل اإلعالمية يف عكس 
الصورة املرشقة واملتطورة 

للرياضة البحرينية، مشريًا إىل 
أن وزارة شؤون اإلعالم سخرت 

كافة الجهود من أجل نجاح 
الجوانب اإلعالمية.

السيد: خطة محكمة لتأمين مرافق البطولة

“اإلعالم” شريك في الحدث العالمي

النقيب محمد السيد

علي الرميحي 

بطولة أقوى رجل بحريني تجتذب 
الجماهير في “االكسبو”

الحضور الجماهيري يتضاعف 

يقود سمو الشيخ 
خالد بن حمد 

آل خليفة الكثري 
من املبادرات 

التي تحظى بدعم 
القيادة الرشيدة 
واملسؤولن عن 

الرياضة البحرينية، 
وتأيت غالبية مبادرات سموه لتعكس االهتام الكبري بفئة الشباب 
واحتضان مواهبهم وتنمية قدراتهم، وخالل السنوات األخرية قام 

سموه بالكثري من هذه املبادرات يف مجاالت مختلفة تهدف لدعم 
الشباب.

ويف خطوة متوافقة مع هذا الجانب أطلق سموه مبادرة جديدة 
هي بطولة أقوى رجل بحريني التي ستقام خالل فرباير من العام 

القادم، واحتضن املعرض املساند للبطولة “االكسبو” ركن خاص 
بهذه املبادرة يتضمن الكثري من املعلومات عنها ويفتح املجال 

خالله للراغبن يف التسجيل وخوض هذه املغامرة.
وللتعرف أكرث عىل محتوى ونظام هذه البطولة فإنها ستكون 

مفتوحة لجميع األعار من الشباب البحريني وتتضمن كذلك الكثري 
من األوزان واأللعاب التي تتميز بالقوة البدنية والجسدية يف تحدي 

خاص يخوضه الشباب بهدف إثبات ذاتهم وقدراتهم الرياضية، 
وتعتمد هذه الرياضة عىل القوة والرسعة والتحمل، خصوًصا أن 

األلعاب والحركات التي متارس فيها ليس لها معيار محدد، أو قانون 
ملزم، فهي تعترب من األلعاب املتغرية واملتعددة الحركات.

يتضاعف عدد الحضور الجاهريي يوًما بعد اآلخر يف أسبوع 
بريف الدويل وبطولة العامل لفنون القتال املختلطة للهواة التي 

تقام منافساتها عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.
وشهدت الصالة حضور جاهريي يف األيام األربعة السابقة 

انطالًقا من حفل االفتتاح حتى منافسات يوم أمس األربعاء.
وعالوة عىل متابعة املنافسات، تحرص الجاهري عىل التجول 

يف “األكسبو” الذي يضم العديد من األركان، واملكان املخصص 
لألطفال، حيث تشهد البطولة حضور العديد من العوائل 

لالستمتاع باألجواء املثالية املصاحبة للبطولة.

ركن الترويج لمسابقة أقوى رجل بحريني
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)وكاالت(: أعط��ى جاريث س��اوثجيت، 
م��درب منتخب إنجل��را، انطباًعا جيًدا 
عن تعادل فريقه الس��لبي أمام الربازيل 
يف الودي��ة الت��ي جمع��ت بينه��ا يوم 
الثالثاء، مؤكًدا أنَّ كبح “راقيص السامبا” 
يف مونديال روسيا سيكون أمرًا “مجهًدا 

للغاية”.
ويف ترصيح��ات صحفية عق��ب املباراة 
الت��ي أقيمت عىل ملع��ب وميبيل، قال 
منتخب  أفض��ل  “واجهن��ا  س��اوثجيث 
بالع��امل، وحققن��ا تع��ادالً جي��ًدا. كبح 
الربازيل س��يكلفنا الكثري يف كأس العامل 

املقبل”.
وُتنه��ي إنجل��را بذل��ك ف��رة التوقف 
الدولية بتعادلني سلبيني، أمام منافسني 

عىل مستوى عال، أملانيا، والربازيل.
وأضاف “إنها أفض��ل منتخبني بالعامل، 
ال ي��زاال متفوق��ني علينا ألنَّه��ا يلعبان 
بطريق��ة واضحة منذ وقت طويل. أمام 
أملاني��ا، كنا أفض��ل يف االس��تحواذ عىل 
الك��رة، ومع الربازيل كنا متوترين بعض 

اليشء لكن يجب اإلشادة بدفاعنا”.
وتاب��ع “من املؤك��د أنَّ الربازي��ل، كان 
الفري��ق األكرث خط��ورة، لك��ن مل تهتز 
ش��باكنا س��واء أمام الربازيل، أو أملانيا، 
وه��ذا يعن��ي أن النظام يعمل بش��كل 
جي��د. لدينا أمور علينا تحس��ينها، لكن 

لدينا أيًضا أمور إيجابية”.
ورك��زت الصحف اإلنجليزي��ة، الصادرة 

أمس عىل املباراة.
وخرج��ت صحيفة “دييل إكس��ربيس” 
بعنوان “األسود الثالثة تتعادل مجددا”، 
وأضاف��ت “ش��باب امل��درب جاري��ث 
س��اوثجيت مينعون ني��ار ورفاقه من 
التس��جيل، لكنه��م فش��لوا يف تهدي��د 

الربازيل”.
وتناول��ت الصحيفة، أيضا خروج إيرلندا 
التصفي��ات بعن��وان “الدمن��اريك  م��ن 

إريكسن ُينهي الحلم األيرلندي”.
أما صحيفة “دييل ستار”، نرشت عنوانا 
يق��ول “أيام مث��رية للج��دل”، مضيفة 
“مقاتلو جاريث يوقفون ملوك السامبا”.
وأش��ارت الصحيف��ة إىل ني��ة م��درب 

تشيليس، أنطونيو كونتي، رفض تدريب 
املنتخ��ب اإليطايل مج��ددا، كا أكدت 
رفأم��ا صحيف��ة “الجاردي��ان”، خرجت 
بعن��وان “ل��ن مت��روا.. إنجل��را توقف 
الربازي��ل”، وأش��ارت إىل تأهل الدمنارك 
إىل كأس الع��امل روس��يا 2018، بعنوان 
“الدمناركي��ون املدم��رون”. ض واتفورد 

التخيل عن مدربه ماركو سيلفا.

كبــح جمــاح البرازيــــــل سيكــون مجهـــًدا

من مواجهة إنجلترا والبرازيل 

تيتي يشيد بمنتخبه
)وكاالت(: 

أشاد أدينور 
ليوناردو 

باتيش “تيتي”، 
مدرب 

منتخب 
الربازيل، بأداء 

العبيه يف 
ودية إنجلرا 
والتي انتهت 

بالتعادل السلبي.
وقال يف ترصيحات صحافية عقب املباراة التي أقيمت عىل 

ملعب وميبيل: “كانت مباراة بني أسلوبني مختلفني ومدرستي 
لعب مختلفتني. لجأت إنجلرا إىل أسلوب الضغط”.

وتابع “كانوا يف انتظار ارتكابنا لخطأ ويبحثون عن هجات 
مرتدة. حظينا بقليل من الفرص عن لقاءات أخرى، لكن هم 

تقريًبا مل يخلقوا أي فرص خطرية”.
ومل تتمكن الربازيل التي فازت )3-1( عىل اليابان الجمعة املاضية، 

من هز شباك إنجلرا وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
وأشار تيتي إىل أنه “إذا كان هناك فريق يستحق الفوز يف هذه 

املباراة فهو الربازيل. تعلمنا اليوم من نواحي فنية يف اللعب أمام 
خط دفاعي مكون من 5 العبني”.

وحول الفرق بني منتخبي إنجلرا، واليابان، ردَّ تيتي “ها فريقان 
لها سات مختلفة: إنجلرا تتمتع مبهارة فنية وبدنية، بينا 

اليابان أكرث رسعة وحركة وبرودة. ها مختلفان متاًما”.

تيتي

)وكاالت(: ي��رى الفرن��يس ألكس��ندر 
الكازيت، مهاجم آرس��نال، أنَّ مباراة 
منتخ��ب ب��الده الودية أم��ام أملانيا، 
والت��ي انتهت بالتع��ادل )2-2(، هي 
األفضل يف مسريته الدولية مع الديوك.
وقال الكازيت يف ترصيحات لصحيفة 
“ليكيب” الفرنس��ية أم��س األربعاء: 
“هذه املباراة هي األفضل يف مس��رييت 

مع منتخب فرنسا”.
وس��جل الكازيت، هديف فرنسا بواقع 

هدف يف كل شوط.
وأض��اف “هذه أول لق��اء ألعب فيها 
مبركز املهاج��م الرصيح. متفاهم جًدا 
مع كلي��ان مبايب، وأنطوين مارس��يال، 

وظهر ذلك بوضوح يف امللعب”.
وأوضح أنَّ “املدرب، ديديه ديشامب، 
طلب منَّا )مبايب، ومارس��يال( التحرك 
باس��تمرار، وتب��ادل املراكز يف الش��ق 
الهجومي، وتطبيق الواجبات الدفاعية 

أيًضا”.

