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السنة العاشرة - العدد 3319 
األربعاء

15 نوفمبر 2017 
26 صفر 1439

لن ن�سمح اأبدا بعرقلة م�سرية التنمية الوقوف بحزم اأمام التدخل اخلارجي
التن�سيق العربي يجب اأن يكون مب�ستوى التحديات... �سمو رئي�س الوزراء: مكافحة الإرهاب تتطلب مزيدا من التن�سيق... جاللة امللك والعاهل الأردين:

�ملنام���ة - بنا: �س���ّدد رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة على �رصورة �أن 
يكون �لتن�س���يق و�لتعاون �لعربي يف م�س���توى �لتحديات 

�لتي متر بها �ملنطقة ويف مقدمتها خطر �الإرهاب.
و�أكد �سموه �أن �حلكومة لديها عزم �أكيد على �مل�سي 
يف خطو�ت �لتنمية بوترية �أكرث ت�س���ارًعا ولن ت�س���مح �أبًد� 

الأية حماوالت لعرقلة هذه �مل�س���رية �أو ��س���تهد�ف �أّي من 
مقوماتها بهدف زعزعة �الأمن و�ال�ستقر�ر.

جاء ذلك، لدى ��ستقبال �سموه عدًد� من �أفر�د �لعائلة 
�ملالكة �لكرمية وعدًد� من �ملو�طنني، لل�سالم على �سموه 

مبنا�س���بة عودته الأر�س �لوطن بع���د �لزيارة �لتي 
قام بها �سموه �إلى مملكة تايلند.

�ملنامة - بنا: عقد عاهل �لبالد �س���احب �جلاللة �مللك حمد 
بن عي�س���ى �آل خليف���ة �أم�س، مباحث���ات مع �أخيه عاه���ل �ململكة 
�الأردنية �لها�سمية �ل�سقيقة �ساحب �جلاللة �مللك عبد�هلل �لثاين 
بن �حل�سني بح�سور ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول 
لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن 
حمد �آل خليف���ة. و�أكد �لعاهالن �أهمية وحدة �ل�س���ف بني �لدول 

�لعربية مبا ي�ساهم يف تعزيز قدرتها على �لوقوف بحزم �أمام كل 
حماوالت �لتدخل �خلارجي يف �سوؤونها. كما �أكد� �أن �لظروف �لتي 
متر بها منطقة �ل�رصق �الأو�س���ط تتطلب ت�س���افر مزيد من جهود 
�لتن�س���يق و�لت�س���اور ملو�جهة �لتحديات �لر�هن���ة بهدف �إحالل 

�ل�س���لم و�الأمن و�ال�س���تقر�ر ل�س���عوبها يف �إط���ار �لتوجه 
�لعاملي ملكافحة �الإرهاب و�لتطرف.

 

         بدور املالكي من هورة عايل 

ذك���ر وكيل �لزر�عة و�لرثوة �لبحرية �ل�س���يخ 
خليفة بن عي�س���ى �آل خليفة ل� “�لبالد” �أن �ملنتج 
�لبحريني ��س���تطاع تغطي���ة 25 % من �حتياجات 

�ل�سوق �ملحلي.
و�أ�س���اف �ل�س���يخ خليف���ة ب���ن عي�س���ى، على 
هام�س �فتتاحه �سباح �أم�س 45 بيتا حمميا بهورة 
ع���ايل، �أن عدد �لبيوت �لزر�عي���ة �ملحمية يبلغ يف 

�لوقت �حلايل ما يقرب من 6 �آالف بيت حممي.
من جانبها، ك�س���فت �الأمني �لع���ام للمبادرة 
�لوطنية لتنمية �لزر�عة �ل�سيخة مر�م بنت عي�سى 

�آل خليفة عن �نطالق �سوق �ملز�رعني يف 
هورة عايل مع مطلع �لعام 2018.

