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الق�ساء الع�سكري: حظر 
الن�سر عن اخللية الإرهابية

�ملنام���ة - بن���ا: �أعلن رئي����س �لق�ساء 
�لع�سكري �لعمي���د حقوقي يو�سف فليفل 
�أن �ملحكم���ة �لع�سكرية �لك���رى �أ�سدرت 
قر�ر�ً �أم�س يت�سمن حظر ن�رص �أي معلومات 
�أو بيان���ات �أو �أخب���ار ع���ن �لق�سية رقم )1 
�إرهاب/2017( و�ملت�سمنة حماكمة �أفر�د 
�خللية �الإرهابية �لت���ي ��ستهدفت �لقيام 

بعمليات �سد قوة دفاع �لبحرين.

البحرين وجهة مف�سلة لل�سركات العاملية
م�ؤكًدا دور الأمم املتحدة يف تعزيز الأمن وال�سلم الدويل... جاللة امللك: 

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقب���ل عاه���ل �لبالد 
�ساح���ب �جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليف���ة، يف ق����رص �ل�سافري���ة �أم����س، رئي�س 
�جلمعي���ة �لعامة لالأم���م �ملتحدة مريو�سالف 
حالي���اً  �ململك���ة  ي���زور  �ل���ذي  اليت�س���اك 
ل���رو�د  �لعامل���ي  �ملنت���دى  يف  للم�سارك���ة 

�الأعمال و�ال�ستثمار 2017.
و�أك���د جاللته �أن م���ا تتميز ب���ه �لبحرين 
م���ن مو�رد وكف���اء�ت ب�رصية وم���ا توفره من 
بني���ة حتتية وبيئ���ة حمفزة لري���ادة �الأعمال 
و�ال�ستثم���ار جع���ل منه���ا وجه���ة مف�سل���ة 
الأ�سح���اب �مل�ساريع و�ل����رصكات �لعاملية يف 

خمتلف �ملجاالت.
ون���وه جاللت���ه مب���ا حققت���ه �ململكة من 
�إجناز�ت ر�ئدة يف جمال ربط �أهد�ف �لتنمية 
�مل�ستد�مة بريادة �الأعمال و�البتكار، و�لتي 

جعل���ت منها منوذج���اً عاملياً يحت���ذى به يف 
معظم دول �لعامل.

كما �أكد جاللته �أهمية دور �الأمم �ملتحدة 

يف تعزيز �الأمن و�ل�سلم و�ال�ستقر�ر �الإقليمي 
و�ل���دويل، و�إيج���اد �حلل���ول ملختلف 

�لق�سايا و�مل�سكالت �لعاملية.

الأمم املتحدة تت�سلم “اإعالن البحرين” مبنتدى ريادة الأعمال 

البحرين الثانية خليجيا والثالثة عربيا يف امل�ساواة

حل���ت �لبحري���ن �لثانية على م�ست���وى �لدول 
�خلليجية و�لثالثة على �مل�ستوى �لعربي يف موؤ�رص 
�لتقري���ر �لعامل���ي للفج���وة بن �جلن�س���ن �لذي 
مت ن����رصه �أم����س. و�أظه���رت �لبيان���ات �أد�ًء متميز� 
للمملكة خالل �لعام �ملا�سي، وحت�سن يف ترتيبها 
يف موؤ����رص �لتقرير �لعامل���ي للفجوة بن �جلن�سن 
م���ن �ملرتبة 131 �إل���ى �ملرتبة 126 ه���ذ� �لعام، 

لتحل �لثانية خليجيا و�لثالثة عربياً.

وح���ازت منطق���ة �ل����رصق �الأو�س���ط و�سم���ال 
�إفريقي���ا على �أدنى ترتي���ب يف �ملوؤ�رص، حيث بلغ 
حج���م �لفجوة بن �جلن�س���ن 40 %. وتعد تون�س 
�أف�س���ل �ل���دول �أد�ًء يف �ملنطق���ة )117(، تليه���ا 
�الإمار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة )120(، ثم �لبحرين 
)126(.  و�ت�سع���ت  �لفجوة بن �جلن�سن 2017 
عل���ى �ل�سعي���د �لعامل���ي للم���رة �الأول���ى منذ ن�رص 
�لتقري���ر �لعاملي للفجوة بن �جلن�سن الأول مرة 

يف 2006 من جانب �ملنتدى �القت�سادي 
�لعاملي.

       املحرر االقت�صادي من املنامة
للرتوي���ج  �لبحري���ن  مكت���ب  رئي����س  �سل���م 
و�ال�ستثم���ار و�لتكنولوجي���ا )�ليوني���دو( ها�س���م 
ح�سن، �أم�س، �لبي���ان �خلتامي للمنتدى �لعاملي 
)�إع���الن   2017 و�ال�ستثم���ار  �الأعم���ال  لري���ادة 
�لبحري���ن( �إل���ى رئي����س �جلمعي���ة �لعام���ة لالأمم 
�ملتح���دة مريو�س���الف اليت�س���اك بح�س���ور وكيل 
وز�رة �خلارجية لل�س���وؤون �لدولية �ل�سيخ عبد�هلل 

بن �أحم���د �آل خليفة، وذلك خالل �جلل�سة �خلتامية 
للمنت���دى �لعاملي لري���ادة �الأعم���ال و�ال�ستثمار 

.2017
و�أكد �ملن�سق �ملقيم لالأمم �ملتحدة و�ملمثل 
�ملقي���م لرنامج �الأم���م �ملتح���دة �الإمنائي �أمن 
�ل�رصق���اوي عل���ى جناح �ملنت���دى �ل���ذي جمع نحو 
1000 ر�ئد عم���ل من �أكرث من 90 دولة، و�ساهم 

يف تب���ادل �الأفكار ب�س���اأن كيفية حتقيق 
11�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.
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       بدور املالكي من فندق اخلليج
قال نائب رئي�س جمل�����س �لوزر�ء �ل�سيخ خالد 
ب����ن عبد�هلل �آل خليف����ة �إن “جميع جم����االت �لتنمية 
�لب�رصية مرتبطة يف �ملق����ام �الأول ب�سحة �الإن�سان”.
جاء ذلك لدى �فتتاحه �أم�س نيابة عن رئي�س �لوزر�ء 
�ساح����ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل 
خليفة، موؤمتر �خلليج لالأحي����اء �لدقيقة و�الأمر��س 
�ملعدي����ة. م����ن جانب����ه، �أ�س����ار نائب رئي�����س جمعية 
�الأطب����اء ع�س����و �للجن����ة �لعلمية �ملنظم����ة للموؤمتر 
من����اف �لقحط����اين يف ت�رصيحات ل� “�لب����الد” �إلى �أن 
جلان �لتنظيم �أعدت برناجم����ا حافال ي�سم 9 ور�س 

عمل و�أكرث من 100 حما�رصة علمية.

واأكثـر من 100 حما�سرة مب�ؤمتر اخلليج... خالد بن عبداهلل: ور�ش   9

التنمية الب�سرية مرتبطة ب�سحة الإن�سان

• نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �فتتح موؤمتر �خلليج لالأحياء �لدقيقة و�الأمر��س �ملعدية	

• �إجابة �متحان منوذجية ملقرر �لريا�سيات 	

مليون دينار خلدمات بحرية يف “بابكو” دي�سمرب من  باملطار  ال�سيافة  �سالت  بحرين” تدير  “هال 

للمراحل الثالث... وميكن ت�سفحها بامل�بايل والكمبي�تر

“$” تن�سر اإجابات المتحانات النموذجية

فتح جمل�س �ملناق�سات و�ملز�يد�ت 
ي���وم �أم����س يف جل�ست���ه �الأ�سبوعي���ة 24 
مناق�سة عامة وحم���دودة، تابعة �إلى 13 

جهة حكومية. 
و�أظهرت �أحدث بيان���ات ن�رصت على 
موق���ع �ملجل����س �أن �أب���رز �ملناق�س���ات 
تع���ود ل�رصك���ة نف���ط �لبحري���ن “بابكو”، 
�الخت�سا�سية  بتوفري �خلدمات  وتتعلق 

يف �لغو����س وحم���ل �الأثق���ال �لبحرية يف 
مناطق �لعمليات بال�رصكة، تقدم �إليها 3 
عطاء�ت �أقلها بنحو 1.03 مليون دينار، 
يف ح���ن �أكره���ا بقر�ب���ة 3.85 ملي���ون 

دينار. 
وبل��غ �إجم��ايل �لعطاء�ت �ملقدم��ة 94 
عط���اء، فيما بلغ جمم�����وع �أقل �لعطاء�ت 
�ملقدم���ة نح���و 7.3 مليون دين���ار، ومت 

تعليق عطاءين تابعن جلهتن.

       زينب العكري من جزر اأمواج 
ك�س���ف �لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رصك���ة 
مط���ار �لبحرين حممد �لبنف���الح �أن �رصكة 
“ه���ال بحري���ن” �لتابعة ل�رصك���ة “با�س” 
مط���ار  يف  �ل�سياف���ة  �س���االت  �ستدي���ر 
�لبحري���ن �ل���دويل �عتبار� م���ن دي�سمر 
�ملقب���ل بعد �نتهاء عق���د �رصكة “مرحبا” 

�الإمار�تية. 
و�أ�س���اف �لبنفالح على هام�س �إطالق 
برناجمي “�أج���و�ء” و”حتلي���ق” �أم�س �أن 

تق���دمي �خلدم���ات �الأر�سي���ة يف �ملطار 
�جلدي���د �ل���ذي �سيت���م �فتتاح���ه مطل���ع 
�لعام 2020 �سيكون حت���ت �إد�رة �رصكة 
خدمات مط���ار �لبحرين “با����س”. ونفى 
وجود خطط لدخول م�سغل ثاٍن للخدمات 

�الأر�سية.
“�أجو�ء” و“حتليق”  ويهدف برناجما 
�إل���ى تطوير قطاع �لط���ري�ن يف �ململكة، 

ويخلق���ان جي���اًل جدي���د�ً لقي���ادة 
قطاع �لطري�ن �ملدين.

تز�منا مع بدء �متحانات منت�سف �لف�سل 
�لدر��س���ي �الأول باملد�ر����س، تن����رص �سفح���ة 
�لتعليم بجري���دة »�لبالد« و�سالت ملجموعة 
المتحان���ات  ومن���اذج  للمذ�ك���رة  مذك���ر�ت 

�سابقة مرفقة باأجوبتها �لنموذجية. 
وتع���ن �ملذكر�ت �لنموذجي���ة �لطالب 
للتمرن ب�سكل �أف�سل؛ ��ستعد�د� لالمتحانات 
باأنو�عه���ا. وقّدمت مدر�س���ة �أو�ل �الإعد�دية 
للبنن مذك���ر�ت و�متحان���ات �سابقة لالأول 
و�لث���اين و�لثال���ث �الإع���د�دي م���ع �الإجابات 
المتح���ان  �سوتي���ة  وملف���ات  �لنموذجي���ة 

�ال�ستماع بالعربي و�الإجنليزي.
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• �لطفل �ملرحوم	

م ن�سيحة تلف�نية للممر�سات احلب�ش ملدة اأق�ساها �سنة... الطبيب غادر وقدَّ

م دمه ودماغه فتويف اإدانة اأطباء اأهملوا عالج طفل... ت�سمَّ
�أد�نت حمكمة �بتد�ئية فريقا طبيا ومتري�سيا 
مب�ست�سف���ى خا�ص بالت���ورط بوفاة طف���ل ب�سبب 
ت�سخي����س وعالج خاطئ باحلب����س ملدد ترت�وح ما 

بن �سنة و�سهر.
وت�سب���ب الإهم���ال والعالج اخلاط���ئ يف هبوط 
�سغط دم �لطفل وت�سمم ميكروبي بالدم و�لدماغ.

وحكم���ت مببال���غ كفالة ترت�وح م���ا بن 500 
و50 دينار� الإيقاف �لتنفيذ.

�لعلم���ي  بالق�س���ور  �الأول  �لطبي���ب  و�أته���م 
�لعالج���ي، و�لثاين �أخل باملعاي���ري �لدولية لعملية 
�الإنعا�س، و�لثالث غادر �مل�ست�سفى دون �لك�سف 
عل���ى �لطف���ل، وتنا�س���ى �الأم���ر، وق���دم ن�سيح���ة 

للممر�سة بالهاتف.
و�أم���رت �ملحكم���ة �ل�سغرى �جلنائي���ة �لر�بعة 
باإحال���ة �لدع���وى للمحكم���ة �ملدني���ة �ملخت�س���ة؛ 

لتعوي�س ويل �أمر �لطفل �ملتوفى.
ومث���ل �أمام �ملحكم���ة 6 متهمن من �جلن�سية 
�الآ�سيوي���ة يعمل���ون مب�ست�سف���ى خا����س يق���ع يف 
حمافظ���ة �لعا�سم���ة، و�تهمته���م �لنياب���ة �لعامة 
بالت�سبب يف موت طفل نتيجة �إخاللهم مبا تفر�سه 

عليهم �أ�سول مهنتهم.
وقال و�لد �لطفل �ملتوفى بتحقيقات �لنيابة 
�لعامة �أن �بنه كان يعاين �رتفاعا يف درجة �حلر�رة، 
و�إثر ذلك نقله للم�ست�سفى �خلا�س، وح�رص �ملتهم 
�الأول )طبيب( وقا����س درجة حر�رة �ملجني عليه، 

9والحظ وجود �نتفاخ �أ�سفل عينه �ليمنى.
7

• جاللة �مللك م�ستقبال رئي�س �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة	

ال�سع�دية ترفع اأ�سعار جميع اأن�اع اخلام 
لآ�سيا يف دي�سمرب

�سمن  البحرين  يف  قان�نيني  م�ست�سارين   8
”Legal 500“ قائمة

الحتاد واحلالة اإلى ربع نهائي “اأغلى 
الك�ؤو�ش”
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رئي�س الوزراء يتلقى �شكر خادم احلرمني

توجيهات �شمو رئي�س الوزراء تطور اخلدمات ال�شحية

زيادة اإ�شهام القطاع العقاري يف االقت�شاد الوطني

اإجنازات �شمو رئي�س الوزراء مادة 
خ�شبة لل�شحافة وت�شتحق التوثيق

على التهنئة بنجاح زيارته رو�شيا

يف برقية �شكر تلقاها �شموه... ال�شالح: 

يف برقيتي �شكر ل�شمو رئي�س الوزراء... رئي�س “التنظيم العقاري” والرئي�س التنفيذي:

�شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة:

املنامة -بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف 
ق�رص ال�شافرية اأم����س، رئي�س اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة مريو�شالف اليت�شاك الذي يزور 
اململكة حالي���اً للم�شاركة يف املنتدى العاملي 

لرواد االأعمال واال�شتثمار 2017.
ورحب جاللة امللك مبريو�شالف اليت�شاك 
والوفد املرافق له، منوه���ا مب�شاركته يف هذا 
امللتق���ى املهم، م�شي���دا جاللت���ه بامل�شتوى 
املتق���دم من التن�شي���ق والتع���اون امل�شرتك 
ب���ن مملكة البحري���ن واجلمعي���ة العامة لالأمم 
املتح���دة يف جم���ال حتقي���ق اأه���داف التنمية 

امل�شتدام���ة، ودع���م ري���ادة االأعم���ال، وتعزيز 
النمو االقت�شادي واال�شتثماري.

واأك���د جاللت���ه اأن م���ا تتمي���ز ب���ه البحرين 
م���ن م���وارد وكف���اءات ب�رصي���ة وما توف���ره من 
بني���ة حتتية وبيئ���ة حمف���زة لري���ادة االأعمال 
واال�شتثمار جعل منها وجهة مف�شلة الأ�شحاب 
العاملي���ة يف خمتل���ف  امل�شاري���ع وال����رصكات 
املج���االت. ونوه جاللت���ه مبا حققت���ه اململكة 
م���ن اإجن���ازات رائ���دة يف جم���ال رب���ط اأهداف 
التنمية امل�شتدام���ة بريادة االأعمال واالبتكار، 
والت���ي جعل���ت منها منوذج���اً عاملي���اً يحتذى 
ب���ه يف اأغلب دول العامل، م�شي���داً جاللته بدور 

املراأة البحرينية وم�شاهمتها يف النه�شة التي 
ت�شهدها البحرين منذ عقود طويلة.

واأع���رب جاللة امللك ع���ن ترحيب اململكة 
العامل���ي  املنت���دى  يف  امل�شارك���ن  بجمي���ع 
ل���رواد االأعم���ال واال�شتثم���ار الذي���ن ميثلون 
90 دول���ة، موؤكداً حر����س البحرين على توفري 
بيئ���ة اقت�شادية جاذبة تعم���ل �شمن منظومة 
ت�رصيعية متقدمة ت�شم���ن تقدمي الت�شهيالت 
ودعم املب���ادرات وا�شتقط���اب اال�شتثمارات 

الداخلية واخلارجية على حد �شواء.
كم���ا اأكد جاللته خالل اللق���اء اأهمية الدور 
ال���ذي ت�شطلع ب���ه االأم���م املتح���دة يف تعزيز 

االأمن وال�شل���م واال�شتقرار االإقليمي والدويل، 
واإيج���اد احللول ملختلف الق�شايا وامل�شكالت 
العاملي���ة، متمني���ا جاللت���ه لرئي����س اجلمعية 
العام���ة لالأمم املتحدة التوفيق يف م�شوؤولياته 
ومهام���ه. من جانب���ه، اأ�ش���اد رئي����س اجلمعية 
العام���ة لالأمم املتح���دة بالروؤي���ة اال�شتثمارية 
واالقت�شادي���ة يف مملك���ة البحري���ن، وبدورها 
الري���ادي يف املنطقة، ودور امل���راأة البحرينية 
التاريخ���ي، وتقدمه���ا وم�شاركتها يف خمتلف 
واالقت�شادي���ة  ال�شيا�شي���ة  التنمي���ة  اأوج���ه 
واالجتماعي���ة يف البحري���ن، وم���ا حققت���ه م���ن 

اإجنازات يف املجاالت كافة.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة برقي���ة �شكر جوابي���ة من اأخي���ه عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودية خ���ادم احلرمن 
ال�رصيف���ن املل���ك �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 

�شع���ود ردا على برقية �شم���وه املهنئة بنجاح 
ال�رصيف���ن لرو�شي���ا  زي���ارة خ���ادم احلرم���ن 
االحتادي���ة ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية من 

معهد العالقات الدولية الرو�شي.
كم���ا ع���ر خ���ادم احلرم���ن ال�رصيف���ن يف 

برقيت���ه ع���ن خال�س �شك���ره وتقدي���ره ل�شمو 
رئي����س ال���وزراء على م�شاع���ر �شم���وه االأخوية 
ال�شح���ة  موف���ور  ل�شم���وه  متمني���ا  النبيل���ة، 
وال�شع���ادة، وململك���ة البحري���ن املزي���د م���ن 

التقدم واالزدهار.

املنام���ة -بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقي���ة �شكر م���ن وزي���رة ال�شح���ة فائق���ة ال�شالح 

رفع���ت فيها اأ�شم���ى اآيات ال�شك���ر والعرفان ل�شمو 
رئي�س الوزراء على توجيهات���ه باإعادة تنظيم وزارة 
ال�شحة، وتعين نخبة من الكفاءات الوطنية ل�شالح 

موا�شلة عطائها املخل�س يف القطاع ال�شحي.
واأك���دت الوزي���رة يف برقيته���ا اأن توجيه���ات 
�شموه ال�شديدة ودعمه الالحمدود �شاهم يف حتقيق 

االرتقاء بجودة وكف���اءة اخلدمات ال�شحية املقدمة 
للمواطن���ن، داعي���ة اهلل عز وج���ل اأن يحفظ �شموه، 

وي�شدد على طريق اخلري خطاه.

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقيت���ي �شكر وتقدير م���ن رئي�س جه���از امل�شاحة 
والت�شجي���ل العقاري، ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
التنظيم العقاري ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد 
اآل خليف���ة، والرئي�س التنفي���ذي ملوؤ�ش�شة التنظيم 

العق���اري ال�شي���خ حممد ب���ن خليفة بن عب���داهلل اآل 
خليف���ة؛ مبنا�شب���ة اإ�ش���دار عاه���ل الب���الد �شاح���ب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة ملر�شوم 
اإن�ش���اء موؤ�ش�شة التنظي���م العق���اري، وتعيينهما يف 
من�شبيهم���ا اجلديدي���ن، بع���د رفع جمل����س الوزراء 

هذين املر�شومن اإلى جاللته للت�شديق عليه.

وعاه���د ال�شيخ �شلمان بن عب���داهلل بن حمد اآل 
خليف���ة، وال�شي���خ حممد ب���ن خليفة بن عب���داهلل اآل 
خليف���ة، يف برقيتهما، �شمو رئي�س ال���وزراء بالعمل 
وتوجيه���ات  و�شيا�ش���ات  م�شاري���ع  تنفي���ذ  عل���ى 
جاللة املل���ك؛ لتحقيق خري ورفع���ة اململكة، وعلى 
تنفي���ذ ال�شيا�ش���ات احلكومي���ة الرامية اإل���ى تعزيز 

مكان���ة القطاع العقاري وتذلي���ل كل ال�شعاب على 
امل�شتفيدي���ن وامل�شتثمرين فيه، كما عاهدا �شموه 
على العمل على اخلطط املو�شوعة من جانب جمل�س 
ال���وزراء؛ لرف���ع وزيادة اإ�شهام القط���اع العقاري يف 
االقت�ش���اد البحرين���ي ليتبواأ املكان���ة الرفيعة بن 

دول املنطقة والعامل.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل م�شت�ش���ار �شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء �شمو ال�شيخ �شلم���ان بن خليف���ة اآل خليفة اأم�س 
الكات���ب ال�شحفي اأ�شام���ة املاجد الذي اأه���دى ل�شموه ن�شخة من 
كتاب���ه “االأمري خليفة ب���ن �شلم���ان... ق�شة قائ���د ووطن” الذي 
ت�شمن جمموعة مقاالت عن رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، تعك�س ر�شد ال�شحافة عموما 
وكتاب االأعم���دة خا�شة اإجنازات �شموه وقيادته للعمل احلكومي 

نحو حتقيق كل ما من �شاأنه رفعة الوطن وازدهار �شعبه.
 ويف اللق���اء، اأثن���ى �شم���و ال�شي���خ �شلم���ان ب���ن خليفة على 
اجلهد ال���ذي بذل���ه الكاتب ال�شح���ايف املاجد يف اإع���داد الكتاب 

القي���م وعل���ى اإ�شهاماته يف ال�ش���اأن االإعالم���ي وال�شحفي، موؤكدا 
�شم���وه اأن اإجنازات �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء التي 
طالت خمتل���ف امليادين واالأ�شعدة تعد م���ادة خ�شبة لل�شحافة 
وت�شتح���ق التوثي���ق، فهي حتك���ي تاريخ وطن واإجن���ازات قيادة 
و�شعب، منوها �شموه مبا ت�شمنه الكتاب من ر�شد �شحفي الأبرز 
اإجن���ازات �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س ال���وزراء، ودوره البارز يف 
م�شرية البناء والنه�شة. واأعرب املاجد عن �شكره وتقديره ل�شمو 
ال�شي���خ �شلمان بن خليفة اآل خليفة عل���ى دعم �شموه املتوا�شل 
لل�شحافة، وت�شجيعه الدائم لكت���اب االأعمدة؛ للم�شاركة الفاعلة 

يف امل�شرية الوطنية.

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
�شافارين؛  كارل����س  دولة دوميني���كا 
ب���الده،  ا�شتق���الل  ذك���رى  مبنا�شب���ة 
اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب تهانيه 
ومتنياته مبوف���ور ال�شح���ة والعافية 

لفخامته بهذه املنا�شبة الوطنية.
كم���ا بع���ث عاه���ل الب���الد برقية 
تهنئة اإلى رئي�س جمهورية بنما خوان 
كارلو����س فاري���ال؛ وذل���ك مبنا�شب���ة 
ذكرى ا�شتقالل ب���الده، اأعرب جاللته 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته 
مبوف���ور ال�شح���ة والعافية ل���ه بهذه 

املنا�شبة الوطنية.
وبعث جاللة املل���ك برقية تهنئة 
ميكروني�شي���ا  والي���ات  رئي����س  اإل���ى 
االحتادي���ة بي���رت كري�شتي���ان؛ وذلك 
ب���الده،  ا�شتق���الل  ذك���رى  مبنا�شب���ة 
اأعرب جاللت���ه فيها عن اأطيب تهانيه 
ومتنيات���ه لفخامت���ه مبوف���ور ال�شحة 

والعافية بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنام���ة- بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليف���ة برقية �شك���ر جوابية، م���ن رئي�س 
جمهورية ال�شن ال�شعبية ال�شديقة �شي 
جن بينغ، ردا على برقية جاللته املهنئة 
له مبنا�شبة جناح اأعم���ال املوؤمتر الوطني 
التا�ش���ع ع����رص للحزب ال�شيوع���ي ال�شيني 
واإع���ادة انتخابه اأمينا عاما للجنة املركزية 
للح���زب، اأعرب فيه���ا عن خال����س �شكره 
وتقديره جلاللة امللك على م�شاعر جاللته 
الطيب���ة النبيل���ة، متمني���ا جلاللت���ه واف���ر 
ال�شحة وال�شعادة ول�شعب مملكة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.
كما اأ�شاد الرئي�س ال�شيني يف برقيته 
بالعالقات الطيبة التي تربط بن البلدين 
وال�شعبن ال�شديقن يف املجاالت كافة. 

املنامة -بن���ا: تلقى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة، برقية �شك���ر جوابية 
من اأخي���ه رئي�س ال���وزراء الرتكي بن علي 
يل���درمي، ردا على برقية �شم���وه املهنئة 
اجلمهوري���ة  الإع���الن   94 ال����  بالذك���رى 

الرتكية.
يف  الرتك���ي  ال���وزراء  رئي����س  وع���ر 
برقيته ع���ن خال�س �شكره وتقديره ل�شمو 
رئي�س ال���وزراء على م�شاعر �شموه االأخوية 
النبيل���ة، متمني���ا ل�شم���وه موف���ور ال�شحة 
وال�شع���ادة ، وململكة البحري���ن و �شعبها، 

مزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة امللك يهنئ 
دومينيكا وبنما 

وميكروني�شيا

... وجاللته يتلقى 
�شكر الرئي�س 

ال�شيني  

�شمو رئي�س الوزراء 
يتلقى �شكر نظريه 

الرتكي  

اإجنازات بارزة يف ربط اأهداف التنمية امل�شتدامة بريادة االأعمال
جاللته موؤكًدا دور االأمم املتحدة يف تعزيز االأمن وال�شلم الدويل... جاللة امللك: 

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة	

• �شمو رئي�س الوزراء	

•  م�شت�شار �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال الزميل اأ�شامة املاجد	
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التنمية الب�رشية مرتبطة يف املقام الأول ب�سحة الإن�سان
افتتح موؤمتر اخلليج للأمرا�س املعدية نيابة عن �سمو رئي�س الوزراء... خالد بن عبداهلل:

بدور املالكي من فندق اخلليج 

نيابة عن رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة، افتتح نائب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء ال�سي���خ خال���د ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة اأم����س موؤمت���ر اخللي���ج للأحي���اء الدقيقة 
والأمرا����س املعدية يف دورته الثاني���ة، الذي تنظمه 
جمعي���ة الأطب���اء البحريني���ة، بالتعاون م���ع اجلمعية 
ال�سعودي���ة للأمرا�س املعدي���ة والكائنات الدقيقة، 

وجمعية الإمارات الطبية للأمرا�س املعدية. 
وبه���ذه املنا�سبة، رفع ال�سي���خ خالد بن عبداهلل 
جزي���ل ال�سكر والعرفان اإلى �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء عل���ى تكليفه افتت���اح املوؤمتر نيابة 
عن �سم���وه، م�س���راً اإل���ى اأن الرعاي���ة الكرمية التي 
يحظ���ى بها املوؤمت���ر من لدن �سموه توؤك���د ما يوليه 
�سمو رئي����س الوزراء من اهتم���ام بالقطاعني الطبي 
وال�سح���ي، بخا�س���ة واأن املوؤمتر يه���دف اإلى تبادل 
اخلربات ومناق�سة احل���الت الغريبة والنادرة وطرق 
علجها بح�سب املعاير العاملية واآخر ما تو�سل اإليه 

الطب احلديث يف هذا املجال. 
وق���ال: “اإن القي���ادة احلكيم���ة لعاه���ل الب���لد 
�ساح���ب اجللل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
وحكومت���ه برئا�س���ة �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة، وم�ساندة 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
بن حمد اآل خليفة، قد اأولت القطاع ال�سحي وكوادره 
اهتمام���اً خا�س���اً، ل�سيم���ا اأن جميع جم���الت التنمية 
الب�رشي���ة مرتبطة يف املقام الأول ب�سحة الإن�سان، فل 

تنمية ما مل يكن حمورها؛ الإن�سان �سليماً �سحياً”.
واأ�س���اف اأن احلكومة ملتزمة بربنامج عملها من 
حيث الرتقاء باخلدم���ات ال�سحية عرب ال�ستمرار يف 
و�سع وتطوير ال�سيا�سات ال�سحية ومتابعة تنفيذها 
والتاأكد م���ن ال�ستخدام الأمثل للم���وارد باأكرب قدر 
ممكن من الكف���اءة والفاعلية، لتعزي���ز �سحة الفرد 
واملجتمع، و�سمان توفر خدمات �سحية ذات جودة 
عالي���ة، منظمة ومتكامل���ة، وعادل���ة وم�ستدامة، ويف 

متناول جميع ال�سكان يف البحرين. 
واأع���رب عن ثقت���ه يف اأن يتو�سل ه���ذا املوؤمتر، 
ال���ذي ي�ستمر حت���ى 4 نوفم���رب اجلاري، اإل���ى نتائج 
وتو�سيات م���ن �ساأنها اأن ت�سه���م يف تعزيز مهارات 
الأمرا����س  مكافح���ة  جم���ال  يف  الأطب���اء  ومع���ارف 
وتزويده���م باأح���دث املعلومات الطبي���ة وال�سحية، 
ومبا يدعم جهود الرتقاء بالقطاع ال�سحي، وتقدمي 
اخلدم���ات ال�سحية والطبي���ة وفقاً لأرق���ى املعاير 
العاملية، مرحب���اً يف الوقت نف�سه بجميع امل�ساركني 
فيه من خارج البحرين، و�ساكراً كذلك جمعية الأطباء 
البحريني���ة على م���ا ت�سطلع به من جه���ود حثيثة يف 
�سبي���ل تنظيم ه���ذا املوؤمتر الذي يعك����س الهتمام 

والتقدم الذي ي�سهده القطاع ال�سحي يف اململكة. 

رفيع: المؤشرات تؤكد النجاح 
ب���دوره، اأك���د رئي�س جمعي���ة الطب���اء البحرينية 
حممد رفيع اأن البحرين حققت تطورا كبرا يف جمال 
الرعاي���ة ال�سحي���ة والطبي���ة، واأن النج���اح امل�سهود 
توؤكده املوؤ�رشات والتقارير العاملية املتخ�س�سة يف 
املجال، ولقد بذلك احلكومة جهودا حثيثة على مدى 
اأعوام طويلة من اأجل جتهي���ز البنية الطبية وتطوير 
اأنظمته���ا واإعداد وتاأهي���ل الك���وادر املخت�سة حتى 
و�سلت البحرين اإلى م�ستوى متقدم يف جمال تقدمي 

اخلدمات ال�سحية ي�ساهي امل�ستويات العاملية.
وق���ال رفي���ع اإن رعاي���ة �سم���و رئي����س ال���وزراء 
للموؤمت���ر دلي���ل اآخر يوؤك���د حر�س �سم���وه على جعل 
برامج الرعاية ال�سحية يف مقدمة اهتمامات احلكومة 
ونحن ن�سه���د كل يوم تو�سع���ا يف اخلدمات ال�سحية 
وبات���ت امل�ست�سفيات العام���ة واملتخ�س�سة ومراكز 
الرعاية ال�سحية الأولي���ة تغطي كل مناطق البحرين 
وه���ي جمهزة باأعل���ى م�ستوى من التقني���ات الطبية 

وتاأمني املعدات واللوازم اجلراحية والتاأهيلية.

 رئيس “األعلى للصحة” يشيد بالبحوث
من جانب���ه، اأ�ساد رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة 
ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة باملوؤمتر والأوراق 

العلمية التي �سيتم ا�ستعرا�سها.
واأ�س���ار اإلى اأن الأمرا����س املعدية كانت ت�سكل 
م�سكلة وحتدي للبحرين بال�سابق، ولكنها الآن مل تعد 
ت�س���كل اأي م�سكلة بعد الق�ساء عليها جميعا تقريبا، 
من خلل التطعيم وحماربة الأمرا�س، والتطوير الذي 
�سهدت���ه اخلدمات ال�سحية وتوفر احلكومة للأدوية 

احلديثة والناجحة يف الق�ساء عليها.
واأ�س���اف اأن التح���دي وامل�سكل���ة الت���ي تواج���ه 
البحري���ن حالي���ا ه���ي الأمرا����س املزمن���ة كال�سكري 
وال�سغ���ط التي زادت ن�سبتها يف الفرتة الأخرة على 

الرغم من جهود احلكومة املتوا�سلة للحد منها. 
 

الجالهمة: 30 ساعة تدريبية
اإل���ى ذلك، ك�سف���ت الرئي�س التنفي���ذي للهيئة 
الوطني���ة لتنظي���م املهن مرمي اجللهم���ة اأن الهيئة 
امل�سارك���ني  واملمار�س���ني  الأطب���اء  من���ح  ق���ررت 

باملوؤمت���ر 23 �ساعة تعليمية تدريبية �سمن �ساعات 
التعلي���م املهني الطبي، و�ستكون ال�ساعات معتمدة 

من الهيئة.
وبينت اأن الطباء العاملني يف خمتلف القطاعات 
الطبية يحتاجون اإلى 30 �ساعة تعليم م�ستمر �سنويا 

لكي يتم جتديد رخ�س العمل لهم.
واأو�سحت اأن ال�ساعات املعتمدة للمر�سني هي 
20 �ساع���ة تعليم م�ستمر �سنويا فق���ط، م�سيفة اأن 
مثل ه���ذه املوؤمترات تع���د فر�سة جي���دة للعاملني 
يف املج���ال للتوا�سل والتع���رف اإلى اآخر امل�ستجدات 
يف جم���ال عمله���م، بالإ�ساف���ة ال���ى تب���ادل اخلربات 
العلج���ات  اأح���دث  عل���ى  والتع���رف  واملعلوم���ات، 

والتطورات اجلراحية عامليا. 

المانع: صدى عالمي للمؤتمر
كم���ا اأك���د وكي���ل وزارة ال�سحة ولي���د املانع اأن 
هن���اك انعكا�سا مبا�رشا للموؤمتر على تطوير اخلدمات 
ال�سحي���ة يف البحري���ن ع���رب العتم���اد عل���ى البحوث 
الطبي���ة، م�سيف���ا اأن املوؤمت���ر ي�س���م جمموع���ة من 

اخلرباء و�سيخرج بتو�سيات مفيدة.
وذك���ر اأن ا�ست�ساف���ة البحرين للن�سخ���ة الثانية 
م���ن موؤمتر اخلليج للأمرا�س املعدية، وم�ساركة عدد 
كب���ر من اخلرباء كل ذلك يوؤكد اأن���ه اأ�سبح للموؤمتر 
�س���دى عامل���ي، مبينا اأن هن���اك بع����س املتحدثني 
ه���م يف امل�ست���وى اخلام�س عل���ى م�ست���وى العامل يف 
الأمرا����س املعدية ومعروفني عل���ى م�ستوى العامل، 
م�سيف���ا اأن امل�سارك���ة الكب���رة اأي�سا م���ن ال�رشكات 
العاملية للأدوية وحر�سها على احل�سور وال�ستثمار 
يف املوؤمت���ر دليل على اأهمية احل���دث الطبي الفريد 

من نوعه. 

القحطاني: برنامج حافل
كما اأ�س���ار نائب رئي����س جمعية الطب���اء، ع�سو 
اللجنة العلمي���ة املنظمة للموؤمتر مناف القحطاين يف 
ت�رشيحات ل���� “البلد” اإلى اأن جل���ان التنظيم اأعدت 
برناجم���ا علمي���ا حافل ي�سم 9 ور����س عمل واأكرث من 
100 حما����رشة علمية، وبحوث علمي���ة تعدت ال� 78 
ورقة، مقدم���ة من اأكرث من 70 متخ�س�سا، بالإ�سافة 

الى جل�سات نقا�س علمي���ة وعر�س ملحا�رشات مهمة 
ومتخ�س�س���ة يح�رشها اأكرث م���ن 600 خبر وخمت�س 

وم�سارك من مملكة البحرين ودول اخلليج والعامل.
واأ�سار القحطاين اإلى “احلر�س على ا�ستعرا�س 
كل امل�ستج���دات والإخط���ار الت���ي تواج���ه املنطق���ة 
والع���امل م���ن اأوبئ���ة واأمرا����س ميكروبي���ة م�ستجدة 
وط���رق مواجهتها، ومنها على �سبيل املثال ل احل�رش 
اجلراثيم املقاوم���ة للم�سادات احليوي���ة واأنواع من 

الفرو�سات الوبائية”.

نجاح المؤتمر األول 
من جهته، اأفاد رئي����س اللجان التنظيمية هايل 
العبديل ب���اأن املوؤمتر ثمرة لتع���اون بني العديد من 
اجلهات العلمي���ة واجلمعيات الإقليمي���ة والعاملية. 
وذك���ر اأن جن���اح املوؤمتر الأول يف دب���ي العام 2016 

كان دافعا قويا لل�ستمرار والتو�سع يف التعاون. 
واأ�سار اإلى اأن من اأهداف املوؤمتر دعم الكفاءات 
ال�ساب���ة يف جم���ال البح���ث العلمي واإتاح���ة التوا�سل 
مع علم���اء بارزين يف خمتل���ف التخ�س�سات الدقيقة 
لتحقي���ق التعاون امل�سرتك الذي ناأمل اأن يوؤدي اإلى 

رفع ن�سبة البحوث يف املنطقة واأهميتها العلمية.

جهود كبيرة
م���ن جانبها، اأك���دت رئي�س اجلمعي���ة ال�سعودية 
للإحي���اء الدقيق���ة الطبية والأمرا����س املعدية هدى 
بخ���اري اأن ا�ستم���رار التعاون العلم���ي واملعريف بني 
القطاع���ات ال�سحي���ة واجلمعي���ات العلمي���ة الطريق 

الأهم لفتح افاق املعرفة وجتاوز كل التحديات. 
وقال���ت اإنن���ا الي���وم وعرب ه���ذا اللق���اء ن�سارك 
الع���امل الطبي يف قيادة دفة اخلدمات الطبية وحتمل 
م�سوؤوليات���ه جتاه توفر خدم���ة طبية راقية للمجتمع 

املحلي والإقليمي والعاملي.

للموارد الأم��ث��ل  ال�ستخدام  عرب  تنفيذها  ومتابعة  ال�سحية  ال�سيا�سات  تطوير 

ال�����س��ح��ي��ة والطبية ال��رع��اي��ة  ال��ب��ح��ري��ن ح��ق��ق��ت ت��ط��ورا ك��ب��را يف جم���ال  رف��ي��ع: 

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء افتتح موؤمتر اخلليج للأحياء الدقيقة والأمرا�س املعدية	
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القائد العام: االرتقاء باملنظومات القتالية والتدريب الع�سكري

الق�ساء الع�سكري: حظر الن�رش عن اخللية االإرهابية

مريزا ي�سيد مب�ساريع “ESBI” العريقة

“االأعلى للبيئة”: تبادل اخلربات مع “طريق احلرير” 

دور بارز للجمعية االأممية يف دعم العمل اجلماعي
 �شموه اأ�شاد بالتعاون القائم يف تعزيز دور ريادة الأعمال... حممد بن مبارك: 

املنام���ة -بن���ا: ا�شتقب���ل نائب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شي���خ حممد بن مب���ارك اآل خليفة يف 
مكتبه بق����ر الق�شيبية رئي�س اجلمعية العامة للأمم 
املتح���دة مريو�شلف لجاك، بح�ش���ور م�شت�شار �شمو 
رئي����س جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة 
اآل خليف���ة ووزير اخلارجية ال�شي���خ خالد بن اأحمد اآل 
خليفة، مبنا�شبة م�شاركته يف املنتدى العاملي لرواد 
الأعمال وال�شتثمار املقام حتت رعاية رئي�س جمل�س 

الوزراء للمرة الثانية يف اململكة.
ويف اللق���اء، مت ا�شتعرا����س عدد م���ن الق�شايا 
الإقليمي���ة والدولي���ة حيث اأكد �شم���وه دور اجلمعية 
ال���دويل يف كل  العم���ل اجلماع���ي  العام���ة يف دع���م 
املجالت، كم���ا اأ�شاد �شم���وه بالتع���اون القائم بني 
منظمة الأم���م املتح���دة للتنمية ال�شناعي���ة ومملكة 

البحري���ن يف تعزيز دور ريادة الأعم���ال واملوؤ�ش�شات 
ال�شغ���رية واملتو�شط���ة مب���ا يحقق اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة. من جانبه، �شكر رئي����س اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء على 

ا�شتقبال���ه وترحيبه، معرباً عن �شعادته مب�شاركته يف 
اأعمال املنت���دى العاملي لرواد الأعم���ال وال�شتثمار 
ومب�شتوى التعاون القائم بني مملكة البحرين والأمم 

املتحدة.