وواص��ل: “أهم يشء يف املب��اراة أنَّني 
ترك��ت انطباًع��ا جيًدا ل��دى املدرب، 
وكان س��عيًدا للغاية باملس��توى الذي 
قدمته وطل��ب مني االس��تمرار عىل 
هذا النحو، ما يجعلني أقرب لالنضام 

ملعسكر الديوك يف مونديال روسيا”.
واختت��م: “لن أمتكن م��ن اللعب مع 
فرنس��ا حتى مارس/آذار املقبل، لذلك 

ه��ديف يف الف��رة املقبلة الع��ودة إىل 
آرسنال وتقديم مس��تويات جيدة يف 

الدوري اإلنجليزي”.
من جهته، أبدى ماري��و جوتزه، نجم 
بوروس��يا دورمتوند، س��عادته بتمثيل 

املنتخب األملاين مجدداً.
وبعود آخر ظهور لجوتزه مع املنتخب 
األملاين، قبل هذه املب��اراة إىل نوفمرب 

2016، عندما تواجه حامل لقب كأس 
الع��امل مع نظ��ريه اإليط��ايل، قبل أن 
يبتعد بسبب معاناته من اضطراب يف 

التمثيل الغذايئ.
وصنع جوت��زه، الذي دخ��ل بدياًل يف 
الش��وط الثاين، ه��دف التعادل الذي 
الدقيق��ة  س��جله الرس س��تيندل يف 

)3+90( من عمر اللقاء.
وق��ال جوت��زه، يف ترصيح��ات نقلها 
موقع “س��بورت1” األملاين: “كان من 
املمكن أن تكون النتيجة أفضل قلياًل، 
لكني س��عيد ألنَّنا أدركنا التعادل قبل 

نهاية املباراة”.
وأضاف نجم بايرن ميونيخ الس��ابق: 
“ش��عوري إيجايب لكوين مع املنتخب 
مرة أخ��رى. لقد متكن��ت من صناعة 
ه��دف ، وه��ذا جع��ل األم��ر أفضل 
بكثري”. وأتم صاحب ال�25 عاًما: “لقد 
كانت مباراة فرنس��ا خطوة هامة من 
أجل عوديت إىل املانشافت مرة أخرى”.

)وكاالت(: ق��ال اج��ه هاريده مدرب 
الدمنارك، إنَّ فريقه سيذهب ملونديال 
روس��يا، وهو ميتلك واحًدا من أفضل 
10 العب��ني بالع��امل، وهو كريس��تيان 
إريكس��ن، بعدما أحرز العب وس��ط 
توتنهام، 3 أهداف يف فوز بالده )5-1( 

عىل أيرلندا.
وتأهلت الدمنارك، إىل نهائيات روسيا 
بش��كل رائع يف دبلن، بع��د التعادل 
ب��دون أهداف ع��ىل أرضها يف ذهاب 

ملحق التصفيات.
وقال هاري��ده يف مؤمتر صحايف: “كل 
الف��رق التي ستش��ارك يف كأس العامل 
متتلك نجوًم��ا لديها القدرة عىل صنع 

الفارق، وكريستيان أظهر ذلك”.

وأضاف “ه��و بالتأكيد من بني أفضل 
10 العبني بالعامل. ش��اهدنا ذلك ضد 
ا ه��و أحد أفضل  ريال مدري��د، ورمبَّ
الالعب��ني يف مركزه بأوروبا حالًيا. لديه 
القدرة عىل تس��جيل األهداف وصنع 

األهداف، والعثور عىل مساحات”.
كان إريكس��ن تألق وس��جل هدًفا يف 
فوز توتنهام ع��ىل ريال مدريد )3-0( 

بدوري أبطال أوروبا.
يس��تطيع  م��دى  أي  إىل  وبس��ؤاله 
املنتخ��ب الدمناريك التق��دم يف كأس 
الع��امل، قال هاري��ده، إنَّ ذلك يعتمد 
ع��ىل القرعة، لكنَّه أضاف أنه يريد أن 
يتطور فريقه، ويلعب كرة قدم أفضل.
ا بالنس��بة أليرلندا فالوضع مختلف  أمَّ

متاًما.
وبع��د أداء قوي وتنظيم ممتاز قبل 4 
أيام، والتقدم مبكرا يف مباراة الثالثاء، 
انهار الفريق متاما ليرك املدرب مارتن 

أوني��ل، ُيواج��ه أس��ئلة صعب��ة حول 
خططه وتغيرياته بني الش��وطني، وما 

إذا كان العبوه تأثروا بالضغوط.
وقال أونيل يف مؤمتر صحفي: “أش��عر 
بحزن شديد ألن قبل عدة أيام كافحنا 

بقوة يف كوبنهاجن”.
وأضاف “الهدفان اللذان اهتزت بها 
ش��باكنا يف غضون دقيقت��ني )لنتأخر 
1-2( أثرا علينا بش��دة. الهدفان جاءا 
بطريق��ة س��هلة. الفريق خ��ر أمام 

منافس كان أفضل فنًيا منا”.
وأش��ار أوني��ل، إىل أنَّه م��ا زال ينوي 
التوقيع عىل عق��د جديد ملدة عامني 
مع االتحاد األيرلن��دي لقيادة الفريق 

يف تصفيات بطولة أوروبا 2020.

)وكاالت(: أك��د خورخي س��امباويل، 
املدي��ر الفن��ي ملنتخ��ب األرجنتني، 
مفاجئة  بنتيج��ة  الخس��ارة  عق��ب 
)4-2( أمام نيجريي��ا يف مباراة ودية 
استعدادا لكأس العامل 2018 بروسيا، 
أن قلق��ه األكرب عندم��ا يكون فريقه 

متأخرا يف النتيجة.
املؤمت��ر  خ��الل  س��امباويل  ورصح 
الصح��ايف عق��ب اللق��اء: “الفري��ق 

لدي��ه الق��درة واإلمكان��ات الفردية 
التي متنح��ك الثقة يف أنك س��تعود 
يف النتيجة ب��أي وقت إذا ما حدثت 
مث��ل هذه املواقف. م��ا يقلقني هو 
ما حدث اليوم، ولكن حس��نا، نعرف 
أن ه��ذه هي النق��اط الت��ي علينا 

تحسينها”.
وأضاف: “حاولن��ا العودة يف النتيجة 
ولك��ن مل تك��ن لدين��ا نف��س قدرة 

الش��وط األول، حيث كانت الفوارق 
كبرية، وأعتقد أن األرجنتني استحقت 

نتيجة أفضل”.
وكان األلبيسيليستي متقدما بهدفني 
نظيفني، ثم قلص��ت نيجرييا الفارق 
يف الش��وط األول، قب��ل أن تنقل��ب 
األمور متاما ملنتخب القارة الس��مراء 

يف الشوط الثاين ليسجل 3 أهداف.
وأوض��ح: “لعبن��ا مبس��توى مرتف��ع 

للغاية يف الشوط األول، وكنا نستحق 
التق��دم بفارق 4 أهداف. س��نجري 
تقييا مس��تمرا قبل املونديال. هذه 
تقييم  إمكاني��ة  املباري��ات متنحن��ا 

األمور والخروج بنتائج”.
إال أن س��امباويل أب��دى تفاؤل��ه يف 
الوقت ذاته وأكد أن األرجنتني ميكنها 
التغلب عىل أي منافس عندما تكون 

يف مستواها الطبيعي.

المبــــــــاراة األفضــــــــل

إريكســـــــن “الُمدمـــــر”

قلـــــــق سامباولـــــــي

ألكسندر الكازيت

كريستيان إريكسن

لوكاكو يدخل التاريخ 
)وكاالت(: أصبح روميلو 
لوكاكو مهاجم مانشسر 

يونايتد، الهداف التاريخي 
لبلجيكا بعمر 24 عاما بعدما 

سجل هدًفا ليقود منتخب 
بالده للفوز 1 -صفر عىل 

اليابان يف مباراة ودية لكرة 
القدم يف بروج. ووضع لوكاكو 

الكرة برضبة رأس بسهولة 
داخل الشباك بعد متريرة 

عرضية من نارص شاذيل لريفع 
رصيده إىل 31 هدفا يف 65 

مباراة. 
ومددت بلجيكا سجلها الخايل 

من الهزمية إىل 15 مباراة 
إذ كانت هزميتها األخرية 

أمام إسبانيا يف مباراة ودية 
يف سبتمرب من العام املايض. 

ويعاين لوكاكو من ندرة 
األهداف مع الشياطني الحمر، 

خالل اآلونة األخرية.

“متورط” أرجنتيني يلقى حتفه  
)وكاالت(: لقى اليخاندرو ديلهون، وهو مسؤول أرجنتيني سابق، ارتبط 
اسمه بفضيحة االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا”، حتفه يف حادث قطار 

عىل أطراف العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس.
وتشتبه السلطات القضائية يف إمكانية انتحار ديلهون.

