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ميزانية �صارع البديع متوافرة وجار اإعداد الت�صاميم
اإمكانات الوزارة حمدودة مقابل التخريب املتكرر للممتلكات العامة... وزير “الأ�شغال”: 

�أك���د وزي���ر �الأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين ع�سام خلف �أن ميز�نيات 
تطوير �سارع���ي �لبديع و�جلنبية متو�فرة، و�أن 
عدم �لبدء يف �مل�رصوع وطرحه يف مناق�سة عامة 
ر�ج���ع �إلى ع���دم �النتهاء من �إع���د�د �لت�ساميم 

�لنهائية له.
ولفت خلف، يف �إجابته عن �أ�سئلة �سحافية 
عل���ى هام�س جولة ميد�ني���ة نفذتها �لوز�رة يف 
قري���ة بني جمرة �الأربع���اء ��ستجابة لتوجيهات 
�سم���و رئي����س �ل���وزر�ء بهذ� �ل�س���اأن، �إل���ى �أن 
�إمكان���ات �ل���وز�رة حم���دودة، وال ميكنه���ا �أن 

جتاري �لتخريب �ملتكرر للممتلكات �لعامة.
وك�سف �لوزير �أثناء �لزيارة عن �أن �لوز�رة 
يف ط���ور �ملر�حل �الأخرية لالنته���اء من �ل�سارع 

�لذي يربط �ملدينة �ل�سمالية بال�سو�رع 
�لرئي�سة، �إ�سافة �إلى �جل�رص �لبحري.

بالبحرين جديدة  اإيطالية  �صركات   3

البحرين الأولى يف م�صابقة 
امللك عبدالعزيز القراآنية

تنفيذ و�صيانة 314 وحدة بـ “ال�صمالية”

جل�ست���ه  يف  �ملناق�س���ات  جمل����س  فت���ح 
�الأ�سبوعي���ة �أم����س 10 مناق�س���ات تابع���ة ل� 8 
جه���ات حكومي���ة تقدم له���ا 45 عط���اء بقيمة 
�إجمالية الأقل �لعطاء�ت ت�سل �إلى 4.8 مليون 

دينار تقريبا.
وتقدمت وز�رة �الإ�سكان مبناق�سة لتنفيذ 
و�سيانة 314 وحدة �سكنية باملدينة �ل�سمالية 
)�لعط���اء�ت �لفني���ة( وتقدم له���ا 6 عطاء�ت. 
فيما تقدمت �رصك���ة تطوير للبرتول مبناق�سة 

من �أجل متديد �سبكات �جلهد �لعايل 11 كيلو 
فول���ت و33 كيل���و فولت، تقدم له���ا عطاء�ن 
�أقلهم���ا بقيم���ة 10.162 ملي���ون دوالر )4.8 
ملي���ون دين���ار(، كم���ا تقدمت �رصك���ة تو�سعة 
غ���از �لبحري���ن �لوطنية مبناق�س���ة الإعادة ملء 
�ملخزون ل�ساغط �لغاز �لتوربيني بعطاء وحيد 
بقيم���ة 280 �أل���ف جني���ه �إ�سرتلين���ي )139.9 
�أل���ف دينار(، فيم���ا فتحت )بابك���و( مناق�سة 
لتوفري خدم���ات �ل�سيانة للمعد�ت �ملختربية 

للم�سف���اة، تقدم لها عط���اء�ن �أقلها 
بقيمة 78.8 �ألف دينار.

ميالن���و - بن���ا، جمل�س �لتنمي���ة: ك�سف وزير 
�ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياحة ز�ي���د �لزياين عن 
م�ساريع ع���دة �سيعل���ن عنها قريبا، م���ن �سمنها 
�فتت���اح ف���روع ومق���ار لث���الث ����رصكات �إيطالية 
يف �لبحري���ن. وج���اء ت�رصي���ح �لوزير عل���ى هام�س 
�لزيارة �لرتويجية �لتي يقوم بها جمل�س �لتنمية 

�القت�سادية يف �إيطاليا. 
وق���ام جمل����س �لتنمي���ة �القت�سادي���ة �أم�س 
بتعزي���ز �أو��رص �لتع���اون �ال�ستثم���اري مع جمتمع 
�الأعم���ال �الإيط���ايل، وذل���ك �سم���ن م�ساركت���ه يف 

منت���دى �الأعم���ال �الإيط���ايل �لعرب���ي �الأول، �لذي 
ينعق���د يف �لف���رتة ما ب���ن 11 حت���ى 13 �أكتوبر 
2017 يف مدينة ميالنو. وقال �لرئي�س �لتنفيذي 
ملجل�س �لتنمي���ة �القت�سادية خال���د �لرميحي �إن 
“�ملنت���دى ميث���ل من�س���ة للم�ستثمري���ن و�سناع 
�لق���ر�ر �لع���رب لبح���ث ومناق�س���ة �سب���ل تعزي���ز 
��ستقط���اب �ال�ستثم���ار�ت للبحري���ن و�ملنطق���ة، 
ووجودن���ا فيه يدعم جه���ود �ملجل�س ال�ستقطاب 

توف���ري  يف  و�مل�ساهم���ة  �ال�ستثم���ار�ت 
فر�س �لعمل”.

�ملنامة - بنا: حقق �ملت�سابق �لبحريني 
عب���د�هلل جناح���ي �ملرك���ز �الأول عاملي���اً يف 
فرع حف���ظ 15 جزًء� من �لق���ر�آن �لكرمي يف 
م�سابق���ة �مللك عبد�لعزي���ز �لدولية حلفظ 
�لقر�آن �لكرمي وتالوته وتف�سريه وجتويده 
يف دورتها �لتا�سعة و�لثالثن، و�ملت�سابق 
علي يو�س���ف �لفائز �ملرك���ز �لر�بع يف فرع 

يف  كام���اًل  �لك���رمي  �لق���ر�آن  حف���ظ 
�مل�سابقة ذ�تها.
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تفاع���ال مع ما ن�رصته “�لب���الد” ب�ساأن تاأخ���ر وز�رة �الإ�سكان يف تركيب 
عد�د�ت كهرباء 40 منزال من وحد�ت م�رصوع توبلي �الإ�سكاين، �أفاد �أ�سحاب 
تلك �ملنازل باأن �لوز�رة �سارعت يف تركيب عد�د�تهم يف �ليوم �لتايل من 
ن�رص �خلرب. وبعث �الأهايل �سكرهم ع���رب �ل�سحيفة لرئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، ووز�رة �الإ�سكان؛ على 
�رصع���ة �ال�ستجابة ملنا�سد�تهم بخ�سو�س تاأخر تركيب عد�د�تهم لفرتة 5 

�أ�سهر من ت�سليمهم مفاتيح �لوحد�ت.
وكان���ت �ل���وز�رة بين���ت يف ردها على �خل���رب �ملن�س���ور �أن �لتاأخري يف 
�ملرحل���ة �الأخرية م���ن �مل�رصوع جاء ب�سبب �الإج���ر�ء�ت �لالزمة الإنهاء تد�خل 

�الأر��سي وبالتايل ترتب عليه تاأخري�ت �أخرى.

تفاعال مع “$”... والأهايل ي�شكرون رئي�س الوزراء

ال�شلطة الفل�شطينية تتولى اإدارة قطاع غزة بحلول دي�شمرب... والبحرين ترحب

“الإ�صكان” تركب عدادات منازل توبلي

• جانب من تركيب �لعد�د�ت	

�أمور  و�أولي���اء  �سج���ل طلب���ة 
ع���ن  و�آر�ءه���م  مالحظاته���م 

وجبات �ملقا�سف و�أ�سعارها 
يف  و�أجمع���و�  ونوعيته���ا، 

��ستط���الع  يف  تعليقاته���م 
وجب���ات  �أن  عل���ى  “�لب���الد” 

�ملقا�سف دون م�ستوى �جلودة، 
وذكرو� �أن �أ�سعارها مبالغ فيها.

ح�س���اب  عل���ى  تعليق���ا   120 ويف 
�ل�سحيفة على “�الن�ستغر�م” تبن ��ستياء 
كثريي���ن من كون وجب���ات �أبنائهم �ليومية 
عل���ى  �العتم���اد  و�قرتح���و�  �سحي���ة،  غ���ري 

�لوجبات �ملنزلية �ل�سحية و�الأكرث �أمانا.
من جانبه���م، بن طلب���ة �أنهم جمربون 
على تناول هذه �لوجبات رغم عيوبها؛ ل�سد 
جوعهم، فال خيار �أمامهم غري �ل�سندوي�سات 

“�لبايتة”.
وو�سفت بنة �لقعود �الأطعمة �ملقدمة 

يف �ملقا�س���ف باأنه���ا  “�سيئ���ة ج���د� وغ���ري 
�سحية”.

وقال���ت �أم حممد �إن وجب���ات �ملد�ر�س 
و�أطعمة �ملقا�سف “حتتاج رقابة من وز�رة 

�ل�سحة”.
و�أ�سارت �أم عبد�لرحمن يف تعليقها �إلى 
�أن وجب���ات �ملقا�س���ف لي�س���ت �إال “طعمية 
وبرغ���ر من �لليل”، وت�ساءلت: “هل هذ� هو 

•6�لطعام �ل�سحي؟”. �الأحمد )مين( �لعاروري يوقعان �تفاق �مل�ساحلة يف �لقاهرة )رويرتز(	

فتح وحما�س...  م�صاحلة تاريخية برعاية م�صرية
�ملنام���ة - وكاالت:  �أعلن���ت وز�رة خارجي���ة 
�لبحرين ترحيبها بتوقي���ع حركتي فتح وحما�س 
عل���ى �تف���اق �مل�ساحل���ة �لفل�سطيني���ة برعاي���ة 
م�رصي���ة، موؤك���دة �أن �الإجن���از �مله���م م���ن �ساأن���ه 
�نه���اء �النق�سام و�نته���اج �لعم���ل �ل�سلمي ونبذ 
�لعن���ف وتوحيد وتقوي���ة �ل�س���ف �لفل�سطيني. 
ووّقعت حركت���ا فتح وحما�س �تف���اق �مل�ساحلة 
�لفل�سطينية ر�سمياً �أم����س �خلمي�س يف �لقاهرة، 
بح�س���ور �لل���و�ء خالد ف���وزي رئي����س �ملخابر�ت 
متك���ن  عل���ى  �حلركت���ان  و�تفق���ت  �مل�رصي���ة. 
�حلكوم���ة �لفل�سطيني���ة من �لعم���ل على �لرت�ب 
�لفل�سطين���ي، يف قط���اع غ���زة ور�م �هلل، مبوع���د 

14�أق�ساه 1 دي�سمرب من �لعام �جلاري. 7

تغيري ن�شاط 11 موؤ�ش�شة براأ�شمال 354.3 
األف دينار
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املقا�شف: “$” عن  ا�شتطالع  يف  م�شاركا   120

�صندوي�صات “بايتة”... و“ال�صحة” غائبة
ليلى مال اهلل 
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نا�رص بن حمد: رجال ال�سالح م�ستعدون لن�رصة احلق

ختام التمرين البحري امل�سرتك “اجل�رص احلديدي1”

اجلالهمة يثني على اجلهود الطيبة لعلي الع�ساكر

“الدفاع” �ستبقى احل�سن املنيع للوطن 

دورات تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الإعالمية

حري�سون على تو�سيع جمالت التعاون مع باك�ستان 

ا�ستعرا�ض التن�سيق امل�سرتك بني املنامة ووا�سنطن

حث الع�شكريني على اأداء واجباتهم بدقة واحرتاف... القائد العام:

ا�شتقبل 60 جامعيا �شاركوا يف برنامج “متكني”... وزير االإعالم: 

�شكر ال�شفري العراقي جلهوده يف تعزيز العالقات... املطوع:

الرف����اع - قوة الدفاع: ق����ام القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة �شباح اأم�س، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد 
من وحدات قوة دف����اع البحرين، وكان يف ا�شتقباله 
قادة الوحدات وع����دد من ال�ضباط، حيث اطلع على 
م�شتوى اجلاهزية القتالية واالإدارية، كما وقف على 
�شري اإجراءات العمل واملهام والواجبات التي تقوم 

بها هذه الوحدات يف اإطار واجبها الوطني.
وح����ث القائد العام اجلميع عل����ى اأداء الواجبات 
املنوط����ة بهم بكل دقة واحرتاف وفعالية وامل�ضي 
ب����كل ع����زم وتف����ان يف تنفي����ذ اخلط����ط الع�شكري����ة 
التطويرية؛ تنفيذاً للتوجيه����ات ال�شديدة من لدن 
عاه����ل البالد �شاحب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة القائد االأعلى.
واأك����د القائد الع����ام اعتزازه باجله����ود الطيبة 

التي يبذلها جميع منت�شبي قوة الدفاع يف النهو�س 
بواجبه����م الوطني املقد�س يف ظل القيادة احلكيمة 
حل�رضة �ضاحب اجلاللة املل����ك، موؤكداً اأن قوة دفاع 
البحري����ن �شتبقى بعون اهلل عز وجل احل�شن املنيع 
ململكتنا الغالي����ة والدرع الواقي الذي يحمي حدود 

الوطن وي�ضمن �ضالمة اأرا�ضيه. 
ح�����رض الزي����ارة املفت�����ش الع����ام الل����واء الركن 
عب����داهلل النعيمي، وم�شاع����د رئي�س هيئ����ة االأركان 
لالإم����داد والتموين اللواء الرك����ن بحري يو�شف مال 

اهلل.

املنام���ة - بنا: اأكد وزير �ش���وؤون االإعالم علي 
الرميح���ي حر����س الوزارة عل���ى تنظي���م مزيد من 
الربامج والدورات التدريبي���ة املتخ�ش�شة الإعداد 
الك���وادر االإعالمي���ة الوطني���ة، و�شق���ل مهاراتها 
الفني���ة واملهنية واملعرفي���ة وتاأهيلها للم�شاركة 
بكف���اءة وفاعلي���ة وتناف�شية يف �ش���وق العمل، مبا 
ي�شه���م يف االرتقاء بالر�شال���ة االإعالمية ومواكبتها 
مل�ضرية الإجنازات التنموية واحل�ضارية املتوا�ضلة 
خالل العه���د الزاهر لعاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
جاء ذلك ل���دى ا�شتقبال وزير �ش���وؤون االإعالم 
وبح�ض���ور وكيل ال���وزارة عبدالرحمن بحر 60 �شاًبا 
وفت���اة م���ن طلب���ة وخريج���ي اجلامع���ات الوطنية 
امل�شاركني يف برنامج التدريب االإعالمي االحرتايف 
ال�شامل الذي تنظمه الوزارة بال�رشاكة مع “متكني”، 
وبالتعاون مع معهد االإعالم االأردين، مبقر ا�شتديو 
االإنت���اج داخ���ل وزارة �ش���وؤون االإع���الم، حيث اطلع 
�شعادته على امل�شاريع املقدمة من املتدربني يف 

جمال االإنتاج التليفزيوين.

اإعجاب���ه بامل�شاري���ع  ع���ن  الرميح���ي  واأع���رب 
الفن���ي  االإنت���اج  جم���ال  يف  املتمي���زة  ال�شبابي���ة 
والتليفزيوين، والتي تك�شف عن مواهبهم الواعدة 
وا�شتفادته���م م���ن الربنامج التدريب���ي على مدى 
�شهري���ن متوا�شل���ني يف ا�شتديوه���ات تليفزيون 
البحرين، موؤكًدا ثقته الدائمة يف ال�شباب وقدراتهم 
الفني���ة واأفكاره���م االإبداعي���ة، ا�شرت�ش���اًدا بنهج 
القي���ادة احلكيمة ل�شاحب اجلاللة امللك وحكومته 

الر�شيدة يف االنحياز لل�شب���اب ودعمهم وتاأهيلهم 
لتحمل امل�شوؤولية يف خمتلف مواقع العمل واالإنتاج 

وامليادين ال�شيا�شية واالقت�شادية.
وتوجه الوزي���ر بخال�س ال�شك���ر والتقدير اإلى 
�شندوق العمل )متكني( على اإ�شهاماته يف متويل 
الربنامج االحرتايف، وم���ا يقدمه من فر�س متميزة 
جلع���ل ال�شباب البحريني اخلي���ار االأن�شب يف �شوق 

العمل.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزير �ش���وؤون جمل�س 
ال���وزراء حممد املط���وع مبكتبه �شب���اح اأم�س، �شفري 
جمهورية العراق ال�شقيقة لدى مملكة البحرين اأحمد 

الدليمي؛ مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله.
وخالل اللق���اء، عرب الوزير املط���وع عن تقديره 
للجهود التي بذلها ال�شفري العراقي؛ من اأجل تعزيز 
وتنمي���ة اأوا�رش التع���اون والعالق���ات االأخوية الطيبة 
الت���ي جتمع ب���ني البلدي���ن ال�شقيق���ني يف املجاالت 

كافة.
وعرب املطوع عن متنياته لل�شفري دوام التوفيق 

وال�شداد يف مهامه الدبلوما�شية القادمة.
م���ن جانبه، ع���رب ال�شف���ري العراقي ع���ن خال�س 
ال�شك���ر والتقدي���ر حلكوم���ة مملكة البحري���ن على ما 
مل�شه من تعاون وثيق من اجلهات كافة يف اململكة؛ 
لت�شهي���ل مهام���ه الدبلوما�شي���ة وم�شاعي���ه لتطوير 
وتنمية عالقات البلدي���ن ال�شقيقني، متمنيا ململكة 

البحرين و�شعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.
م���ن جانب اآخ���ر، ا�شتقب���ل وزير �ش���وؤون جمل�س 
الوزراء مبكتبه �شباح اأم�س �شفري جمهورية باك�شتان 

االإ�شالمي���ة ال�شديق���ة ل���دى مملكة البحري���ن جافيد 
ماليك، حيث بحث معه عالق���ات التعاون التي تربط 

بني البلدين و�شبل تنميتها يف خمتلف املجاالت.
واأ�شاد وزير �شوؤون جمل����س الوزراء خالل اللقاء 
مبا تتميز به العالق���ات الثنائية بني مملكة البحرين 
وجمهوري���ة باك�شت���ان االإ�شالمية من تق���دم م�شتمر 
يعك�س احلر�س املتبادل ب���ني البلدين على توطيد 
اأطر التع���اون مبا يلبي امل�شال���ح امل�شرتكة، موؤكداً 

حر�س مملك���ة البحرين على تو�شيع جماالت التعاون 
الثنائي بني البلدين.

من جانبه، اأعرب �شف���ري جمهورية باك�شتان عن 
�شك���ره وتقديره للمط���وع، م�شيدا مب���ا و�شلت اإليه 
العالق���ات البحريني���ة � الباك�شتانية من مناء وازدهار 
يف �شتى القطاعات، وموؤكداً حر�س بالده على تعزيز 
ه���ذه العالقات وفت���ح جماالت جديدة تع���ود بالنفع 

على البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

الرف����اع - ق����وة الدف����اع: ا�شتقب����ل القائ����د 
العام لق����وة دفاع البحرين امل�ش����ري الركن ال�شيخ 
خليف����ة ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة يف مكتب����ه بالقيادة 
العام����ة �شباح اأم�س وفدا من طلب����ة جامعة الدفاع 
الوطني بالواليات املتحدة االأمريكية امل�شرتكني 
بدورة Capstone برئا�ش����ة الفريق اأول متقاعد 
Douglas Fraser، بح�ضور وزير �ضوؤون الدفاع 
الفري����ق الركن يو�ش����ف اجلالهم����ة، ورئي�س هيئة 

االأركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
وخالل االجتم����اع، رحب القائد الع����ام بالوفد 
عالق����ات  معه����م  ا�شتعر�����س  حي����ث  االأمريك����ي، 
التع����اون والتن�شيق امل�ش����رتك القائم بني مملكة 
البحري����ن والوالي����ات املتحدة االأمريكي����ة، م�شيداً 
بعم����ق العالقات الوطيدة والتاريخية القائمة بني 
البلدي����ن وال�شعب����ني ال�شديقني، والت����ي ت�شهد 
على الدوام تطوراً وتقدماً على خمتلف االأ�شعدة، 

كم����ا مت بحث عدد م����ن املوا�شي����ع ذات االهتمام 
امل�شرتك.

ح�رض اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء 
الرك����ن ح�شن حممد �شعد، واملفت�����س العام اللواء 
الرك����ن عبداهلل ح�ش����ن النعيم����ي، وم�شاعد رئي�س 

هيئ����ة االأركان لالإم����داد والتموي����ن الل����واء الركن 
بح����ري يو�شف اأحم����د مال اهلل، وقائ����د �شالح اجلو 
امللك����ي البحريني اللواء الرك����ن طيار ال�شيخ حمد 
بن عب����داهلل اآل خليفة، وعدد من �ضباط قوة دفاع 

البحرين.

• القائد العام يتفقد م�شتوى اجلاهزية لدى عدد من وحدات قوة الدفاع 	

• وزير �شوؤون االإعالم مع امل�شاركني يف برنامج التدريب االإعالمي االحرتايف ال�شامل	

• وزير �شوؤون جمل�س الوزراء م�شتقبال ال�شفري الباك�شتاين	

• القائد العام م�شتقبالً وفداً من طلبة جامعة الدفاع الوطني	

الرفاع - قوة الدف���اع: قام قائد احلر�س 
امللك���ي �شمو العميد الرك���ن ال�شيخ نا�رش بن 
حمد اآل خليفة �شباح اأم����س بزيارة اإلى �شالح 
البحرية امللكي البحرين���ي، يرافقه قائد قوة 
احلر�س امللك���ي اخلا�شة �شم���و الرائد الركن 
ال�شي���خ خالد بن حمد اآل خليفة وعدد من كبار 
�ضباط احلر�ش امللكي، حيث كان يف ا�ضتقبال 

�ضموه قائد ال�ضالح وعدد من كبار ال�ضباط. 
وخ���الل الزيارة ا�شتمع �شمو قائد احلر�س 
امللك���ي اإل���ى اإيجاز م���ن جانب قائ���د ال�شالح 
ا�شتمل على خطط التطوير والتحديث وبرامج 
االإع���داد والتدريب الع�شكري���ة التي ت�شهدها 
الق���وة اخلا�ش���ة امللكي���ة. ونقل �شم���و قائد 
احلر�س امللكي لرج���ال �شالح البحرية امللكي 
البحرين���ي حتيات عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، كما �شكرهم 
�شموه عل���ى ما اأب���دوه من مهني���ة واحرتافية 
ع�شكري���ة عالي���ة وعزمي���ة وحت���دٍّ م���ن خ���الل 
م�شاركته���م امل�شتم���رة �شم���ن ق���وة الواجب 
اخلا�شة التابعة لقوة دفاع البحرين امل�شاركة 
اإع���ادة االأم���ل بجمهوري���ة اليم���ن  يف عملي���ة 
ال�شقيقة �شمن قوات التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربي���ة ال�شعودية ال�شقيقة ويف كل 
الواجب���ات املوكل���ة اإليه���م. كما ن���وه �شموه 

بال�شك���ر والتقدير الذي يحظ���ى به رجال قوة 
دفاع البحرين م���ن لدن قيادة قوات التحالف 
العرب���ي بقي���ادة اململكة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شك���ر  ذل���ك  اأن  �شم���وه  مبين���ا  ال�شقيق���ة، 
والتقدي���ر م�ش���دره البذل املخل����س والعطاء 
ال�شادق م���ن جانب هوؤالء الرج���ال وجهودهم 
القتالي���ة العالية يف مواق���ع عملهم املختلفة 
باجلمهورية اليمنية، وانطالقاً مما يقومون به 
من واجبات وطنية بكل �شجاعة واإقدام لن�رشة 
احلق والدفاع عن اأمن وا�شتقرار اأمتنا العربية 
وحف���ظ مقدراتها. واأ�شاد �شم���و قائد احلر�س 
امللك���ي بالإجن���ازات امل�رضفة الت���ي يحققها 
دائماً رجال �ش���الح البحرية امللكي البحريني، 
والتي تاأتي بف�ضل البذل والعطاء املتوا�ضل 
والعمل ال���دءوب امل�شتمر يف خمتلف الظروف 
واالأوقات.  واأ�شاف �شمو قائد احلر�س امللكي 
اأن رج���ال ال�شالح على ا�شتع���داد دائم حلماية 
مكت�شبات الوط���ن ومنجزاته الكب���رية ون�رشة 
االأ�شق���اء، بجانب اإخوانهم م���ن خمتلف اأ�شلحة 
ووح���دات قوة دف���اع البحرين، وذل���ك تنفيذاً 
للتوجيه���ات الكرمية حل����رضة �ضاحب اجلاللة 
امللك، واملتابع���ة احلثيثة م���ن جانب القائد 
العام لقوة دفاع امل�شري الركن ال�شيخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: اختتمت �شباح 
اأم�س بقوة دفاع البحري���ن فعاليات التمرين 
البحري امل�شرتك )اجل�رش احلديدي1(، والذي 
نفذت���ه اإح���دى وحدات ق���وة دف���اع البحرين، 

مب�شاركة �شالح البحرية امللكي البحريني.
وا�شتمل التمري���ن امل�شرتك على تنفيذ 
جمموعة من العمليات واملناورات التكتيكية؛ 
به���دف رفع اجلاهزية القتالي���ة للم�شاركني، 
وتفعي���ل برامج وخط���ط التدريب امل�شرتكة، 
وتعزيز التعاون الدفاعي امل�شرتك للو�شول 
والتع���اون  للتن�شي���ق  موح���دة  روؤي���ة  اإل���ى 

امل�ش���رتك يف خمتل���ف اأ�شلحة ووح���دات قوة 
دفاع البحرين.

واأثبت امل�شاركون خالل تنفيذ جمريات 
التمرين البحري امل�شرتك )اجل�رش احلديدي1( 
كف���اءة عالي���ة يف تنفي���ذ امله���ام والواجبات 
املوكل���ة اإليها بكل ج���دارة واإتق���ان، ووفقا 
خلطة التمرين، وحتقيقاً لالأهداف املر�شومة 
يف رف���ع كفاءة امل�شارك���ني وتنمية قدراتهم 
القتالي���ة واالرتق���اء مب�شتوي���ات اجلاهزي���ة 
واال�شتع���داد لديه���م يف تنفي���ذ مث���ل ه���ذه 

التمارين بكل ب�شالة واقتدار. 

الرف���اع - قوة الدف���اع: ا�شتقبل الفريق 
الركن يو�شف بن اأحمد اجلالهمة وزير �شوؤون 
الدفاع يف مكتبه بالقيادة العامة �شباح اأم�س، 
امللح���ق الع�شك���ري ب�شف���ارة دول���ة الكويت 
ال�شقيق���ة لدى مملكة البحري���ن اللواء الركن 
علي �شليمان الع�شاكر؛ وذلك مبنا�شبة انتهاء 

فرتة عمله.
وخالل اللقاء اأع���رب وزير �شوؤون الدفاع 
ع���ن �شك���ره وتقدي���ره للجهود الطيب���ة التي 
بذله���ا امللحق الع�شكري الكويتي خالل فرتة 
عمله يف اململكة، متمنياً له التوفيق والنجاح 

يف كل ما ي�شند اإليه من مهام جديدة. 

رئي�ض الأركان يودع امللحق الع�سكري الكويتي
الرفاع - ق���وة الدف���اع: ا�شتقبل رئي�س 
هيئ���ة االأركان الفريق الركن ذياب بن �شقر 
النعيم���ي يف مكتب���ه بالقيادة العام���ة �شباح 
الع�شك���ري ب�شف���ارة دول���ة  اأم����س، امللح���ق 
الكوي���ت ال�شقيقة لدى مملكة البحرين اللواء 
الركن علي �شليمان الع�شاكر؛ وذلك مبنا�شبة 

انتهاء فرتة عمله.
واأ�ش���اد رئي����س هيئ���ة االأركان باجلهود 
الع�شك���ري  الت���ي بذله���ا امللح���ق  احلثيث���ة 
الكويتي خالل فرتة عمله، متمنياً له التوفيق 
وال�ش���داد يف كل م���ا ي�شن���د اإلي���ه م���ن مهام 

ع�شكرية جديدة. 
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عالقاتنا مع م�رص منوذج يحتذى يف التعاون ووحدة ال�صف
م�سيًدا بجهود القاهرة يف احتفالية منح رئي�س الوزراء “الدرع”... �سمو حمافظ اجلنوبية:

عوايل - املحافظة اجلنوبية: اأ�ساد حمافظ 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة بالعالق���ات الإ�سرتاتيجي���ة الرابطة 
بني مملك���ة البحرين وجمهوري���ة م�رص العربية 
ال�سقيقة التي تعد منوذجاً يحتذى به يف الإخاء 
والتعاون ووحدة ال�سف يف مواجهة التحديات 

التي تواجه العامل العربي.
واأثن���ى �سموه على اجله���ود الكبرية التي 
قامت بها احلكومة امل�رصية اإبان احتفالية منح 
رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة درع اجلامع���ة 
العربي���ة للري���ادة يف جم���ال العم���ل التنم���وي 
بال�س���كل ال���ذي يتنا�س���ب م���ع املكان���ة التي 

يحملها �سموه.
ج���اء ذلك خ���الل ا�ستقب���ال �سم���و حمافظ 
اجلنوبية ل�سفرية جمهورية م�رص العربية �سهى 

اإبراهي���م حممد رفع���ت وذلك مبكت���ب �سموه 
مببنى املحافظة.

كما عرب �سمو حمافظ اجلنوبية عن تقديره 
و�سكره للت�سهيالت وح�سن التنظيم من جانب 
خمتلف الأجه���زة احلكومي���ة يف جمهورية م�رص 
العربي���ة لإجن���اح جائ���زة �سمو ال�سي���خ عي�سى 
بن علي للعمل التطوع���ي، وبحث �سموه خالل 
اللقاء مع ال�سفرية �سهى اإبراهيم حممد رفعت 
ع���ددا من املوا�سي���ع ذات الهتمام امل�سرتك 
املتعلق���ة بتنمي���ة العالق���ات ب���ني البلدي���ن 

ال�سقيقني.
من جانبها، اأعرب���ت �سفرية جمهورية م�رص 
العربية ع���ن اعتزازه���ا بالعالق���ات التاريخية 
التي ترب���ط البلدين، م�سي���دة مبواقف مملكة 
البحرين الداعمة لأمن وا�ستقرار جمهورية م�رص 

•العربية. �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة م�ستقبال ال�سفرية امل�رصية	

مناق�صة اآليات اال�صتفادة من نظام عمل املحافظات باملغرب

البحرين االأولى يف م�صابقة امللك عبدالعزيز القراآنية 

جلنة ملتابعة تنفيذ احلكومة تو�صيات فريق اال�صتعرا�ض ال�صامل 

لدعم اآفاق التعاون امل�سرتك... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي: 

هن������اأ الق�ي������ادة بالإجن������ازات املتوا�سل�����ة... املفت�����اح: 

برئا�سة رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

عوايل - املحافظة اجلنوبية: ا�ستقبل 
حمافظ اجلنوبية �سم���و ال�سيخ خليفة بن 
عل���ي بن خليفة اآل خليفة، �سفري اململكة 
املغربي���ة ال�سقيقة ل���دى مملكة البحرين 
اأحمد ر�سيد اخلطابي وذلك مبكتب �سموه 

مببنى املحافظة.
وخ���الل اللق���اء مت تب���ادل الأحادي���ث 
الودي���ة الت���ي تناولت العالق���ات الطيبة 
القائم���ة بني مملك���ة البحري���ن واململكة 
تنميته���ا  و�سب���ل  ال�سقيق���ة  املغربي���ة 
وتطويرها؛ من اأجل الإ�سهام يف دعم اآفاق 
التع���اون امل�سرتك ملا في���ه خري و�سالح 

البلديني ال�سقيقني.
واأك���د �سم���و حمافظ اجلنوبي���ة اأهمية 
ال�ستفادة من التج���ارب املتعلقة بنظام 
عمل املحافظ���ات يف اململك���ة املغربية، 
ملا لها م���ن جتربة ثري���ة وقدمية يف هذا 
اجلان���ب، حيث تعد التجرب���ة املغربية يف 
جمال املحافظ���ات من اأع���رق النظمة يف 

الوطن العربي.
م���ن جانب���ه، اأ�س���اد �سف���ري اململك���ة 
املغربية لدى مملكة البحرين باملوا�سيع 

والط���رح اله���ادف ال���ذي تطرق ل���ه �سمو 
ال�سي���خ خليف���ة ب���ن عل���ي بن خليف���ة اآل 
خليفة، والذي من �ساأن���ه زيادة التن�سيق 

والتع���اون امل�س���رتك ب���ني اململكت���ني، 
متمني���اً ل�سموه التوفيق والنجاح يف مهام 

عمله.

املنام���ة - بنا: هن���اأ وكي���ل ال�سوؤون 
القي���ادة  املفت���اح  فري���د  الإ�سالمي���ة 
الر�سي���دة بالإجن���از ال���ذي حقق���ه موؤخراً 
كل من املت�سابق عب���داهلل جناحي الفائز 
باملرك���ز الأول عاملي���اً يف ف���رع حفظ 15 
جزًءا من القراآن الكرمي يف م�سابقة امللك 
عبدالعزيز الدولية حلفظ القراآن الكرمي 
وتالوت���ه وتف�سريه وجتوي���ده يف دورتها 
التا�سع���ة والثالث���ني، واملت�ساب���ق علي 
يو�س���ف الفائ���ز باملرك���ز الراب���ع يف فرع 
حف���ظ القراآن الكرمي كام���اًل يف امل�سابقة 

ذاتها.
ا�ستقبال���ه  ل���دى  املفت���اح  وق���ال 
الفائزي���ن اأم����س الأول مبط���ار البحري���ن 
ال���دويل: اإن الإجن���ازات املتوا�سلة التي 
يحققه���ا اأبن���اء البحرين خ���الل متثيلهم 

للمملكة يف امل�سابقات القراآنية الدولية، 
مل تك���ن لتتحقق لول ف�س���ل اهلل تعالى 
وتوفيقه اأولً، ث���م التوجيهات ال�سديدة 

لعاه���ل الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، واهتم���ام 
حكومته ودعمها امل�ستمر جلميع الربامج 

الق���راآن  بخدم���ة  املتعلق���ة  والأن�سط���ة 
الك���رمي، والرتقاء مب�ست���وى حفظته من 
جميع اجلوانب، اإذ ترجمت تلك الإجنازات 
اهتم���ام القي���ادة وحر�سه���ا عل���ى اإعداد 

وتهيئة جيل قراآين و�سطي.
واأع���رب الوكيل عن فخ���ره واعتزازه 
يحققه���ا  الت���ي  امل�رصف���ة  باملراك���ز 
املت�سابق���ون البحرينيون يف امل�سابقات 
القراآني���ة الدولي���ة، والت���ي ت�س���اف اإلى 
�سجل الإجنازات احلافلة للمملكة يف جمال 
الق���راآن الكرمي، ف�سالً ع���ن امل�ساركة يف 
تنظيم هذه امل�سابقات لعدد من الدول؛ 
وذل���ك للخ���ربة الت���ي حازه���ا واكت�سبها 
منت�سب���و اإدارة �سوؤون الق���راآن الكرمي يف 
الإع���داد والتنظي���م مل�سابق���ات الق���راآن 

الكرمي الدولية.

�ساحي���ة ال�سيف - املوؤ�س�س���ة الوطنية 
حلقوق الإن�سان: اأن�ساأت املوؤ�س�سة الوطنية 
تنفي���ذ  ملتابع���ة  جلن���ة  الإن�س���ان  حلق���وق 
احلكوم���ة لتو�سيات الفريق العامل املعني 
ال�سام���ل ململك���ة  ال���دوري  بال�ستعرا����س 
البحري���ن، وذلك برئا�سة رئي����س املوؤ�س�سة 
الوطني���ة حلق���وق الإن�س���ان، وع�سوي���ة كل 
م���ن نائ���ب الرئي�س، ورئي����س جلنة احلقوق 
املدني���ة وال�سيا�سية، ورئي�س جلنة احلقوق 
والثقافي���ة،  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة 
الع���ام  الأم���ني  ويك���ون  الع���ام،  والأم���ني 
امل�ساع���د مقرًرا للجنة، وتعم���ل اللجنة على 

متابع���ة تنفي���ذ احلكوم���ة لردها ال���وارد يف 
 A/HRC/36/3/Add.1 رقم  الوثيقة 
املت�سمنة موافقتها على تنفيذ التو�سيات 
ال���واردة يف تقري���ر الفري���ق العامل املعني 
ال�سام���ل ململك���ة  ال���دوري  بال�ستعرا����س 
.)A/HRC/36/3البحرين )الوثيقة رقم
ويف �سبي���ل احل�س���ول عل���ى املعلومات 
املطلوبة، �سيتم التوا�سل مع جميع اجلهات 
ذات العالق���ة يف اململك���ة، وذل���ك بناء على 
قان���ون اإن�س���اء املوؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق 
الإن�س���ان، الذي ن�س على اأن���ه: »للموؤ�س�سة 
اأن تطل���ب اأي معلومات اأو بيانات اأو وثائق 

تراها لزمة لتحقي���ق اأهدافها اأو ممار�ستها 
والأجه���زة  ال���وزارات  م���ن  اخت�سا�ساته���ا 
املعني���ة باململك���ة، وعل���ى تلك ال���وزارات 
والأجهزة معاون���ة املوؤ�س�سة يف اأداء مهامها 
وتي�س���ري مبا�رصة اخت�سا�ساته���ا، وتزويدها 

مب���ا تطلب���ه يف ه���ذا ال�س���اأن، وذل���ك وفقاً 
للقوان���ني والأنظم���ة املعمول به���ا يف تلك 

اجلهات«.
و�سرتف���ع جلن���ة املتابع���ة تقري���را اإلى 
جمل����س املفو�س���ني يت�سمن م���ا قامت به 
احلكوم���ة يف �سبيل تنفيذ تل���ك التو�سيات 
الإجن���از،  الت���ي حظي���ت بالدع���م، ون�س���ب 
واملعوق���ات الت���ي واجه���ت املوؤ�س�س���ة يف 
�سبي���ل متابعته���ا، واأ�سب���اب ع���دم تنفي���ذ 
تل���ك التو�سيات، اإ�سافة اإل���ى مدى تعاون 
اجله���ات املختلف���ة م���ع اللجن���ة يف �سبي���ل 

اإجنازها عملها.

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة م�ستقبال ال�سفري املغربي	

• وكيل ال�سوؤون الإ�سالمية م�ستقبال الفائزين	

الوح���دة  جتم���ع   - املنام���ة 
الوطنية: اأك���د رئي�س جتمع الوحدة 
املحم���ود  عبداللطي���ف  الوطني���ة 
معاين وقي���م التعاي����س والت�سامح 
الروح���ي والثقايف والجتماعي التي 
عرب عنها مقال عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى 
اآل خليف���ة يف �سحيف���ة “وا�سنط���ن 

تاميز”.
“مقال  “التجمع  وو�سف رئي�س 
جالل���ة املل���ك باأن���ه وثيق���ة وطنية 
تاريخية مهمة حلماية منوذج ال�سلم 
الجتماعي يف البحرين يوؤكد ويجدد 
فيها جاللته التزام القيادة باحلفاظ 
عل���ى من���وذج الت�سام���ح والتعاي�س 
ب���ني مكون���ات املجتم���ع م���ن خالل 
تاكيد العاه���ل على حماية البحرين 
لقي���م التعددي���ة الديني���ة لالأجيال 
القادم���ة، وتكري�س هذه احلماية يف 
القانون ال���ذي ي�سمن لكل �سخ�س 
معوق���ات  دون  العب���ادة  يف  احل���ق 
وكذلك بناء بيوت العبادة؛ لأن قوة 

املجتمع البحريني ب�سبب تنوعه.
واأو�سح املحمود اأن مقال يقطع 
الطريق اأمام كل حماولت الت�سويه 
ل�سمع���ة الت�سام���ح والتعاي����س بني 
مكون���ات املجتم���ع البحريني، وهو 
يدع���و اجلمي���ع للتع���رف عل���ى هذا 
النموذج املتفرد من التنوع الديني 
اأر�سى  الذي  واملذهبي والجتماعي 
قدمي���ا،  البحري���ن  ق���ادة  دعائم���ه 
وا�ستمر حتى الآن ك�سمة بارزة متيز 
�سع���ب وجمتمع البحري���ن، وم�سدر 
ق���وة للمملك���ة تفخ���ر به���ا، ونعمة 
اأنع���م بها املولى ع���ز وجل على كل 
�سعب البحري���ن مبكوناته املختلفة 

ون�سيجه الجتماعي املتميز.
جميع  “التجم���ع”  ودعا رئي����س 
مكون���ات ال�سع���ب؛ للحف���اظ عل���ى 
وال���ذي  احل�س���اري،  الإرث  ه���ذا 
ي�سكل وقاية لالأجي���ال القادمة من 
الجن���راف خل���ف نزع���ات الت�ست���ت 
والتفت���ت والفتن���ة، موؤك���دا التزام 
جتم���ع الوح���دة الوطنية ب���دوره يف 
اإر�ساء هذه املعاين، والعمل بجانب 
القوى الوطنية والفعاليات الأهلية 
وال�سيا�سي���ة عل���ى ح���ث املجتم���ع 
على املحافظة عل���ى قيم التعاي�س 

والت�سامح.  

“التجمع”: مقال العاهل 
وثيقة وطنية حلماية 

ال�سلم الجتماعي

• عبداللطيف املحمود	
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“الإ�ســكان” تـركــب عـــدادات منــازل تـوبـلي
تفاعال مع “$”... والأهايل ي�شكرون رئي�س الوزراء

تفاع���ال مع ما ن�رشت���ه “البالد” ب�شاأن 
تاأخر وزارة الإ�شكان يف تركيب عدادات 
كهرب���اء 40 من���زل من وح���دات م�رشوع 
توبل���ي الإ�ش���كاين، اأف���اد اأ�شحاب تلك 
املنازل باأن الوزارة �شارعت يف تركيب 
عداداتهم يف اليوم التايل من ن�رش اخلرب.

ع���رب  �شكره���م  الأه���ايل  وبع���ث 
ال���وزراء �شاح���ب  لرئي����س  ال�شحيف���ة 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة، ووزارة الإ�شكان، على �رشعة 
ال�شتجابة ملنا�شداتهم بخ�شو�س تاأخر 
تركي���ب عداداتهم لف���رة 5 اأ�شهر من 

ت�شليمهم مفاتيح الوحدات.
وكانت ال���وزارة بينت يف ردها على 
اخل���رب املن�شور اأن التاأخ���ري يف املرحلة 
الأخ���رية م���ن امل����رشوع ج���اءت؛ ب�شبب 
الإجراءات الالزمة لإنهاء تداخل الأرا�شي 
وبالت���ايل ترتبت عليها تاأخريات اأخرى، 
نافية وجود خالفات مع مقاول امل�رشوع 

ت�شببت بتاأخر تركيب العدادات.