•  �شمو نائب رئي�س الوزراء م�شتقبل، بح�شور م�شت�شار �شمو رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية، رئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة	

املنام���ة - بنا: تفق���د القائد العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�شري الرك���ن ال�شيخ خليفة 
ب���ن اأحم���د اآل خليفة اأح���د اأ�شلحة ق���وة دفاع 
البحري���ن. وا�شتم���ع اإل���ى اإيج���از ع���ن مراحل 
التطوي���ر والتقدم الت���ي ي�شهده���ا ال�شلح، 
وتابع مدى التاأهب القتايل والإداري والفني 
واإج���راءات العم���ل يف عدد من برام���ج الإعداد 
والتدريب؛ للوقوف عل���ى اجلاهزية القتالية 

والإدارية يف ال�شلح. 
وح���ث القائد العام لق���وة دفاع البحرين 
اجلمي���ع عل���ى اأداء الواجبات امل�شن���دة اإليهم 
بكل دق���ة واحرتاف وفعالي���ة، وامل�شي بكل 
ع���زم وتف���ان يف تنفي���ذ اخلط���ط الع�شكرية 
التطويرية تنفي���ذاً للتوجيهات ال�شديدة من 
عاه���ل الب���لد القائد الأعل���ى �شاحب اجلللة 

املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة. واأعرب 
القائد العام لقوة دفاع البحرين عن �شعادته 
بالروح املعنوي���ة العالي���ة والب�شالة الكبرية 
الت���ي مل�شه���ا يف رجال ق���وة دف���اع البحرين، 
والتي م���ن �شاأنه���ا الرتقاء مب�شت���وى نتائج 
الأداء للواجب���ات وامله���ام املوكل���ة لهم من 
خ���لل اخلط���ط والربام���ج التي ت�ش���ري عليها 
بخط���وات �ريعة وكب���رية ترتكز عل���ى اأرقى 
املنظوم���ات القتالي���ة واأح���دث التجهي���زات 
الإدارية ونظم التدريب الع�شكري املتقدمة.

واأثنى القائد الع���ام لقوة دفاع البحرين 
عل���ى اجلهود الطيب���ة التي يق���وم بها رجال 
قوة دف���اع البحري���ن ويقظته���م الدائمة مما 
يوؤك���د جاهزية رجال قوة دف���اع البحرين كل 
يف موقعه؛ للت�شحية والذود عن ثرى الوطن.

املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن رئي����س الق�ش���اء 
الع�شك���ري العميد حقوق���ي يو�شف فليفل اأن 
املحكم���ة الع�شكري���ة الكربى اأ�ش���درت قراراً 
اأم�س يت�شمن حظر ن�ر اأي معلومات اأو بيانات 
اأو اأخب���ار عن الق�شية رقم )1 اإرهاب/2017( 
واملت�شمن���ة حماكم���ة اأفراد اخللي���ة الإرهابية 
�ش���د  بعملي���ات  القي���ام  ا�شتهدف���ت  الت���ي 
ق���وة دف���اع البحري���ن، وذل���ك يف كل و�شائ���ل 
الإعلم املق���روءة اأو املرئي���ة اأو امل�شموعة اأو 
الإلكرتونية، من اأجل امل�شلحة العامة واحلفاظ 
عل���ى �شلمة الأدل���ة و�شمان ح���ق ال�شهود يف 
احلماية القانونية، عل���ى اأن ي�شتثنى من ذلك 

اجلهات التي �شي�رح لها من قبل املحكمة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل وزي���ر �شوؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�شني م���ريزا مبكتبه 
�شف���ري اإيرلندا املعتمد ل���دى مملكة البحرين 
املقي���م يف الريا����س جوزي���ف اأنت���وين كوتر 
 ESBI يرافق���ه كب���ار امل�شوؤولني م���ن �ركة
International الإيرلندية الرائدة يف جمال 

الكهرباء.
وخ���لل اللق���اء، مت ا�شتعرا�س العلقات 
الثنائية املتميزة ب���ني البلدين ال�شديقني، 
بالأخ����س يف جمالت الكهرباء واملاء والطاقة 

اآخ���ر  ا�شتعرا����س  مت  وكذل���ك  املتج���ددة، 
امل�شاري���ع الت���ي مت تنفيذها م���ن قبل �ركة 
ESBI، موؤك���داً دعم حكوم���ة مملكة البحرين 
قط���اع  يف  الأجنبي���ة  ال�شتثم���ارات  جلمي���ع 
الكهرب���اء واملاء والطاق���ة امل�شتدامة وياأتي 
هذا �شم���ن �شيا�ش���ة دعم وتوثي���ق التعاون 
م���ع القطاع اخلا�س.  واأ�ش���اد الوزير باجلهود 
امل�شتم���رة ل�رك���ة ESBI يف تنفي���ذ العديد 
م���ن امل�شاري���ع وال�شت�ش���ارات الهند�شية يف 

اململكة والتي متتد الى اأكرث من 40 عاماً.

املنامة - املجل�س الأعلى للبيئة: اجتمع 
نائب رئي����س املجل����س الأعل���ى للبيئة �شمو 
ال�شيخ في�شل بن را�شد بن عي�شى اآل خليفة، 
م���ع رئي�ش���ة منظم���ة الأم���م املتح���دة لطريق 
احلرير ال���ربي والبحري – احت���اد املدن دان 
ليناغ، على هام�س املنت���دى العاملي لريادة 
الأعمال وال�شتثمار 2017، والذي اأقيم حتت 
رعاية رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 

الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة.  
ومت خ���لل الجتماع، بح���ث �شبل توثيق 
التعاون وتب���ادل اخلربات ب���ني اجلانبني يف 
جم���ال حتفي���ز رواد الأعم���ال وال�شتثم���ار يف 
ال�شناعة النظيفة والطاقة املتجددة؛ بهدف 
املحافظ���ة على البيئة.  ح����ر الجتماع الوفد 
املراف���ق مع ليناغ واملكون من رئي�س اللجنة 
الريا�شي���ة يف منظمة الأم���م املتحدة لطريق 
احلرير ال���ربي والبحري يو ج���ن، والذي بحث 
م���ع �شمو ال�شيخ في�شل ب���ن را�شد اآل خليفة 
�شبل تعزيز التعاون الريا�شي واإمكان تنظيم 

الفعالي���ات امل�شرتك���ة ودع���م رواد الأعمال 
وال�شتثمار يف جمايل ال�شحة والريا�شة. 

كما التقى �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد 
اآل خليف���ة وف���دا م���ن اإقلي���م ب�شيليكات���ا يف 
اإيطاليا ممثلً برئي�س الإقليم موريتزيو بيتل. 
وخلل اللقاء، رحب �شموه برئي�س الوفد 
الإيطايل واحل�شور، وبحث معهم �شبل زيادة 
التع���اون وتب���ادل اخلربات ب���ني البلدين يف 

املجال البيئي. 
م���ن جانب���ه، اأع���رب بيت���ل ع���ن �شعادته 
به���ذه امل�شاركة، م�شريا اإل���ى الهتمام الذي 
تولي���ه مملكة البحرين يف دع���م رواد العمال 
وامل�شتثمري���ن، الأم���ر الذي �شيك���ون له بالغ 
الأثر يف حتقيق مزيد من الزدهار القت�شادي 
مبا فيه القت�ش���اد الأخ�ر، موؤكداً اأن اجلهود 
املبذول���ة يف تنظي���م هذا املنت���دى هي خري 
دلي���ل على ه���ذا الهتمام، كما اأ�ش���ار اإلى اأن 
عا�شم���ة الإقليم »مت���ريا« �شتك���ون عا�شمة 

الثقافة والرتاث الأوروبي للعام 2019. 

• يو�شف فليفل	

تكثيف البحوث الطبية ملواكبة التطورات الهائلة

البحرين ترحب باملنظمات االأممية وتلتزم باأهداف التنمية امل�ستدامة 

رعى حفل جائزة حممد بن عبداهلل للبحث العلمي... خالد بن عبداهلل: 

برنامج عمل احلكومة �شمم ليتما�شى مع اأهداف التنمية امل�شتدامة... خالد بن عبداهلل:

املنام���ة - بنا: دعا نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة املوؤ�ش�شات 
اإل���ى تكثي���ف  والتعليمي���ة املتخ�ش�ش���ة  ال�شحي���ة 
ا�شتثماره���ا يف البح���وث العلمي���ة الطبي���ة؛ لتك���ون 
مواكب���ة حلج���م التط���ور الهائ���ل الذي ي�شه���ده هذا 
القطاع الذي يعد اأحد اأهم مرتكزات وحماور التنمية 
الب�رية من جه���ة، ومبا يلبي حملي���اً الأولويات التي 
ت عليها الإ�شرتاتيجي���ة الوطنية للبحث العلمي  ن�شَّ

.2024 – 2014
كم���ا دعا اإلى تعميم ما تخل�س اإليه تلك البحوث 
م���ن نتائ���ج وتو�شي���ات على نح���و ي�شه���م يف خدمة 
الب�رية جمعاء من حيث الوقاية والعلج، وذلك بنقل 
عملي���ة جتريبه���ا وتطبيقها م���ن امل�شت���وى املحلي 
اإل���ى امل�شتوى العامل���ي عرب ال�شتف���ادة مما تتيحه 
الدوريات العلمية العاملية املتخ�ش�شة من ف�شاءات 
رحبة للن�ر؛ ل�شمان و�شولها اإلى اأكرب قدر ممكن من 
العاملني يف احلقل ال�شحي يف خمتلف اأ�شقاع العامل.
ج���اء ذلك ل���دى رعايت���ه احلفل ال�شن���وي العا�ر 
جلائ���زة ال�شيخ حممد ب���ن عب���داهلل اآل خليفة للبحث 
العلمي للعام 2016، ال���ذي نظمته م�شاء اأم�س جملة 
البحري���ن الطبي���ة التابع���ة مل�شت�شف���ى املل���ك حمد 
اجلامع���ي، بح�شور رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�شحة 
رئي����س اجلائ���زة، الفريق طبي���ب ال�شي���خ حممد بن 
عبداهلل اآل خليف���ة، ووزيرة ال�شح���ة فائقة ال�شالح، 
وقائد م�شت�شفى املل���ك حمد اجلامعي، اللواء طبيب 
ال�شي���خ �شلمان ب���ن عطية اهلل اآل خليف���ة، وعدد من 

كبار امل�شوؤولني ذوي العلقة واملدعوين.
وبه���ذه املنا�شبة، فق���د اأ�شاد ال�شي���خ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة بجائزة ال�شيخ حمم���د بن عبداهلل 
اآل خليف���ة للبح���ث العلم���ي، كونها واحدة م���ن اأهم 
املب���ادرات املتخ�ش�ش���ة الت���ي تعن���ى بالبح���ث يف 
املجالني الطبي وال�شح���ي، و�شاهمت على مدى 10 
دورات لها يف تر�شي���خ اأهمية مفهوم البحث العلمي 
حملي���اً، الأمر ال���ذي يوؤكده اطراد ع���دد الباحثني من 

الأطب���اء واملتخ�ش�ش���ني الذي���ن ي�شارك���ون �شنوياً 
مبجهوداتهم البحثية القيمة.

وق���ال: “تت�رف ه���ذه اجلائزة باأن حتم���ل ا�شماً 
عزي���زاً علينا، وهو ا�شم ال�شي���خ حممد بن عبد اهلل اآل 
خليفة، ال���ذي وبف�شل توجيهات القي���ادة احلكيمة 
ودع���م احلكومة، �شاه���م جنباً اإلى جنب م���ع الكوادر 
الطبي���ة التي زامله���ا وتلك الت���ي اأ����رف عليها، يف 
تطوير وحت�شني ج���ودة املنظومة ال�شحية يف مملكة 
البحرين ط���وال حياته املهنية الت���ي كانت ول تزال 
ب�شمت���ه وا�شحة واأثره ملمو�س فيه���ا، وما اأدل على 
ذلك من نظام ال�شمان ال�شحي الذي نرتقب تنفيذه 

بعد اإقراره واإنهاء دورته الت�ريعية”.
كم���ا اأثنى على ه���ذه املمار�ش���ة املتقدمة التي 
مهدت لها الطريق لرتى النور جملة البحرين الطبية 
امل�شتمرة يف ال�شدور وب�ش���كل دوري منذ نحو اأربعة 
عق���ود، موجه���اً يف الوق���ت نف�ش���ه �شك���ره وتقديره 
للقائم���ني على هذه املجلة من طاقم حتريري وفني 

واإداري من داخل البحرين وخارجها.
وتاأ�ش�ش���ت جائ���زة ال�شي���خ حمم���د ب���ن عبداهلل 
اآل خليف���ة للبحث العلم���ي يف الع���ام 2012؛ بهدف 
ت�شجيع البحوث الطبية وال�شحية يف البحرين والعامل 
العرب���ي، واختيار جلن���ة من اخلرباء الذي���ن يقومون 
برت�شي���ح املتميز من املن�شور منه���ا مبجلة البحرين 

الطبية للفوز بهذه اجلائ���زة املرموقة وفقاً ملعايري 
وا�شرتاط���ات حم���ددة. علماً باأن جمي���ع البحوث التي 
يتم ن�ره���ا يف املجلة موؤهلة للف���وز باملبالغ املالية 
الت�شجيعية التي يتم ر�شدها �شنوياً للفائزين بهذه 
اجلائزة. وخلل احلف���ل، األقى رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�شحة رئي����س اجلائزة، الفريق طبيب ال�شيخ حممد 
بن عبداهلل اآل خليفة، كلمة توجه فيها بجزيل ال�شكر 
اإل���ى ال�شيخ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة على تف�شله 
برعاية احلف���ل ال�شنوي للجائزة لهذا الع���ام، موؤكداً 
يف الوقت نف�شه اأهمي���ة الدفع بعزمية اأكرب يف جمال 
البحوث الطبية، ذلك اأن البحرين – وعلى مدى اأربعة 
عقود – قد �شهدت تطوراً كبرياً يف اخلدمات الطبية.
وق���ال: “اإن ما يجعلنا متطلع���ني بعني التفاوؤل 
اإل���ى م�شتقب���ل البح���ث العلمي يف املج���ال الطبي يف 
البحري���ن هو الكوادر الب�ري���ة التي منتلكها، وتفهم 
اجلامعات واملوؤ�ش�ش���ات التعليمية املتخ�ش�شة اإلى 
اأهمي���ة البحوث التي له���ا مردود كبري عل���ى درا�شة 
الأو�ش���اع ال�شحي���ة املحلية، وطرق تق���دمي اخلدمة، 

وحوكمتها ل�شمان جودتها”.
بعده���ا، تف�ش���ل ال�شي���خ حممد بن عب���د اهلل اآل 
خليف���ة بتكرمي وتهنئة الفائزي���ن باجلائزة، والذين 
تناول���ت بحوثهم درا�شة خمتل���ف الأمرا�س املنت�رة 

حملياً كال�شكلر، وال�شكري، وال�رطان باأنواعه.

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شي���خ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة الت���زام البحرين 
 ،2030 امل�شتدام���ة  التنمي���ة  باأه���داف  واهتمامه���ا 

وترحيبها مبنظمات الأمم املتحدة على اأر�شها.
جاء ذل���ك لدى ا�شتقبال ال�شيخ خالد بن عبداهلل 
بق����ر الق�شيبية اأم�س رئي����س اجلمعية العامة للأمم 
املتح���دة مريو�ش���لف لجاك؛ مبنا�شب���ة م�شاركته يف 
املنت���دى العاملي لرواد الأعم���ال وال�شتثمار 2017 
املقام حت���ت رعاية رئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليفة، وذلك 
بح�شور وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 
اآل خليفة، ووزير ال�شناع���ة والتجارة وال�شياحة زايد 
الزياين. كما ح�ر اللقاء رئي�س جمل�س �شيدات الأعمال 
العرب رئي����س الحتاد العرب���ي الإفريقي ل�شاحبات 
الأعم���ال ال�شيخ���ة ح�ش���ة �شع���د العب���داهلل ال�شباح، 
واملن�ش���ق املقيم للأم���م املتحدة واملمث���ل املقيم 
لربنام���ج الأمم املتح���دة الإمنائي، اأم���ني ال�رقاوي، 
ورئي����س مكت���ب تروي���ج ال�شتثم���ار والتكنولوجي���ا 
مبنظم���ة الأم���م املتح���دة للتنمية ال�شناعي���ة ها�شم 
ح�ش���ني، وعدداً من قادة وخرباء ري���ادة الأعمال على 
م�شتوى العامل الذين وجهوا �شكرهم وتقديرهم اإلى 
�شمو رئي�س الوزراء على تف�شل �شموه برعاية اأعمال 
املنت���دى. ويف م�شته���ل الجتماع، نق���ل ال�شيخ خالد 
بن عبداهلل اآل خليف���ة حتيات �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى لج���اك وامل�شاركني يف املنتدى، 
متمنياً لهم طيب الإقام���ة يف مملكة البحرين. وقال: 
“يعك�س احت�شان مملك���ة البحرين املنتدى العاملي 

لرواد الأعم���ال وال�شتثمار حر����س القيادة احلكيمة 
لعاه���ل البلد �شاحب اجلللة املل���ك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة، وحكومت���ه برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي����س الوزراء، وم�شان���دة ويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأمري �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة، 
عل���ى رع�ي���ة كل ن�س�ط �أممي من �س�أن���ه �أن ي�سهم يف 
حتقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة”. واأ�ش���ار اإلى 
اأن برنام���ج عمل احلكوم���ة 2015 – 2018 واخلطط 
والإ�شرتاتيجيات الوطني���ة الأخرى مت ت�شميمها مبا 
يتما�ش���ى مع اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030؛ كون 
تل���ك الربام���ج احلكومية املحلي���ة واأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة تلتقيان يف حم���ور واحد م�ش���رتك، وهو 
تعزي���ز دور الإن�شان املواطن الذي هو اأ�شا�س وعماد 
كل تنمي���ة. من جانب���ه، اأعرب لج���اك، ورواد الأعمال 

ع���ن �شكرهم وتقديرهم للبحري���ن – قيادة وحكومة 
و�شعباً – على ما توليه من حر�س واهتمام بالأن�شطة 
والفعالي���ات الأممية التي ت�شعى اإلى حتقيق اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدام���ة، م�شريي���ن اإل���ى اأن رعاية �شمو 
رئي�س الوزراء للمنتدى كان لها اأكرب الأثر يف اإجناحه 
وا�شتقطاب اأكرث من 1000 م�شارك من رواد الأعمال 
ميثل���ون 90 دول���ة. كم���ا اأع���رب لج���اك ع���ن �روره 
بقي���ام وزي���ر اخلارجية بالتوقي���ع على اتف���اق اإطار 
ال�راكة الإ�شرتاتيجي���ة بني مملكة البحرين ووكالت 
الأمم املتحدة مع املن�ش���ق املقيم للأمم املتحدة يف 
البحري���ن وممثلني ع���ن 16 وكالة مقيم���ة واإقليمية 
ملنظم���ة الأمم املتحدة، يف خطوة غ���ري م�شبوقة على 
م�شتوى املنطقة تعك�س حر����س اجلانبني امل�شرتك 
عل���ى تطوير التعاون القائ���م بينهما من خلل برامج 

ومبادرات طموحة.

• نائب رئي�س الوزراء يرعى احلفل بح�شور رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة رئي�س اجلائزة	

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء م�شتقبل رئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة	
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اإزالــــــــة “ال�شكـــــراب” م�شـــــ�ؤوليـــــة م�شـتـركــــــة
يد “البلدية” ال ت�صفق لوحدها... بوحمود لـ “$”:

اأكــــد رئي�س جمل�ــــس بلــــدي ال�صمالية حممد 
بوحمود اأن م�صوؤولية معاجلــــة انت�صار ال�صيارات 

اخلردة يف املحافظة هي م�صوؤولية م�صرتكة.
ولفــــت بوحمود اإلى اأنه لي�ــــس �صحيًحا اإلقاء 
اللوم علــــى البلدية فقط، وحتميلهــــا م�صوؤولية 
انت�صــــار مثل هذه الظاهرة وعــــدم التعامل معها 
بال�صكل املطلوب، اإذ اإن هناك جهات عدة ينبغي 
اأن ت�صــــرتك معهــــا يف حتمــــل هــــذه امل�صوؤولية، 
كاملحافظــــة، واإدارة املــــرور، واملجل�ــــس االأعلى 
للبيئــــة، ووزارة ال�صحــــة، وغريها مــــن اجلهات، 
اإلــــى جانــــب امل�صوؤولية االجتماعيــــة للمواطنني 

واملقيمني.
وبــــنينّ اأن اململكــــة ال تعاين مــــن اأي خلل يف 
الت�رشيعــــات املنظمــــة الآليات التعامــــل مع مثل 
هذه الظاهــــرة، واإمنا امل�صكلــــة االأ�صا�س تتمثل 
يف تقاذف اجلهــــات ذات العالقة امل�صوؤولية عن 

معاجلة هذا امللف بني بع�صها البع�س.
واأ�صار اإلى اأننا اليوم نعاين من اأزمة مواقف 
�صيــــارات، ولذلك ينبغــــي اأن تتو�صــــل االأجهزة 

التنفيذيــــة املعنيــــة، الآليــــة ت�ــــرشع مــــن عمليــــة 
التخل�ــــس مــــن ال�صيارات اخلــــردة، اإذ اإن احلل ال 
يتمثل يف توفري موقع لتجميــــع تلك ال�صيارات، 

بقــــدر احلاجة اإلــــى اإيجاد اآلية وا�صحــــة ت�رشع من 
عملية التخل�س من هذه ال�صيارات.

علــــى  ال�صــــوء  ت�صليــــط  ب�ــــرشورة  ونــــونّه 

هــــذه امل�صكلــــة، وااللتــــزام بتطبيــــق القوانني 
والت�رشيعــــات املعنية باإزالتهــــا، من خالل بيعها 
يف املــــزاد بعد انق�صاء املــــدة امل�صموحة لذلك، 

وعــــدم االكتفــــاء بر�صــــد وتكدي�ــــس ال�صيارات، 
وو�صــــع خطــــة زمنية حازمــــة للق�صــــاء على هذه 

الظاهرة.
وذكر اأن املجل�س عقد 3 اجتماعات، 2 منها 
مــــع البلديــــة ال�صمالية وواحــــد بح�صــــور االإدارة 
العامــــة للمرور، دون اأن توؤتــــي هذه االجتماعات 
ثمارها على الواقع العملــــي، حيث تتحمل دائًما 

البلدية امل�صوؤولية وحدها يف نهاية املطاف.
واأمــــا ب�صــــاأن اآخــــر امل�صتجــــدات حــــول هــــذا 
املو�صــــوع مــــع البلدية، فبــــني اأنه جــــرى تزويد 
وت�صجــــري  تزيــــني  م�صتجــــدات  باآخــــر  املجل�ــــس 
م�صتودع ال�صيارات، بهدف اإعطاء �صورة جمالية 
للموقع، اإلــــى جانب تو�صيل التيــــار الكهربائي 

للموقع.
ولفت اإلــــى اأنه مت التوا�صــــل والتن�صيق مع 
اإدارة �صوؤون الرتاخي�س باالإدارة العامة للمرور.

واأ�صــــاف اأنــــه مت االتفــــاق مــــع البلدية على 
�ــــرشورة تخ�صي�س قطعــــة اأر�س اأخــــرى مبنطقة 
ع�صكــــر ليتــــم جتميــــع كافــــة �صيــــارات اخلــــردة 
فيها، بحيث تكون بعيــــدة عن االأحياء ال�صكنية، 
ولتفادي م�صكلة تكد�صها يف امل�صتودع احلايل.

• جانب من اإحدى حمالت اإزالة �صيارات اخلردة بال�صمالية	 • حممد بوحمود	

�شيد علي املحافظة

ـــى الـــظـــاهـــرة ــــة لـــلـــقـــ�ـــصـــاء عـــل ــــازم ـــيـــة ح و�ــــصــــع خـــطـــة زمـــن

ت�قيــع اأول ميثــاق �رشف اإعالمـــي يف عمـــان
برعاية وزير اإعالم ال�صلطنة عبداملنعم احل�صني

واالإعالميـــة  ال�صحافيـــة  املوؤ�ص�صـــات  وقعـــت 
العاملـــة يف �صلطنة عمان اأم�س، على اأول ميثاق �رشف 

ر للمبادئ واحلقوق والواجبات. اإعالمي يوؤطنّ
ويحتـــوي امليثاق علـــى ديباجة ومبـــادئ عامة، 
وحقـــوق وواجبـــات مهنية ت�صاهـــم يف حتديد الكثري 
مـــن معامل امل�صرية ال�صحافيـــة، ومثل توقيع ممثلي 
و�صائـــل االإعـــالم على امليثـــاق التـــزام ال�صحافيني 
يف تلـــك املوؤ�ص�صات باملبادئ االأخالقيـــة الواردة به 

واملوافقة عليها �صمنيًّا.
ومت ذلـــك يف افتتـــاح املوؤمتـــر العلمـــي الدويل 
الثاين لق�صم االإعالم بجامعة ال�صلطان قابو�س والذي 
حمـــل عنوان “املجتمـــع العربي و�صبـــكات التوا�صل 
االجتماعـــي يف عـــامل متغري” الـــذي تنظمـــه اجلامعة 
وجمعيـــة ال�صحفيني العمانية برعاية وزير االإعالم يف 

�صلطنة عمان عبداملنعم احل�صني.
وبهذه املنا�صبة، قـــال احل�صني “غالًبا ما تكون 
مواثيق ال�رشف ا�صرت�صاديـــة يف املقام االأول ت�صاعد 
االحتـــكام  يف  االإعالميـــة  باملوؤ�ص�صـــات  املهنيـــني 
وت�صاعد �صناع القرار يف تاأطري تعاملهم مع زمالئهم 
يف املهنـــة وم�صادرهـــم”. مـــن جهتـــه، اأو�صح ع�صو 
جمل�ـــس اإدارة جمعية ال�صحفيـــني العمانية، ورئي�س 
جلنة احلريات و�صوؤون الع�صوية واأحد امل�رشفني على 
اإعداد الوثيقـــة واالأمني امل�صاعد باحتاد ال�صحفيني 
د امل�صار  العـــرب �صـــامل اجلهـــوري اأن الوثيقة حتـــدنّ
الـــذي يتعرف فيه ال�صحفي على املبادئ والواجبات 

ا عما �صبق”. واحلقوق ب�صكل اأو�صح جدًّ
واأ�صار اإلى اأن هـــذه الوثيقة ا�صرت�صادية �صوف 
تنتقل اإلـــى االإلزامية بعد اعتمادهـــا لتكون مرجعية 

ق�صائية ت�صاعد يف حل الكثري من االأمور.

• جانب من التوقيع	

�شهادة الثناء 2017 منح “ال�شداقة البحرينية اليابانية” 
تكرمًيا جلهودها يف تقوية العالقات 

املنامة - جمعية االأعمـــال وال�صداقة البحرينية 
وال�صداقـــة  االأعمـــال  جمعيـــة  ح�صلـــت  اليابانيـــة: 
البحرينية اليابانية على جائزة الثناء لعام 2017 من 
وزارة اخلارجيـــة اليابانية، وقد مت قراءة ر�صالة وزير 
اخلارجيـــة فوميو كي�صيدا من ِقبـــل ال�صفري الياباين 
يف البحريـــن كيو�صي اأ�صاكو، وذلك يف فعالية خا�صة 
للتكـــرمي اأُقيمت يف فنـــدق الدبلومـــات البحرين يف 
اأكتوبـــر املن�رشم. ُتعطى هذه ال�صهـــادة للموؤ�ص�صات 
واالأفراد املميزين وهي ال�صهادة االأولى التي ُتعطى 

جلهة بحرينية يابانية يف تاريخ البحرين.
وُمنحت جلمعيـــة االأعمال وال�صداقـــة البحرينية 
اليابانية تكرمًيا جلهود اجلمعية يف تقوية العالقات 
بـــني البلديـــن يف جماالت التجـــارة والثقافـــة وعمل 
الفعاليـــات التي جتمع بني اأفـــراد البلدين وتكوين 

ال�صداقات لل�صعوب. 
هـــذا، وت�صعى اجلمعية متمثلـــة مبجل�س اإدارتها 
يف عمل الفعاليات واالأن�صطة يف خمتلف املجاالت من 
اأجل عمليـــة التعاون بني البلديـــن وال�صعبني وذلك 

بدعم من ال�صفارة اليابانية واخلارجية البحرينية.
كمـــا يتقـــدم رئي�ـــس اجلمعيـــة باالإنابـــة نا�ـــرش 
العري�س وعن جمل�س االإدارة وجميع االأع�صاء باأ�صمى 
التهاين اإلى عاهـــل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ورئي�ـــس الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللكـــي االأمـــري خليفة بـــن �صلمـــان اآل خليفة وويل 
العهـــد نائـــب القائد االأعلـــى النائـــب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �صاحـــب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 
بـــن حمد اآل خليفة على هـــذا االإجناز ململكة البحرين 

متمنني دوام التقدم واالزدهار ململكتنا الغالية.
ُيذكـــر اأن جمعية االأعمال وال�صداقـــة البحرينية 
اليابانيـــة تاأ�ص�صـــت يف عـــام 2008 علـــى يـــد رجال 

اأعمال بارزين من البحريـــن واليابان، برئا�صة مبارك 
كانو ونائبه نا�رش العري�س وبرئا�صة فخرية من �صمو 
ال�صيـــخ علي بن خليفـــة اآل خليفـــة، وداأبت اجلمعية 
ا  يف تنظيـــم الفعاليـــات امل�صتمـــرة املتعلقـــة حر�صً
علـــى ال�صعـــي على نهـــج حكومـــة البحريـــن متمثلة 
بقيادتهـــا الر�صيدة يف توطيـــد العالقات بني الدول 
وجعـــل مملكة البحريـــن البلد املثـــايل للم�صتثمرين 

والوافدين للمملكة. 

�شفارة الإمارات حتتفل بـ “ي�م العلم”

حلقة ح�ارية مبنا�شبة ي�م املراأة 

االإمـــارات  دولـــة  �صفـــارة  احتفلـــت 
العربيـــة املتحـــدة لدى مملكـــة البحرين 
اأم�س بـ “يوم العلم” بناء على توجيهات 
نائـــب رئي�ـــس دولـــة االإمـــارات، رئي�ـــس 
جمل�س الوزراء، حاكم دبي �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم باعتماد 
“يوم العلم” كمنا�صبة وطنية، بالتزامن 
مع ذكـــرى تـــويل رئي�س دولـــة االإمارات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان مقاليد احلكم.

املنامة – االحتاد الن�صائي: ينظم االحتاد 
الن�صائي البحريني حلقة حوارية مبنا�صبة يوم 
املـــراأة البحرينيـــة الـــذي ي�صـــادف االأول من 
دي�صمـــر، والـــذي يحتفي هذا العـــام باملراأة 
املهند�صة. تقام احللقة احلوارية حتت �صعار 
املـــراأة املهند�صة بني املا�صـــي وامل�صتقبل 
املاأمول )جتارب، حتديـــات، ق�ص�س جناح(، 
وذلك  ع�ـــرش يوم الثالثـــاء 28 ال�صهر اجلاري 

مبقر جمعية رعاية الطفل واالأمومة.
يتحـــدث يف احللقـــة احلواريـــة عـــدد من 
املهند�صـــات البحرينيـــات، وهـــن كالتـــايل: 
رئي�صـــة االحتـــاد الن�صائـــي البحرينـــي بدرية 
املـــرزوق، ورئي�صة جمعية فتـــاة الريف �صبا 
الع�صفـــور، وعفـــت ر�صـــا وبتـــول عبدالعال 
وراويـــة املناعي، وغادة املـــرزوق و�صهربان 

خمي�س، وعائ�صة اإبراهيم وابت�صام زيد. 
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امتحانات المنتصف

•التعليم جانب من معر�ض اجلامعات الربيطانية املقام 	
بجامعة البحرين اأم�ض

ا�صتحداث تخ�صـ�ص فرعـي للأر�صـاد اجلويـة بجامـعـة الـبـحـريـن
حمطة اجلامعة والتعاون مع “املوا�سالت” �سيفيدان “دكتواره البيئة” 

وّقع وكي���ل الوزارة ل�س���وؤون الطريان املدين 
حمم���د الكعب���ي، ورئي����ض جامعة البحري���ن ريا�ض 

حمزة مذكرة تفاهم.
واتف���ق الطرف���ان على تعزيز اأوا����ر التعاون 
والبحثي���ة  والعلمي���ة،  الأكادميي���ة،  يف املج���الت 
والتدريبي���ة ملنت�سبي الطرف���ن، ودعم م�روعات 
التخ���رج باجلامعة وامل�روعات البحثية مبا يف ذلك 
التخ�س�س���ات الفرعية، وتوفري بيئ���ة تدريبية يف 
اإدارة الأر�س���اد اجلوية للطلب���ة ذوي التخ�س�سات 

ذات العالقة.
ومن اأب���رز بنود املذك���رة ا�ستح���داث برنامج 

التخ�س�ض الفرعي يف الأر�ساد اجلوية �سمن برامج 
ق�سم الفيزي���اء والتن�سيق بينهما ب�ساأن املقررات 
الت���ي يج���ب طرحه���ا �سم���ن التخ�س����ض الفرعي 
يف الأر�س���اد اجلوي���ة، وتوف���ري البيان���ات اخلا�سة 
بالأح���وال اجلوي���ة كذل���ك عم���ل الور����ض العلمية 
وال���دورات والندوات وامللتقي���ات �سواء من خالل 
املق���ررات ذات العالقة اأو من خالل اأن�سطة الكلية 
املختلف���ة، والتع���اون يف جم���ال تطوي���ر الأنظم���ة 
املوجودة يف اإدارة الأر�ساد اجلوية والتن�سيق بن 
الطرف���ن لربط حمط���ة جامعة البحري���ن لالأر�ساد 

اجلوية بنظام اإدارة الأر�ساد اجلوية.

وقال وكيل الوزارة ل�س���وؤون الطريان املدين 
ب���اأن ه���ذا التف���اق ميث���ل نقل���ة نوعي���ة يف جمال 
التخ�س����ض العلم���ي والأكادمي���ي يخ���دم جمي���ع 

الأطراف.
و����ّرح رئي����ض جامع���ة البحرين ب���اأن اجلامعة 
طرح���ت ه���ذا العام برناجم���اً جديداً عل���ى م�ستوى 
الدكت���وراه ع���ن البيئ���ة والتنمي���ة وامل�ستدام���ة، 
ول�س���ك اأن اإقام���ة حمط���ة لالأر�س���اد اجلوي���ة يف 
اجلامعة، والتعاون م���ع وزارة املوا�سالت �سيكون 
ل���ه اأثر مهم يف رفد هذا الربنامج، وغريه من برامج 

علمية ذات �سلة.

“$” تن�رش اإجابات االمتحانات النموذجية
للمراحل الثالث... وميكن ت�سفحها باملوبايل والكمبيوتر

تزامن���ا مع ب���دء امتحان���ات منت�س���ف الف�سل 
الدرا�س���ي الأول باملدار�ض، تن����ر �سفحة التعليم 
بجري���دة “الب���الد” و�س���الت ملجموع���ة مذك���رات 
�سابق���ة مرفق���ة  للمذاك���رة ومن���اذج لمتحان���ات 

باأجوبتها النموذجية.
و�ستعن هذه املذك���رات النموذجية الطالب 
للتم���رن ب�س���كل اأف�س���ل؛ ا�ستع���دادا لالمتحانات 

باأنواعها.
للبن���ن  الإعدادي���ة  اأوال  مدر�س���ة  وقّدم���ت 
مذكرات وامتحانات �سابقة لالأول والثاين والثالث 
الإعدادي مع الإجابات النموذجية وملفات �سوتية 

لمتحان ال�ستماع بالعربي والإجنليزي.

و�سلة من���اذج المتحان���ات واأجوبتها كالآتي: 
 ،)www.bit.ly/awalfirst( اإع���دادي  الأول 
www.bit.ly/awalse c اإع���دادي  )االث���اين 
www.bit.ly/( اإع���دادي  والثال���ث   ،)ond

.)awalthird
واأتاح مرك���ز م�سادر التعل���م مبدر�سة النعيم 
الثانوي���ة خدمة الإجاب���ات النموذجي���ة لالمتحانات 
النهائية ال�سابقة على جهاز التلفون اأو الكمبيوتر 
https://www.dropbox.( :عرب الرابط الآتي
com/sh/ppx5abx19pwpjov/AADc

.)DJ6X_buYrXIVfj6MFbXLba?dl=0
اأما مدر�سة التع���اون الثانوية للبنن، فمررت 
امل�ست���وى  كالآت���ي:  امتحان���ات  و�سل���ة  للطلب���ة 
https://www.dropbox.com/( الأول: 

sh/6tb176sbo6s8qwl/AAB2oMJCKc
 ،)huMziKUZNALjOusa

https://www.( الث���اين:  وامل�ست���وى 
dropbox .com/sh/w2p8ko9mxzc
tyqdt/AADc79dxmKThpVxtwQ_

،)CsXsFa
https://www.( الثال���ث:  وامل�ست���وى   
dropbox.com/sh/wzecef4bdxf3izh/

.)AADqI9oLCwhR8_5APS5PrpkXa
ونف���ذت مدر�س���ة ال���رازي البتدائي���ة للبنن 
للبن���ن  البتدائي���ة  حي���ان  ب���ن  جاب���ر  ومدر�س���ة 
مذك���رات لل�سف���وف الرابع واخلام����ض وال�ساد�ض 
http://bit. :مع الإجابات النموذجي���ة )الو�سلة

.)ly/1BKeEwd

ليلى مال اهلل

االآباء واملعلمون

لقاء االإميان

مهارات اجلابرية

اآلية لتحديد م�صتوى املوؤهل... ونظام للمقارنة بني املوؤهلت 

مركز امللك للحوار بلو�ص اأجنلو�ص لبناء ح�صون الت�صامح  

حملة توعوية لتعريف طلبة اجلامعات بالإطار الوطني:

وزير الرتبية يلقي كلمة البحرين اأمام موؤمتر “اليون�سكو”:

األقى وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
كلم���ة مملك���ة البحري���ن يف ال���دورة 39 للموؤمتر 
العام ملنظمة اليون�سكو، الذي عقد يف العا�سمة 

الفرن�سية باري�ض.
واأك���د الوزير دع���م مملكة البحري���ن لروؤية 
اليون�سك���و للتعلي���م يف مرحل���ة م���ا بع���د العام 
2015، وب���ذل كل جه���د ممك���ن لتنفيذ اأهداف 

التنمية امل�ستدامة.
واأ�س���اد الوزير به���ذه املنا�سب���ة باملبادرة 
احل�سارية من عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة باإن�س���اء مركز امللك 
حمد للحوار بن الأدي���ان والتعاي�ض ال�سلمي يف 
مدين���ة لو�ض اأجنلو�ض الأمريكية؛ ملا له من دور 
حي���وي يف اإر�ساء مبادئ التعاي�ض املجتمعي بن 
ال�سع���وب املختلف���ة؛ ملواجهة جمي���ع حماولت 
التفرقة بن املجتمعات الإن�سانية، ولذلك تاأتي 

هذه املبادرة متفقة م���ع توجهات اليون�سكو يف 
بناء ح�سون الت�سامح واحلوار وال�سالم. 

واأ�س���ار اإل���ى بع����ض جوانب التع���اون بن 
مملك���ة البحرين واملنظم���ة امل�ستمر يف اأكرث من 
جم���ال، خ�سو�س���ا الإعالن عن جائ���زة اليون�سكو 
– امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة ل�ستخدام 
تكنولوجيات املعلومات والت�سال يف التعليم، 

التي جاءت خدمة لأه���داف اليون�سكو منذ العام 
2006، واأ�سبح���ت ج���زءا ل يتج���زاأ م���ن ت�سجيع 
املب���ادرات العاملية املتمي���زة يف توظيف هذه 
التكنولوجي���ات يف التعليم وخدمة الفئات كافة 
املحتاج���ة اإلى التعلي���م، وكذلك اإن�س���اء املركز 
الإقليم���ي لتكنولوجيا املعلومات والت�سال من 
الفئ���ة الثاني���ة، والذي يعم���ل يف البحرين حتت 

اإ�راف املنظمة، وكذلك التعاون يف جمال تطوير 
مناهج التعليم الفني واملهني باململكة باإ�راف 
خ���رباء اليون�سكو، والت���ي ت�ستفيد منه���ا حاليا 
العديد من الدول الأع�س���اء الأخرى، هذا اإ�سافة 
اإل���ى التوقيع عل���ى مذكرتي تفاه���م مع مكتب 
الرتبية الدويل بجيني���ف لتطوير مناهج الرتبية 

للمواطنة وحقوق الإن�سان.

قال���ت الرئي����ض التنفيذي لهيئ���ة جودة 
التعليم والتدريب جواهر امل�سحكي اإن الإطار 
الوطن���ي للموؤهالت ُيل���زم جمي���ع املوؤ�س�سات 
موؤهالته���ا  بو�س���ع  والتدريبي���ة  التعليمي���ة 
الوطني���ة املمنوح���ة منها على الإط���ار الوطني 

للموؤهالت. 
ج���اء ذلك يف ت�ري���ح للرئي����ض التنفيذي 
�سمن احلمل���ة التوعوية الت���ي تنفذها الهيئة 
لتعري���ف الطلبة يف اجلامعات الوطنية، بالإطار 
الوطني للموؤهالت وم�ستوياته، واآليات اإدراجه 

واإ�سن���اده  ت�سكين���ه  ومعاي���ري  للموؤ�س�س���ات، 
للموؤهالت، حيث عقدت الهيئة يف وقت �سابق 

ور����ض توعوي���ة للتعري���ف بالإط���ار للمعنين 
يف القط���اع التعليم���ي والتدريب���ي، والقط���اع 

ال�سناعي والقطاع امل�ريف. 
وعق���دت الهيئ���ة ور�ست���ي عم���ل بالإطار 
الوطن���ي يف كل من جامعة البحرين وبوليتكنك 
البحري���ن، حا����ر فيهم���ا مدي���ر اإدارة التعاون 
والتن�سي���ق الأكادمي���ي ع�سم���ت جعفر، وذلك 
�سمن �سل�سلة م���ن الور�ض التي تعتزم الهيئة 

تنفيذها لطلبة اجلامعات.
خ���الل الور�س���ة، �سلط���ت ع�سم���ت جعفر 
ال�سوء على اأهمية وجود اإطار وطني للموؤهالت، 

وما الفائدة العائدة منه على مملكة البحرين.

عقدت هيئة الآباء واملعلمن مبدر�سة عبدالرحمن كانو 
الدولية اجتماعها الأول لدورتها العا�رة 2017�2019.

 اأقام���ت مدار����ض الإمي���ان )ق�س���م البن���ات( لق���اًء عن 
جتربته���ا املتمي���زة يف حتدي الق���راءة العرب���ي. واأعد فريق 

التحدي باملدر�سة ور�ض عمل للم�ساركن.

ا�ست�سافت مدر�سة 
الثانوي���ة  اجلابري���ة 
للبن���ن  ال�سناعي���ة 
للجنة  الث���اين  الجتم���اع 
تطوي���ر التعلي���م الفني 
تراأ�سه  والذي  واملهني، 

وكي���ل وزارة الرتبي���ة والتعليم ل�س���وؤون التعليم واملناهج 
ف���وزي اجلودر. كما قام وكيل ال���وزارة على هام�ض الجتماع 
بزي���ارة اإل���ى املعر����ض امل�سغ���ر للمه���ارات ال���ذي نظمته 
املدر�سة؛ للتعريف بالتخ�س�سات الفنية املتوفرة فيها.    