املنتج الزراعي البحريني يغطي 25 % من حاجة ال�سوق
:”$“ لـ  عي�سى  بن  خليفة  اململكة...  م�ستوى  على  حممي  بيت  اآلف   6

• وكيل “�لزر�عة” يتفقد �لبيوت �ملحمية بح�سور �الأمني �لعام للمبادرة �لوطنية لتنمية �لزر�عة	

تر�سية 1661 مناق�سة بـ 1.46 مليار دينار يف 2016 

اأ�سهر    9 “البحرين لل�سينما” يف  اأرباح  37.3 مليون دينار 

تنفيذاً لتوجيهات �سمو حمافظ اجلنوبية

اكتمال اال�ستعدادات ملو�سم البـر

        اأمل احلامد من خليج البحرين

جمل����س  رئي����س  �الإ�س���كان  وزي���ر  �أعل���ن 
�ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت با�سم �حلمر عن خططه 
�الإ�سرت�تيجية لالأعو�م �لثالثة �ملقبلة وذلك كجزء 

م���ن �خلط���ة �لتطويرية �لتي منح جمل����س �لوزر�ء 
مو�فقته عليها، م�سري� �إلى �أن �ملجل�س تعامل مع 
�أكرث من 1600 مناق�سة يف �لعام 2016، لي�سهم 

بذل���ك يف ت�س���هيل �إجن���از �أعم���ال بقيمة 
1.46 مليار دينار للم�ساريع �حلكومية.

�ملنام���ة - �لبحري���ن لل�س���ينما: حققت �رصكة 
�لبحري���ن لل�س���ينما �أرباًح���ا �س���افية بلغت 37.3 
مليون دينار لالأ�س���هر �لت�سعة �الأولى من  2017، 
وذل���ك خالل �جتماع جمل����س �الإد�رة �لذي عقد يف 

13 نوفمرب �جلاري.
 وبلغ���ت �الأرب���اح �ل�س���افية �لت���ي حققته���ا 
�ل�رصكة 37.3 مليون دينار مقارنة ب� 4.02 مليون 

دينار يف �لفرتة نف�سها 2016. 

�أعلن���ت  �جلنوبي���ة:  �ملحافظ���ة   - ع���و�يل 
�جلهوزي���ة  �كتم���ال  ع���ن  �جلنوبي���ة  �ملحافظ���ة 
�لعامة ملو�س���م �لرب و�ملندرجة �س���من توجيهات 
و�إ�رص�ف حمافظ �جلنوبية �س���مو �ل�سيخ خليفة بن 
عل���ي بن خليف���ة �آل خليفة وبتنفي���ذ وتعاون من 
قب���ل مديرية �رصط���ة �ملحافظة �جلنوبي���ة وبلدية 
�ملنطق���ة �جلنوبي���ة يف توف���ري جمي���ع مقوم���ات 
وعنا�رص �الأمن و�ل�س���المة و�لنظافة �لعامة. وياأتي 

�لبيان يف �س���ياق �إمتام و�سع �لالفتات �الإر�سادية 
يف خمتل���ف �أرجاء مناطق �لرب خ�سو�س���ا �ملد�خل 
و�ملخارج �إلى جانب ��س���تمر�ر �لعملية �لتنظيمية 
يف مرك���ز خدمات �ملخيمني ومتابعة �س���وؤون �لرب 
�لتاب���ع للمحافظ���ة �جلنوبية لت�س���جيل �ملخيمني 
و�إر�س���ادهم �إل���ى مو�قعه���م بح�س���ب �لت�س���نيف 

�ملخ�س����س ل���كل منطق���ة ع���رب توزي���ع 
4مل�سق �ملخيم �ملعزز لتلك �لعملية.
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ا�ستبدال جميع عدادات الكهرباء باخرى ذكية

اإمهال “العدل” 5 اأيام الإلغاء “تدقيق املكاتب” اأو مقا�ساتها 

        علي الفردان من ال�سناب�س 

ق���ال نائ���ب �لرئي����س �لتنفي���ذي للتوزيع���ات 
وخدمات �مل�سرتكني يف هيئة �لكهرباء و�ملاء عدنان 
فخرو �إن �لهيئة ��س���تبدلت نحو 50 �ألف عد�د ذكي 
يف خمتل���ف مناط���ق �لبحرين، وذلك من �أ�س���ل نحو 

350 �ألف م�س���رتك، و�أنها تبا�رص �لعمل على تركيب 
50 �ألف عد�د �خرى. و�أ�س���اف فخرو �أن خطة �لهيئة 
��س���تبد�ل جمي���ع ع���د�د�ت �لكهرب���اء، و�أن �لعملية 
ت�سري “بوترية مت�سارعة”، الفتاً �إلى �أنه مت تركيب 
�لعد�د�ت �لذكي���ة يف جميع �مل�رصوعات �جلديدة، يف 

حني يتم �ال�س���تبد�ل �لتدريجي للعد�د�ت �لقدمية 
يف �ملن���ازل و�ملن�س���اآت.  وذكر فخ���رو يف ت�رصيح ل� 
“�لبالد” �أن �لهيئة تقدمت بطلبية ت�سمل تزويدها 

بنحو 100 �ألف عد�د ذكي، و�أنه مت �لبدء يف 
تركيب �لدفعة �الأولى من هذه �لعد�د�ت. 