تركي���ب  اأن  ال���وزارة  واأو�شح���ت 
الع���دادات م�شاألة وقتي���ة، موؤكدة اأنها 
ل���ن تق���وم بوق���ف ع���الوة ال�شك���ن عن 
اأ�شح���اب املن���ازل قبل م���رور 3 اأ�شهر 
على ا�شتالمه���م الفعلي للوحدات، كما 
�أنها لن ت�شتقطع �الأق�شاط �ل�شهرية �إال 
بع���د مرور 6 اأ�شهر م���ن ا�شتالم الوحدة 

املحددة بانتهاء اأعمال البنية التحتية.

• جانب من تركيب العدادات	

“ال�سكراب” يتخم “معدة املحرق” والبلدية ت�ستعجل “هوا�سم املرور”
املرباطي: 250 �شيارة �لطاقة �ال�شتيعابية للمخزن

مل يعد خم���زن اخلردة يف توبل���ي قادرا على 
ا�شتقبال عدد اأك���رب من �شيارات ال�شكراب التي 
تتولى بلدي���ة املحرق اإزالتها من خمتلف مناطق 

املحافظة.
وتبل���غ �لطاق���ة �ال�شتيعابي���ة وفق���ا لع�شو 
جمل����س بل���دي املح���رق غ���ازي املرباط���ي 250 
�شي���ارة، يف الوق���ت ال���ذي ت�ش���ري في���ه اإح���دى 
املرا�ش���الت الداخلي���ة لبلدي���ة املح���رق اإل���ى اأن 
عدد ال�شي���ارات املوجودة يف املخزن حتى يوليو 

املا�شي بلغت 247 �شيارة.
ون�ش���ت الر�شالة عل���ى اأن 194 �شيارة منها 
اأزيل���ت العام 2015، فيما اأزيل���ت 40 �شيارة يف 
2016، وحت���ى يوليو املا�شي اأزالت البلدية 13 

�شيارة خردة.
وج���اء يف الر�شال���ة اأن اأبرز املعوق���ات التي 

ت�شبب���ت يف امتالء خمزن البلدي���ة الوحيد، هو اأن 
البلدية تواج���ه م�شكلة يف اإلغاء تل���ك ال�شيارات، 

لتتمكن من عر�شها يف مزاد علني لبيعها.
وب����نَّ امل�ش���وؤول يف ر�شالت���ه ملدي���ر ع���ام 
البلدية بالإنابة اأنه ل ميكن بيع ال�شيارات اخلردة 
هذه دون اإلغائها من الإدارة العامة للمرور، حيث 
تعترب �خلطوة �الأخرية �ملتبقية قبل عملية �لبيع.
اأن الإدارة العام���ة  اإل���ى  ولف���ت املرباط���ي 
للمرور �جتمعت يف �أغ�شط�س �ملا�شي مع �لبلدية 
م���ع وف���د ميث���ل النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 
ال���وزراء، ومت ت�شليمهم ن�شخة من املرا�شالت مع 
الإدارة العامة للمرور؛ لبيان اأبرز املعوقات التي 

حتول دون اإزالة �شيارات اخلردة.
ودعا وزارة الأ�شغ���ال والبلديات اإلى الإ�رشاع 
يف جتهيز املوقع البديل لل�شكراب الذي حددته 
م�شبق���ا يف منطقة حفرية، و�ل���ذي من �ملوؤمل �أن 

ي�شع لتخزين اآلف ال�شيارات.  • بيع اخلردة يف املزاد مرتبط باإلغاء املرور لها 	

ك�شف���ت ت�رشيح���ات لوزي���ر الإ�شكان 
با�شم احلمر اأن معدل اإنتاج جميع م�شانع 
�لبحري���ن �ل�شن���وي للطاب���وق يفوق 4.2 

مليارات طابوقة �شنويا.
اإنت���اج  اأن  الت�رشيح���ات  واأظه���رت 
اململك���ة للخر�شان���ة اجلاه���زة ي�شل اإلى 

2.2 مليون مر مكعب �شنويا.
وكان وزير الإ�شكان قد اأكد يف يوليو 
املا�شي اأن حجم اخلر�شانة اجلاهزة التي 
مت ا�شتخدامها يف م�شاريع وزارة الإ�شكان 

قيد التنفيذ نحو 1.1 مليون مر مكعب.
وب����نَّ اأن هذا املعدل م���ن اخلر�شانة 
يعادل 50 % م���ن اإجمايل الناجت املحلي 
ال�شن���وي ململكة البحرين م���ن اخلر�شانة 
�جلاه���زة. و�أ�ش���ار �إلى �أن ع���دد �لطابوق 
امل�شتخ���دم يف ت�شييد الوحدات ال�شكنية 
يف الف���رة من الع���ام 2011 وحتى العام 
2017 بل���غ نح���و 106 مالي���� طابوق���ة 

تقريباً.
ولف���ت اإل���ى اأن ه���ذا الع���دد يعادل 
2.5% م���ن �لناجت �ل�شن���وي للطابوق يف 

جميع م�شانع مملكة البحرين.

4.2 مليارات طابوقة تنتجها م�سانع البحرين �سنوًيا
106 مالي� طابوقة �شيدت بيوت “الإ�شكان” يف 7 �شنوات

• جانب من اأعمال الت�شييد يف املدينة ال�شمالية  )اأر�شيفية(	

ن�����ش��ف خ��ر���ش��ان��ة ال��ب��ح��ري��ن اجل��اه��زة 
ال������وزارة م�����ش��اري��ع  ا���ش��ت��خ��دم��ت يف 

�سيد علي املحافظة

�سيد علي املحافظة

�سيد علي املحافظة



الجمعة 13 أكتوبر 2017 
23 محرم 1439

العدد 3286 5 بالدنا local@albiladpress.com

ا�شتكمال “�شارع املدينة ال�شمالية واجل�رس البحري قريًبا
كاظم: رئي�س الوزراء عودنا على �سيا�سة الأبواب املفتوحة... خلف: 

املنام���ة - وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: اأك���د وزير الأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين ع�س���ام خلف وجود 
برنامج لدى الوزارة بالقي���ام بجولت ميدانية لقرى 
وم���دن البحرين بن���اء على توجيهات رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان اآل 
خليف���ة؛ لالطالع عن كثب على احتياجات ومتطلبات 

الأهايل اخلدمية.
واأو�سح خلف اأثناء زي���ارة ميدانية قام بها يوم 
اأم����س )الأربعاء( اإل���ى الدائرة الثاني���ة يف املحافظة 
ال�سمالي���ة مبعية ع���دد من م�س���وؤويل وزارة الأ�سغال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين، وبح�سور 
ع�س���و جمل����س الن���واب النائب جالل كاظ���م، وع�سو 
املجل�س البلدي للدائرة الثاني���ة فاطمة القطري اأن 
ه���ذه الزي���ارات تاأتي بن���اء على توجيه���ات القيادة 
ال�سيا�سي���ة بالن�سبة للوزارات اخلدمية؛ لالطالع على 
متطلباته���م، والعم���ل عل���ى حتقيقها وف���ق برنامج 
متكامل وا�سح، وبح�سور كل امل�سوؤولني يف الوزارة؛ 

ملعاينة هذه املتطلبات والعمل على تنفيذها.
واأ�س���اف “�سنعم���ل على تنفي���ذ املطالب التي 
تف�س���ل بها ممثل���و الأهايل”، م�سريا اإل���ى اأن بع�س 
املطال���ب قد مت بالفعل العمل عليها، وهناك بع�س 
منها مت اإدراجه يف برامج ال���وزارة، و�سرتفع من اأجل 

النظر فيها والعمل على اإيجاد موازنات لها”.
وقد وج���ه الوزير خل���ف امل�سوؤول���ني املعنيني 

يف الأ�سغ���ال والبلديات والتخطي���ط العمراين العمل 
ف���ورا؛ من اأج���ل تنفي���ذ املتطلبات الت���ي تقدم بها 
الأهايل، والتي هي �سمن الربامج وموازنات الوزارة، 

كما مت توجيههم لتذليل كافة الأمور وت�رسيعها.
وك�سف الوزير خل���ف اأثناء الزيارة التي قام بها 
ي���وم اأم�س اإل���ى اأن الوزارة يف ط���ور املراحل الأخرية 
لالنته���اء من ال�س���ارع الذي يربط املدين���ة ال�سمالية 

بال�سوارع الرئي�سة، اإ�سافة اإلى اجل�رس البحري”.
واأ�س���ار الوزي���ر خل���ف اإل���ى اأن الطلب���ات ميكن 
تق�سيمها اإلى ثالثة اأق�سام، الق�سم الأول منها قد مت 
اإجنازها بالفعل، وهناك ق�سم يتم العمل عليها حاليا 
والتن�سي���ق؛ من اأج���ل تنفيذها. اأما الق�س���م الثالث، 

فهي بع�س املطالب التي حتتاج موازنات كونها مل 
تكن موجودة �سمن برام���ج الوزارة، وهي بحاجة اإلى 

موازنة؛ لإقرارها والعمل على تنفيذها”.
ت���درج  مل  الت���ي  للمطال���ب  “بالن�سب���ة  واأردف 
يف برام���ج ال���وزارة، لدين���ا توجه برفعها اإل���ى اللجنة 
الوزاري���ة املعنية به���ا برئا�سة نائ���ب رئي�س الوزراء 
ال�سي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل للح�س���ول عل���ى توجيه 

ب�ساأنها”.
من جهته، ثمن ع�سو جمل�س النواب جالل كاظم 
توجيه���ات �سم���و رئي�س ال���وزراء لل���وزارت اخلدمية 
بالن���زول اإل���ى املناط���ق والتق���اء الأه���ايل؛ لتلم�س 
متطلباتهم والعم���ل على تنفيذها، موؤكدا يف الوقت 

ذات���ه اأن �سم���و رئي�س ال���وزراء يتابع بدق���ة حاجات 
النا�س واخلدمات التي تقدم لهم.

وق���ال كاظم “نحن نثمن عالي���ا توجيهات �سمو 
رئي����س ال���وزراء، حيث عودن���ا �سموه عل���ى �سيا�سة 
الأبواب املفتوحة والتوا�سل مع املواطنني وتلم�س 
احتياجاتهم والعمل على تنفيذها من خالل الوزارات 

اخلدمية”.
واأ�س���اف “كم���ا نق���در تفاع���ل م�س���وؤويل وزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
ال�رسيع���ة  وا�ستجابته���م  الوزي���ر،  راأ�سه���م  وعل���ى 
لحتياج���ات الأه���ايل والعم���ل عل���ى تق���دمي اأف�سل 

اخلدمات”.

اإل���ى ذل���ك، اأك���دت ع�س���و الدائ���رة الثاني���ة يف 
املجل����س البلدي فاطمة القط���ري اأن هناك اأولويات 
بالن�سب���ة لالأه���ايل من امله���م العمل عل���ى حتقيقها 
ب�س���ورة عاجلة بال���ذات فيما يتعلق باأم���ور ال�سالمة 
املرورية وتنظيم حركة ال�سري داخل قرية بني جمرة 

والقريبة من مدر�سة ال�سالم وفتح بع�س الطرقات.
واأ�سافت القطري “من الأمور التي مت احلديث 
عنه���ا، والتي ت�سكل نقط���ة مهمة بالن�سب���ة لالأهايل 
هو مو�سوع تخطيط بع����س الأرا�سي التابعة لأهايل 
املنطق���ة”، م�سرية اإلى اأن الأهايل ينتظرون تخطيط 
هذه الأرا�سي بفارغ ال�سرب؛ من اأجل ال�ستفادة منها 

وبنائها.

موازنة �شارع البديع موجودة وامل�رسوع يف مرحلة اإعداد الت�شاميم
الوزارة غري معنية بتاأخر املرافق اخلدمية باملدينة ال�سمالية... خلف:

• �سورة تذكارية من اأمام حديقة اأم حممد يف بني جمرة	

اأكد وزي����ر الأ�سغال و�س����وؤون البلديات 
اأن  خل����ف  ع�س����ام  العم����راين  والتخطي����ط 
موازن����ات تطوير �سارعي البدي����ع واجلنبية 
متواف����رة، واأن ع����دم البدء يف ه����ذا امل�رسوع 
وطرح����ه يف مناق�س����ة عامة، راج����ع اإلى عدم 
النتهاء بعد م����ن اإعداد الت�ساميم النهائية 

له.
ولفت خالل اإجابته عن اأ�سئلة �سحافية 
على هام�����س اجلولة امليدانية التي نفذتها 
الوزارة يف قرية بني جمرة الأربعاء املا�سي 
ا�ستجاب����ة لتوجيهات �سمو رئي�����س الوزراء 
به����ذا ال�س����اأن، اإل����ى اأن وزارته غ����ري معنية 
مب�ساأل����ة تاأخ����ر اإن�ساء املراف����ق اخلدمية من 
مدار�����س وم�ست�سفي����ات وحم����الت جتارية، 

وغريها يف املدينة ال�سمالية.
ولفت اإلى اأن الوزارة م�سوؤولة حاليا عن 

اإجناز ال�سارع الرئي�س املوؤدي اإلى املدينة، 
املتقاطع مع تقاطع البديع وبني جمرة، اإلى 

جانب الطريق البحري.
وذكر اأن الوزارة بلغت املراحل الأخرية 
من اإجناز الطري����ق الرئي�س للمدينة، م�سريا 
اإلى اأن م�رسوع املدينة ال�سمالية مازال حتت 

مظلة وزارة الإ�سكان.
وتاب����ع يف رده عل����ى ا�ستف�س����ار ب�س����اأن 
اأعم����ال التخريب والتك�س����ري املتكررة التي 
تتعر�����س لها املرافق العام����ة، اأن اإمكانات 
ال����وزارة حم����دودة، ول ميكنه����ا اأن جت����اري 
التخريب املتك����رر لهذه املمتلكات، وعليه 
فاإن ال����وزارة تعول عل����ى املواطنني يف اأن 
يكونوا �����رسكاء يف حتم����ل م�سوؤولية احلفاظ 
تلك املرافق وحمايتها من اأعمال التخريب.
واأردف اأنه “لدينا ثقة كبرية باملواطن، 
م����ن حيث اإن ه����ذه اخلدمات الت����ي تقدمها 
الدول����ة ه����ي مل�سلحت����ه، وم�سلح����ة اأبن����اء 

منطقت����ه، ولذا نح����ن نتطلع اإل����ى اأن يكون 
املواطن على قدر من امل�سوؤولية يف �سبيل 
احلفاظ على منجزات الدولة ومكت�سباتها”.

وفيما يتعلق بالزيارات امليدانية التي 
تنظمه����ا ال����وزارة ملختلف امل����دن والقرى، 
اأو�س����ح الوزير: اأن توجيه����ات �سمو رئي�س 

الوزراء حتثنا دائما عل����ى النزول للمناطق، 
والتعرف ميدانيا على متطلبات الأهايل من 

خالل املندوب البلدي واملمثل النيابي.
وذك����ر اأن الوزارة لديه����ا برنامج حمدد 
لزي����ارة جمي����ع امل����دن والق����رى الت����ي يتم 
التوجيه لزيارتها والتعرف على احتياجاتها.
ولف����ت اإل����ى اأن ه����ذه اجل����ولت تكون 
دائما بح�سور جمي����ع امل�سوؤولني يف �سوؤون 
الأ�سغ����ال و�س����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط 
العم����راين؛ من اأجل اأن يتع����رف امل�سوؤولون 

ميدانيا على احتياجات هذه املناطق.
الحتياج����ات  جمي����ع  اأن  اإل����ى  واأ�س����ار 
املوجودة �سمن برنامج الوزارة يتم التوجيه 
للت�رسيع من وت����رية اإجنازها. اأما املتطلبات 
غري املدرجة على برنامج عمل الوزارة، فاإنه 
يتم برجمتها لتنجز يف الفرتة املقبلة؛ على 
اأم����ل اأن توفق ال����وزارة يف تنفيذ توجيهات 

�سمو رئي�س الوزراء على اأكمل وجه.

�شيد علي املحافظة

التعاون مع �شوي�رسا مبجاالت التعمري والبناء
اإجناز 32 طلب ترميم باملحرق و175 يف جميع املحافظات 

تغيري اأ�سلوب املناق�سة �سريفع م�ستوى اجلودة... “الأ�سغال”:

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأك���دت وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين، ممثلة 
ب���اإدارة التنمي���ة احل�رسي���ة، اأنها تق���وم برتميم 
املب���اين امُلدرجة �سمن خط���ة املجال�س البلدية 
التي ُترف���ع �سنوي���اً لتنفيذها وفق���اً للمعايري 
اآخذي���ن  بامل����رسوع  املعتم���دة  وال�سرتاط���ات 

بالعتبار امليزانية املتاحة.
وتعقيباً على ما ورد بال�سحف املحلية يوم 
9 اأكتوب���ر 2017 بجل�س���ة جمل�س بلدي املحرق 
بخ�سو�س م�رسوع تنمية املدن والقرى )ال�سيانة 
والرتميم( يف املحافظة والت�رسيح املن�سور يوم 
الأحد على ل�سان ع�سو املجل�س البلدي للمحرق 
غ���ازي املرباط���ي بخ�سو�س املو�س���وع نف�سه، 

اأوردت الوزارة التعقيب الآتي:
البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة  اإن 
والتخطي���ط العم���راين تعن���ى بالتن�سي���ق م���ع 
املجال�س البلدية لتوفري اخلدمات الالزمة فيما 
يتعل���ق مب�رسوع تنمي���ة املدن والق���رى املعني 
برتميم املن���ازل القدمية وذلك وفق خطة عمل 

ح�سب امليزانية املخ�س�سة لذلك يف كل عام.
م���ن  نف�س���ه ت�ستغ���رب  الوق���ت  وه���ي يف 
املعلومات غ���ري الدقيقة ال���واردة يف التقارير 
ال�سحفية املن�سورة والتي ت�سري اإلى اأن الوزارة 
مل تنف���ذ اأي طلب خالل عام كامل يف جتاوز لكل 

الأرقام املوثقة يف هذا املجال.
حي���ث اإن الوزارة وبالتن�سي���ق مع املجال�س 

البلدي���ة وا�سل���ت العم���ل على امل����رسوع خالل 
الف���رتة النتقالية م���ن املناق�س���ات الداخلية 
اإلى املناق�س���ة الزمنية املمتدة من 2015 اإلى 
2017 متمكن���ة م���ن اإجن���از 175 طل���ب ترميم 
و�سيان���ة يف جمي���ع املحافظ���ات، منه���ا اإجن���از 
32 طلب خ���الل الفرتة املذك���ورة يف حمافظة 

املحرق.
ووج���ب التنوي���ه باأن���ه ق���د مت تنفي���ذ 26 
طلب���ا يف منطقة بلدي���ة املحرق من���ذ الفرتة ما 
بني �سبتمرب 2016 اإل���ى �سبتمرب 2017 وكان 
اإجم���ايل الطلب���ات املنف���ذة يف جمي���ع املناطق 

لنف�س الفرتة 119 طلبا. 
اإن جمموع عدد طلبات الرتميم املرفوعة يف 
النظام بقائم���ة 2016 - 2017 لبلدية املحرق 
تعادل 60 طلبا وقد مت اإرجاع 18 طلبا للمجل�س 
واإجراءاته���ا  م�ستنداته���ا  ل�ستكم���ال  البل���دي 
ليت�سن���ى للجه���ة املعني���ة ال����رسوع بتنفيذه���ا 
بح�س���ب الإجراءات املعمول به���ا، مع العلم باأنه 
جاري تنفيذ 6 طلبات ترميم من قائمة 60 بيتا 

ومت النتهاء من تنفيذ طلب واحد. 
كما اأن ال���وزارة توا�س���ل يف الوقت احلايل 
العم���ل عل���ى اإجناز ع���دد من املن���ازل يف جميع 
طلب���ا   79 تنفي���ذ  ج���ار  حي���ث  املحافظ���ات، 
باملنهجية ال�سابقة باآلية املناق�سات الداخلية 
اإذ مل يتوقف امل����رسوع يف اأي فرتة من الفرتات 
على رغم مطالبة املجال�س البلدية بتطوير اآلية 
ومنهجي���ة العم���ل ل�سم���ان الإ����رساع يف التنفيذ 

ورفع م�ستوى اجلودة.
وا�ستجاب���ة لذل���ك قام���ت ال���وزارة بتغيري 
طريقة اإدارة العمل يف امل�رسوع من املناق�سات 
الداخلية اإلى املناق�سة الزمنية وما تطلبه ذلك 
من تاأهيل للمقاولني م���ن قبل الإدارة املعنية 
يف الوزارة وكذلك طرح املناق�سات وتر�سيتها 

على عدد من املقاولني موؤخرا.
وخالل هذه الفرتة ا�ستمر العمل باملنهجية 
ال�سابق���ة القائمة عل���ى املناق�س���ات الداخلية 
م���ن دون اأي توقف على الرغم م���ن تاأخر اإقرار 
امليزاني���ة للع���ام امل���ايل 2017 - 2018 حتى 
�سه���ر يولي���و وهو ما ت���دل عليه اأرق���ام الإجناز 
املذكورة اأعاله وحل���ني النتقال اإلى العمل مع 
املقاولني اجلدد بعد تر�سية املناق�سة الزمنية 

عليهم.
حي���ث مت���ت الرت�سي���ة عل���ى 3 مقاول���ني 
يف �سه���ر يولي���و 2017 ومن���ذ حين���ه مت توجيه 
ر�سائل للمقاولني لتق���دمي ال�سمانات املالية 
والتاأم���ني ومبا�رسة ا�ستكمال و�سف العمل لكل 

بيت ليتم املبا�رسة بتنفيذ البيوت.
وم���ن املوؤمل يف الف���رتة املقبلة ب���اأن يتم 
تنفيذ البي���وت وفق املوا�سف���ات اجلديدة يف 
املناق�س���ة الزمني���ة، حيث �سي�سه���د العمل يف 
امل�رسوع تطورا ملحوظا على �سعيد �رسعة الإجناز 
وكذلك رفع م�ستوى اجلودة وهو ما ياأتي تلبية 
لطلبات وتو�سي���ات املجال����س البلدية يف هذا 

الإطار.

املنام���ة – وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين: ا�ستقبل 
البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزي���ر 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف يف 
مكتبه بديوان ال���وزارة القن�سل الفخري 
لالحتاد ال�سوي�رسي ل���دى مملكة البحرين 

همربت فين�سينت.
ا�ستعرا����س  مت  املقابل���ة  وخ���الل 
البلدي���ن  ب���ني  التع���اون  جم���الت 
ال�سديقني، حيث نّوه الوزير مبا ت�سهده 
العالق���ات بني املنامة وب���رين من تطور 
ال�سوي�رسي���ة  باخل���ربات  ورق���ي م�سي���داً 
املتقدمة يف جمال التعمري والبناء، معرباً 
ع���ن تطلع وزارة الأ�سغال اإلى ال�ستفادة 
م���ن خ���ربات تل���ك ال����رسكات يف خمتلف 

املجالت. 
يذك���ر اأن وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ت�سعى 

لال�ستفادة من خربات ال�رسكات العاملية 
يف خمتلف املج���الت خ�سو�سا الهند�سة 
ال�سحي والبلديات  والإن�ساءات وال�رسف 
والزراع���ة، والعم���ل عل���ى ال�ستفادة من 
اإ�سهام���ات ال�رسكات ذات اخلربة وتذليل 

املعوقات يف �سبيل ذلك اإن وجدت.
من جهت���ه، اأعرب القن�س���ل الفخري 
لالحت���اد ال�سوي����رسي عن ����رسوره لتنامي 
عالقات بالده مع مملكة البحرين يف �ستى 
املج���الت، م�سيداً بجهود وزارة الأ�سغال 
يف جمال حتديث البني���ة التحتية، منوهاً 
مب���ا ت�سهده البحرين م���ن تقدم ومناء يف 

خمتلف امليادين.
واأك���د القن�سل هم���ربت فين�سينت 
تطل���ع ب���الده للتن�سي���ق م���ع البحرين يف 
كث���ري م���ن جوان���ب التع���اون بف�سل ما 
تتمتع به ال�رسكات ال�سوي�رسية من جتارب 
طويلة و�سمعة عاملية يف هذه املجالت.
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التدريس بالعامية

•التعليم اأقر جمل�س جامعة البحرين تعيني حنان حممد 	
املولى مديرة للعيادة القانونية بكلية احلقوق

غائـبـة و�صندويـ�صـات “بايـتـة”... و“ال�صـحـة”  طعميـة “ياب�صـة” 
عاملون ي�صتولون على “اخلردة”... 120 م�صاركة با�صتطالع “$” عن جودة مقا�صف املدار�س:

�صجل طلب���ة واأولياء اأم���ور مالحظاته���م واآراءهم 
حول وجبات املقا�صف واأ�صعارها ونوعيتها، واأجمعوا 
يف تعليقاته���م يف ا�صتطالع “الب���الد” على اأن وجبات 
املقا�صف دون م�صتوى اجلودة، وذكروا ان اأ�صعارها 

مبالغ فيها.
ويف تعليق���ات قاربت 120 تعليق���ا على ح�صاب 
ال�صحيف���ة عل���ى موق���ع االن�صتغ���رام تب���ني ا�صتي���اء 
كثريين من كون وجبات اأبنائهم اليومية غري �صحية، 
واقرتحوا االعتم���اد على الوجب���ات املنزلية ال�صحية 

واالأكرث اأمانا.
من جانبهم، ب���ني طلبة اأنهم جمربون على تناول 
ه���ذه الوجبات رغ���م عيوبها؛ ل�صد جوعه���م، فال خيار 

اأمامهم  غري ال�صندوي�صات “البايتة”.
وق���ال عل���ي بوحج���ي “اإن اأطعم���ة الكافترييات 
اخلارجي���ة م�صت�صاغة اأكرث من الوجب���ات التي تباع يف 

املدر�صة، وختم تعليقه بو�صفها “رديئة جدا”.
االأطعم���ة املقدم���ة يف  القع���ود  وو�صف���ت بن���ة 

املقا�صف باأنها “�صيئة جدا وغري �صحية”.
وقال���ت اأم حمم���د اإن وجبات املدار����س واأطعمة 

املقا�صف “حتتاج رقابة من وزارة ال�صحة”.
واأ�صارت اأم عبدالرحمن يف تعليقها اإلى اأن وجبات 
املقا�ص���ف لي�ص���ت اإال “طعمي���ة وبرغر م���ن الليل”، 

وت�صاءلت هل هذا هو الطعام ال�صحي.
ونقل���ت اأم �صلمان �صك���وى حفيدتها من وجبات 
املق�صف الرديئة و�صوء معاملة العاملني فيها “فهم 

ال يرجعون بقية املبلغ للطفل”.

“غ���ري طازجة وغري �صحي���ة وغالي���ة الثمن”... 
هكذا و�صفت اأم حمد وجبات مقا�صف املدار�س، 

وقالت “اإنها فوق م�صتوى دخل الطالب الذي 
ال ي�صتطيع �رشاء هذه الوجبات”.

وب���نينَّ اأب���و �صلط���ان يف اإجابته على 
اال�صتط���الع: “لي�ص���ت هن���اك ج���ودة 
للماأك���والت يف املدار����س احلكومية، 

ولي�ص���ت هن���اك رقابة �صحي���ة عليها؛ 
الأنه���ا تبنى عل���ى امل�صالح م���ن ناحية 

االختيار”.
املعلم���ات  اأن  م���راد  زين���ب  وراأت 

وامل�صوؤوالت ع���ن املقا�صف “غري مباليات 
واالإدارة ال ت�صم���ع �صكاوى واقرتاحات وهمها 

االإيجار فقط”. 

طالبات توبلي ال يفهمن لهجة معلمة العلوم
تعبئة ا�صتمارة ال�صتبدالها وال رد من املدر�صة ... اأمهات ل� “$”:

ق���ال اأولي���اء اأمور طالبات بالف�ص���ل اخلام�س )فرقة 2( مبدر�صة توبل���ي االبتدائية للبنات ل� 
“البالد” اإن فلذات اأكبادهن يواجهن �صعوبة يف ا�صتيعاب لهجة معلمة مقرر العلوم.

واأو�صح���وا باأن املعلمة الواف���دة تتحدث بلهجة بلدها، والطالب���ات ال يفهمن طريقة �رشحها، 
خ�صو�ص���ا ما يتطلبه املقرر من تركي���ز واإحاطة باملعلومات. ولفتوا اإلى اأن جمموعة من الطالبات 
ق�ص���دن مكت���ب مديرة املدر�ص���ة، واأبلغت االأخرية ب�صك���وى عن عدم فهم ����رشح املعلمة، وكذلك 
قّدم���ت اأمهات بع����س الطالبات بالف�صل طلبا ال�صتب���دال املعلمة باأخرى تتح���دث اللغة العربية 
بطريق���ة مفهومة. وبين���وا اأن اإدارة املدر�صة طلب���ت من وليات االأمور تعبئ���ة ا�صتمارة خم�ص�صة 
له���ذا الغر����س، وم�صت فرتة طويلة من بع���د تقدمي هذه اال�صتمارة، و�ص���ارف الف�صل الدرا�صي 
على االنت�صاف، ومل يتغرّي �صيء، بل اإن الطالبات اأ�صبحن ينفرن من املادة. وطالب اأولياء االأمور 
وزارة الرتبية والتعليم بالتدخل الفوري واتخاذ ما يلزم من اإجراءات عرب ا�صتبدال املعلمة باأخرى 
ت����رشح باللغ���ة الف�صيحة وبطريقة مفهومة. وكانت الوزارة قد اأ�ص���درت تعميما توؤكد فيه �رشورة 

ا�صتخدام اللغة الف�صحى داخل ال�صفوف الدرا�صية، وجتنب ا�صتخدام اللهجات العامية.

 مروة خمي�س

مديرة العيادة

معر�س توعوي 

مئات امل�صتجدين التحقوا بتخ�ص�صاتهم دون دخول “التمهيدي”

لثالث �صنوات عاقلة عميدا لـ “العلوم ال�صحية” 

ح�صول برناجمني بكلية ال� )IT( على اعتماد من موؤ�ص�صة عاملية �صهرية

جتديد تعيني النا�رش وقادر واالأن�صاري

عق���د جمل�س اأمناء جامعة البحري���ن اجتماعا برئا�صة وزير 
الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة ماجد النعيمي.

ويف بداية االجتماع، رفع الوزير با�صمه ونيابة عن املجل�س 
ومنت�صبي اجلامع���ة اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإلى القيادة 

على ما تتلقاه جامعة البحرين من دعم وم�صاندة واهتمام. 
واأعرب املجل�س عن �صكره للجهود التي تبذلها اجلامعة، 
ومهنئ���اً اإياه���ا مبنا�صب���ة ح�صوله���ا عل���ى �صه���ادة االعتماد 
االأكادميي الدويل من املوؤ�ص�صة العاملية ال�صهرية “املجل�س 
االأمريكي للهند�صة وتقنية املعلومات. “)ABET(”، والتي 
اأ�صدرت اعتماده���ا لربناجمي نظم املعلومات وعلم احلا�صب 

االآيل يف كلية تقنية املعلومات يف اجلامعة.
واّطلع املجل�س على اإج���راءات ومقرتحات اجلامعة ب�صاأن 

اإع���ادة هيكلة بع�س كلياتها، مب���ا يف ذلك برامج كلية العلوم 
ال�صحي���ة التي تن���وي اجلامعة طرحها م�صتقب���اًل على م�صتوى 

البكالوريو�س والدرا�صات العليا.
وا�صتعر�س املجل�س االإجراءات اخلا�صة بتطوير الربنامج 
التمهي���دي، والت���ي بداأ العمل به���ا مع بداية الع���ام اجلامعي 
2017/ 2018، ف�صم���ل التطوي���ر تعزي���ز مق���ررات درا�صية 
مبه���ارات اأ�صا�صية لتاأهي���ل الطلبة لاللتح���اق بتخ�ص�صاتهم 
االأكادميي���ة. واأّك���د رئي����س اجلامع���ة اأن مئ���ات م���ن الطلب���ة 
امل�صتجدي���ن متكن���وا م���ن االلتح���اق مبا����رشة بتخ�ص�صاتهم 
االأكادميي���ة دون احلاجة لدخول الربنام���ج التمهيدي؛ ب�صبب 
امتالكه���م مهارات يف جم���االت اأ�صا�صية كاللغ���ة االإجنليزية، 

وتكنولوجيا املعلومات، والريا�صيات.

وبح���ث املجل����س الورقة املقدمة من جان���ب وزير العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة جميل حمي���دان اخلا�صة به���ذا ال�صاأن، 
والتي بنّي فيها مقرتحات ملوا�صيع بحوث تتعلق باحتياجات 
ال���وزارة، وال�صعي لالهتمام بهذا الن���وع من البحوث من خالل 

اال�صتفادة مما متتلكه اجلامعة من كفاءات بحثية.
وبح���ث املجل�س ما مت من اإج���راءات لنقل كلية الهند�صة 

اإلى احلرم اجلامعي يف ال�صخري.
ويف نهاي���ة االجتم���اع، ع���رّب جمل�س االأمناء ع���ن تقديرهم 
و�صكره���م لرئي�س اجلامعة و منت�صبيها كافة، على ما ت�صهده 
اجلامعة من خطوات تطويرية، موؤكدين دعم املجل�س للجامعة 
يف تنفيذها خلططها االإ�صرتاتيجية، لتتبواأ مكانة مرموقة بني 

اجلامعات العاملية، كما تريدها القيادة احلكيمة.

كل����ف جمل�����س اأمناء جامع����ة البحري����ن االإدارة بتقدمي عر�س 
للمجل�س يف اجتماعه املقبل درا�صة عن تطوير الربامج االأكادميية 
والتدريبي����ة يف كلية التعليم التطبيق����ي والدرجات العلمية التي 

متنحها. ومن اأبرز القرارات اأي�صا:
- اأهمي����ة زيادة تعزيز البحوث امليداني����ة والتطبيقية التي 

تعالج احتياجات مملكة البحرين.
- جتديد تعيني وهيب النا�رش نائباً لرئي�س اجلامعة للربامج 

االأكادميية والدرا�صات العليا.
- جتدي����د تعي����ني حمم����د ق����ادر عمي����داً للبح����ث العلم����ي 

والدرا�صات العليا.
- جتديد تعيني فوؤاد االأن�صاري عميداً لكلية الهند�صة.

- تعي����ني اآمال عاقلة عميداً لكلي����ة العلوم ال�صحية ملدة 3 
�صنوات.

اأق���ر جمل����س جامعة البحري���ن تعيني االأ�صت���اذة امل�صاعدة 
بق�ص���م القانون اخلا�س حنان املولى مديرة للعيادة القانونية 

بكلية احلقوق.
واملول���ى حا�صل���ة عل���ى �صه���ادة الدكت���وراه يف امللكي���ة 
الفكري���ة من جامع���ة كوين م���اري يف اململكة املتح���دة العام 
2013، و�صهادة املاج�صتري من جامعة مان�ص�صرت العام 2008، 

والبكالوريو�س من جامعة البحرين 2006.
وكان���ت قد التحقت بالهيئ���ة االأكادميية يف كلية احلقوق 

مب�صمى م�صاعد بحث وتدري�س العام 2006.

يقي���م طلبة جامع���ة اخلليج العرب���ي بالتعاون م���ع جمعية 
البحرين لل�رشطان حمل���ة توعوية بالتزامن مع الذكرى ال�صنوية 

للتوعية مبر�س �رشطان الثدي. 
وقال���ت م�صوؤول���ة الفعالي���ة الطالب���ة فاطم���ة الطويل اإن 
ال�صاع���ة الثالثة م���ن م�صاء الي���وم اجلمعة ت�صه���د اإقامة �صباق 
م�ص���ي “WALKATHON” يف خلي���ج البحري���ن مب�صارك���ة 
اأع�صاء الهيئة االأكادميية والطالبية باجلامعة وعموم اجلمهور، 

و�صتقيم اجلامعة بالتزامن معر�صاً توعوياً للتوعية باملر�س.
و�صه���دت احلملة اإقام���ة معر�س يف مق���ر اجلامعة للتوعية 

باملر�س قبل اأيام.

• طالبات يقراأن ق�ص�صا باللغة االإجنليزية خالل الف�صحة	

ليلى مال اهلل

• عقد جمل�س اأمناء جامعة البحرين اجتماعه برئا�صة وزير الرتبية	

• •وهيب عي�صى النا�رش	 حممد ر�صا قادر	 • اآمال عاقلة	 • فوؤاد حممد االأن�صاري	



املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: 
ذك���ر مدير ع���ام مديري���ة �رشطة 
�رشط���ة  اأن  العا�صم���ة  حمافظ���ة 
املديرية، متكنت خالل �صاعات 
قليل���ة م���ن البالغ، م���ن القب�ض 
جن�صي���ة  )م���ن  خادم���ة  عل���ى 
افريقي���ة( �صاع���دت اآخرين من 
نف����ض اجلن�صي���ة، يف �رشقة مبلغ 
نق���دي يزيد ع���ن 15 األف دينار 

من منزل كفيلها.
واأو�صح اأن املديرية، تلقت 
بالغ���ا بعملي���ة ال�رشق���ة وات���الف 
اخلزينة، وعليه مت تكثيف اأعمال 
البحث والتحري، والتي اأ�صفرت 
ع���ن حتديد هوي���ة امل�صتبه بهم 

والقب�ض عليهم.
واأ�ص���ار مدير ع���ام مديرية �رشطة 
حمافظ���ة العا�صم���ة اإل���ى اأن���ه ج���ار 

القانوني���ة  الإج���راءات  ا�صتكم���ال 
للنياب���ة  الق�صي���ة  لإحال���ة  متهي���دا 

العامة. 
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ال�سجن للمتحر�ش بالأطفال ومنعه من الإقامة باملنطقة
تغليظ العقوبة لأن احلالية ل تردع اجلناة... احلايكي:

تقدمت النائبة روؤى احلايكي باقرتاح 
بقان���ون ملجل�ض الن���واب لتعديل بع�ض 
اأحكام قانون الطفل، يق�صي باأن يعاقب 
بال�صج���ن كل م���ن حتر�ض جن�صي���اً بطفل 
باملداعب���ة اأو اإظه���ار الع���ورة اأو غ���َرّر به 
مل�صاهدة ال�ص���ور اأو الأفالم الإباحية باأي 
�صكل م���ن الأ�صكال مبا فيه���ا الإنرتنت، 
ويحك���م القا�ص���ي عل���ى كل م���ن اأدي���ن 
بجرمية حتر����ض جن�صي عل���ى طفل مبنع 
املحك���وم عليه م���ن الإقام���ة يف املنطقة 
التي ي�صكن فيه���ا الطفل املعتدى عليه 
بحدود 5 كيلومرتات مربعة حميطة مبقر 

اإقامة الطفل.
العقوب���ة  اإن  “الب���الد”  ل����  وقال���ت 
املقررة على التحر�ض اجلن�صي بالأطفال 
ج���اءت خفيفة ول حتقق الردع املطلوب، 

وق���د اآن الأوان لإع���ادة النظ���ر فيها على 
�ص���وء ازدياد جرائ���م التحر����ض اجلن�صي 

بالأطفال.
واأ�صارت ب���اأن منع املتحر����ض جن�صياً 
بالأطف���ال من الإقام���ة يف منطقة الطفل 
املعت���دى عليه يحقق الأمن له ول ي�صبب 
ل���ه الأذى النف�صي البالغ ج���راء م�صاهدته 

للمجرم املتحر�ض.
م���ادة  عل���ى  احلايك���ي  وا�صتن���دت 
د�صتوري���ة تن����ض عل���ى “الأ����رشة اأ�صا�ض 
املجتم���ع، قوامها الدي���ن والأخالق وحب 
الوط���ن، يحفظ القان���ون كيانها ال�رشعي، 
ويق���وي اأوا�رشه���ا وقيمه���ا، ويحم���ي يف 
ظلها الأموم���ة والطفولة، ويرعى الن�ضء، 
ويحميه م���ن ال�صتغالل، ويقي���ه الإهمال 
الأدب���ي واجل�صماين والروح���ي. كما تعنى 
الدول���ة خا�ص���ة بنم���و ال�صب���اب الب���دين 

واخللقي والعقلي”. • روؤى احلايكي	

“اخلارجية” ترحب باتفاق امل�ساحلة بني فتح وحما�ش

 الع�سفور: �رضورة تقييم خمرجات معار�ش التوظيف

القب�ش على خادمة �رضقت كفيلها

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اأعلنت وزارة 
خارجي���ة مملك���ة البحري���ن ترحيبه���ا بتوقيع 
حركت���ي فتح وحما�ض عل���ى اتفاق امل�صاحلة 
الفل�صطينية برعاي���ة جمهورية م�رش العربية، 
موؤك���دة اأن الإجن���از امله���م م���ن �صاأن���ه انهاء 
النق�صام وانتهاج العمل ال�صلمي ونبذ العنف 
وتوحيد وتقوي���ة ال�صف الفل�صطيني وتعزيز 
قدرته عل���ى مواجهة التحدي���ات التي تواجه 
الق�صي���ة الفل�صطيني���ة وحتقي���ق تطلع���ات 

ال�صعب الفل�صطيني ال�صقيق.
احلثيث���ة  باجله���ود  ال���وزارة  واأ�ص���ادت 
جلمهوري���ة م����رش العربي���ة م���ن اأج���ل حتقيق 

امل�صاحلة الفل�صطينية، وهو ما يج�صد الدور 
املح���وري مل�رش يف خدم���ة الق�صاي���ا العربية 

واحلفاظ على الأمن القومي العربي.
وجددت الوزارة موق���ف مملكة البحرين 
الثابت امل�صاند وبق���وة لل�صعب الفل�صطيني 
والداع���م ل���كل اجله���ود الرامي���ة اإل���ى اإحالل 
�صالم عادل و�صامل ي���وؤدي اإلى اإقامة الدولة 
الفل�صطيني���ة امل�صتقل���ة على كام���ل ترابها 
الوطن���ي وعا�صمتها القد����ض ال�رشقية، وفقاً 
ملب���ادرة ال�ص���الم العربي���ة، وح���ل الدولتني، 
وعلى اأ�صا�ض ال�رشعية الدولية وقرارات الأمم 

املتحدة ذات ال�صلة.