• نفذت اجلامعة اخلليجية فعالية الإخالء يف حال حدوث حريق مب�ساركة رجال الدفاع املدين	

•  تن�سيق لربط حمطة اجلامعة لالأر�ساد بنظام اإدارة الأر�ساد اجلوية	

• جانب من حما�رة مدير اإدارة التعاون والتن�سيق الأكادميي ع�سمت جعفر	

• نقل النعيمي تهاين القيادة للمديرة اجلديدة للمنظمة ...  و�سورة جماعية لوفد البحرين	



تحقيق وحكم

“�صقر عراد” يحلق جمدًدا اإلى “الثقافة والآثار”

وزراء اخلدمات يغيبون عـن “اأم الـمـدن”

بعد رف�س املجل�س البلدي اإزالته

�شغط �شديد مبركز املحرق للخدمات التابع لهيئة الكهرباء 

طار توجه نقل جم�شم ال�شقر بعراد جمددا 
اإل���ى هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار؛ لإبداء 
الراأي ح���ول رف�س املجل�س البلدي لفكرة اإزالة 
املج�ش���م وا�شتبدال���ه مبج�ش���م اآخ���ر موؤلف من 

حروف واآيات لفنان بحريني معروف.
جاء ذل���ك يف رد لوزي���ر الأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف على 

تو�شية املجل�س بهذا ال�شاأن.
وكان املجل����س ق���د اأو�ش���ى برف����س اإزالة 

جم�شم ال�شقر وا�شتبداله باآخر؛ وذلك ملا ميثله 
م���ن رمزية تعك�س تراث البحرين وعادات اأهله، 
والتي من بينها تربية ال�شقور وا�شتخدامها يف 
ال�شيد والقن�س، ولكون املج�شم اأ�شحى معلما 
من مع���امل املنطقة، وله ارتباط بوجدان الكثري 

من اأهايل املحرق.
واأكد املجل�س يف تو�شيته عدم ممانعته من 
و�شع املج�شم املق���رح يف موقع اآخر مبحافظة 

املحرق.

و�شبق اأن �رسحت البلدي���ة �شباح الدو�رسي 
لل�شحيف���ة باأن ال�شخري ه���ي املنطقة املر�شح 
اأن ينق���ل اإليه���ا جم�شم ال�شقر، ال���ذي �شيد يف 

العام 1984 بجوار متنزه دوحة عراد.
وذكرت اأن وفدا من املجل�س التقوا رئا�شة 
هيئ���ة الثقاف���ة والآث���ار، والت���ي اأبلغته���م باأن 
املثلث الزراعي ال���ذي يقع عليه ن�شب ال�شقر 
�شيك���ون ماآل���ه اإع���ادة التخطيط، وف���ق ت�شور 

تطوير املنطقة باملرحلة القادمة.

عن نافورة اجل�رسين بلدية املحرق “غري م�صوؤولة” 
كلفة �شيانتها ت�شل اإلى 236 األفا و750 ديناًرا

نفى مدير عام بلدية املحرق بالإنابة عا�شم عبداللطيف م�شوؤولية البلدية 
عن النافورة الواقعة بني ج�رس ال�شيخ حمد وج�رس ال�شيخ عي�شى باملحرق.

وج���اء يف خطاب���ه ردا على ا�شتف�شارات لع�شو جمل����س بلدي املحرق غازي 
املرباط���ي اأن “املو�ش���وع لي�س من اخت�شا����س البلدية ح�شب اإف���ادة الإدارة 

املخت�شة”.
وكان الع�ش���و البلدي ق���د وجه ا�شتف�شاري���ن للمدير الع���ام بالإنابة حول 
اجلهة امل�رسفة على �شيانة النافورة التي طرحت الوزارة مناق�شتها يف اأكتوبر 

2014 مببلغ 236 األفا و750 ديناراً.
ومتث���ل ال�شتف�شار الث���اين يف اأ�شباب عدم ت�شغي���ل النافورة وو�شعها يف 
امل���كان املحدد لها حتى الآن رغم وجود ت�رسيح للمدير العام بالإنابة ال�شابق، 
وال���ذي مفاده اأن النافورة مت �شيانتها مببلغ 200 األف دينار، و�شتعمل خالل 

اأيام من حينه.

�صيد علي املحافظة

بلدي 
المحرق

الجمعة 3 نوفمبر 2017 
14 صفر 1439

العدد 3307 7 local@albiladpress.com

اأزال���ت بلدية املحرق 247 �شيارة من العام 
2015 ولغاية يوليو 2017. وبرر القائم باأعمال 
املدير عا�شم عبداللطيف اأن من اأبرز املعوقات 
باإزال���ة “ال�شك���راب” ع���دم وجود موق���ع يت�شع 
للتخزين، واإجراءات التخل�س من ال�شيارات بعد 
امل�ش���ادرة تاأخذ وقتا مثل اإلغ���اء ال�شيارات من 

جانب الإدارة العامة للمرور.

�صنان ل يرد

126 األف دينار لـ 16 “بارك”

اآلية لإزالة بيوت قد ت�صقط

الوزير ي�صتجيب ملالحظة بلدية

“جلنة التق�صي” مل تتخذ اأي اإجراء تاأديبي بحق املوظفني

تركيب 3 مكيفات جـديـدة بـ�صـوق الـحـد

دعوى كهرباء “منزل الب�شيتني” مازالت باملحكمة 

لرتفاع تكاليف ال�شيانة للنظام القدمي

اأكد مدير عام بلدية املحرق بالإنابة عا�شم 
عبداللطي���ف اأن جلن���ة تق�ش���ي احلقائ���ق التي 
�شكله���ا وكيل البلدي���ات يف 2014 ب�شاأن عدم 
�رسف ت�رسيح الكهرباء لأحد املنازل بالب�شيتني، 
مل تو�ص باإحالة اأي موظف اإلى التحقيق واتخاذ 

اإجراء تاأديبي بحقه.
واأ�شار يف رده على ا�شتف�شار لرئي�س اللجنة 
املالي���ة والقانونية مبجل�س بلدي املحرق غازي 
املرباطي ح���ول الدعوى املرفوعة على البلدية 
م���ن جانب �شاحب املن���زل، اأن الدعوى مازالت 
متداول���ة اأمام املحكمة الكربى املدنية الثانية، 

ومل ي�صدر فيها حكم حتى الآن.
اإدارة  ا�شت�ش���ارت  اإذا  م���ا  ب�ش���اأن  وتاب���ع 
اخلدم���ات الفنية اجلهاز القانوين بالبلدية قبل 
ق���رار تاأجيل ����رصف الت�رصي���ح، اأنه مل ي���رد اإلى 
ال�شوؤون القانونية طلب ال�شت�شارة قبل اإ�شدار 

قرار تاأجيل �رسف ت�رسيح الكهرباء للعقار.
وذك���ر بخ�شو����س امتن���اع املوظف���ني عن 
تاأدية الواجب���ات الوظيفية وتعطيلهم م�شالح 
املواطن���ني واملقيم���ني، اأن العل���م بالقان���ون 
يفر�س ل���دى كاف���ة موظفي اجله���از الإداري 

للمملكة عموما، وموظفي البلدية خ�شو�شا.

اأف���اد مدير ع���ام بلدي���ة املح���رق بالإنابة 
عا�ش���م عبداللطي���ف املجل�س البل���دي اأنه مت 
تركيب ع���دد 3 مكيفات جديدة �شبلت ل�شوق 
احل���د املرك���زي يف اأغ�شط�س املا�ش���ي، اإل اأن 
التاج���ر تاأخ���ر يف توف���ري املكيف���ات، وقد مت 

تركيبها لحقا.
ج���اء ذل���ك يف رده عل���ى اأ�شئلة م���ن ع�شو 
جمل����س بلدي املح���رق يو�شف ال���ذوادي حول 
اأ�شب���اب عدم �شيان���ة مكيفات ال�ش���وق، واآخر 

عملية �شيانة متت لها، ودواعي ا�شتبداله.
واأ�شار اإلى اأن���ه مت تكليف اإحدى ال�رسكات 

املعروف���ة للقيام باأعم���ال ال�شيان���ة الدورية 
لنظام التكييف ب�شوق احلد املركزي والتعاقد 

معهم.
وتاب���ع اأن���ه نظ���را لق���دم ال�ش���وق ونظ���ام 
التكيي���ف به، وال���ذي بلغ اأكرث م���ن 20 �شنة، 
وما ي�شتمل عليه التكييف املركزي من اأجهزة 

دقيقة واإلكرونية واأجهزة حتكم.
وذك���ر اأن���ه مت اإ�ش���الح الأعط���اب وعم���ل 
املكي���ف، اإل اأن تك���ررت امل�ش���كالت ذاته���ا، 
ا�شتدعت اإ�شدار اأمر �رساء لل�شيانة ومن ثم اأمر 

�رساء املكيفات اجلديدة.

ات�شل مندوب “الب���الد” برئي�س جمل�س 
بل���دي املح���رق حمم���د اآل �شن���ان لأك���رث من 
م���رة، ولكن مل ي���رد. وكان الرئي�ص قد تعهد 
بالتوا�شل ال�شفاف مع ال�شحافة، ومبا يوجب 

اقران الأقوال مع الأفعال.

ذكرت الوكيل امل�شاعد للطرق بوزارة 
الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين ه���دى فخرو اأن ال���وزارة در�شت 
طل���ب حتويل اأح���د العق���ارات يف الدائرة 
الرابع���ة باملحرق اإلى مواق���ف لل�شيارات، 
حي���ث تبني �شالحي���ة العق���ار لتوفري 16 
موقف���ا منظما لل�شي���ارات. واأ�ش���ارت اإلى 

اأن التكلف���ة التقديري���ة لال�شتمالك تبلغ 
126 األف دينار، حيث اإن العقار ذو ملكية 
خا�شة. ودع���ت املجل�س اإلى اتخاذ ما يراه 
منا�شب���ا بخ�شو����س ا�شتم���الك العقارات 
املذكورة، ومنوهة اإلى عدم توفر ميزانية 
ال�شتمالك لدى �ش���وؤون الطرق يف الوقت 

احلايل.

يناق�س جمل�س بلدي املحرق يف اجتماعه 
العتي���ادي الأحد املقبل و�ش���ع ت�شور لآلية 
اإزال���ة البي���وت اخلطرة وامله���ددة بال�صقوط 
يف املناط���ق القدمي���ة، دون الرج���وع لهيئ���ة 

البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار. ومن املق���رر اأن 
بح����رس  تو�شي���ة  اإ�ش���دار  املجل����س  يدر����س 
ال�شواح���ل يف حمافظة املح���رق، وعمل حمالت 

دورية لتنظيفها ب�شكل دوري ودائم.

اأكد وزي���ر الأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ع�ش���ام خلف ملجل�س 
بل���دي املحرق اأن���ه �شيتم الأخ���ذ يف العتبار 

مالحظاته���م ال���واردة عل���ى ق���رار اعتم���اد 
املخط���ط التف�شيل���ي للمحافظة يف املرات 

القادمة.

ُ

• عا�شم عبداللطيف	

• �شباح الدو�رسي	 • رد الوزير ت�شلمته ال�شحيفة من موظف بالبلدية	

• جانب من جمل�س حمافظ املحرق	

• حممد اآل �شنان	

• غازي املرباطي	

• يو�شف الذوادي	

ا�شتغرب عدد من اأه���ايل املحرق غياب بع�س 
ال���وزراء م���ن ال���وزارات اخلدمي���ة ع���ن امل�شهد يف 
املح���رق، مت�شائل���ني ع���ن اأ�شب���اب ذل���ك الغياب، 
مكررين مطالبتهم جمل�س النواب واجلهات املعنية 
باإبع���اد العزاب الآ�شيويني ع���ن املناطق ال�شكنية، 
واإيج���اد املناط���ق املخ�ش�ش���ة له���م؛ حت���ى تعود 
الأحي���اء الى ما كانت عليه، وتنتهي مع�شلة مواقف 

ال�شيارات وال�شاحنات. 

كما طال���ب الأه���ايل اأبناء الوط���ن املخل�شني 
عموم���ا، واملح���رق خ�شو�ش���ا وم���ن ذوي الكفاءات 
بع���دم التواين عن الر�ش���ح لال�شتحقاقات النيابية 
والبلدية القادمة وعدم ترك ال�شاحة ملن ل ي�شتحق 
الو�شول اإلى املجل�ش���ني، معربني عن اأملهم يف اأن 
ت�شهد النتخاب���ات القادمة وجوها جديدة وجتديدا 
للدم���اء تعمل ل�شالح الوط���ن واملواطنني من دون 
اأي اعتب���ارات �شخ�شية.  وحت���دث النا�شط الإعالمي 

اأحمد عقاب حول ما ي�شهده مركز املحرق للخدمات 
التاب���ع لهيئ���ة الكهرب���اء واملاء من �شغ���ط �شديد 
م���ن جانب املراجعني، مطالب���ا بافتتاح فروع اأخرى 
تعمل على ان�شيابية احلركة. جاء ذلك خالل املجل�س 
الأ�شبوعي ملحافظة املح���رق، والذي اأكد من خالله 
املحاف���ظ �شلمان بن عي�شى بن هن���دي املناعي اأن 
اأهايل املحرق جميعهم جنود ورجال اأمن رهن اإ�شارة 

القيادة احلكيمة يف الت�شدي لالإرهاب.
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ال���������س����ك����ن  يف  ال������ب�������������ر  ت���������������س�������ارك  وال����������ق����������وار�����������ض  ال��������ف��������ئ��������ران 

منازل الآ�صيويني تنذر املخارقة بكارثة �صحية
غري قابلة لل�سكن �لآدمي وتفتقر للو�سائل �لأمنية ومعظمها �آيلة لل�سقوط

علوي املو�صوي من املنامة

�أماط����ت كامري� “�لبالد” �للث����ام على و�حدة 
م����ن �أ�س����و�أ م����ا �آل����ت �إلي����ه �لأو�س����اع �لإن�ساني����ة 
لبي����وت �لع����ز�ب يف ح����ي �ملخارق����ة مبجمع 301 
م����ن �لعا�سم����ة �ملنام����ة، �إذ تثب����ت �مل�ساهد �أن 
�لبيوت �لتي يقطنها وي�سكنها هوؤلء �لأ�سخا�ص 
ل ت�سل����ح لل�سك����ن �لآدم����ي، وتفتق����ر للو�سائل 
�ل�سحي����ة و�لأمنية كاف����ة، ناهي����ك �أن �أكرث هذه 
�ملنازل �آيل����ة لل�سقوط، ومن �ملمك����ن �أن تهدم 

فوقهم يف �أي حلظة.
ويف �جلولة �لتي �أخذتها “�لبالد” يف خمارقة 
�ملنامة مت ر�سد �لعدي����د من �ملخالفات، لكنها 
ل تنته����ي لكرثته����ا، ولع����ل م����ن جملته����ا تعمد 
تاأجري �لبي����وت �لقدمية �لتي تركه����ا �أهلها �إلى 
�لآ�سيوي����ن �لع����ز�ب �لذي����ن يتخ����ذون من هذه 

�ملنازل �سكنا وخمازن يف �لوقت ذ�ته.
وم����ن جمل����ة �لر�س����د يت�س����ح �أن معظم هذ� 
�ل�سكن غري ناف����ع ول يتما�سى مع روح �لقانون، 
وميكن لأي جه����از تفتي�ص يتبع وز�رت �لد�خلية 
و�لبلدية، و�لعمل ت�سميع هذه �لبيوت �أو �إ�سد�ر 

رخ�ص بالهدم.
يف بد�ية �جلولة ��ستوقفتنا خمالفة تكد�ص 
مي����اه �آ�سنة كثرية ح����ول عدد م����ن �لبيوت �لتي 
ي�سكنها ه����وؤلء �لعز�ب، وبعد تفح�ص �ملو�سوع 
�ت�س����ح �أن هذه �ملياه ترج����ع �إلى ت�رسب مياه من 
�إح����دى �لأنابي����ب �ملخ�س�سة للمج����اري، وي�سري 
�ملقيم����ون يف �ملنطقة �إلى �أن����ه م�سى على هذ� 
�لت�����رسب �أكرث من �سنة م����ن دون ت�سليح، و�أنهم 
ل ي�ستطيع����ون خماطبة �لبلدية ك����ون �أغلبهم ل 

ميتلك �إقامة قانونية.
بعده����ا، زرن����ا �أحد �ملن����ازل �لذي ب����د� عليه 
مع����امل �ل�سيخوخة من �خلارج، وكان����ت �ملفاجاأة 
يف �لد�خ����ل، حي����ث يقطن بهذ� �ملن����زل �أكرث من 
25 �سخ�سا يف 5 غرف، وحتيط باملنزل �لأو�ساخ 
و�لقاذور�ت من كل جانب، وتنت�رس فيه �لطحالب 
و�لبكتريي����ا، و�لأدهى �أننا وجدنا �أحد �لآ�سيوين 

يع����د �لطباخ يف مطبخ متعف����ن ل ي�سلح ملز�ولة 
�أي ن�ساط فيه.

وبعده����ا، �جتهنا نحو منزل �آخ����ر كان �سيًقا 
وق����د حولت جميع م�ساحاته �إل����ى غرف وحمامات 
عمومية، على �لف����ور ��ستف�رس �أحد �ل�ساكنن عن 
�سب����ب تو�جدن����ا، فاأجبن����اه باأننا �سحاف����ة ونريد 
ت�سلي����ط �ل�س����وء عل����ى م�سكالتهم م����ع �ل�سكن، 
فانطلق باحلديث قائال: “هذه �لغرف غالية جًد�، 
حي����ث �إنها تت�سع �إلى 5 �أ�سخا�ص، وتوؤجر �لغرفة 
�لو�ح����دة علينا ب����� 120 دين����ار�، ونح����ن رو�تبنا 
قليلة جًد� ومعظمن����ا ل ميلك وظيفة خا�سة، بل 

نقوم بالعمل ب�سكل يومي مع مقاويل بناء”.
وبع����د �لزي����ارة للمن����زل �ساألن����اه مل����اذ� ل 
تطالب����ون �مل�ستاأجر ب����اأن يقوم بعملي����ة ترميم 
و�سيان����ة للمن����زل، فق����ال “نحن طالبن����اه، لكنه 
ل ي�سم����ع كالمن����ا ويهددنا بن �لفين����ة و�لأخرى 
باأن����ه �سيق����وم باإخر�جن����ا م����ن �ملن����زل وت�سكن 
�آخري����ن بدل منا، و�أنتم تعلم����ون �أن �لطلب �أكرب 
م����ن �لعر�ص يف هذه �ملنطق����ة، ونحن م�سطرون 

لل�سكوت مقابل �إبقائنا يف �ملنزل”.
يف �لزقاق ذ�ته كانت عربات �لبيع بالتجزئة 
موجودة باخلارج، وهي دليل �آخر على عملية غري 
قانوني����ة تتمثل يف بيع �لعرب����ات خارًجا من دون 

ترخي�ص.
دخلنا من����زل �آخر، وبد�أت �ل�سمات �مل�سرتكة 
يف �ملن����ازل كاف����ة حا�رسة، وه����ي �لأو�ساخ وعدم 
�لرتتي����ب و�لعفن، وع����دم �نتظام �لأم����ور كافة، 
ومن جملة �ملت�سابهات وج����ود �أ�سطو�نات �لغاز 
بو�س����ط �ملنزل وبت�سليك خطري وحتيط باملوقد 

مو�د قابلة لال�ستعال يف �أي وقت وحلظة.
ومن �خلارج بات جلًيا �أن هذه �لعمالة تقوم 
ب�رسق����ة �ملياه م����ن �لأنابيب �لرئي�س����ة �حلكومية 
)�لأمت����ار( ع����ن طري����ق و�س����ع م�سخ����ات عالي����ة 
�ل�سفط؛ من �أجل �سحب �ملياه يف خز�نات خا�سة 
توج����د خارج �ملنزل، وذلك �أن �ملياه �لتي تغذي 

�ملنطقة ل تتالءم وحجم �لطلب عليها.

ل �أمان �سحيا 
ول �أمنيا ول 

�جتماعيا

 �ملوؤجرون 
متجاوزون 

ويجب حماية 
�لأهايل

بقع مياه �آ�سنة 
حتيط باملنازل 

منذ �سنة

�رسقة مياه 
من �لأنابيب 

�لرئي�سة 
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م دمه والدماغ فتويف اإدانة اأطباء اأهملوا عالج طفل... ت�سمَّ
احلب�س ملدة اأق�ضاها �ضنة... الطبيب غادر وقدَّم ن�ضيحة تلفونية للممر�ضات

طبي���ا  فريق���ا  ابتدائي���ة  حمكم���ة  اأدان���ت 
ومتري�شي���ا مب�شت�شفى خا����ص بالتورط بوفاة 
طفل ب�شب���ب ت�شخي�ص وع���اج خاطئ باحلب�ص 

ملدد ترتاوح ما بني �ضنة و�ضهر.
وت�شب���ب الإهمال والعاج اخلاطئ يف هبوط 

دم الطفل وت�شمم ميكروبي بالدم والدماغ.
وحكم���ت مببالغ كفالة ترتاوح ما بني 500 

و50 دينارا لإيقاف التنفيذ.
واأته���م الطبي���ب الأول بالق�ش���ور العلمي 
العاجي، والثاين اأخل باملعايري الدولية لعملية 
الإنعا����ص، والثال���ث غ���ادر امل�شت�شف���ى دون 
الك�ش���ف عل���ى الطف���ل، وتنا�شى الأم���ر، وقدم 

ن�شيحة للممر�شة بالهاتف.
واأمرت املحكم���ة ال�شغرى اجلنائية الرابعة 
باإحال���ة الدع���وى للمحكمة املدني���ة املخت�شة؛ 

لتعوي�ص ويل اأمر الطفل املتوفى.
 

6 متهمين
ومثل اأمام املحكمة 6 متهمني من اجلن�شية 
الآ�شيوي���ة يعمل���ون مب�شت�شف���ى خا�ص يقع يف 

حمافظة العا�شمة.
واتهمتهم النيابة العامة بالت�شبب يف موت 
طفل نتيجة اإخالهم مبا تفر�شه عليهم اأ�شول 

مهنتهم.
وق���ال والد الطف���ل املتوف���ى بتحقيقات 
النياب���ة العام���ة اأن ابنه كان يع���اين ارتفاعا يف 
درج���ة احل���رارة، واإثر ذل���ك نقل���ه للم�شت�شفى 
اخلا����ص، وح�رض املته���م الأول )طبيب( وقا�ص 
درجة ح���رارة املجني عليه، ولحظ وجود انتفاخ 

اأ�شفل عينه اليمنى.

وذك���ر والد الطفل اأن املته���م الأول اأبلغه 
اأن �شب���ب ارتفاع درجة احل���رارة وجود مثل هذا 
النتف���اخ الناجت عن ح�شا�شي���ة يعانيها املجني 
بع����ص  و����رضف  امل�شت�شف���ى  فاأدخ���ل  علي���ه، 
امل�شكنات والعقاقري؛ ملنع انت�شار احل�شا�شية 

لأماكن اأخرى باحل�شم وان�رضف.
ووا�ش���ل ويل الأمر: عقب فرتة من ان�رضاف 
املتهم الأول )الطبي���ب(، ارتفعت درجة حرارة 
الطف���ل، وكان يتقي���اأ مرت���ني اأو ث���اث مرات، 
ومت اإب���اغ املمر�ش���ات املتواج���دات، وح�رضوا 
واأعطوا الطفل حتميلة خلف����ص درجة احلرارة، 
فانخف�شت درجة حرارته قلي���ا، اإل اأنها عادت 

للزيادة مرة اأخرى.
واأردف: عادت درج���ة احلرارة لارتفاع مرة 
اأخرى، و�شاحب ذلك تقيوؤ، واأبلغت املمر�شات 
مرة اأخرى، ومل يقوم���وا باإعطاء املري�ص �شيئا، 

وطلبوا النتظار، و�شتنخف�ص درجة احلرارة.
واأ�شار اإلى اأن املمر�شات ات�شلوا باملتهم 
الأول )الطبي���ب( اأك���ر م���ن مرة لع���دم حت�شن 
�شحة الطفل، واإل اأنه مل يرد، وعقب العديد من 
املحاولت ح�رض الطبي���ب، وك�شف على الطفل، 
وتب���ني انخفا�ص ال�شغط اإل���ى 58، وتغري لون 

اأطراف الطفل، للون الأبي�ص.
وب���نينَّ اأنه مت تزويد الطفل ببع�ص الأجهزة 
لرف���ع ال�شغط، وغ���ادر الطبي���ب امل�شت�شفى، 
وا�شطح���ب الطف���ل لإج���راء اأ�شعة عل���ى املخ، 
واأبلغ���ه الطبيب املخت�ص باأن ابنه ل يعاين ثمة 

�شيء باملخ، ورمبا يعاين �شيئا اآخر.
وقال: لحظت اأن الطفل ل يتحرك، واأجري 

له تنف�شا ا�شطناعيا، اإل اأنه قد فارق احلياة.
 

 استمرار االستفراغ

و�شجلت املحكمة اأن املتهم الثالث )طبيب 
من���اوب 24 �شاع���ة بامل�شت�شف���ى( ق���د اعرتف 
بتحقيقات النيابة العامة باأنه تلقى ات�شال من 
املتهم���ة اخلام�شة )املمر�ش���ة( واأبلغته بوجود 

طفل يعاين حالت ا�شتفراغ وحمى.
واأ�شار اإلى اأنه �شاأل املري�شة عن العامات 
احليوية للمري����ص، وردت باأنه يف و�شع �شحي 
م�شتقر. وطلب منها اأن ت�رضف له حتميله خا�شة 

لوقف ا�شتمرار ال�شتفراغ.
ولفت���ت املحكمة اإل���ى اأن املته���م الثالث 
)الطبي���ب( مل يك�ش���ف عل���ى الطف���ل، وتلق���ى 
ات�ش���ال هاتفي���ا يف الي���وم الت���ايل م���ن اأقرباء 

الطفل، واأبلغوه بوفاته.
وق���ال الطبي���ب اإن���ه اأخط���اأ عندم���ا اأبلغته 
املمر�ش���ة بحال���ة الطف���ل، وكان يتوجب عليه 
الك�شف عليه يف خ���ال فرتة ب�شيطة لحقا على 
اإخطاره���ا، اإل اأن���ه مل يق���م بذلك الأم���ر، وغادر 
امل�شت�شف���ى دون الك�ش���ف عل���ى املجني عليه 

وتنا�شى الأمر.
 

 السكتة القلبية
ولف���ت املتهم الرابع )ممر�ص( بتحقيقات 
النياب���ة العام���ة م���ن اأن حال���ة الطف���ل ق���د مت 
ت�شخي�شه���ا من املته���م الأول )الطبيب(، وهو 
من اأو�شى باإدخال الطف���ل للم�شت�شفى، اإل اأنه 
عند م�شاه���دة املجني عليه مل يكن اأحد متواجد 
من الأطب���اء، وات�شال باملته���م الأول، واأو�شى 
الأخ���ري بتعري�ص الطف���ل لاأ�شع���ة املقطعية، 
وفح����ص عينة من دمه، ومت نقله لإجراء الأ�شعة 

حتت اإ�رضاف املتهم الرابع.
ونب���ه املمر����ص اإل���ى اأن الطف���ل تعر����ص 
ل�شطراب���ات، ودق���ات قلب���ه بطيئ���ة، تنف�شه 

لاأك�شج���ني غري طبيع���ي، وعام���ات املاحظة 
علي���ه هي عامات ال�شكتة القلبية، وعلى الفور 
مت نقل���ه اإل���ى ق�شم الط���وارئ، واأج���ري تنف�ص 
ا�شطناع���ي، ومتت حماولة اإنعا����ص الطفل، اإل 

اأنه فارق احلياة.
 

تحقيقات “نهرا”
الوطني���ة  الهيئ���ة  حتقيق���ات  وك�شف���ت 
لتنظي���م املهن واخلدمات ال�شحي���ة )نهرا( اأن 
موؤهات املتهم الأول )الطبيب( توؤهله للعمل 
عل���ى م�شتوى طبيب مقيم قانونيا، ولكن لي�ص 
لديه احل���ق يف اأن يدخل املري����ص امل�شت�شفى 
با�شم���ه، واأن يكون الطبي���ب املعالج الرئي�شي 
للطفل، مم���ا يعترب خرقا لقوان���ني الرتاخي�ص 
الطبية املعمول بها، وه���ذه م�شوؤولية الطبيب 

وامل�شت�شفى.
ولفت���ت الهيئ���ة يف تقري���ر جلن���ة حتقيق 

�شكلتها اأن نتائج اإدخال املري�ص يف حال حرجة 
ب�شب���ب الق�شور العلم���ي والتقن���ي يف اخلدمة 

العاجية بالغ الأثر يف تدهور حالته ووفاته.
واأ�ش���ارت اإلى اأن���ه مت اإدخال املري�ص دون 

عمل التحاليل املخربية الكاملة.
ولفتت اإلى اأنه كان م���ن املفرت�ص اإدخال 
املري�ص للعناي���ة املركزة من���ذ البداية، بينما 
ُترك حت���ت عناي���ة املمر�شات غ���ري املوؤهات 
للعناية باحلالت احلرجة، ومل يكن هناك طبيب 
اأطفال مقي���م ملتابعة احلال���ة، واإمنا ترك ذلك 
لاأطفال املناوبني، بالرغم من عدم خربتهم يف 

اأمرا�ص الأطفال.
 

 العالج المتأخر
وقال���ت الهيئة اإنه بعد الط���اع على ملف 
املري����ص، فاإن���ه كان يعاين هبوط���ا يف �شغط 
ال���دم وت�شارع �رضب���ات القل���ب، اإ�شافة لدرجة 
متو�شط���ة م���ن اجلفاف، وه���ذا يعن���ي اأنه كان 
بحاجة اإلى كمية كافية م���ن ال�شوائل املنا�شبة 
حلالته ومراقب���ة ق�شوى ل�شغ���ط الدم ومعدل 

النب�شات.
وا�شتدرك���ت: اإل اأن ذل���ك مل يح���دث عل���ى 
ح�ش���ب تقدي���ر الطبي���ب املعالج مم���ا نتج عنه 
ازدي���اد يف هب���وط �شغ���ط الدم، وال���ذي عولج 
متاأخ���را باإعط���اء ال�شوائ���ل عن طري���ق دفعات 
وريدي���ة، ث���م اإعط���اء دواء، ولكن بع���د ح�شول 

�شدمة هبوط يف �شغط الدم وت�شمم.
يع���اين  كان  الطف���ل  اأن  الهيئ���ة  وبين���ت 
نوب���ات ا�شتف���راغ يف اللي���ل، ومل ياأخذ الطبيب 
اأو املمر�شات الإج���راء املنا�شب للفح�ص، وقد 
تك���ون هذه النوب���ات بداية ملا ج���رى لحقا من 

هبوط الدم وت�شمم ميكروبي يف الدم والدماغ.
وقالت: مت ال�شتعان���ة بالطبيب املناوب، 
وهو طبيب عام، يف الواحدة �شباحا ثم اخلام�شة 
�شباح���ا، ولكن���ه مل يح����رض ملعاين���ة املري�ص، 

واكتفى باإعطاء ن�شيحة عرب الهاتف.
و�شجلت اأن عملية النعا�ص التي مت عملها 
للمري�ص مل ت���راع فيها املعايري املتفق عليها 

دوليا.
وانتهى التقري���ر مل�شوؤولية املتهمني عن 

وفاة الطفل.

• الطفل املرحوم	

احلكمالتهام

احلب�ص �شنة، و500 دينار كفالة لإيقاف التنفيذ.املتهم الأول )طبيب( لي�ص له احلق باإدخال املري�ص للم�شت�شفى واأن يكون الطبيب املعالج الرئي�شي للطفل، ق�شور علمي وتقني يف اخلدمة العاجية.
احلب�س 3 اأ�شهر، وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ.املتهم الثاين )طبيب( اأ�رضف على عملية النعا�ص التي مت عملها للطفل ومل تراع فيها املعايري املتفق عليها دوليا.

احلب�س 3 اأ�شهر، وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ.املتهم الثالث )طبيب مناوب 24 �شاعة( غادر امل�شت�شفى دون الك�شف على الطفل تنا�شى الأمر، وقدم ن�شيحة للممر�شة بالهاتف.
احلب�ص �شهرا، وكفالة 50 دينارا لإيقاف التنفيذ.املتهم الرابع )موظف الأ�شعة(  قام بالأ�شعة للطفل دون وجود الطبيب املخت�ص.

احلب�ص �شهرا، وكفالة 50 دينارا لإيقاف التنفيذ.املتهم اخلام�ص )ممر�شة( مل يتمكن الطاقم املناوب من تقييم خطورة احلالة وعدم ا�شتقرارها ونقل ال�شورة ال�شحيحة للطبيب املناوب.
احلب�ص �شهرا، وكفالة 50 دينارا لإيقاف التنفيذ.املتهم ال�شاد�ص )ممر�ص( مل يتمكن الطاقم املناوب من تقييم خطورة احلالة وعدم ا�شتقرارها ونقل ال�شورة ال�شحيحة للطبيب املناوب.

را�سد الغائب

”Legal 500“ 8 م�ست�سارين قانونيني يف البحرين �سمن قائمة

رئي�س “�سعلة املحبة” ع�سو مبفو�سية “ال�سجناء”

كرمت 100 �شخ�شية هم الأكر نفوذا مبجال ال�رضكات على م�شتوى املنطقة

لي�ص له عاقة بجمعية “مراقبة حقوق الإن�شان”

ت�شمن���ت القائم���ة الت���ي تعده���ا املجلة 
القانوني���ة املتخ�ش�شة )Legal 500( والتي 
ت�شلط ال�شوء عل���ى امل�شت�شارين القانونيني 
الذين يق���ودون العمل القانوين على م�شتوى 
العامل، اأ�شماء 8 م�شت�شارين قانونيني يعملون 

يف مملكة البحرين مبجال البنوك وال�رضكات.
و�شجل���ت القائمة كاً من رئي����ص الإدارة 
القانوني���ة يف اإنوف�شت امل�شت�ش���ار اإ�شماعيل 
الن�رضي، املحام���ي و�شكرتري ال�رضكة بجارمكو 
امل�شت�شارة فادية مفيد مبارك، نائب الرئي�ص 
لل�ش���وؤون القانونية واللت���زام يف بنك الربكة 
امل�شت�ش���ار �شاح اأبوزي���د، حمامي املجموعة 
يف بتلكو امل�شت�شارة برناديت باين، املحامي 

الع���ام و�شكرت���ري ال�رضكة يف جمموع���ة جي اأف 
اإت����ص امل�شت�ش���ار نيكول����ص ب���ويل، رئي�ش���ة 
البحري���ن  مبمتل���كات  القانوني���ة  ال�ش���وؤون 
القاب�ش���ة امل�شت�شار رميا امل����رضي، �شكرتري 
املجموع���ة بالبنك الأهلي املتح���د امل�شت�شار 
اأندريه رو����ص، واأخريا املحام���ي العام ب�رضكة 

مطار البحرين امل�شت�شار فياز حممود.
يذكر اأن هذا الختيار اأتى نتيجة ملاحظة 
املجل���ة الإ�شهام���ات القانوني���ة الت���ي ق���ام 
به���ا امل�شت�ش���ارون املذك���ورون يف اإدارتهم 
لأعمالهم يف البن���وك وال�رضكات التي يعملون 
لديها، وذلك باإيجاد وخلق حلول تقنية فاعلة 
ومبتكرة ملختل���ف الإ�شكالت القانونية التي 
تعرت�شهم اأثن���اء اإدارة املعامات القانونية، 
الأم���ر ال���ذي �شاه���م ب�ش���كل كب���ري يف حماية 

م�شال���ح البن���وك وال����رضكات الت���ي يعمل���ون 
لديه���ا وحتقي���ق الأرب���اح املطلوب���ة، ولي�ص 
ذل���ك فح�شب، بل اإن احلل���ول القانونية التي 
خرج���وا به���ا اعت���ربت مقيا�شاً ميك���ن لبقية 
امل�شت�شاري���ن القانونيني ال�شري عليه والأخذ 

به.
وقامت املجل���ة بتكرمي كل اأع�شاء قائمة 
ال���� 100 م�شت�شار قانوين الأك���ر نفوذاً على 
م�شت���وى ال����رضق الأو�شط يف حفل فخ���م اأقيم 

على �رضفهم يوم 2 اأكتوبر باإمارة دبي.
وحمل هوؤلء امل�شت�ش���ارون على عاتقهم 
ا�ش���م البحري���ن عالي���اً وجعل���وه معروف���اً يف 
املحاف���ل القانونية الدولي���ة، ومنهم من نال 
هذا ال�رضف للمرة الثانية هذا العام، وجميعهم 
يعملون يف �شمت وتتحدث اإجنازاتهم عنهم.

الب���اد – حمرر ال�ش���وؤون املحلية: اأو�شح ع�شو 
جمل�ص مفو�شية حقوق ال�شجناء واملحتجزين عطية 
اهلل روح���اين اأن���ه حظ���ي بالثق���ة امللكي���ة ال�شامية 
بالتعي���ني مبجل����ص الإدارة اجلدي���د للمفو�شي���ة؛ 
ب�شفت���ه رئي�ش���ا جلمعي���ة �شعل���ة املحب���ة وال�شام، 
ولي����ص ع�شويت���ه بجمعية البحري���ن ملراقبة حقوق 
الإن�ش���ان. وذكر ل� “الباد” اأن لي�ص له �شلة بجمعية 

البحرين ملراقبة حقوق الإن�شان.
وكانت “الباد” قد ن�رضت تقريرا عن الت�شكيل 
اجلدي���د للمفو�شية الذي �شه���د تغيري ن�شف عدد 
الأع�ش���اء، وجتدي���د وج���وه الن�ش���ف الآخ���ر لولي���ة 
ثاني���ة واأخرية. وحافظ نواف املع���اودة على رئا�شة 

املفو�شي���ة بحك���م من�شب���ه اأمينا عام���ا للتظلمات 
ب���وزارة الداخلي���ة. وارتفع���ت ن�شبة متثي���ل املراأة 
بع�شوي���ة املفو�شي���ة م���ن 3 ع�ش���وات بالت�شكيل 
ال�شاب���ق اإل���ى 4 ع�ش���وات بالت�شكيل اجلدي���د، اأي 

ت�شكل ما ن�شبته ثلث عدد الأع�شاء حاليا.
ومل يتغ���ري ع���دد مقاع���د الأقلي���ات الديني���ة 
وبالوجه���ني  اثن���ني،  ع���ن  املفو�شي���ة  بع�شوي���ة 
اأنف�شهم���ا، وهما: ماريا خ���وري )بحرينية م�شيحية(، 

وعطية اهلل روحاين )بحريني بهائي(.
وانخف����ص متثي���ل مندوبي منظم���ات املجتمع 
امل���دين من 3 بالت�شكي���ل ال�شابق اإل���ى ع�شو واحد 

يتيم، وهو عطية اهلل روحاين.

•  اإ�شماعيل الن�رضي	

• عطية اهلل روحاين	

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل الأمني 
الع���ام للتظلمات ن���واف املعاودة يف 
مكتب���ه اأم����ص وف���ًدا م���ن املفو�شية 
الأمريكية للحري���ات الدينية الدولية 
برئا�ش���ة ع�ش���و املفو�شي���ة دواي���ت 
با�ش���ري، مبنا�شبة زيارة الوفد ململكة 
البحرين. واأك���د املعاودة يف اللقاء اأن 
اأمان���ة التظلمات ت���ويل اهتماًما كبرًيا 
باأن�شطة التعاون الدويل، ول�شيما من 
خال التوا�ش���ل امل�شتمر مع البعثات 
الزائ���رة  والوف���ود  الدبلوما�شي���ة 
ململكة البحرين الت���ي تهتم بق�شايا 
حق���وق الإن�شان. وق���دم الأمني العام 
�رضًح���ا لوف���د املفو�شي���ة الأمريكي���ة 
للحري���ات الدينية الدولي���ة، عن دور 
اأمان���ة التظلم���ات يف تعزي���ز اح���رتام 
حق���وق الإن�ش���ان يف جم���الت عمله���ا 

وتخ�ش�شاتها.
الأمان���ة  اإن�ش���اء  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
يع���د اأمًرا غ���ري م�شبوٍق عل���ى م�شتوى 
خدماته���ا  تق���دم  واأنه���ا  املنطق���ة، 

للجمهور بحيادية و�شفافية.
واأ�ش���اف اأن كاف���ة كل ميكنه���م 
تقدمي تظلم���ات اأو طلب���ات م�شاعدة 
لديها بغ�ص النظر ع���ن ت�شنيفاتهم 

العرقية اأو الدينية اأو املذهبية.
وتابع اأن الأمانة العامة للتظلمات 
تقدم خدماتها للمواطنني واملقيمني 
منظوم���ة  �شم���ن  الزائري���ن،  وحت���ى 
العدال���ة اجلنائية الت���ي ت�شم جهات 
وموؤ�ش�شات اأخرى تعنى بتعزيز احرتام 
حق���وق الإن�ش���ان، ومنه���ا مفو�شي���ة 

حقوق ال�شجناء واملحتجزين.

“التظلمات”: 
اهتمام كبري باأن�شطة 

التعاون الدويل

ُت�������رك حت����ت ع���ن���اي���ة مم���ر����ش���ات غ����ري م����وؤه����اتال���ط���ب���ي���ب امل�����ن�����اوب مل ي��ك�����ش��ف ع���ل���ى ال��ط��ف��ل

اإبراهيم النهام



الذهب ي�صعد مع ترقب خللف 
رئي�صة “الحتياطي الأمريكي”

لن���دن - روي���رز: �صع���دت اأ�صعار الذه���ب اأم�س 
اخلمي�س بدعم من تراجع الدولر مع ترقب امل�صتثمرين 
لإع���ان املر�ص���ح ملن�صب رئي����س جمل����س الحتياطي 
الحت���ادي )البنك املرك���زي الأمريك���ي( والك�صف عن 
ت�رضي���ع لاإ�صاح ال�رضيبي يف الوليات املتحدة يف وقت 
لحق. . وبحلول ال�صاعة 1108 بتوقيت جرينت�س �صعد 
الذه���ب يف املعامات الفوري���ة 0.2 % اإلى 1275.91 
دولر لاأوقي���ة بعدم���ا لم����س اأعل���ى م�صت���وى منذ 26 

اأكتوبر عند 1281.43 دولر لاأوقية.