وكشفت صحيفة “ال ناسيون” األرجنتينية أن الرئيس التنفيذي لرشكة 
تورنيوس كومبيتنسياس للتسويق وبث املباريات، اليخاندرو بورزاكو، 
اعرف أمام القضاء األمرييك أمس بأنه دفع رىش مالية بلغت 4 ماليني 

دوالر إىل مسؤولني سابقني يف حكومة كريستينا كريشيرن، رئيسة األرجنتني 
السابقة. وكان كال املسؤولني يعمالن يف برنامج “كرة قدم للجميع” برعاية 

الحكومة األرجنتينية، الذي كان ميتلك الحقوق الحرصية لبث مباريات كرة 
القدم األرجنتينية.

كان اليخاندرو ديلهون، 52 عاًما، هو أحد هذين املسؤولني، وهو من لقي 
حتفه يف الحادث، بعد ساعات من اعرافات بورزاكو، أمام القضاء األمرييك.

واستجوبت الرشطة األرجنتينية سائق القطار الذي تسبب يف مقتل 
املسؤول السابق، حيث أقر أنَّه رأى ديلهون يعرب خط السكك الحديدية.

أزمة أوباميانج
)وكاالت(: أبرزت الصحافة األملانية، الصادرة أمس األربعاء، تعادل 

املانشافت مع فرنسا، بهدفني ملثلها يف املباراة الودية عىل ملعب راين 
إيرنجي ستاديون مبدينة كولن. وحافظ املنتخب األملاين عىل سجله الخايل 
من الهزائم يف عام 2017، إذ مل يتذوق طعم الخسارة ل� 21 مباراة متتالية.

وعنونت صحيفة بيلد عن ذلك قائلة “ستيندل ينقذ السجل املثايل للمدرب 
يواكيم لوف”، يف إشارة إىل تسجيل مهاجم بوروسيا مونشنجالدباخ لهدف 

التعادل يف الثواين األخرية من اللقاء.
وتصدر الجابوين أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورمتوند، غالف الصحيفة، 

حيث تحدث عن أزمة غيابه عن التهديف يف املباريات األخرية.
كا استعرضت الصحيفة، ترصيحات إمييل فورسبريج، نجم اليبزيج 

ومنتخب السويد، حول معجزة تأهل بالده إىل كأس العامل عىل حساب 
إيطاليا.

سقوط أجويرو 
)وكاالت(: أصدر نادي 

مانشسر سيتي، بياًنا رسمًيا 
حول اإلصابة التي تعرَّض لها 
مهاجمه األرجنتيني سريجيو 

أجويرو، خالل مواجهة 
منتخب بالده أمام نيجرييا 

والتي انتهت بخسارة التانجو 
)2-4(. وقال مانشسر سيتي 
يف بيان رسمي أمس األربعاء، 

إنَّ “أجويرو تعرَّض إلغاء 
بسيط خالل مباراة نيجرييا 

الودية، وتم نقله للمستشفى، 
وسيعود إىل مانشسر بعد 

انتهاء فرة التوقف الدويل”.
وتابع: “الفحوصات الطبية 

تؤكد أنَّ الالعب مل يفقد 
الوعي، لكنه فقد اتزانه 

وسقط، وسيخضع للمزيد من 
الكشف ملعرفة موقفه من 
خوض مباراة ليسر سيتي 

املقبلة بالدوري اإلنجليزي”.



اأعل���ن كالوم املنت���ج التنفيذي لأف���ام “جيم�س 
بوند لهيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�س���ي( اأن 

فريق عمل هذه ال�سل�س���لة يرغب يف اأن ي�ستمر 
دانيال كريج يف اأداء دوره كاأ�س���هر جوا�سي�س 
بريطاني���ا، بالرغم من اإعان املمثل ال�س���هري 
يف وق���ت �س���ابق اأن���ه يف�س���ل قط���ع �رشايني 
مع�سميه على تقم�س هذه ال�سخ�سية جمدداً.

وق���ال ماكدوجال اإن كريج البالغ من العمر 
48 عاماً هو “بالتاأكيد اخليار الأول...”، م�س���يفاً 

القول: “�سنحب اأن يعود دانيال للعب دور بوند.”
لكن ما اأثار الت�س���اوؤل هو اأنه يف العام املا�سي قال كريج 

اإنه تخطى هذا الدور بعد انتهاء ت�س���وير اأحدث فيلم “Spectre”، الذي 
جمع 880 مليون دولر يف اأرجاء العامل.

وتلقى كريج اإ�سادة وا�سعة جراء اإ�سافته املزيد من الروح اإلى �سخ�سية اجلا�سو�س 
الأنيق على مدى اأربعة اأفام بدءاً بفيلم “ Casino Royale “عام 2006.

طرح، الإعان الرتويجي الر�سمي لفيلم “تايجر 
زيندا ه���اي”، الذي يعد تكمل���ة لفيلم “اإيك ذا 

تايجر”، اأحد اأ�سخم اإنتاجات بوليوود واأكرثها 
حتقيق���اً للمبيع���ات يف �س���باك التذاكر. ومن 
املقرر عر�س الفيلم ب�سالت ال�سينما يف 22 

دي�سمرب املقبل.
وتعد م���دة ت�س���وير فيلم “تايج���ر زيندا 

ه���اي”، من بطولة النجم �س���لمان خان، والنجمة 
كاترينا كايف، ومن اإنتاج �رشكة “اأفام يا�س راج”، 

هي الأطول بني الأفام الروائية الطويلة التي �سورت 
يف العا�سمة اأبوظبي، اإذ ا�ستغرق ت�سويره 70 يوماً، وعمل على اإنتاجه كادر �سخم 

�س���م 300 �س���خ�س من الهند والوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة ومنطقة 
ال�رشق الأو�س���ط و�س���مال اإفريقيا. وقامت “توفور 54” و”اأفام يا����س راج” ببناء موقع 

خارجي لت�سوير الفيلم، م�ساحته 20 األف مرت مربع.

الخيار األول

“تايجر زيندا هاي” 

برنس

ك�سفت املمثلة الأمريكية ال�سهرية ميغان فوك�س، يف تقارير اإعامية، اأنها ل تظن اأن ج�سمها 
ي�س���تطيع احلم���ل للمرة الرابعة، حيث اأكدت قائلة: “ل اأعتقد اأن ج�س���مي �س���يتحمل هذا”. ومن 
املعروف اأن النجمة ميغان متار�س التمارين الريا�سية يومياً من خال دورة متوا�سلة مدتها 45 
دقيقة لت�سغيل الع�سات كافة وتليني اجل�سم، وكما حتر�س فوك�س على ممار�سة ريا�سة رفع 

الأثقال، تركب الدراجات الهوائية وترك�س بانتظام.

لة
ام

 ش
ية

ياس
 س

ية
وم

ي

ك�سف “مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل”، بدورته 
الرابع���ة ع�رشة، عن اأحد ع����رش فيلماً جديداً م���ن امُلنتظر 
عر�س���ها �س���من برنامج “�س���ينما العامل”. و�س���يعر�س 
الربنامج جمموعة اأفام ملخرجني عامليني وم�سهورين 
تهدف اإلى اإمتاع اجلمهور، وا�سطحابه يف رحلة ل ُتن�سى، 

عرب الثقافات العاملية املتنوعة. 
 THE SEEN وت�س���مل املجموعة اجلديدة فيل���م
AND UNSEEN للمخرج���ة الإندوني�س���ية “كامي���ا 
اآنديني”. يروي فيلمها الروائي الطويل الثاين عن ق�سة 
تواأم متماثل، “تانرتي” و�س���قيقها “تانرتا” يف العا�رشة 
من عمرهم���ا. تواجه ال�س���بية مر�س �س���قيقها املزمن، 
ال���ذي يجربه عل���ى النع���زال يف غرفة يف م�س���فى. ومن 
الدمن���ارك، يعر�س املخرج “جانو�س ميتز بيدر�س���ني” 
فيلمه الأحدث BORG MCENROE ويتناول ق�سة 
“بيورن بورغ، اأحد اأبرز الإيقونات العاملية يف ريا�س���ة 
التن�س، وعن مناف�س���ه الأكرب، ال�س���اب “جون ماكرنو”، 

املوهوب، وامل�ساغب وع�سبي املزاج. 
وي�س���ارك املخرج الفرن�س���ي “اإكزافي���ه لوغراند” 
احلا�س���ل على “جائزة الأ�س���د الف�س���ي لأف�سل خمرج” 
يف “مهرجان فيني�س���يا ال�س���ينمائي” يف ه���ذا العام عن 
الدرام���ا العائلية العاطفي���ة )CUSTODY(، وتعود 
املخرجة ال�س���عودية “هيفاء من�سور” اإلى املهرجان مع 
فيلمها الروائي الث���اين )MARY SHELLEY( بعد 
عر�س���ه العاملي الأول يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي. 
ولأول م���رة يف املهرج���ان، ين�س���م املمث���ل واملخ���رج 
والكات���ب واملنتج املر�س���ح جلائ���زة الأو�س���كار “روب 
رايرن” م���ع فيلم���ه )SHOCK AND AWE( عقب 
عر�سه العاملي الأول يف “مهرجان زيورخ” ال�سينمائي، 