اجلنبي���ة – املحافظ���ة ال�صمالي���ة: دع���ا 
حمافظ ال�صمالي���ة علي الع�صف���ور الباحثني 
ع���ن عم���ل م���ن اجلن�ص���ني لال�صتف���ادة م���ن 
الوظائ���ف املعرو�صة يف معر����ض التوظيف، 
موؤك���ًدا يف الوقت ذاته ����رشورة ر�صد وتقييم 
موؤ����رشات  ومتابع���ة  املعار����ض  خمرج���ات 
توظيف املتقدمني؛ لال�صتفادة من ال�صواغر 
املعرو�ص���ة طبًقا ملتطلباته���ا وا�صرتاطاتها 

وامتيازاتها.
وقال الع�صف���ور يف جولة قام بها �صباح 
اأم����ض يف ختام معر����ض التوظيف العام الذي 
نظمته وزارة العمل والتنمية الجتماعية حتت 
رعاي���ة الوزير جميل حمي���دان يومي 11-12 
اأكتوب���ر اجل���اري يف �صال���ة نادي بن���ي جمرة 
الثق���ايف والريا�ص���ي، اإن معر����ض الوظائ���ف 
العام يعر����ض ب�صكل مكثف وظائف خلريجي 

الثانوي���ة العامة برواتب جمزي���ة تعتمد على 
احلوافز وقدرة العطاء ونوعية الأداء للمتقدم 
للوظيف���ة، كم���ا اأن الإقب���ال املنقطع النظري 
يدع���و اإلى التفاوؤل بالنتائ���ج املعقودة على 
اإقام���ة ال���وزارة ه���ذا املعر����ض ال���ذي متيز 
بالرتق���اء النوع���ي للوظائف م���ن حيث الكم 
والكيف. وذكر اأن املحافظة ال�صمالية نفذت 
خ���الل ال�صن���وات اخلم����ض املا�صي���ة برام���ج 
للباحث���ني عن عمل يف تخ�ص�ص���ات الهند�صة 
واحلا�ص���ب الآيل وحملة الثانوية العامة �صمن 
برنام���ج التاأهي���ل والتوظي���ف، مثمًن���ا جهود 
الوزي���ر حميدان وطاق���م ال���وزارة يف تفعيل 
توجيه���ات رئي����ض ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة 
الهادف���ة اإلى الوقوف على احتياجات الأهايل 

يف مناطق �صكنهم.

مروة خمي�ش

النف�ص���ي الأذى  ملن���ع  الطف���ل  مبنطق���ة  اجل���اين  �صك���ن  من���ع 

تبادل اخلربات مع املوؤ�س�سات الر�سمية واملدنية املوازية

حمافظ العا�سمة يرعى احتفالية “اأم احل�سم لرعاية الوالدين”

“رعاية الوالدين” تزور نادي عبدالرحمن كانو... البنا ل� “$”:

مبنا�صبة اليوم العربي والعاملي للم�صنني

جمعي���ة  اإدارة  جمل����ض  رئي����ض  اأك���د 
البحري���ن لرعاي���ة الوالدين اأحم���د البنا اأن 
اجلمعي���ة و�صع���ت بع���د انتخ���اب جمل�ض 
الإدارة اجلدي���د، خط���ة لزي���ادة التوا�صل 
مع موؤ�ص�ص���ات املجتمع الر�صمية واملدنية 
كاف���ة ذات الروؤي���ة والهتم���ام امل�صرتك، 
مب���ا ي�ص���ب يف حتقي���ق اأه���داف اجلمعية 

وغاياتها.
واأك���د البنا اأن الدع���م الالحمدود الذي 
تلق���اه اجلمعية من ل���دن حمافظ اجلنوبية 
�صم���و ال�صيخ خليف���ة بن عل���ي اآل خليفة، 
عل���ى  بالنفت���اح  ال�صدي���دة  وتوجيهات���ه 
موؤ�ص�ص���ات املجتم���ع كاف���ة، جعله���ا اأمام 
م�صوؤولي���ة اجتماعي���ة مهم���ة، و�صعت لها 
خطط���ا وبرامج تعمل حالي���ا على تنفيذها 
اخلط���وات  اأول  اأن  مردف���ا  وحتقيقه���ا، 
لتحقي���ق ه���ذا اله���دف ه���و زي���ارة نادي 

عبدالرحمن كانو الجتماعي للوالدين.
واأو�ص���ح اأن زي���ارة ن���ادي عبدالرحمن 
كان���و الجتماع���ي للوالدي���ن ه���ي بداي���ة 
لتع���اون مثم���ر ب���ني الطرف���ني، ويع���ود 
بالنفع والفائدة عل���ى اجلميع، م�صريا اإلى 
اأن الزي���ارة ته���دف اإل���ى تب���ادل اخلربات 
بني موؤ�ص�صت���ني تعمالن يف اأطار موؤ�ص�صي 
واحد، ويعنى بفئة حمددة هي كبار ال�صن؛ 

للعم���ل مبا يعود بالنفع عل���ى املنت�صبني 
واملنت�صبات من كبار ال�صن. 

واأ�ص���ار البنا يف ت�رشيحات ل���� “البالد” 
اإل���ى اأنه وحتقيقاً ملبداأ ال�رشاكة املجتمعية 
و�صعي���اً لفت���ح قن���وات للتوا�ص���ل ب���ني 
موؤ�ص�ص���ات املجتم���ع امل���دين، اطل���ع وفد 
من جمل����ض اإدارة جمعي���ة البحرين لرعاية 
اللوج�صتي���ة  اخلدم���ات  عل���ى  الوالدي���ن 
تق���دم  الت���ي  والت�صهي���الت  للن���ادي، 
للمنت�صب���ني واملنت�صبات، م�ص���ريا اإلى اأن 
الزي���ارة ا�صتملت على جول���ة على مرافق 

النادي املتنوعة، والتع���رف على منتجات 
املنت�صبني، وم�صغولتهم اليدوية. 

جمل����ض  رئي����ض  اأك���د  جانب���ه،  وم���ن 
اإدارة ن���ادي عبدالرحمن كان���و الجتماعي 
للوالدي���ن يو�ص���ف املحمي���د اأن التعاون 
قائ���م ب���ني جمي���ع موؤ�ص�ص���ات املجتم���ع 
املدين؛ من اأجل تب���ادل اخلربات وتطوير 
اخلدمات والرتقاء بها؛ لتح�صني جودة ما 
يقدم من ت�صهيالت ملنت�صبيها، واأن زيارة 
جمعي���ة البحرين لرعاي���ة الوالدين للنادي 

خري دليل على ذلك النهج. 

املنام���ة - حمافظة العا�صم���ة: حتت رعاية 
حمافظ العا�صم���ة ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن 
لرعاي���ة  احل�ص���م  اأم  دار  اأقام���ت  خليف���ة،  اآل 
العرب���ي  الي���وم  احتف���الً مبنا�صب���ة  الوالدي���ن 
والعامل���ي للم�صنني و�صط اأهازي���ج من الفرحة 
وال�صعادة وال����رشور، مت خاللها اإلق���اء الكلمات 
والق�صائ���د ال�صعرية وعر�صاً ع���ن اأهم اإجنازات 

امل�صنني بالدار. 
وبهذه املنا�صبة، قال املحافظ بعد تكرميه 
امل�صن���ني: “اإنه م���ن دواعي ����رشوري اأن اأ�صهد 
يف ه���ذا الي���وم احتف���ال دار اأم احل�ص���م لرعاية 
الوالدي���ن باليوم العرب���ي والعاملي للم�صنني؛ 
تكرمي���اً لآبائن���ا واأمهاتن���ا، وجتدي���داً للعرفان 
واجلميل له���م، فلهم الف�ص���ل يف تربية الأبناء 
عل���ى حب الوطن والولء ل���ه ولقيادته كما لهم 
م�صاهم���ات يف ع���ز وازده���ار مملكتن���ا الغالية، 
لي�صب���ح ه���ذا الي���وم وكل يوم منا�صب���ة عزيزة 
نلتق���ي فيها من اأجل موا�صل���ة امل�صوار يف بناء 

الوطن”. 
واأ�ص���اف “اجلمي���ع ي���درك ب���اأن املجتم���ع 
البحرين���ي يوؤمن بحق���وق الآباء والأج���داد التي 
اأقرتها ال�رشيعة الإ�صالمي���ة، ومن هذا املنطلق، 
فاإن وجودنا بينكم بهدف ت�صجيعكم وحتفيزكم 
على التوا�ص���ل الإيجابي مع املجتمع؛ لأننا على 

ثقة باأنكم رمز للعطاء والإخال�ض”. 

من جانبه، األقى النائب عبدالرحمن بوجميد 
كلمة، اأ�صاد بها بدور املحافظ الإيجابي والدور 
املن���اط للمحافظة جتاه جمتمع العا�صمة مقدراً 
ومثمن���اً رعايته احتفالت دار اأم احل�صم لرعاية 

الوالدين. 
واأكد بوجميد على دور املجتمع بامل�صاهمة 
يف رف���ع ن�صبة الوع���ي بامل�ص���كالت التي تواجه 
كب���ار ال�ص���ن، والعم���ل عل���ى تذليله���ا، مقدماً 
حتي���ة اإجالل وتقدير اإلى جمي���ع الأمهات والآباء 

وامل�صن���ني وامل�صنات الذين �صح���وا بحياتهم 
خلدمة اأبنائهم وجمتمعهم ووطنهم. 

كما األقى رئي�ض جمعية اأم احل�صم اخلريية 
جم���ال اجلنيد كلم���ة دار الوالدي���ن، اأ�صاد فيها 
ب���دور ال�صيخ ه�ص���ام بن عبدالرحم���ن اآل خليفة 
الأخوي والأبوي جتاه اأهايل اأم احل�صم، وحر�صه 
على متابع���ة احتياجاتهم، كما اأ�ص���ار يف كلمته 
اإلى اأن احتفال هذا اليوم بالآباء والأمهات دللة 

على حبنا لهم وتقديراً لعطائهم املخل�ض.

بدور املالكي

ال�سالح ت�سارك يف اأعمال اجتماع ال�سحة يف باك�ستان

املنام���ة - وزارة ال�صحة: �صاركت وزيرة 
ال�صح���ة فائق���ة ال�صالح والوف���د املرافق يف 
اجتماع���ات ال���دورة الرابعة وال�صت���ني للجنة 
الإقليمي���ة ملنظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة ل�رشق 
املتو�صط واملنعقدة باإ�ص���الم اأباد يف الفرتة 

من 9 اإلى 12 اأكتوبر اجلاري.
وناق�ض املجتمعون من الدول امل�صاركة 
يف الجتماع���ات التقني���ة ال�صابقة على اللجنة 
الإقليمية عددا من البنود ت�صمنت امل�صاركة 
م���ع القط���اع اخلا����ض للنهو����ض بالتغطي���ة 
ال�صحي���ة ال�صاملة، وتطوير القدرات الوطنية 
البح���وث  واأخالقي���ات  البح���وث،  جم���ال  يف 

لتح�صني عملية اتخاذ القرار من اأجل ال�صحة، 
ال�صح���ة  منظم���ة  برنام���ج  مو�ص���وع  كذل���ك 
العاملية املعني بالإدارة الر�صيدة لالأدوية يف 
اإقليم �رشق املتو�صط النتائج والآثار، واإعداد 
جمموع���ة الأدوات ال�صحية ملعاجلة الأمرا�ض 
غ���ري ال�صاري���ة يف ح���الت الط���وارئ يف اإقليم 
�رشق املتو�صط واملعنية بالأ�صباب املنطقية 
والنه���ج، اإلى جانب مو�ص���وع تنفيذ اتفاقية 
منظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة الإطاري���ة ب�ص���اأن 
مكافحة التبغ تنفيذاً كام���ال، والتي ت�صمنت 
اأنقذوا الأرواح، والرت�صد املتكامل لالأمرا�ض 

ال�صارية.
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“حممية الرفاع الطبيعية”... حلم طال انتظاره

مب�صه���د يجمع ما بني جمال الطبيع���ة ال�صحراوية، 
وتغ���ول وح�ش ال�صناعة، تبدو حممي���ة الرفاع الطبيعية 
مهمل���ة، مروكة عل���ى حالها، يخ���رق �صفحها ق�صبان 
قدمية و�صدئ���ة للغاز وللزيت وب�صكل تقليدي وقدمي 
وع�صوائ���ي، يف حني تتناثر بجوانب عديدة منها كميات 
م���ن القاذروات واملخلفات والأو�ص���اخ وب�صكل �صادم، 
يدع���و للتعج���ب وال�صتغراب، من عقلي���ات ترف�ش اأن 

تتغري.
وت�صغ���ل ه���ذه املحمي���ة اجلميل���ة م�صاح���ة وا�صعة 
م���ن الأر����ش الربي���ة البك���ر، ومب�صاف���ة ل تق���ل ع���ن 
خم�ص���ة كيلومرات مربع���ة، يبداأ امتداده���ا من منطقة 
“�صويف���ره”، و�ص���ولً جل���رف الرف���اع ال�رشق���ي، وحتى 

ال�صارع العام املقابل للرفاع الفيوز.
وحتت�ص���ن حممي���ة الرف���اع الطبيعية، كم���ا يطلق 
عليها النائب خليف���ة الغامن، اأعدادا وافرة من الأ�صجار 
اخل����رشاء، والنبات���ات الربي���ة املتنوع���ة، وال�صجريات، 
كم���ا اأن بها م�صاح���ات مفتوحة تتظلل حت���ت اأ�صجارها 
الكب���رية جموع غفرية م���ن املواطن���ني مبوا�صم الربيع 
واخلري���ف واأجزاء م���ن ال�صي���ف، لكن م���ا ينق�صها هو 
التاأهيل، والإعداد املنا�صب، لكي يحافظ عليها، بعيداً 
ع���ن ملوث���ات ال�صناع���ة، وزح���ف الإ�صمن���ت، واحلديد، 

والإ�صفلت.

ويق���ول النائب الغامن على هام����ش زيارة ميدانية 
اأجرته���ا “الب���اد” مبعيته موؤخ���راً ملوق���ع املحمية، اإن 
املنطقة تنطبق عليها �صفات املحمية الطبيعية متاماً، 
ول ينق�صها �صوى التاأهي���ل املنا�صب والنموذجي واأن 
يطلق م����رشوع وطني للحف���اظ عليها؛ لتك���ون متنف�صاً 

للرفاعيني، ولأهل البحرين ككل.
متكد�ص���ة  بات���ت  الي���وم  “الرفاع���ني  وي�صي���ف 
بالعم���ارات وال�صقق ال�صكنية ب�ص���كل غري م�صبوق، ومل 
يعد هنالك اأي متنف�ش لاأهايل ولأطفالهم غري احلدائق 
ال�صغرية املتناثرة هنا وهن���اك، والتي ل تلبي الطلب 
اأو الغاي���ة، وعلي���ه فاإن ه���ذه املحمية الربي���ة يجب األ 
ت���رك على حالها، بل العك�ش، اأن تهّياأ، وتنظم، وتزود 
باخلدمات املنا�صبة للزوار، م���ن مواقف على اأطرافها، 

وم�صاحات خ�رشاء، بل وت�صجريها مب�صاحات اإ�صافية”.
ويردف “�صتك���ون حممية الرف���اع الطبيعية معلماً 
عائلي���اً و�صياحياً ممي���زاً للبحري���ن ول�صع���ب البحرين، 
وال�صواعد الوطنية ق���ادرة على حتقيق التميز والإجناز 
والتف���وق، اإذا ما مت توفري الت�صهيات الازمة لتحقيق 
ذلك، وهو اأمر �صينعك�ش اإيجاباً على امل�صلحة الوطنية 
العامة، عل���ى امل�صتويني القريب والبعي���د معاً، ونحن 
يف املجل����ش الت�رشيع���ي �صنق���دم كل امل�صاعي املمكنة 

لتحقيق هذه احللم”.

 اإبراهيم النهام

ت�سوير: عبدالر�سول احلجريي



الجمعة 13 أكتوبر 2017 
23 محرم 1439

العدد 3286 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

العالقات بين اإلخوان 
وإسرائيل

على مد�ر �سن���و�ت طويلة ��ستمعنا �إلى 
�سع���ار�ت وخط���ب ع���ن حركة حما����س �لتي 
ت�ستق ��سمها من ث���اث كلمات هي “حركة 
�كت�سب���ت  و�لت���ي  �لإ�سامي���ة”،  �ملقاوم���ة 
�رشعيتها عن���د �جلماهري �ملتحم�سة من خال 
كونها حركة مقاومة خال�سة تقدم �ل�سهد�ء، 
ول �س���اأن لها بالتفاو����س و�لنهز�مية �لتي 
تتهم بها حركة فتح وتتهم بها دول عربية 

قدمت �لكثري للق�سية �لفل�سطينية.
حما����س  �ن�سق���ت   2007 ع���ام  ومن���ذ 
وو�سعت �سيطرتها على قطاع غزة ودخلت 
يف ����رش�ع طوي���ل م���ع حرك���ة فت���ح وقامت 
بت�سويه رموزه���ا و�تهمته���ا باخليانة وبيع 
�لق�سي���ة، وتب���ددت �جله���ود �لفل�سطينية 
ب�سب���ب ه���ذ� �لتن���ازع �لد�خل���ي، وتب���ددت 
�جله���ود �مل�رشية �لت���ي �سع���ت للم�ساحلة 
بني �لطرفني، ب�سبب خ�سوع حما�س لإر�دة 

مموليها �ل�ساعني خلدمة �إ�رش�ئيل يف �ملقام 
�لأول ويف مقدمتهم قطر �لتي مولت حما�س 
ب�سخ���اء ل����رشب وح���دة �لفل�سطيني���ني وهز 
��ستقر�ر م�رش م���ن خال �لعمليات �لإرهابية 
�لتي مت ت�سديرها ل�سيناء من خال �لأنفاق.
وظلت حما�س على ه���ذ� �حلال �سنو�ت 
طويل���ة، ومل ت�ستج���ب لدع���و�ت �مل�ساحلة 
�إل من���ذ �أيام قليلة، حي���ث ت�ساءل �لتمويل 
ب�سب���ب  متام���ا  �نقط���ع  رمب���ا  �أو  �لقط���ري 
ال�سغ���وط التي مار�سته���ا الرباعية العربية 
على قط���ر لوق���ف دعمه���ا �لإره���اب، لكن 
�لأغرب من ذلك كله، هو ما �رشح به �لرئي�س 
�لفل�سطيني حممود عبا�س قبل �أيام لإحدى 
�لقن���و�ت �لف�سائي���ة باأن حما����س قامت يف 
�ل����رش قبل خم����س �سن���و�ت بتوقي���ع �تفاق 
م���ع �إ�رش�ئي���ل يف مكت���ب �لرئي����س �لإخو�ين 
�ملعزول حممد مر�س���ي، وكان ذلك بح�سور 

وزيرة �خلارجي���ة �لأمريكية �آن���ذ�ك هياري 
كلنت���ون، و�أن �لتف���اق ل ي���ز�ل �ساريا بني 

�لطرفني حتى �لآن.
ويعتق���د �أن ه���ذ� �لتفاق �ل���ذي ك�سفه 
عبا�س تز�م���ن مع عبار�ت �ملودة و�حلميمية 
�لت���ي �أطلقها �لرئي�س �لإخ���و�ين وغازل بها 
نظريه �لإ�رش�ئيل���ي �سمعون برييز، من خال 
�خلطاب �ل���ذي �أر�سل���ه �إلي���ه وخاطبه قائا 
“�سديقي �حلمي���م �سمعون برييز”، ومتنى 

خاله �لرغد لل�سعب �لإ�رش�ئيلي �حلبيب.
ال�س���يء الغريب واله���زيل بعد كل هذه 
�أب���و�ق �لإخ���و�ن �مل�سلمني  �لتفا�سي���ل �أن 
�نطلقت هذه �لأيام بكل بجاحة تندد بجهود 
�مل�ساحلة ب���ني فتح وحما����س وتتهم م�رش 
بتوريط حما����س يف �ل�سلح م���ع فتح جلرها 
�إلى �ل�ست�سام و�لنهز�مية وبيع �لق�سية!.

فاتن حمزة

أحمد سند 
البنعلي

عبدعلي 
الغسرة

albinali_a 
@hotmail.com

 

ومضات

 

حدثني ف���ان عن ف���ان عن 
فان ب���اأن فان قال �إن���ه يحاول 
ق���در �مل�ستط���اع ع���دم �لذهاب 
�إل���ى ه���ذه �لهيئ���ة، )�أي هيئ���ة 
�لكهرب���اء(، وه���و ل يذه���ب �إلى 
هناك �إل عن���د �ل�رشورة �لق�سوى 
وحني ل يكون له بد من �لذهاب، 
�أي عندما يكون جمرب� على ذلك 
ع���ن  ت�ساءل���ت  وح���ني  �لفع���ل، 
�ل�سبب، �أجاب باأنه عندما يذهب 
�إلى هناك فاإنه يخرج من �لهيئة 
وه���و مل���يء بالكاآب���ة والإحباط، 
وتختفي عن���ه �لب�سمة �لتي دخل 
بها �لهيئ���ة ويكون يومه بكامله 
حماطا بن���وع م���ن �لعبو�س �لذي 

تولد بتو�جده يف تلك �لهيئة.
قلت ل���ه، هي هيئ���ة ر�سمية 
�ساأنه���ا �س���اأن باق���ي �لهيئ���ات 
�لعامة، ن�ساأت لتقدم خدمة نحن 
بحاج���ة �إليه���ا، لت�سف���ي �لر�حة 
بعمله���ا عل���ى معي�س���ة �لإن�سان، 
ح���ق،  فه���ي  �لأول���ى  �أم���ا  ق���ال 
وه���و �لأم���ر �ل���ذي ب���د�أت به كل 
�لهيئات، ل �لكهرباء فقط، و�أما 
�لثانية فا، رمبا كانت كذلك يف 
�سال���ف �لع����رش و�لأو�ن وعلى مر 
�أعقب���ت ن�ساأتها،  �لت���ي  �ل�سنني 
اإل اأنه���ا تغريت وتبدلت اأحوالها 
عندما ��ستبدلت �خلدمة باجلباية 
�أو رمبا �أل�سق���ت �لثانية بالأولى 
و�سارت هيئة جابية من �لإن�سان 
�أكرث منها هيئة خادمة لاإن�سان، 
هيئة ترى يف �لإن�سان �آلة ممتلئة 
باملال، ويخفيه عنها، و�أن عليها 
�أن جتبيه منه و)بالقانون( �لذي 

ت�سعه.
قل���ت �أل�س���ت تبال���غ يف هذ� 
�لو�س���ف �أو تتحامل عليها وترى 
ال�س���واد وتغم����ض عيني���ك ع���ن 

�ل�سورة �لبي�ساء.
م���ا  ننف���ي  ل  نح���ن  ق���ال   
و�إل  بيا����س،  م���ن  بال�س���ورة 
�سنكون من �جلاحدين، ولكن من 
�ملوؤ�س���ف �لقول �إن �ل�سو�د �ساع 
�أكرث و�نت�رش وح���ال بني �لبيا�س 
وب���ني �لو�قع، و�س���ارت �خلدمة 
�سلعة  م���ن خاله���ا  �لجتماعي���ة 
�سوقية )�أي تابعة لل�سوق( متنح 
بي����رش و�سهول���ة ل�ساح���ب �ملال 
وحتجب ب�سهولة �أكرث لقليله. ثم 
ق���ال كن يف �مل���كان يف �أي وقت 
وتاب���ع عن ق���رب ح���ال �لإن�سان 

هناك... يتبع.

حتتفل مملكة �لبحرين مع دول 
�لعامل يف �أكتوبر من كل عام باليوم 
�لعامل���ي للربي���د �ل���ذي ُي�س���ادف 
ذك���رى تاأ�سي����س �لحت���اد �لربيدي 
�لعامل���ي )UPU( يف عام 1874م. 
ويتم �لحتف���ال بهذ� �ليوم باإ�سد�ر 
طو�بع بريدية جديدة باملنا�سبة، �أو 
بتقدمي ُمنتجات جديدة �أو مبكافاأة 
موظفي �لربيد، وقد تقوم �لدول �أو 
�جلمعي���ات �ملعنية بتجميع �لطو�بع 
بتنظي���م معار����س له���و�ة جمعه���ا، 
وغريها م���ن �لأن�سط���ة و�لفعاليات 
�مُل�ساحبة لهذه �ملنا�سبة �ل�سنوية.

ه���و  للربي���د  �لعامل���ي  �لي���وم 
منا�سب���ة ثقافي���ة وطني���ة وعاملية، 
فالطاب���ع الربيدي هو لغ���ة ثقافية 
عاملية ي�ستطيع �أن يقر�أها �جلميع، 
فالطاب���ع �لربي���دي ينق���ل تاري���خ 
ومنا�سبات �لباد �لوطنية و�لدولية 
اإل���ى كل النا�ض، وه���و يتحدث بلغة 
ذ�ك���رة  فه���و  وبالت���ايل  �ل�س���ورة، 
�لوطن �لتي ل تن�سى حيث يحت�سن 
�لطاب���ع �ملنا�سب���ات، و�س���ور� م���ن 
�حل�س���ار�ت و�ل�سخ�سي���ات و�لرموز 
و�لثقافي���ة  و�لوطني���ة  �ل�سيا�سي���ة 
�لربيدي���ة  فالطو�ب���ع  و�لفكري���ة، 
جزء م���ن �سفح���ات �لوط���ن نقر�أها 
بال�س���ورة �لت���ي يحمله���ا �لطاب���ع، 
كما �أنها متث���ل ذكريات ومنا�سبات 
وطني���ة ودولية خالدة للدولة ولكل 

�لأمم.
�إن �لحتف���ال �ل�سن���وي بالربيد 
يه���دف �إلى زي���ادة �لوع���ي باأهمية 
�لجتماعي���ة  �لتنمي���ة  يف  �لربي���د 
و�لقت�سادي���ة م���ن خ���ال دوره يف 
حي���اة �لنا�س وتو��سله���م �لإن�ساين 
�لأف���ر�د  كل  م���ع  و�ملوؤ�س�سات���ي 
2015م  ع���ام  و�ملوؤ�س�س���ات، ففي 
�لتزم���ت �لعدي���د م���ن دول �لع���امل 
بالعم���ل مًع���ا نح���و حتقي���ق �أهد�ف 
�لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة �ل�سابعة ع�رشة 
و�لت���ي منه���ا �لق�س���اء عل���ى �لفقر 
و�جل���وع ومكافح���ة ع���دم �مل�ساو�ة 
والعم���ل عل���ى قل���ب تاأث���ري تغيري 
�ملن���اخ، وللخدمات �لربيدية دورها 
�لأ�سا�س���ي يف ه���ذه �جله���ود �لت���ي 
ُتبذل لتوف���ري �لهي���اكل �لأ�سا�سية 

�لازمة للتنمية وحتقيق �أهد�فها.
وتتميز مملك���ة �لبحرين بتاريخ 
عريق يف قطاع �لربيد، ففي 1960م 
�سدرت �لطو�ب���ع �لبحرينية وكانت 
حتمل �سورة �ل�سيخ �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة حاكم �لبحري���ن، وتو�لى 
�إ�سد�ر �لطو�بع �لبحرينية منُذ ذلك 
�لوقت حتى حا�رشن���ا لتوثيق �سور 
�لوطني���ة  �ملنا�سب���ات  و�حتف���الت 
و�لقومي���ة و�لدولي���ة �لت���ي حتتفل 
بها �لبحرين مو�سح���ة ب�سورة جالة 
�ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة 
عاه���ل �لباد �ملف���دى، وتقدم �لآن 
د�ئ���رة �لربي���د �لبحريني���ة خدماتها 
للمو�طنني و�ملقيمني من خال 16 

مكتًبا يف حمافظات �لباد.

الكهرباء والعدالة 
االجتماعية

اليوم العالمي 
للبريد

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�أحد �لأ�سباب �لرئي�سية لتما�سك �ملجتمع 
�لبحرين���ي وقوت���ه ومتي���زه باأ�س���و�ر منيعة 
ي�سعب خرقها هو �لتنوع �لديني و�لت�سامح 
و�لتعاي�س وقبول �لآخر ونبذ �لآيديولوجيات 
�لطائفية �لتي ب�سببه���ا تتفكك �ملجتمعات 
وتنق�س���م �إل���ى جماع���ات خمتلف���ة، وبالتايل 
تنع���زل وتعود �إلى �لور�ء، ويعي�س �لنا�س يف 
تناحر ب�سكل د�ئم وم�ستمر، فالطائفية توؤثر 
�سلب���ا على جميع �جتاهات �حلي���اة �لإن�سانية 

وتقف يف وجه حركة تقدم �ل�سعوب.
لق���د ��ستم���ل �ملق���ال �لقيم �ل���ذي ن�رش 
ل�سيدي �ساحب �جلالة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليف���ة عاه���ل �لباد �ملف���دى حفظه �هلل 

ورع���اه ب�سحيفة “�لو��سنط���ن تاميز” بعدد 
�لثاث���اء �ملا�س���ي، على �ل�س���ورة �حلقيقية 
للمجتمع �لبحريني �ل���ذي �رشب �أروع �لأمثال 
يف �لتاحم و�لتعددية و�لتاآخي عرب �ل�سنني، 
فاأبن���اء ه���ذه �لأر����س متوح���دون مبختل���ف 
�أطيافه���م وتوجهاتهم وملله���م، وي�سريون 
معا بي���د و�حدة نح���و �أفق �مل�ستقب���ل لبلوغ 

الغايات املن�سودة.
�أقتب�س فق���رة من مق���ال جالته تعك�س 
بيئ���ة �لبحري���ن �ملن�سجم���ة و�ملتكاملة على 
جميع �لأ�سعدة “�إن �لبحرين ترحب بنموذجها 
“يعي����س  حي���ث  و�لت�سام���ح،  �لتعاي����س  يف 
جنب���ا �إل���ى جن���ب �ملوؤمن���ون بالكاثوليكي���ة 

و�لأرثوذك�سي���ة و�لإجنيلي���ة، ون�سعر بالفخر 
باأن مو�طنين���ا �لهندو�س ميكنه���م ممار�سة 
�لعبادة يف معبد م�س���ى على بنائه نحو 200 
ع���ام يتزين بالر�سوم���ات �خلا�سة بهم ويقع 
بالقرب م���ن معبد لطائفة �ل�سي���خ وم�ساجد 
امل�سلمني، نحن نحتف���ي بجمهورنا ال�سغري 
- ولك���ن �لثمني - �ليه���ودي، هذ� �جلمهور 
�لذي ي�ستطي���ع بكل حرية �رتد�ء )يارمولك( 
و�لعبادة يف كني�سه �خلا�س«، م�سيفا جالته 
»�إن جاليتنا �ليهودية تلعب دور� ن�سطا جد� 
عل���ى �أعل���ى �مل�ستوي���ات يف �ملجتمع، مبا يف 
ذلك �سفرية �لبحري���ن لدى و��سنطن يف عام 
2008، وه���ي �أول دبلوما�س���ي يهودي �إلى 

�لوليات �ملتحدة من دولة عربية، لقد �أردنا 
�أن نحمي �لتعددية �لدينية لاأجيال �لقادمة، 
لذلك كر�سنا ه���ذه �حلماية يف �لقانون �لذي 
ي�سمن ل���كل �سخ�س �حل���ق يف �لعبادة دون 

عو�ئق وكذلك بناء بيوت �لعبادة«.
�إنه �لوئام و�لتفاهم و�لعتد�ل و�لرتكيز 
على �لثو�بت �لوطنية ووحدة �ل�سف وحتمل 
�مل�سوؤولي���ة بروح م���ن �جلدي���ة و�لتفاين يف 
�لعط���اء، ه���ذ� ه���و �ملجتمع �لبحرين���ي �لذي 
يتعل���م من���ه �لعامل معن���ى �حلري���ة و�لتقدم 
و�لح���رت�م وحري���ة �لدي���ن و�ملعتق���د، وكما 
ق���ال جالته �أي�سا )�لتن���وع �لديني هو نعمة 

ل�سعبنا(.

 للبحرين أسوار منيعة 
يصعب خرقها

 قبل �أيام �فتتح عاهل �لباد جالة �مللك 
حفظ���ه �هلل دور �لنعق���اد �لر�ب���ع للمجل����س 
�لوطني، وذلك باإلقاء �خلطاب �ل�سامي �لذي 
ر�سم خاله مامح �ملرحل���ة �ملقبلة، ول �سك 
�أن روؤية عاه���ل �لباد جالة �مللك حفظه �هلل 
متقدمة فم���ن �أر�د �سيادة �لقانون وجدها يف 

خطاب �ملل���ك، ومن كان يبح���ث عن �حللول 
�لقت�سادية وتنويع م�سادر �لدخل، وجد ذلك، 
وم���ن كان يتكلم عن حقوق �لأ�رشة �لبحرينية، 
ل يج���د �سعوبة يف �لوق���وف عليها يف خطابه 
حفظ���ه �هلل، وهكذ� �سائ���ر �لق�سايا كاملر�أة، 
ووقوف �لبحرين م���ع �لق�سايا �لعربية وعلى 

ر�أ�سه���ا فل�سطني، وحماربة �لإرهاب، وكذلك 
 �سكر �لقائمني على �لأمن ور�حة �ملو�طنني. 

يرتق���ي  �أن  �لن���و�ب  جمل����س  م���ن  ناأم���ل 
بالدميقر�طي���ة �حلقيقية �لت���ي ياأمل حفظه 
�هلل ورع���اه يف روؤيته حتقيقه���ا، فلن نتمكن 
دون  �لتنموي���ة  م�سريتن���ا  يف  �مل�س���ي  م���ن 

�إدر�ك حقيق���ي من كل م�س���وؤول للدور �لذي 
وع���د بتنفيذه عل���ى �أكمل وج���ه، و�أي جتاوز 
�أو ��ستهت���ار حتم���اً �سينعك����س بال�سلب على 
�لوطن و�ملو�ط���ن على حد �س���و�ء، و�لنتائج 
كفيلة با�سرتد�د ثق���ة �ملو�طن يف �ملجال�س 

املنتخبة وتغيري �سورتها.

 محطات في خطاب 
 جاللة الملك

زبدة القول

بثينةخليفة قاسم

fatin.hamza 
@gmail.com

B7747
@hotmail.com

رؤية مغايرة



وزير املالية يبحث املجاالت 
االقت�سادية مع ال�سيناتور جور�ست 

 
املنام���ة - وزارة املالية: بحث وزي���ر املالية ال�سيخ 
اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة م���ع الوزي���ر االأول بجزي���رة 
“جري�س���ي” التابع���ة للت���اج الربيطاين، ال�سينات���ور اأيان 
جور�س���ت �سب���ل تعزيز التع���اون امل�س���رك يف املجاالت 
املالي���ة وامل�رصفية كم���ا مت ا�ستعرا�ض جممل التطورات 

اجلارية يف القطاعات املالية واالقت�سادية. 
ج���اء ذلك ل���دى اجتم���اع ال�سي���خ اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة مع ال�سيناتور اأي���ان جور�ست يف اإطار م�ساركته يف 
االجتماع���ات ال�سنوي���ة ملجل�ض حمافظ���ي جمموعة البنك 

الدويل و�سندوق النقد الدويل يف وا�سنطن.

“الغرفة” تنظم ندوة عن التاأمني ال�سحي

ال�سناب�ض - الغرفة: تنظم جلنة القطاع ال�سحي واخلدمات الطبية بغرفة جتارة و�سناعة 
البحري���ن برئا�سة ع�س���و جمل�ض االإدارة عادل ح�سن العايل ندوة ح���ول جتارب م�رصوع التاأمني 
ال�سح���ي والذي تهدف اإلى عر����ض واعطاء نبذة حول اآثار تطبيق هذا امل�رصوع، وذلك يف متام 
ال�ساعة 11:00 من �سباح يوم االثنني 16 اكتوبر 2017 بقاعة املجل�ض بالطابق االر�سي من 

مبنى بيت التجار.
ودع���ا العايل كاف���ة املعنيني واملهتمني وا�سح���اب االعمال ذات العالق���ة اإلى احل�سور 
وامل�ساركة الإثراء الن���دوة وابداء وجهات النظر املختلفة واأبعاد تطبيق هذا امل�رصوع واملزمع 
الب���دء بالعم���ل به يف البحرين مطلع الع���ام املقبل 2018، مو�سح���اً يف ذات الوقت اأن اللجنة 
حتر����ض على االطالع بكافة امل�ستج���دات والتطورات على ال�ساح���ة املحلية واملخت�سة بهذا 

القطاع احليوي.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
تغيري ن�شاط 11 م�ؤ�س�سة بر�أ�سمال 354.3 �ألف دينار

اأكربها ب� 250 األف دينار

البحري����ن  مرك����ز  اإل����ى  �رصك����ة   11 تقدم����ت 
للم�ستثمري����ن بطلب����ات تت�سم����ن تغي����ري �سكله����ا 
القان����وين وحتويل ن�ساطها، بل����غ راأ�سمالها اجلديد 

نحو 354.3 األف دينار.
واأظه����رت البيان����ات الر�سمي����ة املن�س����ورة يف 
اجلري����دة الر�سمية اأن 4 �رصكات طلبت حتويلها من 
موؤ�س�سة فردية اإل����ى �رصكة ذات م�سوؤولية حمدودة، 
وتغي����ر ن�شاط �رشكتن م�شنفت����ن �رشكة ال�شخ�ص 
الواح����د اإل����ى �رصك����ة ذات م�سوؤولي����ة حم����دودة، كما 
طلبت �رصك����ة واحدة م�سنفة موؤ�س�سة فردية حتويل 
فرعه����ا الرابع اإل����ى �رصك����ة ذات م�سوؤولية حمدودة، 
وحتوي����ل فرع����ني م����ن موؤ�س�س����ة فردية اإل����ى �رصكة 
ت�سام����ن، وكذل����ك طلبت �رصك����ة م�سنف����ة موؤ�س�سة 
فردي����ة حتويلها اإلى �رشك����ة ت�شامن، وتغير ن�شاط 
�رصكة ذات م�سوؤولية حم����دودة اإلى موؤ�س�سة فردية، 
واأي�ًس����ا تغيري �رصك����ة ذات م�سوؤولية حم����دودة اإلى 

�رصكة م�ساهمة بحرينية مقفلة.
واأعلنت 10 �رصكات م����ن التي تقدمت بطلبات 
لتحوي����ل ن�ساطها، عن راأ�سمال ال�����رصكات اجلديدة، 
وهي: “ك����راج الن�سيف” براأ�سمال 250 األف دينار، 
 50 براأ�سم����ال  للمق����اوالت”  احلديدي����ة  و”القم����ة 
األ����ف دينار، و “رك����ن الفراعن����ة” براأ�سمال 20 األف 

دين����ار، و”االأثري للتدقيق واال�ست�سارات” براأ�سمال 
15 األ����ف دينار، و”بي كي اإف اب�س����ام / حما�سبون 
قانوني����ون وا�ست�ساريون” براأ�سم����ال 5000 دينار، 
و”حمالت عبداحلنان عبداحلميد دروي�ض” براأ�سمال 
5000 دين����ار، و”�سلف����ر �ستار جلوب����ل �سيلو�سنز” 
املا�س����ة  و”�سال����ون  دين����ار،   5000 براأ�سم����ال 
و”رفاعي����ة  دين����ار،   3000 براأ�سم����ال  للتجمي����ل” 
للخياطة” براأ�سمال األف دينار، و”باور كلر خلدمات 

الطباعة” براأ�سمال 300 دينار.
ي�س����ار اإلى اأن املوؤ�س�س����ة الفردية هي املن�ساأة 
التي ميتلكها �سخ�ض طبيعي واحد، ويكون م�سوؤوال 
عن جميع االلتزامات النا�سئة عنها. و�رصكة ال�سخ�ض 
الواحد هي �رصكة يك����ون راأ�سمالها مملوًكا بالكامل 
م����ن قبل �سخ�����ض واح����د طبيع����ي اأو اعتب����اري، وال 
ي�ساأل مالك راأ�ض مال ال�رصكة اإال مبقدار راأ�ض املال 

املخ�س�ض لل�رصكة.
اأم����ا ال�رصك����ة ذات امل�سوؤولية املح����دودة فهي 
�رصك����ة ال يزيد عدد ال�رصكاء فيه����ا عن 50 �رصيًكا وال 
يك����ون كل منهم م�س����وؤوال اإال بق����در ح�سته يف راأ�ض 
امل����ال. يف حني اأن �رصك����ة الت�سامن هي �رصكة توؤلف 
م����ن �سخ�س����ني اأو اأكرث حت����ت ا�سم مع����ني ويكون 
ال�رصكاء فيها م�سوؤولني على وجه الت�سامن يف جميع 

اأموالهم عن التزامات ال�رصكة.
وبالن�سبة ل�رصكة امل�ساهمة العامة فهي تتكون 

من عدد م����ن امل�ساهم����ني يكتتبون فيه����ا باأ�سهم 
قابل����ة للت����داول، وال يكونون م�سوؤول����ني عن ديون 
ال�رصك����ة والتزاماته����ا اإال مبق����دار قيم����ة اأ�سهمه����م، 
وي�سمح لها باالأن�سطة امل�رصفية والتاأمني وا�ستثمار 
اأموال الغري )مبوافقة اجلهات املرخ�سة(، وال يقل 
احل����د االأدنى لراأ�ض املال ع����ن مليون دينار وميكن 
اإيداع 25 % من قيمة اأ�سهم راأ�ض املال على االأقل 
ب�����رشط الوفاء بباقي قيمة االأ�شهم خالل مدة ال تزيد 
عن خم�ض �سنوات. وكانت وزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�سياح����ة وافقت موؤخًرا على مق����رح غرفة جتارة 

و�سناع����ة البحرين بتاأجي����ل تنفيذ الق����رار الوزاري 
رق����م 130 ل�سن����ة 2016 اخلا�ض بر�س����وم االأن�سطة 
التجاري����ة مل����دة 6 اأ�سه����ر اإ�سافي����ة تنته����ي يف 31 
مار�ض 2018، حت����ى يت�سنى للغرفة درا�سة اأو�ساع 
�سغ����ار التج����ار لتمكينه����م م����ن تخفي�����ض تكاليف 
التجدي����د ال�سنوي عن طريق زي����ادة وعيهم باأهمية 
دمج االأن�سطة التجارية وبي����ان اال�ستفادة املرتبة 
عل����ى ذلك. وتراوح ر�س����وم االأن�سطة من 25 ديناًرا 
اإل����ى 1000 دينار بح�شب ن����وع الن�شاط، اذ كان من 
املفرو�ض تطبيق الر�سوم يف 22 �سبتمرب املا�سي.