ال�صعودية ترفع اأ�صعار جميع اأنواع اخلام لآ�صيا يف دي�صمرب

�صنغافورة/دب���ي -رويرز: قالت �رضك���ة اأرامكو ال�صعودية اأم�س اخلمي�س اإنه���ا رفعت �صعر البيع 
الر�صمي خلامها العربي اخلفيف لزبائنها يف اآ�صيا يف دي�صمرب مبقدار 65 �صنتا للربميل مقارنة بال�صهر 
ال�صاب���ق، لي�صجل عاوة قدره���ا 1.25 دولر للربميل فوق متو�صط �صعر خامي عمان ودبي القيا�صيني. 
ويرفع ذلك ال�صعر الر�صمي للخام العربي اخلفيف يف دي�صمرب اإلى اأعلى عاوة منذ �صبتمرب 2014 وفق 

بيانات رويرز.
ورفع���ت ال�رضكة اأي�صا �صعر البيع الر�صم���ي خلامها اخلفيف اإلى �صمال غرب اأوروبا بواقع 90 �صنتا 
يف دي�صم���رب مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صجل خ�صما ق���دره 1.80 دولر للربميل دون خام برنت. وحتدد 
�صعر البيع الر�صمي للخام العربي اخلفيف اإلى الوليات املتحدة عند عاوة قدرها 1.20 دولر للربميل 
ف���وق موؤ�رض اأرجو�س للخامات العالية الكربي���ت ل�صهر دي�صمرب بارتفاع قدره ع�رضة �صنتات للربميل عن 

ال�صهر ال�صابق.
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اقتصاد
برنامج “اأجواء” يخلق جيال جديدا لقيادة قطاع الطريان املدين 

الوزير كمال: م�صاعفة م�صاحة معر�س البحرين الدويل 

كم���ال  والت�ص���الت  املوا�ص���ات  وزي���ر  اأك���د 
اأحم���د اأن برناجمي »اأج���واء« و«حتليق« يهدفان اإلى 
تطوير قط���اع الط���ريان يف اململك���ة، ويخلقان جياً 
جديداً لقي���ادة قطاع الطريان امل���دين، حيث �صيتم 
تطوي���ر الكفاءات الوطني���ة واإع���داد كادر موؤهل يف 
جم���ال املراقب���ة اجلوية، وتوظي���ف مراقبني جويني 

ومهند�صني يف نظم املاحة اجلوية.
وتوجه وزي���ر املوا�صات والت�ص���الت بال�صكر 
والتقدير اإلى ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري �صلمان بن حمد اآل خليف���ة لتوجيهاته ودعمه 
بامل�صاري���ع كافة املتعلقة بالنق���ل اجلوي خ�صو�صا 
التي تتعلق بتطوير املوارد الب�رضية البحرينية، وخلق 
فر����س عمل جديدة. كما وج���ه ال�صكر اإلى »متكني« 
عل���ى تعاونه���م يف اإطاق ه���ذا الربنام���ج التدريبي 
ال���ذي مينح 21 �صابا وفتاة بحرينيني احل�صول على  
�صه���ادات يف جم���ال هند�ص���ة نظم املاح���ة ومراقبة 

احلركة اجلوية.
واأ�صاف: »لقد كانت لنا بالأم�س القريب جتربة 
ناجحة بالتع���اون بني وزارة املوا�صات والت�صالت 
و�رضك���ة مط���ار البحرين ومتك���ني يف اإط���اق برنامج 
»حتلي���ق«، وهو عب���ارة ع���ن برنامج تدريب���ي �صمم 

خلريج���ي اجلامعة م���ن ذوي الأداء العايل الذين وقع 
عليه���م الختيار والطاحم���ني لان�صم���ام اإلى قطاع 
الط���ريان بالتدري���ب عل���ى اإدارة املط���ارات عل���ى 
مدى عام���ني لإعدادهم لقي���ادة امل�صتقبل يف قطاع 

الطريان«.
وق���ال الوزي���ر »الي���وم نح���ن ب�ص���دد توقي���ع 
اتفاقية تدريب م�صابهة م���ن هذا املنطلق، وحر�صا 
من ال���وزارة على تدري���ب وتطوير واإع���داد الكوادر 
الوطني���ة ملواكب���ة النم���و املطرد باحلرك���ة اجلوية؛ 
بغية الو�صول اإلى الروؤية القت�صادية 2030، نعمل 
بالتع���اون مع الإخوة يف متك���ني و�رضكة �صريكو على 
برنام���ج »اأجواء«، حيث ي�صم���ل هذا الربنامج خمتلف 
اجلوان���ب التدريب���ة العملي���ة والفني���ة وف���ق اأحدث 
املعايري املهني���ة واملمار�صات املتبع���ة و�صي�صتمر 

الربنامج التدريبي للمهند�صني 24 �صهراً«.
وبخ�صو�س معر�س البحري���ن الدويل للطريان، 
اأك���د الوزير اأنه مت بيع اأغلب ال�صاليهات، كا�صفاً عن 
م�صاعف���ة م�صاح���ة املعر�س مرتني مقارن���ة بالن�صخ 
ال�صابقة ب�صب���ب الزيادة النوعية يف عدد امل�صاركني 

يف املعر�س القادم.
ل����  التنفي���ذي  الرئي����س  اأو�ص���ح  جانب���ه،  م���ن 
»متك���ني« اإبراهي���م جناح���ي اأن العمل عل���ى تعزيز 
كفاءة وقدرات البحرينيني، ياأتي انطاقاً من الروؤية 
ال�صامية لقيادة اململك���ة الر�صيدة، يف اإ�صاح �صوق 

العم���ل، وتنوي���ع م���وارد القت�صاد الوطن���ي، وخلق 
فر����س وظيفي���ة وا�صتثمارية مائم���ة للبحرينيني؛ 
لتحقي���ق اأهداف روؤية البحري���ن القت�صادية 2030، 

وذلك عرب خيارات تطويرية وا�صعة.
�رضاكاته���ا  اإط���ار  يف  متك���ني  دع���م  اأن  وب���نينَّ 
الإ�صراتيجية، �صاهم يف توظيف ما يقارب من 8 اآلف 
بحرين���ي يف خمتلف قطاعات العم���ل، منوهاً بالقيمة 
املرتقبة من ال�رضاك���ة الإ�صراتيجية يف برنامج اأجواء 
يف حتقي���ق اأهداف متكني يف فتح املجال اأمام تعزيز 
فر�س توظيف البحرينيني من خال تاأهيلهم يف اأحد 
القطاعات التي ت�صه���د تو�صعاً ملمو�صاً يف البحرين، 

ل�صيما مع اأه���داف تن�صيط احلرك���ة اجلوية يف مطار 
البحرين، والعم���ل على ال�صتثمار يف قطاع الطريان، 
لتك���ون البحرين حمط���ة و�صل بني ال����رضق والغرب 

وجذب لا�صتثمارات الأجنبية.
م���ن جانب اآخر، حتدث م�صوؤول من �رضكة �صريكو 
عن الربنام���ج، قائاً »يعترب تطوير الكوادر الوطنية 
البحرينية اأمرا بالغ الأهمية لل�رضاكة امل�صتقبلية بني 
�صوؤون الطريان املدين، ومتكني و�رضكة �صريكو؛ لذا 
فقد قمنا بت�صميم الربنام���ج التدريبي املتخ�ص�س 
الواع���د؛  البحرين���ي  ال�صب���اب  »اأج���واء« لفئ���ة م���ن 
لتمكينه���م من االنخ���راط يف اأداء املهن التخ�ص�صية 

احليوية املتعلق���ة يف جمال ال�صامة، هذا و�صي�صقل 
الربنامج التدريبي امللتحقني مهاراتهم وقدراتهم 
بدرج���ات عالي���ة جتعل منه���م خرباء تدعمه���م يف اأن 
ي�صبح���وا يف نهاي���ة املطاف ق���ادة يف جمال الطريان 

باململكة يف امل�صتقبل«.
يذك���ر اأن وظيف���ة مهند�ص���ي �صام���ة احلرك���ة 
اجلوية هي وظيفة تخ�ص�صية للغاية. وي�صارك هوؤلء 
املوظف���ون مبا����رضة يف اأن�صطة الت�صغي���ل وال�صيانة 
والركي���ب لأنظم���ة مع���دات مراقبة احلرك���ة اجلوية 
التي ي�صتخدمها نظام مراقبة احلركة اجلوية لف�صل 
الطائ���رات.  اأم���ا املراقبون اجلويون، ف���اإن مهامهم 
ترك���ز عل���ى اإدارة احلرك���ة اجلوية ومن���ع ا�صطدام 
الطائرات بع�صها ببع�س اأو باملعوقات اجلوية التي 
قد ت�صكل خطراً على الطائرة، وتعترب من اأهم واأخطر 
امله���ن يف الع���امل وذل���ك لطبيعته���ا الت���ي تتطلب 
الركيز واحل�صور الذهني العايل. وقد قامت الوزارة 
بتوظي���ف 24 متدرب���ا كمراقب���ني جوي���ني يف عامي 
2012 و2014، وق���د ن���ال 10 منه���م رخ�س للعمل 
كمراقب���ني جوي���ني والباق���ي ل يزال���ون يخ�صعون 
للتدريب ومن املوؤمل النته���اء من تدريبهم بحلول 

العام 2018 / 2019.   
ي�ص���ار باأن عدد الرحات العابرة لإقليم البحرين 
ملعلومات الطريان يقدر بنحو 50،000 رحلة �صهريا 

وذلك مبتو�صط معدل منو يبلغ 5 % �صنوياً.

اأمل احلامد

مليون دينار خلدمات الغو�ص والأثقال البحرية يف “بابكو”
24 مناق�صة تعود ل� 13 جهة حكومية

فتح جمل�����س املناق�ص����ات واملزاي����دات يوم 
اأم�����س يف جل�صت����ه الأ�صبوعي����ة 24 مناق�ص����ة عامة 

وحمدودة، تابعة اإلى 13 جهة حكومية.
واأظه����رت اأح����دث بيان����ات ن�رضت عل����ى موقع 
املجل�����س اأن اأب����رز املناق�صات تع����ود ل�رضكة نفط 
البحري����ن “بابك����و”، وتتعل����ق بتوف����ري اخلدم����ات 
الخت�صا�صية يف الغو�س وحمل الأثقال البحرية يف 
مناط����ق العمليات بال�رضكة، تقدم اإليها 3 عطاءات 
اأقله����ا بنحو 1.03 ملي����ون دينار يف ح����ني اأكربها 

بقرابة 3.85 مليون دينار.
وبل����غ اإجمايل العط����اءات املقدم����ة 94 عطاء، 
فيم����ا بل����غ جمم����وع اأق����ل العط����اءات املقدمة نحو 
7.3 ملي����ون دين����ار، ومت تعلي����ق عطاءين تابعني 

جلهتني.
لإدارة  مناق�ص����ات   6 املجل�����س  وفت����ح 
املخ����ازن املركزية، لتوف����ري مفاتي����ح كهربائية، 

وجمموع����ة مو�صات و مو�ص����ات نهاية الكابات، 
واإك�ص�ص����وارات م����ن احلدي����د املط����اوع، واأنابي����ب 
فولذي����ة واك�ص�صواراته����ا، واأمتار مي����اه، وكابات 
اأر�صي����ة، تق����دم اإليه����م 20 عط����اء، كان جمم����وع 
اأق����ل العط����اءات املقدم����ة ملناق�ص����ات “املخازن 

املركزية” نحو 1.9 مليون دينار.
ل����وزارة  5 مناق�ص����ات  كم����ا فت����ح املجل�����س 
الأ�صغال و�صوؤون البلدي����ات والتخطيط العمراين، 
اأوله����ا للمقاولة الزمنية ل�صيان����ة اجل�صور لاأعوام 
)2016 - 2018( تق����دم اإليه����ا 5 عطاءات اأقلها 
بنح����و 728.7 األ����ف دين����ار واأكربه����ا بقراب����ة 1.1 
مليون دين����ار، والثانية للعطاءات املالية لتقدمي 
خدم����ات ا�صت�صاري����ة تعم����ل عل����ى تطبي����ق اخلطة 
الوطنية لإ�صراتيجية النظاف����ة يف البحرين تقدم 
اإليها 4 عط����اءات اأقلها بنح����و 157.8 األف دينار، 
فيما تعلقت الثالثة مب�صنع جتفيف احلماأة مبركز 
حمطة توبلي ملعاجلة مياه ال�رضف ال�صحي خدمات 
الرميم للمجففات ومل�صن����ع الكب�صول وملعدات 

اأخرى مب�صنع جتفي����ف احلماأة ما عدا اأجهزة الطرد 
املركزي تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 733.5 
األف دين����ار واأكربها ب� 1.1 ملي����ون دينار تقريًبا، 
العام����ة مبرك����ز  التنظيف����ات  لتق����دمي  والرابع����ة 
توبلي ملعاجلة مي����اه ال�رضف ال�صحي م�صتما على 
الأيدي العامة واملع����دات والتنقية والتخل�س من 
احلم����اأة )حملي( تقدم اإليها 9 عطاءات اأقلها بنحو 
225.82 األ����ف دينار واأكربه����ا بقرابة 1.1 مليون 
دين����ار، والأخرية لتق����دمي اخلدم����ات ال�صت�صارية 
مل�����رضوع بوابة الرفاع تق����دم اإليها عط����اء وحيد ب� 

135.2 األف دينار.
وكذل����ك فت����ح املجل�����س مناق�صت����ني حللب����ة 
البحري����ن الدولية، اأولها لتوف����ري خدمات التموين 
وال�صياف����ة تق����دم اإليها 5 عط����اءات ُعِل����ق اأحدها 
واأقل عطاء بنحو 867.1 األف دينار واأكربها بقرابة 
1.6 مليون دينار، والثاني����ة ل�رضاء الألعاب النارية 
لحتفالت العيد الوطن����ي 2017 وجائزة البحرين 
الك����ربى للفورما ون 2018 تق����دم اإليها عطاءان 

اأقلهما بنحو 113.7 األف دينار.
واأي�ًصا فت����ح املجل�س مناق�صت����ني ل�صندوق 
العمل )متكني(، اأولها لأعم����ال جتهيزات مكاتب 
لق�صم خدم����ة عماء متكني يف ف����رع ال�صيف تقدم 
اإليه����ا 11 عطاء علق اأحدها واأقل عطاء بنحو 72.5 
األ����ف دينار، والثانية لإ�ص����دار اكت�صف احلياة بعد 

املدر�صة تقدم اإليها 4 عطاءات.
ونظ����ر املجل�����س يف مناق�ص����ة لل�رضك����ة العامة 
للدواج����ن لتوري����د 2300 طن علف دج����اج بيا�س 
تق����دم اإليها عط����اءان اأقلهم����ا بنح����و 299.2 األف 
اجلنوبي����ة  املنطق����ة  لبلدي����ة  ومناق�ص����ة  دين����ار، 
لتوريد الق����وى العامل����ة لاأعم����ال الزراعية تقدم 
اإليها 6 عط����اءات اأقلها بنح����و 282.7 األف دينار، 
ومناق�ص����ة ل�رضك����ة تطوي����ر للبرول لتوف����ري مانع 
 )CORROSION INHIBITOR( للت����اآكل 
تقدم اإليها عط����اء وحيد ب� 639 دولر لكل برميل 
ما يعادل 241 دين����ار، ومناق�صة جلامعة البحرين 
 Eng101( ملقرري����ن  درا�صي����ة  كت����ب  لتوري����د 

اللغ����ة  لق�ص����م   )Eng 145 / 146(و  )/ 102
الإجنليزية بكلي����ة الآداب تق����دم اإليها 3 عطاءات 

اأقلها بنحو 62.5 األف دينار.
كما نظ����ر املجل�س يف مناق�ص����ة ل�رضكة طريان 
اخللي����ج لبي����ع واإع����ادة تاأجري اأثنني م����ن حمركات 
الطائ����رات الحتياطي����ة ل�صط����ول البوين����ج 787 
م����ن ن����وع )ترين����ت 1000( تق����دم اإليه����ا عطاءان 
ومل يت����م الإف�صاح عن قيم����ة اأي منهما، ومناق�صة 
لإدارة  واملعار�����س  لل�صياح����ة  البحري����ن  لهيئ����ة 
با�صات اجل����ولت ال�صياحية تق����دم اإليها عطاءان 
اأقلهم����ا بنح����و 141 األف دين����ار، ومناق�صة لوزارة 
ال�صحة لتزويد حمالي����ل غ�صيل الكلى تقدم اإليها 
6 عط����اءات اأقله����ا بنح����و 38 األف دين����ار يف حني 
اأكربه����ا بقراب����ة 1.19 ملي����ون دين����ار، ومناق�صة 
لهيئة الكهرب����اء واملاء لتزويد وتركيب وتد�صني 
39 وحدة ت�صفي����ة زيت ملغريات اجلهد مع اإجراء 
الفح�����س الازم تقدم اإليها عط����اءان اأقلهما بنحو 

322.9 األف دينار.

املحرر القت�صادي من جزر اأمواج

البنفالح: “با�ص” م�صغل اخلدمات الأر�صية باملطار اجلديد 
“ها بحرين” تدير �صالت ال�صيافة اعتبارا من دي�صمرب 

اأكد الرئي�س التنفي����ذي ل�رضكة مطار البحرين 
حممد البنفاح اأن اإدارة تقدمي اخلدمات الأر�صية 
يف مط����ار البحري����ن اجلدي����د الذي �صيت����م افتتاحه 
مطل����ع الع����ام 2020 �صتك����ون حت����ت اإدارة �رضكة 
خدمات مطار البحرين “با�س”. ونفى يف ت�رضيحات 
لل�صحافي����ني على هام�س اإط����اق برنامج “اأجواء” 
التدريب����ي عن وج����ود خط����ط لدخول م�صغ����ل ثاٍن 

للخدمات الأر�صية يف مطار البحرين اجلديد.
وقال اإن ال�رضكة م�صتع����دة لتو�صيع عملياتها 
مع افتتاح املط����ار اجلديد، ولديها خطط للتو�صع 
والنم����و يف تق����دمي خدم����ات التموي����ن واخلدمات 

امل�صاندة.
ي�ص����ار ال����ى اأن �رضك����ة خدمات مط����ار البحرين 
“با�س” تقدم عملياتها الرئي�صة يف مطار البحرين، 
وتبلغ �صعة عملياتها نحو 9 مايني م�صافر �صنوًيا، 
وتخ����دم حالًي����ا 35 �رضك����ة ط����ريان خمتلف����ة تقدم 
جمموع����ة �صاملة من خدم����ات املناول����ة الأر�صية، 

وخدمات التموين، والإر�ص����ال والتحكم يف حتميل 
الطائ����رات، واخلدم����ات اخلا�ص����ة، والتعام����ل م����ع 

الأمتعة.
وح����ول اخلطط الت�صغيلي����ة ل�رضكة ها بحرين، 
ك�ص����ف البنف����اح اأن �رضك����ة “ها بحري����ن” التابعة 
ل�رضكة “با�س” �صتدير �ص����الت ال�صيافة يف مطار 
البحري����ن الدويل اعتبارا م����ن دي�صمرب املقبل بعد 
انته����اء عق����د �رضك����ة “مرحب����ا” الإماراتي����ة. واأ�صار 
البنف����اح اأن �رضك����ة “ه����ا بحري����ن” تب����داأ حاليا يف 
نق����ل الأ�صول وحتوي����ل امل�صوؤوليات واملوظفني 
كتمهي����د لإدارة العملي����ات يف دي�صم����رب املقب����ل، 
بع����د انتهاء عقد �رضكة “مرحبا” التي تدير خدمات 

ال�صيافة يف مطار البحرين حاليا.
ود�صن����ت �رضك����ة “مرحب����ا” التابع����ة ملجموعة 
“داناتا” الإماراتية، والتي تقدم خدمة ال�صتقبال 
وامل�صاع����دة خدماتها ر�صمي����ا يف مطار البحرين يف 
دي�صمرب 2012. وحول خط����ط �رضكة “ها بحرين” 
لإدارة عملي����ات ال�صيافة يف مبنى املطار اجلديد، 
اأك����د اأن اإط����اق �رضكة “ه����ا بحري����ن” يتما�صى مع 

اإ�صراتيجي����ة �رضك����ة مط����ار البحرين الرامي����ة اإلى 
تنويع م�صادر الدخل، وتعزيز التناف�صية من خال 
تو�صعة نطاق اخلدم����ات التجارية باملطار واخلطة 
ال�صامل����ة لربنامج حتديث مط����ار البحرين الدويل. 
ولفت البنفاح اإل����ى اأن الهدف من تاأ�صي�س �رضكة 

“ه����ا بحري����ن” يه����دف لإدارة قاع����ات ال�صيافة 
خدم����ات  واإدارة  احل����ايل،  املط����ار  يف  املوج����ودة 
ال�صيافة يف مبنى يف مطار البحرين اجلديد املقرر 
افتتاح����ه يف مطل����ع الع����ام 2019. واأعلن����ت �رضكة 
مط����ار البحرين يف الربع الأول من العام اجلاري عن 

تاأ�صي�����س احدى �رضكاتها التابعة حتت م�صمى “ها 
بحرين” براأ�س مال مدف����وع يبلغ 100 األف دينار، 
وتزاول ال�رضك����ة اأن�صطة اخلدمات املت�صلة بالنقل 
اجل����وي -وت�صغيل �ص����الت املط����ار، اإ�صافة اإلى 
توفري خدم����ات امل�صافرين، وخدم����ات الليموزين 
وت�صليم الأمتعة وغريها من اخلدمات الأخرى التي 

تهدف لتطوير اخلدمات املقدمة يف املطار.
وفيم����ا يتعلق بخزانات الوق����ود اأكد البنفاح 
اأن����ه مت تاأ�صي�����س �رضك����ة باملنا�صفة ب����ني “نوغا” 
القاب�ص����ة و�رضك����ة مطار البحري����ن لتطوير خزانات 
الوق����ود، على اأم����ل النتهاء من اأعم����ال الإن�صاءات 
والت�صييد يف الن�صف الأول من العام 2019 والبدء 
باأعمال تزويد الطائ����رات بالوقود. من جانبه، اأكد 
الرئي�س التنفيذي ل�رضكة “با�س” �صلمان املحميد 
اأنه����م عل����ى اأمت ال�صتع����داد لتق����دمي اخلدم����ات 
الأر�صي����ة يف مط����ار البحري����ن الدويل بع����د اأعمال 
التو�صع����ة، م�ص����رياً اإل����ى اأنهم �صريفع����ون الطاقة 
الإنتاجي����ة لل�رضك����ة لتتواك����ب مع حج����م العمليات 

امل�صتقبلية عرب تو�صعة ال�رضكة.

زي���ن���ب ال��ع��ك��ري م���ن ج����زر اأم�����واج

 ت�صوير  ر�صول احلجريي

• املوؤمتر ال�صحايف لطاق “اأجواء”و “حتليق”	

• على هام�س املوؤمتر ال�صحايف	
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“اليونيدو” ت�سلم الأمم املتحدة “اإعالن البحرين” ملنتدى ريادة الأعمال
اأبرز التو�سيات اإدماج اأهداف التنمية امل�ستدامة بدعم “ال�سغرية واملتو�سطة” 

املحرر القت�سادي من املنامة

للرتوي����ج  البحري����ن  مكت����ب  رئي�����س  �سل����م 
واال�ستثمار والتكنولوجيا )اليونيدو( ها�سم ح�سني 
البي����ان اخلتام����ي للمنتدى العاملي لري����ادة االأعمال 
واال�ستثم����ار 2017 )اإع����ان البحري����ن( اإل����ى رئي�س 
اجلمعي����ة العامة لاأمم املتحدة مريو�ساف اليت�ساك 
بح�س����ور وكي����ل وزارة اخلارجي����ة لل�س����وؤون الدولية 
ال�سي����خ عب����داهلل ب����ن اأحم����د اآل خليف����ة، وذلك خال 
اجلل�سة اخلتامية للمنت����دى العاملي لريادة االأعمال 

واال�ستثمار 2017.
واأك����د املن�سق املقيم لاأم����م املتحدة واملمثل 
املقي����م لربنام����ج االأم����م املتح����دة االإمنائ����ي اأمني 
ال�رشق����اوي عل����ى جن����اح املنت����دى العامل����ي لريادة 
االأعم����ال واال�ستثمار 2017، ال����ذي جمع نحو 1000 
رائ����د عمل من اأكرث م����ن 90 دولة، و�ساهم يف تبادل 
االأفكار بني رواد االأعم����ال يف كيفية حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة من خال ريادة االأعمال واالبتكار.

�ست�ساع����د  االأعم����ال  ري����ادة  اأن  اإل����ى  واأ�س����ار 
املجتمع����ات على خل����ق وظائف وتقوي����ة االقت�ساد 
وحتقي����ق االأه����داف االجتماعية، وه����ذه تتما�سى مع 

اأجندة روؤية البحرين االقت�سادية 2030.
وذكر ال�رشقاوي اأن البحرين وفرت من�سة لرواد 
االأعمال ل����دى التوقيع على اإع����ان املنامة يف العام 

2015، ال�ست�سافة املنتدى العاملي لريادة االأعمال 
واال�ستثم����ار كل عامني، اإذ نتطلع لتنظيمه يف العام 

.2019
ب����دوره، اأع����رب رئي�����س اجلمعية العام����ة لاأمم 
املتحدة مريو�س����اف اليت�ساك عن �سعادة مبوا�سلة 
جن����اح انعق����اد املنت����دى بع����د التوقيع عل����ى اإعان 
املنت����دى. واأ�سار اإلى اأن املنت����دى ركز على حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة بتكاتف وتعاون اجلهات 
املختلف����ة مما �سيوؤدي اإلى حتقي����ق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
وب����نينَّ وج����ود العديد م����ن التحدي����ات لتحقيق 
امل�ست����وى  عل����ى  امل�ستدام����ة  التنمي����ة  اأه����داف 
ال����دويل منها ع����دم معرف����ة التوجه����ات ال�سيا�سية 
واالقت�سادي����ة، والت�س����ارب يف الربام����ج، وكذل����ك 
التغيريات والكوارث الطبيعية، والبطالة، والهجرة، 
وغريها من امل�سكات، التي لن تختفي مبجرد متني 
ذلك، واإمنا عرب بذل اجلهود حللها والرتكيز عليها.

واأ�ساف اأنه يجب الرتكيز على حتقيق النمو يف 
كل القطاعات؛ بهدف حتقي����ق التنمية امل�ستدامة 
����ا اأن  وخل����ق وظائ����ف بجمي����ع القطاع����ات، خ�سو�سً
ال�سباب يواجهون العديد من التحديات ومن بينها 

عدم توفر فر�س للوظائف.
واالبت����كار،  االأعم����ال  ري����ادة  اأهمي����ة  واأك����د 
ولتحقيق اأهداف التنمي����ة امل�ستدامة يجب حتقيق 

النم����و م����ن جان����ب احلكوم����ات وتع����اون اجله����ات 
االأخ����رى مث����ل القط����اع اخلا�����س، وري����ادة االأعمال؛ 
لتحقي����ق التناف�سي����ة، ومنو املوؤ�س�س����ات ال�سغرية 
واملتو�سط����ة، م�س����ددا عل����ى  اأن دع����م املوؤ�س�سات 
اإ�سرتاتيجي����ة ت�ساه����م يف  ال�سغ����رية واملتو�سط����ة 
توف����ري فر�س لاقت�س����اد وخلق وظائ����ف وحتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ولف����ت اإل����ى اأهمي����ة تع����اون القطاع����ني العام 

واخلا�س لتحقيق هذه االأهداف.
اإلى ذلك، قال وكي����ل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

الدولي����ة ال�سي����خ عب����داهلل ب����ن اأحم����د اآل خليفة اإن 
احت�سان البحرين للمنتدى ياأتي من �سلب اأولويات 
اململك����ة وقيادتها بقيادة رئي�س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللكي االأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة 
الذي رعى املنتدى للمرة الثانية على التوايل، وقد 
جمع هذا املنتدى ما يقارب ال� 1000 �سخ�س من 90 
دولة، وخل�س����وا يف نهايته باإعان البحرين الذي مت 
تقدميه يف بيت االأم����م املتحدة اإلى رئي�س اجلمعية 
العامة لاأمم املتح����دة مريو�ساف اليت�ساك، والذي 
با�سك �سي�ساهم يف ت�سليط ال�سوء على دعم ريادة 

االأعمال واملوؤ�س�سات ال�سغ����رية واملتو�سطة، )...( 
البحرين لها ريادة يف هذا اجلانب من خال �رشاكتها 
االإ�سرتاتيجية القائم����ة وامل�ستمرة مع منظمة االأمم 
املتح����دة وحتديًدا منظمة االأم����م املتحدة لل�سناعة 
“اليوني����دو”، وقد اأ�س�س مكت����ب البحرين يف العام 

1996، ويعنى بالرتويج لا�ستثمار والتكنولوجيا.
واأو�س����ح ال�سي����خ عب����داهلل ب����ن اأحم����د اأن اأب����رز 
التو�سي����ات كان اإدماج اأه����داف التنمية امل�ستدامة 
وربطها باأهداف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
ودع����م احلكوم����ات له����ا، ه����ذه خط����ة �سامل����ة له����ا 
تو�سي����ات ت�سم����ل احلكوم����ات واملجتم����ع امل����دين 
واالإعام واملنظمات الدولية، كلها ت�سب يف تنفيذ 

هذه االأجندة الدولية.
واأكد اأن البحرين ت�سع����ى من خال تقدمي هذا 
االإعان ال����ذي الناجت عن املنت����دى اأن يتم اعتماده 
يف اجلمعي����ة العامة التابعة لاأمم املتحدة، وبالتايل 
يكون خارطة طريق لعديد من احلكومات ومنظمات 
املجتم����ع املدين والقطاع اخلا�����س يف دعم وتنفيذ 

هذه االأجندة.
بدوره، تطرق رئي�����س مكتب البحرين للرتويج 
واال�ستثمار والتكنولوجيا )اليونيدو( ها�سم ح�سني 
اإل����ى اأهمي����ة متك����ني امل����راأة اقت�سادًي����ا، وقد ركز 
املنتدى ال����ذي اختتمت اأعمال����ه اخلمي�س على هذا 

اجلانب.

• خال اجلل�سة اخلتامية للمنتدى	

ت�سوير: خليل اإبراهيم

اأمل احلامد من املنامة

للتنمي���ة  املتح���دة  االأم���م  منظم���ة  وقع���ت 
ال�سناعي���ة )اليوني���دو( مذك���رة تفاه���م مع “دبي 
اإك�سب���و” اجلهة املنظمة الإك�سب���و دبي 2020 يوم 
اأم����س االأول )االأربعاء(، وتت�سم���ن مذكرة التفاهم 
ا�ست�سافة دبي املنتدى العاملي لرواد االأعمال يف 

العام 2020.
ل����  الع���ام  ووق���ع االتفاقي���ة نائ���ب املدي���ر 
“اليوني���دو” اأرو�س���ي كيون�سي ع���ن “اليونيدو”، 
االأعم���ال يف  اأول دم���ج وتطوي���ر  ونائ���ب رئي����س 
اإك�سب���و2020 بدبي من���ال البيات، ممثل���ة لوزيرة 
الدول���ة ل�س���وؤون التع���اون ال���دويل املدي���ر العام 

ملكتب “اإك�سبو 2020 دبي”، رمي الها�سمي.
وبع���د توقيع مذك���رة التفاهم، اأع���رب رئي�س 
اجلمعية العامة لاأمم املتحدة مريو�ساف اليت�ساك 
عن �سعادت���ه بالتوقيع على مذك���رة التفاهم بني 
“اليوني���دو” ومكتب “اإك�سبو دب���ي 2020”، )...( 
موؤك���دا “�ستتع���اون اجلهت���ان لتعزي���ز اال�ستثمار 
وري���ادة االأعم���ال؛ من اأجل التنمي���ة كو�سيلة لدعم 
ورح���ب  امل�ستدام���ة”.  التنمي���ة  اأه���داف  حتقي���ق 

اليت�ساك بق���رار دبي با�ست�سافة املنتدى العاملي 
لرواد االأعمال يف العام 2020.

واأو�سح اأن االتفاقية تثبت اأن القطاع اخلا�س 
ي�ستطي���ع اأن يقدم م�ساهمات كب���رية نحو التنمية 
ال�سامل���ة وامل�ستدام���ة، م�سي���ًدا يف الوق���ت نف�سه 
باعتزام اجلهت���ني تقا�سم املعرفة حول اال�ستثمار 
وري���ادة االأعمال؛ من اأجل التنمي���ة لتحقيق اأهداف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة، متوجًها بال�سك���ر اإلى رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�سلمان اآل خليف���ة لدعمه االأمم املتح���دة والتزامه 
باأه���داف التنمية امل�ستدام���ة، وكذلك على رعايته 

املنتدى يف ن�سختيه االأولى والثانية.
واختت���م حديث���ه بالق���ول اإن ا�ست�ساف���ة دبي 
للمنتدى العامل���ي لرواد االأعم���ال يف العام 2020 
دلي���ل اإ�س���ايف عل���ى اهتم���ام املنطق���ة والتزامها 
بت�سجي���ع جمي���ع اجله���ات بالعم���ل مًعا م���ع مكتب 
والتكنولوجي���ا  واال�ستثم���ار  للرتوي���ج  البحري���ن 
“اليوني���دو”؛ لتحقيق اأه���داف التنمية امل�ستدامة 

من خال ت�سجيع روح املبادرة واالبتكار.
وعلى هام�س توقيع مذك���رة التفاهم، اأو�سح 

واال�ستثم���ار  البحري���ن للرتوي���ج  رئي����س مكت���ب 
اأن  ح�س���ني  ها�س���م  )اليوني���دو(  والتكنولوجي���ا 
“اليوني���دو” �ستك���ون م���ن اجله���ات املنظم���ة ل� 
“اإك�سب���و دب���ي 2020” وذلك بع���د التوقيع على 
االتفاقية، كما �ست�ست�سيف دبي املنتدى العاملي 
ل���رواد االأعم���ال يف الع���ام 2020 يف هيئ���ة رواق 

واأن�سطة خمتلفة.
واأ�س���اف اليت�س���اك اأن “اإك�سب���و دبي 2020” 
�سيحم���ل عن���وان االإب���داع، وكيفي���ة االت�سال بني 
الدول والنا�س، وطبيعة عمل “اليونيدو” ت�سب يف 

اأهداف املعر�س.
دم���ج  اأول  رئي����س  نائ���ب  قال���ت  بدوره���ا، 

وتطوي���ر االأعم���ال يف اإك�سب���و2020 بدب���ي من���ال 
البي���ات اإن مذكرة التفاهم ج���اءت بهدف التعاون 
الإط���اق برام���ج لتمك���ني ال�سب���اب ورواد االأعمال 
ا  واملوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، خ�سو�سً
اأن اأه���داف “اليونيدو” تتمث���ل يف متكني ال�سباب 
ورواد االأعمال واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
واال�ستدامة، وهي االأهداف ذاتها التي يركز عليها 
اإك�سب���و دب���ي 2020 الذي يعترب اأك���رب معر�س يف 
منطق���ة ال����رشق االأو�س���ط واإفريقيا وجن���وب اآ�سيا، 
و�سينظ���م و�سي�س���ارك في���ه اأكرث م���ن 180 دولة 
ومنظم���ات وهيئ���ات خمتلف���ة. ومن املتوق���ع اأن 
ي�ستقط���ب اأك���رث م���ن 25 ملي���ون زائ���ر، وبالتايل 
�سيتواجد العامل يف املعر�س الذي �سيجري تنظيمه 

على مدى 6 اأ�سهر.
واأ�س���ارت اإلى اأن توقيع مذك���رة التفاهم هي 
نقط���ة انط���اق التع���اون الر�سمي ب���ني اجلهتني، 
و�ستعقد يف الف���رتة املقبلة لقاءات بني اجلهتني 
مع جهات اأخ���رى ومنظمات و�رشكات؛ لو�سع برامج 
العمل التي �سيت���م اإطاقها لفائدة ال�سباب ورواد 

االأعمال.

“اليونيـــدو” توقــع مذكــرة تفاهـــم مع “دبي اإك�سبـــــو”

• �سورة جماعية بعد التوقيع على االتفاقية	

ال�ست�سافة املنتدى العاملي لرواد االأعمال 2020 

حل����ت البحري����ن الثانية على م�ست����وى الدول 
اخلليجية والثالثة على امل�ستوى العربي يف موؤ�رش 
التقرير العاملي للفج����وة بني اجلن�سني الذي مت 
ن�رشه اأم�س. واظهرت البيانات اأداًء متميزا للمملكة 
خ����ال الع����ام املا�س����ي، وحت�س����ن يف ترتيبه����ا يف 
موؤ�رش التقرير العامل����ي للفجوة بني اجلن�سني من 
املرتب����ة 131 اإلى املرتب����ة 126 هذا العام، لتحل 

الثانية خليجيا والثالثة عربياً.
وتوق����ف تق����دم امل�س����اواة ب����ني اجلن�س����ني 
يف 2017 بع����د عق����د م����ن التقدم البط����يء ولكن 
املط����رد، ما اأدى اإلى ات�ساع الفجوة بني اجلن�سني 
عل����ى ال�سعي����د العامل����ي للم����رة االأول����ى منذ ن�رش 
التقرير العامل����ي للفجوة بني اجلن�سني الأول مرة 

يف 2006 من قبل املنتدى االقت�سادي العاملي.
واأظهرت النتائج الواردة يف تقرير هذا العام، 
اأن����ه قد مت �س����د 68 % من الفج����وة العاملية بني 
اجلن�س����ني ب�سكل عام. وُيعد ذل����ك تراجعاً طفيفاً 
باملقارن����ة م����ع عام����ي 2016 و2015، فق����د مت 
حينه����ا �س����د 68.3 % و68.1 % من الفجوة على 
الت����وايل. وُيعزى هذا الرتاجع اإل����ى ات�ساع الفجوة 
ب����ني اجلن�سني يف جميع جم����االت التقرير االأربعة: 
التح�سي����ل التعليم����ي، وال�سح����ة والبق����اء عل����ى 
قي����د احلياة، والفر�����س االقت�سادي����ة، والتمكني 
ال�سيا�س����ي. ويثري هذان املج����االن االأخريان قلقاً 

خا�س����اً الأنهما �سجا بالفعل اأك����رب الفجوات، وقد 
كانا يحرزان التقدم االأ�رشع حتى هذا العام.

ومبع����دل التق����دم احل����ايل، �سي�ستغ����رق �سد 
الفجوة بني اجلن�سني على ال�سعيد العاملي 100 
�سن����ة، مقارنة ب����� 83 عام����اً بح�سب تاأ�س����ري العام 
املا�سي. وق����د اأ�سار التقرير اأنه م����ن املتوقع اأال 
ُت�س����د الفجوة بني اجلن�سني يف م����كان العمل قبل 
217 عام����اً. ولك����ن وم����ع العديد م����ن الدرا�سات 
الت����ي تربط بني امل�س����اواة ب����ني اجلن�سني وبني 
االأداء االقت�س����ادي االأف�س����ل، فقد متكن عدُد من 
البلدان من التغلب على االجتاه العاملي ال�سلبي، 
حيث �سهد اأك����رث من ن�سف البلدان ال� 144 التي 
مت قيا�سه����ا هذا الع����ام حت�سن����اً يف نتائجها خال 

االأ�سهر ال�12 املا�سية.
وح����ازت منطق����ة ال�����رشق االأو�س����ط و�سم����ال 
افريقيا عل����ى اأدنى ترتي����ب يف املوؤ�رش، حيث بلغ 
حج����م الفجوة بني اجلن�س����ني 40 %. وتعد تون�س 
اأف�س����ل ال����دول اأداًء يف املنطق����ة )117(، تليه����ا 
االإم����ارات العربي����ة املتح����دة )120(، والبحري����ن 
)126(. وحتت�س����ن املنطق����ة اأربع����ة م����ن الدول 
العاملية اخلم�����س االأ�سواأ اأداًء م����ن حيث التمكني 
ال�سيا�سي وهي - الكويت )129( ولبنان )137( 
وقط����ر )130( واليمن )144(. ولكن من بني 17 
دولة م����ن املنطق����ة �سملها املوؤ�����رش يف املنطقة، 
حت�س����ن جمموع نق����اط 11 دول����ة مقارن����ة بالعام 

املا�سي.

 وتت�سدر اآي�سلندا موؤ�رش الفجوة العاملية بني 
اجلن�سني. فبعد اأن �سدت ما يقرب من 88 % من 
فجوته����ا، اأ�سبحت ُتعد البلد االأك����رث م�ساواة بني 
اجلن�سني يف العامل مل����دة ت�سع �سنوات. و�سهدت 
الفج����وة بني اآي�سلندا والرنوي����ج، التي حتل ثانية 
ات�ساعاَ فعلياً، وذلك الأن كل من الرنويج وفنلندا 
الت����ي اأت����ت يف املرك����ز الثال����ث �سه����د ات�ساعاً يف 
فجواتهم����ا هذا الع����ام. وتكتم����ل املراكز اخلم�س 

االأولى مع رواندا )4( وال�سويد )5(. 

الدوافع االقتصادية للمساواة
تنطب����ق الدوافع االقت�سادية للم�ساواة اأي�ساً 
يف جماالت اأخرى اأي�س����اً كال�سناعة واملوؤ�س�سات، 
ومن ال�سبل الرئي�سية لتحقيق املزيد من التقدم 

يكون مبعاجل����ة االختاالت احلالية ح�سب القطاع. 
وخل�����س التقري����ر اإل����ى اأن الرج����ال غ����ري ممثلني 
متثي����اً كافي����اً يف التعلي����م وال�سح����ة والرعاي����ة 
االجتماعي����ة، يف حني اأن متثيل امل����راأة ناق�س يف 
جماالت الهند�س����ة والت�سنيع والبناء واملعلومات 
والتوا�س����ل والتكنولوجي����ا. يعني ه����ذا التق�سيم 
ح�سب ن����وع اجلن�����س اأن كل قطاع يفق����د املنافع 
املحتمل����ة لزيادة التن����وع بني اجلن�س����ني، والتي 

تكمن يف زيادة االبتكار واالإبداع والعوائد. 
يذك���ر اأن امل����رشع الد�ست���وري البحريني كفل 
مب���داأ امل�ساواة ب�سكل ع���ام، اذ ن�س الد�ستور على 
هذا املب���داأ يف العديد من الن�سو����س، فن�س على 
هذا املبداأ يف املادة )4( من الد�ستور والتي ن�ست 
عل���ى اأن: الع���دل اأ�سا�س احلك���م،... وامل�س���اواة... 