والذي حاز على اإ�سادة واإعجاٍب كبريين من اجلمهور. 
وي�س���ارك املخرج املرم���وق “�س���اميون كورت�س” 
 GOODBYE CHRISTOPHER( بفيلم���ه 
ROBIN( م���ن بطول���ة املمثلة امل�س���هورة “مارجرت 
روب���ي” و”دومين���ال جلي�س���ون” )املع���روف من خال 
�سل�س���لة اأفام هاري بوتر(. ومن اإيران، ين�س���م املخرج 
“حممد حمزة” مع فيلمه الأحدث )AZAR( من بطولة 

املمثل���ة واملخرجة والكاتب���ة الإيرانية “نيكي كرميي”. 
وين�س���م املمثل والكاتب واملخ���رج جيم�س فرانكو اإلى 
 THE( املهرج���ان بفيلم ال�س���رية الذاتي���ة الكوميدي
DISASTER ARTIST(، ال���ذي ن���ال اإ�س���ادة عن���د 
عر�س���ه الأول عاملياً يف “مهرجان �س���اوث باي �س���اوث 
وي�س���ت” ويف “مهرجان تورنتو ال�سينمائي” موؤخراً. حاز 
الفيلم على “جائزة ال�س���دفة الذهبي���ة” من “مهرجان 
�سان �سبا�ستيان ال�سينمائي”، وهي اأهم جائزة من اأكرب 

مهرجان عاملي باللغة الإ�سبانية. 
يتع���اون املخ���رج الإ�س���رتايل كريغ جيلي�س���بي مع 
اأيقونة هوليي���ود املمثلة مارغوت روبي لي�رشدا ق�س���ة 
تونيا هاردين���ج، متزجلة جليد بارعة، يرتفع م�س���تواها 
ويعلو �س���اأنها يف الت�س���نيف الأمريكي لأبط���ال التزلج 
 .)I، TONYA(  “ فيل���م  يف  وذل���ك  اجللي���د،  عل���ى 
وي�س���ارك املخرج اليوناين املر�س���ح جلائزة الأو�سكار، 
 THE( يورغو����س لنثيمو����س” م���ع فيلمه الأح���دث“
KILLING OF A SACRED DEER(، من بطولة 
عدد من ممثل���ني هوليوود امل�س���هورين مثل “نيكول 
كيدم���ان” و”كول���ن فاريل” الذي ي���وؤدي دور الدكتور 
“�س���تيفن مرييف” جراح القلب ال�سهري، الذي يعي�س يف 
من���زل مثايل مع زوجته وطفليهما. يرتب�س بتلك احلياة 

الرغيدة التي يعي�سها الطبيب، مراهق يتيم الأب يدعى 
“مارت���ن”، حيث ُيقحم نف�س���ه يف حياة اجل���راح تدريجًيا 
وبطرق �رشيرة. نال الفيلم اإ�س���ادة وتقييم عاليني منذ 
عر�س���ه الأول يف “مهرجان كان ال�س���ينمائي”، وحاز عنه 

على “جائزة اأف�سل �سيناريو. 
وعق���ب النجاح الذي حققته يف مهرجان”فيني�س���يا 
ال�سينمائي”، وفوزها بجائزة امل�ساهدين لأف�سل فيلم 
وجائ���زة النقاد، تن�س���م املخرجة الأرجنتيني���ة “ناتاليا 
HUN T( اإل���ى املهرجان لتعر�س فيلمها ” لااراجو
ING SEASON(. واأ�س���ار م�س���عود اأمراهلل اآل علي، 
املدي���ر الفن���ي للمهرج���ان” اإل���ى اأن برنامج “�س���ينما 
العامل” ْيعد من اأكرث الربامج �سعبية يف املهرجان، حيث 
اأنه “يجلب اأف�سل الأفام العاملية الأكرث ترقباً من قبل 
جمهور املهرجان”. واأ�س���اف “اإن���ه لي�س برناجماً لأفام 
هولي���وود فح�س���ب، بل هو من�س���ة هام���ة لعر�س جميع 

الأعمال العاملية املميزة والغنية.”
وم���ن جانب���ه، قال نا�س���ني موديل، مدي���ر “برنامج 
�سينما العامل” باأن هذا الربنامج “يقرب بني الثقافات 
املختلف���ة ويعر�س جلمهور املهرجان يف دولة الإمارات 

اأعمالً �سينمائية قلما جتد فر�ستها يف دور العر�س”.
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اإعداد: طارق البحار

“هارلي كوين”

أنيستون تعود 
للتلفزيون بعد 14 عامًا

حققت املغنية الكولومبية �س���اكريا جناحاً مدوي���اً باأغانيها 
باللغ���ة الإنكليزية، مثل “وينيفر، ويريف���ر” )يف اأي وقت، يف اأي 
مكان( و”هيب�س دونت لي” )الأرداف ل تكذب(... لكن يبدو اأنها 

ل ت�ستطيع التعبري عن بع�س الأمور اإل بلغتها الأم )الإ�سبانية(.
وقالت �س���اكريا، يف ت�رشيح���ات للن�س���خة الأملانية من جملة 
“كوزموبوليتان”: “امل�س���اعر احلقيقية ل اأ�ستطيع التعبري عنها 
�س���وى بالإ�س���بانية”. وذكرت املطربة البالغة من العمر 40 عاما 
اأن األبومه���ا اجلديد “اإلدورادو” والذي يعني بالعربية )امُلذهب( 
يع���زز اأ�س���ولها الاتينية، حي���ث تغني في���ه باللغة الإ�س���بانية، 
وقال���ت: “اأنا يف ه���ذا الألبوم فنان���ة اأمريكية لتيني���ة. وهذا اأمر 
ذو قيم���ة بالن�س���بة اإيل”. وم���ن ناحية اأخرى، ذك���رت اأنها تغريت 
كث���ريا بزواجها من لعب كرة القدم املحرتف يف نادي بر�س���لونة 
واملنتخب الإ�س���باين جريارد بيكيه واإجناب طفليها، وقالت: “يف 
املا�س���ي كانت كل الأم���ور تدور حويل فق���ط، الآن تلعب اأ�رشتي 
ال�س���غرية الدور املحوري”. واأو�س���حت اأنها �سعيدة بهذا الواقع 
اجلدي���د، وقال���ت: “مل اأعرف لفرتة طويلة �س���يئا �س���وى العمل، 
لأنني بداأت �س���ريتي الفنية منذ ال�س���غر”، م�س���يفة اأنها اأ�س���به 
ببدوية جتوب العامل، مو�س���حة يف املقابل اأنها ل تريد ال�ستغناء 

عن هذه الفرتة، لأنها تعلمت وعا�ست فيها الكثري.

ي�سار اإلى اأن �ساكريا ا�سطرت لإلغاء حفلها يف مدينة كولونيا 
الأملاني���ة التي كان���ت مقررة، اأم�س، والتي كانت �ست�س���تهل بها 
جولتها العاملية، ب�س���بب الإ�سابة يف الأحبال ال�سوتية. واعتذرت 
املطربة عن اإلغاء احلفل على �س���فحتها على الإنرتنت، وح�سابها 
ال�سخ�سي على مواقع التوا�سل الجتماعي، واأعلنت اأنها �ستحدد 
موعداً جديداً للحفل قريباً. من جانب اآخر، اأُدرج ا�س���م �ساكريا يف 
ت�رشيب���ات “اأوراق اجلنة”، بعد ك�س���ف اأنها نقلت 30 مليون جنيه 

اإ�سرتليني من الأموال اإلى �رشكة يف اخلارج يف مالطا.
ويعترب ا�س���م �س���اكريا هو الأحدث يف قائمة امل�ساهري، التي 
ك�س���فت عن ا�س���تخدام م���اذات �رشيبية يف اخل���ارج، بعد ت�رشيب 
1.34 مليون ورقة اإلى ال�س���حف الأملانية هذا الأ�س���بوع. وُتعرف 
�رشك���ة “مالطا تورني�س���ول ليمتد” يف جزيرة مالطا املتو�س���طية، 
بحوافزها ال�رشيبية، واأن �س���اكريا هي امل�س���اهمة الوحيدة بهذه 
ال�رشكة، وفقا ل�س���حيفة “ديلي ميل” الربيطانية. ي�س���ار اإلى اأن 
املغنية قامت بتحويل مبالغ مالية قدرها 31.6 مليون يورو اإلى 
مالطا ولوك�س���مبورغ باعتبارها حقوقا للموؤلف، واأخفت امتاكها 
لعقارات بجزر الباهاما. وكان راأ�س���مال ال�رشكة اأقل من 3 مايني 
جنيه اإ�س���رتليني، ولكن الأ�س���هم امل�س���احبة املقابلة لاأ�س���ول 
املو�سيقية والعامات التجارية قدرت مببلغ 31.6 مليون يورو.