وكانت الوزارة والغرفة قد دعتا جميع اأ�سحاب 
املوؤ�س�س����ات وال�����رصكات اإل����ى مراجع����ة اأن�سطته����م 
التجاري����ة واإزال����ة االأن�سط����ة غ����ري الفاعل����ة لتقليل 
االلتزام����ات املرتبط����ة بال�سجل التج����اري، واأعلنت 
الوزارة اأنها على اأمت اال�ستعداد الإعطاء اال�ست�سارة 
الالزمة لتعديل االأن�سط����ة جلميع اأ�سحاب ال�سجالت 

التجارية.
يذك����ر اأن الق����رار ال����وزاري رق����م 130 ل�سن����ة 
2016 اخلا�ض بر�سوم االأن�سطة التجارية جاء �سمن 
خط����ة متكامل����ة قام����ت بتنفيذها ال����وزارة منذ عام 
2014 لتطوير قط����اع االأعمال وتخ�ض منها تطوير 
املنظوم����ة االإلكرونية بتد�سني نظ����ام “�سجالت” 
وال����ذي تبعه ف�ش����ل ال�شجل عن الن�ش����اط وتد�شن 
ال�شج����ل االفرتا�شي وا�شتح����داث ن�شاط احلا�شنات 
االأطعم����ة  تق����دمي  ون�ش����اط  االأعم����ال،  وم�رشع����ات 
باملركب����ات املتنقل����ة ومراجعة متطلب����ات اجلهات 
الر�سمي����ة املرخ�س����ة يف نظ����ام �سج����الت وتطوي����ر 
الت�رصيع����ات والقوان����ني املنظم����ة للعم����ل التجاري 

واإزالة روؤو�ض اأموال ال�رصكات.
وقل�ست ال����وزارة عدد االأن�سط����ة التجارية من 
1891 اإل����ى 381 ن�ساًطا، وبلغ����ت ن�سبة الزيادة يف 
معدل اإ�سدار ال�سجالت التجارية يف ال�سهر 160 % 
من بعد تد�سني نظام �سجالت، بواقع 54 األف �سجل 
�سادر خالل فرة التطوير منذ نهاية العام 2014.

 �أمل �حلامد

“�لب�ر�سة”: تداول 3.1 مليون �شهم بـ 543.6 �ألف دينار

“بتلكو” تت�شتلم جائزة ال�رشيك عايل الأداء 2017

اأول مترين افرتا�شي للتعامل مع التهديدات الإلكرتونية 

“املوانئ واملالحة” تطلع “اجلهات ال�شياحية” على اآخر املتطلبات 

تنظمه “هيئة املعلومات” بالتعاون مع “كا�سرب�سكي الب” 

 خالل اجتماع تن�سيقي

واحلكوم���ة  املعلوم���ات   - املنام���ة 
االإلكرونية: نظمت هيئة املعلومات واحلكومة 
االإلكروني���ة تدريب���اً افرا�سي���اَ ل�سق���ور اأمن 
الب  كا�سرب�سك���ي  ا�ست�سافت���ه  املعلوم���ات 

ي�ستهدف التعامل مع الهجمات االلكرونية. 
وقدم���ت كا�سرب�سكي الب مترين���ا فريدا 
Kaspersky Inte -  “ يدع���ى نوع���ه   ����ن 
 ،“  active Protection Simulation
وال���ذي مت ت�سميم���ه لالإداري���ني امل�سوؤول���ني 
عن خدم���ات احلكومي���ة عل���ى االإنرنت بهدف 
تو�سيح اأهمية تاأم���ني وحماية النظم احلديثة، 
وم���دى تاأثري الهجم���ات االأمنية الت���ي ت�سيب 
النظ���م االلكروني���ة يف خمتل���ف املوؤ�س�س���ات 
احلكومية. وح�رص الربنام���ج الرئي�ض التنفيذي 
االإلكروني���ة  واحلكوم���ة  املعلوم���ات  لهيئ���ة 
حمم���د عل���ي القائ���د، والقائ���م باأعم���ال نائب 
الرئي�ض التنفيذي للعمليات واحلوكمة ال�سيخ 
�سلم���ان بن حممد اآل خليفة وعددا من الروؤ�ساء 
التنفيذيني، ومب�ساركة اأكرث من 60 خمت�ض يف 

تكنولوجيا املعلومات، من خمتلف الوزارات.
وقال الرئي�ض التنفيذي لهيئة املعلومات 
واحلكوم���ة االإلكروني���ة: نت����رصف بالتعاون مع 
كا�سرب�سكي الب الإقامة اأول مترين افرا�سي 
يحاك���ي الواقع لفريق �سق���ور اأمن املعلومات 
للتعامل مع التهديدات والهجمات االإلكرونية 

الت���ي ق���د تتعر�ض له���ا اأي جهة �س���واء كانت 
حكومية اأو خا�سة، وياأتي هذا التدريب تنفيذاً 
للتوج���ه احلكوم���ي ومب���ا يتما�س���ى م���ع خط���ة 
العم���ل وامل�ساعي احلثيثة لرف���ع م�ستوى اأمن 
املعلوم���ات يف القط���اع احلكوم���ي بالبحري���ن، 
نق���در التع���اون املثم���ر م���ع كا�سرب�سكي الب 
لال�ستفادة م���ن جتاربهم وخرباته���م العاملية 
يف �سبيل و�س���ع ا�سراتيجية لالأمن االإلكروين 
يف جمي���ع اأنح���اء الب���الد. وقد و�سل���ت البحرين 
اإل���ى مرحل���ة الن�س���ج م���ن اجلاهزي���ة  موؤخ���را 
االأمني���ة االإلكرونية وفقا لتقيي���م موؤ�رص االأمن 
االإلكروين العاملي لالحتاد الدويل لالت�ساالت 
2017. م���ن جانبه قال املدير االإداري يف ال�رصق 

االأو�سط وتركي���ا وافريقيا ل���دى كا�سرب�سكي 
الب، مك�سي���م فرولوف: “ي�رصن���ا اأن نلعب دورا 
رائ���دا يف اأول تدري���ب افرا�س���ي ل�سقور اأمن 
املعلوم���ات البحري���ن، حيث نعتق���د اأن الوعي 
ركن���ان  هم���ا  والتعلي���م  االإلك���روين  االأمن���ي 
اأ�سا�سي���ان يف مكافح���ة اجلرمي���ة االإلكرونية، 
�سواء عل���ى م�ستوى القطاع الع���ام اأو اخلا�ض. 
ويف كا�سرب�سكي الب، نتما�سى مع روؤية حكومة 
البحري���ن، كم���ا اأنن���ا ملتزمون بتق���دمي برامج 
تدريبي���ة مميزة، واجليل الق���ادم من اخلدمات 
الذكي���ة واملنتج���ات التي من �ساأنه���ا م�ساعدة 
البحري���ن يف اتخاذ خطوات ثابتة نحو دولة اآمنة 

من التهديدات االإلكرونية”. 

املنامة - �سوؤون املوانئ واملالحة البحرية: 
بحث وكي���ل الوزارة ل�س���وؤون املوانئ واملالحة 
البحري���ة ح�س���ان املاج���د م���ع مدير ع���ام فندق 
فن���دق  ومدي���ر  راب،  ريت�س���ارد  الفور�سي���زن 
الريتزكارلت���ون ج�ي����ن دانتي���ل، وممثل جممع 
االأفنيوز اإ�سماعيل اأحمد نظر،  وبح�سور عدد من 
م�سوؤويل الوزارة، �سب���ل تذليل املعوقات التي 
تواجهه���م يف تنفيذ ا�سراط���ات احل�سول على 
الرخ�س���ة يف ظ���ل اقراب انتهاء ف���رة ال�سماح 
املمنوح���ة لهم بح�سب الق���رار ال�سادر بتنظيم 
اأن�سطة اخلدم���ات البحرية. ورحب ح�سان املاجد 
باحل�س���ور واأ�ساد بالدور امله���م الذي تقوم به 

تل���ك املرافق م���ن تقدمي اخلدم���ات ال�سياحية 
املتنوع���ة والت���ي م���ن �ساأنها اأن تع���زز اجلانب 
االقت�سادي للمملكة. وجاء هذا اللقاء ا�ستكماال 
للجهود التي تبذلها �س���وؤون املوانئ واملالحة 
البحرية بوزارة املوا�سالت واالت�ساالت لتعزيز 
ال�رصاكة واآليات التن�سيق بني القطاع احلكومي 
واخلا����ض واإميان���ا منه���ا باأهمية قط���اع النقل 

البحري للركاب مب�ستقبل ال�سياحة بالبحرين.
كما ياأت���ي هذا االجتم���اع التن�سيقي احلاقاً 
تراخي����ض  الئح���ة  ب�س���اأن  ال�ساب���ق  باالجتم���اع 
اخلدمات البحرية والذي ت�سمن عر�سا تعريفيا 
باأهمي���ة  املج���ال  ه���ذا  يف  العامل���ة  لل����رصكات 

ترخي����ص هذا الن�ش���اط وا�شرتاط���ات احل�شول 
علي���ه، حي���ث اأك���د املاج���د اأن حتقي���ق الهدف 
الرئي����ض م���ن اإ�س���دار الئح���ة الراخي����ض ل���ن 
يتحق���ق دون التعاون امل�سرك بني القطاعني 
العام واخلا����ض والذي �سي�سهم ب�سكل كبري يف 
االرتقاء مب�ستوى اخلدمات التى تقوم ال�رصكات 
بتقدميه���ا، كم���ا اأن تعزيز التن�سي���ق امل�ستمر 
بني الوزارة وم�سغلي الواجهات البحرية ي�سمن 
الت���زام املرخ�ص له���م ب����رشوط الرتاخي�ص كما 
ن�ض عليها الق���رار وتطبيق اأف�سل املمار�سات 
الدولية ملثل تلك املن�س���اآت املهمة واحليوية 

باململكة.

• احل�سور يف التمرين االفرا�سي ل�سقور اأمن املعلومات	

املنام���ة - بور�س���ة البحري���ن: اأقف���ل 
موؤ����رص البحري���ن الع���ام اأم����ض اخلمي�ض عند 
وق���دره  بانخفا����ض   1،274.75 م�ست���وى 
0.15 نقط���ة مقارنة باإقفاله ي���وم االأربعاء، 
يف ح���ني اأقف���ل موؤ����رص البحري���ن االإ�سالم���ي 
عند م�ست���وى 1،015.72 بانخفا�ض وقدره 
ال�ساب���ق.  باإقفال���ه  مقارن���ة  نقط���ة   8.98
وت���داول امل�ستثمرون يف بور�س���ة البحرين 
3.10 ملي���ون �سهم، بقيم���ة اإجمالية قدرها 
م���ن  تنفيذه���ا  مت  دين���ار،  األ���ف   543.62
خ���الل 70 �سفقة، حيث رك���ز امل�ستثمرون 
تعامالته���م عل���ى اأ�سهم قط���اع اال�ستثمار، 
املتداول���ة  اأ�سهم���ه  قيم���ة  بلغ���ت  والت���ي 
296.36 األ���ف دين���ارن اأي ما ن�سبته 55 % 
من القيمة االإجمالية للتداول وبكمية قدرها 
1.98 ملي���ون �سه���م، مت تنفيذها من خالل 
17 �سفق���ة. وجاءت جمموع���ة جي اف ات�ض 
املالي���ة يف املرك���ز االأول، اإذ بلغ���ت قيم���ة 

اأ�سهمه���ا املتداولة 246.25 األف دينار، اأي 
م���ا ن�سبته 45.30 % اإجم���ايل قيمة االأ�سهم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 1.52 ملي���ون 
�سهم، مت تنفيدها م���ن خالل 10 �سفقات. 
اأم���ا املرك���ز الث���اين، ف���كان للبن���ك االأهلي 
املتح���د بقيمة قدره���ا 171.17 األف دينار، 
اأي م���ا ن�سبت���ه 31.49 % م���ن اإجمايل قيمة 
االأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها 658 األف 
�سهم، مت تنفيذها من خالل 6 �سفقات. ثم 
ج���اءت املوؤ�س�سة العربي���ة امل�رصفية بقيمة 
قدره���ا 47.97 األ���ف دين���ار، اأي م���ا ن�سبته 
8.82 % من اإجمايل قيمة االأ�سهم املتداولة 
وبكمية قدرها 450 األف �سهم ، مت تنفيذها 
من خ���الل 5 �سفقات. ومت يوم اأم�ض تداول 
اأ�سه���م 10 �رصكات، ارتفع���ت اأ�سعار اأ�سهم 
�رصكت���ني، يف حني انخف�ست اأ�سع���ار اأ�سهم 
4 ����رصكات، وحافظ���ت بقية ال����رصكات على 

اأ�سعار اإقفاالتها ال�سابقة.

املنامة-بتلك���و: ُمِنَح���ت �رصك���ة بتلك���و، 
جائزة ال�رصي���ك عايل االأداء للعام2017 ل�رصكة 
 Westcon وذلك م���ن جانب �رصكة Avaya
عل���ى هام�ض معر����ض جيتك����ض.  وذكر بيان 
�س���ادر عن ال�رصك���ة اأم�ض “ج���اء اختيار بتلكو 
كال�رصي���ك البالتيني املعتمد ل�رصكة Avaya؛ 
تقديراً اللت���زام ال�رصكة وا�ستثمارها وخربتها 
وتفانيه���ا يف حتقي���ق ر�س���ا الزبائ���ن، عالوة 
على �سعيه���ا امل�ستمر لتوفري اأف�سل احللول 
لزبائنها؛ بغر�ض دع���م جهودهم الرامية اإلى 
النم���و، وحت�س���ني اأعمالهم”. وق���ال الرئي�ض 
التنفي���ذي للعملي���ات لبتلك���و عبدالرحم���ن 
من���ري “تفتخر �رصكة بتلك���و با�ستالمها جائزة 
Avaya القّيم���ة من �رصكة Westcon ال�رصق 
االأو�س���ط. ويع���ود الف�س���ل يف حتقيقنا لهذا 
االإجناز امل�رصف اإلى اجلهود احلثيثة للعاملني 

كافة ب�رصكة بتلكو الذين لطاملا حر�سوا على 
و�س���ع احتياجات الزبائن من القطاع التجاري 
على قم���ة اهتماماته���م”. واأ�س���اف “اأن نيل 
هذه اجلائزة هي نتيج���ة مبا�رصة ال�ستثمارات 
بتلكواملعت���رة يف اأحدث تقنيات االت�شاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات الت���ي ت�سم���ن اأن 
يك���ون زبائنه���ا من اأوائ���ل الذي���ن يتمتعون 
بفوائ���د ه���ذه التقني���ات”. م���ن جانب���ه، قال 
Wes -  للريئ�ض التنفيذي ملجموع���ة �رصكة

con �ستي���ف لوكي “ي�رصن���ا اأن تكون بتلكو 
هي ال�رصي���ك ذو اأف�سل اأداء لهذا العام؛ نظراً 
 Avaya جلهودها املتمي���زة يف تقدمي حلول
للزبائ���ن م���ن القط���اع التج���اري يف البحرين. 
ونحن على يقني باأن �رصكاءنا لهم دور حيوي 
يف قيادة منو اإ�سراتيجية Avaya املرتكزة 

على توطيد العالقة مع الزبائن”.
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“جمل�س التنمية” يبحث التعاون ال�ستثماري مع قطاعات الأعمال الإيطالية 
�شمن وفد بحريني ي�شارك يف منتدى الأعمال الأول مبيالنو

املنام���ة - جمل����س التنمي���ة القت�شادي���ة: قام 
جمل����س التنمية القت�شادية بتعزي���ز اأوا�رص التعاون 
ال�شتثم���اري م���ع جمتم���ع الأعم���ال الإيط���ايل اأم����س 
اخلمي����س، وذل���ك على هام����س م�شاركت���ه يف منتدى 
الأعم���ال الإيطايل العرب���ي الأول، وال���ذي ينعقد يف 
الف���رة ما بني 11 حت���ى 13 اأكتوبر 2017 يف مدينة 

ميالنو.
وي���زور وف���د بحرين���ي رفي���ع امل�شت���وى م���ن 
القطاع���ني الع���ام واخلا����س اإيطالي���ا للم�شاركة يف 
برنام���ج اأعمال املنتدى ومناق�ش���ة فر�س ال�شتثمار 
بني البلدين. وتاأتي م�شاركة املجل�س يف املنتديات 
القت�شادي���ة واجلولت الرويجي���ة �شمن جهوده يف 
ا�شتقط���اب وت�شجي���ع ال�شتثم���ارات، وامل�شاهمة يف 
تنمي���ة القت�ش���اد، ف�ش���اًل عن توفري فر����س العمل 
يف ال�ش���وق املحلي���ة وفق���اً ملب���ادئ روؤي���ة البحرين 

القت�شادية 2030. 
و�شيقوم الوفد البحريني برئا�شة وزير ال�شناعة 
والتجارة وال�شياحة زايد الزياين، والرئي�س التنفيذي 
ملجل�س التنمية القت�شادية خالد الرميحي، و�شفري 
البحري���ن ل���دى اجلمهوري���ة الفرن�شي���ة واجلمهورية 
الإيطالي���ة حمم���د عبدالغف���ار، وع���دد م���ن ممثل���ي 

القطاع���ني الع���ام واخلا�س بعقد اجتماع���ات ثنائية 
رفيعة امل�شتوى مع اجلهات الر�شمية وامل�شتثمرين 

يف اإيطاليا. 
واألقى وزير ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة زايد 
الزياين خ���الل املنتدى كلم���ة نّوه فيه���ا بالعالقات 
الثنائي���ة والتجاري���ة القوي���ة الت���ي ترب���ط البحرين 
باجلمهوري���ة الإيطالية، والتي متت���د اإلى �شبعينات 
الق���رن املا�ش���ي. واأكد اأن منت���دى الأعمال الإيطايل 
العرب���ي الأول يق���دم فر�ش���ة جي���دة للمزي���د م���ن 
التوا�شل م���ع قطاع���ات الأعمال الإيطالي���ة؛ بهدف 
ا�شتقط���اب امل�شتثمرين الإيطالي���ني خ�شو�شا واأن 
البحرين حتت�شن العديد من ال�رصكات الإيطالية التي 
متث���ل قطاع���ات اقت�شادية متنوعة، م�ش���ريا اإلى اأن 
هناك الكثري الذي ميكن اإجن���ازه على �شعيد تعزيز 
العالق���ات القت�شادية ب���ني البحري���ن واإيطاليا. يف 
حني �شارك الرميح���ي يف جل�شة حوارية حول قطاعي 
ال�شناعة واخلدمات املالي���ة، حيث قام با�شتعرا�س 
�شامل لبيئ���ة الأعمال، واملزايا التناف�شية، والفر�س 
ال�شتثماري���ة، وموقع البحري���ن الإ�شراتيجي كبوابة 
للو�ش���ول لأ�ش���واق دول جمل����س التع���اون اخلليجي 

التي تقدر قيمتها ب� 1.5 ترليون دولر. 

وح���ول امل�شارك���ة يف منتدى الأعم���ال الإيطايل 
العرب���ي الأول قال الرميحي “تعك����س م�شاركاتنا يف 
الفعاليات القت�شادية مثل منتدى الأعمال الإيطايل 
العرب���ي الأول املكان���ة التي حققته���ا البحرين على 
امل�شت���وى الدويل وتوؤك���د اهتم���ام املجتمع الدويل 
بال�شتثم���ار فيه���ا”. واأ�ش���اف الرميح���ي “وميث���ل 

املنتدى من�شة للم�شتثمري���ن و�شناع القرار العرب 
لبحث ومناق�شة �شبل تعزيز ا�شتقطاب ال�شتثمارات 
للبحري���ن واملنطق���ة، ووجودن���ا في���ه يدع���م جهود 
املجل����س ل�شتقط���اب ال�شتثم���ارات وامل�شاهمة يف 
توفري فر�س العمل. وكان���ت البحرين اأول من اأدرك 
اأهمي���ة التنويع القت�ش���ادي يف املنطقة وجنى ثمار 

ه���ذه ال�شيا�شة مبك���راً، حيث اإن قط���اع النفط ميثل 
اأق���ل من 20 % من الن���اجت املحلي الإجمايل. وتتميز 
اململك���ة اليوم ببيئة �شديق���ة لالأعمال اإلى جانب ما 
حتظ���ى به من بيئة ت�شغيلي���ة ذات تكلفة منخف�شة، 
كم���ا اأنها توفر فر�شا واعدة للم�شتثمرين يف خمتلف 

القطاعات القت�شادية”.
وتتمي���ز البحري���ن واإيطالي���ا بعالق���ات جتارية 
وثيق���ة متت���د للع���ام 1973، كم���ا مت توقي���ع اأول 
اتفاقي���ة ب���ني البلدي���ن يف الع���ام 2000، عندما مت 
توقي���ع اتفاقي���ة الإعف���اء املتب���ادل لل�رصائب على 
�رصكات النق���ل اجلوي والبحري لأول مرة. وبعدها مت 
التوقيع على اتفاقيتي جتارة لت�شمل اتفاقية حماية 
ال�شتثم���ار، واتفاقي���ة امل�شاواة يف ر�ش���وم املوانئ. 
ويف الع���ام 2006 مت توقيع مذكرة تفاهم بني غرفة 
جت���ارة و�شناع���ة البحرين واحت���اد الغ���رف التجارية 

الإيطالية.
وحتت�شن اململكة 182 �رصكة اإيطالية تعمل عرب 
قطاعات خمتلف���ة، يت�شدرها قطاعا �شناعة الأدوية 
والأزي���اء، وق���د و�ش���ل حجم التب���ادل التج���اري غري 
النفط���ي بني البلدين اإلى 367 ملي���ون دولر العام 

.2016

• الرميحي متحدثاً يف املنتدى	

2016 ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ن��ف��ط��ي  غ��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  دولر  م��ل��ي��ون   367

وزير “ال�سناعة”: 3 �رشكات اإيطالية جديدة بالبحرين قريبا 
ميالنو - بن���ا: ك�شف وزي���ر ال�شناعة والتجارة 
وال�شياح���ة زاي���د الزياين عن ع���دة م�شاريع �شيعلن 
عنها قريبا من �شمنها افتت���اح فروع ومقار لثالث 
����رصكات اإيطالية يف مملكة البحرين، م�شددا على اأن 
الأولوي���ة يف املرحلة القادمة �شتك���ون لل�شناعات 
الت���ي تنا�شب البحرين وف���ق املعطيات واملعايري 

املنا�شبة.
واأك���د العم���ل عل���ى تو�شي���ع قاع���دة التعاون 
امل�ش���رك بني البحرين واإيطالي���ا لتتعدى التبادل 
التجاري لت�شل اإلى مرحلة ال�شتثمار بني البلدين، 
منوها باأن التعاون التج���اري ميثل اخلطوة الأولى، 
يف ح���ني اأن اخلط���ة طويل���ة الأم���د تع���زز م���ن خلق 
ال�شتثمارات بني البلدي���ن، والتي تنعك�س اإيجابيا 

على جمال التبادل التجاري.
وق���ال الزي���اين يف ت�رصي���ح ل���ه عل���ى هام����س 
الزي���ارة الرويجية التي يقوم به���ا جمل�س التنمية 
اجلول���ة  تنظي���م  “مت  اإيطالي���ا:  يف  القت�شادي���ة 
بالتن�شي���ق مع جمل�س التنمي���ة القت�شادية بق�شد 
الروي���ج للبحري���ن كوجه���ة ا�شتثماري���ة لإيطاليا، 
ونه���دف من خ���الل ذلك اإل���ى تنمي���ة العالقات مع 
اإيطالي���ا ودفعه���ا للمرحل���ة الثاني���ة الت���ي تتعدى 
تكثي���ف  وتت�شم���ن  فق���ط،  التج���اري  التب���ادل 
ال�شتثمارات بني البلدين لتو�شيع قاعدة التعامل 

مع اإيطاليا”.
اقت�ش���اد  الإيط���ايل  القت�ش���اد  اأن  واأو�ش���ح 
كب���ري ومتط���ور يف اأوروب���ا، ويتمي���ز بال�شناع���ات 

والتكنولوجي���ا الدقيق���ة واملع���دات، ونرغب يف اأن 
تك���ون البحرين وجهة ا�شتثماري���ة لهم ل�شيما واأن 

البحرين ت�شكل بوابة مثالية للدول الإقليمية”.
واأ�ش���اف “لقد التقين���ا اأع�شاء غرف���ة التجارة 
الإيطالية وع���دد من ممثلي ال����رصكات الذين اأبدوا 
ا�شتعداده���م لال�شتثم���ار يف البحري���ن، وناأم���ل اأن 
تك���ون هذه بداية جديدة من التعاون بني البلدين. 
مم���ا ل�شك فيه اأن جمل����س التنمية القت�شادية قد 
ح���دد القطاع���ات اخلم�ش���ة الت���ي ي�شتهدفها وهي 
يف املج���ال اللوج�شت���ي، ال�شياح���ة، التكنولوجي���ا، 
الت�شنيع، امل�رصيف، ولكن الأمر ل مينع من اأن ننظر 

اإلى الفر�س املمكنة الأخرى”.
واأو�ش���ح الزياين ب���اأن من اأح���د الأ�شباب التي 
تقف عائقا يف جمال تطوي���ر ال�شياحة بني البلدين 
ه���و عدم وجود خط مالحة ج���وي مبا�رص بني البحرين 
واإيطالي���ا، اآمال اأن يتم فتح خ���ط مبا�رص قريبا �شمن 
املرحل���ة الثاني���ة م���ن اإ�شراتيجي���ة �رصك���ة طريان 
اخللي���ج بع���د 2018. وقال: “خطة ط���ريان اخلليج 
امل�شتقبلي���ة تت�شمن فتح خط مالحة جوي لإيطاليا 
الأم���ر ال���ذي �شي�شاه���م يف تهيئ���ة الأج���واء لرف���ع 
م�شتوى ال�شياحة بني البلدين، الكثري من ال�رصكات 
 chartard الدولي���ة يعتم���دون عل���ى  ال�شياحي���ة 
flights وهذه هي اإح���دى الأفكار املطروحة، ومن 

املمكن اأن نبداأ بذلك كخطوة اأولية”.
وعن مو�شوع النق����س يف الأرا�شي ال�شناعية، 
اأو�ش���ح اأن���ه “يف الو�ش���ع احلايل لبد م���ن اأن نكون 

دقيقني يف اختياراتنا، واأن نختار ال�شناعة املالئمة 
للبحري���ن وال�شناع���ة الت���ي ل تتطل���ب م�شاح���ات 
�شا�شع���ة اأو ا�شته���الك كب���ري للم���وارد، ه���ذه هي 
ال�رصيحة امل�شتهدف���ة حلني تطوير مناطق �شناعية 

جديدة”. 
وق���ال: “نطم���ح ب���اأن تك���ون البحري���ن مرك���ز 
للت�شنيع يف املنطقة، وهن���ا تدخل املميزات التي 
لدين���ا يف املج���ال اللوج�شت���ي و�شهول���ة الدخ���ول 
واخل���روج م���ن البحري���ن واملوؤه���الت املحلية مثل 
العمالة املوجودة والتمويل واتفاقية التجارة احلرة 
الت���ي تتمتع به���ا البحرين. يف العام���ني الخريين، 
قمن���ا بتغيريات جذري���ة يف الأنظمة املعمول بها يف 
الوزارة م���ن ناحية الإجراءات وراأين���ا الأثر اليجابي 
يف الأنظم���ة التي طبقناه���ا وزاد ال�شتثمار الأجنبي 
يف البحري���ن كم���ا ارتفع عدد ال�شج���الت”. واأ�شاف: 
“يبلغ ع���دد ال���وكالت اليطالي���ة يف البحرين نحو 
60 وكالة اإلى جان���ب 182 �رصكة، نتطلع اإلى مزيد 
م���ن امل�شاريع امل�شركة، وتو�شي���ع قاعدة العالقة 
الثنائي���ة”. ون���وه ع���ن وج���ود “خط���ط ل�شتقطاب 
فن���ادق و����رصكات �شياحية م���ن خ���الل اإ�شراتيجية 
ال�شياح���ة التي قدمتها ال���وزارة حتى العام 2018، 

واإ�شراتيجية تكميلية ملا بعد 2018. 
وت�شمن���ت الإ�شراتيجي���ة الأولي���ة اختي���ار 7 
اأ�ش���واق رئي�شة وفتحن���ا مكاتب يف ال���دول ال�شبع، 
يف ح���ني �شت�شمل املرحل���ة الثاني���ة تو�شيع قاعدة 

التعاون مع اإيطاليا.

الزياين يجتمع بوزير 
ال�سوؤون اخلارجية الإيطايل

املنام���ة - وزارة ال�شناعة 
وزي���ر  اجتم���ع  والتج���ارة: 
ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياحة 
زاي���د الزي���اين بوزي���ر ال�شوؤون 
اخلارجية والتع���اون الدويل يف 
اإيطاليا اأجنيلينو األفانو، وذلك 
التنفيذي  والرئي����س  بح�ش���ور 
ملجل����س التنمي���ة القت�شادية 
خال���د الرميح���ي، وذل���ك عل���ى 
هام����س م�شارك���ة البحري���ن يف 
املنت���دى القت�ش���ادي العربي 
مدين���ة  يف  الأول  الإيط���ايل 
اجلمعي���ة  ومنت���دى  ميالن���و، 
اإفريقيا  الإيطالية لالأعم���ال يف 
املتو�ش���ط  البح���ر  ومنطق���ة 

وال�رصق الأو�شط مبدينة روما.
ومت خ���الل الجتماع ا�شتعرا�س واقع العالق���ات القت�شادية الثنائية التي تربط 
اململك���ة واجلمهورية الإيطالي���ة ال�شديقة، و�شب���ل واإمكانات تعزيزه���ا وتطويرها 
لرق���ى اإل���ى طموح قيادت���ي البلدين، م�شرياً اإل���ى البنية القت�شادي���ة القوية التي 
حتظى بها البحرين، واخلطوات واملبادرات التي تقومبها احلكومة لتطويرها ب�شكل 
يتواك���ب والتط���ورات العاملية، لفتاً يف ه���ذا ال�شياق اإلى النم���و املطرد لالقت�شاد 

البحريني على الأ�شعدة التجارية وال�شناعية وال�شياحية كافة.

• فتح 10 مناق�شات ل�8 جهات حكومية بقيمة 4.8 مليون دينار	

“املناق�سات”: تنفيذ و�سيانة 314 وحدة �سكنية باملدينة ال�سمالية
“تطوير” متدد �شبكات اجلهد العايل 11 و33 كيلوفولت ب�3.8 مليون دينار

فتح جمل�س املناق�ش���ات يف جل�شته الأ�شبوعية 
اأم����س 10 مناق�شات تابعة ل�8 جهات حكومية تقدم 
لها 45 عط���اء بقيمة اإجمالية لأق���ل العطاءات ت�شل 

اإلى 4.8 مليون دينار تقريبا.
وتقدم���ت وزارة الإ�ش���كان مبناق�ش���ة لتنفي���ذ 
و�شيان���ة 314 وح���دة �شكني���ة باملدين���ة ال�شمالية 

)العطاءات الفنية( وتقدم لها 6 عطاءات.
فيما تقدم���ت �رصكة تطوير للب���رول مبناق�شة 
من اأجل متديد �شبكات اجلهد العايل 11 كيلو فولت 
و33 كيل���و فول���ت تقدم لها عط���اءان اأقلهما بقيمة 
10.162 ملي���ون دولر )4.8 ملي���ون دين���ار(، كم���ا 
تقدمت �رصكة تو�شعة غاز البحرين الوطنية مبناق�شة 
لإعادة ملء املخزون ل�شاغط الغاز التوربيني بعطاء 
وحي���د بقيم���ة 280 األف جني���ه ا�شرلين���ي )139.9 
األ���ف دين���ار(، فيم���ا فتح���ت �رصك���ة نف���ط البحرين 
)بابك���و( مناق�شة لتوفري خدمات ال�شيانة للمعدات 
املختربية للم�شف���اة تقدم لها عطاءان اأقلها بقيمة 

78.8 األف دينار.
كم���ا فت���ح املجل����س مناق�ش���ة لهيئ���ة تنظي���م 

الت�شالت م���ن اأجل تعيني �رصك���ة اإعالنية لت�شميم 
وتنفي���ذ فيل���م توعوي لت�شوي���ق الإط���ار التنظيمي 
اجلديد لالت�شالت تقدم لها 3 عطاءات اأقلها بقيمة 

54 األف دينار.
اأم���ا هيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء فقد تقدم���ت ب�3 
مناق�ش���ات، الأولى من اأجل تطوير نظام احلماية من 
احلري���ق مبحطة الرفاع تقدم لها عط���اء واحد بقيمة 
116.947 األ���ف دينار، واملناق�ش���ة الثانية من اأجل 
تقدمي خدمات اإدارة اأم���ن �شبكة املعلومات ملدة 3 
�شنوات تق���دم لها 9 عطاءات اأقلها بقيمة 35.448 
األ���ف دينار، واملناق�شة الثالثة لتزويد الهيئة بعدد 
)1( مدرب و�شل كابالت تقدم لها عطاء واحد فقط 

بقيمة 89.250 األف دينار.
وتقدم���ت بوليتكن���ك البحري���ن مبناق�ش���ة من 
اأج���ل اأعم���ال جتديد يف مواقع خمتلف���ة يف بوليتكنك 
البحري���ن تقدم لها 6 عط���اءات اأقله���ا بقيمة 59.6 
األف دين���ار، فيما تقدم���ت وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين )البلديات( مبناق�شة 
لتوف���ري منظفني ملجم���ع �شوؤون الزراع���ة واملرافق 
التابعة لها تقدم لها 14 عطاء اأقلها بقيمة 8.5 األف 

دينار )�شهريا(.

• الزياين ملتقياً اأجنيلينو األفانو	

اجلهةزينب العكري و�شف املناق�شة/ املزايدة النوع العدد ال�رصكة اأقل عطاء بالدينار

بوليتكنك البحرين اأعمال جتديد يف مواقع خمتلفة يف بوليتكنك البحرين عامة 6 .Silla Const 59،631.90
تطوير للبرول  متديد �شبكات اجلهد العايل 11 كيلو فولت و 33 

كيلو فولت 
حمدودة 2  Rukun Al Yaqeen

Internatrional WLL
10،162،272.71 دولر 

�رصكة تو�شعة غاز 
البحرين الوطنية

حمدودة اإعادة ملء املخزون ل�شاغط الغاز التوربيني  1 Siemens 280،000.00 جنيه اإ�شرليني

�رصكة نفط البحرين - 
بابكو

توفري خدمات ال�شيانة للمعدات املختربية للم�شفاة حمدودة 2 Comsip Al A’Ali 78،834.00

هيئة الكهرباء واملاء عامة تطوير نظام احلماية من احلريق مبحطة الرفاع  1  SAMA Safety and
Security

116،947.00

 تقدمي خدمات اإدارة اأمن �شبكة املعلومات ملدة 3 
�شنوات 

عامة 9 i World Connect 35،448.00

حمدودة تزويد الهيئة بعدد )1( مدرب و�شل كابالت  1  ESBI Eng. & Facility
.Management Ltd

89،250.00

هيئة تنظيم الت�شالت  تعيني �رصكة اإعالنية لت�شميم وتنفيذ فيلم توعوي 
لت�شويق الإطار التنظيمي اجلديد لالت�شالت 

حمدودة 3 .Unisono Co 54،000.00

وزارة الإ�شكان  تنفيذ و�شيانة عدد 314 وحدة �شكنية باملدينة 
ال�شمالية - فتح العطاءات الفنية 

حمدودة 6   

وزارة الأ�شغال و�شئون 
البلديات والتخطيط 
العمراين )البلديات(

 توفري منظفني ملجمع �شوؤون الزراعة واملرافق 
التابعة لها 

عامة 14  Climax Cleaning
.Cont

8،520.00 )�شهريا(



Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه تقدم اليها شركة بان جلف مرجرز للوساطة 

ش.ش.و ملالكها ياسر سعيد محمد عبادي واملسجلة 
مبوجب القيد رقم 78125 بطلب تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وتعيني حميد محمد حميد منصور النشيط 
)مكتب ايليا للتدقيق واالستشارات( كمصفي للشركة.
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا 

لنص املادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني 
االدر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 

املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة الي تقدمي مطالباتهم اليه، مدعومة باملستندات 
الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا االعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
املصفي: حميد محمد حميد منصور النشيط )مكتب 

ايليا للتدقيق واالستشارات(
رقم الهواتف: 33376222

h.alnasheet@elyaa.com :البريدا اللكتروني
املنامة - البحرين

وزارة الناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة بان جلف مرجرز للوساطة ش.ش.و ملالكها ياسر 

سعيد محمد عبادي
سجل جتاري رقم 78125

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم اليها االلسيد / جاسم حسن يوسف باعتباره املصفي 

القانوني لشركة بي بي إل العالي للمقاوالت ذ.م.م، املسجلة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 1-63465، طالبا 
اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 

من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )146946( لسنة 2017

بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة بي بي إل العالي للمقاوالت ذ.م.م

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: هشام محمد علي االنصاري

االسم التجاري احلالي: انفرا شور لكي املالبس
االسم التجاري اجلديد: وشي وشي لكي املالبس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-150845( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

80089-2

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: روضة علي احمد مرشد

االسم التجاري احلالي: حصن العز للقرطاسية
االسم التجاري اجلديد: سماء اخلليج للهواتف

التاريخ: 9/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-157841( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

99542-1

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: سناء هادي محمد علي

االسم التجاري احلالي: بوتيك أرض األحذية
االسم التجاري اجلديد: دي في دي الند للهواتف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2017-159939( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

55445-1

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: عبدالرسول عبداهلل خلف العوامي

االسم التجاري احلالي: العوامي فاشن
االسم التجاري اجلديد: العوامي لألقمشة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-157597( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

23041-4

قيد رقم

01-115549

شقة / محل 

208

بناية

0

طريق

8

مجمع

708 سلماباد

 التاريخ :11/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحةادارة التسجيل

   CR 2017 - 163086 إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

احملل  حتويل  بطلب  املعلن  النوبي  سعد  فرج  سعد  فرج  محمد   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد / زياد محمد يوسف عبدالرحمن العبيدلي.

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

االسم التجاري: فل مبب للمكمالت الغذائية
نوع النشاط: جتارة / بيع االغذية واملشروبات - الغذاء الصحي

تقدم إلينا السيد املعلن اادناه: ميثم احمد عبداهلل النجار بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي الى السيد محمود عبداهلل سلمان يوسف احمد العفو 

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

تاريخ 10/10/2017
وزارة الناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-162179( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

73084-2
ايفاس خلدمات السيارات

االسم التجاريرقم القيد

12الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 23 محرم 1439 - العدد 3286   



13الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 23 محرم 1439 - العدد 3286   



وق���ال �سف���ر فل�سط���ن يف القاه���رة جم���ال 
ال�سوبكي اإن الرئي�س حممود عبا�س اأ�سدر توجيهاته 
لوف���د حرك���ة فتح بب���ذل كل جهد ممك���ن؛ من اأجل 
حتقيق امل�ساحلة الوطنية واإنهاء االنق�سام، م�سيفاً 
اأن عّبا����س “ذك���ر لوفد فت���ح اأن اجتماعات القاهرة 
فر�س���ة تاريخية لتحقيق امل�ساحل���ة الوطنية يجب 
ا�ستغالله���ا وعدم تفويتها؛ الأنه���ا �ستخدم م�سلحة 

�سعبنا الفل�سطيني وق�سيته العادلة”.
وذكر البيان اخلتام���ي للحركتن اأنه “انطالقا 
من حر����س م�رص على الق�سي���ة الفل�سطينية واإ�رصار 
الرئي�س امل�رصي عبدالفت���اح ال�سي�سي على حتقيق 
واإنه���اء  الفل�سطين���ي  ال�سع���ب  وتطلع���ات  اآم���ال 
االنق�سام وتعزي���ز اجلبهة الداخلية وحتقيق الوحدة 
الفل�سطينية؛ من اأجل اإجناز امل�رصوع الوطني واإقامة 
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود الرابع من 
يونيو من العام 1967 وعا�سمتها القد�س ال�رصقية 
وع���ودة الالجئن، فق���د رعت القاه���رة �سل�سلة من 
االجتماعات بن فتح وحما�س لبحث ملف امل�ساحلة 

الفل�سطينية”.
واتفق���ت احلركت���ان عل���ى “ت�سهي���ل اإجراءات 
متكن احلكوم���ة الفل�سطينية م���ن االإ�رصاف الكامل 
على ال���راب الفل�سطيني يف غ���زة وال�سفة الغربية 
مبوعد اأق�ساه 1 دي�سمرب مع العمل على اإنهاء كافة 
مظاه���ر االنق�سام ومتكينه���ا من ممار�س���ة مهامها 

وم�سوؤوليتها على قطاع غزة”.
الدع���وة ملختل���ف الف�سائ���ل  ووجه���ت م����رص 
الفل�سطيني���ة املوقع���ة على اتف���اق 4 مايو 2011 

لعقد اجتم���اع يف القاهرة ي���وم 21 نوفمرب املقبل؛ 
من اأجل توحيد ال�سف الفل�سطيني.

ويف ه���ذا ال�سي���اق، قال نائ���ب رئي�س املكتب 
ال�سيا�س���ي حلرك���ة حما����س �سال���ح الع���اروري اإن 
احلركة ملتزمة بتحقيق امل�ساحلة، ومتكن حكومة 
الوف���اق الفل�سطين���ي م���ن العم���ل يف كل االأرا�سي 

الفل�سطينية، موجهاً ال�سك���ر مل�رص ولكل من �ساعد 
بتحقيق امل�ساحلة واإنهاء االنق�سام.

واأ�س���اف اأن “حما�س وفتح اإخوة حتى لو كانت 
هناك خالفات بينهما”، موؤكداً اأنه “ال �سبيل وال خيار 
�س���وى بالتق���دم لتحقيق امل�ساحل���ة الفل�سطينية؛ 
من اأج���ل تخفيف االأعب���اء عن ال�سع���ب الفل�سطيني 

وحتقيق حلم اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة”.
واأو�س���ح الع���اروري اأن���ه “مل يت���م توقي���ع اأي 
اتفاق���ات جدي���دة يف القاهرة، واإمن���ا تفعيل اتفاق 
القاه���رة املوقع يف مايو 2011”، موؤكداً اأن “احلوار 
ترك���ز على متكن احلكومة ب�س���كل كامل ملمار�سة 

عملها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة”.

واشنطن - أ ف ب: 

اأعلن���ت الواليات املتح���دة اأم�س اخلمي�س 
انها ان�سحبت من منظمة االمم املتحدة للربية 
والثقاف���ة والعل���وم )يون�سك���و(، متهمة هذه 

املوؤ�س�سة باأنها “معادية ال�رصائيل”.
وقال���ت الناطق���ة با�س���م وزارة اخلارجي���ة 
االمركية هيذر نوي���رت ان الواليات املتحدة 
�ست�س���كل “بعث���ة ب�سفة مراق���ب” لتحل حمل 
بعثته���ا يف الوكالة التي تتخذ من باري�س مقرا 

لها.
و�سع���رت الوالي���ات املتح���دة باال�ستي���اء 

عندما قرر اع�س���اء اليون�سكو يف 2011 اعتبار 
فل�سطن ع�سوا فيها على الرغم من معار�سة 

ا�رصائيل.
وتعار����س وا�سنط���ن اي خط���وة تقوم بها 
وكاالت االم���م املتح���دة لالع���راف بفل�سطن 
دولة، معتربة ان هذه الق�سية يجب ان تناق�س 

يف اطار اتفاق لل�سالم يف ال�رصق االو�سط.
لك���ن ادارة الرئي����س االمرك���ي دونال���د 
ترام���ب تدر����س كل التزاماته���ا التعددي���ة يف 
اطار الوعد باتباع ال�سيا�سة اخلارجية “المركا 

اوال”.