وتكاف���وؤ الفر�س بني املواطنني دعامات للمجتمع 
تكلفه���ا الدول���ة، ووا�سح من خال ه���ذا الن�س اأن 
امل�رشع الد�ستوري قد عد امل�ساواة ركيزة من ركائز 
املجتم���ع ال ميكن ت�س���ور قيام املجتم���ع بدونها. 
وكذل���ك ن�س على هذا املب���داأ يف املادة )5( )ب( 
م���ن الد�ستور الت���ي تن�س عل���ى اأن: تكفل الدولة 
التوفي���ق بني واجبات امل���راأة نحو االأ����رشة وعملها 
يف املجتمع، وم�ساواتها بالرجال يف ميادين احلياة 
ال�سيا�سي���ة واالجتماعية والثقافي���ة واالقت�سادية 
دون اإخال باأحكام ال�رشيعة االإ�سامية، ووا�سح من 
خال هذا امل���ادة اال�سارة الى امل�ساواة بني املراأة 
والرج���ل ح�رشًا، اإ�سافة الى اأن ه���ذا الن�س قد بني 
�رشورة امل�ساواة بني اجلن�سني يف خمتلف املجاالت 
ومنه���ا احلي���اة ال�سيا�سية واالجتماعي���ة والثقافية 
واالقت�سادي���ة، مبعن���ى اأن تك���ون امل�س���اواة بني 
الث���اث  لل�سلط���ات  و�سيا�س���ة  نه���ج  اجلن�س���ني 

الت�رشيعية والتنفيذية والق�سائية.
وتنفيذا مل���ا اأق���ره الد�ست���ور البحريني فقد 
ا�سدر جمل�س اخلدمة املدنية قرارا يف 18 �سبتمرب 
2013 باإن�س���اء جلن���ة تكاف���وؤ الفر����س يف اجلهات 
احلكومي���ة ته���دف اإلى اإدماج احتياج���ات املراأة يف 
اإط���ار تكافوؤ الفر����س يف جميع جم���االت العمل يف 
اجلهات احلكومية وتعمل على حتقيق مبداأ تكافوؤ 
الفر����س ب���ني جمي���ع املوظف���ني وامل�ستفيدين 
واخلدمات املقدمة من قبل اجلهة وذلك بالتعاون 

والتن�سيق مع املجل�س االأعلى للمراأة. 

البحرين الثانية خليجياً والثالثة عربياً يف امل�ساواة بني اجلن�سني
ترتيبها العاملي قفز 5 مراكز هذا العام

عزوز علي



تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
املصفي  باعتباره  النشيط  منصور  حميد  محمد  حميد   / السيد  اليها 
القانوني لشركة بان جلف مرجرز للوساطة ش.ش.و ملالكها ياسر سعيد 
رقم  القيد  مبوجب  الواحد  الشخص  كشركة  املسجلة  عبادي،  محمد 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  اشهار  طالبا   ،78125
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )1( لسنة 2017
بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة بان مرجرز للوساطة ش.ش.و ملالكها ياسر سعيد محمد عبادي

مكتب  اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
احملامي محمد بومطيع نيابة عن مالك شركة شريف للمواد الغذائية ش.ش.و وملالكها 
يونس احمد محمد شريف املسجلة مبوجب القيد رقم 113385، طالبني حتويل الشكل 
القانوني للشركة املذكورة الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 3000 ثالثة 

آالف دينار بحريني، بني كل من:
- يونس احمد محمد شريف

- عبدالرحيم احمد محمد شريف
- مجموعة احمد شريف القابضة ذ.م.م

- جنمة احمد محمد شريف
- يوسف احمد محمد شريف

- عبدالرحمن احمد محمد شريف
-محمود احمد محمد شريف

القيد: 113385   -  التاريخ: 25/9/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )151170( لسنة 2017
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسؤولية محدودة
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االف الفل�شطينيني يتظاهرون يف الذكرى املئوية لوعد بلفور
رام اهلل ـ أ ف ب:

 تظاه���ر اآالف الفل�شطيني���ني اأم�س اخلمي����س يف مدن رام اهلل ونابل�س واخللي���ل يف ال�شفة الغربية 
املحتل���ة ويف قطاع غ���زة يف الذكرى املئة لوعد بلف���ور الربيطاين الذي مهد لقي���ام ا�رسائيل، مطالبني 
بريطاني���ا باالعتذار عم���ا ارتكبته. ويف لندن، ا�شتقبل���ت رئي�شة الوزراء الربيطاني���ة ترييزا ماي رئي�س 
ال���وزراء اال�رسائيلي بنيامني نتنياهو، موؤكدة ان بالدها ت�شع���ر “بالفخر” ب�شبب “الدور الريادي” الذي 
لعبته يف اإقامة دولة ا�رسائيل. وطالب الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س من جهته بريطانيا باالعرتاف 
ب���� “اخلط���اأ التاريخي” ال���ذي �شكله اعالن بلفور جت���اه ال�شعب الفل�شطيني، متخوف���ا من ان يكون حل 
الدولت���ني “بات حتقيقه م�شتحيال مع م���رور الوقت”. يف رام اهلل، رفع املتظاه���رون الفتات باللغتني 
العربي���ة واالنكليزية منها “وع���د من ال ميلك ملن ال ي�شتحق”. و�شار املتظاه���رون من دوار عرفات يف 
املدين���ة الى مق���ر املجل�س الثقايف الربيطاين القري���ب. يف نابل�س يف �شمال ال�شف���ة الغربية، انطلقت 

تظاهرة من و�شط املدينة وتوجهت الى الدوار الرئي�شي فيها حيث اختتمت مبهرجان خطابي.
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القاهرة ـ رويترز:

 6 واأ�شي���ب  اإرهابي���ني   5 قت���ل 
ب���ني  م�شلح���ة  با�شتب���اكات  اآخ���رون 
ق���وات اجلي�س امل����رسي وجمموعة من 
االإرهابي���ني، حاول���وا مهاجم���ة نقطة 
اأمنية يف �شمال �شيناء، اأم�س اخلمي�س.
اإن  الع�شك���ري  املتح���دث  وق���ال 
قوات م���ن اجلي����س الث���اين امليداين 
اأحبطت حماول���ة للهجوم عل���ى اإحدى 
نقاط الرت���كاز الأمني، بعدما ت�سللت 
االإرهابي���ة  العنا����رس  م���ن  جمموع���ة 

امل�شلحة ملحيط الكمني.
واأ�ش���اف املتحدث، يف بي���ان، اأن 
الق���وات بادرت باإط���الق النريان، مما 
اأدى اإلى فرار تل���ك العنا�رس واالختباء 
يف اأماكن قريبة، قب���ل اأن ت�شتهدفها 
البي���ان  واأو�ش���ح  اجلوي���ة.  الق���وات 
 5 ملقت���ل  اأدت  اجلوي���ة  ال�رسب���ة  اأن 
اإرهابي���ني، واإ�شابة 6 اآخرين، وتدمري 
�شيارة دف���ع رباعي، وبنايتني حاولت 

تلك العنا�رس االختباء داخلها.

جنيف ـ أ ف ب: 
 ذكرت االم���م املتحدة اأم�س اخلمي�س 
ان تنظيم داع�س ق���ام باعدام 741 مدنيا 
خ���الل املعرك���ة عل���ى مدين���ة املو�ش���ل 
اجله���ادي  التنظي���م  متهم���ة  العراقي���ة، 
املتط���رف بارتكاب “جرائ���م دولية” اثناء 
احلملة الع�شكري���ة التي ا�شتمرت 9 اأ�شهر 
لتحري���ر املدينة. وقال���ت مفو�شية االأمم 
ال�شامي���ة حلق���وق االن�ش���ان يف  املتح���دة 
تقرير اأن 2521 مدنيا قتلوا يف املو�شل، 
معظمهم يف هجمات داع�س خالل املعارك 
بني التنظيم والقوات العراقية املدعومة 
دولي���ا، الت���ي انته���ت يف يولي���و الفائت 

بهزمية التنظيم اجلهادي.
وق���ال مفو�س االأمم املتحدة ال�شامي 
حلق���وق االإن�ش���ان زي���د رعد احل�ش���ني اإنه 
“يج���ب عل���ى االأ�شخا����س امل�شوؤولني عن 
ارت���كاب ه���ذه االأعم���ال اأن يحا�شبوا على 

جرائمهم ال�شنيعة”.

واشنطن – اف ب: 
 دع���ا الرئي�س االمريك���ي دونالد 
ترام���ب، اإل���ى اإع���دام االأوزبكي �شيف 
اهلل �شايب���وف الذي ده����س ح�شدا من 
املارة يف نيوي���ورك الثالثاء يف هجوم 
ا�شتلهم���ه م���ن تنظيم داع����س واأوقع 

ثمانية قتلى و12 جريحا.
اإن  تغري���دة  يف  ترام���ب  وق���ال 
“اإرهاب���ي نيوي���ورك كان فرح���ا لدى 
طلب���ه تعلي���ق َعَلم تنظي���م داع�س يف 
غرفت���ه يف امل�شت�شف���ى. لق���د قت���ل 
اآخري���ن   12 واأ�ش���اب  اأ�شخا����س   8
بجروح بالغة. يج���ب اأن تكون عقوبته 
االإعدام!”. واأتت تغريدة ترامب بعيد 
توجي���ه النياب���ة العام���ة الفدرالية يف 
مانهاتن تهم���ة االإرهاب اإلى �شايبوف 
)29 عام���ا( ال���ذي اأ�شي���ب بر�شا�س 
ال�رسط���ة اإثر ده�شه ح�شدا من املارة يف 
نيويورك يف هجوم ق���ال اإنه ا�شتلهمه 

من تنظيم داع�س.

مدريد ـ رويترز:

طل���ب املدع���ي الع���ام االإ�شب���اين من 
قا�س مبحكمة عليا اإ�شدار مذكرة اعتقال 
اأوروبي���ة بح���ق الرئي�س املع���زول الإقليم 
كتالوني���ا كارل����س بودجم���ون لتخلفه عن 
احل�ش���ور اأم���ام جل�ش���ة باملحكم���ة، اأم����س 
اخلمي����س. ونقل���ت روي���رتز ع���ن حمام���ي 
بودجم���ون يف بلجي���كا، التي انتق���ل اإليها 
رئي����س االإقليم املع���زول و4 م���ن اأع�شاء 
يف  املن���اخ  اإن  قول���ه  املقال���ة،  حكومت���ه 
اإ�شبانيا “لي�س جيدا”، واإن موكله يرغب يف 
البقاء بعيدا، لكنه �شيتعاون مع املحاكم.

وكان م�ش���در مطلع ق���ال اإن املدعي 
العام االإ�شب���اين طلب من قا�س باملحكمة 
العلي���ا �شجن قادة االنف�شال يف كتالونيا، 
حلني التحقي���ق ب�شاأن دوره���م يف م�شعى 
االإقلي���م لال�شتق���الل، ال���ذي و�شف���ه باأنه 
غ���ري قانوين. واأدلى 9 م���ن اأع�شاء حكومة 
كتالوني���ا املقال���ة ب�شهاداته���م، ردا على 
اتهام���ات بب���ث الفتن���ة والتم���رد و�ش���وء 

ا�شتخدام املال العام.

اإحباط هجوم ومقتل 
اإرهابيني يف �شيناء

داع�س “اأعدم” 741 
مدنيا يف املو�شل

ترامب يريد اإعدام 
منفذ هجوم نيويورك

اأمر اعتقال بحق رئي�س 
كتالونيا املعزول 

بن دغر: احلوثيون ل ي�سعون لل�سالم لأن قرارهم بيد طهران
مقتل قيادات انقالبية بارزة بغارات للتحالف يف ميدي

 ويف وق���ت �شاب���ق ق���ال رئي����س احلكوم���ة 
اليمنية، اأحمد بن دغ���ر، اإن اإيران كانت وما زالت 
�شبب���ا اأ�شا�شيا يف كل الدم���ار واخلراب الذي حلق 
باليم���ن وم���ا يعانيه �شعبها من نزي���ف م�شتمر يف 

الدماء، وهي الكارثة االإن�شانية االأ�شواأ يف العامل.
الى ذل���ك، ك�شفت م�ش���ادر ميدانية وحملية 
ميني���ة متطابقة، عن �سق���وط قي���ادات بارزة يف 
ميلي�شي���ات احلوثي، بغ���ارات للتحال���ف العربي 
بقي���ادة ال�شعودية ا�شتهدفتهم خ���الل ال�شاعات 
االأخرية، يف جبهتي حر����س وميدي مبحافظة حجة 

�شمال غرب اليمن، واحلدودية مع اململكة.
وبح�ش���ب امل�ش���ادر، ف���اإن غ���ارة ملقات���الت 

التحالف ا�شتهدفت جتمعا مللي�شيات احلوثي يف 
جبه���ة ميدي �شمال غرب حجة، فجر اخلمي�س، جنم 
عنها م�رسع القيادي البارز يف ميلي�شيات احلوثي 
املدع���و عبدال�ش���الم امل���داين واملع���ني وكي���ال 
لوزارة ال�شحة يف حكوم���ة االنقالب غري املعرتف 
بها، والقيادي زين العابدي���ن علي مر�شد اجللي 

املكنى “باقر اجللي”.
واأك���دت امل�ش���ادر، اأن القيادي���ان امل���داين 
واجللي، لقيا م�رسعهما مع ع�رسات من مرافقيهما 
يف ميدي، وفيما اعرتف���ت قيادات حوثية مب�رسع 

االأخري اإال اأنها الزالت تتكتم حول مقتل املداين.
يف نف����س ال�شي���اق، لق���ي م�ش���وؤول الكتائب 

االأمنية مليلي�شيات احلوثي يف عدد من مديريات 
حمافظ���ة حجة، املدعو علي عم���ري، م�رسعه بغارة 
ملقات���الت التحال���ف ا�شتهدف���ت اآلي���ة ع�شكرية 
كان يقودها يف جبه���ة حر�س اإلى جانب ثالثة من 
مرافقي���ه هم: اأمني دهم���ان وخليل عظم، وحممد 
جغفي. واأفادت م�سادر حملية، اأن عمري، متورط 
يف جتنيد ع����رسات االأطفال يف حمافظ���ة حجة، عن 
طريق اخلديعة، حيث يوهمهم اأنه �شيتم و�شعهم 
يف نقاط اأمنية بعيدة عن اأماكن املواجهات، لكنه 
يزج بهم يف املعارك بجبهة حر�س ليعود بع�شهم 
بقايا جثث، فيما اآخرون مازال م�شريهم جمهوال.

وت�شاقط خالل اليومني املا�شيني، عدد من 

القي���ادات امليدانية البارزة يف ملي�شيات احلوثي 
يف ع���دة جبه���ات، اأبرزها تعز جن���وب غرب، ونهم 
�رسق �شنعاء مع التقدم امليداين امل�شتمر للجي�س 

الوطني باإ�شناد من التحالف العربي.
وتع���د جبهت���ا مي���دي وحر����س يف حج���ة من 
اأك���ر اجلبهات الت���ي ا�شتنزفت ع���ددا كبريا من 
قيادات التمرد احلوثية، موؤخ���را، نتيجة ا�شتماتة 
امليلي�شي���ات يف الدف���اع عن ه���ذه املنطقة التي 
تتخذها �شم���ن املنافذ البحرية لتهريب االأ�شلحة 
والدعم االإيراين اإليها، اإ�شافة اإلى كونها ال�رسيان 
الرابط م���ع معقلهم الرئي����س يف حمافظة �شعدة 

اأق�شى �شمال اليمن.

• غارة للتحالف العربي ت�شتهدف اأوكار االنقالبيني يف اليمن )ار�شيفية(	

عواصم ـ وكاالت: 

اتهم رئي�س احلكومة اليمنية اأحمد عبيد بن دغر، احلوثيني بعدم اجلدية يف اجلنوح لل�سلم 

اإي��ران. وحذر بن دغر خالل لقائه بال�سفري الأمريكي  لأن قرارهم اأ�سبح رهينة بيد داعميهم يف 

لدى اليمن ماثيو تولر يف الريا�س من ا�ستمرار اإيران باملقامرة بحياة ودماء اليمنيني لبتزاز دول 

اجلوار واملجتمع الدويل. ولفت اإىل اأن “انقالب ملي�سيات بقوة ال�سالح على ال�سلطة ال�سرعية، لن 

يكون مقبوًل و�سيتم ردعه والوقوف �سده حتى ل يتكرر يف اأي دولة اأخرى”. وبدوره جدد ال�سفري 

اأمن وا�ستقرار ووحدة اليمن  اليمنية وحر�سها على  التاأكيد على دعم بالده لل�سرعية  الأمريكي 

م�سريا اإىل اأن الوليات املتحدة تدرك جيدا مدى التدخل الإيراين وخطورته على اليمن واملنطقة 

والعامل موؤكدا عزم بالده مع املجتمع الدويل للتعامل بجدية وعدم تهاون معها.

غارة اإ�رسائيلية ت�شتهدف خمزن اأ�شلحة و�شط �شوريا “حكومة كرد�شتان” حتذر من كارثة على العراقيني
 بيروت ـ اف ب:

حلق���وق  ال�ش���وري  املر�ش���د  اأف���اد   
االإن�شان اأن �شالح اجلو االإ�رسائيلي ق�شف، 
م�ش���اء االأربع���اء، خمزناً لالأ�شلح���ة يف ريف 

حم�س، و�شط �شوريا.
رام���ي عب���د  وق���ال مدي���ر املر�ش���د 
الرحمن، اإنه مل يتمكن يف احلال من معرفة 
م���ا اإذا كان املخ���زن امل�شته���دف يخ����س 

النظام ال�شوري اأم حليفه حزب اهلل.
وق���ال قي���ادي يف التحال���ف الداع���م 
للنظ���ام ال�ش���وري اإن ال�رسب���ة ا�شتهدفت 

املدينة ال�شناعية يف ح�شيا التي تبعد 35 
كيلومرتاً جنوبي حم����س و112 كيلومرتاً 
تفا�شي���ل  يذك���ر  ومل  دم�ش���ق.  �شم���ايل 
ب�ش���اأن قتل���ى اأو جرحى. وتق���ول القوات 
اجلوي���ة االإ�رسائيلية اإنه���ا ق�شفت قوافل 
اأ�شلح���ة جلي�س النظام ال�ش���وري وحليفته 
ميلي�شيات ح���زب اهلل اللبنانية املدعومة 
من اإي���ران قراب���ة 100 م���رة يف ال�شنوات 
م�شوؤول���ون  وع���رب  املا�شي���ة.  القيل���ة 
اإ�رسائيلي���ون ع���ن قلقه���م ال�شدي���د م���ن 

النفوذ االإيراين يف �شوريا.

 أربيل ـ اف ب: 
ح���ذرت حكومة اقليم كرد�شت���ان العراق، 
اأم����س اخلمي�س، من اأن دفع الو�شع احلايل اإلى 
القتال، قد ي���وؤدي اإلى كارثة على العراقيني، 
ب�شب���ب اخل���الف عل���ى ن����رس الق���وات العراقية 

باملناطق املتنازع عليها واملعابر.
ونفت احلكومة يف بي���ان لها تراجعها عن 
اأي اتفاق مربم ب���ني وفد من اجلي�س العراقي 
ووزارة �شوؤون البي�شمركة، موؤكدة اأنه “مل يتم 
توقي���ع اأي اتف���اق بينن���ا”. واأو�شح���ت اأنه مت 
طرح م�شودة اتفاق م���ن قبل الوفد الع�شكري 

احلكوم���ي حي���ال املناط���ق املتن���ازع عليه���ا 
واملعابر، م�شيفة اأنه “يف اليوم التايل الجتماع 
وفدين حكومة االقليم وبغداد مت اإر�شال ورقة 
اأخرى مغايرة للم�ش���ودة االأولى من قبل الوفد 
الع�شكري، وكان لنا جواب على امل�شودتني”. 
جم���ددا  ا�شتعداده���ا  اأك���دت  ال�شي���اق،  ويف 
الإج���راء املفاو�شات م���ع احلكوم���ة االحتادية، 
عل���ى اأ�شا����س الد�شتور غ���ري اأن “بغ���داد ترد 
بالنفي عادة”، م�ش���ددة على اأن “دفع الو�شع 
احلايل اإل���ى القتال قد ي���وؤدي اإلى كارثة على 

العراقيني، وجميع مكوناته”.

وث�ئق بن لدن اجلديدة تك�سف عالقة الق�عدة ب�إيران
 واشنطن ـ وكاالت:

 ك�شف���ت وثائ���ق زعي���م القاع���دة، اأ�شامة بن 
الدن، الت���ي ن�رسته���ا وكالة املخاب���رات املركزية 
االأمريكية موؤخرا، عن اأح���داث مثرية بينت طبيعة 

العالقة بني تنظيم القاعدة واإيران.
وعر�شت واحدة م���ن الوثائق عمق العالقات 
بني تنظيم القاعدة وبن الدن، اإذ ك�شفت الوثيقة 
املكون���ة م���ن 19 �شفحة اأن اإي���ران عر�شت  على 
تنظي���م القاع���دة دعمه بكل ما يل���زم، مبا يف ذلك 
بامل���ال وال�ش���الح والتدري���ب يف مع�شكرات حزب 
اهلل يف لبن���ان، مقابل �رسب امل�شالح االأمريكية يف 

ال�شعودية واخلليج.
اال�شتخب���ارات  اأن  اإل���ى  الوثائ���ق  واأ�ش���ارت 

االإيراني���ة �شهل���ت �شف���ر بع����س عنا����رس القاعدة 
بتاأ�ش���ريات الدخول، بينما كانت ت���وؤوي االآخرين، 

وفقا ل�شحيفة “التليغراف” الربيطانية.
وذك���رت الوثائ���ق اأن بن الدن كت���ب بنف�شه 
طلب���ا للمر�شد االأعل���ى للجمهوري���ة االإيرانية، اآيه 
اهلل اخلميني، يطالب���ه فيه باالإفراج عن اأحد اأفراد 
عائلت���ه. وبين���ت الوثائ���ق اأن القاع���دة لي�شت يف 
حرب مع اإي���ران واأن بع�س امل�شالح تتقاطع، كما 
ت�شمنت الوثائ���ق املن�شورة مقطع فيديو لزفاف 
حمزة، جنل اأ�شامة بن الدن، واملرجح اأن يكون قد 

اأقيم يف اإيران.
ورغم خالف���ات بني القاع���دة واإي���ران، التي 
اأظهرت الوثائق بع�شا منها، اإال اأن زعيم التنظيم 

اأ�شام���ة بن الدن حذر رفاقه م���ن “تهديد اإيران”، 
وا�شفا اإياها باأنها “�رسيان مهم” لتنظيم القاعدة.
يذك���ر اأن موؤ�ش�شة الدف���اع عن الدميقراطية، 
ومقره���ا وا�شنطن، ن�رست 470 األ���ف ملف وجدت 
يف جه���از الكمبيوتر، الذي �ش���ودر يف مايو 2011 
خالل املداهمة للمجمع، الذي كان اأ�شامة بن الدن 

يختبئ فيه يف اأبوت اأباد يف باك�شتان.
واحت���وى جه���از كمبيوت���ر �شادرت���ه القوات 
االأمريكي���ة اخلا�شة خالل عمليته���ا، التي اأ�شفرت 
ع���ن قتل اأ�شامة بن الدن عام 2011 على جمموعة 
�رسائ���ط م�ش���ورة ت�شمن���ت اأفالم ر�ش���وم متحركة 
لالأطف���ال وعدة اأفالم من اإنتاج هوليوود و3 اأفالم 

وثائقية عن بن الدن نف�شه.

وه���ذه رابع جمموعة من امل���واد، التي اأُخذت 
من املجمع، ال���ذي كان حماطا بجدران، حيث كان 
يعي����س ب���ن الدن واأ�رست���ه، والتي ن�رسته���ا االإدارة 

االأمريكية منذ مايو 2015.
وذك���ر بي���ان لوكال���ة املخاب���رات املركزي���ة 
االأمريكي���ة اأن امل���واد، التي مل ُتن�رس بع���د، ُحجبت 
الأنه���ا قد ت����رس باالأمن القوم���ي اأو اأنه���ا فارغة اأو 
معطوبة اأو مكررة اأو اأنها حتتوى على مواد اإباحية 

اأو اأنها حممية مبوجب قوانني الن�رس.
واأ�شارت الوكالة اإلى اأن من بني ما ُن�رس اليوم 
اجلري���دة ال�شخ�شي���ة ل���ن الدن و18 األ���ف مل���ف 
وثائقي ونحو 79 األف ملف �شوتي وم�شور واأكر 

من 10 اآالف ملف يت�شمن اأفالما م�شورة.

المال والسالح مقابل ضرب أمن الخليج
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مئة عام من وعد 
بلفور

مئ����ة عام من الوعد، ويف كل منا�س����بة 
وطني����ة وقومية نوؤكد قومية فل�س����طني 
وتاريخه����ا وعروب����ة �س����عبها، وقد�س����ية 
ُمقد�س����اتها، وندع����وا اإل����ى حتريرها من 
العبث ال�سهيوين، ولك����ن ال�سنوات متر 
والو�س����ع الفل�سطين����ي يف تغي����ر �سلبي 
ل�سال����ح العرب، وتغي����ر اإيجابي ل�سالح 
التح����ركات  ت�ستط����ع  ومل  ال�سهاين����ة، 
ال�سيا�سية والدبلوما�سية عربًيا واإقليمًيا 
ودولًي����ا حترير �سيء م����ن الأر�ض، بل ان 
احلرك����ة ال�سهيونية ق�سم����ت من اأر�ض 
اإل  الكث����ر ومل يتب����ق منه����ا  فل�سط����ني 

القليل.
مئة عام على الوع����د لتحقيق اأهداف 
وا�سرتاتيجي����ة،  واقت�سادي����ة  �سيا�سي����ة 
م����ن اأجل ا�ستعمار املنطق����ة وال�ستفادة 
م����ن ثرواتها وجعل اأر�سه����ا ُمرد متاجر 
للب�سائ����ع، و�سح هذا النهج ال�ستعماري 
الغرب����ي  والتط����ور  التق����دم  تعزي����ز  يف 

وا�ستثم����ار  العربي����ة،  الأقط����ار  وتخل����ف 
امل����وارد القت�سادية العربي����ة وثرواتها 
الغرب����ي، واعتم����اد  القت�س����اد  ل�سال����ح 
ال�سع����ب العربي عل����ى امُلنتجات الغربية 
من غ����ذاء ولبا�ض ونقل وعل����وم والكثر 
من غر ذلك. مئة عام من الوعد، حتولت 
فل�سطني من ق�سية ومب����داأ ون�سال اإلى 
مموع����ة م����ن التفاقي����ات الفل�سطينية 
الع����دو  بدول����ة  بالع����رتاف  والعربي����ة 
ال�سهي����وين، ومازال����ت الأنظم����ة العربية 
تعتم����د على العوا�س����م الغربية يف حل ما 
تبقى من ق�سية فل�سطني، هذه الق�سية 
الت����ي تتلق����ى ب����ني احل����ني والآخ����ر حق 
النق�ض الفيتو من هذه العوا�سم، حماية 
لدولة الع����دو ال�سهيوين واأمنها وحفاظا 

على م�ساحلهم فيها.
مئة ع����ام من الوعد، ومازالت اأدبيات 
الأنظمة العربية وامُلنظمات الفل�سطينية 
تتحدث عن فل�سطني وحتريرها، وتعقد 

املوؤمترات يف الداخل واخلارج، ولكن من 
دون ِفع����ل اأو مك�سب �سيا�س����ي عربي اأو 
جغرايف فل�سطيني، ومازال اأهل فل�سطني 
يحتفظون مبفاتيح بيوتهم التي طردوا 
منها، وتغ����رت مفاتيح اأبوابه����ا بعد اأن 
ُهدم����ت وتغ����رت اأبوابه����ا واأقفالها، اإل 
اأن اأ�سحابها احلقيقيني مازالوا يحلمون 

بالعودة اإليها بعد مئة عام اأو اأكرث.
مئة ع����ام من الوع����د، و�ستاأتي اأعوام 
اأخ����رى قادم����ة و�سيبق����ى احل����ال كما هو 
علي����ه، اإن مل يك����ن اأ�س����واأ للفل�سطينيني 
والع����رب، واأف�س����ل واأح�س����ن مل����ن احتل 
الأر�����ض و�سكنه����ا بع����د اأن قت����ل �سعبها 
منه����م،  الكثري����ن  و�سج����ن  و�رشده����م 
والكثر من الو�سائ����ل الإعالمية العربية 
ترف�ض التح����دث عن العداء م����ع امُلحتل 

ال�سهيوين، بعد اأن مت التطبيع معه!!.

سمر األبيوكي

شفيقة 
الشمري

 بال رتوش

مل يع���د الأم���ر بحاج���ة اإل���ى اأدل���ة 
وبراهني، حت���ى �سكان كوكب املريخ 
يعلمون جي���دا من اأين ياأتي الإرهاب؟ 
عمالء اإيران يعيثون يف الأر�ض ف�سادا 
يف اأرب���ع عوا�س���م عربي���ة، ويهددون 
عوا�س���م اأخرى حول الع���امل بالإرهاب 
والتخريب، وال���كل يعلم اأنه منذ ثورة 
اخلميني امل�سوؤوم���ة واحلر�ض الثوري 
والقت���ل  الفو�س���ى  ين����رش  الإرهاب���ي 
الطائفي ويتول���ى اجلناح  والتهج���ر 
الدين���ي ل���ه اإ�سع���ال فتن���ة القتتال 
املذهبي بني امل�سلمني، العامل اأ�سبح 
متاأكدا اليوم اأن احلر�ض الثوري اأ�سبح 
العام���ل الرئي�سي للح���روب والإرهاب 
يف املنطقة والعامل، والعرب اأكرث من 
غرهم يعرفون اأن الراأ�ض الذي يخطط 
له���ذا الدمار واجلنون يف طهران بينما 
يقبع الذنب الأبرز واملنفذ يف �رشاديب 
ال�ساحية اجلنوبية والذي اعرتف على 
روؤو����ض الأ�سه���اد بالتبعي���ة العمي���اء 

للفكر اخلميني و�سيا�سات خامنئي.
كل ه���ذه امليل�سي���ات الإجرامي���ة 
يف الع���راق و�سوري���ا ولبن���ان واليمن 
النظ���ام  جنده���ا  العرب���ي  واخللي���ج 
الفا�سي يف طهران لغر�ض قتل اإرادة 
ال�سع���ب العربي ونه���ب ثرواته وزرع 
الدمار ب���اإدارة الإرهاب���ي املتخ�س�ض 
ح�سن ن�رشاهلل الذي نعرتف له بالرباعة 
يف ا�سطي���اد املغفل���ني وجتنيده���م، 
نع���م خارطة طري���ق الإرهاب يف العامل 
العربي لبد اأن متر بال�ساحية اجلنوبية 
متوي���ال اأو تدريبا، ح�سن الذي لي�ض له 
من احل�س���ن يف املظه���ر وال�سلوك اإل 
ال�س���م هو املنفذ املق���رب من دائرة 
�سنع الإرهاب، واحلكومة ي�ستبعد جدا 
اأن تق���وم ب���اأي دور اإيجاب���ي يف عملية 
الق�ساء على اإرهابي ال�ساحية اأو حتى 
حتجيم دوره الإرهابي، اأجزاء من لبنان 
خمتطف���ة من قبل ملي�سيات حزب اهلل 
الإرهابي والكل يعلم هذا، واأهل لبنان 
يعلنون ه���ذا وكاأنهم يطلبون النجدة، 
وم���ن اأجل كل ما تق���دم يحتم املنطق 
عل���ى الب�رشي���ة قط���ع الذن���ب الأقوى 
لإي���ران فباقي الأذناب ت�ستمد بقاءها 
من الذنب الرئي�سي. نعم اأقولها بكل 
ثقة، لبد اأن يختفي ح�سن ن�رشاهلل من 
الوجود ليلتحق برفاقه من املجرمني 
املاأمول���ة  ال�رشب���ة  والإرهابي���ني، 
واملتوقع���ة �ست�سع���ف ق���وى ال�رش يف 
اإيران ف���ال يوج���د بديل جاه���ز لديها 
للع���ب ال���دور التنفي���ذي و�ستنه���ار 
الكثر من احل�ساب���ات الإرهابية حول 

العامل، لذا اقطعوا الذنب.

تغريدة 
ح���زب اهلل لي����ض حزب���ا �سيا�سي���ا 
اأب���دا ول توجد عنده روؤية �سيا�سية بل 
منظمة اإرهابية عاب���رة للحدود تنتهج 

الإرهاب واخلراب.

هل حان موعد 
قطع الذنب؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

و�س���ع حماف���ظ اجلنوبي���ة �سم���و ال�سيخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي اآل خليف���ة عملي���ة دع���م 
التخطيط يف كل اأرجاء املحافظة منذ اأول يوم 
ت�سلم في���ه املهمة، وه���ذا التعمق يف العمل 
يعك����ض رغب���ة �سم���وه يف العبور اإل���ى مرحلة 
جدي���دة باملحافظة التي تتب���واأ مكانة مميزة 
عل���ى خارط���ة البحرين الغالية، وق���د ت�رشفنا 
كاأهايل واأعي���ان مدينة عي�س���ى بزيارة �سمو 
حمافظ اجلنوبية لنا وال�ستماع اإلى ما طرحه 
الأه���ايل والتفاعل الكبر ال���ذي مل�سناه من 
�سم���وه مل ي�سبق له مثيل، كيف ل وهو ي�سر 
على نهج والد اجلميع �سيدي �ساحب ال�سمو 

امللك���ي الأمر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
رئي����ض ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورعاه، 
و�سي���دي �سم���و ال�سيخ عل���ي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة نائب رئي�ض الوزراء، ف�سمو املحافظ 
يكر�ض كل جه���وده لبن���اء املحافظة وبالده 
ب�س���ورة عام���ة واأثبت حفظ���ه اهلل وهو زهرة 
�سباب هذا الوطن اأنه رجل حمنك قدير بعيد 
النظ���ر وميتلك ال�سفات اخلا�سة يف القيادة 

والتطوير وحتليل كل الأبعاد التنموية.
خ���الل اللقاء اأكد �سم���وه اعتزازه مبدينة 
عي�س���ى ورجاله���ا، وق���ال لن���ا اأم���را يف غاية 
الأهمي���ة وه���و )����رشورة الحتف���ال مبنا�سبة 

مرور 50 عام���ا على تاأ�سي�ض مدينة عي�سى(، 
ه���ذه املدينة اخلالدة واجلملي���ة التي كانت 
ول ت���زال كالنه���ر العظيم، فمدين���ة عي�سى 
لي�ست مدين���ة عادية، اإمنا م���ن اأعظم املدن 
عل���ى م�ستوى دول اخللي���ج العربي،  وتعترب 
اأول م����رشوع اإ�سكاين يف املنطقة برمتها ولها 
م���ن القيمة التاريخية ال�سيء الكثر، وحتمل 
ا�سم���ا عزيزا على قلب كل بحريني وهو اأمر 
الب���الد الراحل ال�سيخ عي�سى ب���ن �سلمان اآل 

خليفة طيب اهلل ثراه. 
حتدث �سموه م���ع الأهايل كابن لهم واأخ 
قبل اأن يكون م�سوؤول رفيعا، بل طلب منهم 

العون وامل�سورة وهذه ع���ادة اأهل البحرين، 
فال�س���ورى بينهم جزء من ثقافتهم وتراثهم 
التكام���ل  عل���ى  واأك���د  لهويته���م،  ومعل���م 
والتن�سي���ق اجلماعي لر�س���م اخلطط لتحقيق 
اآم���ال اأبن���اء املحافظ���ة اجلنوبي���ة، وو�س���ع 
اخلط���ط ال�سرتاتيجي���ة على اأ�س����ض واقعية 
وعلمية ومناق�سته���ا دميقراطيا، وهذا الأمر 
ل���و نظرنا اإليه بعناية وتاأم���ل لوجدنا اأنه من 
�سف���ات اأ�سح���اب احلك���م ال�سدي���د والروؤية 
الوا�سحة وهي �سفات اكت�سبها �سمو ال�سيخ 
خليفة بن عل���ي من جده ووالده حفظهم اهلل 

ورعاهم.

سمو الشيخ خليفة بن علي... صفات 
خاصة في القيادة والتطوير

 لع���ل احلاج���ة لالبت���كار والإب���داع باتت 
واقع���ا ل خالف علي���ه، وهو ما دع���ى العديد 
من املوؤ�س�س���ات احلكومية لتطبيق نظريات 
البت���كار يف دوائره���ا واأق�سامه���ا واإداراتها، 
وهو م���ا انطبع على ر�سالته���ا اخلا�سة، وهو 
اأم���ر جلي ويل�سم���ه الكث���رون ممن عملوا اأو 
ا�ستفادوا م���ن برامج معه���د الإدارة العامة، 
فبالإ�ساف���ة اإل���ى ك���ون املعهد ي�سع���ى اإلى 

حتقي���ق التنمية امل�ستدامة م���ن اأجل الوطن 
واملواط���ن م���ن خ���الل تنفي���ذه مبادرت���ني 
اقت�ساديت���ني وطنيت���ني يف روؤي���ة البحرين 
القت�سادية 2030، هما اإيجاد برنامج متمّيز 
لتدريب القيادات احلكومية وتطوير القادة 
يف القط���اع الع���ام، وكذل���ك حت�س���ني نوعية 
ووفرة التدريب، فهو ملتزم اأي�سا بالرتقاء 
ال�سيا�س���ات  م���ال  يف  احلكوم���ي  ب���الأداء 

وال�سرتاتيجي���ات واإدارة امل���وارد والتغير 
وتطوي���ر اخلدم���ات احلكومية، حي���ث �سمم 
املعه���د برنام���ا يتنا�سب م���ع الحتياجات 
التدريبي���ة للموظفني منذ حلظة ان�سمامهم 
الع���ام، ويواك���ب  القط���اع  كم�ستجدي���ن يف 
التطور الوظيفي للموظف اإلى اأن ي�سل اإلى 
امل�ستويات الإ�رشافي���ة والإدارية و�سوًل اإلى 
م�ستويات القيادة العليا يف ال�سلم الوظيفي 

يف القطاع العام.
تل���زم  والربام���ج  الأه���داف  ه���ذه  اإن 
املعه���د بالبت���كار دوم���ا يف ا�سرتاتيجيات���ه 
تدريبي���ة  برام���ج  املقدمة م���ن  وخدمات���ه 
تتنا�س���ب والتط���ور املطل���وب لزام���ا علينا 
للو�سول لأهداف روؤية اململكة القت�سادية 
2030، وه���و واق���ع ب���ات وا�سح���ا يف برامج 
املعه���د التدريبية وتاأ�سي�س���ه كذلك برامج 

درا�سي���ة، ناهيك عن اخلدم���ات ال�ست�سارية 
 الت���ي يقدمه���ا املعه���د ل���كل القطاع���ات .
ا�ستف���ادة موظف���ي احلكوم���ة مما يت���م  اإن 
تقدميه م���ن خالل املعه���د �سي�ساه���م جليا 
يف ارتق���اء امل�ستوى الوظيف���ي الذي ت�سبو 
اإلي���ه حكومتنا املوق���رة وهو م���ا �سينعك�ض 
بالتاأكي���د عل���ى الأداء الوظيف���ي والو�سول 
 بِنَا اإلى منظومة حكومية اأكرث حداثة تطورا .

االبتكار في مفهوم المؤسسات... معهد 
اإلدارة العامة نموذج من بالدي 

 

عبدعلي الغسرة 

ل �س���ك يف اأن بق���اء قط���ر ع�سوا يف 
مل�ض التع���اون اخلليجي الذي قام على 
اأ�س����ض معين���ة ومن اأجل حتقي���ق اأهداف 
معينة، بات اأمرا �ساذا وغريبا، فاأي تعاون 
ه���ذا ال���ذي ميك���ن اأن يتحقق م���ع نظام 
كل هم���ه اإ�سع���ال الفنت ودع���م جماعات 
الإره���اب م���ن اأجل ه���ز ا�ستق���رار الدول 
ال�سقيق���ة. يف اأي �س���يء ميكن اأن تتحاور 
دول مل����ض التع���اون مع ممث���ل تنظيم 
احلمدي���ن داخ���ل اأروقة مل����ض التعاون 
اخلليج���ي، اإذا كانت الثقة مفقودة متاما 
والعالقات مل تعد تعاونية على الإطالق؟

وحت���ى اإذا افرت�سنا اأن مندوب قطر 
لن ي�سارك يف املناق�سات و�سوف يجل�ض 
م�ستمع���ا فقط، ه���ل يج���وز اأن تتناق�ض 
الدول الأخرى يف خط���ط حماربة الإرهاب 
مع دول���ة يعرف الع���امل كله اأنه���ا تدعم 

الإرهاب؟
اإذا كان البع�ض يعتقد اأن نظام قطر 
�سوف يعود اإلى الإجماع اخلليجي و�سوف 
ينب���ذ الإره���اب، فهذا اأم���ر �سعب ورمبا 
م�ستحي���ل، لأن هذا النظام قام منذ وقت 
طوي���ل على ارتباط���ات �رشية م���ع اأجهزة 
وجماع���ات، واأ�سبح متورط���ا حتى النخاع 
م���ع هذه الأجه���زة واجلماع���ات، وبالتايل 
ل���ن ي�ستطيع اأن يتخل�ض م���ن ارتباطاته 
بني ي���وم وليلة، وقد ت���وؤدي اأية حماولة 
للتخل�ض من هذه الرتباطات ال�سيطانية 
اإلى و�سع النظ���ام القطري يف ماأزق اأ�سد 
من املاأزق الذي هو فيه الآن، وقد تقوم 
ه���ذه الأجه���زة واجلماع���ات بك�سف ما مل 
يت���م ك�سفه عن هذه العالقة وتفا�سيلها 
والعملي���ات الت���ي مت القيام به���ا وباأية 

اأدوات ومتويل.
اخلال�س���ة... بقاء قط���ر يف املجل�ض 
اأمر ل فائدة منه بع���د اأن �ساعت الثقة 
وبع���د اأن �سبح���ت طوي���ال يف تي���ارات 
خمتلفة عن التي ت�سبح فيها بقية دول 

مل�ض التعاون. 