وقع حمامون على عري�سة �سرتفع لوز�رة �لعدل 
و�ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف؛ الإلغاء قر�رها �الأخري 
عن �اللتز�م���ات �ملتعلقة باإج���ر�ء�ت حظر ومكافحة 
غ�س���ل �الأم���و�ل ومتويل �الإرهاب يف مهن���ة �ملحاماة 

ومكاتب �ال�ست�س���ار�ت �لقانونية �الأجنبية يف مملكة 
�لبحرين و�سو�بط �لتدقيق و�لرقابة عليها.

وعقد جمل����س �إد�رة �جلمعية لقاء مع �ملحامني 
م�ساء �أم�س �الأول. 

وجرى �التفاق على تق���دمي طلب للقاء �لوزير 
�ل�س���يخ خالد بن عل���ي �آل خليفة، وت�س���ليمه مذكرة 

قانوني���ة تت�س���من مرئي���ات �جلمعية عن �س���لبيات 
تطبي���ق �لقر�ر، و�إمهال �لوزي���ر 5 �أيام لعقد �للقاء، 

�أو �ست�سطر �جلمعية للذهاب للخطو�ت �الأخرى.
وقال ع�س���و باجلمعية ل� “�لبالد” �إن �خلطو�ت 

�الأخرى رفع دعوى ق�س���ائية الإبطال �لقر�ر 
�لوز�ري وتنظيم وقفة �حتجاجية باملحكمة.
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ت�سوير: خليل اإبراهيم

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال عدًد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�ملو�طنني	 • جاللة �مللك يعقد جل�سة مباحثات مع �لعاهل �الأردين بح�سور �سمو ويل �لعهد	

ال�سعودية جتدد اإدانتها 
التفجري الإرهابي بالبحرين

�ل���وزر�ء  جمل����س  ج���دد  بن���ا:   - �لريا����س 
�ل�س���عودي، �إد�ن���ة �ململكة �لعربية �ل�س���عودية 
و��س���تنكارها �ل�سديدين للتفجري �لذي �أدى �إلى 
حريق باأح���د �أنابيب �لنفط بالق���رب من منطقة 

بوري مبملكة �لبحرين.
و�أكد �ملجل�س يف جل�سته �أم�س برئا�سة خادم 
�حلرمني �ل�رصيفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
�آل �س���عود، وقوف �ل�سعودية مع مملكة �لبحرين 
�س���د كل ما يخل باأمنها و��س���تقر�رها و�س���المة 

مو�طنيها و�ملقيمني بها.

• �ملحافظة �جلنوبية �أعلنت �كتمال �جلهوزية �لعامة ملو�سم �لرب	

• �أحمد ر��سد	 • ع�سام فخرو 	

مروة خمي�س 
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مكانة م�رشفة للبحرين بقيادتها قوة الواجب امل�شرتكة
ارتياح مل�شار التعاون الثنائي بني البحرين وكوريا

تعزيز ال�رشاكات ال�شناعية وخلق فر�س واعدة... �شمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري �ش���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة عل���ى ما ت�ش���هده العالق���ات البحرينية 
الكوري���ة من متي���ز على خمتلف االأ�ش���عدة، مبدًيا 
�ش���موه ارتياح���ه مما و�ش���ل اإلي���ه م�ش���ار التعاون 
الثنائ���ي ب���ن البحري���ن وكوريا اجلنوبي���ة والذي 
اأ�ش���هم يف تعزيز ال�رشاك���ة بينهم���ا، والدفع بتلك 

العالقات نحو اأفق اأرحب.
واأ�ش���ار �ش���موه اإلى اأن مملك���ة البحرين توؤكد 
دائًم���ا على بناء ����رشاكات ا�ش���رتاتيجية مع الدول 
االآ�شيوية ال�شديقة وتعزيزها وحتقيق املزيد من 
���ا كوريا اجلنوبية التي ت�شهد  ال�رشاكات، خ�شو�شً
تطوًرا ملمو�ًش���ا يف �ش���وء رغبة البلدين وا�شتثمار 
الزي���ارات املتبادلة على خمتلف امل�ش���تويات يف 
تد�شن املزيد من التعاون الثنائي، معرًبا �شموه 
عن تطلعه نحو تعزيز جماالت التعاون ال�ش���ناعي 
التي متثل اأح���د القطاعات احليوية التي ن�ش���عى 