وق���ال نوي���رت ان وزارة اخلارجي���ة ابلغت 
املدي���رة الع���ام لليون�سك���و ايرين���ا بوكوف���ا 

بقرارها االن�سحاب اأم�س اخلمي�س.
وا�ساف���ت يف بيان ان “هذا القرار مل يتخذ 
باال�ستخفاف بل يعك�س قلق الواليات املتحدة 
م���ن متاأخ���رات الدفع املتزاي���دة يف اليون�سكو 
واحلاج���ة الى ا�سالح���ات ا�سا�سي���ة يف الوكالة 

وموا�سلة انحياز اليون�سكو �سد ا�رصائيل”.
وتابع���ت ان “الوالي���ات املتح���دة ع���ربت 
موا�سل���ة  يف  رغبته���ا  ع���ن  العام���ة  للمدي���رة 
التزامه���ا باليون�سك���و ب�سفته���ا مراق���ب غر 

ع�س���و للم�ساهم���ة بوجهات النظ���ر واخلربات 
االمركية ح���ول بع�س الق�ساي���ا املهمة التي 
تهت���م بها املنظمة مبا يف ذل���ك حماية الراث 
العاملي والدفاع عن حرية ال�سحافة والت�سجيع 
عل���ى التعاون العلم���ي والتعليم���ي”. وعربت 
املدي���رة العامة لليون�سك���و ايرينا بوكوفا عن 
“اأ�سفه���ا العميق” لق���رار الوالي���ات املتحدة 
االن�سحاب م���ن هذه الوكال���ة الدولية، معتربة 
انه “خ�س���ارة للتعددية”. وقالت يف بيان “اود 
ان اع���رب عن ا�سفي العمي���ق من قرار الواليات 

املتحدة االمركية االن�سحاب من اليون�سكو”.

واندلع خالف ب���ن البلدين يف اال�سبوع 
الفائ���ت م���ع توقي���ف ال�سلط���ات الركية 
موظف���ا تركي���ا يف القن�سلي���ة االمركي���ة 
با�سطنبول بتهمة االت�سال ب�سبكة الداعية 
فتح اهلل غولن املقيم يف الواليات املتحدة 
وتتهم���ه انق���رة بتدب���ر حماول���ة انق���الب 

فا�سلة يف يوليو 2016.
وردت وا�سنطن بتعلي���ق ا�سدار جميع 
التا�س���رات لغ���ر الهجرة م���ن بعثاتها يف 
تركي���ا، االأمر الذي بادلته البعثات الركية 

يف الواليات املتحدة باملثل.
االت���راك  امل�سوؤول���ن  حتمي���ل  وم���ع 
ال�سفر م�سوؤولية اخل���الف اأكدت اخلارجية 
االمركي���ة ان با����س ميث���ل كام���ل �سلطة 
احلكومة االمركية. وم���ن املقرر ان يغادر 
با�س تركيا يف نهاي���ة اال�سبوع بعد تعيينه 
مبعوثا لدى افغان�ستان يف وقت �سابق هذا 

العام.
العم���الق  كان  “اذا  اردوغ���ان  وق���ال 
االمركي يحكم���ه �سفر يف انقرة فهذا امر 

موؤ�سف”.
وا�ستدع���ى الق�س���اء الرك���ي االثنن 
موظفا تركيا اآخ���ر يف القن�سلية االمركية 

ان  ام����س  اردوغ���ان  اأ�س���اف  با�سطنب���ول. 
املوظف يختبئ يف ال�سفارة، لكن با�س نفى 
ذلك يف الي���وم ال�سابق موؤكدا لل�سحافين 

“ال اأحد يختبئ يف اي من مرافقنا”.
ه���ذا  الركي���ة  ال�سلط���ات  واعتقل���ت 

اال�سبوع زوجة املوظف وابنه وابنته.
وابدت انق���رة رغبته���ا يف فتح �سفحة 
جدي���دة م���ع الوالي���ات املتح���دة يف ظ���ل 
�سل�سل���ة  لك���ن  ترام���ب،  دونال���د  رئا�س���ة 
خالف���ات �ساعفت التوتر وخ�سو�سا رف�س 
االمركين ت�سليم انق���رة الداعية الركي 
املقي���م يف املنفى عل���ى ارا�سيها والدعم 
يف  م�سلح���ة  كردي���ة  لف�سائ���ل  االمرك���ي 

�سوريا تعتربها انقرة “ارهابية”.
وا�س���اف اردوغ���ان ان ال���رد االمركي 
عل���ى توقيف املوظ���ف يف القن�سلية “غر 

من�سف” و “مفرط”، داعيا الى التعقل.
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وا�سنطن ترفع العقوبات عن 220 �رصكة ومنظمة �سودانية
وا�سنط���ن - وكاالت: ذكرت وزارة املالية االأمركية، ام����س اخلمي�س، اأن الواليات املتحدة رفعت 
العقوب���ات ع���ن عدد من الهيئ���ات ال�سودانية، بعد ع�رصي���ن عاما من فر�سها. ومن ب���ن هذه الهيئات، 
البن���وك، واملوانئ، والزيوت، وال�رصكات ال�سناعية. ون�رص مكت���ب مراقبة االأ�سول االأجنبية التابع لوزارة 
املالي���ة، قائم���ة بالكيانات، الت���ي مت رفعها ر�سميا من قائم���ة العقوبات االأمركي���ة، مبا يف ذلك بنك 
ال�س���ودان، وال�سودان للطران، وال�سكك احلديدية ال�سودانية، و�رصكة احلفر االإفريقية، واالإدارة العامة 
للنف���ط، و�رصكة النفط االإفريقي���ة، وع�رصات الهيئات االأخرى. وكانت وا�سنط���ن فر�ست تلك العقوبات 

بدعوى دعم اخلرطوم لالإرهاب وانتهاك حقوق االإن�سان، وهو ما تنفيه االأخرة.
ورفع احلظر، ي�سمح للبنوك الدولية باإجراء التحويالت املالية كافة مع ال�سودان، وميكن للمواطنن 
وال�رصكات االأمركية اإجراء حتويالت مالية مع نظرائهم يف ال�سودان. وبكافة التحويالت املالية املتعلقة 
بال�سناع���ات النفطي���ة اأو البروكيماوي���ة يف ال�سودان واملحظ���ورة م�سبقا، مبا فيه���ا خدمات احلقول 
النفطي���ة، وخطوط النفط والغاز. وكذلك يفتح املجال للت�سدير واال�سترياد من ال�سودان، ما �سيح�سن 

الو�سع االقت�سادي يف البالد.
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دبي - العربية.نت: 

اأعل����ن التحال����ف العربي عن تدمر 
من�سة اإط����الق �سواري����خ للميلي�سيات 
ا�ستخدم����ت  احلدي����دة  يف  االنقالبي����ة 
ال�ستهداف اململكة العربية ال�سعودية.
ووثق����ت طائرات م����ن دون طيار، 
تابعة لتحالف دع����م ال�رصعية يف اليمن، 
يف وقت �سابق من اأكتوبر احلايل، حلظة 
ا�سته����داف مواقع مليلي�سيات احلوثي 
واملخل����وع �سال����ح يف مناط����ق متفرقة 

قرب احلدود ال�سعودية اليمنية.
م����ن  التحال����ف  ط����ران  ومتك����ن 
تدم����ر مركب����ات ع�سكري����ة كانت تقل 
ال�سعودية  احل����دود  نح����و  املتمردي����ن 
يف حماول����ة ل����زرع األغام والتق����دم نحو 

احلدود.
كم����ا ا�ستهدفت مقاتالت التحالف 
العربي تعزيزات ع�سكرية مليلي�سيات 
احلوثي، ودمرت خمزنا لل�سالح ومواقع 
لتجمعاته����م يف مديري����ة بيح����ان غرب 

حمافظة �سبوة.

اسالم اباد - أ ف ب: 

اأم����س  الباك�ست���اين  اجلي����س  اأعل���ن 
اخلمي����س ان���ه ح���رر يف عملي���ة ق���ام به���ا 
يف باك�ست���ان كندي���ا وزوجت���ه االمركي���ة 
وابناءهم���ا الثالثة الذي���ن كانوا حمتجزين 

لدى حركة طالبان االفغانية رهائن.
وق���ال اجلي����س يف بي���ان ان “اجلي�س 
الباك�ست���اين ح���رر 5 رهائ���ن غربي���ن هم 
كندي وزوجته االمركية وابناوؤهما الثالثة 
من احتجازهم من قبل ارهابين يف عملية 

جرت بناء على معلومات ا�ستخبارية”.
وكاالت  ان  اجلي����س  وا�س���اف 
اال�ستخب���ارات االمركي���ة كان���ت تر�س���د 
الرهائن وابلغت عن مرورهم يف باك�ستان 
يف 11 اكتوب���ر 2017 ع���رب منطق���ة كرام 

القبلية على احلدود االفغانية.
وق���ال اجلي����س ان “عملي���ة الق���وات 
الباك�ستانية التي اعتمدت على معلومات 
م���ن ال�سلطات االمركي���ة تكللت بالنجاح 
ومت حترير كل الرهائ���ن �ساملن وهم يف 

طريقهم للعودة الى بلدهم”.
ومل يذك���ر ا�سم العائلة لكنها خطفت 
من قب���ل طالبان خالل رحلة يف افغان�ستان 

يف 2012.

دكا - أ ف ب: 

اأ�سدرت حمكمتان يف بنغالد�س اأم�س 
اخلمي����س مذكرت���ي توقي���ف بح���ق زعيمة 
املعار�سة رئي�سة ال���وزراء ال�سابقة خالدة 
�سياء يف خطوة اعت���رب حزبها ان دوافعها 
�سيا�سي���ة متهي���دا لالنتخاب���ات املتوقعة 
الع���ام املقب���ل. وتاأتي مذكرت���ا التوقيف 
بعد اعتق���ال قادة ونا�سط���ن من احلزب 
القوم���ي الذي تقوده خالدة �سياء يف اطار 
اج���راءات اتخذتها حكوم���ة رئي�سة الوزراء 

ال�سيخة ح�سينة واجد.
وق���ال النائب الع���ام عب���داهلل ابو اإن 
احدى مذكرت���ي التوقيف �سدرت؛ ب�سبب 
رف�س خال���دة �سياء تلبية دع���وة للمثول 

امام حمكمة يف ق�سية ت�سهر.
وا�سدرت مذك���رة التوقي���ف الثانية 
حمكمة ملكافحة الف�ساد بعد رف�س خالدة 
�سي���اء املث���ول يف جل�سة تتعل���ق بق�سية 
اختال����س ام���وال كان���ت خم�س�س���ة ل���دار 
لاليتام، ح�سب النائب العام. وهي لي�ست 
امل���رة االولى التي ت�س���در فيها مذكرات 
توقيف بحق خالدة �سياء التي تزور لندن 
حالي���ا حيث يقي���م ابنها. لك���ن ال�رصطة مل 
تتدخل عند �سدورها. ويفر�س ان تنظم 
انتخاب���ات عام���ة الع���ام املقب���ل �ستكون 
االول���ى منذ اق���راع 2014 ال���ذي قاطعه 

احلزب القومي م�سككا بنزاهته.

مانيال - أ ف ب: 

ه���دد الرئي����س الفلبين���ي رودريغ���و 
دوترت���ي اأم����س اخلمي�س بط���رد ال�سفراء 
االوروبي���ن، متهم���ا حكوماته���م بالتاآمر 

لطرد مانيال من االمم املتحدة.
وق���ال دوترتي يف خطاب ن���اري انه 
لن يقبل انتقادات االوروبين حلربه على 
املخ���درات التي قتل���ت ال�رصطة يف اإطارها 
3850 �سخ�س���ا عل���ى االق���ل من���ذ توليه 
الرئا�سة قبل 15 �سهرا، ما دفع مبجموعات 
حقوقي���ة ال���ى التحذير م���ن ت�سنيف هذه 
االعم���ال كجرائم حمتملة �س���د االن�سانية. 
واتهم دوترتي االحتاد االوروبي بالتدخل 
يف ال�س���وؤون الداخلي���ة الفلبيني���ة والعمل 
عل���ى ط���رد الفلبن م���ن االأم���م املتحدة. 
ل�سحافي���ن  الفلبين���ي  الرئي����س  وق���ال 
�سيت���م  لن���ا  تقول���ون  الب�ساط���ة  “به���ذه 
ا�ستبعادكم من االمم املتحدة، م�سيفا اأن 
ال���دول االوروبية ت�ستغ���ل الفلبن؛ كونه 
بل���دا فقرا. اأ�ساف دوترت���ي انه م�ستعد 
لطرد ال�سفراء االوروبين من البلد يف حال 
�سعت حكوماتهم ال���ى ا�ستبعاد الفلبن. 
ومل ي�س���در اأي ت�رصي���ح علني م���ن االحتاد 
االوروبي ب�ساأن ا�ستبعاد الفلبن من االمم 

املتحدة.

دبي - رويترز: 

قال���ت وكال���ة اأنب���اء االإم���ارات )وام( 
على ح�سابها الر�سمي على توير اإن دولة 
االإمارات اأعلنت اأم�س اخلمي�س اإنهاء مهمة 
�سفر كوري���ا ال�سمالية غ���ر املقيم لدى 
االإمارات واإنهاء مهمة �سفر االإمارات غر 

املقيم لدى كوريا ال�سمالية.
واأ�ساف���ت اأن دولة االإم���ارات اأوقفت 
اأي�س���ا اإ�س���دار تاأ�س���رات دخ���ول جديدة 
واإ�س���دار  ال�سمالي���ة  كوري���ا  ملواطن���ي 
كوري���ة  ����رصكات  الأي  جدي���دة  تراخي����س 

�سمالية.
واأو�سح���ت وزارة اخلارجية االإماراتية 
اأن االإج���راء ياأتي تطبيق���ا لقرارات جمل�س 
االأم���ن ال���دويل االأخ���رة اخلا�س���ة بكوريا 
ال�سمالي���ة وبرناجمه���ا الن���ووي، ويف اإطار 
تعزي���ز االإرادة الدولي���ة واحلر����س عل���ى 
وقف انت�سار االأ�سلح���ة النووية والربنامج 

ال�ساروخي.

القاهره - رويترز: 

اأعلنت م����رص، ام����س اخلمي�س، متديد 
حالة الط���وارئ 3 اأ�سهر اأخ���رى اعتبارا من 

اليوم اجلمعة.
الرئي����س  اأ�س���دره  ق���رار  يف  وج���اء 
عبدالفتاح ال�سي�سي “تعلن حالة الطوارئ 
يف جمي���ع اأنحاء البالد ملدة 3 اأ�سهر اعتبارا 
م���ن ال�ساع���ة الواح���دة م���ن �سب���اح اليوم 

اجلمعة”.
وكان���ت م�رص قد اأعلنت حالة الطوارئ 
بع���د هجوم���ن ا�ستهدف���ا كني�ست���ن يف 
مدينت���ي طنط���ا واالإ�سكندري���ة يف ابري���ل 
املا�س���ي، واأ�سف���ر عن مقت���ل 45 �سخ�سا 

واإ�سابة ع�رصات اآخرين.
وت�سم���ن الق���رار اأن تتول���ى القوات 
امل�سلح���ة وهيئ���ة ال�رصط���ة اتخاذ م���ا يلزم 
ومتويل���ه،  االإره���اب  اأخط���ار  ملواجه���ة 
وحف���ظ االأمن بجميع اأنح���اء البالد، وحماية 
املمتلكات العامة واخلا�سة، وحفظ اأرواح 

املواطنن.

تونس - أ ف ب: 

مت متدي���د حال���ة الط���وارئ ال�سارية 
يف تون����س من���ذ نح���و عام���ن اإث���ر �سل�سة 
اعت���داءات، مل���دة �سهر اعتب���ارا من اليزم 
اجلمع���ة، وف���ق ما اعلن���ت الرئا�س���ة اأم�س 
اخلمي�س. و�سجل اآخر اعتداء كبر يف تون�س 
يف مار�س 2016، لكن يتم االعالن بانتظام 
ع���ن تفكي���ك خالي���ا متطرفة. كم���ا جلاأت 
ال�سلطات ال���ى حالة الط���وارئ يف اال�سهر 
االخ���رة �سم���ن اط���ار عملي���ات مكافح���ة 

الف�ساد.
ومين���ح ه���ذا االج���راء ق���وات االم���ن 
�سلط���ات ا�ستثنائي���ة تتي���ح باخل�سو�س 
حظ���ر ا�رصاب���ات واجتماع���ات م���ن �ساأنها 
“الت�سب���ب يف الفو�سى” او اتخاذ اجراءات 

“ل�سمان مراقبة ال�سحافة”.
وحال���ة الط���وارئ �سارية من���ذ اعتداء 
ا�سته���دف حافل���ة نقل للحر����س الرئا�سي 
24 نوفم���رب 2015 بقل���ب العا�سم���ة  يف 
التون�سية. وقتل 12 من عنا�رص احلر�س يف 

االعتداء الذي تبناه “داع�س”.

تدمر من�سة �سواريخ 
حوثية يف احلديدة

باكستان

بنغالدش 

الفلبين 

حترير اأ�رصة كندية 
اأمركية من طالبان

مذكرتا توقيف بحق 
خالدة �سياء

تهديد بطرد 
الدبلوما�سين االأوروبين

االإمارات تنهي مهمة 
�سفر كوريا ال�سمالية

م�رص متدد حالة 
الطوارئ 3 اأ�سهر 

... وتون�س متدد 
الطوارئ �سهرا 
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فتح وحما�س توقعان اتفاق امل�صاحلة برعاية م�رصية

الواليات املتحدة تن�صحب من “اليون�صكو”

جلنة بالكونغر�س مترر م�رصوع عقوبات اإ�صافية على اإيران

اأردوغان يتهم وا�صنطن بـ “الت�صحية” بعالقاتها مع اأنقرة

ال�سلطة الفل�سطينية تتولى اإدارة قطاع غزة بحلول دي�سمرب

ت�ساعد احلراك يف وا�سنطن ملواجهة طهران وحزب اهلل

وت�سه���د وا�سنطن، على م�ست���وى اإدارة ترامب 
والكونغر����س، ح���راكا لت�سي���ق اخلناق عل���ى اإيران 
واأب���رز اأذرعها ل����رصب وزعزعة ا�ستق���رار املنطقة، 
ميلي�سي���ات ح���زب اهلل اللبناني���ة امل�سنف���ة جماعة 
اإرهابي���ة. فقد و�سف رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية 
يف جمل����س الن���واب اإد روي����س، النظ���ام يف اإي���ران، 
بالتيار املزعزع ال�ستق���رار جرانه، حمذرا يف جل�سة 
للكونغر�س االأمركي حول التهديدات االإيرانية من 

متدد اإيران يف العراق و�سوريا ولبنان.
وق���ال روي����س “يب���دو وا�سح���ا اأن النظ���ام يف 
طه���ران، يرى نف�س���ه تيارا ي�ستخ���دم االإيديولوجية 
والعن���ف، لزعزع���ة ا�ستقرار جران���ه وتهديدهم يف 

العراق و�سوريا”.
واأ�س���اف: “احلر����س الث���وري االإي���راين يتمدد، 

م�ستغال احلرب �سد )داع�س(. ويف لبنان، ميلي�سيات 
ح���زب اهلل تبني تر�سان���ة �ساروخية كب���رة، حتمل 

تهديدات اإرهابية”.
وخ���الل اجلل�سة اأكد اجلرنال ال�سابق يف القوات 

اجلوية ت�سارلز فالد، اأهمية الت�سدي لطهران.
وق���ال اجل���رنال االأمرك���ي اإن���ه ينبغ���ي عل���ى 
الواليات املتحدة ال�رصوع يف تعزيز قدراتها ملواجهة 
التهدي���د الذي ميثل���ه كل من اإي���ران، وميلي�سيات 
ح���زب اهلل اللبناني���ة املرتبط���ة ع�سوي���ا وعقائديا 
بنظ���ام ويل الفقيه. ومن املتوق���ع اأن يعلن ترامب 
اأن اإي���ران غر ملتزمة باالتف���اق النووي املربم بن 
طه���ران والقوى الكربى بالع���ام 2015، الذي اأتاح 
للنظ���ام االإيراين م���وردا جديدا لدع���م امليلي�سيات 

االإرهابية بعد رفع العقوبات االقت�سادية.

وم���ن املنتظ���ر اأي�س���ا، اأن يك�س���ف الرئي����س 
االأمركي عن ا�سراتيجي���ة جديدة �سارمة للتعامل 
م���ع النظام االإيراين، وي�سم���ل ذلك ت�سنيف احلر�س 
الث���وري االإي���راين تنظيما اإرهابيا وه���و ما ميكن اأن 

ين�سف االتفاق النووي.
وم���ن املتوق���ع اأن يلق���ي ترام���ب بالك���رة يف 
ملع���ب الكونغر�س ال���ذي �سيكون اأمام���ه مهلة 60 
يوما التخاذ قراره ب�ساأن م���ا اإذا كان �سيعيد فر�س 
العقوب���ات الت���ي رفعت مبوجب االتف���اق املعروف 

با�سم خطة العمل ال�ساملة امل�سركة.
وقال نائ���ب م�ساعد وزير اخلارجي���ة االأمركي 
ل�سوؤون ال�رصق االأدن���ى مي�سيل راتني، يف ت�رصيحات 
�سحافي���ة، اإن ح���زب اهلل تعب���ر �رصيح ع���ن النزعة 

التو�سعية الإيران يف ال�رصق االأو�سط.

وياأت���ي الت�رصي���ح بع���د ي���وم واحد م���ن اإعالن 
اخلارجي���ة االأمركية ع���ن مكافاأة بقيم���ة 7 مالين 
دوالر الأي معلوم���ات ت���وؤدي اإلى اعتق���ال القيادي 
مبيلي�سيات حزب اهلل اللبناني���ة امل�سنفة اإرهابية، 
ط���الل حمي���ة، و5 مالي���ن دوالر الأي معلوم���ات عن 

قيادي اآخر يدعى فوؤاد �سكر.
وق���ال من�س���ق مكافح���ة االإره���اب يف اخلارجية 
االأمركية، ناتنا �سايلز، اأن مواجهة ميلي�سيات حزب 

اهلل هي اأولوية للرئي�س االأمركي دونالد ترامب.
و�س���دد مدير املركز الوطني ملكافحة االإرهاب 
يف الوالي���ات املتح���دة، نيك���وال را�سمو�س���ن عن اأن 
امليلي�سي���ات الت���زال ت�س���كل تهدي���دا للوالي���ات 
املتح���دة، واأن الوالي���ات املتح���دة توا�س���ل مراقة 

حتركات عنا�رصه، وال�سيما يف االأرا�سي االأمركية.

• )رويرز(	 االأحمد “مين” العاروري يوقعان اتفاق امل�ساحلة يف القاهرة  

• وا�سنطن ت�سعى للت�سدي لتهديدات اإيران	

• )اف ب(	 الرئي�س الركي رجب طيب اردوغان  

القاهرة - وكاالت:

القاهرة،  اأم�س اخلمي�س يف  ر�سمياً  الفل�سطينية  امل�ساحلة  اتفاق   وّقعت حركتا فتح وحما�س 

وذلك بح�سور اللواء خالد فوزي رئي�س املخابرات امل�سرية.

واتفقت احلركتان على متكني احلكومة الفل�سطينية من العمل على الرتاب الفل�سطيني، يف 

اجلاري. العام  من  دي�سمرب  قطاع غزة ورام اهلل، مبوعد اأق�ساه 1 

وك�سفت احلركتان يف موؤمتر �سحايف عقد يف القاهرة تفا�سيل االتفاق الإنهاء االنق�سام واإجناز 

امل�ساحلة الفل�سطينية.

واشنطن - وكاالت:

قانون  م�سروع  اخلمي�س  اأم�س  االأم��رك��ي،  النواب  جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  م��ررت 

بفر�س عقوبات على اإيران على خلفية برناجمها ال�ساروخي.

ومن املرتقب اأن يعلن الرئي�س االأمركي دونالد ترامب موقفه من االتفاق النووي االإيراين، 

فيما تن�سغل االإدارة االأمركية مبناق�سة ال�سبل االأمثل ملواجهة نفوذ اإيران وميلي�سياتها.

بال�سيئ  باالتفاق  وو�سفه  اإي���ران،  مع  النووي  االتفاق  جم��ددا  ترامب  هاجم  �سابق،  وق��ت  ويف 

للغاية.

انقرة - اأ ف ب: اعترب الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان اأم�س اخلمي�س ان الواليات املتحدة 

وراء  بالوقوف  انقرة  يف  االمركي  ال�سفر  متهما  تركيا  مع  “الت�سحية” بعالقاتها  ب�  جت��ازف 

التوتر احلايل بني البلدين.

وراء  يقف  هنا  با�س  ج��ون  االم��رك��ي  ال�سفر  ان  �سديد:  بو�سوح  “اقولها  اردوغ���ان  و���س��رح 

املتحدة  الواليات  ان ت�سحي  “لي�س مقبوال  انقرة  �سديد احلدة يف  اثناء خطاب  وا�ساف  التوتر. 

ب�سريكة ا�سرتاتيجية كرتكيا، وكل ذلك من اأجل �سفر مدع”.

املعلم: النزاع يف �صوريا يدخل “ف�صله االأخري”
وق������ف الإط���������الق ال�����ن�����ار ج���ن���وب���ي دم�������س���ق ب����رع����اي����ة م�����رصي��ة

اإغالقها على  ���س��اع��ات  بعد  امل��و���س��ل   - اأرب��ي��ل  ط��ري��ق  فتح  اإع����ادة 

عواصم - وكاالت:

 ق���ال وزير اخلارجية ال�س���وري وليد املعلم اإن 
الن���زاع امل�ستمر يف �سوريا منذ اأك���ر من 6 �سنوات 
دخ���ل “ف�سله االأخر”؛ بف�سل الدع���م الذي تتلقاه 
دم�سق من حلفائها. وت�سن رو�سيا منذ عامن حملة 
جوية م�ساندة للقوات احلكومية يف �سوريا، مكنتها 
من حتقيق �سل�سلة انت�سارات على ح�ساب الف�سائل 
املعار�س���ة وتنظي���م “داع����س” يف حمافظات عدة. 
وتعد اإيران من اأبرز حلف���اء النظام ال�سوري وتقدم 

له منذ بدء الن���زاع دعما ع�سكري���ا واقت�ساديا، كما 
ي�سارك حزب اهلل اللبناين من���ذ العام 2013 ب�سكل 
علني يف القتال الى جانب اجلي�س ال�سوري. والتقى 
املعلم نظره الرو�سي �سرغي الفروف وبحث معه 
الو�سع يف �سوريا، وو�س���ف املعلم اللقاء ب� “البناء 
واملفيد”. و�سدد املعلم عل���ى “اأهمية عقد اجتماع 
اأ�ستان���ا ال�ساب���ع ح���ول �سوري���ا وكذل���ك حمادثات 
جني���ف”. وترعى كل من رو�سي���ا واإيران، اأبرز حلفاء 
دم�سق، وتركيا الداعمة للمعار�سة، حمادثات �سالم 
يف اأ�ستان���ا مت التو�سل خاللها اإلى اتفاق على اإقامة 

4 مناطق خف�س توتر يف �سوريا.
ال���ى ذلك، رع���ت املخاب���رات العام���ة امل�رصية 
اتفاق���ا يف القاه���رة لوقف اإط���الق الن���ار يف جنوب 
العا�سم���ة ال�سوري���ة دم�س���ق، الذي بداأ ظه���ر اأم�س 
اخلمي�س. ويت�سمن االتفاق، ال���ذى وقعته ف�سائل 
“جي����س االإ�س���الم وجي����س االأبابي���ل واأكن���اف بيت 
املقد����س” ب�سمانة رو�سية، “ا�ستمرار فتح املعابر 
يف جن���وب العا�سم���ة دم�س���ق لدخ���ول امل�ساعدات 
االإن�ساني���ة ورف����س التهج���ر الق����رصي”. واأظهرت 
الو�ساط���ة امل�رصي���ة الناجح���ة ب���ن ط���ريف االأزم���ة 

ال�سوري���ة الإبرام اتفاق وق���ف اإطالق النار يف ع�رصات 
البلدات بريف حم�س ال�سمايل، دورا اإيجابيا متناميا 
للقاه���رة يف جهود حل االأزم���ة. ومبوجب اتفاق وقع 
يف 31 يولي���و املا�سي ودخل حي���ز التنفيذ برعاية 
م�رصية و�سمانة رو�سي���ة، فقد ان�سمت مدن رئي�سة 
يف ريف حم�س �سمن مناطق خف�س الت�سعيد، وهي 
تلبي�س���ة والر�سنت واحلول���ة، اإ�سافة اإل���ى 84 بلدة 
يقطنه���ا اأكر م���ن 147 األف ن�سم���ة. وجاء ذلك بعد 
اأ�سابيع م���ن هدنة اأخرى ناجح���ة يف الغوطة ال�رصقية 

بدم�سق اأبرمت يف القاهرة، برعاية م�رصية رو�سية.

أربيل/ بغداد - وكاالت:

اأم����س  الكردي���ة،  الب�سمرك���ة  ق���وات  اأع���ادت   
اخلمي�س، فت���ح الط���رق الرئي�سة التي ترب���ط اإقليم 
كرد�ست���ان مبدين���ة املو�س���ل بجن���وب الع���راق بعد 
�ساعات م���ن اإغالقها، اإث���ر ر�سد حت���ركات ع�سكرية 
للق���وات العراقية قرب املناطق املتنازع عليها بن 
بغ���داد وكرد�ست���ان العراق. وقال م�س���وؤول ع�سكري 
يف ق���وات الب�سمركة يف اإربي���ل، يف وقت �سابق “هذه 
االإج���راءات احتياطي���ة بعد اأن مل�سن���ا وجود حتركات 
وحت�س���دات للق���وات االأمني���ة العراقي���ة بالقرب من 
ال�سوات���ر االأمامية لقوات الب�سمرك���ة”. وكان جمل�س 
اأمن اإقليم كرد�ستان قد اأعلن يف تغريدة على توير 
باأن���ه يتلقى ر�سائ���ل خط���رة مفاده���ا اأن “القوات 
العراقية وبينها احل�س���د ال�سعبي وال�رصطة االحتادية 

تعد لهجوم كبر”.
واأ�س���اف املجل����س اأنه يجري االإع���داد للهجمات 
يف منطقت���ي املو�سل وكركوك، حي���ث تنت�رص قوات 

الب�سمرك���ة التابعة لالإقليم يف مناط���ق متنازع عليها 
ب���ن بغ���داد واأربي���ل. يف املقاب���ل، اأك���دت احلكومة 
العراقي���ة ع���دم نيته���ا القيام ب���اأي هج���وم ع�سكري 

عل���ى اإقليم كرد�ستان الع���راق اأو املناطق اخلا�سعة 
ل�سيط���رة قوات البي�سمركة يف كرك���وك، موؤكدة اأنها 
ت�ستع���د الإطالق عملي���ة ال�ستعادة القائ���م واألويتها 
ملحارب���ة “داع����س” فق���ط. وق���ال املتح���دث با�سم 
احلكومة �سعد احلديثي يف ت�رصيح �سحفي اإنه لي�ست 
لدى احلكوم���ة العراقية اأي نية للهج���وم على اإقليم 
كرد�ست���ان موؤك���دا اأن “الق���وات العراقي���ة ال تقاتل 
اإال تنظي���م “داع�س”. واأو�سح احلديث���ي اأن احلكومة 
العراقي���ة م�ستع���دة للح���وار م���ع اإقلي���م كرد�ست���ان 
وفقا لل����روط التي اأعلن عنها رئي����س الوزراء حيدر 
العبادي �سابقا واأبرزها اإلغ���اء نتائج اال�ستفتاء على 
اال�ستقالل. وتاأتي هذه التطورات و�سط ت�ساعد حدة 
التوت���ر بن اأربيل واحلكومة املركزية يف بغداد على 
خلفية ا�ستفتاء انف�سال كرد�ستان عن العراق الذي 

نظمه االإقليم، اأواخر �سبتمرب املا�سي.

بغداد تنفي اأي خمططات لعملية ع�صكرية �صد كرد�صتان

اأكدت �سحيفة “اأ�ساهي �سيمبون” اليابانية، نقال عن م�سادر اأمركية وكورية جنوبية، اأن بيونغ يانغ 
انتهت من تطوير �ساروخ بالي�ستي جديد عابر للقارات.

واأو�سح���ت ال�سحيفة اأن كوريا ال�سمالي���ة انتهت يف اأواخر �سبتمرب املا�س���ي، من تطوير �ساروخ من 
ط���راز “هوا�سون���غ 13” وهو الن�سخة املعدلة م���ن الطراز “هوا�سونغ 14”، ال���ذي كان مكونا من مرحلتن 
وي�س���ل مداه اإلى نحو 13 األ���ف كم. واأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأن كوريا ال�سمالي���ة ال تخفي اآمالها يف تطوير 
�سواريخ بالي�ستية قادرة على حمل روؤو�س نووية ت�سل اإلى االأرا�سي االأمركية. وقالت م�سادر لل�سحيفة 
الياباني���ة، اإن طوكيو ووا�سنط���ن و�سيوؤل رفعت م�ست���وى التاأهب بعد اأن التقط���ت االأقمار اال�سطناعية 
�س���ورا لقط���ار يتحرك من م�سنع اأ�سلح���ة بالقرب من بيونغ يانغ اأواخر �سهر �سبتم���رب. ويوم االأربعاء اأعلن 
وزي���ر خارجية كوريا ال�سمالية ري يونغ هو، اأن ت�رصيحات الرئي����س االأمركي دونالد ترامب �سد بالده لن 

تبقى دون رد، واأ�ساف اأن بيونغ يانغ قاب قو�سن من حتقيق توازن القوى مع الواليات املتحدة.

بيونغ يانغ جتهز �صاروخ بالي�صتي عابر للقارات

• اأفراد من قوات الب�سمركة الكردية  )رويرز(	



الرفاع             المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

تقيم إدارة املنتخب��ات الوطنية بإدارة 
العمليات الفنية باتحاد الكرة مهرجان 
االتح��اد الكتش��اف املواه��ب ملواليد 
العام��ن 2006 و2007، وذل��ك اليوم 
الجمعة وغدا السبت املوافقن 13 و14 
أكتوبر الج��اري، وذلك ع��ى املالعب 

الخارجية 2 التابعة لالتحاد.
الك��رة  اتح��اد  رئي��س  نائ��ب  وأك��د 
للش��ؤون الفنية رئيس لجنة املنتخبات 
الش��يخ خالد ب��ن س��لامن آل خليفة 
أن إقام��ة املهرجان ي��أيت ضمن الخطة 
املوضوع��ة لبناء منتخبات مس��تقبلية 

أن  إىل  وأش��ار  العمري��ة.  للفئ��ات 
إدارة املنتخب��ات وضع��ت ضمن أبرز 
أهدافها وإسرتاتيجياتها زيادة االهتامم 
بقطاع منتخب��ات الفئات العمرية عرب 
البن��اء املبكر للف��رق الوطنية؛ تحضريا 
ملشاركاتها واس��تحقاقاتها الخارجية يف 

املدى البعيد.
 2006 العام��ن  موالي��د  إن  وق��ال 
و2007 س��تكون لهم فرصة املش��اركة 
يف التصفيات اآلس��يوية ب��دءا من فئة 
الناشئن ووصوال للفئات األعى بالتدرج 
مع تقادم السنوات، وذلك وفقا لربنامج 

خاص سيعد بعد تكوين املنتخب.
ولفت إىل أن املهرجان س��يكون فرصة 
لالط��الع ع��ى املواه��ب املختلفة يف 
بالش��كل  األندي��ة، ومحاولة تطويرها 
الذي يخدم عم��ل املنتخبات الوطنية 
واألندي��ة املحلية مبا ينعكس باإليجاب 
ع��ى مس��توى العم��وم لك��رة القدم 

البحرينية.
وش��دد عى أهمية املهرج��ان يف كونه 
يس��تهدف أهداف بعيدة املدى، والتي 
تخدم يف املق��ام األول واألخري التطوير 

الفني للمنتخبات الوطنية.

وأوض��ح أن االتحاد ك��ون لجنة اختيار 
املوهوب��ن يف املهرج��ان م��ن أعضاء 
الوطنية  للمنتخب��ات  الفني��ة  األجهزة 
املعتمدي��ن  اآلس��يوين  واملحارضي��ن 
واملحارضي��ن املحلين، معربا عن ثقته 
يف الكوادر ذات الخربة واالختصاص يف 

املجال املذكور.
وأك��د الش��يخ خال��د بن س��لامن أن 
املش��اركة الواس��عة من جانب األندية 
املنضوي��ة تح��ت مظل��ة االتح��اد يف 
املهرج��ان تعك��س ح��س املس��ؤولية 
الع��ايل من جانب األندي��ة يف التعاون 

م��ع االتحاد نحو الهدف املنش��ود عرب 
املش��اركة يف الربامج التطويرية، مقدرا 
دورها البارز يف رفد املنتخبات الوطنية.
وس��يقام املهرجان يف الفرتة املس��ائية 
من 4.30 وحتى 7.30، وس��يحظى كل 
فريق مش��ارك بلعب 7 مباريات توزع 
كل مباراة عى ش��وطن مدة كل واحد 

منهام 10 دقائق.
االجت��امع  الخمي��س  أم��س  وعق��د 
التنس��يقي مع ممثيل الفرق املشاركة، 
وشهد توضيح وبيان أهداف املهرجان، 

إضافة إىل استعراض لوائح املشاركة.

تأهل��ت ف��رق ق��اليل، مدين��ة عيىس 
والبس��يتن إىل الدور مث��ن النهايئ من 
مس��ابقة كأس جاللة امللك لكرة القدم 

للموسم الريايض الحايل 2018/2017.
وجاء التأهل بع��د فوزها يوم أمس يف 
للمس��ابقة،  التمهيدي  الدور  مباريات 
وذلك عى حس��اب فرق سرتة، االتفاق 

والتضامن عى التوايل.
يف املب��اراة األوىل ع��ى اس��تاد األهيل، 
حقق قاليل فوزا مثينا عى حساب سرتة 

بهدف دون رد.
وجاء هدف قاليل عرب الالعب الش��اب 
املتأل��ق عبدالعزيز خال��د يف الدقيقة 
31 م��ن عمر الش��وط األول، ومل تفلح 
محاوالت س��رتة بع��د ذل��ك للتعديل 
يف ظل متس��ك ق��اليل بتقدم��ه؛ ليظفر 

ببطاقة مثينة.
أدار اللق��اء الحك��م محم��د بونف��ور، 
وعاونه س��يد جالل محفوظ ومحمود 

الديري، والحكم الرابع جميل جمعة 

يف املب��اراة الثانية ع��ى ملعب الرفاع، 
تقدم االتفاق أوال بهدف لالعب راش��د 
الحاي��ي، قب��ل أن ي��رد مدينة عيىس 
بهدف��ن للمحرتف��ن معتز وس��ام مع 
نهاية الشوط األول، إال أن االتفاق عاد 
يف الشوط الثاين وسجل هدف التعادل 
عرب الالع��ب محمد خمي��س، يف حن 
امتدت املب��اراة للركالت الرتجيحية مع 

استمرار التعادل.
ويف الركالت الرتجيحية، ابتس��م الحظ 
لفريق مدينة عي��ىس الذي فاز بنتيجة 
)3-4( ويف املجم��وع )5-6(، إذ أض��اع 
االتف��اق ركلت��ن م��ن 5 واملدينة ركلة 
م��ن 5. أدار اللقاء الحكم محمد خالد، 
وعاونه أحم��د جابر وحس��ن اليايس، 

والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمري.

ويف املباراة الثالث��ة عى ملعب مدينة 
حمد، فاز البسيتن عى التضامن بنتيجة 
)1-3(. سجل للبسيتن:كرستيان، دعيج 
عدنان وغانم مسعد، وسجل للتضامن 

سيد مصطفى حسن.
أدار اللقاء الحك��م عبدالعزيز رشيدة، 
وعاون��ه عبدالل��ه صال��ح وعبدالرزاق 
األحم��د، والحكم الرابع س��يد عدنان 

محم��د. يش��ار إىل أن اتح��اد الك��رة 
اس��تحدث نظام��ا جديدا للمس��ابقة 
بدءا من دور مثن النهايئ، إذ س��تلعب 
مباريات��ه بنظام الذهاب واإلياب حتى 
النه��ايئ دون وجود ألش��واط  نص��ف 
إضافية يف حال اس��تمرار التعادل، عى 
خ��الف املب��اراة النهائي��ة التي س��يتم 
فيه��ا اللج��وء لألش��واط اإلضافية ويف 

حال اس��تمرار التعادل اللجوء لركالت 
الرتجيح.

وبن��اء ع��ى ذلك ف��إن مباري��ات مثن 
النهايئ ستكون كاآليت:البديع مع الحالة، 
البحرين مع االتحاد، األهيل مع املنامة، 
الشباب مع النجمة، املحرق مع الرفاع 
الرشق��ي، الحد مع ق��اليل، املالكية مع 

البسيتن، والرفاع مع مدينة عيىس.  

اتحاد الكرة يقيم مهرجان اكتشاف المواهب لمواليد 2006 و2007

التمهي��دي ال��دور  يجت��ازون  والبس��يتين  عيس��ى  ومدين��ة  قالل��ي 

خالد بن سلمان: لتكوين المواهب وتطويرها على المدى البعيد

أك���م���ل���وا ع���ق���د ال����ف����رق ب���ث���م���ن ن���ه���ائ���ي ك�����أس ال��م��ل��ك

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة
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لتحقي��ق  البس��يتن  ن��ادي  يتطل��ع 
نتائ��ج إيجابية تقفز ب��ه إىل األمام يف 
س��لم الرتتيب العام ل��دوري الدرجة 
األوىل للكرة الطائرة باملوس��م املقبل 
2017/2018 بعدما أجرى تغيرياً عى 
الجهاز الفن��ي، وأعد مبكراً من خالل 
التعاق��د م��ع محرتف أجنب��ي، وأبرم 
صفقات محلية عدة؛ من أجل تدعيم 

صفوف يف املوسم املقبل.
ولعل تنظيم نادي البس��يتن البطولة 
الودية ألندي��ة الدرجة األوىل والثانية 
الت��ي س��تنطلق 15 الش��هر الجاري 
لتك��ون بديال ع��ن كأس االتحاد أكرب 
دلي��ل ع��ى رغب��ة الجه��از الفني يف 
االس��تعداد األمث��ل وتحقي��ق أك��رب 
اس��تفادة فنية ممكن��ة تنعكس عى 
مس��توى ونتائج الفريق يف مس��ابقة 
ال��دوري التي س��تنطلق رس��مياَ 22 
الش��هر املقب��ل، خصوص��اً يف ظل ما 
تحظ��ى به اللعبة من دعم ال محدود 
م��ن جانب مجل��س اإلدارة برئاس��ة 

عدنان يوسف.