 طرد قطر من مجلس 
التعاون الخليجي

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول



اللجنة اإلعالمية

اختت��م رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ سلامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة زي��ارة رس��مية إىل العاصمة 
الفيتنامية هان��وي التقى خاللها مع 
عدد من كبار الش��خصيات الرسمية 
والرياضي��ة واملس��ؤولني يف االتح��اد 
الفيتنام��ي لك��رة القدم واس��تعرض 
معه��م خط��ط وتوجه��ات االتح��اد 
اآلس��يوي املس��تقبلية وأط��ر تعزيز 
التعاون بني أرسة الكرة اآلس��يوية مبا 
يخدم التطلع��ات واألهداف املرجوة 

يف مختلف امليادين.
والتقى رئيس االتحاد اآلس��يوي خالل 
الزيارة مع )نغوين زوان فوك ( نائب 
رئي��س وزراء جمهورية فيتنام، و)فو 
دوك دام( نائب وزير الرياضة، اللذين 

رحبا بالرئيس مش��يدين بحرصه عىل 
زيارة فيتنام والوقوف عىل التحديات 
الت��ي تواجه تطوير اللعب��ة يف البالد 
وبح��ث س��بل تفعي��ل الرشاكة بني 

االتحادين اآلسيوي والفيتنامي.
وأشاد الشيخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة باملكانة الت��ي تحتلها فيتنام 
عىل الساحة الكروية اآلسيوية منوهاً 
بدوره��ا الكبري يف احتض��ان وتنظيم 
العديد م��ن البطوالت واملس��ابقات 
املنضوية تحت مظلة االتحاد القاري 
منوه��اً بالتس��هيالت الكب��رية الت��ي 
تقدمها الحكومة الفيتنامية إلستضافة 
تلك األح��داث وما متثل��ه من عنرص 
رئي��س لنجاحه��ا وإخراجه��ا بصورة 
متمي��زة. ويف خت��ام اللقاءين، تبادل 

الش��يخ سلامن بن ابراهيم آل خليفة 
الهداي��ا التذكاري��ة م��ع نائب رئيس 
الوزراء، ونائب وزير الرياضة، وتوجه 
إليهام بالش��كر والتقدير عىل حسن 

الضيافة وحفاوة االستقبال.

لقاء موسع مع أسرة اتحاد 
الكرة الفيتنامي

وقام رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم 
آل خليف��ة بزي��ارة إىل مق��ر االتحاد 
الفيتنامي لكرة الق��دم التقى خاللها 
)يل هون��غ دون��غ( رئي��س االتح��اد 
وأعض��اء مجل��س اإلدارة والعامل��ني 
يف االتح��اد وأعرب لهم ع��ن تقديره 
للعم��ل املتس��ارع الذي ت��م إنجازه 

م��ن أج��ل تطوي��ر ك��رة الق��دم يف 
فيتنام مؤكدا حرص االتحاد االس��يوي 
ع��ىل تقديم مختلف أش��كال الدعم 

واملساندة للكرة الفيتنامية.
كام اش��اد رئي��س االتحاد اآلس��يوي 
لكرة القدم، بالتزام فيتنام باملش��اركة 
اآلس��يوية  البط��والت  يف  الفعال��ة 
واس��تضافة العدي��د من املس��ابقات 
االتح��اد  مظل��ة  تح��ت  املنضوي��ة 
اآلس��يوي لك��رة القدم قائال: أش��كر 
االتح��اد الفيتنامي لك��رة القدم عىل 
اس��تضافة العديد م��ن بطوالتنا عىل 
امتداد الس��نوات املاضي��ة، حيث ان 
فيتنام استضافت هذا العام نهائيات 
بطولة األندية اآلسيوية لكرة الصاالت 
2017، وتصفيات بطولة آس��يا تحت 

23 عاماً 2018، وتصفيات كأس آس��يا 
تصفيات  وكذل��ك   2018 للس��يدات 
بطولة آسيا لكرة الصاالت 2018 عن 
منطقة آس��يا وس��ط نجاح تنظيمي 
واضح بشهادة املشاركني يف البطولة. 

وقال رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم: هنال��ك تط��ور ملح��وظ يف 
مس��ابقات األندية وكذلك مسابقات 
للرج��ال  الوطني��ة  املنتخب��ات 
والس��يدات، مبا يف ذلك كرة الصاالت، 
ونح��ن يف ه��ذا املجال نق��در جهود 
االتحاد الفيتنام��ي يف املحافظة عىل 
نزاهة اللعبة، ونأمل يف املس��تقبل أن 
نشاهد منتخب فيتنام يشارك بشكل 
منتظم يف نهائيات كأس آسيا ودوري 
أبطال آس��يا. من جانبه أعرب رئيس 

االتح��اد الفيتنام��ي لك��رة القدم يل 
هونغ دونغ عن شكره لرئيس االتحاد 
اآلس��يوي س��لامن عىل زيارة هانوي، 
مؤكدا أن هذه الزيارة ستكون حافزاً 
إضافي��اً لالتح��اد الفيتنامي من أجل 
تعزيز برامجه الرامية إىل بناء أس��س 

املستقبل الواعد للعبة.
وأش��اد رئي��س االتح��اد الفيتنام��ي 
بالدع��م الكبري ال��ذي يقدمه االتحاد 
اآلسيوي للكرة الفيتنامية عرب مختلف 
برامج التطوير مبين��ا أن ذلك الدعم 
يعرب عن روح االنس��جام التي تجمع 
أرسة الكرة اآلس��يوية ويعكس وحدة 
الهدف الذي يسعى إليه الجميع عرب 
النهوض ب��كل أركان اللعبة يف القارة 

اآلسيوية.  

اآلسيوية البطوالت  استضافة  في  فيتنام  نجاحات  على  يثني  إبراهيم  بن  سلمان 
التقى نائب رئيس وزراء فيتنام والمسؤولين في االتحاد المحلي

رئيس االتحاد اآلسيوي لدى وصوله إلى مقر االتحاد الفيتنامي

هانوي                     مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

وخالل اللقاء مع نائب وزير الرياضة  الشيخ سلمان بن ابراهيم خالل لقائه مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي
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حول فريق االتحاد تخلفه بهدف أمام 
البحرين يف الش��وط األول إىل فوز مثني 
ومس��تحق بهدفني لهدف ضمن اليوم 
الث��اين إلياب دور ال� 16 من مس��ابقة 

كأس امللك.
إذ تقدم البحرين بهدف محرتفه ايفان 
يف الدقيق��ة )39(، فيام أح��رز محمد 
عبدالوهاب هدف االتح��اد األول من 
ركل��ة جزاء يف الدقيقة )75(، واملحرتف 
باب��ا توريه يضي��ف اله��دف الثاين يف 
الدقيق��ة )86(. ه��ذا الف��وز واملكرر 
لنتيجة الذهاب أهل��ه للوصول للدور 
ربع النه��ايئ للمس��ابقة ليلتقي بذلك 
فريق الحالة الذي تأهل للدور نفس��ه 
رغم خس��ارته بهدف أمام البديع يوم 
أمس، ك��ون الحالة قد أحرز هدفني يف 

نتيجة الذهاب.

 مجريات اللقاء

بداي��ة جي��دة م��ن كال الفريق��ني من 
حيث التقدم للمناطق األمامية وش��ن 
الهج��امت ع��ىل املرميني، األم��ر الذي 

جع��ل اللقاء مفتوحاً عىل مرصاعيه مع 
وجود فرص خطرة للتسجيل.

البحرين عول عىل جهود محرتفه ايفان 
وبجانبه عيىس يف الهجوم ومن خلفهم 
كل م��ن عبدالله ع��ي وبرونو ومحمد 
عبدالنبي ومحمد جميل، فيام االتحاد 
فكان يف املقدمة املهاجامن أحمد عابد 
ومه��دي عبدالجبار ومن خلفهام  عي 
عبدالل��ه وس��يد حس��ني ريض وجعفر 
محمد وأحمد مريزا. الفريقان تش��ابه 
لعبه��ام كث��رياً من حي��ث اللعب عىل 
األطراف مع متويل املهاجمني بالكرات 
الطولي��ة ومن خل��ف املدافعني، ومن 
خالل 38 دقيقة كاملة، شكل البحرين 
خطورة كبرية عىل مرمى الحارس س��يد 
عي هاشم، ففي الدقيقة )11( توقفت 
العارض��ة أمام ك��رة عب��اس عياد من 
الجهة اليمنى والتي تفاجئ بها حارس 
انطالقاته  البحري��ن  واص��ل  البحرين. 
وهذه املرة س��دد املح��رتف ايفان كرة 
قوية متكن الحارس م��ن صدها )33(، 
وبعدها بدقائق بسيطة خطف الالعب 
نفس��ه ه��دف التقدم لفريق��ه بعدما 

تالع��ب بدافاعات االتحاد وس��دد كرة  

قوية سكنت شباك االتحاد )39(.

أما االتحاد، فقد س��نحت له فرصاً عرب 

مهاجمي��ه عاب��د وعبدالجب��ار إال أن 

الالعبني افتقدا اللمسة األخرية الصحيح 

التي تس��كن الكرة يف الش��باك، فأوىل 

الكرات كان��ت يف الدقيقة )14( حينام 

مرر سيد حسني ريض كرة مثالية ملهدي 

داخل الصندوق إال أن األخري تباطئ يف 

تنفيذها ليتم ابعادها. وبعدها مبارشة 
أبعد حارس البحرين قاسم زين الدين 
تسديدة أحمد عابد من الجهة اليرسى.
وبخالف الش��وط األول، فإن الش��وط 
الث��اين مل تتواف��ر في��ه الف��رص ل��كال 
الفريق��ني يف ظ��ل انحص��ار اللعب يف 
منتصف امللعب، وتركيز خطّي الدفاع 
أمام املهاجمني باإلضافة للعب الفردي 
يف أغلب األوقات. اس��تمر الحال حتى 
الدقيق��ة )75( الت��ي احتس��ب فيه��ا 
حك��م اللق��اء ركلة ج��زاء إث��ر عرقلة 
أحمد مريزا داخل منطق��ة الجزاء من 
ِقبل عبدالل��ه جوهر الذي نال البطاقة 
الحمراء، ليتقدم لها محمد عبدالوهاب 
ويس��ددها قوي��ة يف املرم��ى ويعادل 
النتيج��ة. ومتكن االتحاد من تس��جيل 
الهدف الثاين بأقدام بابا توريه مستغاًل 
س��وء التغطية الدفاعي��ة للبحرين إثر 
تلقي��ه الكرة من ركلة ركنية من الجهة 

اليمنى ملنطقة البحرين )86(.
أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداألمري 
وعاون��ه محمد جعفر وحس��ني اليايس 

والحكم الرابع يارس هالل.

االتحاد والحالة إلى ربع نهائي “أغلى الكؤوس”
ع�����ل�����ى ح������س������اب ال�����ب�����ح�����ري�����ن وال�����ب�����دي�����ع

من لقاء البحرين واالتحاد )تصوير: خليل إبراهيم(

علي مجيد
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وصلت أمس الخميس الفرق املشاركة يف بطولة البحرين الدولية لألكادمييات )تحت 15 سنة ملواليد 2003( 
التي ستقام تحت رعاية االتحاد البحريني لكرة القدم عىل املالعب الخارجية باالتحاد. وكان يف استقبال الوفود، 

اللجنة املنظمة العليا للبطولة برئاسة عبدالكريم إبراهيم سيادي، حيث حرصت اللجنة بالتعاون مع مسؤويل 
مطار البحرين الدويل بتسهيل إجراءات الدخول كافة. وسيشارك يف البطولة 8 فرق، وهي: برشلونة )السعودية 

 )TFA(وفرق أكادمييات يوفنتوس وريال مدريد و ،)الرياض(، برشلونة )اإلمارات – ديب(، انرتميالن )السعودية –
وسوبر وشامبيونز من مملكة البحرين. وستعقد اللجنة الفنية اليوم الجمعة االجتامع الفني مع مندويب الفرق 

املشاركة، حيث سيشهد حضور اللجنة املنظمة واللجنة الفنية ومندوبو الفرق املشاركة؛ لالطالع عىل برنامج 
البطولة النهايئ، إضافة إىل إصدار الجدول الخاص باملباريات عىل املالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة 

القدم.

 وصول فرق بطولة البحرين الدولية لألكاديميات

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

حقق فريق األهي ف��وزاً صعباً عىل 
منافس��ه الرفاع  )72/66( يف املباراة 
التي أقيمت بينهام أمس )الخميس( 
ضمن منافس��ات الجولة الثامنة من 
دوري زين ألندية الدرجة األوىل لكرة 

السلة.  
وج��اءت األش��واط األربع��ة كاآليت: 
األول لأله��ي  )23/20(، الثاين الرفاع 
)19/8(،  الثال��ث لأله��ي )20/12(، 

الرابع لالهي  )21/15(. 
وبه��ذا الف��وز حاف��ظ األه��ي عىل 
صدارته لس��لم الرتتي��ب برصيد 15 
نقطة، فيام الرفاع أصبح رصيده بهذه 

الخسارة 10 نقاط.
وب��رز يف صف��وف األه��ي كل م��ن 
حس��ني ش��اكر بتس��جيله 19 نقطة 

منها 5 ثالثيات، وتاله صباح حس��ني 
17 نقط��ة فيام كان مح��رتف الرفاع 
مارسيل جونز هو األفضل يف صفوف 
فريقه   بتسجيله 25 نقطة وتاله عي 

اصغر 16 نقطة.
أما يف املباراة الثاني��ة، واصل املنامة 
مسلسل انتصاراته يف الدوري، وهذه 
امل��رة عىل حس��اب النجم��ة بنتيجة 

.)83/71(
االول  كاآليت:  األش��واط  وج��اءت   
للمنام��ة )25/20(، الث��اين )21/21(، 
الثال��ث للمنام��ة )23/12(، الراب��ع 
للنجم��ة )13/11(. ه��ذا الف��وز هو 
الس��ادس عىل التوايل للمنامة رفع به 
رصيده إىل 12 نقطة يف املركز الثالث، 
في��ام النجم��ة أصبح رصي��ده بهذه 

الخسارة الرابعة 10 نقاط.
وبرز يف صفوف املنامة حسن نوروز 
واملحرتف جيزم بتس��جيلها 20 نقطة 
لكل منهام، في��ام كان كوانتانس هو 
األفضل يف صفوف النجمة بتس��جيله 
23 نقطة منها 4 ثالثيات وتاله محمد 

بوعالي 18 نقطة منها 3 ثالثيات.

 مباريات اليوم

)الجمعة( منافس��ات  الي��وم  تختتم 
الجول��ة الثامنة بإقام��ة مباراتني، إذ 
يلتقي يف املب��اراة األوىل البحرين مع 
االتحاد وذلك عند الس��اعة 6 مساًء، 
وتليها مبارشة مباراة الحالة مع الحد، 
عند الس��اعة 7.45 مساًء، عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

يف املب��اراة األوىل، يتطل��ع االتح��اد 
برصي��د 10 نق��اط إىل تحقي��ق فوز 
جدي��د يكفل ل��ه التش��بت باملركز 
السادس، فيام البحرين الذي ميتلك 9 
نقاط، فهو يسعى لتفادي أية خسارة 
أخرى واس��تعادة توازن��ه من خالل 
الف��وز الذي يدفع��ه للتقدم بجدول 

الرتتيب.
ويف املب��اراة الثانية، س��يكون الحالة 
صاح��ب املركز الخام��س برصيد 10 
نقاط ع��ىل موعد م��ع تحقيق فوزه 
الثال��ث عىل الت��وايل والخامس له يف 
ال��دوري حينام يواج��ه الحد األخري 
برصيد 6 نقاط؛ نظ��را للفارق الفني 

الكبري الذي يفصله عن منافسه.

 المنامة واصل مسلسل انتصاراته  

األهلي يجتاز الرفاع بصعوبة في دوري زين السلة
علي مجيد

من لقاء المنامة والنجمةمن لقاء األهلي والرفاع

 انطالقة موسم الخيل
 الجديد اليوم 

الصخري - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل: يفتتح نادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل عند الثانية من ظهر اليوم 
“الجمعة” موسمه الجديد 2017/2018 بتنظيم السباق 

االفتتاحي، والذي سيقام عىل كؤوس املغفور له بإذن الله 
تعاىل سمو الشيخ راشد بن عيىس آل خليفة طيب الله ثراه 

وذلك عىل مضامر سباق النادي مبنطقة الرفة بالصخري. 
وسيبدأ السباق بالشوط األول الذي سيقام عىل كأس 

املغفور له بإذن الله تعاىل سمو الشيخ راشد بن عيىس آل 
خليفة لجياد الدرجات الثانية والثالثة والرابعة واملبتدئات 

“نتاج محي” مسافة 1400 مرت، والجائزة 3500 دينار، 
ومبشاركة 5 جياد. ويقام الشوط الثاين عىل كأس املغفور 

له سمو الشيخ راشد بن عيىس آل خليفة لجياد الدرجات 
الثالثة والرابعة واملبتدئات “مستورد” مسافة 1400 مرت، 

والجائزة 3500 دينار، ومبشاركة 12 جواداً.
ويقام الشوط الثالث عىل كأس املغفور له سمو الشيخ 

راشد بن عيىس آل خليفة لخيل البحرين العربية األصيلة 
“الواهو” مسافة 1200 مرت مستقيم والجائزة 3000 دينار 

ومبشاركة 6 جياد. ويقام الشوط الرابع عىل كأس املغفور له 
سمو الشيخ راشد بن عيىس آل خليفة لجياد الدرجة األوىل 

“نتاج محي” مسافة 1000 مرت مستقيم، والجائزة 5000 
دينار، ومبشاركة 6 جياد. ويقام الشوط الخامس عىل كأس 
املغفور له سمو الشيخ راشد بن عيىس آل خليفة لسباق 
التوازن مسافة 1000 مرت مستقيم، والجائزة 5000 دينار، 

ومبشاركة 8 جياد.

انطالقة مرتقبة لسباق الخيل

البالد سبورت

واصل فريق بابكو النسايئ لكرة 
السلة انتصاراته املدوية يف دوري 

السيدات لالتحاد البحريني 
بعد تغلبه عىل فريق الجامعة 
األيرلندية بفارق كبري وبنتيجة 

60/27 خالل اللقاء الذي جمعهام 
مؤخرا ضمن مباراة دوري السلة 

النسائية. 
وتعليقاً عىل هذه املناسبة، 

أوضحت مديرة فريق بابكو 
النسايئ لكرة السلة نادية حسني 

حاجي أن الفريق استطاع تحقيق 
فوز سهل، وتقديم مباراة حامسية 

رائعة، مشيدة بأداء العبات الفريق 
طوال مباريات الدوري، وأثنت عىل 
جهودهن الدؤوبة من أجل تحقيق 

الفوز. وأوضحت أن الالعبة مريم 
مردانا حققت 33 نقطة خالل 

املباراة بعد أداء رائع مرشف. 
وأضافت أن الفريق يجري 

تدريبات مكثفة يف الوقت الحارض 
استعداداً ملباراة الفريق ضد فريق 

البا الجمعة املقبل.
ويف ختام حديثها، توجهت نادية 

بجزيل الشكر واالمتنان إىل 
مسؤويل االتحاد البحريني لكرة 
السلة وعىل رأسهم سمو الشيخ 

عيىس بن عي بن خليفة آل خليفة 
عىل تعاونهم الفعال واملتواصل مع 
بابكو من أجل دعم مسرية الرياضة 

النسائية. 
كام توجهت بالشكر والعرفان 

إلدارة رشكة بابكو عىل املساندة 
الفعالة ملسرية الفريق مبا ميكنه من 

تحقيق نتائج رياضية مرشفة يف 
شتى املحافل الرياضية. 

فريق بابكو النسائي لكرة السلة يواصل انتصاراته المدوية

فريق بابكو لكرة السلة للسيدات

تتواصل منافسات مرحلة اإلياب لدور 
ال��� 16 من مس��ابقة كأس امللك اليوم 
)الجمع��ة( بإقام��ة لقاءي��ن، املب��اراة 
األوىل تعت��رب هي األبرز حينام يصطدم 
الرفاع الرشقي باملحرق يف متام الساعة 
5.30 مس��اًء، وتليها مباراة تجمع قاليل 
مع الحد عند الس��اعة 7.45 واملبارتان 

تقامان عىل استاد البحرين الوطني.

الشرقي والمحرق

يف اللقاء األول تربز املواجهة بني طرفني 
س��بق لهام التتويج باللقب يف األعوام 
األخ��رية، ك��ام أن املحرق ه��و الفريق 
األك��ر تتويج��ا باللقب األغ��ىل. وعىل 
إث��ر التع��ادل اإليج��ايب 1/1 يف مرحلة 
الذهاب، ف��إن لقاء الي��وم ينتظر منه 
الكث��ري من اإلث��ارة والندي��ة؛ من أجل 
خطف بطاق��ة التأهل لل��دور املقبل، 
إذ أية نتيج��ة إيجابية يخرج منها أحد 

الفريقني يضمن له ذلك فيام لو استمر 
التع��ادل بينه��ام، ف��إن ركالت الجزاء 

ستكون هي الفيصل بينهام.
يق��ود املحرق املدرب س��لامن رشيدة، 
ويعول عىل مجموعة مميزة يتقدمهم 

الح��ارس الدويل س��يد محم��د جعفر، 
جامل راشد، محمد البناء، وليد الحيام، 
عبدالوهاب عي، إسامعيل عبداللطيف 
وعبدالل��ه عبدو، واملحرتف��ون: محمد 
وائل، زياد الزيادي وزياد الدربايل. فيام 

الرفاع الرشقي بقيادة عيىس السعدون، 
فهو يعتم��د تواجد الح��ارس إبراهيم 
لطف الله الذي يقدم مستويات الفتة، 
إضاف��ة إىل عبدالل��ه الزاي��د، عبدالله 
اله��زاع، عي العن��زي، ع��ي عبدالله، 

الس��اري،  عب��اس  بوده��وم،  فيص��ل 
واملحرتفني كجواو وأوروك.

قاللي والحد

ويف اللق��اء الث��اين، ف��إن كف��ة الحد 

س��تكون هي األرجح لخطف بطاقة 
الصع��ود ل��دور رب��ع النه��ايئ بعد 
النتيجة الكبرية التي حققها يف مرحلة 
الذه��اب وقوامه��ا ثالث��ة أه��داف 
نظيفه، كام أنه مرشح لتحقيق نتيجة 
الف��وز مج��دداً، يف ظ��ل اإلمكانات 
العالية التي ميتلكه��ا الفريق مقارنة 

بقاليل املكافح بالعبيه الصغار.
يدخ��ل الح��د ه��ذا اللق��اء بقيادة 
امل��درب الوطني خالد ت��اج، ويعول 
ع��ىل مجموع��ة جيدة م��ن الالعبني 
املحلي��ني كالح��ارس عب��اس أحمد، 
أحمد بوغ��امر، عيىس مصبح، عيىس 
املالود ومحمد  عبدالوه��اب  غالب، 
الرميح��ي. في��ام قاليل ال��ذي يعود 
العراقي عبدالجبار حميد، فهو يأمل 

أن يظهر فريقه مبستوى يليق به.

لق��اء مثي��ر بي��ن الش��رقي والمح��رق والح��د يلتق��ي قالل��ي
استكماالً لمرحلة إياب دور ال� 16

البالد سبورت

فريق الرفاع الشرقي لكرة القدمفريق المحرق لكرة القدم

انطلقت يف األس��بوع املايض فعاليات 
مرك��ز تجارب دوكايت بحلب��ة البحرين 
الدولي��ة “موط��ن رياضة الس��يارات 
يف الرشق األوس��ط” وذل��ك بالتعاون 
م��ع ويلز أوف أرابي��ا الوكيل الحرصي 
لدوكايت للدراج��ات النارية يف مملكة 

البحرين.
وتش��مل فعاليات مركز دوكايت دورات 
الناري��ة ع��ىل  الدراج��ات  يف قي��ادة 
املض��امر وذلك للمبتدئ��ني واملحرتفني 
أيضا، بهدف زي��ادة مهارات الدراجني 
وتطوي��ر املهارات الش��ابة ضمن هذا 

املجال عىل املضامر وخارجه.
وتنقس��م الدورات لثالث فئات: الفئة 
الخربة  املتوس��طة  والفئ��ة  املبتدئي��ة 
والفئ��ة املحرتفة، وجمي��ع الفئات يتم 
تدريب مش��رتكيها بن��وع مختلف من 
امله��ارات ون��وع مختل��ف أيض��ا من 
الدراجات النارية. وخالل هذه الدورة 
الت��ي انطلق��ت تح��ت إرشاف داريو 
مارش��يتي امل��درب اإليط��ايل الق��ادم 
خصيصا من إيطاليا لتدريب املشاركني.
ومن جانبه أكد داريو مارشيتي: “يرسنا 
دامئ��ا أن نكون يف البحرين ضمن هذه 

التجربة، دوكايت عالمة تجارية معروفة 
للدراج��ات النارية، وال ميكننا أن نفكر 
يف م��كان آخر النط��الق مركز تجارب 
دوكايت، فنحن س��عداء للغاية للمعايري 
العالية الت��ي توفرها حلب��ة البحرين 
الدولي��ة وتنظيم رائع م��ن ويلز أوف 

أرابيا”.
املدي��ر  املؤي��د  عبدالرحم��ن  وأك��د 
التنفيذي لويلز أوف أرابيا يف البحرين 
قائ��ال: “نحن س��عداء أن يك��ون هذا 
الح��دث ناجح��ا ورؤي��ة الكث��ري من 
املش��اركني ضمن دورات مركز تجارب 

دوكايت للدراج��ات النارية، ونحن عىل 
ثق��ة ب��أن الفعالي��ات القادم��ة أيضا 
ستشهد نجاحا كنجاح هذه الفعالية”. 
ك��ام وانطلقت ث��اين فعالي��ات املركز 
مبش��اركة أك��ر م��ن 60 مش��اركا من 
أصح��اب الدراج��ات الناري��ة وذل��ك 
للتدري��ب عىل مض��امر الفورموال وان 
العاملي وذلك بإرشاف مدربني مؤهلني 
من دوكايت إيطاليا، وانطلقت الفعالية 
من 4 مس��اء وحتى 10 مساء، والقت 
هذه الفعالية هذا الع��ام نجاحا كبريا 

جانب من فعاليات دوكاتيومشاركة كبرية.

فعالي��ات دوكات��ي للدراجات النارية تع��ود من جديد
البالد سبورت
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سجل منتخبنا الوطني لكرة القدم 
لفئ��ة الش��باب بداي��ة إيجابية يف 
تصفي��ات كأس آس��يا تح��ت 19 
عام��ا، بع��د أن ف��از ع��ى نظريه 
النيب��ايل بأربعة أه��داف دون رد، 
يف املواجه��ة التي جمعت الطرفني 
مساء أمس عى ملعب “سبارتاك” 
بالعاصم��ة القريغزي��ة- بيش��كك، 
ضم��ن منافس��ات الجول��ة 2 من 

املجموعة 1 للتصفيات.
وسجل أهداف منتخبنا كل من:عيل 
حس��ن يف الدقيقتني )20( و )67(، 
إبراهيم الختال )86( وسيد محمد 
أم��ني )2+90(. ويف لق��اء ضم��ن 
ذات الجول��ة واملجموع��ة أم��س، 
فاز منتخب عامن عى قريغزس��تان 

بنتيجة )3 - 0(.

الترتيب

وبن��اء ع��ى نتائ��ج أم��س، فإن 4 
منتخب��ات وهي منتخبنا واإلمارات 
وعامن وقريغزس��تان متلك 3 نقاط، 
بي��د أن منتخبن��ا واإلم��ارات لعبا 
مب��اراة واحدة فقط، في��ام البقية 
مباراتني، والنيبال مباراتني بال نقاط.

تشكيلة المنتخب

ب��دأ مدرب منتخبن��ا محمد املقلة 
اللقاء بتشكيلة مكونة من الحارس 
عامر محمد، والالعبني:سامل حسني، 
قاس��م حبيب، س��يد محمد أمني، 
محمد عيل، صال��ح محمد، عباس 
العصف��ور، عدن��ان ف��واز، أحم��د 
الرشوق��ي، فيص��ل عبدالله وعيل 

حسن.

الشوط األول

متوس��ط  األول  الش��وط  ج��اء 
الطرف  منتخبن��ا  وكان  املس��توى، 
األفض��ل فيه م��ن خالل تش��كيل 
الخط��ورة الحقيقي��ة ع��ى مرمى 

منتخب النيبال.
وكاد منتخبن��ا أن يفتت��ح مج��ال 
التس��جيل مبك��را، بع��د أن لعب 
سامل حسني كرة عرضية تابعها عيل 
حسن بيمينه، إال أن الكرة جاورت 
القائم األمي��ن ملرمى حارس النيبال 
“أرب��ان” )9(، تلته��ا فرصة أخرى 
لعيل حسن الذي سدد كرة بيساره 
م��ن داخل املنطق��ة، إال أنها مرت 

جوار القائم األيرس.
البش��ارة   )20( الدقيقة  وحمل��ت 
ملنتخبنا بعد أن تحصل عيل حسن 
عى ك��رة م��ن أحم��د الرشوقي؛ 
ليتوغل عيل حس��ن داخل املنطقة 

ويسدد كرة يف املرمى النيبايل.
وكاد الرشوقي أن يضاعف النتيجة 
ملنتخبن��ا بعد أن س��دد ك��رة من 
داخ��ل املنطق��ة، إال أن الح��ارس 
النيبايل تدخل ث��م الدفاع؛ لتفوت 
عى املنتخب فرص��ة الهدف الثاين 

.)21(
ولع��ب محم��د عيل ك��رة عرضية 
عبدالله وسددها  فيصل  اس��تلمها 
بيساره، إال أن الحارس النيبايل أبعد 

الخطر عن مرماه )23(.
وكاد عيل حسن أن يسجل الهدف 
الث��اين له وللمنتخ��ب، إال أن كرته 
أمس��كها الح��ارس ع��ى دفعت��ني 

.)45+1(

الشوط الثاني
يف الش��وط الث��اين، فات��ت ع��ى 
منتخبن��ا فرصة تس��جيل الهدف 
الثاين مبكرا، بعد أن وصلت الكرة 

إىل عدنان فواز داخل املنطقة، إال 
أنها س��ددها عاليا خارج امللعب 

.)50(
وح��اول العب النيبال “أنيل” عرب 

تس��ديدة من خارج املنطقة، إال 
أن ح��ارس منتخبن��ا عامر محمد 

أمسك الكرة بنجاح )52(.
وكاد عيل حسن أن يسجل الهدف 

الثاين، إال أن كرته املسددة جاورت 
القائم األيرس ملرمى النيبال )60(.

التبديل  منتخبن��ا  مدرب  وأجرى 
الختال  إبراهي��م  بدخ��ول  األول 

مكان أحمد الرشوقي )66(.
وم��رر فيصل عبدالل��ه كرة لعيل 
حس��ن الذي توغل وس��دد كرة 
يف الش��باك النيبالية معلنا تفوق 

األحمر بهدفني دون رد )67(.
التبديل  منتخبن��ا  مدرب  وأجرى 
الث��اين بدخول ص��ادق العصفور 
مكان سامل حسني )74(، ثم سعود 
العسم بدال من محمد عيل الذي 

خرج مصابا )80(.
وكاد البديل العس��م أن يس��جل 
الهدف الثالث عرب كرة رأسية، إال 
أن حارس النيبال منع ذلك )83(.

وس��جل منتخبنا اله��دف الثالث 
بع��د أن لعب عدنان ف��واز كرة 
عرضي��ة تابعها إبراهي��م الختال 

برأسه يف الشباك )86(.
الحمراء  الورق��ة  الحكم  وأش��هر 
لالع��ب النيب��ال “ديني��ش” بعد 
رضب��ه لالع��ب منتخبن��ا عباس 

العصفور )89(.
واحتسب الحكم 4 دقائق كوقت 
بديل للضائع، ويف الدقيقة 2 منها 
س��جل س��يد محمد أمني الهدف 
الرابع ملنتخبنا من تسديدة داخل 

املنطقة.
أدار اللقاء الحكم الكوري الجنويب 
كي��م، وعاون��ه مواطن��ه ب��ارك، 
واملساعد الثاين ما جي من الصني، 

والحكم الرابع الهندي رووان.

“أحمر الشباب” يبدأ التصفيات اآلسيوية برباعية في شباك النيبال
خطوة أولى ناجحة... ويستعد لمواجهة قيرغزستان غًدا 

االن��ت��ص��ارات ل��م��واص��ل��ة  وي���ؤك���د: نسعى  ل��اع��ب��ي��ن  ي��ب��ارك  ال��م��ق��ل��ة 

من اللقاء

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الشباب

اجتيــــاز

استعدادتعـــاون

المؤتمر الصحافي
أكد مساعد مدرب منتخبنا محمد 
عدنان، أن املنتخب استطاع تجاوز 
رهبة املباراة األوىل بنجاح، وحقق 
فوزا مستحقا عى حساب منتخب 

النيبال برباعية مستحقة.
وأشار عدنان إىل أن العبي املنتخب 
قدموا لقاء جيدا، واستطاعوا الظفر 

بالنقاط الثالث.
ولفت إىل أن الجهاز الفني عكف أيًضا عى متابعة منتخب 
قريغزستان الذي سيواجهه املنتخب يف الجولة املقبلة، مشريا 

إىل وجود اإلرصار نحو تحقيق الفوز وامليض يف مشوار الحصول 
عى بطاقة الرتشح إىل النهائيات اآلسيوية.

العب منتخبنا عدنان فواز أعرب عن 
سعادته الكبرية بتحقيق الفوز األول يف 

بداية مشوار التصفيات.
وقدم فواز الشكر للجهازين الفني واإلداري 

وزمالئه الالعبني عى املجهودات التي 
بذلت، وكللت بتحقيق النقاط الثالث 

األوىل.
وبني أن إرصار الالعبني كان واضحا منذ 

بداية املباراة نحو تحقيق االنتصار، مشيدا 
بحامس الالعبني، ومؤكدا أن املنتخب 

سيظهر بشكل أقوى خالل لقاء قريغزستان.

يستعد منتخبنا لخوض مباراة الجولة 
الثالثة، وهي الثانية له يف التصفيات، وذلك 
يوم غد )السبت(، حينام يواجه املستضيف 

)قريغزستان(.
وسيخوض املنتخب اليوم مترينا واحدا 

قبل مواجهة قريغزستان املهمة، إذ يسعى 
املنتخب لتحقيق فوزه الثاين عى التوايل 

والوصول إىل النقطة السادسة.
ويف لقاء آخر سيقام ضمن ذات الجولة، 

يلعب منتخبا اإلمارات والنيبال، فيام 
سيخضع منتخب عامن للراحة اإلجبارية.

تح��دث م��درب منتخبن��ا محمد 
املقل��ة يف املؤمت��ر الصح��ايف بعد 

نهاية املباراة.
وب��ارك املقل��ة للجهازي��ن الفني 
واإلداري للمنتخ��ب ولالعبني عى 
هذه النتيج��ة اإليجابية يف بداية 
مش��وار التصفيات، مشيدا باألداء 

الذي ظهر عليه الالعبون.
وأكد مدربنا أن منتخبنا سنحت له 
العديد من الفرص خالل الش��وط 
األول، ولكنها مل ترتجم إىل أهداف، 

لك��ن يف الش��وط الث��اين متك��ن 
املنتخ��ب من تس��جيل 3 أهداف 

منحته فوزا مثينا ومستحقا.
منتخ��ب  أن  إىل  املقل��ة  ولف��ت 
النيبال ق��دم مباراة جيدة، متمنيا 

له حظا أوفرا.
ويف رده عى س��ؤال حول املباراة 
املقبل��ة أمام قريغزس��تان، أوضح 
املقل��ة أن منتخ��ب قريغزس��تان 
منتخ��ب جي��د وميتل��ك العب��ني 
م��ع  أن  إىل  مش��ريا  مميزي��ن، 

خس��ارته أم��س فإن قريغزس��تان 
يرغب بالتأكيد يف التعويض، لكننا 
س��نكون يف املوع��د إن ش��اء الله 

وسنبدأ يف التفكري يف اللقاء املقبل، 
حت��ى من��يض نحو تحقي��ق الفوز 
الثاين لنا عى التوايل يف املجموعة.

محمد المقلة خالل المؤتمر الصحفي
محمد عدنان

منتخبنا الوطني يعاود التدريباتعدنان فواز خالل لقاء أمس



عرب س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
النائ��ب األول رئي��س املجلس  خليفة 
األع��ى للش��باب والرياض��ة الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفن��ون 
القت��ال املختلط��ة BMMAF رئي��س 
اللجن��ة العليا املنظمة ألس��بوع بريف 
الدويل للقتال و النسخة الرابعة لبطولة 
الع��امل لفنون القت��ال املختلطة، والتي 
س��تحتضنها مملكة البحرين يف الفرتة 
من 12 ولغاية 19 نوفمرب الجاري تحت 
رعاية كرمي��ة من ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، والتي 
يرشف ع��ى تنظيمها االتح��اد الدويل 
للعب��ة IMMAF بالرشاكة مع االتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلط��ة 
وبالتعاون مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة،  عرب 
سموه عن ارتياحه الشديد لسري العمل 
والتحضريات الستضافة مملكة البحرين 
هذا الح��دث التاريخي العاملي، مؤكداً 
س��موه أن هذه االس��تعدادات توحي 

أرض  ع��ى  الكب��ري  الح��دث  بنج��اح 
البحرين.

وكان س��موه قد استقبل رئيس االتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلط��ة 
رئيس اللجنة التنفيذي��ة لبطولة العامل 
لفنون القت��ال املختلطة للهواة العقيد 
خالد الخياط، إذ اطلع سموه عى آخر 
البحرين  التحضريات الستضافة مملكة 
ه��ذه البطولة، وقام الخي��اط بتقديم 
تقري��ر متكامل عن آخ��ر ما توصل له 
اللجنة من تحضريات بهذا الخصوص، إذ 
عرض التفاصيل األخرية كافة باستضافة 

البحرين هذه الفعالية املهمة.
وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة “لدين��ا الثق��ة الكاملة يف 
مقدرة الش��باب البحريني عى تنظيم 
ه��ذه البطولة عى أعى مس��توى، إذ 
إن البحرين سباقة دامئاً الحتضان مثل 
هذه الفعاليات الكب��رية، والدليل عى 
ذلك الس��معة الكبرية التي وصلت لها 
اململكة من خالل استضافة بطولة العامل 
لس��باقات الفورم��وال واح��د، إذ باتت 
للبحرين سمعة كبرية للغاية، وأصبحت 
مقصداً كبرياً ملختل��ف اتحادات العامل 

إلقام��ة البطوالت والفعاليات الرياضية 
عى أرضه��ا، ومن خ��الل اطالعنا عى 
االستعدادات األخرية، فإننا عى ارتياح 
ت��ام من التحضريات كاف��ة، ونتأمل أن 
تكون هذه النس��خة من البطولة هي 
األفضل، وكيل ثقة بأن الجميع سيعمل 

من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وقال س��موه “نحظى بدعم كامل من 
القيادة الرش��يدة يف اململكة الستضافة 
العديد م��ن الفعاليات العاملية، ونحن 
نرتجم ذلك عى أرض الواقع، والوصول 
الس��تضافة مث��ل ه��ذه البطول��ة يأيت 

كدليل عى أن ه��ذه اللعبة والرياضة 
بدأت تنترش بش��كل كبري يف البحرين، 
وس��يكون لن��ا مس��تقبل باه��ر فيه��ا 
خصوص��اً يف ظل وجود رغبة ش��ديدة 
من املزي��د من الش��باب البحريني يف 
االنخ��راط بهذه اللعب��ة، ونحن نتوقع 
أيض��اً حض��وراً جامهريي��اً كب��رياً أيضاً 
للفعاليات يف ظ��ل التفاعل الحايل من 
الرياضي��ن يف اململك��ة، إضافة إىل أن 
الجوالت العديد التعريفية يف املدارس 
الجامعات ستزيد من نسبة املتابعن يف 

ظل شغف الشباب بهذه الرياضة”.

شمسان: الزيارات مثمرة 
وشهدت إقباال كبيرا

م��ن جانبه، قال رئي��س لجنة العالقات 
العامة فواز شمس��ان إن الزيارات التي 
متت يف األي��ام املاضية ج��اءت مثمرة، 
وش��هدت إقباال واس��عا م��ن الطالب؛ 
للتع��رف عى كل م��ا يتعل��ق باللعبة 
وقوانينها،  نجومه��ا  وأب��رز  والبطول��ة 
مؤكدا أن الهدف الرئيس واألس��اس من 
هذه الزيارات ه��وز للرتويج للبطولة، 
واس��تقطاب أك��رب عدد م��ن الجامهري 

املحلي��ة والجالي��ات األجنبي��ة لبطولة 
عاملي��ة. وأضاف شمس��ان “قمنا خالل 
األيام املاضية بزيارات متعددة ملدارس 
للبطولة،  الرتوي��ج  به��دف  وجامعات؛ 
وقدمن��ا رشحا موجزا ع��ن األثر الكبري 
م��ن وراء اس��تضافة البطول��ة، وقدمنا 
رشح لنظامه��ا وقوانينها والتس��هيالت 
املنظم��ة  اللجن��ة  س��تقدمها  الت��ي 
إدارات  بحض��ور  وذل��ك  للجامه��ري 
املدارس والجامعات وسط حضور فاعل 
وكب��ري م��ن الطلبة تفاعال م��ع الحملة 

الرتويجية”.