ملوا�ش���لة تطويره���ا مبا ي�ش���هم يف خل���ق فر�س 
نوعية واعدة ويلبي تطلعات البلدين ال�شديقن.
جاء ذلك، لدى لقاء �ش���موه بق�رش الق�ش���يبية 
اأم�س الرئي�س االأ�ش���بق جلمهورية كوريا اجلنوبية 
يل ميونغ باك، بح�شور وزير اخلارجية ال�شيخ خالد 
ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، حيث رّحب �ش���موه 
بزيارة يل ميونغ ململكة البحرين، وا�شتذكر �شموه 

خالل اللقاء زيارته ال�ش���ابقة اإلى جمهورية كوريا 
اجلنوبي���ة وما مل�ش���ه �ش���موه من اهتم���ام بتطوير 

العالقات البحرينية الكورية.
م���ن جانب���ه، اأع���رب يل ميون���غ ع���ن �ش���كره 
وتقديره اإلى �ش���مو ويل العهد على فر�شة اللقاء 
ب�شموه، موؤكًدا ما ت�ش���هده العالقات بن البلدين 

ال�شديقن من تطور ومناء يف خمتلف املجاالت.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال الرئي�س االأ�شبق جلمهورية كوريا اجلنوبية	

الرف����اع - ق����وة الدفاع: ا�ش����تقبل 
القائ����د الع����ام لق����وة دف����اع البحري����ن 
امل�ش����ري الرك����ن ال�ش����يخ خليف����ة ب����ن 
اأحم����د اآل خليف����ة مبكتب����ه يف القي����ادة 
العام����ة اأم�����س، بح�ش����ور رئي�����س هيئة 
االأركان الفريق الركن ذياب بن �شقر 
النعيم����ي، قائ����د قي����ادة ق����وة الواجب 
اجلدي����د   )CTF151( امل�ش����رتك 
العقي����د الرك����ن بح����ري يو�ش����ف اأحمد 
املناع����ي، وخ����الل اللقاء رح����ب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين بقائد قيادة 

 )CTF151( ق����وة الواجب امل�ش����رتك
اجلديد، م�شيًدا باملكانة امل�رشفة التي 
و�شلت اإليها مملكة البحرين من خالل 
توليها قيادة قوة الواجب امل�ش����رتكة 

 .)CTF151(
ح�����رش اللق����اء م�ش����اعد رئي�س هيئة 
االأركان لالإمداد والتموين اللواء الركن 
يو�ش����ف اأحمد م����ال اهلل، وقائد �ش����الح 
البحري����ة امللك����ي البحرين����ي بالوكالة 
العمي����د الرك����ن بح����ري حممد يو�ش����ف 

الع�شم.

جاللة العاهل: نقدر جهود جاللته وم�شاعيه اخلرية بدعم العمل العربي امل�شرتك
املل���ك عب���داهلل الث���اين: االأردن يق���ف اإل���ى جوار البحري���ن يف مواجه���ة اأي تهدي���د الأمنها 

جاللة امللك والعاهل الأردين يبحثان م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة العربية
اأكدا اعتزازهما مب�شار العالقات الثنائية ودعيا لوحدة ال�شف

املنام���ة - بن���ا: عقد عاه���ل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة اأم�س، 
مباحث���ات م���ع اأخي���ه عاه���ل اململك���ة االأردني���ة 
الها�شمية ال�شقيقة �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل 
الث���اين بن احل�ش���ن، بح�ش���ور ويل العه���د نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة.
ورح���ب جالل���ة املل���ك باأخي���ه جالل���ة العاهل 
االأردين، موؤكداً عمق العالقات البحرينية االأردنية 
التي جت�ش���د تاريخاً طويالً من التفاهم والتن�شيق 

على امل�شتوين الر�شمي وال�شعبي.
واأع���رب جاللة امللك وجالل���ة العاهل االأردين 
عن اعتزازهما مب�شار العالقات البحرينية االأردنية 
وما ي�ش���هده العم���ل الثنائ���ي بينهما م���ن تقدم 

وتطور ومناء على االأ�شعدة كافة.
واأ�ش���اد جاللة امللك باملواقف امل�رشفة التي 
تقفها دائما اململكة االأردنية الها�ش���مية بقيادة 
جاللة امللك عب���داهلل الثاين جتاه مملكة البحرين، 