“البالد س��بورت” تستعرض يف سلسلة 
حلقاتها عن استعدادات أندية دوري 
الدرجة األوىل نادي البسيتن؛ للتعرف 
عن ق��رب أبرز تعاقدات��ه وتحضرياته 

استعداداً للموسم املقبل.

جهاز فني جديد

وضع نادي البس��يتن ثقته يف املدرب 
الوطن��ي غ��ازي أحمد لت��ويل قيادة 
الفريق األول يف املوس��م املقبل خلفا 
للمدرب السابق إبراهيم عيل الورقاء، 
حيث يتمت��ع غازي بخ��ربة جيدة يف 
ع��امل التدريب بعد أن تدرج يف قيادة 
ف��رق الفئ��ات الس��نية حت��ى وصل 
لقيادة فرق الرجال س��واء كمدرب أو 
مس��اعد بعدما عمل يف كل من أندية 
النجم��ة واملحرق واأله��يل، كام نال 
ثق��ة االتحاد ليكون مس��اعدا ملدرب 
منتخبنا الوطني األرجنتيني اليقيتا يف 
دورة األلع��اب الخليجية التي أقيمت 
بالدمام العام 2015 والتي توج بلقبها 
املنتخ��ب. ومينِّ��ي أحم��د النفس يف 

تحقيق النجاح واملنافسة عى املراكز 
املتقدم��ة لتحقيق مرك��ز أفضل من 
الس��ابق بعدما احتل الن��ادي املركز 

السادس يف الرتتيب.

أبرز التعاقدات

نجح البس��يتن يف استقطاب عدد من 
الالعبن البارزين يف مقدمتهم الالعب 
صبيح إبراهيم، والذي يغيب ألول مرة 
عن ناديه األم النرص ليلتحق بش��قيقه 

ص��ادق إبراهي��م الذي ميث��ل الفريق 
كذلك، حيث متت االس��تعانة بالالعب 
ليشغل مركز 4 ويقدم خدماته للنادي، 
كام ض��م النادي صانعي اللعب فاضل 
عباس ومحمود جاس��م اللذين ميلكان 
خ��ربة جي��دة، إضافة إىل ض��م الليربو 
عبدالله املرتوك الذي لعب يف املوس��م 
املايض مع املح��رق، عالوة عى وجود 
بعض األسامء املوجودة أصال يف الفريق 
مث��ل محمد عمر وأحمد حمد وصالح 

مهدي ومجموعة أخرى من الالعبن.

محترف دومينيكي

يعترب البسيتن من أوائل األندية التي 
أنهت ملف املح��رتف األجنبي بعدما 
تعاقد النادي مع املحرتف الدومينيي 
“بيدرو”، وال��ذي من املؤمل أن يصل 
منتصف ش��هر أكتوبر الجاري، حيث 
يجيد “بيدرو” اللعب مبركز )2(، وقد 
شاهد له املدرب مجموعة من أرشطة 

الفيدي��و التي كش��فت عن مس��تواه 
الجيد، حيث إنه من ضمن قامئة العبي 
منتخب الدومينيك ال� 12 وس��بق له 
اللعب يف لبنان، ولديه إمكانات جيدة 
بحس��ب الجهاز الفن��ي، حيث يعول 

عليه االتحاد لتعزيز صفوف الفريق.

إثراء المنافسة

بعدما كان الفريق ضمن دائرة الخطر 
يف املوسم املايض، فإن طموحات الفريق 
هذا املوس��م تتنامى؛ به��دف تحقيق 
مركز متقدم أو بلوغ املربع الذهبي يف 
مس��ابقة الدوري، وليس املنافسة عى 
البقاء بالدوري فقط خشية من الهبوط 
بدوري الدرجة الثانية، وهذا ما كشف 

عنه املدرب غازي أحمد.
وذكر بأن أهدافه تنس��جم مع رؤية 
مجلس إدارة النادي، يف تحقيق نتائج 
إيجابية أكرث متيزا من باقي املواس��م 
واالندف��اع إىل مركز متقدم يف س��لم 
الرتتي��ب الع��ام، وإذا ما تط��ور أداء 

الفريق، فإنه سيرثي املنافسة كثريا.

البسيتين.. تطلعات ترنو إلى األمام بقيادة فنية جديدة
“البالد سبورت ترصد تحضيرات األندية لدوري الطائرة 6 - 8”

فريق طائرة البسيتين

حسن علي
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غازي أحمد

أعلن اتحاد القتال الشجاع لفنون القتال املختلطة Brave عن مواجهة املقاتلن عثامن عزيرت، واليخاندرو 
مارتينيز يف فئة الوزن الخفيف، وذلك ضمن منافسات النسخة التاسعة من البطولة التي ستستضيفها 

مملكة البحرين يف شهر نوفمرب املقبل.
هذا وقد أعلن االتحاد أيًضا عن مواجهة نارية بن الياس بودغزدام ولوكاس مارتينز يف فئة وزن الريشة يف 
ثاين أبرز املواجهات التي تتضمنها البطولة التي ستقام بتاريخ 17 نوفمرب يف مدينة خليفة الرياضية مبدينة 

عيىس. ويعد هذا النزال الثالث لعثامن ضمن بطوالت االتحاد Brave، حيث حقق الفوز يف نسختن 
سابقتن، ويستعد ملواجهة مارتينيز مع احتفاظه برصيد تسع مواجهات نظيفة دون هزمية. أما مارتينيز، 

فلم يخرس أي لقاء ضمن مشاركتيه يف النسختن الخامسة والسابعة من بطولة االتحاد يف الهند واملكسيك. 
ويعترب لقاء عثامن ومارتينيز األقوى واألبرز يف البطولة.

Brave 9 لق��اء مرتقب بي��ن عثم��ان ومارتينيز ف��ي 
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رامي جراند ينضم إلى رعاة بطولة الرجل الحديديالغانم يثمن دعم األولمبية ألنشطة وبطوالت اتحاد رفع األثقال
أم الحصم – اتحاد رفع األثقال: مثن 
نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع 
األثقال سلطان الغانم دعم اللجنة 

األوملبية البحرينية لالتحاد البحريني 
لرفع األثقال واألنشطة والبطوالت 

التي ينظمها االتحاد لدعم الرياضة 
خصوصا رياضة بناء االجسام وذلك 

إلثرائها وإثراء الرياضة.
ويأيت ذلك ضمن اإلسرتايجية التي 

يتبعها االتحاد البحريني لرفع 
األثقال وتدعمها اللجنة االوملبية 

بتكثيف النشاط املحيل مبا يساهم 
باالرتقاء باملستويات الفنية وتحصيل 

املراكز الخارجية، وإن ململكة 
البحرين سمعة ومكانة مرموقة يف 
املجتمع الريايض الدويل وتنعكس 

عى مستوى البطوالت التي تنظيمها 
عى أرض اململكة، وهذا غري 

محصور عى رياضة بناء االجسام، 
وإمنا عى جميع الرياضات، وإن 

مملكة البحرين شهدت يف اآلونة 
األخرية تنظيم العديد من البطوالت 

الدولية واالقليمية والعاملية عى 
أرضها الطيبة واألنشطة الرياضة 
املختلفة وذلك بدعم من اللجنة 

األوملبية البحرينية، وتعد مملكتنا 
الحبيبة اليوم من أهم الدول عى 

الخارطة العاملية التي تستقطب 
وتحتضن مثل هذه البطوالت 

واألنشطة املختلفة، وهذا يعكس 
مدى أهميتها ومكانتها لدى املجتمع 

الدويل والقاري والعاملي الريايض، 

ومل يأت ذلك إال من خالل ما تقدمه 
القيادة الحكيمة من دعم ال محدود 
ومتواصل من اللجنة األوملبية، وعى 

رأسها ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة.  ووجه الغانم شكره وامتنانه 

العميقن للجنة األوملبية البحرينية 
عى كل ما متقدمه من دعم سخي 

وال محدود ومساندتها الدامئة 
لالتحاد البحريني لرفع األثقال 

وجميع أنشطته وبطوالته، والذي 
نعتربه مبثابة الرشاكة الناجحة يف 

جميع األنشطة.  

تغطية – املكتب اإلعالمي: انضم 
فندق رامي جراند البحرين إىل 

أرسة رعاة بطولة البحرين الدولية 
للرجل الحديدي، والتي من املقرر 

انطالقتها يف 25 نوفمرب املقبل 
وسط توقعات مبشاركة كبرية 

وواسعة من جانب نخبة من أبطال 
العامل املحرتفن والهواة.

وبهذه املناسبة، أعربت اللجنة 
املنظمة لبطولة البحرين الدولية 

للرجل الحديدي عن شكرها 
وتقديرها إىل فندق رامي جراند 

لدعمه للبطولة، وقالت “إننا نعّول 
عى مشاركة الجهات املعنية كافة 

من القطاعن العام والخاص يف 
دعم البطولة الدولية التي تؤكد 

مكانة البحرين، وتعزز موقعها 
كموطن لرياضة الرتايثلون يف 

الرشق األوسط”.
وأضافت اللجنة املنظمة “نرحب 
بالدعم الذي قدمه فندق رامي 

جراند للبطولة؛ األمر الذي 
يتوافق مع إسرتاتيجية الفندق يف 
املساهمة بتطوير املشهد الشبايب 

والريايض يف اململكة عرب رعايته 
للبطولة الكبرية التي يشارك فيها 
نخبة من الالعبن املعروفن عى 
مستوى العامل، األمر الذي يؤكد 

السياسة املميزة التي يتبعها 
الفندق وحرصه عى تقديم الدعم 

واملساندة للشباب والرياضة 
البحرينية واملشاركة الحقيقية 

يف إنجاح الدورة وإبراز الصورة 
الحقيقية عن مملكة البحرين 

عند تنظيمها واستضافتها مختلف 
البطوالت”.

ومن جانبه، أشاد مدير املبيعات 
والتسويق بفندق رامي جراند 

كومار أشواين بالجهود الكبرية التي 
يبذلها ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة؛ من أجل توفري أسباب 
النجاح كافة لبطولة البحرين 
الدولية للرجل الحديدي من 
الناحية التنظيمية واإلدارية.

تحت رعاية رئيس األمن العام 
اللواء طارق الحسن، أقيمت مساء 

أمس “األربعاء” املباراة النهائية 
لبطولة الرشطة لخامسيات كرة 

القدم )صاالت(، حيث توج فريق 
األكادميية امللكية للرشطة، وبركالت 

الرتجيح، بطال، عى حساب فريق 
شئون الجنسية والجوازات واإلقامة.

وشهدت أحداث املباراة، تقدم 
فريق األكادميية يف الشوط األول 

بنتيجة 1/ صفر، أعقبه بهدف ثان 
بداية الشوط الثاين، بعدها سجل 
فريق الجوازات هدفن، ويف نهاية 

الشوط الثاين سجل الجوازات 
هدف التقدم 3/2 ويف الهجمة 

التالية مبارشة، ومن تنفيذ رضبة 
االستئناف سجل فريق األكادميية 

هدف التعادل لتتحول املباراة إىل 
ركالت الرتجيح، والتي فاز فيها 

فريق األكادميية.

ويف ختام البطولة، قام راعي 
الحفل بتتويج فريق األكادميية 

امللكية للرشطة مبيداليات املركز 
األول وكأس البطولة، وسلم فريق 
الجوازات ميداليات املركز الثاين، 

كام سلم راعي الحفل كأس هداف 
البطولة لالعب أحمد عبدالرسول 
“األكادميية” وأفضل حارس محمد 

خالد من “األكادميية”.
وبهذه املناسبة، أعرب رئيس 

االتحاد الريايض لألمن العام عن 
شكره وتقديره لرئيس االمن 

العام عى تفضله برعاية الحفل 
الختامي للبطولة، مشيداً بدوره يف 
الدعم واملتابعة املستمرة لألنشطة 
الرياضية كافة التي ينظمها االتحاد 

الريايض لألمن العام ضمن خطته 
الرياضية السنوية التي تهدف إىل 

رفع كفاءة القدرات البدنية ملنسويب 
الوزارة.

رئ��ي��س األم���ن ال��ع��ام ي��ت��وج ب��ط��ل خ��م��اس��ي��ات ك���رة ال��ق��دم

جانب من التتويج

أكدت رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد 
البحرين��ي لكرة القدم الش��يخة حصة 
دوري  أن  خليف��ة  آل  خال��د  بن��ت 
الجديد  الريايض  للموس��م  الس��يدات 

2018-2017 سيكون بنسخة مغايرة.
وقالت الش��يخة حصة بن��ت خالد إن 
اللجنة النس��ائية وضعت تصورا شامال 
للدوري الذي س��ينطلق الشهر املقبل، 
الفتة إىل وج��ود العديد من التغيريات 
واإلضافات الت��ي تعكس حرص اللجنة 
ع��ى التطوير وزي��ادة الدع��م للكرة 
النس��ائية. وأوضحت أن اإلقبال الكبري 
من الفرق للمشاركة يف الدوري يعكس 
ح��رص مختل��ف الجهات ع��ى زيادة 
تفعيل دور الكرة النس��ائية، مؤكدة أن 
اللجن��ة تحرص عى تفعي��ل توجيهات 
رئي��س اتحاد الك��رة الش��يخ عيل بن 
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة يف زيادة 
االهت��امم بالكرة النس��ائية عرب تنظيم 

الربامج املختلفة.
وقال��ت إن ال��دوري يف ه��ذا الع��ام 

سيكون تحت إرشاف االتحاد البحريني 
لكرة القدم بالكامل يف جميع الجوانب 
الفنية واإلدارية، مشرية إىل تعين عضوة 
اللجنة النسائية باالتحاد الشيخة شيخة 
بنت عبدالرحمن آل خليفة كمنس��ق 
عام للدوري، ومعربة عن ثقتها الكبرية 
يف الشيخة شيخة لتويل هذه املسؤولية. 

وقدم��ت الش��يخة حصة بن��ت خالد 
شكرها ألكادميية أرس��نال عى تعاونها 
املثم��ر واإليجايب مع اللجنة النس��ائية 
وخص��ت  املاضي��ة،  املواس��م  خ��الل 
بالذك��ر “جون ماكين��دي”، وذلك بعد 
الدعم الفن��ي واإلداري ال��ذي قدمته 
األكادميية لل��دوري يف األعوام املاضية. 
إىل ذلك، احتضن مقر االتحاد االجتامع 
التنس��يقي األول للفرق املش��اركة، إذ 
حرض االجتامع رئيس قس��م املسابقات 
والتس��جيل والرتاخيص باالتحاد حسن 
إس��امعيل نياب��ة ع��ن رئيس��ة اللجنة 

النس��ائية. ونق��ل إس��امعيل للحضور 
تحيات رئيس��ة اللجنة النسائية، مؤكدا 
االنته��اء م��ن وض��ع الخط��ة الكاملة 
لل��دوري ال��ذي سيش��هد ه��ذا العام 
مش��اركة 8 ف��رق، ع��ى أن يلعب كل 
فريق ب� 11 العبة يف امللعب وألول مرة 
يف ال��دوري بعدما أقيمت النس��ختان 
املاضيت��ان ع��رب مش��اركة 9 العبات يف 

امللعب فقط.
واستعرض إسامعيل للحضور األهداف 
التي وضعتها اللجنة النسائية للدوري، 
إضافة إىل خطة اللجن��ة لتطوير الكرة 

النس��ائية، عالوة ع��ى الجدول الزمني 
املق��رتح إلقامة ال��دوري واملمتد من 8 

نوفمرب املقبل وحتى 4 أبريل 2018.
وق��دم مدي��ر إدارة تقني��ة املعلومات 
باالتح��اد ولي��د الخياط رشح��ا موجزا 
ملمثيل الفرق عن نظام التس��جيل، كام 
تم اعت��امد يوم األحد املقب��ل املوافق 
15 الج��اري موع��دا إلج��راء جلس��ة 
تدريبية لنظام التس��جيل. من جهتها، 
قالت عضوة اللجنة النس��ائية باالتحاد 
الس��يدات  ل��دوري  الع��ام  واملنس��ق 
الش��يخة ش��يخة بنت عبدالرحمن آل 

خليف��ة إنها تعت��ز كثريا بالثق��ة التي 
أوليت له��ا من جانب رئيس��ة اللجنة 

الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة.
وأكدت أن الشيخة حصة بنت خالد آل 
خليفة قدوة أعى لكل امرأة تطمح ألن 
تكون يف مركز قيادي بالكرة النس��ائية، 
مش��يدة بجهود الشيخة حصة يف دعم 
الكرة النس��ائية يف البحرين عرب تنظيم 
املنتخبات  الربام��ج املختلف��ة ودع��م 

الوطنية لفئة السيدات.
التنس��يق العام  وقالت إن مس��ؤولية 
للدوري يرتتب عليها العديد من األمور، 
ومنها ما بدأته اللجنة عرب عقد اجتامع 
تنسيقي أول مع ممثيل الفرق؛ ملناقشة 

التفاصيل املرتبطة باملنافسات.
وأضافت: “س��يكون الدوري هذا العام 
فرصة جيدة الكتشاف الالعبات بشكل 
أكرب، خصوصا مع زيادة عدد الالعبات 
داخ��ل امللعب، وكل ذل��ك يأيت بهدف 
دعم املنتخبات الوطنية ورفده بأفضل 

العنارص”.

صورة جماعية للمشاركين في االجتماع التنسيقي

حصة بنت خالد: نسخة مغايرة لدوري السيدات في الموسم الجديد
اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

ت��ع��ي��ي��ن ش��ي��خ��ة ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن م��ن��س��ق��ا ع��ام��ا ل��ل��دوري 

حصة بنت خالد

من لقاء التضامن والبسيتين    تصوير خليل إبراهيم من لقاء سترة وقاللي من لقاء االتفاق ومدينة عيسى

واص��ل فري��ق األهيل سلس��لة نتائجه 
اإليجابي��ة ب��دوري زين وحق��ق فوزه 
الرابع عى التوايل، بتغلبه عى حساب 
النجم��ة بنتيج��ة )87/67(، يف اللق��اء 
الذي جمعهام مس��اء أمس، عى صالة 
اتح��اد اللعبة ب��أم الحص��م، يف ختام 
منافس��ات الجولة الخامسة من الدور 

التمهيدي للمسابقة.
ورف��ع األه��يل رصيده به��ذا الفوز إىل 
9 نق��اط يف وصاف��ة الرتتي��ب، ليضيق 
الخن��اق عى املتص��در املح��رق ب�10 
نق��اط. أّم��ا النجمة فمني بالخس��ارة 
الثاني��ة له عى التوايل مقابل انتصارين 

وبات رصيده عند 6 نقاط.
ويدي��ن األهيل بفوزه إىل تألق هش��ام 
رسح��ان الذي س��جل 25 نقط��ة، فيام 
س��اهم األمرييك دوغيت بتس��جيل 23 
نقطة. وجاءت بداي��ة املباراة متكافئة 
بن الفريقن اللذين تقاس��ام السيطرة 

والتقدم يف النتيجة طوال الربع األول.

النجم��ة اعتمد ع��ى التصويب الثاليث 
املركز الذي نجح فيه من التقدم 12/9 
بأرب��ع ثالثيات ناجحة من األمرييك كيو 
ومحم��د عزيز ومحمد بوعال وقاس��م 
حس��ن ومل يتأخر م��درب األهيل آرون 
بطلب الوقت املس��تقطع ال��ذي أعاد 
به فريقه إىل املب��اراة ونجح يف التقدم 
14/12. األه��يل واصل اعت��امده عى 
االخرتاقات الناجحة رغم تحول النجمة 
إىل الدف��اع الضاغط، ونجح يف حس��م 

الربع ملصلحته 26/18.
ويف الرب��ع الثاين، ب��دأ األهيل يف فرض 
إيقاعه مع الهج��امت املرتدة والتفوق 

تحت السلة.
وأخذ األهيل يف توسيع الفارق تدريجيا 
مس��تغال إهدار العبي النجمة للكرات 
مختل��ف  م��ن  للتس��جيل  الس��انحة 

املواضع.
م��درب النجم��ة رؤوف حبي��ل تدخل 
مرت��ن بطلب ال�”تآي��م آوت”، لتدارك 

املوق��ف قب��ل ف��وات األوان، غ��ري أن 
االستعجال وغياب الرتكيز كلف األزرق 
التأخ��ر يف الش��وط األول بف��ارق 15 

نقطة وبنتيجة 41/26.
ويف الرب��ع الثال��ث تب��ادل الفريق��ان 

التس��جيل م��ع أفضلية لأله��يل الذي 
وسع الفارق إىل 11 نقطة بنهاية الفرتة 
60/49. ويف الربع األخري، واصل األهيل 
الحفاظ عى تقدم��ه بفارق مريح من 
النقاط رغ��م مح��اوالت النجاموية يف 

التقليص، قبل أن ينهي املباراة ملصلحته 
87/67 بعد أن فاز يف الربع 27/18.

ويف اللق��اء األول ي��وم أمس، اس��تعاد 
الحال��ة ذاكرة االنتص��ارات ونفض عن 
نفس��ه غبار الخس��ارتن األخريتن أمام 

النوي��درات واالتحاد، بفوزه الكبري عى 
حساب البحرين بنتيجة )91/69(.

ورف��ع الحال��ة بهذا الف��وز رصيده إىل 
8 نق��اط من 3 انتصارات وخس��ارتن، 
فيام عاد البحرين إىل مس��تنقع الهزائم 
بتلقيه الخس��ارة الرابعة له يف الدوري 
مقاب��ل فوز واحد وب��ات رصيده إىل 6 
نقاط. الحالة تس��يد اللقاء منذ البداية 
بعدما تق��دم يف الربع األول بفارق 16 
نقطة 32/16، ثم عمق الفارق يف الربع 
الثاين إىل 19 نقطة لينهي الشوط األول 

متقدما بنتيجة 51/32.
وتحس��ن أداء البحرين يف الربع الثالث 
ال��ذي تفوق فيه 22/16، ما س��مح له 
بتقليص الفارق إىل 13 نقطة مع نهاية 

الفرتة 67/54.
الحال��ة واصل فرض هيمنت��ه املطلقة 
عى املباراة، وفاز بالربع األخري 24/15 
يف طريقه لحسم نتيجة املباراة 91/69. 

من لقاء الحالة والبحرين  )تصوير: رسول الحجيري( من لقاء األهلي والنجمة

“نسور األهلي” تجرح النجمة.. والحالة يتخلص من الخسارة
محمد الدرازي

زي������ن ل����������������دوري   5 ال�������ج�������ول�������ة  خ�������ت�������ام  ف��������ي 
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انفرد فريق مدرسممة عثممان بن عفان 
بصدارة املجموعة األوىل لبطولة سمممو 
الشمميخ عيىس بن عيل املدرسية األوىل 
لكرة السلة، وذلك بعد فوزه املستحق 
عممى فريممق مدرسممة مدينممة حمممد 
اإلعدادية بنتيجممة “82/71” يف املباراة 
التي أقيمت بينها يوم أمس األول عى 
صالة مدرسممة مدينة عيىس االبتدائية 
للبنممن، ضمن منافسممات  اإلعداديممة 
الجولة الثانية لحساب املجموعة األوىل 

من املسابقة.
وهممذا هممو الفمموز الثاين عممى التوايل 
لفريق مدرسممة عثان بن عفان الذي 
رفممع به رصيممده إىل 6 نقاط يف طليعة 
ترتيممب املجموعة، فيمما تلقى فريق 
مدرسممة مدينة حمد الخسممارة الثانية 

عى التوايل وبات رصيده إىل نقطتن.
وجمماءت املبمماراة يف مجملهمما العممام 
مثرية ومتقلبة، تقاسممم خاللها الطرفن 
األفضلية والتقدم يف أشممواطها األربع، 
إذ فاز فريق مدرسممة عثان بن عفان 
يف الربممع األول 19/12، ثممم عاد فريق 
مدرسة مدينة حمد وحسم الربع الثاين 
ملصلحته 20/19، قبل أن يفوز يف الربع 
الثالث 24/15 ويتقدم يف نتيجة املباراة 

.56/53
وفرض فريق مدرسممة عثان بن عفان 
أفضليته عممى الربع األخممري الذي فاز 
بواقممع 29/15، ليحسممم نتيجة املباراة 

ملصلحته.
وسمميلتقي فريق مدرسممة مدينة حمد 
اإلعداديممة مممع فريممق مدرسممة كانو 
الدوليممة يوم األحد املقبممل، يف الجولة 
الثالثة لحسمماب املجموعة ذاتها، فيا 
سيخضع فريق مدرسة عثان بن عفان 
للراحة اإلجبارية حسب نظام الدوري.

 بداية قوية لفريق مدرسة 
عبدالرحمن الناصر

ويف اللقاء الثاين سممجل فريق مدرسممة 
عبدالرحمممن النممارص انطالقة قوية يف 
البطولة حينا انترص عى فريق مدرسة 
عبدالرحمن كانممو بنتيجة كبرية بلغت 
62 مقابل 22 يف مباراة تألق فيها نجوم 
مدرسة النارص وأظهروا إمكانيات عالية 
للغاية منذ بداية املباراة، فبعد التكافؤ 
الممذي حمله الربممع األول مممع تفوق 
نسبي للنارص، فإن بقية األوقات الثالثة 
شهدت تفوفاً كبرياً للفريق الفائز الذي 
طبق العبوه تعليات مدربهم جاسممم 
محمممد خصوصمماً يف الدفمماع الضاغط 
بطول امللعممب وهو ماجعلهم يفتكون 
الكممرات بسممهولة ويحولوهمما لهجوم 
رسيع وبذلك وسممعوا الفممارق، وأصبح 
للنممارص نقطتن مممن مبمماراة واحدة، 

ولكانو نقطتن من مباراتن.
وجاءت نتائج األوقات األربعة كالتايل: 
12-17، 0-17، 6-7 و4-21، والنتائممج 

توضح الفارق الكبري يف اإلمكانيات بن 
الطرفممن يف ظل تألممق مجموعة كبرية 
مممن العبي النممارص ويف طليعتهم عيل 
محمممود زينل وأحمد هشممام كازروين 
وعيل يوسف عباس وعيل يونس أحمد، 
ويف املقابل حاول مدرب فريق مدرسة 
كانممو مممازن إسمماعيل وعممر اللعب 
الجاعي مجاراة فريق مدرسة النارص، 
لكنه مل يتمكن من ذلك يف ظل التفوق 
الواضح يف اإلمكانيات الفردية للفريق 

الخصم.
وأدار اللقمماء الحكممان عممادل غلمموم 
وجممال عممادل العريممض، واملسممجل 
محمد حسن محفوظ، وامليقايت سعيد 
عمران وميقايت 24 ثانية حسممام الدين 

زكريا املجدالوي.
وقد شممهدت البطولممة توافممد املزيد 
من املدربن واإلداريممن، وذلك بهدف 
مشاهدة املنافسات واكتشاف املواهب 
الواعدة التي تزهر بها الفرق املشاركة، 

خصوصا وإن نسممبة كبرية من الالعبن 
غممري مسممجلن يف كشمموفات األنديممة 

الوطنية.

المعلم: مساحة لمشاركة 
الطالب باألنشطة الرياضية

أشاد مدرب فريق مدرسة مدينة حمد 
الرياضية  الرتبيممة  معلممم  اإلعداديممة، 
جعفر املعلممم مببادرة إقامممة البطولة 

املدرسية األوىل لكرة السلة.
وعر املعلم عن سعادته بهذه املشاركة 
مع بقية املممدارس، السمميا أن هنالك 
العديد من األهداف التي ستتحقق من 

هذه املشاركة.
وقال جعفر املعلم بممان هذه البطولة 
ستسمماهم يف زيادة مسمماحة مشاركة 
جميع طالب التعليم يف مدارس اململكة 
يف األنشممطة الرياضية والبدنية، إضافة 
إىل دعم املواهممب الجديدة ومتابعتها 
ومواكبتهمما وتقدميهمما بالشممكل الجيد 

واملناسممب، األمر الذي يساهم يف دعم 
كرة السلة البحرينية أندية ومنتخبات 
خالل املسممتقبل كوننا مدركن أننا من 
املمكممن أن نقدم جيممال رياضيا مميزا 
وقممادرا عى املنافسممة وميلك مقومات 

فنية عالية.
واسممتطرد املعلم قائال “ال يوجد خارس 
يف البطولة املدرسية، حيث إن الجميع 
يشارك ويلعب ويسممتفيد، خاصة من 
خالل تنمية روابممط الصداقة فيا بن 

الالعبن”.

 جاسم: سعداء بالمشاركة 
واالنتصار األول

وعن الفمموز يف املبمماراة األوىل للفريق 
عر جاسم محمد مدرب فريق مدرسة 
عبدالرحمن النارص عن سعادته البالغة 
بهذه النتيجة مؤكداً إنه ستكون بداية 
الطريممق نحو التأهل للممدور الثاين إن 
شاء الله، مشممرياً إىل أن الالعبن طبقوا 

التعليات وبالتايل تحقق هذا الفوز.
وأَضاف محمممد “البطولة رائعة للغاية 
من جميع النواحممي، ونحن حريصون 
بكل تأكيممد عى الظهممور فيها بأفضل 
طريقة واملنافسممة عى اللقب، ولذلك 
بدأنا اإلعداد بشكل مبكر لها من خالل 
انتقاء أفضممل الالعبن، خصوصاً يف ظل 
اختيار العبن غري مسممجلن يف األندية، 
وبعدها بدأنا التدريبات والتدرج فيها، 
وصوالً للجاهزية الكاملة وهو ما اتضح 
عممى مسممتوى وأداء الالعبممن، ولدينا 
األفضل لنقدمممه يف املباريات القادمة 

إن شاء الله”.

سالم: أتمنى نقل المباريات 
وسأكون سعيدا بالتعليق عليها

أثنممى املعلممق الريايض يف كرة السمملة 
محمد سممامل عممى فكرة اقامممة بطولة 
مدرسممية تحمل اسممم رئيممس االتحاد 
البحريني لكرة السمملة سمممو الشمميخ 

عيىس بن عيل آل خليفة، وقال إن هذه 
الفكممرة تضمماف إىل األفكار املسممتمرة 
التي يطرحها االتحاد منذ تويل سممموه 
دفة الرئاسممة قبل عام تقريباً، وأضاف: 
وبتعاون  واضحممة  البطولممة  أهممداف 
الجميع سممتحقق وسمميكون انعكاسها 
عممى كممرة السمملة البحرينيممة سممواء 
من خممالل األنديممة املحليممة أو حتى 

املنتخبات الوطنية.
وبممن سممامل أن مثممل هممذه البطوالت 
الجديممدة التممي تخممدم الرياضممة يف 
اململكة تسممتحق أن تأخممذ حقها من 
النقل التلفزيوين وبالخصوص يف األدوار 
النهائيممة من البطولة، وقال: أمتنى نقل 
البطولة وسممأكون سممعيدا  مباريممات 
بالتعليق عى مبارياتها، واقرتح ان تقام 
مباريات الممدور نصف النهايئ واملباراة 
النهائية مممن البطولممة يف صالة اتحاد 
السمملة بأم الحصم حتممى تكون فرصة 
أمام طممالب املممدارس وأوليمماء األمور 
بالحضممور والجلمموس عممى املدرجات 

وتشجيع زمالئهم الالعبن.
وأضاف “وزارة الرتبيممة والتعليم وعر 
والكشممفية  الرياضيممة  الرتبيممة  إدارة 
واملرشممدات تنظم دوري لكرة السمملة 
سنوياً ولجميع املراحل التعليمية ولكن 
يكممون بعيد نوعاً ما عن اإلعالم وعيون 
املدربممن يف األندية، أما بطولة سمممو 
الشمميخ عيىس بن عيل املدرسية األوىل 
لكرة السمملة فتحظى بدعممم واهتام 
كبرية ومبتابعة إعالمية متميزة وموحدة 
يف جميع الصحممف املحلية األمر الذي 
دفع العديد مممن املدربن الوطنين يف 
الفئات السممنية إىل الحضور ومشاهدة 
املباريات من أجل اكتشمماف الخامات 
املميممزة من الالعبممن، وتوقع أن يزداد 
حضممور املدربن يف الجمموالت القادمة 

من البطولة”.
من جانممب آخر أوضح سممامل أن هذه 
البطولة ستكون االنطالقة نحو بطوالت 
الخليجممي  املسممتوى  عممى  مدرسممية 
والعممريب، وأكممد أنها فرصممة من أجل 
اكتشمماف املواهب وضممم الالعبن إىل 
األنديممة املحليممة، وتابممع: نحتمماج إىل 
مثممل هذه البطوالت الختيممار الالعبن 
طمموال القامممة، وبممن أن البطولة إذا 
اكتشف منها يف كل عام خمسة العبن 
باملواصفممات املطلوبممة سممتكون كرة 
السمملة البحرينية بخري وستنافس بقوة 

يف املحافل الخارجية.
وأكد سامل أن كثريا من النجوم الرياضين 
يف البحرين كانوا من اكتشافات معلمي 
الرتبيممة الرياضية يف املممدارس، ولذلك 
متنممى أن تسممتمر جهممود املعلمن يف 
اكتشاف املواهب وتوجيهها إىل األندية 
الرياضية  واملنتخبممات حتممى تتطممور 
يف مملكممة البحريممن وتحقممق األندية 

واملنتخبات النتائج املرجوة.

“انطالقة قوية لـ“الناصر” و“عثمان” تنفرد بالصدارة
ت��واف��د م��زي��د م��ن ال��م��درب��ي��ن الك��ت��ش��اف ال��م��واه��ب

أم الحصم           اللجنة اإلعالمية



اختت��م رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة زي��ارة رس��مية إىل العاصم��ة 
النيبالية كامتندو التق��ى خاللها رئيس 
اتح��اد نيب��ال لك��رة الق��دم ناريندرا 
اإلدارة  مجل��س  وأعض��اء  رشيس��ثا، 

والعاملني يف االتحاد املحيل.
ولق��ي رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم اس��تقباال حاف��ال يف العاصمة 
النيبالية، حيث كان يف االستقبال رئيس 
وأعضاء االتحاد وعدد من الشخصيات 
والفنية  اإلداري��ة  والك��وادر  الرياضية 

والعبي منتخبات الفئات العمرية.
وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة عىل املكانة املتميزة التي تحتلها 
نيبال عىل خارطة كرة القدم اآلسيوية، 
قائ��ال يف حديث مع أرسة كرة القدم يف 
نيبال: إنن��ا ندرك أن كرة القدم تحظى 
بأهمي��ة كبرية يف نيب��ال، كام ندرك أن 
كرة القدم عانت كثرياً بسبب الظروف 

املختلفة التي تعرضت لها البالد، ومن 
ضمنه��ا الزل��زال العني��ف الذي رضب 
البالد العام 2015، لكن وبفضل اإلرادة 
الصلب��ة ملجتم��ع كرة الق��دم النيبالية 
واإلدارة الواعي��ة التح��اد اللعب��ة، فإن 

اللعبة عادت للتطور من جديد.
وهن��أ رئيس االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم اتح��اد نيبال لك��رة القدم عىل 
نجاحه يف املحافظة عىل نزاهة اللعبة، 
مؤك��دا الحاجة  ملس��اعدة االتحادات 
الوطنية والحكومات املحلية؛ من أجل 
مكافحة التالعب يف نتائ��ج املباريات، 
مبين��ا أن نيبال كان��ت منوذجاً يحتذى 
يس��تحق التقدير ويشكل دليال حقيقا 
عىل التزام االتح��اد املحيل يف مكافحة 
ه��ذه اآلفة الخطرية التي تخدش القيم 

الرياضية النبيلة.
واش��ار الشيخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليفة أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
سيس��اند اتحاد اللعبة يف نيب��ال دامئاً 

من خ��الل برامج ومب��ادرات التطوير 
املتنوع��ة الهادف��ة لالرتق��اء مبختلف 
مكون��ات اللعب��ة، مبين��ا إن االتح��اد 

اآلس��يوي لكرة القدم يقوم بإعادة بناء 
مدرس��ة س��يثي ديفي اإلعدادية التي 
تعرض��ت للدمار بس��بب الزلزال الذي 

رضب نيبال الع��ام 2015، حيث يعترب 
هذا امل��روع ضم��ن الت��زام االتحاد 
اآلس��يوي لك��رة القدم بتقدي��م برامج 

مساعدة إنس��انية للمحتاجني يف أرجاء 
القارة كافة، ومب��ا يتوافق مع التطوير 
االجتامعي يف إط��ار الرؤية واملهمة يف 

االتحاد القاري.
من جهته، رحب رشيس��ثا رئيس اتحاد 
نيبال لكرة القدم بالشكربزيارة الشيخ 
سلامن  بن إبراهيم آل خليفة، واعتربها 
دليال ملموس��ا عىل وقوف��ه الدائم مع 
كرة القدم النيبالي��ة، وتعهد بأن تقوم 
نيبال بدور أك��ر أهمية يف تطوير كرة 

القدم اآلسيوية.
وق��ال رشيس��ثا: مبجرد إع��ادة تأهيل 
البنية التحتية يف البالد، فإننا مصممون 
ع��ىل اس��تضافة املزيد م��ن البطوالت 
اآلسيوية يف نيبال، حيث إن كرة القدم 
تعت��رب الرياض��ة األوىل يف الب��الد، وقد 
نجحن��ا يف تج��اوز معوق��ات وحواجز 
تقف يف طريقنا، واآلن نحن مصممون 
عىل قيادة كرة القدم يف البالد؛ من أجل 

مستقبل مرق.

استقبال حافل لرئيس االتحاد اآلسيوي في نيبال
سلمان بن إبراهيم يشيد بحهود االتحاد النيبالي في مكافحة التالعب بنتائج المباريات

اآلس��يوي يدع��م إع��ادة بن��اء مدرس��ة نيبالي��ة متض��ررة من زل��زال 2015

الشيخ سلمان بن إبراهيم خالل لقائه أسرة االتحاد النيبالي

كاتمندو               مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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ش��هد األم��ني الع��ام للجن��ة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر االجتامع 
األول ملجل��س إدارة االتحاد البحريني 
للرياضات الجوية، والذي عقد مس��اء 
الثالث��اء املايض بفندق “ قروف” بجزر 
أمواج برئاسة الشيخ سلامن بن عبدالله 
آل خليفة وحضور س��مو الشيخ حمد 
بن سلامن آل خليفة، وأمني رس االتحاد 
الريايض العسكري العميد ركن بحري 
نعامن الحس��ن، وباقي أعضاء مجلس 
إدارة االتح��اد ومدي��ر دائ��رة اإلعالم 

والعالقات العامة محمد لوري.
وح��ر األم��ني العام االجت��امع األول 
ملجل��س اإلدارة، وال��ذي ب��دأ بكلمة 
افتتاحية للش��يخ س��لامن بن عبدالله 
آل خليفة عرب فيها عن ش��كره الجزيل 
للقيادة الرش��يدة، وممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مثمناً 

الدع��م ال��ذي يحظى ب��ه االتحاد من 
جانب قوة دف��اع البحري��ن والحرس 

الوطني ووزارة الداخلية.
وع��رب الش��يخ س��لامن ب��ن عبدالل��ه 
يف أن يش��كل ه��ذا االجت��امع نقط��ة 
االنطالق��ة نح��و تعزي��ز املكتس��بات 
وتحقيق التطلعات الرامية إىل االرتقاء 
الجوي��ة، وتعزيز حضور  بالرياض��ات 
اململكة يف املحافل الخارجية وتريف 
الوطن من خالل تحقيق سلس��لة من 
اإلنجازات بالتع��اون مع الجهات كافة 
أو  العس��كرية  س��واء  العالق��ة  ذات 
الرياضي��ة، مهنئاً جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة بالثق��ة الغالي��ة الت��ي حصلوا 
عليها من جانب سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة لتويل عضوية مجلس 

إدارة االتحاد.
بع��د ذلك، اس��تعرض الرئي��س البنود 
املدرج��ة عىل جدول األع��امل، والتي 
ب��دأت بتوزي��ع املناص��ب اإلداري��ة، 
وتش��كيل اللجان عىل األعضاء، حيث 

ق��رر مجل��س اإلدارة باإلج��امع تويل 
س��مو الش��يخ حم��د بن س��لامن آل 
خليف��ة منصب النائ��ب األول للرئيس 
ورئيس لجنة املنتخبات، عىل أن يتوىل 
محمد مال الله منص��ب النائب الثاين 
للرئيس، ومش��اري الحنفي أمينا للرس، 
وعبدالله مصطف��ى رئيس لجنة األمن 
والس��المة، وخول��ة الحامدي رئيس��ة 
اللجنة النس��ائية، وخالد الزايد رئيس 
اللجنة اإلعالمية، ونواف السادة رئيس 
لجنة الطريان الداخ��يل، عىل أن يتوىل 

محمد البلويش منصب املدير التنفيذي 
لالتحاد.

ومل تتم مناقش��ة أي موضوع يف بند ما 
يس��تجد من أعامل ليت��م اإلعالن فيام 
بعد عن اإلعالن الرسمي النطالقة عمل 

االتحاد.
وفي��ام بعد ألق��ى األمني الع��ام كلمة 
نق��ل فيه��ا لرئي��س وأعض��اء االتحاد 
تحيات سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، وهنأهم بالثقة الغالية، مشيداً 
مب��ا يضمه املجلس من عنارص تتس��م 

بالكفاءة والخربة، مثمناً مبادرة االتحاد 
بدع��وة اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
لحضور االجتامع األول وما يؤكد عمق 
العالقة بني الطرفني والرغبة املتواصلة 
يف م��د جس��ور التع��اون والتوصل مبا 

يحقق األهداف املشرتكة.
وأكد عس��كر بأن اللجن��ة األوملبية لن 
تدخ��ر جهدا يف س��بيل توفري أش��كال 
الدع��م والرعاي��ة لالتحاد كاف��ة وفقاً 
لإلمكانات املتاحة مبا يسهم يف تحقيق 
املزي��د م��ن اإلنج��ازات والنجاحات، 

مش��يداً بالجهود التي بذلها االتحاد يف 
الفرتة املاضي��ة، متمنياً لهم املزيد من 

التوفيق والنجاح.
وأعق��ب ذل��ك، ع��رض فيل��م يتناول 
تاريخ الرياضات الجوية، ثم استعراض 
رؤية االتحاد الت��ي تهدف إىل تحقيق 
التميز املس��تدام ونر وتوسيع قاعدة 
أم��ا  الجوي��ة  للرياض��ات  املامرس��ني 
الرس��الة، فهي ترمي إىل رعاية وحامية 
وتنظيم الرياض��ات الجوية يف اململكة 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية ومختلف 
الجهات الرس��مية عن طري��ق تعزيز 

الراكات املختلفة.
كام تم استعراض األهداف املتمثلة يف 
تحقيق اإلنجازات واملس��اهمة يف دعم 
الس��ياحة والرتوي��ج للبحرين، وتعزيز 
الجان��ب الرتفيه��ي والتناف��ي ونر 
واس��تقطاب  الرياضية  واملبادئ  القيم 

املزيد من البطوالت.