لمهرجان دبي السينمائي

11 فيلمًا تضاف إلى قائمة أفالم برنامج سينما العالم 

شاكيرا: “إلدورادو” يعزز أصولي األميركية الالتينية

افتتح معر�س عن مغني البوب الأمريكي 
املوؤث���ر برن����س يف لن���دن، بع���د ح���وايل عام 
ون�س���ف العام من وفات���ه، ويعر�س معر�س 
“ماي ني���م اإز برن�س” )ا�س���مي برن�س( مئات 
املف���ردات الت���ي جمعه���ا املغن���ي وال�س���اعر 
املتعدد العزف على الآلت يف �س���يعته “بايزيل 

بارك” يف ميني�سوتا بالوليات املتحدة.
O2 Ar T ةممن بني املعرو�سات املطروحة يف �سال
na بلن���دن اآلت مو�س���يقية مث���ل “كاود جيتار” ال�س���هري وخزانة 
املاب����س الباهظ���ة من فيلم “بربل ري���ن” وكذلك مفردات اأخ���رى متنوعة من املاب�س 
الت���ي ارتداها برن����س يف مقاطع فيدي���و وعرو�س على امل����رشح. وتعر�س اأي�س���اً جوائز 
مو�س���يقية واأ�س���عار مكتوبة بخط اليد، ويف قلب املعر�س يوجد م�رشح على �سكل الرمز 
الذي ا�ستخدمه برن�س على األبوماته خال الفرتة من 1993 اإلى 2000 عندما كان ي�سار 

اإليه بالفنان الذي كان يعرف �سابقا “بربن�س”.

Warner Bros Pi T  ععاق���دت املمثل���ة مارجوت روبي م���ع �رشك���ة
tures، لإنت���اج عدد من الأفام تك���ون هي بطلتها الأولى، وذلك بعد 

.Suicide Squad النجاح الذي حققته يف فيلمها الأخري
واتفق���ت املمثل���ة، البالغة من العم���ر 26 عاًما، على بطولة 
فيلم���ني جديدي���ن من اإنت���اج ال�رشك���ة؛ الفيل���م الأول خا�س 
 ،Suicide Squad ب�سخ�س���ية “ه���اريل كوين” يف فيل���م
ال���ذي حقق جناح كبري وجت���اوزت اإيرادات���ه 700 مليون 
جني���ه، و�س���تقوم “روبي” ب���دور منت���ج تنفيذي اأي�ًس���ا 
للفيل���م اجليد. وفيما يخ�س الفيل���م الثاين فهو ماأخوذ عن 
رواي���ة Queen Of the Air للموؤلف دين جن�س���ن. ويعد هذا 
التفاق مبثابة منح فر�س���ة للبطولة الن�س���ائية يف اأفام ال�رشكة، 

.The Hollywood Reporter بح�سب ما ذكر موقع

اأعلنت �رشكة اآبل خو�سها جتربة الإنتاج التلفزيوين، 
م���ن خال م�سل�س���ل جديد ي�س���ارك يف بطولته كا من 
ويع���د  اأني�ستونويذر�س���بون،  جينيف���ر  النجمت���ني 
امل�سل�س���ل ه���و الأول من ب���ني امل�س���اريع التي 
تنتجها اآبل. امل�سل�سل �سيكون كوميدياً يتناول 
اأحد برامج العرو�س ال�سباحية يف مدينة نيويورك، 
وم���ن املق���رر اأن يتك���ون من مو�س���مني، كل منهما يحت���وي على 10 
حلقات. وامل�سل�س���ل فكرة مي�س���يل اإلينربج رئي�س الدراما ال�سابق يف 
�سبكة HBO، ويقوم بكتابة ال�س���يناريو جاي كار�سون، كما ت�سارك كل 
من جينيفر اأني�ستون وري�س ويذر�سبون كمنتجني تنفيذيني يف امل�سل�سل، 

وقد خ�س�ست اآبل مليار دولر من اأجل اإنتاج العمل.

خا�ص
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تتم�س���ك الفنان���ة الأردني���ة مي����ص حم���دان برق����ص 
“ال�سال�س���ا”، وب���داأت تظهر تط���وراً يف اإتقان املهارات يف 
ه���ذا املجال، لدرجة اأنها اأ�س���بحت متلك جراأة كاملة لتن�رش 
عرب �سفحتها على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي، مقطع 
فيديو تظه���ر فيه وهي توؤدي اإحدى الرق�س���ات، وتعلق: 

“اأتابع درو�ص ال�سال�س���ا و�رشت اأف�س���ل، واملقبل كثري”. 
وكان���ت مي�ص قد �س���اركت اأخرياً يف م�سل�س���ل “�س���يء من 
املا�س���ي”، من اإخراج ح�سام حجاوي، و�سيناريو رول احلجة 
وحوارها، واإنتاج موؤ�س�س���ة ع�سام حجاوي للإنتاج والتوزيع 

الفني

  للتوا�سل:  )ق�سم املنوعات: 17111479(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(

tariq_albahhar

 نوفمبر 16 

636
يدخلون  امل�سلمون   
مدينة بعلبك يف لبنان 
بعد عقد ال�سلح بني 
اجلراح  بن  عبيدة  اأبو 
وخ���ال���د ب���ن ال��ول��ي��د 

وبني اأهلها.

 1626
 الهنود احلمر يبيعون 
ج����زي����رة م��ان��ه��ات��ن 
بقيمة  قما�ص  مقابل 

24 دولراً.

1869
ا�سماعيل  اخل��دي��وي   
عهد  يف  م�����رش  وايل 
ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
و����س���ل���ي���ل الأ���������رشة 
ال���ع���ل���وي���ة ي��ف��ت��ت��ح 
ر�سميا قناة ال�سوي�ص 
يف  مهيب  احتفال  يف 
الإ�سماعيلية  مدينة 
با�سمه  �سميت  التي 
من  كبري  ع��دد  ح�رشه 
اأوروب��ا  واأم���راء  ملوك 

يف ذلك الوقت.

1917
ال����ربي����ط����ان����ي����ون   
يافا  على  ي�سيطرون 
ويجلون  فل�سطني  يف 

العثمانيني منها.

 1955
ملك  اخل��ام�����ص  حممد 
امل���غ���رب ي���ع���ود من 
اإلى  مبدغ�سقر  منفاه 

الرباط.

مسافات

الغائب نموذج للمبدع البحريني بمجال النحت

مديرة “الثقافة” تفتتح معرض رئيس جمعية الخزافين

شيماء سبت لـ أحالم:
أنت مثال للمرأة الخليجية

البسام علي 
مثقف في 

“شاليه” أوال 

 حر�س����ت النجمة �س����يماء �س����بت، على دعم الفنانة اأح����لم، بعد قرار ان�س����حابها من 
برنامج اكت�ساف املواهب الغنائية “ذا فوي�ص”، الذي �ساركت فيه كع�سو جلنة حتكيم، 

وا�ستبدالها بالفنانة نوال الكويتية.
وغردت “�س����بت” عرب ح�سابها ال�سخ�سي على موقع “تويرت”، موجهة ر�سالة دعم 
ل����� “امللك����ة”، وكتبت :”نفتخر فيج ونع����رف حبج لبلدج انتي مث����ال للمراأة اخلليجية 

الأ�س����لية الوافية وطول عمرج في����ج اخلري للقريب والبعيد ما ق�رشتي والكل ي�س����هد لج 
اختنا ومننا فينا و�س����دة وتزول يالغالية وكل �سامت له يوم ول يهمج كل اللي يحبوجن 

يعرفون معدجن الطيب يا عمري كلنا اأحلم”.
واأعلنت “MBC” عن تعديلت قد طراأت على الربنامج، حيث مت ا�ستبدال النجمة 

اأح����لم بالفنانة ن����وال الكويتية، والت����ي اأعربت عن �س����عادتها البالغة للن�س����مام ل�”ذا 
فوي�ص” مبو�س����ه الرابع عرب ح�س����ابها ال�سخ�س����ي على “تويرت”، مغردة :” اأ�سكر اإدارة 
 the على دعوتهم الكرمية مب�س����اركتي كاأحد اأع�س����اء اللجنة يف برنامج mbc �قناة ال

voice، �سعيدة بالدعوة”.