فيم���ا اأع���رب العاه���ل االأردين عن اعت���زاز االأردن 
قيادة و�ش���عبا بروابط االأخوة وعالق���ات التعاون 

املتميزة الذي جتمعه بالبحرين.
كما بحث جاللتهما م�ش���تجدات االأو�ش���اع يف 
املنطقة العربية، اإ�ش���افة اإل���ى تطورات االأحداث 

االإقليمي���ة والدولي���ة وتن�ش���يق مواق���ف البلدين 
ب�ش���اأنها، واأكدا اأن الظ���روف التي متر بها منطقة 
ال�رشق االأو�ش���ط تتطلب ت�شافر املزيد من جهود 
التن�شيق والت�ش���اور ملواجهة التحديات الراهنة؛ 
بهدف اإحالل ال�ش���لم واالأمن واال�شتقرار ل�شعوبها 

االإره���اب  العامل���ي ملكافح���ة  التوج���ه  اإط���ار  يف 
والتطرف.

ويف ه���ذا ال�ش���ياق، اأكد جاللة املل���ك وجاللة 
العاه���ل االأردين اأهمية وحدة ال�ش���ف بن الدول 
العربية مبا ي�ش���اهم يف تعزيز قدرتها على حماية 
م�شاحلها امل�ش���رتكة، والوقوف بحزم اأمام جميع 

حماوالت التدخل اخلارجي يف �شوؤونها.
واأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شن 
وقوف االأردن الى جانب مملكة البحرين ال�شقيقة 
يف مواجهة اأي تهديد الأمنها وا�ش���تقرارها، م�شريا 
يف هذا ال�ش���ياق اإلى اأن اأم���ن دول اخلليج العربي 
يعترب ركيزة اأ�شا�ش���ا الأمن وا�شتقرار املنطقة يف 

مواجهة التحديات التي متر بها.
واأعرب جاللة العاهل عن تقديره جلهود اأخيه 
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ش���ن وم�شاعيه 
اخل���رية يف دعم العمل العربي امل�ش���رتك وتعزيز 

فر�س ال�شالم مبا يحقق كل االهداف املن�شودة.
ح�رش املباحثات عدد من كبار امل�ش���وؤولن يف 

البلدين ال�شقيقن.

• جاللة امللك يعقد جل�شة مباحثات مع العاهل االأردين بح�شور �شمو ويل العهد	 • جاللة امللك م�شتقبال العاهل االأردين بح�شور �شمو ويل العهد	

عاه����ل  بع����ث  بن����ا:   - املنام����ة 
البالد �ش����احب اجلالل����ة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليف����ة برقية تهنئة 
اإلى جاللة امللك فيليب ملك مملكة 
بلجيكا، وذلك مبنا�ش����بة ذكرى عيد 
امللك، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب 
تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�شحة 
به����ذه  العم����ر  وط����ول  وال�ش����عادة 

املنا�شبة.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
ر�ش���الة �ش���كر م���ن وزير ال�ش���ناعة 
والتجارة وال�ش���ياحة زايد  الزياين، 
برعاي���ة  �ش���موه  لتف�ش���ل  وذل���ك 
“ا�ش���تثمر  الرتويج���ي  املنت���دى 
و“املنت���دى   ”2017 البحري���ن  يف 
العاملي لرود االأعمال واال�ش���تثمار 
2017”، والذي���ن اأقيم���ا بالتزامن 
للمعار����س  البحري���ن  مبرك���ز 
واملوؤمت���رات الثالث���اء 31 اأكتوب���ر 

املا�شي.
واأكد الوزير اأن منتدى ا�شتثمر 
يف البحرين قد ارتقى برعاية �ش���مو 
رئي����س ال���وزراء، م�ش���رًيا اإل���ى اأنه 
يتي���ح �ش���بكة عالق���ات متينة بن 
القطاع���ن العام واخلا����س اتباًعا 
لروؤية �ش���موه احلكيمة التي جعلت 
من مملكة البحري���ن واحدة من اأبرز 

مراكز املال واالأعمال يف العامل.
واأ�ش���ار الزياين اإل���ى اأن مملكة 
�ش���موه  قي���ادة  ظ���ل  يف  البحري���ن 
ببيئ���ة  حتظ���ى  اأن  ا�ش���تطاعت 
تنظيمي���ة متكامل���ة ومتقدم���ة واأن 
ت�ش���تقطب اأهم ال����رشكات العاملية 
والفعالي���ات الدولي���ة، موؤك���ًدا اأن 
البحرين حققت بف�شل جهود �شمو 
رئي����س الوزراء مرات���ب متقدمة يف 
العدي���د م���ن املوؤ����رشات العاملي���ة 

للتناف�شية.
واأو�شح وزير ال�شناعة والتجارة 
وال�ش���ياحة اأن فعاليات املنتدين 
�شارك فيها اأكرث من 1300 �شخ�س 
من كبار ال�شخ�شيات وامل�شتثمرين 
واملهتمن من داخل وخارج مملكة 
البحرين، باالإ�شافة اإلى رواد اأعمال 

من 90 دولة.