جانب من االجتماع األول لمجلس اإلدارة

عسكر يشهد االجتماع األول التحاد الرياضات الجوية
ضاحية السيف                    اللجنة األولمبية

تح��ت رعاي��ة محاف��ظ العاصمة 
الشيخ هش��ام بن عبدالرحمن آل 
خليف��ة، تفتت��ح اليوم منافس��ات 
مهرج��ان فلك��س الري��ايض لبناء 
األجسام، وذلك عىل الصالة الثقافية 
مبتح��ف البحرين الوطن��ي. ويقام 
املهرج��ان بتنظي��م مرك��ز فلكس 
الري��ايض بالتع��اون م��ع االتح��اد 
البحريني لرفع األثقال خالل يومي 

13 و14 أكتوبر الجاري.
وأقيمت يوم أمس عملية مراس��م 
التسجيل وامليزان يف الفرتة 4 وحتى 
8 مس��اء لجمي��ع املش��اركني من 
مختلف الدول املش��اركة، ولجميع 
فئ��ات بن��اء األجس��ام والفيزيك، 
وإقب��ال  كب��رية  مش��اركة  وس��ط 
واس��ع من مختلف الدول العربية 
واألجنبية، عالوة عىل العدد الكبري 
من املشاركني من مملكة البحرين.

ي��أيت ذل��ك يف وق��ت تج��رى فيه 
مراسم التحكيم الرسي لفئات بناء 
األجس��ام اليوم )الجمعة( يف الفرتة 

9 صباحا وحت��ى 12 ظهرا بالصالة 
الثقافي��ة، عىل أن يج��رى التحكيم 
النهايئ يف الفرتة 6 وحتى 9 مس��اء. 
أم��ا فئات الفيزيك، ف��إن التحكيم 
الرسي س��يقام غ��دا الس��بت 14 
أكتوبر الج��اري يف الفرتة 9 صباحا 
وحتى 12 ظهرا يف الصالة الثقافية، 
عىل أن يج��رى التحكيم النهايئ يف 
الفرتة 6 وحتى 9 مس��اء. وستقوم 
قن��اة البحري��ن الرياضي��ة بب��ث 

املهرجان مبارشة اليوم الجمعة 13 
الجاري يف الفرتة 6 وحتى 9 مساء، 
فيام سيكون املهرجان منقوال خالل 
اليوم��ني ع��ىل قن��اة املهرجان يف 

.flex festival اليوتيوب”، وهي“
 إىل ذل��ك، وصل ي��وم أمس األول 
نائ��ب رئيس االتحاد ال��دويل لبناء 
األجس��ام ع��ادل فهي��م، وال��ذي 
سيش��هد مراس��م املهرج��ان. يأيت 
ذلك بع��د أن أدرج االتحاد الدويل 
لبن��اء األجس��ام IFBB مهرج��ان 
فلك��س الريايض لبناء األجس��ام يف 
املوق��ع اإللكرتوين الرس��مي التابع 
ل��ه كإح��دى البط��والت املعتمدة 
من جانب��ه والتابعة ل��ه، كام منح 
6 بطاقات احرتافية للمش��اركني يف 

منافسات املهرجان.
الحائزين  البطاقات  هذه  وستمنح 
عليه��ا فرص��ة املش��اركة يف بطولة 
“إليت ب��رو” العاملي��ة للمحرتفني، 
والتي تعد أكرب بطولة عىل مستوى 

العامل.

انط��اق مهرج��ان فلك��س الرياضي لبن��اء األجس��ام اليوم 
ب��رع��اي��ة ه��ش��ام ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن وع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��اش��رة

تغطية                  اللجنة اإلعامية

هشام بن عبدالرحمن

عادل فهيم يصل البحرين لحضور مهرجان فلكس
أم الحصم – اتحاد رفع األثقال: استقبل 

نائب رئيس االتحاد البحريني لرفع 
األثقال سلطان الغانم برفقته عضو 

مجلس اإلدارة رئيس لعبة بناء األجسام 
السيد حسني الحاييك، واملدير الفني 

باالتحاد، ومدير مهرجان فلكس الريايض 
صالح العامر نائب رئيس االتحاد الدويل 

لبناء األجسام رئيس االتحاد اإلفريقي 
لبناء األجسام عادل فهيم؛ مبناسبة زيارته 

مملكة البحرين وحضوره ملهرجان 
فلكس الريايض، حيث تم استقباله 

مبطار البحرين الدويل مساء أمس األول، 
ورحب الغانم بعادل فهيم يف بلده الثاين 
مملكة البحرين، وناقاًل له تحيات رئيس 
مجلس االدارة الشيخ عبدالله بن راشد 

آل خليفة وجميع أعضاء مجلس االدارة. 
يذكر أنه قد زار مملكة البحرين لحضور 
بطولة مسرت أولومبيا العام 2013، والتي 

نظمت مبملكة البحرين. وسيحر 
عادل فهيم منافسات مهرجان فلكس 

الريايض التي تقام فعالياته يومي 
الجمعة والسبت بالصالة الثقافية، 

والتي تقام بحلتها الجديدة، والتي مينح 
االتحاد الدويل فيها وألول مرة ست 

بطائق إحرتاف، كام وسيجتمع خالل 
فرتة تواجده مع نائب رئيس االتحاد 

السيد سلطان الغانم الستعراض الربامج 
واألنشطة والفعاليات املختلفة التي 

يقيمها االتحاد خالل هذه الفرتة خصوصاً 
للعبة بناء االجسام ومدى إثراء ذلك 

لرياصة بناء األجسام، كام سيستعرض 
النتائج واإلنجازات املرفة التي حققها 

العبو املنتخبات الوطنية يف بطوالت 
بناء األجسام املختلفة وما وصلت 

إليه اللعبة من تطور مزدهر وكبري يف 
السنوات األخرية، وكيفية تطوير الرياضه 

محليا وقاريا وما ميكن تقدميه الستمرار 
تطورها. وأكد عادل فيهم أن مملكة 

البحرين باتت اليوم يف مصاف الدول 
املتقدمة يف املجال الريايض عموماً، 

ومجال رياضة بناء األجسام، وأن لها 
دورا كبريا يف تطور هذه الرياضة، وأن 

للشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة دورا 
بارزا يف هذه العملية التي شهدت تطورا 

كبريا عىل املستوى اآلسيوي، إن االتحاد 
الدويل لبناء األجسام يثمن هذا الدور 

الكبري، وهذا التطور الذي شهدته اللعبة 
عىل مستوى قارة آسيا ويويص دامئاً 

باقامة الربامج واألنشطة التي من شأنها 
املساهمة يف تطوير هذه اللعبة.

عادل فهيم لدى استقباله بمطار البحرين الدولي
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رحيل كوبر وعودة أبوتريكة

مولر يدافع عن أنشيلوتي

القرار الصعب

)كووورة(: يرى عبد املنعم عامرة، وزير 
الشباب والرياضة املرصي األسبق، أنَّه 
من الخطأ رحي��ل األرجنتيني هيكتور 

كوبر عن تدريب املنتخب األول.
ونادت بعض األص��وات برحيل كوبر، 
رغم نجاحه يف قيادة املنتخب للتأهل 
للمونديال، بعد غي��اب دام 28 عاًما، 
م أداًء مقنًعا  بداعي أنَّ الفريق ال ُيقدِّ

تحت قيادته.
وق��ال ع��امرة يف ترصيح��ات إذاعية 
أمس الخميس: “ليس من الصحيح أن 
ى ما عليه. ال  يرحل كوبر حالًيا. لقد أدَّ
يوجد ش��خص واٍعٍ يطلب رحيله، بعد 

إنجازاته مع املنتخب املرصي”.
وعن انتخابات اتح��اد الكرة املرصي، 
د أنَّه يحب اإلعالمي  حال إجراؤها، أكَّ
أحمد ش��وبري، وكذلك هاين أبو ريدة 
رئي��س اتحاد الكرة الحايل، لكن األخري 

هو األفضل لتويل مهمة رئيس الجبالية 
خالل هذه الفرتة.

وتابع: “ال أعتقد دخول أحمد ش��وبري 
انتخابات الجبالية، وكان هناك اتفاق 

لخوضه االنتخاب��ات كنائب يف الفرتة 
املاضية، لكن هذا األمر مل يتم”.

واستطرد قائاًل: “شوبري بطبيعته قائد 
ومتسلط، ومستعد أن أقول له أنَّ أبو 

ريدة األفضل يف ه��ذه املرحلة، وهذا 
ال يقلل منه فهو ميتلك شعبية كبرية”.

وعن دعوات ع��ودة محمد أبوتريكة 
الع��ب األه��ي واملنتخ��ب املعت��زل، 
للمش��اركة يف مونديال روسيا: “هذه 
الطلبات يطلق عليها مطالب جنونية، 
خصوًص��ا وأنَّ��ه من الصع��ب تحقيق 

ذلك”.
وأثن��ى وزي��ر الرياضة الس��ابق، عىل 
قدرات أبوتريك��ة يف تحليل املباريات 
بالدوري��ات األوروبي��ة، الفًت��ا إىل أنَّه 
نج��ح يف أن يكون له أس��لوب متميز، 

وممتع.
وكان رواد مواقع التواصل االجتامعي 
طالبوا بع��ودة أبوتريكة من االعتزال 
من أجل املش��اركة يف مونديال روسيا 
ولو عىل سبيل التكريم، وهو ما رفضه 

الالعب متاًما.

)وكاالت(: طال��ب توم��اس مولر مهاجم 
باي��رن ميوني��خ، بعدم تحمي��ل اإليطايل 
كارلو أنش��يلويت مدرب البافاري السابق 
املس��ؤولية الكاملة وحده عن سوء نتائج 

الفريق، خالل الفرتة األخرية.
وقرَّرت إدارة البافاري، إقالة أنشيلويت من 
منصبه؛ بسبب سوء نتائج الفريق محلًيا، 
والخس��ارة بثالثية نظيفة، أم��ام باريس 

سان جريمان، بدوري األبطال.
وقال مولر، خالل ترصيحات نقلها موقع 
“فور فور تو” اإلنجليزي الخميس: “جزء 
كبري من الرصاع��ات التي حدثت مؤخرًا، 
س��ببها الفريق ال��ذي يقف ع��ىل أرض 
امللعب، وال يؤدي مثلام يتوقع الجمهور”.
وأضاف: “يج��ب أن نكون واقعيني حول 
ذلك األمر، ولست مع الرأي أنَّ أنشيلويت 

كان كب��ش ف��داء”. وأكم��ل “يج��ب أن 
نكون حذرين جًدا ح��ول وضع أهدافنا 
يف املس��تقبل. نحن ل��ن نلعب فجأة كرة 
ق��دم من مجرة أخرى. بالتأكيد س��نقدم 

مباريات سيتم انتقادنا بسببها كثريًا”.
وأردف “اآلن أتدرب عىل فرتتني، واألمور 

تسري عىل ما يرام”.
ووجه يوب هاينكس املدير الفني لبايرن، 

نصيحة لتوماس مولر، من أجل استعادة 
مستواه خالل الفرتة املقبلة.

وع��اش مول��ر ف��رتة صعبة خ��الل فرتة 
أنش��يلويت، حيث كان يضعه عىل مقاعد 
البدالء، ويعتمد علي��ه يف بعض الدقائق 

فقط.
وقال هاينكس، خالل ترصيحاته لصحيفة 
“بيل��د” األملاني��ة: “من ال��روري عىل 
مول��ر أن يتدرب ع��ىل كل العنارص التي 
يحتاجه��ا، أم��ام املرمى يف االش��رتاك مع 
الالعب��ني اآلخرين، وأيًض��ا إنهاء الهجمة، 
وميكن تحقيق الكثري بالدافع والرغبة يف 

العمل بشكل صحيح”.
وأضاف: “يج��ب أن يكون مولر يف كامل 
تركي��زه، وفًق��ا ملا ميليه علي��ه ضمريه يف 

التدريبات”. 

)وكاالت(: اع��رتف آرس��ني فينجر مدرب 
أرس��نال بإمكانية رحيل العب��ي الفريق 
مس��عود أوزيل، وأليكسيس سانشيز، يف 
فرتة االنتقاالت الش��توية يف يناير املقبل، 
إذا مل يتوص��ال التفاق مع النادي بش��أن 

تجديد عقديهام.
وأش��ار فينجر إىل أنَّ��ه إذا مل يتم التوصل 
التفاق مع الالعب��ني قبل فرتة االنتقاالت 
الش��توية املقبل، بشأن تجديد عقديهام، 
فإنَّ النادي قد يضط��ر لبيعهام يف يناير؛ 
تجنًبا لحدوث املزيد من الخسائر املالية.
وقال فينجر يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
“مريور” الربيطانية الخميس: “يف موقفنا 
الحايل، نح��ن ندرس جمي��ع الحلول. ما 
أعرفه أّنهام يرغبان يف البقاء لكن ال يشء 

مضمون”.
وتاب��ع: “بالطبع أمتنى لو اس��تمر الثنايئ، 
كام أنَّني س��أتحدث مع سانشيز ألعرف 

مدى تأثري خروج تش��يي م��ن املونديال 
عليه.. لكنني أعتق��د أّنه بحاجة ملعاملة 

خاصة”. وأضاف: “هذه الخسارة سيكون 
لها تأثريات بدنية ونفس��ية عىل الالعب، 
لكني لن أقيم املوقف سوى بعد الجلوس 

معه”.
وانضم سانشيز لصفوف أرسنال يف 2014 
قادًما من برشلونة، وساهم يف فوز فريقه 
ببطول��ة كأس االتح��اد اإلنجليزي مرتني، 

والدرع الخريية 3 مرات.
وعرض أرس��نال عىل سانشيز زيادة راتبه 
ل�250 ألف إسرتليني باألسبوع للموافقة 
عىل تجديد عقده، لكن الالعب رفض، يف 
الوقت الذي يهتم باريس س��ان جريمان 
الفرنيس بالحصول عىل توقيعه مس��تغاًل 
عالق��ة الربازيي نيامر دا س��يلفا الجيدة 
بالالعب، كام أّن مانشس��رت سيتي يرغب 

يف التعاقد معه أيًضا.

محمد أبوتريكة

توماس مولر

آرسين فينجر

تيتـي يعيـد بريـق البرازيـل 
)وكاالت(: قليلون فقط هم من آمنوا بحظوظ 
املنتخب الربازيي يف العودة كقوة كروية كبرية 
يف العامل بعد 3 س��نوات م��ن انتهاء مونديال 

2014 املخيب لآلمال.
وها هو املنتخب الربازيي يعود إىل كأس العامل 
مفعام بالثقة وحامال الفتة املرشح األوفر حظا 
للف��وز باللقب ويعود الفض��ل يف هذا، طبقا 
لوجهة نظر وسائل اإلعالم والجامهري، ملدربه 
تيتي ال��ذي أع��اد الثقة بالنف��س للمنتخب 

الفائز باملونديال 5 مرات.
تصفي��ات  يف  مش��وارها  الربازي��ل  وأنه��ت 
أم��ريكا الجنوبية املؤهلة للمونديال بالش��كل 
األمثل بالتغلب 3 / صفر عىل تش��يي، وهي 
التصفيات التي شهدت ظهورها بثوب جديد 
يختلف كليا عن ذلك التي كانت ترتديه أثناء 
حقبة املدي��ر الفني الس��ابق كارلوس دونجا 
الذي أخف��ق يف الخروج بالفري��ق من أزمته 

النفسية بعد مونديال 2014 الدرامي.
وكان تيتي أح��د املدربني املعروفني للجامهري 
والصحاف��ة بفض��ل عمل��ه الرائع م��ع نادي 

كورينثيان��ز الربازيي الذي ف��از تحت قيادته 
بال��دوري املحي مرتني عام��ي 2011 و2015 
وبطولة كأس ليبريتادوريس ومونديال األندية 
يف 2012. ولكن ورغم شهرته الواسعة كمدرب 
جيد، فاقت مسرية تيتي مع املنتخب الربازيي 
كل التوقعات. وتوىل تيتي مهمة قيادة الربازيل 
فنيا بعد م��رور 6 مراحل من تصفيات أمريكا 
الجنوبي��ة املؤهلة للمونديال، يف الوقت الذي 
كان في��ه منتخب الس��امبا بعي��دا عن مراكز 
التأهل، كام س��بق ذلك خروج��ه الكاريث من 
بطولتي كوبا أمريكا 2015 بتشيي و2016 يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
وحق��ق منتخ��ب الربازي��ل أرقام��ا رائعة يف 
تصفي��ات املونديال، فقد حص��د الفريق 41 
نقط��ة، من بينها 32 نقطة تحت قيادة تيتي، 
بعد أن حقق 10 انتص��ارات، 9 منها متتالية، 
وتعادل��ني، ليخط��ف بطاقة التأهل لروس��يا 
2018 يف املرحلة 14 من التصفيات عندما فاز 

عىل باراجواي عىل ملعبه بثالثية نظيفة.
ومنذ ف��وزه عىل اإلك��وادور ع��ىل ملعبها يف 

عاصمته��ا كيتو بثالثية نظيف��ة، نجح املدرب 
الربازي��ل يف تكوي��ن فريق ق��وي يعتمد عىل 
تناق��ل الكرة ب��دون اللج��وء إىل املخاطرة يف 
النواح��ي الدفاعية، كام يجيد االس��تفادة من 

رسعة العبيه يف الخط الهجومي.
وأظهر تيتي قدرة كبرية عىل تحمل املسؤولية 
وع��ىل اتخاذ الق��رارات الجريئ��ة عندما قرر 
الدفع بجابرييل جيسوس يف أول مباراة له مع 
الربازي��ل، أمام اإلكوادور، يف الوقت الذي كان 
فيه هذا األخري مجرد العب واعد بني صفوف 

باملرياس الربازيي.
ورد جيسوس، املهاجم الحايل ملانشسرت سيتي 
اإلنجلي��زي، الجمي��ل لتيت��ي رسيعا وس��جل 
هدف��ني يف تل��ك املب��اراة، ليصب��ح بعد ذلك 

الرشيك األمثل لنيامر يف الخط الهجومي.
وق��ال تيتي عقب الفوز عىل تش��يي: “الكرة 
الجامعية تشعرين بالسعادة، يجب أن أعرتف 
أن الفري��ق يق��دم كرة جميل��ة، متريرات ثم 

اللعب يف العمق”.
وراه��ن امل��درب الربازيي عىل خ��ط دفاعي 

يعج بالخربات بوجود داين ألفيس ومارس��يلو 
ومرياندا كعنارص أساس��ية معتمدا يف وس��ط 
امللعب عىل كارلوس كاسيمريو صاحب الدور 

الدفاعي البحت.
ويف الخ��ط األمام��ي يتناوب ني��امر وفيليب 
كوتينيو وريناتو أوجوستو وجابرييل جيسوس 
برسعتهم العالية عىل قيادة هجامت الفريق، 
في��ام يتوىل باولينيو، الذي اس��تعاد مس��تواه 
بفضل تيتي وانتقل م��ن الدوري الصيني إىل 
برشلونة اإلس��باين، مهمة الربط بني كاسيمريو 

واملناطق الهجومية.

ورغ��م كل ه��ذا، تظل امليزة األك��رب للمدرب 
الربازي��ي هي إع��ادة الثق��ة بالنفس لالعبي 
منتخب ب��الده وجامهريه��م، والتي تررت 
كثريا عق��ب الهزمية التاريخية له��ذا الفريق 
)7 / 1( أم��ام أملانيا يف املونديال املايض، وهي 
الهزمي��ة الت��ي اعتربته��ا الصحافة والش��عب 
الربازيي مبثابة الربة القاضية لجيل بأكمله.
وتأهلت الربازيل إىل روس��يا 2018 كأحد أبرز 
املرش��حني للف��وز باللقب والجان��ب األعظم 
من الفضل يف ه��ذا يعود إىل ادينور ليوناردو 

باتيش، الذي يعرفه العامل كله باسم تيتي.

تيتي

ويا الرئيس 

جديد ريال 

)وكاالت(: أظهرت نتيجة 
االنتخابات الرئاسية يف ليربيا، فوز 
جورج ويا، العب ميالن السابق، 

ليكون أول رئيس من خلفية 
رياضية بالدولة األفريقية.

وقالت تقارير صحفية نقلتها 
صحيفة “ستاندرد” الكينية، إنَّ 

ويا نجح يف االنتخابات الرئاسية، 
خلًفا للحاصلة عىل جائزة نوبل إيلني جونسون سريليف، 

التي تولت رئاسة البالد منذ 12 عاًما.
كان ويا ترشح لرئاسة ليبرييا يف 2005، و2011، لكّنه خرس 

السباق يف املرتني لصالح سريليف، إال أّنه مل يستسلم يف 
العودة مجدًدا لدخول االنتخابات الرئاسية، التي تقام مرة 

كل 6 سنوات. وويا هو الالعب األفريقي الوحيد الذي 
حصل عىل الكرة الذهبية، وكان ذلك عام 1995. ولعب 

ويا لصالح أندية كربى يف أوروبا منها موناكو، وميالن، كام 
حقق جائزة اللعب النظيف يف 1996، واختري أفضل العب 

أفريقي يف القرن العرشين عام 1998. واعتزل ويا كرة 
القدم يف 2002، بعد خسارة بالده أمام نيجرييا ببطولة أمم 

أفريقيا التي أقيمت مبايل وخروجهم من دور املجموعات.

)وكاالت(: كشفت تقارير إخبارية، أنَّ زين الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد، أعطى موافقته النهائية عىل ضم حارس 
مرمى جديد. وقالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية الخميس، إنَّ 
زيدان أبدى موافقته عىل ضم حارس املرمى اإلسباين الشاب 

كيبا أريزاباالجا، من أتلتيك بيلباو.
وأشارت الصحيفة إىل أنَّ كيبا، الذي أكمل هذا الشهر عامه 

ال�23، سينتهي عقده مع بيلباو يف يونيو 2018، وأنَّه هو 
الحارس الذي وقع عليه االختيار يف ريال مدريد، لضمه يف 

سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة.
كانت الصحيفة، نرشت الشهر املايض رغبة النادي املليك 
يف ضم حارس املنتخب اإلسباين الواعد، وصاحب الطول 

الفارع، بعد استبعاده التعاقد مع األسامء املعروفة أوروبًيا 
كدي خيا، ودوناروما، وكورتوا. ويأمل الريال، يف عدم توصل 

الالعب التفاق مع إدارة ناديه التي تسعى إلقناعه منذ 
أشهر بالعقد الجديد، الذي يتضمن راتًبا ال يتخطى 3 ماليني 

يورو مع رشط جزايئ، هو األضخم بالفريق، ويصل إىل 75 
مليون يورو. وأضافت أنَّ الحارس الثاين الحايل للريال، كيكو 

كاسيا، سيترر كثريًا حال إمتام صفقة كيبا، مع استمرار 
كيلور نافاس، 31 عاًما، كحارس أسايس للفريق املليك.

وأوضحت أنَّ زيدان سيقرر عىل األرجح حال ضم كيبا يف 
يناير/كانون ثان املقبل، إرشاكه يف مباريات خالل املوسم.

وأشارت إىل أنَّه حال عدم التوصل التفاق حتى نهاية العام 
الجاري، فإن إبرام الصفقة سيكون أسهل يف الصيف نظرًا 

ألن عقد الحارس مع بيلباو سيكون قد انتهى.

جورج ويا



هنال���ك �أطعمة تعزز مناعت���ك للوقاية من �رسطان 
�لث���دي، وحتت���وي عل���ى �لعنا����رس �لغذ�ئي���ة �ل�صحية 
�ملفيدة ملحاربة �إ�صابتك باملر�ض، و�لتي �أو�صى بها 
مرك���ز جامعة كاليفورنيا �لأمريكي���ة لأبحاث �ل�رسطان، 
ك���ي تعتم���دي عليه���ا �صمن غذ�ئ���ك �ملف�ص���ل مدى 

�حلياة.

النظام الغذائي
�أكد باحث���ون مركز جامعة كاليفورني���ا �لأمريكية 
لأبحاث �ل�رسطان، �أن �لنظ���ام �لغذ�ئي م�صوؤول عن 30 
�إل���ى 40 % من �لإ�صابة باملر����ض، لذلك حدد �أطعمة 

تعزز مناعتك للوقاية من �رسطان �لثدي.

إحصائية مهمة
وج���د �لباحث���ون باملرك���ز بع���د در��ص���ة �لنظ���ام 
�لغذ�ئي لأكرث م���ن 91 �ألف �مر�أة، �أن �لأنو�ع �ملختلفة 
من �لنبات���ات �لورقية، �خل����رسو�ت و�لفو�كه �مللونة، 
ق���د تقلل م���ن �لإ�صابة ب�رسطان �لث���دي بن�صبة 15 %، 
لذل���ك �أو�ص���ى �ل�صي���د�ت بتن���اول ما ب���ن 8 �إلى 10 
ح�ص����ض يومية من �خل�رسو�ت و�لفو�كه وهذه �طعمة 

تع���زز مناعتك، بح�صب مرك���ز جامعة كاليفورنيا 
�لأمريكية لأبحاث �ل�رسطان:

أطعمة تحارب سرطان الثدي
ك�ص���ف علم���اء �لتغذي���ة باملركز، 
�أن هن���اك قائمة م���ن �لأغذية حتارب 
�رسطان �لثدي، تتمثل يف »�خل�رس�و�ت 
�لغنية  �لأطعم���ة  �مللونة،  و�لفاكه���ة 
�لكامل���ة  �حلب���وب  مث���ل  بالألي���اف 

و�لبقولي���ات، منتج���ات �لألب���ان قليلة 
�لد�ص���م، �ملنتج���ات �لتي حتت���وي على 

فول �ل�صوي���ا، �لأطعمة �لغني���ة بفيتامن 
»د«، �لأطعمة �لت���ي حتتوى على �لتو�بل ولها 

خا�صية م�صادة لاللتهابات«.

أهم أطعمة تعزز مناعتك للوقاية من 
سرطان الثدي

�أك���د �ملركز �أن �أب���رز �خل����رس�و�ت و�لفو�كه �جليدة 
للوقاي���ة من �رسط���ان �لثدي، هي »�خل����رس�و�ت �لورقية 
�لد�كنة مث���ل �ل�صبان���خ و�لبقدون�ض و�لفج���ل، �لفلفل، 
�لطماط���م، �لباذجن���ان، �لبنج���ر، �خلر�ص���وف، �لفاكه���ة 
�حلم�صي���ة مث���ل �لليم���ون �حلل���و، �جل���زر، �لربوكل���ي، 
�لكرنب، �لب�ص���ل، �لتفاح، �خل���وخ، �لفر�ولة، �مل�صم�ض، 
كذلك �لبقوليات » �لعد�ض«، �حلبوب �لكاملة خ�صو�صا 
خبز �جلاود�ر �لذي يحتوي على ن�صبة عالية من م�صاد�ت 
�لأك�ص���دة، كما �أن تناول �لبقولي���ات �رتبط مع �نخفا�ض 
خطر �لإ�صاب���ة ب�رسطان �لثدي، ويو�ص���ي �ملركز بتناول 
م���ن30 �إلى 45 غر�م من �لألياف �لغذ�ئية يوميا للوقاية 

من �رسطان �لثدي.

الدهون غير المشبعة تعزز مناعتك 
سرطان الثديللوقاية من 

يو�صي خرب�ء �ملركز، بتناول �لدهون غري �مل�صبعة 
�ملتو�ف���رة يف« زيت �لزيتون، �لأف���وكادو، بذور �لكتان، 
�مل�صكر�ت �لنيئ���ة خ�صو�صا �جل���وز، �لأحما�ض �لدهنية 
�ملوج���ودة يف �لأ�صم���اك مث���ل �ل�صلمون، �صم���ن �لنظام 
�لغذ�ئ���ي على �أن يحت���وي على 30 % م���ن �لدهون غري 

�مل�صبعة.

فول الصويا يحارب سرطان الثدي
�أثبت���ت �لدر��ص���ات �ل�ص���ادرة ع���ن مرك���ز جامع���ة 
كاليفورني���ا لأبحاث �ل�رسط���ان �أن ف���ول �ل�صويا م�صدر 
غذ�ئي غني بالربوتن، �لده���ون �جليدة، �لفيتامينات، 
�ملعادن، �لكربوهيدر�ت، �لت���ي تقلل من خطر �لإ�صابة 

ب�رسطان �لثدي.

أطعمة إضافية متنوعة تعزز مناعتك 
ضد سرطان الثدي

بالإ�صافة �إلى �لطعم���ة �ل�صابقة �ملقدمة من مركز 
جامعة كاليفورنيا لأبح���اث �ل�رسطان، هناك �طعمة �أخرى 

متنوعة تعزز مناعتك للوقاية من �رسطان �لثدي، هي:
�لرمان: يعرقل منو �خلاليا �ل�رسطانية بالثدي.

�لت���وت �لربي: يع���زز �ملناع���ة ملو�جهة �خلاليا 
�ل�رسطانية.

�لإ�صاب���ة  م���ن خط���ر  �لبي����ض: يخف����ض 
ب�رسطان �لثدي.

�لفط���ر: يحت���وى على ن�صب���ة عالية من 
م�صاد�ت �لأك�صدة �ملقاومة ل�رسطان �لثدي.
م���ن  �لعدي���د  عل���ى  يحت���وى  �لث���وم: 

�ملركبات �ملقاومة لالإ�صابة باملر�ض.
�لطحال���ب: حتت���وي عل���ى �لكلوروفيل 

�ملقاوم للمر�ض.
ع�ص���ب �لبحر: يحت���وي على فوكي���د�ن �لتي 
تعم���ل على م���وت �خلالي���ا �ملربجمة خلالي���ا �رسطان 

�لثدي.

ك�صف �خل���رب�ء يف »�آب���ل« �أن �ل�رسكة 
�صتتع���اون م���ع جامع���ة »�صتانف���ورد« 
لتطوير بر�مج ت�صاعد �صاعاتها �لذكية 

على ت�صخي�ض �أمر��ض �لقلب.
 »CNBC« ملوق���ع  حدي���ث  ويف 
ق���ال �خلرب�ء: »نتع���اون م���ع �لعلماء يف 
�صتانف���ورد حالًيا على تطوي���ر برجميات 
حديث���ة تزيد من ق���در�ت �صاعاتن���ا �لذكية. 
Apple Watch ق���ادرة حالًي���ا عل���ى �لقي���ام 
مبه���ام حمدودة تتعل���ق ب�صحة �لقل���ب كقيا�ض �لنب�ض 
فق���ط. يف �مل�صتقبل �صتكون ه���ذه �ل�صاعات قادرة على ت�صخي����ض ��صطر�ب نب�صات 
�لقل���ب، وحتديد م���دى خطورته، لتح���ث م�صتخدمها عل���ى مر�جعة �لطبي���ب و�لهتمام 

بحالته �ل�صحية«.
و�أ�صاف���و�: »مب���ا �أن �أمر��ض �لقلب �أ�صبح���ت من �أكرث �لأمر�����ض �صيوًعا يف �لعامل 
حالًيا، ناأمل �أن ت�صاعد �صاعاتنا �لذكية �ملر�صى على قيا�ض نب�صهم با�صتمر�ر. �أملنا يف 
�أن نتو�ص���ل لتطوير هذه �ل�صاعات لتك���ون قادرة على حتديد �مل�صاكل يف عدم �نتظام 

�لنب�ض بن�صبة 97 %.

تشخيص 

ال ترموا قشر  الفستق 

مرونة
رمب���ا ل تب���دو ل���ك خ�ص���ارة �ملرون���ة 

م�صكل���ة كبرية م���ع �لتق���دم يف �ل�صن، 
ل�صيم���ا �أن���ك ما ع���دت م�صط���ر�ً �إلى 
�لقي���ام بح���ركات ريا�صي���ة �عت���دت 
�أد�ءه���ا يف �صبابك. لك���ن �أل تعلم �أن 
�ملرون���ة متث���ل �خللطة �ل�رسي���ة �لتي 

تتيح ل���ك �لتحرك ب�صالم���ة و�صهولة؟ 
ك���ي حتاف���ظ عليها، م���ن �ل����رسوري �أن 

متار�ض متارين �لتمطط.
م���ن متاري���ن  منتظ���م  برنام���ج  ي�صاع���دك 

�لتمطط يف �حلفاظ على ن�صاطك و��صتقالليتك. تذكر �إلي�صا هوبر- 
�أندر�صون، معاجلة فيزيائية يف م�صت�صفى ما�صات�صو�صت�ض �لعام �لتابع جلامعة 
هارفارد: »ل يدرك �لنا�ض دوماً �أهمية �لتمطط يف تفادي �لإ�صابات و�لإعاقة«.
ترت�ج���ع �ملرونة مع �لتقدم يف �ل�صن لأن �لع�صالت تزد�د ت�صلباً وتخ�رس من 

طولها �إن مل متططها.

بولي���ة  »ح���ر�ن«  جامع���ة  �أع���دت 
�صانل���ي �أورف���ة، جن���وب ����رسق تركيا، 

م���ادة م�صتخل�صة  ل�صناع���ة  م�رسوع���اً 
من �لق����رسة �لرقيقة للف�صتق، و�صمغ 
�صجرة �لبط���م، بغر�ض ��صتخد�مها يف 

�لقطاع �لدو�ئي و�صناعة م�صتح�رس�ت 
�لتجميل.

وبح�ص���ب وكال���ة »�لأنا�ص���ول، ق���ال 
ع�صو �لهيئة �لتدري�صية بق�صم هند�صة �لأغذية 

باجلامعة �أيوب قره �أوغول، �إن �أبحاثهم �أثبتت �أن ق�رسة 
�لف�صتق حتتوي على مو�د م�صادة لل�رسطان.

و�أ�ص���ار ق���ره �أوغلو �إلى �أن ق�رسة �لف�صتق ل يتم ��صتغالله���ا يف �أي جمال، ويتم �إلقاوؤها 
من قبل �رسكات �لأغذية.

و�أ�ص���اف �أن ولية �صانل���ي �أورفة تزدهر فيها زر�عة �لف�صت���ق و�صجرة �لبطم. و�أو�صح 
�أنهم �أعدو� م�رسوعاً ل�صتخال�ض �ل�صمغ من �صجرة �لبطم، ثم ف�صل �ل�صمغ عن �لزيت �لطيار 

�لذي حتتويه �ملادة �مل�صتخل�صة، و��صتخد�مهما يف م�صتح�رس�ت �لتجميل وعالج �ل�رسطان.

أطعمة صحية.. غير صحية!

�رتف���اع �ل�صغط �لدم���وي قاتل �صامت �إذ ي����رسب �لقلب و�لكليتن م���ن دون �صابق �إنذ�ر، 
ويكون �لأو�ن قد فات. لذ�، �لوقاية خري من �لعالج.

 ومن �أهم �لن�صائح �لوقائية للتخل�ض من �رتفاع �صغط �لدم يف 3 �أ�صهر هو تناول �ملزيد 
م���ن �لأ�صماك �لزيتية �إل���ى �ملو�د �لغذ�ئية �لغني���ة باملغني�صيوم، هك���ذ� ك�صفت �خت�صا�صية 

�لتغذية ماري كوتر عن �أف�صل �لأطعمة �لتي ميكن �أن ت�صد »�لقاتل �ل�صامت«.
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اإعداد: طارق البحار

يف  �لتكيي���ف  جه���از  يك���ون  ق���د 
�لبكتريي���ا  لآلف  مرتع���اً  �ل�صي���ارة 
كثريي���ن  �أن  و�ل�صب���ب  و�لفطري���ات، 
ل يتنبه���ون لتنظيف���ه با�صتم���ر�ر، ول 
يدرك���ون م���ا ي�صكله م���ن خماطر على 
�ل�صحة، فيتحول �إلى م�صدر لبث �لهو�ء 
�ملل���وث، �صاخناً كان �أم بارد�ً، لذ� تنبه 
�أيه���ا �ل�صائ���ق لالأمر و�ص���ارع لتنظيف 
مكيف���ك، قبل �أن تب���د�أ يف تن�صق ر�ئحة 
نتن���ة يف �صيارت���ك. ه���ذه �ملعلومات، 
ت�صمنتها ن�رسة جمعية نادي �ل�صيار�ت 
فرع �لنم�صا »ARBO«، وعممتها على 
جمي���ع و�صائل �لإعالم، لت�صل �إلى �أكرب 

ن�صبة من �ل�صكان.
وح�صب �لن�رسة �ملعنية �لتي ن�رستها 
�لبيان �لمار�تي���ة، فاإن جهاز �لتكييف 
يحتاج لعملية تنظي���ف دورية �صاملة، 
�أقله كل عامن، خ�صو�صاً �أن مكيفات 
�لهو�ء حتتف���ظ بعد �إطفائها بالرطوبة 

د�خل وحد�تها �ملختلفة، وبن جنبات 
قنو�تها �لهو�ئية، مما يحولها لأر�صية 
خ�صب���ة لتو�لد �لبكترييا �لتي تنت�رس يف 
جمي���ع �أنحاء �ل�صيارة، ويزيد خطرها مع 

�إع���ادة ت�صغي���ل �ملكي���ف، ليتفاقم يف 
ح���ال مل يتنبه �ل�صائ���ق لالأمر، فيبد�أ يف 
تن�ص���ق رو�ئح نتنة قد ل يعرث لها على 

�صبب.

مرتع آلالف البكتيريا 

يت�ص���اءل �لكثريون عما �إذ� كان تن���اول �للنب ي�صبب 
زي���ادة يف �لوزن. ورغ���م �أن بع����ض �لدر��ص���ات توؤكد �أنه 
ي�صاعد عل���ى ��صتع���ادة �لر�صاقة فاإن �لأخط���اء �لتي يتم 

�رتكابها عند تناوله قد توؤدي �إلى نتيجة معاك�صة.
ومن هذه �لأخطاء عدم �لرتكيز على �لكمية خ�صو�صاً 

�أن �للنب يحتوي على ن�صبة مهمة من �لربوتن.
كذل���ك فاإن �إ�صاف���ة �أطعمة حتتوي عل���ى �ل�صكر مثل 
�ل�صوك���ول و�لب�صكوي���ت �إلي���ه جتعل���ه طعاماً غ���ري مفيد 

لالأ�صخا�ض �لذين يريدون �حلفاظ على ر�صاقتهم.

أطعمة تعزز الوقاية من سرطان الثدي

اللبن سبب في زيادة الوزن 

هل تظن �أن هذه �لأطعمة �صحية؟ �إليكم �حلقيقة �ل�صادمة..

1. الغرانوال

�لغر�ن����ول �إفطار �صباحي يتكون م����ن �ل�صوفان و�لع�صل ومو�د 
�أخ����رى، ولطاملا �ص����اد �لعتقاد باأنه خيار جي����د لإفطار �صحي، لكنه 
ذو �صع����ر�ت حر�رية عالية، بينما بع�ض �لعالم����ات �لتجارية حتتوي 
عل����ى �لكثري من �ل�صكر، وين�ص����ح �لأخ�صائيون بت�صنيعه يف �ملنزل 

بدل �رس�ئه.

2. الزبادي المنكه

يحتوي �لزبادي ذو �لنكهة عل����ى �لكثري من �ل�صكر، �لكثريون 
ل يعرف����ون �أن �أغلب ه����ذه �لأنو�ع �لتي حتم����ل ر�صومات �لفو�كه ل 

حتتوي على �أية فاكهة �أ�صالً. 

3. الفواكه المجففة

قد تبدو �لفو�كه �ملجففة بديالً �صحياً للحلويات، ولكنها هي 
كذلك حممل����ة بال�صكر و�ملو�د �حلافظة مثل ثاين �أك�صيد �لكربيت، 

حتى يتم متديد عمرها �لفرت��صي.

4. األطعمة الخالية من السكر

بع�����ض �لأطعمة �خلالية م����ن �ل�صكر حتتوي عل����ى �لأ�صبارتام، 
و�ل����ذي ي�صبب بدوره زيادة �لوزن، بينما ترتبط بع�ض هذه �لأغذية 

با�صطر�بات �ملعدة. 

5. صودا الحمية

تخ����دع مو�د �لتحلي����ة يف �صود� �حلمية ج�صمك����م حتى يفكر يف 
�أن����ه يتناول �لطعام �حلقيقي، وهذ� ي�صب����ب �رتفاعاً يف �لأن�صولن، 
و�لذي ميكن �أن يتحول �إلى دهون خمزنة، ما يعني �أنه يحقق نتائج 

عك�صية.

6. ألواح الحبوب

ق����د تبدو �صحية، لكنها معباأة مع �ل�صكر، مع ما يعنيه ذلك من 
�لكثري من �مل�صاكل يف �جل�صم، بينها د�ء �ل�صكري.

7. عصير الفاكهة

يبدو وكاأنه و�صيلة �صهلة للح�صول على �لعنا�رس �ملغذية �لتي 
نحتاجه����ا يف �لي����وم، �إل �أن ع�صري �لفو�كه هو ب����دوره غني بال�صكر، 
كم����ا �أنه ل يحتوي عل����ى �لألياف �ملهمة �ملوج����ودة يف �لفو�كه غري 

�ملطحونة.

8. الحبوب

ق����د تعتقدون �أنها وجبة خفيف����ة �صحية، لكن ما مل تكن حبوباً 
كاملة فقد تكون بدورها حمملة بال�صكر، ما يت�صبب بزيادة يف ن�صبة 

�ل�صكر يف �لدم يف �جل�صم. 

9. الفشار

ق����د ي�صتخ����دم �لف�صار كوجب����ة خفيفة �صحية، وه����و كذلك، �إل 
�أن تن����اول كي�����ض كام����ل غني بامللح دفع����ة و�حدة يتج����اوز �لكمية 
�ملو�ص����ى بها، خ�صو�صاً و�أن �لطعام كثري �ل�صوديوم يحمل �لكثري 

من �ملخاطر، وعلى ر�أ�صها �رتفاع �صغط �لدم.