“الثقافة” تنظم أمسية موسيقية لفرقة باولو فريسو 

بالتع����اون م����ع �س����فارة اجلمهورية الإيطالي����ة مبملكة 
البحري����ن، وبدع����م م����ن �رشك����ة اخللي����ج للبرتوكيماوي����ات 
)جيب����ك(، تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار يف ال�س����اعة 
الثامنة من م�س����اء اليوم اخلمي�ص اأم�س����ية مو�سيقية لفرقة 
باولو فري�سو الرباعية، وذلك على خ�سبة ال�سالة الثقافية، 

بدعوة عامة.
هذا وميتلك باولو فري�سو موهبًة اإبداعيًة خلقًة ونبوًغا 
مو�س����يقًيا، ويعد اأحد اه����م عازيف البوق واأبرز مو�س����يقيي 
اجلاز على ال�س����احة الفنية الإيطالية. قائمة األبوماته ت�سم 
م����ا يزيد ع����ن 130 عنوانا، ت����رتاوح اأغانيه بني مو�س����يقى 
اجل����از املعا�����رشة والكل�س����يكية، وب����ني الرق�����ص ومزيج 

مو�سيقى اجلاز/ ال�سعبية الفلكلورية.
يق����دم ه����ذا احلف����ل املو�س����يقي ال����ذي جن����وم اجلاز 
الإيطالي����ني: باولو فري�س����و )عل����ى اآلة الب����وق(، بيبو فريا 
)الغيت����ار الإلك����رتوين(، باولينو دال بورت����ا )الكونرتبا�ص 

ال�سوتي(، و�ستيفانو بانيويل )الطبول(. 
وعلى �س����عيٍد مت�س����ل، ف����اإن فعاليات احل����ي الثقايف 
م�س����تمرة ومتنوع����ة، حيث ل ي����زال مركز الفنون يحت�س����ن 

معر�����ص الفنان����ة البحرينية اأريج رجب ال����ذي يحمل عنوان 
)بل ح����دود(، وذلك حتى 23 نوفمرب اجل����اري، حيث يفتح 

اأبوابه يومياً من 9 �سباحاً اإلى 8 م�ساًء. 
حي����ث يق����دم املعر�����ص جمموع����ة م����ن اأح����دث اأعمال 
الفنانة ال�س����ابة، اإذ ي����ربز املعر�ص نح����و 20 لوحة من اآخر 
الأعم����ال للفنان����ة اأريج رج����ب، وذلك من خلل �س����رب اأغوار 
�سخ�س����ية الأل����وان الكامنة وطبيعة ال�س����وء واحلركة. ومن 
خ����لل املعر�ص تاأخ����ذ الفنان����ة اأريج رج����ب املتلقني اإلى 
ع����وامل الألوان التكميلية، وتتلم�ص م����ع الهواج�ص املرئية 

واللمرئية.
فيما ي�ست�س����يف بهو م�����رشح البحري����ن الوطني كذلك 
عم����لً فنياً تركيبي����اً بعنوان )هو( للفن����ان العراقي مهدي 
مط�����رش، اإذ يقام املعر�ص بالتعاون م����ع دار البارح للفنون 
وال�س����فارة الفرن�س����ية وي�س����تمر حتى 30 دي�سمرب القادم. 
ويقدم معر�ص “هو” عملً تركيبياً يتيح التفاعل مع الزوار 
حيث ا�ستوحى الفنان العمل من الر�سم والنحت والهند�سة 

املعمارية.

أميرة محمد 
تصور دورها في 
“روز باريس”

جريمة قتل ومشاهد مسرحية

Murder on the Orient Express لعشاق الجريمة الكالسيكية

و�س���لت املمثلة البحرينية اأمرية حممد 
اإل���ى الكويت، لت�س���وير دوره���ا يف الدراما 
الجتماعية اجلديدة )روز باري�ص(. وك�سفت 
اأمرية ملوقع اجلريدة اللكرتوين اأنها جت�ِسد 

�سخ�سية “فتون” يف العمل.
م�سل�س���ل “روز باري����ص” م���ن تاألي���ف 
�س���حاب، واإخ���راج حم���د البدري، وي�س���ارك 
يف بطول���ة العم���ل كوكبة من جن���وم الدراما 
اخلليجي���ة، اأبرزه���م: فخري���ة خمي����ص، هيا 

عبدال�س���لم، انت�سار ال�رشاح، اأحمد ال�سلمان، 
طيف ومي عبداهلل، عبداهلل الباروين، حممد 
العل���وي، فاطم���ة احلو�س���ني، فه���د البناي 

وغريهم.
ُيذك���ر اأن اأمرية تتواجد هذا العام بقوة 
يف الدرام���ا الكويتية، حيث انتهت منذ اأيام 
من ت�سوير دورها يف م�سل�سل “اأماين العمر” 
للكاتب حممد الكندري، ومن اإخراج ح�س���ني 
احلليب���ي، واإنتاج املجموع���ة الفنية للمنتج 

با�سم عبدالأمري. ويلعب بطولة امل�سل�سل 
نخبة من النجوم، منهم: هنادي الكندري، 
اأم���رية حممد، غدير ال�س���بتي، اإلهام علي، 
زينب غازي، �س���ابرين بور�س���يد، لطيفة 

املجرن، في�سل بوغازي، نواف النجم.
وي�س���هد امل�سل�س���ل ع���ودة جدي���دة 
للفنان���ة البحريني���ة اأمرية حمم���د للدراما 
الكويتية، بعد فرتة انقطاع، حيث جت�ِسد 

دور اإحدى بطلت امل�سل�سل الأربع.

م���ن املوؤك���د اأن ح�س���ور فيل���م كل�س���يكي 
للكاتب���ة الراحلة اأجاثا كري�س���تي له خ�سو�س���ية 
ممي���زة، و�س���ط الكم الكب���ري من افلم الك�س���ن 
والنيمي�س���ن والرومان�ص، ومن املوؤكد اي�سا ان 
ه���ذا الفيل���م ناجح بع���د اأن تعرف باأن���ه من اداء 
كوكبة من جنوم ال�س���ينما العاملية كجوين ديب، 
بينلوب���ي كروز، جودي دين�ص، مي�س���يل بفايفر، 

دايزي ريديل وغريهم.
 Murder on the Orient الفيل���م ه���و 
Express واملقتب�ص من رواية �سهرية للكاتبة 
الجنليزي���ة، وال���ذي يعر����ص يف البحري���ن من���ذ 
ال�س���بوع املا�س���ي يف فيلم يعتمد على مركزية 
الق�سة يف دفع الأحداث، اأي اأن التطورات حتدث 
فق���ط عن���د العثور عل���ى اأدل���ة اجلرمي���ة ولي�ص 
بق���رارات ال�سخ�س���يات وه���و من اخ���راج املبدع 

كينيث برانا الذي ا�ساف الى جناحاته هذا الفيلم 
البولي�س���ي امل�سوق الذي يدور يف القطار ال�رشيع 
ال���ذي كان يربط بني تركي���ا ولندن يف ثلثينات 

.Orient Express القرن املا�سي باأ�سم
وبالعتم���اد عل���ى رواي���ة اآجاث���ا كري�س���تي 
ال�س���لية ينقلك املخ���رج الى ال�س���ورة الكبرية 

لل�سا�س���ة  ينقله���ا  الت���ي 
ال�سينمائية باحرتاف كبري، بداية مع تعريف �رشيع 
ل�سخ�سيات الفيلم، وين�سب اهتمام امل�ساهدين 
عليه اكرث من الق�سة ال�سا�سية يف البداية واثناء 
الق�سة التي تدور ق�سته حول قطار فاخر يتحول 
مل����رشح جرمية ب�س���بب مقتل اأح���د ركابه، ويحمل 

على متنه 13 �سخ�ًس���ا حما����رشون، ورجل يحاول 
فك لغز اجلرمية قبل وقوع جرمية قتل اأخرى.

اجل���و الع���ام للفيلم خي���ايل للغاي���ة موزعة 
الح���داث ب���ني املمثلني ب�س���ورة ممت���ازة، فقد 
ا�س���تطاع املخرج التعامل مع جنوم الفيلم الكبار 
بحرفنة مع احداث الق�س���ة بتوزيع جميل ح�س���ب 
الرواي���ة فكان اجلمي���ع بارًزا يف مكان���ه فبالتايل 
اأ�س���بح اجلمي���ع مميًزا يف اح���داث كان���ت بعيدة 
قليل ع���ن الثارة قليل، ولعل م�س���هد املطاردة 
ح���ول القطار املتوقف و�س���ط النهي���ار الثلجي 
وكان الرتكي���ز كما هو احلال مع اجاثا كري�س���تي 
على الت�س���ويق يف معرف���ة القاتل ب�س���ور رائعة 

يف التعب���ري، حيث يرتك امل�س���اهد 
ي�ستنتج ويحلل وي�سارك يف معرفة 

القاتل.

ج���دد خمرج الفيلم بع����ص الأدوار مبا يجعل 
هذه الن�سخة تتنا�سب اأكرث جلمهور يبتعد اليوم 
عن الكل�سيكية، وكان امل�سهد الخري يف الفيلم 
الف�س���ل يف كل �س���يء، وكان ا�س���به بامل�رشحية 

الكل�سيكية القريبة من الواقعية.
حيث يواجه فيه بوارو امل�س���افرين، ويراجع 
اإجاباته���م ع���ن اأ�س���ئلته ليك�س���ف ال�س���ادق من 
الكاذب منهم، وتالياً يك�س���ف القاتل ومعاونيه، 
بقال���ب م�رشح���ي وهنا ان���ت من حتك���م بجودته! 
وركز برانا فيه على جانب واحد، وهو قوة وخربة 
املحق���ق، بجلو�ص كل ال�سخ�س���يات يف نفق على 
طاول���ة كاأنه���م مدع���وون عل���ى ع�س���اء، ووقوف 
املحقق اأمامهم لعادة ت�س���وير طريقة اجلرمية 