جاللة امللك يهنئ 
ملك بلجيكا بذكرى 

عيد امللك  

 الزياين: “ا�شتثمر 
يف البحرين” ارتقى برعاية 

�شمو رئي�س الوزراء

جاللة امللك يف مقدمة م�شتقبلي العاهل االأردين
وكان عاه����ل البالد �ش����احب اجلاللة 
املل����ك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة يف 
مقدمة م�شتقبلي عاهل اململكة االأردنية 
�ش����احب  اأخي����ه  ال�ش����قيقة  الها�ش����مية 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شن 
لدى و�شوله اإلى قاعدة ال�شخري اجلوية 
اأم�س، يف زيارة اأخوي����ة اإلى البالد يجري 
خاللها مباحثات مع جاللة امللك تتناول 
العالقات الثنائية القائمة بن البلدين 
ال�شقيقن، وم�ش����تجدات االأو�شاع على 

ال�شاحتن االإقليمية والعاملية. 
كم����ا كان يف اال�ش����تقبال ويل العهد 
االأول  النائ����ب  االأعل����ى  القائ����د  نائ����ب 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو 
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
واالأجن����ال الك����رام وكب����ار امل�ش����وؤولن 
و�ش����فري اململك����ة االأردنية الها�ش����مية 

لدى البحرين.
واأدى �ش����فان م����ن حر�����س ال�����رشف 

التحية جلاللتهما. 
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ما�سون يف خطوات التنمية بوترية اأ�رسع وال لعرقلة امل�سرية
التن�سيق العربي يجب اأن يكون مب�ستوى التحديات ... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: �س���ّدد رئي����س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
على ����رورة اأن يكون التن�س���يق والتع���اون العربي 
يف م�س���توى التحدي���ات الت���ي متر به���ا املنطقة ويف 
مقدمته���ا خطر الإرهاب، لفًتا �س���موه اإلى اأهمية اأن 

ُتظه���ر املواق���ف العربية يف املحاف���ل الدولية واإزاء 
التط���ورات الإقليمي���ة والتحدي���ات مع���اين التكامل 

والوحدة.
جاء ذلك، خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء ع���دًدا م���ن اأف���راد العائل���ة املالكة 

الكرمية وعدًدا من املواطنني، لل�س���الم على �س���موه 
مبنا�س���بة عودته لأر�س الوطن بعد الزيارة التي قام 

بها �سموه اإلى مملكة تايلند.
وخالل اللقاء، ا�ستعر�س �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء مع احل�س���ور جملة من املو�س���وعات 

ذات ال�س���لة بال�س���اأن املحلي، حيث اأكد �س���موه باأن 
احلكومة لديه���ا عزم اأكيد على امل�س���ي يف خطوات 
التنمي���ة بوترة اأكرث ت�س���ارًعا ولن ت�س���مح اأبًدا لأية 
حماولت لعرقلة هذه امل�س���رة اأو ا�ستهداف اأّي من 
مقوماتها به���دف زعزع���ة الأمن وال�س���تقرار، لفًتا 

�سموه باأن كل وطني غيور على بلده ل يقبل اأبًدا باأن 
ُي�سار اقت�س���اد وطنه اأو اأن ُتهدد �سالمة املواطنني 
واملقيمني فيه، ومن يخرج عن �س���جية اأهل البحرين 
القائمة على املحبة وال�سالم ورف�س العنف والإرهاب 

فحتًما لن يجد له القبول يف املجتمع املرتابط.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عدًدا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية واملواطنني	

ك����ل وط���ن���ي غ���ي���ور ع���ل���ى ب���ل���ده ل����ن ي�����س��م��ح ب���ت�������رر الق���ت�������س���اد وت���ه���دي���د امل���واط���ن���ني