 التذاكر في “السيف و”الموقع” 

ب��دأ بي��ع تذاكر حض��ور منافس��ات 
البطولة وذلك يف املنصة الخاصة بذلك 
يف مجمع الس��يف بالق��رب من بوابة 
رقم 10، وش��هدت املنص��ة إقباالً كبرياً 
يف األي��ام األوىل منذ ب��دء بيع التذاكر، 
وبذل املنظمون جهوداً كبرية يف تسهيل 
عملي��ة البيع للجامهري كافة الراغبة يف 
الحضور، والتي قام��ت برشاء التذاكر، 
في��ام هنال��ك بيع أيض��اً ع��رب املوقع 

.www.tathaker.net الرسمي التايل

خالد بن حمد: البحرين ستنظم أفضل نسخة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة
استقبل الخياط واطلع على استعدادات استضافة الحدث العالمي المنتظر

جانب من االستقبال
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الثق��ايف الربيطاين  أطلق املجل��س 
مبادرت��ه  امل��ايض  الثالث��اء  ي��وم 
الجدي��دة “الثقاف��ة والرياض��ة”، 
والذي س��يتضمن مثانية مش��اريع 
يف دول مجلس التعاون الخليجي. 
الشباب،  الربنامج جيل  ويستهدف 
ويه��دف إىل زيادة مش��اركتهم يف 
الرياض��ة والثقاف��ة بش��كٍل متواٍز 
مع رؤية حكوم��ات املنطقة، التي 
تشمل تشجيع منط الحياة الفعال 
واملبتكر. وسيس��خر هذا الربنامج، 
الذي ميتد لثالث س��نوات، شغف 
الش��باب بالرياض��ة والثقافة، وقد 
صم��م الربنام��ج إلرشاك أك��ر من 

مليون شاب وشابة.
وسيتم تفعيل املبادرة يف البحرين 
خالل ش��هر مارس املقب��ل، ضمن 
تش��مل  التي  الخليجي��ة  الجول��ة 
املب��ادرة، الت��ي تنطل��ق يف دولة 

اإلمارات وبعد ذل��ك دول الخليج 
البحري��ن  يف  املتمثل��ة  الع��ريب 
واململكة العربية السعودية وقطر 

والكويت.
وقد بدأ برنام��ج الثقافة والرياضة 
كجزء م��ن التزام املجل��س الثقايف 
الربيط��اين بدعم الف��رص املختلفة 
للش��باب، وإطالق مبادرات يف كل 
من دولة اإلمارات العربية املّتحدة 
العربي��ة  واململك��ة  والبحري��ن 
الس��عودية ودولة الكويت وقطر. 
برنام��ج  يف  املش��اركة  وس��تكون 
القيادة الرياضية للشباب مفتوحة 
أم��ام جمي��ع امل��دارس واملعلمن 
بجمي��ع  والش��باب  واملدرب��ن 
والثقافات  والخلفي��ات  اإلمكانات 
م��ن الذي��ن يرغب��ون باالنض��امم 
والثقاف��ة  الرياض��ة  واس��تخدام 
كمنص��ة للتع��رف عى املس��اواة 

والتنوع والثقافة. وُنظمت الربامج 
لتحس��ن نوعية  الرياضية تحديداً 
التدريس الريايض، فضاًل عن زيادة 
مس��تويات املش��اركة م��ن خالل 
تحويل الشباب إىل دعاة للرياضة.

ومبناس��بة انط��الق الربنام��ج، قال 
رئي��س املجلس الثق��ايف الربيطاين 
يف اململكة العربية السعودية أمري 
رمزان: “لقد شهدنا خالل السنوات 
الت��ي عملن��ا به��ا يف دول مجلس 
التعاون الخليجي ش��غف الشباب 
تج��اه الرياض��ة والثقاف��ة يف تلك 
برنامج  أنش��أنا  لذلك  املجتمعات، 
الثقاف��ة والرياض��ة ملنح الش��باب 
لتنمية وتطوي��ر مواهبهم.  من��رباً 
كام نؤمن ب��أن فرصة االس��تفادة 
م��ن فوائد الرياض��ة والثقافة حق 
لكل ش��اب وش��ابة، ولي��س فقط 
للفنانن واملحرتفن يف هذا املجال، 

وأن هناك وظائف ش��ّتى يف هذه 
الصناعة”.

وأضاف رمزان: “شهدنا أيضاً إقباالً 
واس��عاً منذ بداي��ة أوىل مبادرتنا، 
وه��ي برنام��ج القي��ادة الرياضية 
للشباب بالتعاون مع برنامج الثقة 

الري��ايض للش��باب، ونتطل��ع إىل 
تحقيق نجاٍح أكرب خالل الس��نوات 
الثالث املقبلة. ك��ام نأمل أن نرتك 
تأثرياً إيجابياً عى جميع األشخاص 

املشاركن”.
ومينح الربنامج املشاركن فيه منرباً 

يتعلم من خالله الش��باب مهاراٍت 
عملية وقيم أساس��ية مثل الثقة يف 
النف��س والعم��ل الجامعي وصنع 
الق��رار، إضافًة إىل مهارات رياضية 
مختلفة مث��ل التدريب والصحافة 
املرئية وصناع��ة األفالم عن طريق 

الهواتف الذكية. 
ويتضمن الربنام��ج مبادرات عدة، 
منه��ا برنام��ج القي��ادة الرياضية 
للش��باب بالتع��اون م��ع صندوق 
الش��باب للرياضة، وهي مؤسس��ة 
ببناء  ملتزم��ة  بريطاني��ة  خريي��ة 
مس��تقباًل أك��ر ازدهاراً للش��باب. 
ويس��اعد هذا الربنام��ج عى بناء 
املعرف��ة عند املدرب��ن الرياضين 
وإله��ام الجيل القادم م��ن القادة 

الرياضين. 

المجلس الثقافي البريطاني يطلق مبادرة إلش��راك مليون ش��خص
ل��ت��ش��ج��ي��ع ال���ش���ب���اب ع���ل���ى ال����م����س����اواة وال���ت���ن���وع واالن����دم����اج

أمير رمزان

البالد سبورت

الحياة  )الس��بت(  غ��داً  تع��ود 
دوري  ملنافس��ات  مج��دداً 
الدرج��ة األوىل لك��رة الي��د عرب 
افتتاح الجول��ة الثالثة بعد فرتة 
توقفت دامت 38 يوما؛ بس��بب 
الوطن��ي  منتخبن��ا  تحض��ريات 
للتصفي��ات اآلس��يوية واملق��رر 
إقامتها يف كوريا الجنوبية مطلع 
العام املقب��ل واملؤهلة ملونديال 

العامل.
فالفرق املش��اركة لهذا املوس��م 
الري��ايض 2017/2018 واملتمثلة 
يف 11 فريق��اً وه��ي: )النجمة، 
األهيل، باربار، االتفاق، الشباب، 
أم الحصم، س��امهيج، البحرين، 
قد  والتضام��ن(،  الدي��ر  توبيل، 
لعب��ت جولتن فق��ط للدوري، 

والت��ي كانت��ا يف أواخ��ر ش��هر 
سبتمرب املايض، لتستكمل بعدها 
مرحلة إعداد منتخبنا للتصفيات 
ضمنه��ا  م��ن  وكان  اآلس��يوية 
الدولي��ة  ال��دورة  املش��اركة يف 
الودية والت��ي أقميت يف تونس 
وأحرز من خالله��ا املركز الثاين، 
الف��رق جولتن  لعبت  وحينه��ا 
والتي  التنش��يطية  ال��دورة  من 
اختتمت منافس��اتها يوم الثالثاء 

املايض.
االنطالقة غداً س��تكون مبواجهة 
مع  البحري��ن  تجم��ع  واح��دة 
تس��تكمل  في��ام  الش��باب، 
املنافس��ات يوم الس��بت بلقايئ 
وبارب��ار  الحص��م  وأم  األه��يل 
الجول��ة  وتختت��م  واالتف��اق، 

والدي��ر  التضام��ن  مبواجهت��ي 
والنجم��ة “حام��ل اللقب” مع 

سامهيج.
الدوري  منافس��ات  وستس��تمر 

حت��ى 30 نوفم��رب الج��اري عرب 
الجولة الس��ابعة ثم س��يخوض 
له  مؤجلتن  مبارات��ن  النجم��ة 
من الجولة الخامس��ة والسادسة 

إثر مشاركته يف البطولة األندية 
لآلس��يوية واملق��رر إقامته��ا يف 
حي��در آباد من 20 حتى 30 من 
الشهر نفسه، لتتوقف املنافسات 

بعدها اللتحاق الدولين بصفوف 
منتخبنا الذي سيكون يف مرحلة 
ُقبيل مش��اركته  األخرية  االعداد 
بالتصفي��ات اآلس��يوية، عى أن 
تعود الحي��اة مجدداً للدوري يف 

بداية شهر فرباير 2018.
الف��رق لدورينا  ويش��ري ترتيب 
قب��ل انطالق منافس��ات الجولة 
الثالث��ة كاآليت: بارب��ار 6 نقاط، 
النجم��ة 6 نق��اط، أم الحصم 6 
نقاط، االتفاق 4 نقاط، سامهيج 
4 نق��اط، الش��باب 3 نقاط من 
مب��اراة واحدة، الدي��ر 3 نقاط 
م��ن مبارات��ن، األه��يل نقطتن 
م��ن مب��اراة واح��دة، البحرين 
والتضامن وتوب��يل نقطتن لكل 

منهام من مباراتن.

من منافسات دوري اليد

غ����������دًا ت�����ع�����ود ال�����ح�����ي�����اة ل�����������دوري ك�����ب�����ار ال���ي���د
علي مجيد

بعد توقف دام 38 يوما
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رت هزمية ريال  )وكاالت(: تص��دَّ
مدريد يوم األربعاء، أمام توتنهام 
)1-3( ب��دوري أبطال أوروبا عىل 
ملعب وميب��ي، الصفحات األوىل 
الصادرة أمس  اإلسبانية  للصحف 

الخميس.
وقالت صحيفة “ماركا” عىل صدر 
صفحتها، وقالت: “تخطى جميع 
اإلنذارات”، يف إش��ارة إىل خسارة 
الفريق يف الليجا أمام جريونا، ثم 

الخسارة يف دوري األبطال.
واهتمت كذلك بتص��در رافاييل 
لالعبي  العاملي  التصني��ف  نادال 
التنس بنهاية عام 2017، باإلضافة 
لفوز إش��بيلية ع��ىل ملعبه أمام 

سبارتاك موسكو.
وعنون��ت صحيف��ة “آس” ع��ىل 
صفحته��ا األوىل، بالقول “كابوس 

وتابع��ت  وميب��ي”  ملع��ب  يف 
يف  فش��ل  كريس��تيانو  “ه��دف 
عودة ريال مدريد بالنتيجة أمام 

توتنهام”.
ونقل��ت ترصيحات زي��دان بعد 
املباراة، التي قال فيها: “رمبا لسنا 
يف نفس املس��توى، لكن ال توجد 

أزمة”.
وع��ىل الجان��ب اآلخ��ر، وضعت 
صحيف��ة “مون��دو ديبورتيف��و” 
وقال��ت:  عنواًن��ا،  الكتالوني��ة 
“مراجعة الحس��ابات يف مدريد”، 
مش��رية لس��قوط ريال مدريد يف 

فخ الهزمية ملبارتني يف 4 أيام.
كام اهتمت باقرتاب برشلونة من 
التعاق��د مع العب ش��الكه ليون 

جوريتسكا.
وركزت صحيفة “س��بورت” عىل 

وعنونت  وتوتنهام،  الريال  مباراة 
“ضل��وا الطريق”، وأب��رزت عدم 
لح��اق أندري��س إنيس��تا مبباراة 

برشلونة القادمة أمام إشبيلية.
ع��ىل صعي��د متصل،  ق��ال قائد 
ري��ال مدريد، س��ريجيو راموس، 
إنه يتفهم ش��عور جامهري املليك 
بالتش��اؤم بع��د الهزمي��ة، ولكنه 
أكد أن املريينج��ي “يعود دوما” 
ملستواه، ومن املبكر التسليم بأن 

فرصه ضاعت.
ويف ترصيح��ات أدىل به��ا بع��د 
املب��اراة يف ث��اين هزمي��ة متتالية 
للريال بعد الخس��ارة أمام جريونا 
األح��د يف الليج��ا، أش��ار راموس 
“أتفهم التش��اؤم الذي قد يشعر 
النتائ��ج  بع��د  املش��جعون  ب��ه 

األخرية”.

وطالب الالعب بالتحي بالهدوء 
واالتحاد، مبينا “عندما ال تتحقق 
نتائج جي��دة فإن رأي الجمهور 

يتغري وهذا أمر متوقع”.
وأوضح أنه عندما يخرس املليك 
يتم الحديث بشكل فوري عن 
وج��ود أزم��ة، ولك��ن الفريق 
ويعت��ر  بالحي��اة”  “ينب��ض 
“بطولت��ه  التش��امبيونزليج 

املفضلة”.
ويرى رام��وس أن الريال قدم 
طريق��ة تكتيكية جيدة خالل 
الهزمية غطت  ولكن  املباراة، 
النتيجة قد  عليها، مبين��ا أن 
ولكنه  قليال”  “خادعة  تكون 
أكد أن��ه ال يود اإلنقاص من 
أحقية توتنهام يف الفوز ألنه 

غالف صحيفة “آس”قدم “مباراة كبرية”.

)وكاالت(: قال ه��اري كني، مهاجم 
توتنهام، إنَّ الفوز عىل ريال مدريد، 
حام��ل لقب دوري أبط��ال أوروبا، 
ُيع��دُّ أم��رًا ممي��زًا، بعدم��ا تغلَّب 
فريق��ه، عىل املل��يك )1-3( يف رابع 

جوالت دور املجموعات.
وأضاف ك��ني عقب انته��اء املباراة 
األربع��اء، ع��ىل ملع��ب وميب��ي: 
“أعتقد أنَّنا لعبنا جيًدا، فزنا )3-1(، 
ل هدًفا  وكان من املمكن أن نس��جِّ

آخر”.
وأوض��ح “ش��اهدنا لقط��ات للقاء 
ال��ذي أقي��م يف الرنابي��و، وه��ذا 
س��اعدنا كث��ريًا، الفوز ع��ىل حامل 
اللق��ب بطريقة مثل هذه يعد أمرًا 

مميزًا”.
وحول عودة ديي آيل بعد غيابه عن 

الجوالت الث��الث املاضية بالبطولة؛ 
بس��بب عقوبة اإليقاف، وتسجيله 
لهدف��ني، ردَّ ك��ني “لق��د كان مؤملًا 
ل��ه أن يتع��رض للعقوب��ة، ويخرس 

مباريات كرى مثل دورمتوند وريال 
مدريد”.

وتابع “ه��ذا الغياب حّمس��ه، لذا 
لعب بطريقة رائعة، وأحرز هدفني.. 

نحن سعداء العتامدنا عليه”.
وي��رى املهاجم اإلنجلي��زي الدويل 
أن فريقه ق��ادر عىل الفوز عىل أي 

منافس.
وتع��اىف كني م��ن إصاب��ة يف أوتار 
الساق وشارك يف التشكيل األسايس 

لتوتنهام.
وق��ال كني “م��ازال الطريق طويال، 
أمامنا مباراتني يف دور املجموعات، 
لكن نعرف كيفية التعامل مع مثل 

هذه األمور”.
وأنهى “نش��عر بقدرتن��ا عىل الفوز 
ع��ىل أي مناف��س، يف دوري أبطال 
أوروبا عليك أن تهزم أقوى االندية 
من أج��ل التقدم لألم��ام، وهذا ما 

فعلناه”.

)وكاالت(:  أشاد اإلسباين بيب جوارديوال، 
املدير الفني ملانشسرت سيتي اإلنجليزي، 
بناب��ويل اإليط��ايل، بعد االنتص��ار عليه 
2-4 يف دور املجموع��ات بدوري أبطال 
أوروبا. وقال جوارديوال “: قدمنا مباراة 
جي��دة أمام خصم عظيم ومبهر للغاية، 
لقد كنت مستمتعا متاما باملستوى الذي 
ظهروا به واملباراة الكبرية التي لعبوها، 
والف��وز عليهم مرتني يف أس��بوعني أكر 

دليل عىل تطور فريقي”.
وتاب��ع: “كن��ت أرغب يف غل��ق الجهة 
اليرسى الت��ي تواجد فيه��ا فوزي غالم 
وهامسيك وجورجينو وإنسيني، وذلك 
بسبب قدرتهم عىل التمريرات القصرية، 
فناب��ويل هو أفضل فريق يف العامل بهذه 
الجزئية، كام أّن تألق بيبي رينا، حارس 

املرمى، صعب من املهمة”.
وأض��اف: حين��ام تراجعن��ا يف النتيجة 
به��دف نظي��ف، طلبت م��ن الالعبني 
االستحواذ عىل الكرة، ألّننا لو تركنا نابويل 

يلعب، فس��نظل محبوس��ني يف منطقة 
الجزاء الخاصة بنا طوال ال�90 دقيقة”. 
وتاب��ع “حت��ى بعدما تقدمن��ا بهدفني 
لهدف، خطف��وا التعادل وجعلونا نعاين 
كثريًا، ولكننا نجحن��ا يف الفوز بالتحدي 
وإثبات قدرتنا عىل العودة حتى لو كان 

الخصم بصعوبة نابويل”.

وواصل “أعلم أّن فرص نابويل يف التأهل 
بات��ت صعب��ة، ولكني حًق��ا أرغب يف 
اس��تمرارهم فرتة أطول يف دوري أبطال 
أوروب��ا، وذلك ألنني معجب بأس��لوب 
ماوريسيو س��اري كثريًا والكرة املمتعة 

التي يقدمها، وأيًضا ألجل رينا”.
واختتم: “س��نقاتل للفوز عىل ش��اختار 

وفينورد يف املبارات��ني املتبقيتني، وذلك 
ألنني ال أطلب من فريقي س��وى الفوز 
حتى لو مل نكن بحاج��ة له، وإن تأهل 
شاختار عىل حساب نابويل، فهذا يعني 
أّن��ه األح��ق بذلك”. من جهت��ه، أرجع 
ساري سبب الهزمية إىل إصابة الجزائري 

فوزي غالم يف الشوط األول.
وقال س��اري: “لعبنا أم��ام خصم قوي 
للغاي��ة، وعانين��ا بعد خ��روج غالم يف 
تنظيم الفريق، لذلك استقبلنا أهداًفا”.

وأوضح “كنت مس��تاء للغاية بس��بب 
تسجيل مانشسرت س��يتي من هجامت 
مرتدة، لكننا أيًضا جعلنا املباراة صعبة 

عليهم، وهو أمر يدعو للفخر”.
وتابع: “لدينا فريق ميتلك قدرات جيدة 
للغاي��ة يف االحتفاظ بالك��رة والتمرير، 
لكننا مل نحس��ن توظيف بعض الالعبني 
وظه��رت العديد من األخط��اء، والتي 
س��نحاول إيجاد حل��ول له��ا يف الفرتة 

املقبلة”.

هاري كين وديلي آلي 

من مواجهة نابولي وسيتي 

كــابــوس ويمبلـــي 

كين يتحدى الجميع 

نابولي يبهر جوارديوال

فرانكفورت- بريمن

رين- بوردو

بيتيس- خيتافي
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كونتي في خطر
)وكاالت(:  يستعد الرويس رومان أبراموفيتش، رئيس تشيليس اإلنجليزي، 

إلقالة اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني للبلوز، بعد تراجع مستوى 
الفريق يف اآلونة األخرية، والخسارة يف 3 مباريات خالل أول 10 جوالت يف 

الرميريليج، وأمام روما بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، أن تشيليس يخطط إلقالة كونتي، 

ولكن ينتظر الوقت املناسب للقيام باألمر، مثلام فعل مع مواطنه دي 
ماتيو يف 2012، الذي رحل عن تدريب الفريق رغم تحقيقه بطولة دوري 

أبطال أوروبا. وأوضحت الصحيفة أن أبراموفيتش أغلق جميع قنوات 
االتصال بينه وبني كونتي، وجعل املدرب اإليطايل يتعامل فقط مع املدير 

التنفيذي للفريق، وتجاهل الحديث معه يف الفرتة األخرية.
ومل تكشف الصحيفة عن األسامء املقرتحة لخالفته، إال أن عدة تقارير 

صحفية وضعت كارلو أنشيلويت، املدير الفني السابق لبايرن ميونخ، كأبرز 
األسامء القريبة من تدريب البلوز. وخرس تشيليس 3 مباريات يف 10 

جوالت بالدوري، وهي أسوأ بداية للبلوز منذ 2003، وهو األمر الذي قد 
ال يعجب رئيس النادي، خاصة أّنه أقال الرتغايل جوزيه مورينيو، مدرب 

الفريق األسبق، بعد خسارته 4 مباريات قبل حلول أعياد امليالد.

مصرع مشجع لفالمينغو
)وكاالت(: لقي أحد مشجعي فريق فالمينغو الرازيي لكرة القدم، 

مرصعه، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها السبت املايض يف مشاجرة مع 
جامهري فاسكو دي جاما، وفًقا ملا أكدته مصادر رسمية.

كان املشجع كارلوس ألفونسو دي أوليفريا، دخل املستشفى يف ذلك اليوم، 
إثر تعرضه لطلق ناري بالرأس أثناء املشاجرة، لكنه فارق الحياة بعدها 

ب�3 أيام، بحسب ما أعلنته السلطات املحلية األربعاء.
ووقعت املواجهات أثناء وجود مجموعة من مشجعي الفريقني قبل 

ساعات من بداية املباراة التي تنتمي للجولة ال�31 من الدوري الرازيي 
لكرة القدم. وأثناء وجود املشجعني، مرت مركبة يف مكان األحداث 

وأطلقت الرصاص نحو مشجعي فالمينغو، وفقا ملا أكده رئيس قسم 
جرائم القتل باملنطقة، فابيو بارويك يف ترصيحات لوسائل اإلعالم.

وأوضح بارويك أن “السيارة مرت وانطلق منها الرصاص باتجاه مشجعي 
فالمينغو. النريان طالت ثالثة أشخاص، اثنان منهم مل يكن لهام عالقة 

باملجموعة، والشخص الوحيد الذي لقي مرصعه هو املشجع املشار إليه”.
وبحسب التحقيقات، كانت السيارة التي انطلق منها الرصاص، بها أفراد 

من مشجعي فاسكو دا جاما، مل يتم التعرف عىل هويتهم.

ثقة هندوراس
)وكاالت(:  قال هرني فيجويروا مدافع منتخب هندوراس، إن عىل 

خط الظهر أن يكون صلبا يف مواجهة أسرتاليا، بأوىل مبارايت املنتخبني، 
يف ملحق تصفيات التأهل إىل نهائيات كأس لعامل 2018.

وأضاف فيجويروا الذي تستضيف بالده املباراة األسبوع املقبل، إنه 
يعول عىل كثافة الحضور الجامهريي لتحقيق الفوز يف املباراة.

وبلغت هندوراس امللحق بعد أن احتلت املركز الرابع يف مجموعة 
أمريكا الشاملية والوسطى ومنطقة الكاريبي )الكونكاكاف( بفضل 

فوزها يف آخر مباريات املجموعة عىل املكسيك وتعرث الواليات 
املتحدة، بينام تأهلت أسرتاليا لهذه املرحلة، إثر فوزها عىل سوريا يف 

امللحق اآلسيوي.

)وكاالت(: أصبح العب الوسط الهولندي 
جورجينيو فينالدم، أحدث املنضمني 

لقامئة اإلصابات يف ليفربول بعد 
خروجه يف الفوز عىل ماريبور يف دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخرج فينالدم يف الدقيقة )17( يف 

االنتصار )0-3( عىل الفريق السلوفيني، 
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن 

الالعب تعرض إلصابة يف الكاحل.
ويغيب الرازيي فيليب كوتينيو، وآدم 
الالنا عن ليفربول، بينام ال يزال ساديو 

ماين، يتعاىف من إصابة يف عضالت 
الفخذ الخلفية.

وقال كلوب عن فينالدم الذي يبدو أنه 

سيغيب عن مواجهة وست هام يونايتد 
بالدوري اإلنجليزي، يوم السبت “سألت 

عن حالته بعد نهاية الشوط األول 
مبارشة، وكان الكاحل متورًما بالفعل. 

رمبا هذه ليست عالمة جيدة”.
وأضاف “شاهدنا اإلصابة يف املباراة، 

واعتقدنا أنها رمبا لن تكون خطرية. ثم 
حدث التورم. ال نعلم هل حدث أي 
متزق أم ال. بالتأكيد يجب أن يخضع 

لفحص باآلشعة”. وتابع “نفتقد 3 
العبني، واآلن بعد خروج جورجينيو رمبا 

سنفقد 4 من أكرث الالعبني املبدعني يف 
الدوري. هذا ال يجعل األمور سهلة ألنه 

مهام كانت خطتك قبل املباراة، فإنه 

يجب عىل الالعبني تنفيذها”. وأشار 
كلوب إىل أنه من املحتمل أن يغيب 

كوتينيو عن مواجهة وست هام، لكن 
املدافع ديان لوفرين الذي غاب عن 

مباراة ماريبور؛ بسبب إصابة يف الفخذ، 
لديه فرصة للمشاركة.

وقال املدرب األملاين: “األمر مختلف 
مع ديان. اإلصابة مختلفة عن فيليب، 

ولن يغيب لفرتة طويلة لكن جورجينيو 
سيغيب، لذا رمبا تحدث معجزة 

ويلعب فيليب. لكن ال أعتقد أن ذلك 
سيحدث”.

كلوب يتحسر

جورجينيو فينالدم 
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تاتليت���وغ  كيف���اجن  الرتك���ي  الفن���ان  تعر����ض   
لالحتي���ال م���ن قب���ل حما�سبه امل���ايل مببل���غ كبري، 

حمامي���ه. ع���ر  �س���ده  ق�سائي���ة  دع���وة  ورف���ع 
وتلق���ى املمث���ل وعار����ض الأزي���اء ال�سهري 
عربي���اً ب�”مهن���د” لغرام���ة م���ن قب���ل م�سلحة 
ال�رضائب الرتكية �سباح يوم 29 �سبتمر ال�سهر 
2017 بقيمة 3.5 ملي���ون لرية تركية )تعادل 

ملي���ون دولر( ح�سب �سحيف���ة حرييت الرتكية.
عل���م  عل���ى  يك���ن  مل  كيف���اجن  اأن  وتب���ن 

بالعقوب���ات ال�رضيبي���ة املوج���ودة علي���ه، واأن���ه تعر�ض 
لالحتي���ال م���ن قب���ل حما�سب���ه الق���دمي ال���ذي ح���اول الو�سول 

اإلي���ه ولك���ن دون ج���دوى. وق���دم تاتليت���وغ �سك���وى ق�سائي���ة م���ع اأوراق 
وعق���ود تثب���ت كيف تعر����ض لالحتي���ال من قب���ل حما�سب���ه للنياب���ة العامة ع���ر حماميه.

وح�������س���ب الدع�������������اءات، ف�������اإن ال���ع���ق���د امل����وق����ع ب����ن ك���ي���ف���اجن وحم��ا���س��ب��ه 
ال�������رضي���ب���ي���ة وامل���ال���ي���ة. الأخ�������ري م���������س����وؤول ع����ن ك���اف���ة احل�������س���اب���ات  اأن  ي����وؤك����د 

 ق���ال املمث���ل الهن���دي �ساروخ���ان اإن �سهرته 
ل���ن تك���ون له���ا فائ���دة اإذا وج���د نف�س���ه يتاأثر 

بنجاحات زمالئه. ونقل موقع “بوليوود ليف” 
الإلك���رتوين، املعن���ي باأخب���ار امل�ساهري، عن 
�ساروخ���ان: “ما فائ���دة اأن اأ�سبح جنما كبريا 
اإذا كنت �ساأ�ستمر يف اتباع الآخرين، اأو مقارنة 

نف�سي بهم؟”.
واأ�س���اف: “لي����ض م���ن منطلق الغ���رور، لكن 

الكثريي���ن يرغب���ون يف اأن ي�سبح���وا �ساروخ���ان، واأن���ا 
�ساروخان، لذلك ملاذا اأريد اأن اأ�سبح �سخ�سا اآخر؟”.

وتاب���ع �ساروخان: “عندما ان�سممت لقط���اع ال�سينما مل اأكن اأمتلك 
م���ال ول منزل ول م�ستقبال، ووال���دي كانا متوفين، مل يكن لدي ما اأخ�رضه، الآن لدي كل 
�س���يء”. واأو�س���ح: “ل اأقول اإنني اتبع م�س���ارات ا�ستثنائية، واأنه عل���ى الآخرين اتباعي، 

لكني اأفعل ما اأرى اأنه يجب علي فعله”.

 قضاء

 فيلم جديد

 “فن مام دينر”

 اعرتفت املمثلة واملغنية بيال ثورن باإعجابها بعدة فنانات اأولهن دميي لوفاتو. و�رضحت: “هذا وا�سح. 
اأحب دميي. كانت قريبة مني. اإنها مده�سة، هي ذلك ال�سخ�ض اجلميل من الداخل اخلارج”. واأ�سافت: “اأحب 

كري�ستن �ستيوارت اي�سا فهي جميلة ومثرية”.
وعن���د �سوؤاله���ا عن الفنانة التي تعترها الأكرث اإثارة ردت: “انها كاميال كابيلو. اأعتقد اأنها مثرية جدا. 

راأيتها فقط يف حفلة، لذلك مل اأتقرب منها لأنها كانت يف موعد”.
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ك�س����ف مهرج����ان دب����ي ال�سينمائ����ي ال����دويل عن 
املجموع����ة الثانية من الأفالم العاملي����ة التي تت�سمن 
11 فيلم����اً �سُتعر�����ض �سمن برنام����ج �سينما العامل يف 
الفرتة من 6 اإلى 13 دي�سمر املقبل. و�ستاأخذ الأفالم 
اجلدي����دة جمهور املهرج����ان اإلى رحل����ة �سينمائية من 
ح����ول العامل، وم����ن بن اأف����الم هذه املجموع����ة، فيلم 
Darkest Hour للمخ����رج ج����و راي����ت. الفيلم ق�سة 
حقيقية ومث����رية وقعت اأحداثها خ����الل فر�ض اآدولف 
هتل����ر هيمنته عل����ى الق�سم الأكر م����ن اأوروبا الغربية 
خالل احلرب العاملية الثاني����ة، وم�سري اأوروبا يتوقف 
بالكام����ل ح����ول رئي�����ض وزراء اإجنلرتا امُلع����ن حديًثا 
ون�ست����ون ت�رض�سل ويتوج����ب على ت�رض�س����ل اأن يقرر ما 
اإذا كان �سيت����م التفاو�ض م����ع هتلر اأو الكفاح من اأجل 

حترير اأوروبا.
وين�س����م اإلى املهرجان اأي�س����اً املخرج الريطاين 
دومينيك كوك بفيلمه On Chesil Beach ويتناول 
الفيل����م، الكومي����دي الدرامي، ال�سعوب����ات التي كان 
يتعر�����ض لها النا�ض يف املناط����ق الريفية الريطانية 
حي����ث كان����ت القي����ود املجتمعي����ة جتعل م����ن الع�سري 
للغاي����ة مواجهة اأي حديث حول م����ا يواجهه الأزواج من 

م�ساكل يف الأوا�رض اجلن�سية.
وي�س����ارك الكات����ب احلائز عل����ى جائ����زة الأو�سكار 
 Molly’s Game اآرون �سوركن م����ع فيلمه الدرامي
بطول����ة جي�سي����كا ت�سا�ست����ن واإدري�����ض اإلب����ا وكيفن 
كو�ست����ر. ي����روي الفيل����م ق�سة م����ويل بل����وم الالعبة 

الأوملبية اليافعة واملوؤثرة، والتي انهمكت خالل عقد 
كام����ل يف اإدارة موائد قمار مبراهنات خيالية عر اأنحاء 
العامل، حتى مت اعتقالها مبفرزة مكونة ِمن �سبعة ع�رض 

�رضطياً فيدرالًيا.
وين�سم املخ����رج القريغيزي اأكت����ان اأرمي كوبات 
اإلى املهرجان مع فيلمه Centaur احلائز على جائزة 
الحت����اد ال����دويل لفن ال�سينم����ا خالل مهرج����ان برلن 
ال�سينمائي ال����دويل وعقب م�ساركته يف مهرجان لندن 
ال�سينمائ����ي ين�س����م املخ����رج ديفيد باتي م����ع فيلمه 
اإنت����اج  م����ن  الفيل����م   My Generation الوثائق����ي
ماي����كل كاين وي�سارك �سخ�سي����اً يف ق�ض روايته. ومن 
 A اإيران ين�سم املخرج حممد ر�سولوف لعر�ض فيلمه
Man of Integrity احلائ����ز على جائزة نظرة ما من 

مهرجان كان ال�سينمائي يف دورته املا�سية. 
وين�س����م املخرج الأملاين الرتك����ي فاحت اآكن، اإلى 
املهرجان م����ع فيلمه In the Fade ال����ذي نال جائزة 
اأف�س����ل ممثل����ة يف مهرج����ان كان ال�سينمائ����ي لتمثيل 
داي����ان كروغر البارز ب����دور كاتيا. وق����د اختري الفيلم 
ر�سمياً لتمثيل اأملانيا يف الت�سابق على اأو�سكار اأف�سل 

فيلم غري ناطق بالإجنليزية لعام 2018.
ويع����ود املخ����رج الأ�س����رتايل واروي����ك ثورنت����ون 
اإل����ى املهرجان م����ع فيلم����ه Sweet Country الذي 
ي�ستن����د عل����ى اأحداث وقع����ت بالفعل يف ع����ام 1929، 
وي�س����ور ماأ�س����اة معان����اة �س����ام، وهو رجٌل م����ن �سكان 
اأ�سرتالي����ا الأ�سلي����ن، متو�سط العم����ر يعي�ض ويعمل 
دون اإ�س����كالت يف اأر�����ض فريد �سمي����ث. تقع الأحداث 
عندما يعود هاري مار�����ض اإلى البلدة، قادماً من جبهة 

احلرب. مار�����ض �سيء اخللق وحاد الطب����اع، و�رضعان ما 
تتوتر العالقة بن �سام وهاري ب�رضعة لتنتهي باإطالق 
نار عنيف. وبعد 13 عاماً من اإنتاج الفيلم غري الروائي 
 Super Size Me يعود املخرج مورغان �سبورلوك مع
Holy Chicken :2 والعمل من كتابته واإخراجه. نال 
الفيل����م بعد عر�سه العاملي الأول يف مهرجان تورونتو 
ال�سينمائي ال����دويل اإ�سادة عالية وح�س����ل على جائزة 
اأف�س����ل فيلم غ����ري روائي- جولة ثانية. ي����دور الفيلم 
حول �سناع����ة الوجبات ال�رضيعة وم����دى خطورتها على 
�سحة امل�ستهلكن. ويف هذا اجلزء نرى املخرج ي�سور 
ذل����ك م����ن وراء الكاونرت بع����د اإن�ساء مطعم����ه للوجبات 

ال�رضيعة. 
وي�س����ارك املخ����رج احلائز عل����ى جائ����زة الأو�سكار 
Dow -  أأليك�سان����در باين مع فيلم اخلي����ال العلمي

sizing م����ن بطولة جنم����ي هولي����ود ال�سهريين مات 
دمي����ون وكري�ست����ن وي����غ، بالإ�ساف����ة اإل����ى جي�سون 
�سوديكي�����ض واملمث����ل احلائز عل����ى جائ����زة الأو�سكار 
كري�ست����وف وولت�����ض. ويق����دم املخرج����ان اأنيي�ض اردا 
وَج����ْي اآر فيلمهما غري الروائ����ي Faces Places الذي 
ن����ال اإ�سادة عالية وجوائز عدة من خمتلف املهرجانات 
له����ذا الع����ام، ومبنا�سب����ة الك�سف عن القائم����ة الثانية 
لالأف����الم علق املدير الفني للمهرج����ان م�سعود اأمراهلل 
اآل علي قائالً “نعم����ل كل عام على اإح�سار مواهب من 
جمي����ع اأنحاء الع����امل ليعر�سوا اأفالماً مث����رية لالهتمام، 
ولن تختلف الدورة الرابعة ع�رض للمهرجان عن الدورات 
ال�سابقة، حي����ث �سيوا�سل برنامج �سينما العامل اإ�رضاك 
اجلمهور مع ثقاف����ات وروؤى جديدة وخمتلفة من خالل 

ال�سينما والأفالم”.
ومن جهته، قال مدير برنامج �سينما العامل نا�سن 
م����وديل اأن برنامج �سينم����ا العامل “برنام����ج مميزٌ لدى 
املهرجان، حيث ي�سم اأف�سل املواهب من جميع اأنحاء 
العامل لتعريف اجلمهور على مدن واأ�سخا�ض ووجهات 
نظر جديدة من خالل اأعمال خمرجن بارزين”، واأ�ساف 
“نح����ن متحم�س����ون لك�س����ف املزي����د من الأف����الم التي 
�ستعر�ض يف دبي يف �سهر دي�سمر املقبل لنقدم اإلى 

جمهور وع�ساق ال�سينما ما يتطلعون اإليه”.
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اإعداد: طارق البحار

لوبيز ضيفة حفل 
معرض دبي للطيران

تنتظر �سالت ال�سينم���ا العاملية يف ال�سهر الثاين من العام 
املقب���ل اأول فيلم رعب ت�س���ارك فيه املمثل���ة الأمريكية ناتايل 
Annihil - )وورمت���ان خالل م�سريتها الفنية. ويقتب����ض فيلم 
tion( اأحداث���ه ع���ن رواية للكات���ب الأمريكي جي���ف فاندرمري، 
التي �س���درت عام 2014 يف ثالثة اأج���زاء، وت�سمنت �سل�سلة من 
الك���وارث الطبيعي���ة التي تتعر�ض لها مناط���ق معينة من العامل 
ينج���م عنها اأي�سا �سل�سلة من اأحداث الرتوي���ع والإثارة اخليالية. 
وت���دور ق�س���ة الفيلم حول كارث���ة مروعة تدمر احلي���اة يف اإحدى 
املناطق املعزولة، وحتاول خبرية بيولوجية تقوم بدورها ناتايل 
بورمتان اأن تكت�سف الآث���ار احليوية على الطبيعة والب�رض ملرحلة 

ما بعد الكارثة.
وتقوم العاملة البيولوجية بزيارة ا�ستك�سافية للمنطقة، مع 
فري���ق يتكون من الزوج وم�ساح وع���امل اأحياء وعامل اأنرثبولوجيا، 
وتق���ع خالل رحلتها العلمية اأح���داث مفزعة كثرية تفقدها اأفراد 
فريقه���ا البحثي وزوجه���ا، ويتطور الرتويع اإل���ى ظهور كائنات 
غريبة تهاجم الب�رض وتقتله���م بطرق ب�سعة. ومن املتوقع اأن يتم 
تق���دمي الفيلم يف ع���دة اأجزاء مثلما حدث م���ع الرواية، و�سيكون 
من اإنت���اج �سكوت رودين، وم���ن اإخراج األيك����ض جارلند، والذي 
يكت���ب ال�سيناري���و اأي�س���ا، وي�س���ارك يف بطول���ة الفيل���م بجانب 

بورمت���ان كل م���ن جنيف���ر جي�س���ون يل، جين���ا رودريغي���ز، تي�سا 
طوم�س���ون، اأو�س���كار اإ�سح���ق. ومت ت�سوي���ر الفيلم ع���ام 2016 
ب���ن لن���دن وغابات ال�سنوب���ر يف نورفلك ال�سمالي���ة، وهي بيئة 
منا�سبة لأح���داث الفيلم، حيث �ستخ���رج املخلوقات املرعبة من 
ب���ن الأ�سجار. ويعد فيلم “الإبادة” اأول فيلم رعب متثله النجمة 
الأمريكي���ة، واإن كان الفيل���م ال�سه���ري “البجعة ال�س���وداء” الذي 
نال���ت عنه جائزة الأو�سكار يتناول جوان���ب نف�سية يف ال�سخ�سية 
ممزوج���ة بقال���ب ترويع م���ن الدرج���ة املرتبطة بخفاي���ا النف�ض. 
لك���ن الفيلم اجلدي���د بح�سب موقع “هولي���وود ريبورتر” ي�سجل 
لنات���ايل بورمتان بطولة اأولى يف عامل اأف���الم الرعب واخليال، اإذ 
�سيت�سمن الفيلم م�ساهد مروعة من خالل الكائنات الغريبة التي 
تخرج من الدم���ار وتثري الرعب يف نفو�ض الفريق العلمي، وتبيد 
م���ا تبقى من ب�رض بعد كارث���ة طبيعية. ويحتوي “الإبادة”، بح�سب 
�سناع���ه، على موؤثرات ب�رضية عالي���ة وتقنيات جديدة يف جت�سيد 
اأ�س���كال الوحو�ض بطريقة الأبعاد الثالثية املتطورة. واآخر ظهور 
�سينمائي ل�ساحب���ة الأو�سكار كان يف فيلم “جاكي” الذي عر�ض 
يف دي�سمر 2016، وج�سدت فيه بورمتان �سخ�سية �سيدة اأمريكا 
الأولى الراحلة جاكلن كنيدي التي اغتيل زوجها جون كنيدي يف 

حادث اإطالق نار على موكبه عام 1963.

 “دبي السينمائي” يعلن عن المجموعة 
الثانية من أفالم سينما العالم

 بورتمان تسجل أول بطولة لها في فيلم رعب

 قال���ت ممث���الت فيل���م )فن م���ام دير( 
الكومي���دي اجلديد الذي ت���دور اأحداثه حول 
اأرب���ع ن�ساء يق�سن نزه���ة ليلية معا وحتدث 
له���ن اأمور غري متوقعة اإن���ه يحاكي العالقات 
الت���ي تكونها الأمهات يف احلي���اة الواقعية مع 

بع�سهن بع�سا بعدما يرزقن باأطفال.
وجنمات الفيلم، الذي بداأ عر�سه يف دور ال�سينما 
الأمريكية يوم اجلمعة، هن توين كوليت وبريجت اإيفريت 
ومويل �سان���ون وكاتي اأ�سيلتون ويج�س���دن دور اأمهات لهن اأطفال 
يف نف����ض مرحلة ما قب���ل التعليم املدر�سي. وتبداأ نزهة الأمه���ات الأربع ببع�ض الرثثرة 
وتن���اول املقبالت ثم تتطور �رضيعا اإل���ى احت�ساء الكحوليات وتعاط���ي املواد املخدرة. 
وقال���ت اأ�سيلتون يف مقابلة “اأعتقد اأنه���ا الرغبة يف اإيجاد جمموعة من الأ�سخا�ض الذين 

ميكنك اأن تتعاطف معهم واأي�سا يدعمون بع�سهم بع�سا”.

 لي���زال النجم الكبري “مالن براندو: 
يف الذاك���رة الهوليوودي���ة، وموؤخرا اأقيم 
حفل ب�سيط لذكراه، وفيه حتدث النجوم 

عن هذه الأ�سطورة الكبرية: 
- ج���اك نيكل�سون: “م���ن هو اأف�سل 
ممثل يف الع���امل؟ اإنه مارل���ون براندو بال 

�سك”.
�سدم���ت  “لق���د  بات�سين���و:  اآل   -
واأ�سابن���ي ح���زن عميق خل�س���ارة عبقري 
التمثيل الأعظ���م يف زماننا، ماذا �سنفعل 

يف هذا العامل من دون مارلون؟”.
- روب���ريت دوف���ال: “كان مبثاب���ة 

الأب الروحي لكثري من ال�سباب يف جميع 
اأنحاء العامل، ول �سيما اجلهات الفاعلة يف 

هذا البلد”.
- بول نيومان: “اإنه يفعل كل �سيء 
ب�سهولة، مل اأكن اأ�ستطع فعل ما يفعله”.
- املخ���رج �سكور�سي���زي: “بران���دو 
عن���ده عم���ق عاطف���ي.. لق���د خل���ق منط 

واأ�سلوب التمثيل الواقعي”.
- ج���وين دي���ب: “الثالث���ة املهمون 
بالن�سبة يل: �سابلن وكيتون وبراندو هو 

اأعظم ممثل يف القرنن املا�سين”.
- را�سي���ل كرو: “اأحل���م اأن اأكون ك� 

براندو”.
- روب���ريت دي ن���ريو: “املف�سلون 

عندي هم: ميت�سوم وكليفت وبراندو”. 
- اأنطوني���و هوبكن���ز: “�سخ�ض مثل 

براندو ياأتي مرة يف القرن”.
- دانييل لوي�ض: “براندو ودي نريو 

م�سدرا اإلهام يل”.
- د�س���ن هوفمان وج���ن هاكمان: 
“نحلم اأن ن�سب���ح كمارلون براندو ونحن 

من كبار م�سجعيه واأن�ساره”. 
- اأ�سه���ر نقاد اأمريكا روجر اإيبريت: 

“براندو هو املمثل الأعظم”.