ومعرفة من هو القاتل؟

    BUZZ      
أحداث

يثري هذا اليوم بع�ص النزاعات املهنية يف 
العمل

تب���داأ حركة مهنية جي���دة وتنطلق يف بع�ص 
املبادرات 

اعتباراً من اليوم، ح���اول اأن تخطط مل�رشوع 
خلق

تقب���ل عل���ى مفاو�س���ات ناجح���ة ومتار�ص 
هواية الإقناع

�س���اعد نف�س���ك للتخل�ص من بع�ص الأعباء 
التي ترهقك

تبدو بكام���ل لياقتك ور�س���اقتك، واأنت مل 
تتو�سل اإلى ما اأنت عليه

�س���ارك الزملء يف فرح اأو منا�سبات جميلة، 
وقم بن�سحهم

حال من الرتاجع ال�سحي لن تتخل�ص منه 
ب�رشعة

ل تق���م باأعم���ال مرهقة وخ�سو�س���اً اأنك مل 
ت�سف 

وفر طاقتك ل�س���يما ح���ني تدعى اإلى نزهة 
يف الطبيعة

والزي���وت  وال�س���من  املق���ايل  م���ن  خف���ف 
والن�سويات 

يعي���دك هذا الي���وم اإلى طاول���ة البحث عن 
بع�ص ال�سوؤون املا�سية 

الحمل:

األسد:
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:
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والفنون  الثقافة  اإدارة  مديرة  ق�ست   
هل  ال�سيخة  والآث��ار  للثقافة  البحرين  بهيئة 
معر�ص  افتتاح  �رشيط  خليفة  اآل  حممد  بنت 
رئي�ص جمعية خزايف البحرين الفنان املحرتف 

عبدالر�سول الغائب.
الثاين  ال�سخ�سي  امل��ع��ر���ص  وافتتحت 
“التعبري  ع���ن���وان  حت���ت  ال��غ��ائ��ب  ل��ل��ف��ن��ان 
“هند  ب��دار  امل��ق��ام  النحت”،  يف  والت�سكيل 
غالريي” مبحافظة املحرق. وتقع الدار الفنية 

مقابل مدر�سة املحرق الثانوية للبنني.
اعجابها  الثقافة  اإدارة  مديرة  و�سجلت 
املعرو�سة،  الفنية  بالأعمال  الفني  بالإبداع 
وم�سرية  خمتلفة،  فنية  بخامات  وتنوعها 

ال���ف���ن���ان  اأن  ال������ى 
الغائب  عبدالر�سول 
ميثل منوذجا للمبدع 
ال��ب��ح��ري��ن��ي مب��ج��ال 

النحت.
وح�����رش الف��ت��ت��اح 
جم�������م�������وع�������ة م����ن 
واملثقفني  الفنانني 
ومعلمي  والعلميني 
الرتبية الفنية وطلبة 

اجلامعات واملعاهد.
وج����ال احل�����س��ور 
متنوعة  جمموعة  بني 

يتنوعون  عمل،   75 عددها  بلغ  الأع��م��ال  من 
املج�سمات  من  وجمموعة  جداريات   33 بني 
با�ستخدام  خمتلفة  ب��خ��ام��ات  وامل��ن��ح��وت��ات 

اخل�سب وال�سرياميك واجلب�ص وغريها.
وح��م��ل��ت الأع���م���ال امل��ع��رو���س��ة ه��وي��ات 
م��ت��ب��اي��ن��ة، ب���ني م��ن��ح��وت��ات ع���ن ال��ط��ب��ي��ع��ة 
اإن�سانية  ومواقف  والبورتريهات  وال�سخو�ص 

جم�سدة فنيا ومتفرقات.
لغاية  يوميا  مفتوحا  املعر�ص  و�سيبقى 
�سباحا   9 ال�ساعة  م��ن   ،2017 نوفمرب   30
ولغاية ال�ساعة 1 ظهرا ثم من 4 ع�رشا ولغاية 

8 م�ساء.
ي�سار اإلى اأن الفنان الغائب نحات بحريني 
من  وتقاعد  اخلزافني،  جمعية  يراأ�ص  معروف 
وظيفة  من  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  عمله 

بكالوريو�ص  بدرجة  وتخرج  الرتبوي،  الإ�رشاف 
القاهرة  بجامعة  الفنون  كلية  م��ن  النحت 
فعاليات  جمموعة  يف  و�سارك   ،1981 بالعام 

فنية حملية وعربية وعاملية.

ي�سارك الفنان ال�ساب املتميز 
الب�س���ام علي يف م�رشحية “ال�ساليه” 
الذي �س���يقدمها م����رشح اأوال يومي 
19 – 18 دي�س���مرب املقب���ل عل���ى 
�س���الة البحري���ن الثقافي���ة، وه���ي 
المارات���ي  الكات���ب  تاألي���ف  م���ن 
مرعي احللي���ان واإخراج عادل جوهر 
وي�س���ارك به���ا اأي�س���ا جمموعة من 

الفنان���ني منه���م: خلي���ل املط���وع 
�س���ويد  وعب���داهلل  جوه���ر  وع���ادل 
وحمم���د  بو�س���ابر  وعبدالرحم���ن 
بو�س���قر تدور احداث امل�رشحية يف 
“ �س���اليه” حي���ث ت�س���تح�رش هموم 
املواطن من خلل خم�ص �سخ�سيات 

مع م�سوؤول.
اأو�س���ح  التجرب���ة  ه���ذه  وع���ن 

الب�س���ام اأنه �س���عيد بامل�س���اركة يف 
م�رشحي���ة للفن���ان الإمارات���ي مرعي 
احلليان واأي�سا مع املخرج ال�سديق 
عادل جوه���ر وكل الزملء يف العمل 
ق���در  عل���ى  نك���ون  اهلل  �س���اء  واإن 
امل�س���وؤولية ونقدم �س���يئا ير�سي 
اجلمهور، مو�س���حا باأنه �سيتقم�ص 

يف امل�رشحية دور املثقف.
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الفجــر: 04:37
الظهـر: 11:23 
العصــر: 02:27
المغرب: 04:49
العشاء: 06:19

ملكة بريطانيا حتتفل بعيد زواجها ال�سبعني

ت�س���يف امللكة اإليزابي���ث الثانية ملكة بريطانيا رقما جديدا اإلى �س���جل حكمه���ا احلافل بالأرقام 
القيا�سية حينما حتتفل مع زوجها الأمري فيليب بالعيد ال�سبعني لزواجهما يوم الإثنني املقبل. وتزوجت 
الأمرية اإليزابيث حينها ب�س���ابط البحري���ة اللفتنانت فيليب ماونتباتن يف كاتدرائية و�ستمن�س���ر اآبي 
بلندن يف الع�رضين من نوفمرب 1947 بعد عامني من انتهاء احلرب العاملية الثانية. وح�رض حفل الزفاف 

الباذخ روؤ�ساء دول واأفراد عائالت مالكة من جميع اأنحاء العامل.
وبع���د 70 عام���ا على ذل���ك اليوم، �س���تحتفل اإليزابيث )91 عام���ا(، وزوجها )96 عام���ا( باليوبيل 

البالتيني لزواجهما يف حفل عائلي �سغري يف قلعة وند�سور غربي لندن.
وقال متحدث با�سم ق�رض بكنجهام اإنه لن تكون هناك احتفالت عامة بهذه املنا�سبة.

تقرير عاملي: اإيران من اأ�سواأ الدول يف حرية الإنرتنت
اأف���اد التقرير الدوري الأخ���ري ملنظمة “فريدوم 
هاو����س” املعنية باحلري���ات وحقوق الإن�س���ان حول 
الع���امل اأن اإيران مازالت يف قع���ر اجلدول العاملي يف 
جمال ت�س���ديد قيود الإنرنت، حي���ث احتلت املرتبة 

85 من اأ�سل 100 دولة. 
واأ�س���ار التقري���ر اإل���ى اأن���ه رغ���م “ال�س���تخدام 
الوا�سع” للرئي�س الإيراين ح�سن روحاين و�سخ�سيات 

�سيا�سية وم�سوؤويل النظام الإيراين ملواقع التوا�سل 
اأثن���اء النتخاب���ات، يف يوني���و خا�س���ة يف تطبيق���ات 
اإن�س���تغرام وتلغرام وغريه���ا، اإل اأن هذه التطبيقات 
خ�س���عت ملراقب���ة اأمني���ة للم�س���تخدمني العاديني، 
وبقيت اإيران الدولة الأ�س���واأ مبج���ال حرية الإنرنت. 
كما ذك���رت املنظمة اعتقال ع�رضات امل�س���تخدمني، 
مب���ن فيه���م بع����س مدي���ري قن���وات عل���ى تطبيق 

“تلغرام” للتوا�س���ل الجتماع���ي، واأرغمت القنوات 
الت���ي لديه���ا اأك���ر م���ن 12 ع�س���وا اإلى الت�س���جيل 
واملراقب���ة. وي�س���تخدم اأك���ر من 40 ملي���ون اإيراين 
تطبيق “تلغرام” �س���هريا. وفر�س���ت ال�سلطات على 
اأي �س���خ�س يدي���ر �س���فحة اأو قن���اة اأو جمموع���ة من 
و�س���ائل التوا�سل الجتماعي ت�س���م اأكر من 5000 

ع�سو اأن ي�سجلها ر�سميا لدى وزارة الثقافة.