10. الحمص

قد تبدو وجبة عربية �صحية، لكنه يحتوي على �مللح و�لدهون، 
و�أك����دت �ختب����ار�ت �أن بع�����ض �لأن����و�ع حتتوي عل����ى �أ�صعاف �مللح 

�ملوجود يف رقائق مملحة. 
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ينته���ي املخ���رج �ص���ادي علي م���ن ت�صوي���ر فيلمه 
اجلدي���د “اأ�صاحب���ي” بطول���ة بيومي ف���وؤاد، نهاية �صهر 
اأكتوبر اجلاري، حيث قال علي اإنه يوا�صل حاليا ت�صوير 
اأحداث الفيلم مبدينة ال�صاد�س من اأكتوبر، الفتا اإلى اأنه 
انتهى تقريبا من ت�صوير 65 % من العمل، ومل يتبق له 

�صوى 5 اأيام ت�صوير.
ويعد الفيلم البطولة املطلقة االأولى للفنان بيومي 
ف���وؤاد، وتدور اأحداث���ه يف اإطار اجتماع���ي كوميدي، حول 
جمموعة م���ن االأ�صدقاء يفرقهم القدر ث���م يلتقون مرة 

اأخرى.
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13 أكتوبر
1917

الراق�صة  اع����دام   
هاري  ماتا  الهولندية 
التي جت�ص�صت حل�صاب 

االملان يف فرن�صا

1923
االملاين  الربملان   
مي�����ن�����ح احل�����ك�����وم�����ة 
للمرة  كاملة  �صالحيات 

االولى

1927
 تنظيم اول �صباق 
للخيل خم�ص�س للن�صاء 

فقط يف بريطانيا

1930
يف  ف�������ص���ي���ح���ة   
جم���ل�������س ال�����ن�����واب 
االمل��������اين: ال���ن���واب 
ال��ن��ازي��ون ي��ح�����رون 

بزيهم املوحد

1941
املتحدة  الواليات   
ال��ذي  ال��ق��ان��ون  تلغي 
ال��ت��زام��ه��ا  ع��ل��ى  ين�س 

احلياد يف احلرب

1944
ري���غ���ا ع��ا���ص��م��ة 
بيد  ت�صقط  التيفيا 

اجلي�س االأحمر.

1960
ف��ئ��ران   3 ع����ودة   
احياء بعد رحلة ب�صاروخ 
امريكي “اطل�س” اطلق 
 1130 ارت����ف����اع  ال����ى 

كيلومرتا.

مسافات

الشرقاوي إلى “كيرال” 
الستكمال العالج الطبيعي

المــردي والبنخليــل: مبـادرات خالـد بـن حمـد تثـري المســرح

يغ����ادر م�ص����اء الي����وم اجلمع����ة 
عل����ي  الكب����ري  البحري����ن  �صاع����ر 
ال�رقاوي اإلى والية كريال الهندية 
الع����الج  وا�صتكم����ال  ملوا�صل����ة 
الطبيع����ي “اإع����ادة تاأهيل” بعد اأن 
م����ن اهلل علي����ه بنعم����ة ال�صفاء من 
االأزم����ة ال�صحية التي تعر�صت لها 

العام املا�صي.
ال�صاع����ر  اأن  واملع����روف   
ال�رق����اوي كان ق����د اأج����رى عملي��ة 

يف القل��ب؛ لوجود ان�صداد بخم�صة 
�صمام����ات، ومتخ�س ع����ن اجلراحة 
اإ�صابت����ه بجلطة دماغي����ة، ومن ثم 
متاثل لل�صفاء ولكن����ه اأ�صيب مرة 
اأخ����رى بجلط����ة اأث����رت عل����ى النظر 
وبعده����ا ا�صتقرت �صحت����ه ب�صكل 
ملح����وظ واأ�صبح باإمكان����ه الذهاب 
اإلى مكتبة “نون” ملتقى الفنانني 
واالأدب����اء والكت����اب مبدينة عي�صى 
وااللتق����اء بتالمي����ذه وحمبيه، ومن 
املوؤم����ل اأن ت�صتمر رحلته العالجية 

اإلى “كريال” نحو 4 اأ�صهر.

أفضل 5 تطبيقات في “جوجل بالي” 

يت���م اأ�صبوعي���ا عر�س جمموعة م���ن اأف�صل تطبيقات 
اأندرويد على متجر جوجل بالي، وهذه اأف�صل 5 تطبيقات 

على املتجر لهذا االأ�صبوع:

Microsoft Launcher
يف الواقع عن هذا االإ�صدار اجلديد من مايكرو�صوفت 
الن����ر لي�س جديدا من الناحية الفني���ة، اجلدير بالذكر اأن 
االإ�صدار ال�صابق كان ي�صمى Arrow Launcher، لكن 
ه���ذا االإ�صدار ياأتي م���ع بع�س االإع���دادات اجلديدة، مثل 
news feed التي تقوم بعر�س اأحدث واأهم االأخبار، لكنه 
مل يق���م بدع���م Wunderlist حت���ى االآن، كما ميتاز هذا 
الالن�ر اجلديد بدعم املزامنة مع جهاز احلا�صوب املكتبي 
اخلا����س بك، هذه امليزة تعمل م���ع مع اأ�صياء مثل ال�صور 
واإعدادات Office 365، وتتواجد الن�صخة التجريبية منه 

على متجر جوجل بالي وهي جمانية.

Stranger Things: The Game لعبة
ي�صري ا�ص���م اللعبة اإل���ى اأنها م�صتوحاة م���ن م�صل�صل 
Stranger Things، وحتت���وي ه���ذه اللعبة على الكثري 
من ال�صخ�صيات وميكن���ك اللعب باأي �صخ�صية تف�صلها، 
ومهمت���ك ه���ي حل االألغ���از، وهي لعب���ة م�صوق���ة للغاية، 
وتوجد هذه اللعبة على متجر جوجل بالي جمانية وال توجد 

اأي عمليات �راء داخ التطبيق اأو حتى اإعالنات.

Google Assistant
اإن م�صاع���د جوجل هو تطبيق جدي���د من جوجل، لكنه 
ال يحت���وي عل���ى م�صاعد جوج���ل الفعلي، ولك���ن بدالاً من 
ذلك يجعل م���ن ال�صهل الو�صول اإل���ى امل�صاعد من خالل 
ال�صغ���ط على اأيقون���ة التطبيق، ومن املتوق���ع اأن ي�صم 
ا على  م�صاع���د جوجل يف يوم من االأي���ام، وهو متوافر جماناً

متجر جوجل بالي.

Batman: The Enemy Within لعبة
اإن لعب���ة Batman: The Enemy Within ه���ي 
اأح���دث لعب���ة اأنتجتها �رك���ة Telltale لالألع���اب، وتدور 
اأحداثه���ا ح���ول البط���ل Batman ال���ذي يرت���دي القناع 
 ،Riddler وال���ذي يقوم مبحارب���ة ال�ر واملجرمني مث���ل
وتاأتي اللعب���ة مق�صمة اإلى خم�س حلق���ات، احللقة االأولى 
ا، اأم���ا باقي احللقات فهي متاحة لل�راء من  متوافرة جماناً

التطبيق.

Facebook Messenger Lite
اإن ه���ذا التطبيق ال يعد جدي���دا، ومع ذلك مت اإطالقه 
يف جمموع���ة من البل���دان يف هذا االأ�صب���وع، مثل الواليات 
املتح���دة وغريها، فهذا التطبيق يتمي���ز ب�صغر م�صاحته، 
فيق���وم باالأ�صا�صي���ات مث���ل املكامل���ات والر�صائل، كما 

يحتوي على بع�س املل�صقات املمتعة.

البحرينية إيمان 
الحسيني: أرفض 
تشبيهي بهيا عبدالسالم

شيـالء تتألـق فـي 
أحــدث إطالالتهــا 

معرض “نشاز” حتى 31 أكتوبر 
في مركز الفنون

اإمي���ان  البحريني���ة  الفنان���ة  نف���ت 
احل�صيني، خ���الل لقائها يف برنامج “ليايل 
الكويت” املذاع على قناة الكويت االأولى 
كل االتهامات باأنها تقلد النجمة الكويتية 
هي���ا عب���د ال�ص���الم. وقال���ت “احل�صيني”: 
“دائما ي�صبهوين بالفنانة هيا عبد ال�صالم 
واأرف�س رف�صا قاطعا ت�صبيهي باأي فنانة 
عل���ى ال�صاح���ة مو ع�صان تقلي���ل فيهم بل 
الأن هي���ا عبد ال�صالم له���ا هويتها اخلا�صة 

واأن���ا يل هويت���ي”. واأ�صاف���ت: “هي���ا عبد 
ال�ص���الم اأق���دم مني بالفن مبراح���ل اأحاول 
اأن اأ�صتفي���د م���ن خربتها اأم���ا اأقلدها هذا 
االأم���ر اأرف�ص���ه”. و�صارك���ت الفنانة اإميان 
احل�صين���ي موؤخرا يف م�صل�صل “حياة ثانية” 
م���ن تاألي���ف ع���الء حم���زة واإخ���راج حمم���د 
القفا�س، من بطولة الفنانة القديرة هدى 
ح�صني، واأ�صيل عمران، وهبة الدري، ونور 

الغندور، وتركي اليو�صف، وزينب غازي.

كعادتها اأطل���ت النجمة البحرينية 
اجلميل���ة �صيالء �صبت ع���رب ح�صابها يف 
االن�صتغ���رام ب�ص���ور جدي���دة بعد�ص���ة 
امل�ص���ور البحرين���ي حمم���د هجر����س، 
و�صارك���ت جمهورها ال�ص���ور احلديثة 

و�صط اعجاب متابعينها.
“�صبت” بال�ص���ور ذات  وظه���رت 
اأنوث���ة طاغية، حي���ث ارت���دت ف�صتانا 
ق�ص���ري باللون���ني االأبي����س واالأ�صود، 
وزين���ت �صعرها ب� “فيونكة” من نف�س 
لون وت�صمي���م الف�صتان، م���ع ماكياج 

ناعم اأنيق، وحذاء ف�صي �صفاف.
وكتب���ت البحريني���ة عل���ى اإح���دى 
ال�صور: “اأيه���ذا ال�صاكي وما بك داء.. 
كن جميال ترى الوج���ود جميال.. مكياج 
الرائعة: نادي���ة زيد”. وموؤخرا �صاركت 
ع���رب  جمهوره���ا،  البحريني���ة  النجم���ة 
ح�صابها ال�صخ�صي على موقع 
ب�ص���ور  “ان�صتغ���رام”، 
ا�صتعان���ت  طريف���ة 
من خالله���ا باإحدى 
االأغنيات ال�صعبية 
امل�ري���ة، للفنانة 
والفن���ان  اأمين���ة 
حمم���ود الليث���ي، 
كوالي����س  م���ن 

الدرامي���ة  اأعماله���ا  اأح���دث  ت�صوي���ر 
�صي���الء على  وعلق���ت  “�صعودي���ات”. 
ال�ص���ور: “وارك���ب احلنط���ور واحتنطر 
تريغ���ن تريغ���ن ع����س حيات���ك بجنون 
واع�ص���ق كل حلظة فيه���ا يالبومبونايا 
ي���ا مايا ي���ا مالب�صاي���ا ال�ص���ورة اإهداء 
للبومبوناي���ا والبنت الق���ادرة والعملة 
اأن �صي���الء  بالذك���ر  الن���ادرة”. جدي���ر 
�صب���ت، ت�ص���ارك يف بطول���ة م�صل�ص���ل 
“�صعوديات” املاأخوذ عن رواية حتمل 
نف����س اال�صم للكاتبة �ص���ارة العليوي. 
وخا�ص���ت “�صبت” ال�صب���اق الرم�صاين 
مب�صل�ص���ل   ،2017 لع���ام  املا�ص���ي 
اأ�صع���ب ق���رار الذي عر����س على قناة 
“روتانا خليجية، و�صاركها العمل نخبة 
من جن���وم اخلليج، ويناق�س الكثري من 
الق�صايا ال�صخ�صي���ة واالجتماعية، كما 
ي�صتعر�س حلوالاً من قبل امل�صاهدين، 
االإنت���اج  ه���ذا  وراء  التف���رد  ويرج���ع 
الدرامي اإل���ى التطبيق التفاعلي الذي 
ي�صمح للم�صاهدين ب���اأن يقرروا نهاية 

كل حلقة.

�صه���د مركز الفن���ون موؤخ���را افتتاح 
معر����س “ن�ص���از”، بح�صور مدي���رة اإدارة 
الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
واالآث���ار ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة، 
وح�صور عدد م���ن الفنان���ني البحرينيني 

واملهتمني بال�صاأن الثقايف يف اململكة.
ويع���د معر����س “ن�ص���از” ج���زءااً م���ن 
�صل�صل���ة معار����س جماعي���ة انطلقت عام 
2015 وي�ص���ارك في���ه كل ع���ام جمموعة 
ال�صب���اب  البحريني���ني  املبدع���ني  م���ن 
اللذي���ن ينتم���ون لتخ�ص�ص���ات خمتلف���ة 
الت�صكيلي  الفن  الهند�صة،  كاملو�صيقى، 
وغريه���ا، حيث ج���اء املعر����س االأول عام 
2015م بعنوان “اإيقاع جمرد”، اأما يف عام 
2016م فج���اء با�صم “تواٍز”. وي�صارك يف 
املعر�س ه���ذا العام كل م���ن املو�صيقي 
حممد ح���ّداد، مرمي النعيمي، علي ح�صني، 
اأحم���د الكوهج���ي ومي�ص���م النا����ر. وكما 

ي�صتدل من ا�صمه، “ن�صاز”، فاإن املعر�س 
ي�ص���م تراكيب فني���ة مفاهيمي���ة تعك�س 
مالم���ح التناف���ر يف املجتمع���ات من خالل 
الت���ي  االجتماعي���ة  واملواق���ف  االأع���راف 
اً ال نلقي لها ب���االاً يف احلياة اليومية.  غالب���ا
واأو�صح الفنان عل���ي ح�صني امل�صارك يف 
املعر����س اأن “الن�صاز مفه���وم يدل على 
تركيب���ة مزعجة من االأ�صياء ال ت�رّ اأو تتفق 
اً حا�ص���ة ال�صمع. هذه  م���ع احلوا����س، وغالبا
اً، تبدو متنافرة،  االأ�صياء، عندما تو�صع معا

متحدية املعايري والذوق املعهود”. فيما 
ق���ال اأحمد الكوهجي “عل���ى الرغم من اأن 
الن�ص���از قد ي�صبب حالة من عدم االرتياح، 
اإال اأن���ه ي�صاع���د يف خل���ق ج���و م���ن التوتر 
واحليوية يف الرتاكيب. ويف حالة املجتمع، 

ي�صري الن�صاز اإلى ال�صباحة عك�س التيار”.
يذكر اأن املعر�س ي�صتمر حتى تاريخ 
31 اأكتوبر اجلاري، و�صيكون �صمن برنامج 
فعاليات مهرج���ان البحري���ن للمو�صيقى 
يف ن�صخت���ه ال�صاد�ص���ة والع�ري���ن، والذي 
ينطلق ي���وم 19 اأكتوبر 2017م يف م�رح 
البحرين الوطني مع فرقة “حفل اأ�صرتي” 
الفرن�صية والتي تقدم حفال الأجمل مقاطع 
م���وزارت املو�صيقي���ة. كما وم���ن اجلدير 
ذك���ره اأن تذاك���ر احلف���ل تب���اع يف حمالت 
فريجني ميغا �صتور البحرين �صيتي �صنرت 

وعلى املوقع االإلكرتوين للمحالت.

    BUZZ      
أحداث

عليك اأن تنتبه الأعدائ���ك فرمبا ال ت�صتطيع 
اأن تتعرف عليهم

وبدع���م  املتوا�صل���ة  ب�صعبيت���ك  تف���رح 
االأ�صدقاء واملجموعات 

قد ت�صعر ببع�س التعب الذي يقلق راحتك، 
ولكن ال تهتم 

يوم جميل م���ع ال�ريك ي�صتحق الذكر، ومن 
االأف�صل تقدمي تنازالت 

تلتق���ي ال�صخ����س ال���ذي ترت���اح اإلي���ه، ما 
ي�صعرك ب�صعادة كبرية 

ال ت�ص���در االأح���كام ال�ريع���ة عل���ى ال�ريك 
ملجرد فر�س هيبتك

ال تهمل كل ما يقوله ل���ك االأ�صدقاء ب�صاأن 
�صحتك، اهتم اأكرث

تتكلل جهودك بالنجاح وتتعاطى مع 
االأمور احلياتية بانفتاح

تزده���ر اأعمالك التي تتعّل���ق باالآخرين الى 
اأح�صن االو�صاع

 االأم���ر لي����س باخلط���ورة الت���ي تت�صّوره���ا 
وميكن معاجلته

تب���داأ من���ذ الي���وم ا�صتعدادات���ك ملمار�صة 
الريا�شة يومياً بن�شاط

حتاول ابتداء من اليوم التخفيف من تناول 
الطعام ليالاً 
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اأ�صبح���ت �رك���ة بتلك���و “�ري���ك االت�ص���االت” 
ملهرج���ان جائزة �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
للم����رح ال�صبابي لالأندية الوطنية واملراكز ال�صبابية 
واملعاقني يف ن�صخته الثالث���ة وذلك �صمن التزامها 

بدعم ال�صباب البحريني.
ويقام املهرج���ان خالل الفرتة 4 اأكتوبر اجلاري 
وحت���ى 21 من���ه، على م����رح النهام مبرك���ز املحرق 
ال�صباب���ي النموذج���ي يف الب�صيت���ني، حت���ت رعاي���ة 
كرمية من قبل النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى 
لل�صباب والريا�صة رئي����س االحتاد البحريني الألعاب 
القوى الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني للمعاقني، 
والريا�ص���ة  ال�صب���اب  �ص���وؤون  وزارة  م���ن  بتنظي���م 
بالتعاون مع املكتب االإعالمي ل�صمو ال�صيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة، حتت �صع���ار “لنغر�س ب�صمة” وتاأتي 
اإقام���ة املهرجان �صم���ن اإحدى املب���ادرات الكرمية 
ل�صموه يف دعم ال�صباب يف املجال الثقايف واالإن�صاين.

واأثن���ى �صم���و ال�صيخ خال���د بن حم���د اآل خليفة 
عل���ى اجلهود الكبرية التي تبذلها �ركة “بتلكو” مع 
مبادرات �صم���وه، واأن دخولها ك�ريك لالت�صاالت يف 
الن�صخة الثالثة من املهرجان يوؤكد حر�صها الوطني 
واملخل����س لتحقي���ق االأه���داف الت���ي مت و�صعه���ا 
وياأت���ي يف مقدمتها تهيئة االأجواء املنا�صبة لل�صباب 
البحرين���ي باالنخ���راط يف جمال الفن، م�ش���راً اإلى اأن 
�ركة “بتلكو” لها تاريخ طويل يف الدعم الالحمدود 
الذي تقدمه لل�صباب البحريني وذوي االإعاقة، مقدمااً 
له���م جزيل ال�صكر والتقدير عل���ى جهودهم الكبرية 
الت���ي يقدموها م���ن اأجل خدم���ة ال�صب���اب البحريني 
والت���ي تتنا�صب م���ع التطلع���ات والتوجه���ات التي 
توليها القي���ادة الر�صيدة واحلكوم���ة بتهيئة البيئة 

املنا�صبة لل�صباب البحريني.
من جانب���ه اأ�صاف مدير اأول �صوؤون �ركة بتلكو، 
اأ�صام���ة ال�صعد، اإن ال�ركة �صباق���ة ب�صكل دائم لدعم 
خمتل���ف املج���االت التي حتظ���ى مب�صارك���ة �صبابية، 
ولف���ت اإلى اأن مهرجان جائزة خال���د بن حمد للم�رح 
ال�صبابي ياأتي �صمن مبادرات خمتلفة يطلقها �صمو 
ال�صي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة؛ لدع���م فئة متثل 
�ريح���ة كبرية من املجتمع البحريني، وهو االأمر الذي 
يوقع على �ركة “بتلكو” احل�صور يف املحافل؛ لدعم 
ال�صباب البحريني مبا يتما�صى مع توجهات القيادة، 
واأو�ص���ح اأن �رك���ة “بتلك���و” وم���ن خ���الل رعايته���ا 
ملهرجان جائ���زة خالد بن حمد للم�رح ال�صبابي ياأتي 
انطالق���ا من مب���داأ ال�راك���ة املجتمعية ال���ذي توليه 

ال�ركة اهتماما كبريا.

المردي والبنخليل يشيدان 
بمبادرات خالد بن حمد

اأ�ص���اد رئي����س جمعي���ة ال�صحفي���ني البحريني���ة 
رئي����س حتري���ر �صحيف���ة “الب���الد” موؤن����س املردي 
ورئي����س حترير �صحيفة “الوط���ن” يو�صف البنخليل 
مبب���ادرات �صمو ال�صي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة يف 
املجال���ني الثقايف واالإن�صاين. ج���اء ذلك يف زيارتهما 
ملهرج���ان جائ���زة خال���د بن حم���د للم����رح ال�صبابي. 
وقال امل���ردي اإن اآثار دعم �صم���وه �صينعك�س اإيجابا 
عل���ى العم���ل الفن���ي عل���ى م�صت���وى فئ���ة ال�صباب، 
خ�صو�ص���ا اأن هناك الكثري من املواه���ب بحاجة اإلى 
الفر�ص���ة للم�صاركة عل���ى خ�صبة امل����رح والظهور؛ 
الإبراز قدراتها واإمكاناته���ا، موؤكدا اأن مهرجان �صمو 
ال�صيخ خالد ب���ن حمد للم�رح ياأت���ي �صمن مبادرات 
�صم���وه املتنوعة والرامية لدع���م ال�صباب على جميع 
االأ�صعدة. وق���ال البنخليل اإن جه���ود �صموه م�صنية 
وكبرية يف تق���دمي كل اأ�صكال و�صبل الدعم لل�صباب 
البحرين���ي، الذين يتمي���زون باالإب���داع والقدرة على 
اإظهار اإمكاناتهم بال�صكل االأمثل، م�صددا على اأهمية 
مثل ه���ذه املهرجانات التي تخ���رج املواهب الفنية 

وتقوي وتعزز من حركة امل�رح البحريني.
ولفت امل���ردي والبنخليل اإل���ى اأن جهود اإدارة 
املهرج���ان ع���رب وزارة �ص���وؤون ال�صب���اب والريا�ص���ة 
واملكت���ب االإعالمي ل�صم���و ال�صيخ خالد ب���ن حمد اآل 
خليف���ة هي حم���ل تقدي���ر، وتعك�س احلر����س الكبري 
لتحقيق اأهداف مبادرات �صموه االإن�صانية والثقافية 

يف دعم ذوي االإعاقة وال�صباب.
اإل���ى ذل���ك، اأك���د امل���ردي اأن وجود فئ���ة ذوي 
االإعاقة يعك�س احل����س االإن�صاين العايل ل�صمو ال�صيخ 
خالد ب���ن حمد اآل خليف���ة، يف حني اأو�ص���ح البنخليل 
اأن وجوده���م دليل عل���ى حر�س �صم���وه لدجمهم مع 

املجتمع باعتبارهم جزءا ال يتجزاأ منه.

ملك: مكتسبات إيجابية للمهرجان
قال الفنان البحريني عب���داهلل ملك اإن مهرجان 
�صم���و ال�صيخ خالد بن حمد للم����رح ال�صبابي �روري 
يف حركة امل�رح يف مملكة البحرين، من خالل االهتمام 
باملواه���ب الفني���ة ال�صاع���دة واإعطائه���م الفر�صة 
الإب���راز مواهبهم يف املج���ال امل�رحي. ون���وه الفنان 
مل���ك على هام�س وج���وده يف املهرج���ان اإلى العديد 
م���ن املكت�صبات االإيجابية الت���ي يحققها املهرجان، 
م�ص���ريا اإل���ى اأنه يظهر طاق���ات ال�صب���اب ومواهبهم 
املختلف���ة. واعترب اأن مهرج���ان �صمو ال�صيخ خالد بن 
حم���د اآل خليفة يع���د فر�صة جلمي���ع ال�صباب الإظهار 
قدراتهم �صواء يف التمثي���ل اأو االإخراج اأو التاأليف اأو 
جميع الفنون االأخ���رى املتعلقة بامل�رح. واأو�صح اأن 
االأم���ور يف املهرجان ت�صري وف���ق املطلوب من خالل 
وج���ود تنوي���ع يف العالي���ات واإقامة معر����س لل�صور 
كذلك، موجها ال�صكر الإدارة املهرجان على ما بذلته 

من جهود وتبذله يف �صبيل اإجناح الفعالية. 

  العرض السابع “كالشيه”
ق���دم مرك���ز �صباب اجل����رة العر����س ال�صابع يف 

املهرجان عرب م�رحية “كال�صيه”.
وتكون طاق���م عمل م�رحية كال�صي���ه من اإعداد 
واإخراج: عي�صى ال�صنديد، متثيل: اإبراهيم البرياوي، 

عم���ر ال�صعيدي، ف���وز ال�رقاوي، نا����ر حبيب، اأحمد 
ر�صي���د وحممد ال�صندي���د، �صينوغرافيا: علي ح�صني 
و�ص���رياز، مكي���اج: جعفر غلوم، م�صاع���د خمرج: نا�ر 
حبي���ب ويو�صف فريدون، مدير اخل�صبة: جعفر غلوم، 
املوؤثرات ال�صوتي���ة: عي�صى ال�صنديد.وقال املخرج 
عي�ص���ى ال�صندي���د اإنه يوجه ال�صك���ر والتقدير ل�صمو 
ال�صي���خ خالد بن حمد اآل خليفة على املبادرة الطيبة 
م���ن اأجل خلق جيل �صباب���ي م�رحي بحريني ذي وعي 

فكري وثقايف.
وقدم ال�صنديد �صكره اأي�صا جلميع العاملني يف 
املهرجان من اإدارة وجلان، كما قدم دعوة للمهتمني 
يف املج���ال امل�رح���ي من اأج���ل احل�ص���ور وامل�صاركة 
الفاعل���ة يف املهرج���ان ال���ذي يجم���ع كل الطاق���ات 

واالإبداعات ال�صبابية امل�رحية.

  السعيدي األفضل
اخت���ري املمث���ل عمر ال�صعي���دي ليك���ون اأف�صل 
ممثل يف م�رحية “كال�صيه” التي قدمها مركز �صباب 

اجل�رة للمخرج عي�صى ال�صنديد.
واأع���رب ال�صعيدي ع���ن �صعادت���ه البالغة بنجاح 
العر�س، م�صريا اإل���ى اأن تعاون وتكاتف جميع فريق 
عم���ل امل�رحي���ة �صاه���م بخروجه���ا باأف�ص���ل �صورة 

ممكنة.

  الندوة التطبيقية والتعقيب 
للمغربي عبدالناصر فتح اهلل 

عق���ب املغربي عبدالنا�ر فتح اهلل على م�رحية 
كال�صيه، والتي قدمها مركز �صباب اجل�رة.

و�صهدت فقرة التعقيب تواجد عبدالنا�ر على 
خ�صب���ة امل�رح مع عي�صى ال�صندي���د، واأدار التعقيب 
جا�صم العايل. واأ�ص���اد عبدالنا�ر باملهرجان، موجها 
ال�صكر الإدارته على ما تبذله من جهود. و�صكر طاقم 
عمل م�رحية “كال�صيه” على جمهوداتهم، معتربا اأن 
العر�س كان مميزا من جميع النواحي واأقرب للم�رح 
الذهن���ي. وق�صم العر�س اإل���ى 4 اأق�صام هي: احلا�ر 
الغائب، التعدد، العبثية وح���دود التعيني اللفظي، 

واحذر الفر�صة عندما تاأتيك.

العرض التاسع لمركز شباب البحير
يقام يف 7.30 من م�صاء اليوم العر�س التا�صع يف 
املهرجان، على م�رح النهام مبركز املحرق ال�صبابي 
النموذج���ي. و�صيكون العر�س ملرك���ز �صباب البحري 
حتت عنوان “�صي���د االختيار”، للمخ���رج حممد علي. 
وتوج���ه اإدارة املهرج���ان الدعوة للجمي���ع؛ للح�صور 
العرو����س  ال�صبابي���ة يف  التج���ارب  عل���ى  واالط���الع 
امل�رحي���ة. و�صيكون املعقب اليوم يو�صف اخلمي�س 

من اململكة العربية ال�صعودية.

اأ�سامة املاجد

حمرر م�سافات
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�سعر خيايل لآخر منزل عا�ش فيه بيكا�سو
بي���ع اآخر من���زل عا�س فيه بيكا�صو يف موج���ان يف جنوب فرن�صا، اأم�س اخلمي����س، ب�صعر خيايل لرجل 
اأعم���ال نيوزيلندي خ���الل مزاد نظم اأمام حمكمة يف غرا�س. وكان ال�صعر الأويل لهذه الدار قد حدد بداية 
يف يوني���و ب���� 18.30 مليون ي���ورو قبل اأن يزايد رجل الأعم���ال النيوزيلندي من اأ�ص���ل �رشيالنكي رايو 
ويتاناغي يف ال�صعر، رافعاً اإياه بن�صبة 10 % اإلى 20.196 مليون يورو. ومل يح�رش اإلى املحكمة اأي م�صرٍت 
حمتمل اآخر �صباح اأم�س، فكان العر�س يف نهاية املطاف من ن�صيب رجل الأعمال هذا الذي يراأ�س �رشكة 

“بي اإم بي” لال�صتثمار العقاري التي اأ�ص�صها �صنة 2004 بالتعاون مع اأحد اأمراء بروناي.
واأم���ام �صاحب الدار اجلديدة �صه���ران لت�صديد ثمنها. وكان بيكا�صو قد ا�ص���رتى هذه الدار العام 
1961 وت���ويف بع���د 12 عاماً على ذل���ك يف الثامن من اأبريل 1973. وبعد وفات���ه عا�صت زوجته الأخرية 
جاكلني روك يف املنزل حتى انتحارها يف العام 1986. وورثت ابنته كاترين اوتان - بالي املولودة من 
زواجه الأول، الدارة وباعته باأكرث من 10 ماليني يورو. ويعود املنزل الذي كان يقيم فيه بيكا�صو اإلى 

القرن 18، وقد رمم ب�صكل كبري واأ�صيفت اإليه واجهات زجاجية.

ف�سيحة جن�سية جديدة تهز هوليوود

روبوت ي�سارك يف جل�سة اأممية للمرة الأولى
 �ص����ارك اإن�صان اآيل، للمرة الأولى، يف فعالية 
اأممية، اأقيمت مبقر املنظمة يف نيويورك، و�صط 

تفاعل مع احل�صور.
امل�صارك����ة كانت م����ن الروب����وت “�صوفيا” 
يف جل�ص����ة حتت عن����وان “م�صتقب����ل كل �صيء - 
التنمي����ة امل�صتدامة يف ع�رش التطور التكنولوجي 
ال�رشي����ع”، عقدتها اللجن����ة القت�صادية واملالية 
التابعة للجمعية العامة لالأمم املتحدة، واملجل�س 

القت�ص����ادي والجتماعي، وف����ق موقع املنظمة 
“الأنا�ص����ول  وكال����ة  نقل����ت  ح�صبم����ا  الدولي����ة، 

لالأنباء”.
“�صك����راً على دعوتي، ي�رشفني اأن اأكون هنا، 
الأم����م املتحدة ه����ي اأح����د الإجن����ازات الإن�صانية 
العظيم����ة التي متث����ل احت����ادا دميقراطيا لالأمم 
تعمل جمتمعة لفائدة اجلميع، واأنا هنا مل�صاعدة 
الب�����رش يف ت�صكي����ل م�صتقبله����م”، هك����ذا رح����ب 

الروبوت “�صوفيا” باحل�صور.
وته����دف اجلل�ص����ة اإل����ى حتلي����ل الجتاهات 
التكنولوجي����ا  جم����ال  يف  احلديث����ة  الرئي�ص����ة 
والبت����كار، واآثاره����ا املتباين����ة عل����ى اجلمه����ور 
والزده����ار، وا�صتعرا�س الط����رق التي ينبغي اأن 
ت�صتجي����ب به����ا املوؤ�ص�صات متع����ددة الأطراف، 
ول�صيم����ا الأمم املتح����دة، لآثار التق����دم العلمي 

والتكنولوجي.

وقالت نائبة الأمني العام اأمينة حممد، خالل 
اجلل�صة، اإن ا�صتخدام واإدارة التطور التكنولوجي 
ب�ص����كل �صحي����ح �صي����وؤدي اإلى الإ�����رشاع بالتقدم 

املحرز يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
ودع����ت نائبة الأمني الع����ام اإلى جعل الذكاء 
ال�صناعي قوة للخري و�صمان عدم تخلف اأحد عن 
الرك����ب ب�صبب التغري التكنولوج����ي ال�رشيع، واأن 

ذلك يتطلب منا التعاون.

اإيطاليا.. اإجازة مدفوعة 
لرعاية كلب مري�ش

فازت �صيدة اإيطالية مبعركة ق�صائية 
للح�صول عل���ى اإجازة مدفوعة ع���ن الأيام 
التي ق�صتها يف رعاية كلبها املري�س، يف 
اأول ق�صي���ة من نوعها يف البلد الذي يحب 

�صكانه تربية الكالب.
وح�صلت ال�صيدة التي تعمل اأكادميية 
يف روم���ا، على حك���م ل�صاحله���ا مب�صاعدة 
حمامني من جمعية اأوروبية كبرية مدافعة 
عن حقوق احليوان تدع���ى “لف”، ح�صبما 
الربيطاني���ة،  غاردي���ان  اأوردت �صحيف���ة 

اأم�س اخلمي�س.
ووافق القا�صي على الدعوى املقدمة 
من حماميي ال�صيدة الذين طالبوا اجلامعة 
التي تعمل لديها باحت�صاب يومني كاإجازة 
حت���ت بن���د “ال�صم���اح بالغي���اب املتعلق 

باأ�صباب عائلية �صخ�صية جادة”.
وقالت رئي�س جميعة “لف” غاينلوكا 
فيليت�ص���ي اإن حك���م املحكم���ة يعد خطوة 
مهم���ة يف مراعات حق���وق احليوانات التي 
يت���م تربيته���ا دون اأي ه���دف ربحي ويتم 

معاملتهم كاأفراد من العائلة.
وا�صتفاد املحامون من فقرة بالقانون 
تن����س على معاقبة م���ن يتخلى عن حيوان 
ويعر�صه ملعان���اة حمدقة بحياته بالغرامة 

10 اآلف يورو وال�صجن ملدة �صنة.

ارتدى زي القر�ش 
فاعتقلته ال�سلطات

األق���ت ال�صلطات يف النم�ص���ا القب�س على 
رج���ل حتت طائل���ة قانون حدي���ث مينع تغطية 
كام���ل الوج���ه يف الأماك���ن العام���ة، حي���ث كان 
الرج���ل يرتدي زياً عل���ى �صكل �صم���ك القر�س 
يخفي وجهه متام���ا. وكان الرجل القر�س يقف 
خارج متج���ر يدعى ماك�صارك، يرت���دي مالب�صه 
براأ����س �صمكة القر�س؛ للرتويج للمتجر اجلديد 

املخت�س يف التكنولوجيا، بالعا�صمة فيينا.
وا�ص���م املحل م�صتوحى من �صمك القر�س، 
مم���ا جع���ل الإدارة تفكر يف ه���ذا الت�صميم من 
ج، ومت  ال���زي الذي كان يرتدي���ه الرجل امُل���رِوّ

اعتقاله من قبل ال�رشطة اأثناء تد�صني املحل.
ويف البدء اقرتب منه رجال ال�رشطة وطلبوا 
منه نزع الغطاء عن راأ�صه، وفق القانون اجلديد 
ال���ذي مينع الربق���ع وغريه���ا من املالب����س اأو 
الثي���اب التي تغط���ي الوجه بالكام���ل يف مكان 

عام. 
وعندم���ا رف�س الرج���ل بحجة اأن���ه ميار�س 
عمله، قاموا بالقب�س علي���ه، كما فر�صت عليه 

غرامة مالية ومن ثم اأطلق �رشاحه.
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�سرطة دبي تطلق الدراجة الطائرة
اأطلق����ت �رشط����ة دبي يف الإمارات العربي����ة املتحدة اأول “دراجة طائرة”، خالل معر�����س جيتك�س للتقنية، 
الذي ا�صتمر حتى اأم�س اخلمي�س. ووفق ما ذكره موقع “الإمارات اليوم”، فاإن الدراجة اجلديدة تطري مل�صافة 
5 اأمت����ار اإذا كان هن����اك �صخ�س ي�صتخدمه����ا ومل�صافة 6 كيلومرتات دون �صعود اأح����د عليها، حيث بالإمكان 
التحكم بها عن بعد. ون�رشت �صفحة �رشطة دبي على تويرت مقطع فيديو يظهر فيه اأحد عنا�رش الأمن وهو يخترب 
الدراج����ة اجلدي����دة التي حتلق يف اجلو با�صتخدام املراوح بدل من العج����الت. وت�صتطيع الدراجة الطريان ملدة 
20 - 25 دقيق����ة با�صتخدام البطارية وملدة �صاعة با�صتخ����دام البنزين، وت�صتطيع حمل وزن 300 كيلوغرام 

اإلى جانب قائدها، وتبلغ �رشعتها 70 كم/ �صاعة، وميكن ا�صتخدامها لالأغرا�س املرورية ووقت الزدحام.

 ق���دم املمث���ل الأمريكي بن اأفلي���ك اعتذاره عن حتر�ص���ه بزميلته هي���الري بريوتون، يف 
اأح���دث ف�صيحة جن�صية ت�رشب ال�صينما الأمريكية. وجاء اعتذار اأفليك يف تغريدة ن�رشها مبوقع 
تويرت، الأربعاء، وقال فيها “لقد ت�رشفت بطريقة غري منا�صبة اإزاء ال�صيدة بريوتون. اأنا اأعتذر 
ب�ص���دق”. وكان���ت بريوتون قد اتهمت يف وق���ت �صابق املمثل احلا�صل عل���ى جائزة اأو�صكار 
واملع���روف للجميع باأنه حتر�س به���ا جن�صيا عندما مل�س ج�صدها من اخللف بطريقة فظة العام 
2003. واملفارق���ة يف الأم���ر اأن اأفلي���ك كان قد اأدان قبل يوم واح���د املنتج هاريف واين�صتني 
الغ���ارق يف ف�صيح���ة جن�صية كربى بح���ق العديد من النجم���ات الأمريكيات، وذه���ب اإلى احلد 
التعبري عن غ�صبه وتفاجئه من الأمر. وتعي�س ال�صينما الأمريكية منذ اأيام على وقع الف�صائح 
اجلن�صي���ة املتوالية لواي�صتني الذي اتهمته ن�صاء عدي���دات بالتحر�س، ومن بينهن: املمثالت 

اأجنلينا جويل، وغوينيث بالرتو ، واآ�صلي جاد وروز ماكغاون.
ويرتب���ط اأفليك وواي�صتني بعالقة �صداقة وعمل متت���د اإلى اأكرث من 20 عاما، عندما نال 

.”Good Will Hunting“ الأول جائزة اأو�صكار عن فيلمه

 Social
media

جنمة اإن�ستغرام تعتذر 
عن بث مبا�سر “باخلطاأ”

اعت���ذرت جنمة اإن�صتغرام الكندية كري�صتني هانت�رش عن بث مبا�رش عرب ح�صابها على موقع 
التوا�ص���ل كان “الأكرث اإحراجا و�صعوبة” ح�صب تعبريها. ومتتلك هانت�رش 4 ماليني متابع على 
موق���ع اإن�صتغ���رام، واكت�صبت �صهرتها لدى اجلمه���ور باأداء مقاطع غنائي���ة مو�صيقية �صهرية 
ع���رب موقع التوا�صل الجتماعي. وجاء اعت���ذار هانت�رش بعد اأن �صغط اأحدهم زر البث املبا�رش يف 
تطبيق اإن�صتغرام عن طريق اخلطاأ خالل لقاء حميمي مع �صديقها اأندرو جورجي، ولكن كامريا 
الهات���ف كانت موجهة لالأ�صفل. وح�صب �صحيفة “�صن” الربيطانية ا�صتمر البث املبا�رش اأكرث 
م���ن 3 دقائق، ورغ���م اأن �صيئا مل يظهر اأمام الكامريا اإل اأن 14 األ���ف م�صاهدا ا�صتمعوا اإلى ما 
حدث. وعلق كثري من امل�صتخدمني على الفيديو، بينما األغى اآخرون اإعجابهم بال�صفحة، وجلاأ 

البع�س اإلى تعطيل ح�صابهم على اإن�صتغرام ب�صكل موؤقت وفقا لل�صحيفة الربيطانية.
وعق���ب احلادثة قالت هانت����رش عرب ح�صابها يف موقع التوا�صل “اإل���ى كل من �صاهد البث 
املبا����رش، فقط اأريد اأن اأعتذر، ذلك مل يكن مق�صودا عل���ى الإطالق. احذفوه من عقولكم. كان 

ذلك يف غاية الإحراج ومنتهى الإزعاج”.

دار “غوت�سي” تتوقف عن ا�ستخدام الفراء

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

عار�سة تقدم زيا من ت�سميم ال�سورية منال عجاج خالل عر�ض اأزياء يف بريوت )اف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام قرب ال�صواحل، 
ومن 3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة 

العظمى 36، وال�صغرى 27 درجة مئوية.

الطق�س معتدل مع 
ت�صاعد التربة يف 

بع�س املناطق.

الرياح �صمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة وت�صل من 20 اإلى 25 

عقدة احيانا.

 �صتتوق���ف دار غوت�ص���ي الإيطالية لالأزياء عن ا�صتخدام الف���راء يف ت�صاميمها اعتبارا من 
الع���ام املقبل لتن�ضم اإلى عدد متزايد من دور الأزي���اء التي تبحث عن بدائل يف ظل �ضغوط 

من ن�صطاء حقوق احليوان وتغري اأذواق امل�صتهلكني.
وقال الرئي�س التنفيذي لغوت�صي ماركو بيت�صاري، اإن دار الأزياء �صتتوقف عن ا�صتخدام 

الفراء بدءا من جمموعتها لربيع و�صيف 2018.
وغوت�صي، التي كانت تنتج اأحذية ومعاطف م�صنوعة من الفراء، هي اأحدث ماركة عاملية 

تتوقف عن ا�صتخدام الفراء.
وينظم املحتج���ون املناه�صون ل�صتخدام الفراء مظاهرات خارج عرو�س الأزياء يف جميع 

اأنحاء العامل للدعوة لإنهاء املمار�صات التي يقولون اإنها تت�صم بالق�صوة �صد احليوانات. 
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