 ذك���رت مطارات دبي، ان الفنانة العاملية جنيف���ر لوبيز �ستكون �سيفة 
احلف���ل الكبري الذي �ست�ست�سيفه عل���ى هام�ض معر�ض دبي للطريان يوم 15 
نوفم���ر املقبل. وم���ع اختيار جنيف���ر لوبيز لتقدمي العر����ض الغنائي اخلا�ض 
مبعر����ض دب���ي للطريان ال���ذي تنطلق فعاليات���ه يف الفرتة ما ب���ن 12 – 16 
نوفمر املقبل، تكون مطارات دبي قد جتاوزت التوقعات جلهة اختيار واحدة 

من اأف�سل الفنانن العاملين للم�ساركة يف هذا احلدث العاملي.

خا�ص

عن... مالن براندو



السنة العاشرة - العدد 3307 
الجمعة

3 نوفمبر 2017 
14 صفر 1439

السنة العاشرة - العدد 3307 
الجمعة

3 نوفمبر 2017 
14 صفر 1439

tariq.albahar@albiladpress.com

23

خطفت �سذى ح�س���ون �لأنظار يف �أحدث جل�سة 
ت�سوي���ر خ�سع���ت له���ا، و�ساركت به���ا جمهورها 
ع���ر ح�سابه���ا عل���ى موق���ع �لتو��س���ل �لجتماعي 
“�إن�ستغر�م”. وظهرت �لنجمة �لعر�قية يف �إطاللتها 

�لر�قية بزي �أ�سود وحملت حقيبة �سغرية منقو�سة 
بالأبي�ض، و�عتم���دت ت�رسيحة �سعر بلون مائل �إلى 
�لأ�سق���ر من�سدلة على كتفيه���ا، ون�سقت �إطاللتها 

مباكياج فاخر ز�دها وجمالً.

  للتو��سل:  )ق�سم �ملنوعات: 17111479(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ض: 17111434(
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3 نوفمبر 

1394
 �مللك �سارل �ل�ساد�ض 
م���ن  �ليه���ود  ينف���ي 

فرن�سا

 1839
بدء حرب �لأفيون �لتي 
�أعلنته���ا بريطانيا على 

�ل�سني

1903
  ��ستقالل باناما

 1918
 بولند� تعلن ��ستقاللها 
عن رو�سي���ا بعد �حلرب 

�لعاملية �لأولى

1928
 تركيا تب���د�أ با�ستخد�م 
�حلروف �لإجنليزية بدلً 
م���ن �لعربي���ة يف كتابة 

�للغة �لرتكية

 1935
 �ملل���ك ج���ورج �لث���اين 
�ليون���ان  �إل���ى  يع���ود 

و��ستعادة �مللكية

1942
�أول �س���اروخ  �إط���الق    
�أمل���اين من ط���ر�ز “�إف 

”2 -

1957
لي���كا  �لكلب���ة  �إط���الق 
�إل���ى �لف�س���اء بو��سطة 
�سبوتنك2-  �ل�سفين���ة 
�أول  لتكون  �ل�سوفيتية 
كائن ح���ي يطلق برحله 

�إلى �لف�ساء 

مسافات

المعرض مستوحى من الرسم والنحت والهندسة المعمارية

“البحرين الوطني” يستضيف “هو” للفنان مهدي مطشر
 بعد نجاحه عالميا

Jigsaw يتصدر األفالم في البحرين

�ملغربي���ة  �لفنان���ة  ت�ستم���ر 
بالتباهي غري �مل���رر بزو�جها من 
�ملنت���ج �لبحرين���ي حمم���د �لرتك، 
ون�رست �سورة وتعليق عر ح�سابها 
�خلا�ض على �أح���د مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي، يو�س���ح مدى حتكمها 

به.
بتعلي���ق:  �ل�س���ورة  و�أرفق���ت 
“زوج يح���رتم كلمت���ك يعملك �لف 
ح�س���اب ما يك����رس بخاط���رك �هلل ل 
يغ���ري علينا ي���ا �لغايل �ب���و غزل”. 
وبد�ت تعليقها ب� :”ت�سبحون على 

حب حالل فحالل. �هلل يرزقكم مبن 
يحبك���م حًبا تع���دى مرحلة �لحرت�م 
و�لتقدير و�أ�سب���ح حبا بعدد حبات 

رمال �لبحار”.
ي�س���ار بالذكر �ل���ى �أن دنيا قد 
ن�رست �سابًق���ا، �سورة لها من حفل 
زف���اف �أحيت���ه يف دول���ة قط���ر، �إذ 
ارتدت ف�ستاًنا ذهبًيا مطرًزا بخيوط 
ذهبية لمعة. و�أثار �سيق �لف�ستان 
�نتباه �لعدي���د من متابعيها �لذين 
�أُعجب���و� بر�ساقة ج�سمه���ا وتنا�سق 

بعد ولدة طفلتها “غزل”.

5 خرافات يصدقها كثيرون عن الهواتف الذكية

يعرف معظم �لنا�����ض معلومات �سطحية ع����ن �لتكنولوجيا 
ول مينح����ون �أنف�سهم فر�س����ة �لغو�����ض يف �لتفا�سيل ملعرفة 
�ملعلومات �ل�سحيحة م����ن �خلاطئة. ون�ستعر�ض يف هذه �ملادة 
�أب����رز 5 �أوه����ام �أو خر�فات تقنية ي�سدقه����ا �لنا�ض فيما يتعلق 

بالهو�تف �لذكية:

1 - مو��سف����ات �أف�سل تعني جهاز� �أف�سل: يعتقد �لنا�ض 
�أن �إيج����اد هات����ف ذكي مبو��سف����ات جيدة يعني بال�����رسورة �أنه 
�سيح�سل على �أح�سن جهاز متو�فر يف �لأ�سو�ق، �إل �أن هذ� �لأمر 
خاط����ئ حيث �ن �ملو��سفات �جلي����دة ل ت�سمن د�ئما �حل�سول 
عل����ى جهاز يدوم لفرتة طويلة. يف بع�ض �لأحيان قد جتد جهاز� 
مبو��سف����ات عادية و�سعر� يف �ملتناول وي�ستغل ب�سكل �أف�سل 

من �جلهاز �ملرتفع �سعره.

2 - يجب �أن تكون �لبطارية عند �ل�سفر قبل �إعادة �سحنها: 
هذه �لفكرة كانت �سحيحة وعملية يف �لأجهزة �لقدمية، �إل �أنها 
مل تعد تنطبق عل����ى �لأجهزة �حلديثة. وين�س����ح ب�سحن بطارية 
ليثي����وم �أيون، �مل�ستخدمة يف �أغلبية �لهو�تف �لذكية �جلديدة، 

يف �أي وقت من �لأوقات، مع �تباع بع�ض �لن�سائح �ملهمة.

3 - دق����ة �لكام����ري� �لكبرية تعني كامري� جي����دة: د�ئما ما 
تبهر �لأرقام �لكبرية يف دقة �لكامري� “ميغابيك�سل” م�ستخدمي 
�لهو�ت����ف �لذكية، معتقدين بذل����ك �أن هذ� يعني كامري� جيدة، 
ولك����ن هذ� �لعتق����اد خاطئ عل����ى �عتب����ار �أن “ميغابيك�سل” ل 
تعن����ي �سوى م����دى قدرة الكام����را على التقاط ع����دد اأكرب من 
�لبيك�س����الت، ول يعن����ي بال�����رسورة �أن �لكام����ري� يف �مل�ست����وى 

�لأف�سل.

4 - تقادم �لهاتف هو �ل�سبب يف تباطئه: هذ� وهم تبيعه 
�����رسكات �لتكنولوجيا حتى تقن����ع �لنا�ض با�ستب����د�ل هو�تفهم 
�لقدمي����ة باأخ����رى جدي����دة. �سبب تباط����وؤ �لهات����ف متعلق بعدة 
عو�مل منها ��ستهالك �سعت����ه �لتخزينية وذ�كرته و�لإ�سد�ر�ت 

�لأحدث من نظام �لت�سغيل.

5 - �سم����ان �لهات����ف �����رسوري: يعتق����د بع�����ض �لزبائ����ن 
�أن توف����ر �سمان جي����د �رسوري ل�����رس�ء �لهاتف، عل����ى �عتبار �أنه 
�سيخف����ف عليهم نوعا م����ا تكاليف �لت�سلي����ح، �إل �أنه يف �لو�قع 
غالبا ما يكون هذ� �ل�سم����ان “دون جدوى” ول يحتاجه �لزبون، 

ويف حال �حتاجه فلن يرق �إلى م�ستوى تطلعاته.

ماذا يفعل الشباب البحريني في المجمعات؟
�أ�سبحت �ملجمعات �لتجارية �ليوم يف 
�لبحرين هي �ملتنف�ض �لأول عند �ل�سباب 
�لبحرين����ي م����ن �جلن�س����ني، خ�سو�سا مع 
�نت�ساره����ا يف �ململك����ة، و�ملميز�ت �لتي 
توفرها ع����ن باقي �لأ�س����و�ق من تكييف 
وحمالت جتارية �سبابية ومطاعم و�سينما 
وغريها من �لفعاليات �لتي تنظم هناك، 
م�سكل����ة مرك����ز ج����ذب �سياح����ي لل�سباب 
من د�خ����ل �لبحري����ن وخارجه����ا، وها هي 
�لبحري����ن تفتح �ح����دث جممعاته����ا وهو 
جممع �لفنيوز �لى جانب جممعات كبرية 
منت�����رسة مث����ل �ل�ست����ي �سن����رت و�ل�سي����ف 
�ملح����رق  و�سي����ف  و�لمن����اء  و�لبحري����ن 

ومريكاتو وغريها.
�ل�����  رو�د  م����ن  �لعظم����ى  �لأغلبي����ة 
“مولت” هي من فئة �ل�سباب و�لفتيات، 
وذلك لأنها م����كان للت�سوق و�لرتفيه يف 
�آٍن مع����اً.. �ل�س����وؤ�ل �لذي طرحن����اه يف هذ� 
�ل�ستط����الع، ما يجذب هوؤلء �ل�سباب �لى 
هذه �ملجمعات؟ وما �أفكارهم وطلباتهم 

من هذه �ملجمعات؟

ترفيه
منى علي م����رزوق: “توؤكد باأنه يتجه 
للمجمعات �ملنت�����رسة يف �لبحرين ب�سورة 
ممي����ز�ت  تعط����ي  لنه����ا  يومي����ة،  �سب����ه 
وخ�سومات وتقدم عرو�سا ر�ئعة يف مكان 
و�حد، بالرغم من �ل�سعار �لعالية �ل �نني 
�ذهب م����ع �سديقاتي �حيانا للجلو�ض يف 
�ح����دى �لكويف �سوبات �و بالطبع �ل�سينما 
وهنا �حب �ن �طلب من �ملجمعات عندنا 
زيادة �لهتمام بال�سباب بتطوير �ل�سوق 
وتنظيم����ه مبا يالئ����م �ل�س����اب �و �ل�سابة، 
خ�سو�س����ا م����ن ناحي����ة �ل�سع����ار و�ي�سا 
توف����ري �ماكن كافية لل�سي����ار�ت وكذلك 
�خلدم����ات �ل�سبابي����ة �لن�سائي����ة و�جلو�ئز 
مما ي�سجع على زي����ادة �لقبال على هذه 

�ل�سو�ق و�متنى تو�ج����د �أماكن �و بر�مج 
ترفيهية وريا�سية ت�سغل �أوقات �لفر�غ 

�ل�سباب وت�سليهم يف �ملجمعات”.
وت�سيف منى: “�آتي �إلى هذ� �ملجمع 
حتدي����د� ب�سكل يوم����ي، لكنن����ي ب�رس�حة 
ت�سوق����ت مرت����ني فق����ط، م����رة ��سرتيت 
�خ����رى ��سرتي����ت ح����ذ�ء  موباي����ل وم����رة 

ريا�سيا”.

فراغ
م����ريز� عل����ي: يق����ول �ن����ه ل يج����د ما 
يعي����ب �ل�ساب عند ق�ساء معظم وقته يف 
�ملجمع بدل من “�لت�سكع” بالحياء، على 
�لأقل �مل����ول مغطى يف �ل�سيف ونظيف، 
و��ستطيع �ن �كل و�مت�سى مع �أ�سدقائي 
وم�ساهدة فيلم �سينمائي ��سبوعي هناك 
و��س����اف: “�ن ه����ذه �ملجمع����ات تعت����ر 
متنف�س����ا لل�سباب م����ن �جلن�سني ب�رس�حة 
وتع����د �مللج����اأ �لول �ثن����اء �خل����روج م����ن 
�ملنزل فانا �آتي لهذ� �ملركز �لتجاري مرة 
يف �لأ�سبوع و�حيانا �ك����ر مع ��سدقائي، 
ولي�����ض بال�����رسورة �ن ناأت����ي لن�سرتي بل 
للم�سي وتناول �لطع����ام وم�ساهدة فيلم 

�سينمائي”.
و�أك����د م����ريز� هنالك ��سب����اب كثرية 
ي�ستكي منها �ل�سباب يف �لبحرين جتعلهم 

يتجه����ون للمجمعات، منها �وقات �لفر�غ 
وبالت����ايل تو�جده����م هنا، وذل����ك لكرة 
�ملح����الت �لتجاري����ة و�لت�سويقية ووجود 
�ملقاهي وعدم توفر �ماكن �خرى يتوجه 
�ليه����ا �ل�سباب عندن����ا، ويظه����ر جليا �ن 
�أكر من ن�س����ف �ملتو�جدين من �ل�سباب 
هم من هو�ة قت����ل �لوقت، و�لدليل على 
ذل����ك �أن ن�سب����ة �خلارجني م����ن �لأ�سو�ق 
دون �أغر������ض �أو م�سرتي����ات تزي����د على 

ن�سبة �لذين يحملون �أي �سيء”.

رياضة
ن�رسين ح�سن: توؤكد �ن فكرة �لذهاب 
للمجمع �أ�سبحت �سعبة جد� �ليوم ب�سبب 

�لزحمة ب�سبب كثاف����ة �ل�سيار�ت و�سيق 
�لطرق وطول �لوقت يف �لبحث عن مكان 
لإيق����اف �ل�سيارة و�س����ط �لزحمة �لكبرية، 
وقال����ت: “�ن �ملجمع����ات ت�سه����ل ت�سوق 
�ف����ر�د �ل�����رسة معا وذلك م����ن خالل توفر 
�ماكن �لر�حة وو�سائل �لرتفيه و�لت�سلية 
جمي����ع  وتوف����ر  و�ل�سب����اب  لالأطف����ال 
�خلدمات من مطاع����م و��سرت�حات و�من، 
فاملجمعات ركزت عل����ى ذلك مما �ساعد 

�ملت�سوقني على �لت�سوق بكل حرية”.
جتهي����ز  ع����دم  لحظ����ت  وتق����ول:” 
�ل�سباب لهذه �ملجمع����ات فهم يتجهون 
هن����اك لت�سيي����ع �لوقت فق����ط وهذ� �مر 
غري����ب وخاطئ �ي�سا، فمه����م �أن �ل�ساب 
يعرف كيف ي�ستغل وقته بد�خل �ل�سوق، 

فباإمكانه����م �ن يتناولو� وجبة �و يتفرجو� 
عل����ى �ملح����الت، �و حت����ى يتفرج����و� على 
فيل����م �سينمائ����ي، لكن يف نف�����ض �لوقت 
ميكنه����م ��ستغ����الل ذل����ك يف �لريا�س����ة، 
فاملحالت �ملنت�����رسة و�ملجمعات �لكبرية 
فر�س����ة ذهبية للم�س����ي مب�سافات يف جو 

منا�سب وممتع”.

زحمة
ه���ذه  “تلبي  �جل����ي����و�����ض:  ع�����الء 
�لع�رسية  �لر�حة  �ملجمعات جميع و�سائل 
ويجد  لل�سباب،  وخ�سو�سا  للمت�سوقني 
و�حد  �سقف  حتت  يريده  ما  كل  �لفرد 
وت�سيف: “�طلب من �لد�ر�ت �مل�سوؤولة 
تنظيم  ع��ن��دن��ا  �مل��ج��م��ع��ات  ه����ذه  ع���ن 
�لأع��د�د  حتديد  وحماولة  �ل�سوق  دخ��ول 
�ملتو�جدة بالد�خل وبخا�سة �يام �لعطل، 
�ن �لزدحام يزد�د عادة يف  كما ويالحظ 
عطلة نهاية �لأ�سبوع ما يوؤثر �ي�سا على 
�حلركة �ملرورية يف �ل�سو�رع �لقريبة من 
�لزحمة  هذه �ملجمعات فنحن نهرب من 

ولي�ض �ليها”.
وع����ن نف�سه يق����ول ع����الء يف �لغالب 
جنل�ض يف �ملقهى و�حيانا ندخل �ل�سينما 
حل�س����ور فيلم لق�س����اء �لوق����ت و�لتمتع 

بامل�رسوبات �لباردة و�حلارة”.

    BUZZ      
أحداث

بع����ض  قب���ول  عل���ى  جت���رك  �لو�س���اع 
�لت�رسفات من دون �عرت��ض

وظف طاقاتك لتعزيز ��ستق���ر�ر مو�زنتك، 
و�حذر �خلالف و�جلد�ل

يوم و�ع���د يوفر لك طاق���ة كبرية ويدعوك 
�إلى �حلفالت وتلبية �لدعو�ت 

تب���دو قلق���اً بع�ض �ل�س���يء ج���ر�ء عو�ر�ض 
�سحية مفاجئة

ت�ستد �مل�ساعر �ل�سادقة يف �ليوم �لول من 
�ل�سهر، فت�ستفيد 

ي���وم ممت���از ج���د�ً لإع���ادة تقيي���م �لأم���ور 
و�لقر�ر�ت، فال ت�ستعجل قر�ر�ً

قد ين�سب خالف بين���ك وبني بع�ض �لزمالء 
�أو �أحد �مل�سوؤولني �ليوم

�لع�سبية لن تفيدك، و�لطباع �حلاّدة 
نتيجتها توتر �لعالقة 

ت�سع���ر بع���دم �ل�ستق���ر�ر و�لقل���ق، لكن���ك 
تتخل�ض منهما بطريقتك 

خف���ف قدر �لإمكان م���ن �ملقايل و�مل�ساوي 
�لغنية بالدهون 

�بد�ع���ك يف �لعم���ل �س���د �حلاقدي���ن عليك 
و�لطامعني.. ��ستمر

�أع�ساب���ك  يره���ق  �ملتاع���ب  ور�ء  �ل�سع���ي 
ويتلفها، �نتبه مما ينتظرك 

الحمل:

األسد:

القوس:
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 
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السرطان:

العقرب: 
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�سهد م����رسح �لبحرين �لوطني م�س���اء �لأربعاء 
�ملا�س���ي �فتت���اح �ملعر�ض �لفني “ه���و” للفنان 
�لعر�قي مهدي مط�رّس وذلك بح�سور ورعاية معايل 
�ل�سي���خ ر��س���د �آل خليف���ة وكي���ل وز�رة �لد�خلية 
ل�س���وؤون �لهج���رة و�جل���و�ز�ت و�لإقام���ة، �لرئي�ض 
�لفخري جلمعي���ة �لبحري���ن للفن���ون �لت�سكيلية، 
رئي�سة هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار �ل�سيخة مي 
بنت حمم���د �آل خليفة، �إ�سافة �إلى تو�جد عدد من 
�لفنان���ني و�ملهتمني بال�ساأن �لثق���ايف يف مملكة 

�لبحرين. 
ويق���ام �ملعر����ض بالتع���اون م���ع د�ر �لبارح 
للفن���ون و�ل�سف���ارة �لفرن�سّي���ة وي�ستمر حتى 30 
دي�سم���ر �ملقب���ل. ويق���دم معر����ض “ه���و” عمالً 
تكرميياً يتيح �لتفاعل م���ع �لزو�ر حيث ��ستوحى 
�لفن���ان �لعمل م���ن �لر�س���م و�لنح���ت و�لهند�سة 
�ملعمارية.  على �سعيٍد مت�سل، قدم �لفنان مهدي 
مط�رس �أي�ساً معر�ساً فني����اً بعنو�ن )ميز�ن �ملكان( 
يف د�ر �لبارح بالعدلية، يوم �م�ض �خلمي�ض. �إذ قدم 

معر�س����اً منف����رد�ً، يحاكي فيه �لتجري����د �لهند�سي 
�لغربي ودو�فع �لزخرفة �لإ�سالمية. كما �سيت�سمن 
�ملعر�ض يف د�ر �لب����ارح جمموعة خمتارة من �أعمال 

مهدي مط�رس �حلديثة، ومن بينها �سل�سلة من قطع 
�جل����در�ن �مل�سنوع����ة با�ستخد�م �لأ�س����الك �ملرنة، 

و�لتي ي�ستخدمها �لفنان كطريقة جديدة.
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يت�سدر حاليا فيلم �لرعب و�جلرمية �جلديد “Jigsaw” �لفالم �ل�سينمائية �جلديدة يف �ململكة 
بح�س���ب �رسكة �لبحري���ن لل�سينما �ل�سينما يوم �م�ض م���ن حيث �لقبال و�حلج���ز يف جميع �ل�سينمات. 
وت���دور ق�س���ة Jigsaw حول �نت�سار جث���ث �لقتلى يف �أرجاء �ملدينة كافة، وم���ع �سري �لتحقيق حول 
هوي���ة �ملت�سبب يف ه���ذه �جلر�ئم �ل�سنيعة، ت�سري كل �لأدلة �إلى رجل و�حد وهو “جون كرمير”، لكن 

�لغريب �أن �لرجل متوف منذ قر�بة عقد من �لزمان.
وتر�ج���ع فيل���م �لك�سن “Geostorm” م���ن بطولة جري�رد باتلر، وجي���م �ستارج�ض من �ملركز 
�لول �ل���ذي �حتل���ه �لأ�سبوع �ملا�سي �إلى �ملرك���ز �لثاين. وحل فيلم �لك�س���ن �لجنليزي- �ل�سيني 
The Foreigner �ل���ذي تدور ق�ست���ه حول كو�ن )جاكي �سان( رجل �أعم���ال متو��سع يف )لندن(، 
ي�سع���ى لالنتقام عندما ُتقتل �بنته من ِقَبل جماعة �إرهابية ذ�ت دو�فع �سيا�سية �نتقاًما منه، وبينما 
ي�ستق�س���ى كوان هوي���ة الإرهابيني يتورط يف لعبة قط وفاأر مع م�س���وؤول باحلكومة الربيطانية. اما 

باقي �لفالم فجاءت كالتايل:
Secret Superstar :ملركز �لر�بع� -

Happy death day :ملركز �خلام�ض� -
 The son of the Bigfoot:ملركز �ل�ساد�ض� -

Hours to live 24 :ملركز �ل�سابع� -
Golmaal Again :ملركز �لثامن� -

First Kill:ملركز �لتا�سع� -
The Little Vampire:ملركز �لعا�رس� -

 طارق البحار

• منى علي	

• عالء �جليو�ض	

• مريز� علي	

• ن�رسين ح�سن	

دنيا بطمة: زوجي البحريني 
يعمل لي ألف حساب

 طارق البحار

 يسرا..   رئيس شرف مهرجان 
القاهرة السينمائي

�ختارت �للجن���ة �لعليا ملهرج���ان �لقاهرة 
�ل�سينمائ���ي �لدويل �لنجمة ي����رس� لتكون رئي�ض 
�رسف �ل���دورة �لتا�سع���ة و�لثالث���ني للمهرجان 
)21 – 30 نوفم���ر 2017(، مل���ا تتميز به من 
مكانة رفيعة بني جن���وم �ل�سينما �مل�رسية، وما 
متلكه م���ن ر�سيد و�فر من �أدو�ر ر�ئعة حتولت 

�إلى عالمات فنية. 
ب���د�أت “ي����رس�” م�سريته���ا �ل�سينمائية، يف 
�أو�خر �ل�سبعينيات من �لق���رن �لع�رسين؛ عندما 
�كت�س���ف موهبتها مدير �لت�سوي���ر عبد �حلليم 
ن�رس، و�ساركت يف عدد من �لأعمال، �لتي تعرتف 
باأنه���ا مل تك���ن ر��سية عنه���ا، قائل���ة: “عندما 

ب���د�أت كانت بد�خل���ي �سحنة كب���رية للتمثيل، 
وكان جم���رد تفريغها ير�سيني، و�سيئا ف�سيئا 
ب���ني �لنت�س���ار و�لختي���ار”.  �لف���رق  �أدرك���ت 
وم���ع �أو�خ���ر �لثمانينيات ومطل���ع �لت�سعينيات 
�كت�سب���ت �سعبي���ة كبرية، بع���د وقوفه���ا �أمام 
�لفنان عادل �إم���ام؛ مثل: “�سباب يرق�ض فوق 
�لنار” )1977(، وبعده تعاونت معه يف ما يزيد 
عن 15 فيلم���اً، لكن تعاونه���ا و�لكاتب �لكبري 
وحي���د حامد و�ملخ���رج �رسيف عرف���ة مثل نقطة 
فارق���ة يف م�سريتها، وهو ما تكرر بال�سبط بعد 
تعاونه���ا مع �ملخ���رج �لكبري يو�س���ف �ساهني، 
�لذي كان معجب���اً مبوهبتها وقدر�ته���ا، و�أعاد 
�كت�سافه���ا، بع���د م���ا �ختاره���ا للم�سارك���ة يف 
بطولة �أفالمه : “حدوت���ة م�رسية” و”�إ�سكندرية 

كم���ان وكم���ان”، “�ملهاج���ر” و�نته���اء بفيل���م 
“��سكندري���ة نيوي���ورك”، وه���ي �لأف���الم �لتي 
نقلتها �إل���ى م�ساف جنمات �ل�سينم���ا �لعربية، 
ثم جاء تعاونها م���ع �أحمد زكي لي�سيف �لكثري 
�إلى ر�سيده���ا �ل�سينمائي �لكبري، �لذي ت�سمن 
باقة م���ن �لأفالم �ملهمة : “�لرهاب و�لكباب”، 
“�ملن�سي”، “طي���ور �لظالم”، “�لن�ض و�جلن”، 
“�جلل�س���ة �رسي���ة”، “�م���ر�أة و�ح���دة ل تكف���ي”، 
“�سح���ك ولعب وج���د وحب”،”حدوتة م�رسية”، 
ومثلم���ا عملت مع كبار �ملخرجني؛ مثل : �سالح 
�أبو �سي���ف يف فيل���م “�لبد�ية” وعل���ي بدرخان 
يف “ن���زوة” و”�لر�عي و�لن�س���اء” و�أ�رسف فهمي 
يف “ب�ست���ان �ل���دم” و�سم���ري �سي���ف يف “عي�ض 

�لغر�ب” و”معايل �لوزير”.

من القاهرة: خا�ص



الفجــر: 04:30
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المغرب: 04:55
العشاء: 06:25

بيع ناطحة �سحاب يف هونغ كونغ ب�سعر قيا�سي
بيعت ناطحة �سحاب ميلكها يل كا �سينغ اأحد اأكرب اأثرياء اآ�سيا مببلغ قيا�سي فاق 5 مليارات دوالر 

يف م�ؤ�رش على اأن القطاع العقاري يف هذه املدينة ال يعاين اأي تباط�ؤ، بح�سب ما اأعلنت �رشكة البائع.
وكانـــت �رشت �سائعـــات ال�سهر املا�سي ب�ساأن بيـــع ناطحة ال�سحاب هذه ذات الــــ 73 طابقا، وهي 

خام�س اأعلى مباين ه�نغ ك�نغ، وتقع يف قلب احلي التجاري باملدينة.
واأكـــدت �رشكـــة �سي كيـــه القاب�سة التـــي ميلكها يل يف بيان وجهتـــه اإلى ب�ر�سة ه�نـــغ ك�نغ بيع 
ح�ستهـــا يف املبنى مقابل 40.2 مليار دوالر حملي )5.15 مليـــارات دوالر اأمريكي(، وه� ثمن قيا�سي 
ملبنـــى ي�سم مكاتب يف ه�نغ ك�نغ، بح�ســـب وكالة بل�مربغ املالية. وبح�سب البيـــان، فاإن �رشكة “�سي 
اإت�س اإم تي بي�سف�ل ديفلمبمنت اإيجيا بروبرتي” امل�سجلة يف جزر فريجن الربيطانية، هي التي ا�سرتت 
ناطحـــة ال�سحاب. واأو�سحـــت ال�رشكة البائعة اأن ال�رشكـــة، والتي ا�سرتت املبنى اأن�سئـــت خ�سي�سا لهذه 
الغايـــة. وامل�ساهم الرئي�س يف املجمـــع هي �رشكة “ت�ساينا اإينريجي ريزرف اأند كيميكل غروب” ومقرها 
يف ال�ســـن، بح�ســـب �سحيفة �ساوث ت�ساينا م�رنينغ ب��ست نقال عن م�سادر قريبة من ال�سفقة.  وحفز 

اأ�سعار املباين ال�سكنية والتجارية يف ه�نغ ك�نغ، تدفق اأم�ال م�ستثمرين اأثرياء ومقاولن �سينين.

براكني امل�ستقبل قد “حتذف” ف�سل ال�سيف

م�ســر.. اكت�سـاف جتويـف بحجـم طائـرة يف هـرم خـوفـو
اأعلن علماء اأم�س اخلمي�س اكت�ساف جت�يف 
�سخم بحجم طائرة يف هرم خ�ف� )الهرم االأكرب 

باجليزة(، العائد اإلى 4500 �سنة يف م�رش.
واأو�ســـح اأحـــد مديـــري م�ـــرشوع “�ســـكان 
برياميدز” الذي يقـــف وراء االكت�ساف، مهدي 
الطي�بـــي، اأن التج�يف “كبري جـــدا بحيث اأنه 
بحجـــم طائـــرة تت�سع لــــ 200 مقعـــد يف قلب 

الهرم”. وجـــاء يف الدرا�سة التي ن�رشت يف جملة 
“نيت�رش”، ونقلتها عنهـــا وكالة فران�س بر�س، 
اأن التج�يـــف الذي �سماه الباحثـــ�ن “ذي بيغ 
ف�يد”، اأي الفراغ الكبري، ط�له 30 مرتا، وه� 
م�سابـــه للحجـــرة الكربى يف الهـــرم، ويبعد 40 

اإلى 50 مرتا عن حجرة امللكة يف قلب الهرم.
ومنـــذ نهايـــة العـــام 2015، تقـــ�م هـــذه 

املهمة، امل�ؤلفة من علماء م�رشين وفرن�سين 
وكنديـــن ويابانيـــن، مب�ســـح داخـــل الهرم، 
م�ستخدمـــة تكن�ل�جيـــا متطـــ�رة، الكت�ســـاف 
فراغـــات اأو بنى داخليـــة حمتملة غري معروفة، 
والإلقـــاء �س�ء اإ�سايف على طـــرق البناء التي ال 
تـــزال غام�سة. وقـــد �سيد هرم خ�فـــ�، البالغ 
ارتفاعـــه 146 مـــرتا، وه� اأحد عجائـــب الدنيا 

الـ 7 يف العـــامل القدمي، قبـــل اأكرث من 4500 
�سنة على ه�سبة اجليزة، اإلى جانب اأبي اله�ل. 
وخ�فـــ� ثاين فراعنة االأ�ـــرشة الرابعة )القرن الـ 

26 قبل امليالد(.
ويحـــ�ي الهـــرم 3 غـــرف معروفـــة، وقـــد 
ُبني علـــى غرار باقـــي اأهرامات م�ـــرش كمقربة 

للفرع�ن.

تهز  جن�سيــة  ف�سيحــة 
اجلي�ش الهندي

فتـــح اجلي�ـــس الهنـــدي حتقيقا بحـــق عقيد 
بعـــد اأن مت �سبطه يف و�سع خمل مع زوجة �سابط 
يعمل حتت اإمرته، ح�سبما اأفادت تقارير �سحفية 
هندية. وقالت �سحيفـــة “هندو�ستان تاميز” اإن 
الف�سيحة التي �سببت �سج���ة يف اأو�ساط اجلي�ش، 
دفعـــت امل�س�ؤولـــن لفتح حتقيق بحـــق العقيد 
ال���ذي انخرط يف عالقة مع زوجة مالزم داخل منزل 

االأخري، يف مدينة باثيندا باإقليم البنجاب.
ال�رشطـــة  اأن  ال�سحيفـــة  م�ســـادر  واأكـــدت 
الع�سكرية داهمت منزل املالزم يف الثالثة �سباحا 
ي�م 26 اأكت�بر املا�سي، بعد مزاعم ب�ساأن عالقة 
بن املقدم وزوجة املالزم الذي مل يكن باملنزل، 

لت�سبطهما متلب�سن.

“فقمة �سجاعة” تقتحم 
مطاًرا اأمريكًيا

املعتـــاد اأن تتمـــدد الفقمة علـــى الثل�ج اأو 
قرب ال�ساطئ حتى ت�ستمتع باأ�سعة ال�سم�س، لكن 
فقمة يف واليـــة اأال�سكا االأمريكيـــة اختارت مكانا 

بالغ اخلط�ة ورابطت على مدرج للطريان.
وبح�سب مـــا نقلـــت �سحيفـــة “اإندبندنت”، 
مـــدت فقمة تزن 204 كيل�غرامات، ج�سدها على 
مدرج يف مطار ف�رمان �سك�ت بابك�ك، يف مدينة 
اأوتكيافيـــك بال�اليـــة البـــاردة. واأثـــارت الفقمة 
ف�ســـ�ال على من�ســـات الت�ا�ســـل االجتماعي، اإذ 
جـــرى الت�ساوؤل بكرثة عـــن الطريقة التي و�سلت 

بها الفقمة اإلى هذا املكان املح�سن اأمنيا.

انفجار مروع
بني �ساحنتي وقود

اأظهرت لقطات فيدي� حلظات انفجار خزاين 
�ساحنتـــي نقل وق�د، بعد حـــادث ا�سطدام مروع 

�سمل 14 �سيارة، واأ�سفر عن مقتل �سخ�سن.
ووقـــع احلادث على الطريق العام قرب بلدة 
ك�ك�ستاون �سمال مدينة ت�رونت� يف كندا، م�ساء 
االأربعـــاء. ووفقا مل�قـــع “�سي بي �ســـي”، تفاجاأ 
عنا�رش ال�رشطـــة واالإ�سعاف بحجم احلادث واالأ�رشار 

عند و�س�لهم م�قع احلادث.
وقال النقيب كريي �سميت: “احلريق الناجت 
عن احلـــادث التهم اأغلب ال�سيارات التي ت�رشرت 
باحلـــادث”، واأ�ساف: “هناك اأ�ـــرشار بيئية نتجت 
عـــن ت�رشيبـــات ال�قـــ�د”.  وقال اأحـــد ال�سائقن، 
ويدعـــى فن�سنـــت دي بينتـــ�: “راأيـــت ا�سطداما 
عنيفا بـــن �ساحنة و�سيـــارات مت�قفـــة.. عندما 

خرجت راأيت انفجارا مدويا، واحدا تل� االآخر”.
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الزواج من ال�سينيني يثري قلًقا يف اجلزائر
ذكـــر م�قع “اآخـــر �ساعة” اجلزائري اأن يف البـــالد ثمة قلق متنام من تزايد وتـــرية زواج ال�سينين 
باجلزائريـــات عن طريق “الزواج العـــريف”. وبح�سب امل�سدر، فاإن الزيجـــات املذك�رة باتت تثري قلقا 
اأمنيـــا، و�سط خماوف من انعكا�سها على متا�سك املجتمع وثقافته. وذكرت �سيدة جزائرية، مل يجر ذكر 
ا�سمها، اأنها تزوجت ب�سيني قبل 4 �سن�ات عن طريق عقد عريف، واأجنبت منه 3 اأطفال، لكن م�سكلتها 
بـــداأت يـــ�م رف�ست ال�سلطات ت�سجيلهم. وا�سطرت امل�ستكية اإلـــى رفع 3 ق�سايا يف املحكمة، قبل اأن 

تنتزع حكما ل�ساحلها يقر ن�سب اأبنائها اإلى والدهم ال�سيني الذي اعتنق االإ�سالم.
يف غ�س�ن ذلك، تعر�ست ق�سيتان مماثلتان للرف�س اأمام املحكمة، وا�ستند الق�ساء يف قراره عدم 

وج�د عقد الزواج وعدم كفاية حم�رش اعتناق االإ�سالم.

نبهت درا�سة حديثة، اإلى اأن االأر�س �ستتعر�س م�ستقبال لرباكن �سديدة ت�ؤدي اإلى ارتباك 
وا�ســـع يف الطق�ـــس، وقالت اإن مـــا �سهده العامل من كـــ�ارث �سابقة لي�ـــس اإال غي�سا من في�س. 
واأو�ســـح باحث�ن من املركز ال�طنـــي االأمريكي لبح�ث الغالف اجل�ي يف ك�ل�رادو، اأن انبعاثات 
الرباكـــن يف امل�ستقبل �سيك�ن لها تاأثـــري حمتمل على درجة احلرارة يف ك�كبنا، لت�ساف بذلك 
اإلى م�سكالت اأخرى كثرية ناجمة عن تغري املناخ. ومن االأم�ر اخلطرية التي قد حتدث، اأن يق�سي 
ك�كـــب االأر�س اأعـــ�ام عدة دون �سيف، جراء تغري املناخ الذي قد يقل�س قدرة املحيطات على 
تخفيـــف وامت�سا�س الكـــ�ارث والتاأثريات، وفق مـــا نقلت �سحيفة “ديلي ميـــل” الربيطانية. 
واأو�ســـح الباحث ج�ن ف��سيل�، وهـــ� م�رشف على الدرا�سة، اأن العلمـــاء اكت�سف�ا دورا مهما جدا 
للمحيطـــات يف احت�اء تداعيات الرباكن. ف�سال عن االنبعاثات، ي�ؤدي التغري املناخي، يف اأيامنا 
هـــذه، اإلى ارتبـــاك يف املحيطات، فيح�سل تداخل بن طبقاتها، �ســـ�اء على م�ست�ى املل�حة اأو 
درجـــة احلرارة. وت�رد الدرا�ســـة اأنه يف حال �سهدت االأر�س �سنة 2085 انبعاثا بركانيا على غرار 

ما ح�سل �سنة 1815 يف اإندوني�سيا، فاإن درجة احلرارة �ست�سهد تقلبا مفاجئا.
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حتذير “ن�سائي”.. اآيفون 
يقراأ “ما حتت املالب�ش”

ته���وى بع�ش الن�ساء التقاط بع�ش ال�سور املتحررة نوعا ما، واالحتفاظ بها على هاتفها 
بعيـــدا عـــن اأي احتمال لت�ـــرشب ال�س�ر اأو اإمـــكان التعرف عليها، لكن ل� كـــن ميتلكن ه�اتف 
“اآيفـــ�ن”، فعليهن اإعـــادة النظر يف امل�ساألة. فقد اكت�سفت بع�س من �ساحبات “اآيف�ن”، اأن 
الهاتـــف الذكي ميكنه متييز وت�سنيف ال�س�ر التـــي التقطها اأو ا�ستقبلها، اإذا كانت حتت�ي 
علـــى “حماالت �سدر”. ومت اكت�ساف االأمر بال�سدفة، عندما بحثت م�ستخدمة عن كلمة “حمالة 
�ســـدر” اأو “brassiere” بـــن �س�ر الهاتـــف، لتفاجاأ باأنه متكن من ا�ستخـــراج جميع ال�س�ر 
التـــي حتت�ي حماالت �سدر وجمعها يف ملف واحـــد. وانت�رشت التحذيرات الن�سائية على م�اقع 
الت�ا�سل من اأن “اآيف�ن” ميكنه قراءة هذه ال�س�ر، وكتبت مغردة: “انتبه�ا يا بنات. اذهب�ا 

اإلى ال�س�ر وابحث�ا عن brassiere. ملاذا يحتفظ اأبل بهذه ال�س�ر وي�سعها يف ملف؟!”.
وغـــردت اأخـــرى قائلة: “كيف مننع حدوث ذلك؟ اأنا اأ�سعر اأننـــي منتَهكة”. لكن ال�اقع اأن 
“اآيفـــ�ن” ال يحتفظ بهـــذه ال�س�ر يف ملف حمدد، فهي فقط حتفـــظ يف مكان ما وحدها على 

الهاتف، وقال خرباء اأمن معل�ماتي اإنها تك�ن اآمنة متاما.

بعد ربع قرن.. هوليوود تكرم ماريا كاري
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع امل�ج من قدم اإلى 3 اأقدام.
درجة احلرارة العظمى 34، وال�سغرى 24 

درجة مئ�ية.

الطق�س مغربيف البداية 
ورطب خالل الليل يتح�ل 

عم�ما اإلى معتدل.

الرياح متقلبة االجتاه من5 اإلى 10عقد 
ولكنها جن�بية �رشقية من 10 اإلى 

15عقدة احيانا فيما بعد.

تركـــت النجمة االأمريكية ماريا كاري ب�سماتها يف االأ�سمنـــت اإلى جانب جن�م ه�لي�ودين اآخرين 
خـــالل مرا�ســـم اأقيمـــت اأمـــام دار ال�سينما ال�سهـــرية “تي �ســـي ال ت�ساينيز ثياتر” تكرميـــا مل�سريتها 
امل�ستمـــرة منذ ربع قـــرن. و�سكرت املعجبن بها علـــى “وفائهم” منذ �ســـدور اأول اأغنية �سهرية لها 
بعنـــ�ان “فيجن اوف ل�ف” يف العام 1990 ومن بعدها “هارتربيكر” و”ووي بيل�نغ ت�غذز”. واأكدت 

املغنية �ساحبة ال�س�ت الق�ي اأنه “ل�رشف يل اأن اأقف هنا..”.
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