اأول �سيارة طائرة 
تطرح بالأ�سواق

بع���د اإع���الن �رضك���ة “جيلي” ال�س���ينية 
عل���ى  ال�س���تحواذ  املا�س���ي،  الأ�س���بوع 
مواطنته���ا “تريافوجي���ا” الت���ي تعمل على 
تطوير �س���يارات طائرة، ب���ات حلم التحليق 
باملركب���ات اخلا�س���ة قريبا م���ن التحقق يف 
القريب العاجل. وت�س���تهدف “جيلي” طرح 
اأول �سيارة طائرة يف الأ�سواق العام 2019، 
بينما تاأمل النتهاء من اأول �س���يارة ميكنها 
الإقالع والهبوط ب�سكل راأ�سي العام 2023.

وميكن لل�س���يارة الطائرة ال�سفر ب�رضعة 
ت�سل اإلى 160 كيلومرا يف ال�ساعة، وقطع 
م�سافة ت�س���ل اإلى 640 يف الرحلة الواحدة، 
والتحلي���ق على ارتف���اع 3 كيلومرات كحد 

اأق�سى.
اأما الت�س���ميم الأحدث “ت���ي اإف اإك�س” 
فيمتلك حمرك���ني كهربائيني يف كل جناح، 
322 كيلوم���را يف  اإل���ى  وت�س���ل �رضعته���ا 
ال�ساعة، وميكنها قطع م�سافة 800 كيلومر 
يف الرحلة الواحدة، ويتوقع اأن ي�سل �سعرها 

اإلى 261 األف دولر.

�سعر “قيا�سي” 
ملا�سة ا�ستثنائية

بيعت اأكرب ما�س���ة تطرح يف م���زاد يف جنيف 
ب�س���عر قيا�س���ي قدره 34 ملي���ون دولر تقريبا، 

ح�سبما اأعلنت دار “كري�ستيز” للمزادات.
 163.41 ال����  ذات  ال�س���تثنائية  املا�س���ة 
ق���راط، خالي���ة م���ن ال�س���وائب ومعلق���ة بعق���د 
مر�س���ع بالزم���رد والأملا�س، وبيعت حتت ا�س���م 
“ذي اآرت اأوف غري�س���وغونو” ب�س���عر اإجمايل بلغ 
بعد احت�س���اب ال�رضائب والعمولت 33.8 مليون 

دولر، وفق الدار.
وي�س���كل هذا الثم���ن “رقما قيا�س���يا جديدا 
ملا�سة نقية عدمية اللون تطرح يف مزاد”، ح�سبما 
����رضح راهول كاداكيا امل�س���وؤول عن فرع الأحجار 

الكرمية لدى “كري�ستيز”.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. 
درجة احلرارة العظمى 28، وال�سغرى 18 

درجة مئوية.

الطق�س املتوقع لهذا اليوم 
�سيكون معتدلً مع بع�س 

ال�سحب احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه عموما �سمالية 
من 5 اإلى 10عقد وت�سل من 10 اإلى 

15 عقدة احيانا خالل النهار.

 تطورت اأزمة املطربة امل�رضية �سريين عبدالوهاب �رضيعا عقب انت�سار فيديو حفلتها الذي ت�سخر 
فيه من نهر النيل. فبعد �س���دور قرار عن نقابة املو�سيقيني امل�رضية باإيقاف املطربة وعدم الت�رضيح 
له���ا بالغناء يف م����رض قبل مثولها للتحقيق اأمام النقابة، رفع املحامي هاين جاد دعوى ق�س���ائية بجنحة 
مبا�رضة �سد �سريين عبدالوهاب ونقابة املهن املو�سيقية يف اآن واحد، حيث اأ�سار يف دعواه اإلى اأنه “يف 
الوقت الذي تعمل فيه اأجهزة الدولة على تن�س���يط ال�سياحة، تهكمت املطربة باأ�سلوب فظ، الأمر الذي 

اأ�سحك اجلمهور ب�سورة تعني اإهانة للدولة امل�رضية”. 
وطال���ب مقيم الدع���وى بتطبيق عقوبة احلب����س والغرامة “مل���ن اأذاع عمدا اأخب���ارا وبيانات اأو بث 
دعاي���ات مثرية، كان من �س���اأنها تكدي���ر الأمن العام، واإحلاق ال�رضر بامل�س���لحة العام���ة” وفقا لقانون 

العقوبات امل�رضي. 

ال����غ����ي����وم   ذي��������ك  ب����ع����د  م������ن  اهلل  اأح������م������د 
ع������������ادين ن�����ظ�����م ال�������������������دراري وال�����ن�����ج�����وم

ال���ع���ظ���ي���م ال���������س����ع����ب  وال����������د  م����ك����ان����ة  يف 
وت������خ������وم ح���������د  ل������ه������ا  م���������ا  م�������ع�������اين  يف 

م�������ن ج����������زر اأم����������������واج ل�������ني الأن��������دم��������ان
ن����ي����وم روؤي��������������ة  م�����ث�����ل  الاّ  ت������ق������ول  م�������ا 

اأوال    و�������س������اح������ل  ب������وك������ت  �����ة  ع�����ب�����ق�����رياّ
مت�������ت�������زج م��������ا ب��������ني ت�����ف�����ك�����ري وع�����������زوم

اخل����ل����ي����ج   اجم������������اد  ث������������روة  خ����ل����ي����ف����ة  يف 
ع����������ادين الإب����������������داع م������ن ب����ع����د ال�����وج�����وم

م�����رح�����ب�����ا ي�������ا م����ل����ه����م اف�������ك�������ار وخ�����ي�����ال
ال�����ل�����زوم   وق��������ت  ال���������س����ع����ب يف  م��������الذ  ي������ا 

ب�������س���م ����س���ع���ب ال����ع����اه����ل ال�����ل�����ي ي���ح���ري���ك       
ال������ق������دوم   ح�������ي  ب�����وع�����ل�����ي  ي�������ا  ن�����ع�����م  اإي 

ت���������و م���������ا زان���������������ت ق������������الع ال�����ف�����احت�����ني  
ت������زوم دامي  ب����ال����ف����خ����ر  ال�����ل�����ي  وج������ات������ك 

اأر����������س اخل���ل���ود      ال����ل����ي ج���ع���ل  يف ����س���ف���ات 
حت����ت����م����ي ال�������واف�������ني وت���������س����د اخل���������س����وم

دري������ت م������ن  ح�����������س�����وره  يف  خ���ل���ي���ف���ة  ذا 
ج���ي���ت ا�����س����ب ال���غ���ي���م م�����ن ف������وق ال����ك����روم

مم������ط������رات   وت���������ه���������اين  ت�������راح�������ي�������ب  يف 
ال�����ق�����روم واأح�����ا������س�����ي�����������س  ن����ي����ا�����س����ني  يف 

م�������ن اأث������������ر ب������اب������ل ودمل��������������ون و�����س����ي����ام   
ل�������ني م�������ا ج������ات������ك ب�������ال ����������رضح ور�������س������وم

م������ه������رٍة م������ن را�����������س �����س����اع����ره����ا ت���ط���وف  
ن����ح����وم ق�������������رضه  ع�����ل�����ى  ال������ل������ي  م�����������دار  يف 

ت�����اج�����ن�����ا ال������ل������ي ل�������الأم�������م ق�����������دوة م�������س���ري   
ن��������روم      دامي  ل����ل����ف����خ����ر  دع��������ان��������ا  م��������ن 

امُل����ه����ي����ب �����س����ل����م����ان  را�����������س  اهلل  ي�����رح�����م 
وخ�����ت�����وم       ق���������ي���������ادات  اأراّث  ل�����ن�����ا  م�������ن 

م����ث����ل را����������س ال���ف���ي���ل�������س���وف امل�����س��ت��ق��ي��م  
ت�����اج�����ن�����ا ال������ل������ي ل�������ه ن�����ح�����ن ول���������ه ن����ق����وم      

امل�����ع�����ج�����زات اأم�����������ري  اأع�������ن�������ي  ن�����ع�����م  اإي 
م�������ن ل�����ن�����ا �������س������رياّ ح�������������س������ارات وع�����ل�����وم      

الأم������������ري ال�����ل�����ي ج����ع����ل اأر�������������س ال�����رف�����اع       
ال����ه����دوم اأغ�����ل�����ى  ال���ب���ح���ري���ن يف  ت���ك���ت�������س���ي 

م������ن اأرا���������س��������ني وب���������س����ات����ني و�����س����ح����اب  
و������س�����ل�����وم   وت������ع������اب������ري  اأ��������س�������اط�������ري  يف 

ل�������ني م�������ا ح������لاّ������ت ع�����ل�����ى ه���������ذا ال����ك����ي����ان
وح�����ل�����وم وق�������ن�������ادي�������ل  اأجم���������������اد  دارة 

ال���ع���ت���وب ����س���ق���ر  )�����س����ل����م����ان( يف  ����س���اغ���ه���ا 
وت������خ������وم ح���������د  ل������ه������ا  م���������ا  م�������ع�������اين  يف 

قصيدة مهداة إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

صقر العتوب

بمناسبة العودة الميمونة إلى أرض الوطن، 
بعد زيارة سموه إلى مملكة تايلند

سلمان بن حمد بن علي آل خليفة
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