يل م���ي���ون���غ ب�������اك: ن��ت��ط��ل��ع ل�����زي�����ارة ����س���م���وه ك����وري����ا مب����ا ي�����س��ه��م ب���ت���ق���وي���ة ال���ع���الق���ات 

م�ستوى متميز لقوة الدفاع يف حماية الوطن والذود عنه

حري�سون على توثيق اأوجه التعاون التجاري واال�ستثماري

تلقى دعوة من القائد العام حل�سور حفل زواج جنله... �سمو رئي�س الوزراء:

مثنيا على دور ال�ركات الكورية يف امل�روعات املختلفة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل رئي����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن 
�س���لمان اآل خليف���ة بق�ر الق�س���يبية �س���باح 
اأم�س القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سر 

الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة.
وخالل اللقاء، نوه �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي����س الوزراء بامل�س���توى املتقدم واملتميز 
الذي و�سلت اإليه قوة دفاع البحرين وبدورها 
يف حماي���ة الوط���ن والذود عن���ه واحلفاظ على 
اأمنه وا�س���تقراره يف ظل ما حتظى به من دعم 
واإ�سناد مبا�ر من عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، معرباً �سموه 
ع���ن فخ���ره البال���غ مبا تق���وم به ق���وة الدفاع 
ومنت�سبوها كافة؛ من اأجل الذود عن البحرين 
واحلف���اظ عل���ى اأمنه���ا و�س���يادتها و�س���المة 

اأرا�سيها.
من جهته، اأ�س���اد القائد العام لقوة دفاع 
البحرين بجهود �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء وقيادته احلكيمة للحكومة مما عزز من 
مكانة البحرين يف اخلريطة العاملية التنموية، 
وجعلتها اأمنوذجا يحتذى يف خمتلف املجالت. 
وقدم القائد العام لقوة دفاع البحرين الدعوة 
اإل���ى �س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء 
حل�س���ور حف���ل زواج جنله ال�س���يخ عبداهلل بن 
خليفة اآل خليفة، حيث اأعرب �س���احب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء ع���ن �س���كره للقائد 
العام على هذه الدعوة، متمنيا �س���موه لل�سيخ 
عب���داهلل بن خليفة بن اأحمد حياة زوجية ملوؤها 

ال�سعادة.

املنامة - بنا: ا�س���تقبل رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
بق�ر الق�سيبية �سباح اأم�س، رئي�س جمهورية كوريا 
الأ�س���بق يل ميونغ ب���اك. وخالل اللقاء، اأكد �س���احب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء اأن العالقات البحرينية 
الكورية ت�سر بخطى متنامية بف�سل رغبتي البلدين 
يف تطوير جوانب التعاون بينهما مبا يلبي م�ساحلهما 
امل�سرتكة، م�سيًدا �سموه بالنه�سة القت�سادية التي 
ت�س���هدها جمهورية كوريا والنجاحات التي حتققها 
على �س���عيد التنمية. واأكد �س���احب ال�س���مو امللكي 
رئي����س الوزراء حر����س مملكة البحري���ن على توثيق 
اأوجه التعاون التجاري والقت�س���ادي وال�س���تثماري 
م���ع جمهورية كوريا وال�س���تفادة مما ميلكه البلدان 

من مقومات تعّزز هذا التعاون وت�سمن جناحه.
ونوه �س���موه باأهمي���ة الزي���ارات املتبادلة بني 
امل�س���وؤولني يف البلدين لدوره���ا يف تقوية العالقات 
ومتتينه���ا وفتح اآفاق اأرح���ب من التع���اون بينهما، 

مقدًرا �سموه عالًيا حر�س جمهورية كوريا ال�سديقة 
عل���ى الدفاع به���ذا التعاون نح���و املزيد م���ن النمو 
والتق���دم، مثنًيا �س���موه على دور ال����ركات الكورية 

العاملة يف امل�روعات املختلفة باململكة.
من جانبه، اأعرب رئي�س جمهورية كوريا الأ�سبق 
عن �س���عادته بزي���ارة مملك���ة البحرين، موؤك���ًدا اأنها 

ت�س���ّكل اإ�س���افة ملا يربط بني البلدين ال�س���ديقني 
من عالق���ات تاريخية طويلة، معرًب���ا عن تطلع بالده 
لزيارة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ويقينها 

اأن هذه الزيارة �ست�س���هم يف تطوي���ر التعاون القائم 
البلدين ال�سديقني بال�سكل الذي يلبي طموحاتهما 

ويحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س جمهورية كوريا الأ�سبق يل ميونغ باك	
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نا�س: امل�ؤ�رشات الدولية ت�ؤكد متيز البحرينية 

حممد بن مبارك ي�شيد بالعالقات مع ك�ريا وتركيا

ا يف اإدماج اأهداف التنمية بالتدريب البحرين الأولى عربيًّ

باأعلى ت�ش�يت... البحرين ع�ش�ا بلجنة الرتاث العاملي

اأهايل الدير و�شماهيج ي�شيدون بعناية احلك�مة باخلدمات 

نت رئي�س���ة جمعية �سيدات الأعمال  ثمَّ
فريال نا�س تف�سل رئي�سة املجل�س الأعلى 
للم���راأة �س���احبة ال�س���مو امللك���ي الأم���رة 
�س���بيكة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة برعاية 
الن�س���خة الثانية م���ن املنت���دى واملعر�س 
العاملي ل�س���يدات الأعمال. واأ�س���ادت نا�س 
باجله���ود الت���ي يبذله���ا املجل����س الأعلى؛ 
م���ن اأجل تعزيز ح�س���ور املراأة يف امل�س���هد 

املوؤ����رات  اأن  واأ�س���افت  القت�س���ادي 
الدولي���ة توؤك���د املكان���ة املتمي���زة الت���ي 
و�س���لت اإليها امل���راأة البحرينية يف القطاع 
اخلا����س، واأن النم���وذج البحريني لتمكني 
امل���راأة اقت�س���اديا ب���ات مث���ال يحتذى من 
جانب كل الدول ال�س���اعية اإلى تفعيل دور 
املراأة وال�س���تفادة الق�س���وى من طاقاتها 

يف التنمية والزدهار.

املنامة - بنا: ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء �س���مو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
مبكتب���ه بق�ر الق�س���يبية �س���باح اأم�س، رئي�س 
جمهورية كوريا اجلنوبية الأ�سبق يل مايونغ باك 
مبنا�س���بة زيارته مملكة البحرين. ورحب �سموه 
بال�سيف، م�سيًدا بالعالقات الودية القائمة مع 
جمهورية كوريا اجلنوبية والتعاون القائم بني 
البلدين، موؤكًدا اأن ما حتققه كوريا اجلنوبية من 
تطور وجناح���ات يبعث على التقدير والإعجاب. 

من جان���ب اآخر، ا�س���تقبل �س���موه مبكتبه بق�ر 
الق�س���يبية �س���فرة اجلمهوري���ة الرتكية لدى 
مملك���ة البحري���ن هات���ون دميري���ر مبنا�س���بة 
انته���اء فرتة عملها لدى مملكة البحرين. وخالل 
اللقاء، اأعرب �س���موه عن ال�سكر والتقدير لدور 
ال�س���فرة وجهوده���ا لتطوير وتنمي���ة عالقات 
ال�سداقة والتعاون القائمة بني مملكة البحرين 
واجلمهوري���ة الرتكية والتي اأ�س���همت يف خدمة 

م�ساحلهما امل�سرتكة.

ق�ر الق�س����يبية - مكت����ب نائب رئي�س 
جمل�س ال����وزراء: اأعرب نائ����ب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء، نائب رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية 
ال�س����يخ خال����د ب����ن عب����د اهلل اآل خليف����ة، عن 
ا  فخره واعتزازه بكون البحري����ن الأولى عربيًّ
الت����ي تق����وم باإدماج ورب����ط اأه����داف التنمية 
لتطوي����ر  الوطن����ي  بالربنام����ج  امل�س����تدامة 
القي����ادات احلكومي����ة ال����ذي تنف����ذه معه����د 

الإدارة العامة.
اآل  اهلل  عب����د  ب����ن  خال����د  ال�س����يخ  وكان 

خليفة ا�س����تقبل يف مكتبه بق�ر الق�س����يبية 
مدير ع����ام معهد الإدارة العام����ة “بيبا” رائد 
بن �س����م�س، واملن�س����ق املقيم لأن�سطة الأمم 
املتح����دة واملمث����ل املقي����م لربنام����ج الأمم 
املتح����دة الإمنائ����ي اأمني ال�رق����اوي، اللذين 
ما له ن�س����خة من الإ�س����دار الأول امل�سرتك  قدَّ
بني اجلهتني واملعنون ب����� “اأهداف التنمية 
امل�ستدامة واأجندة 2030 وربطها بالربنامج 
الوطني لتطوير القيادات احلكومية مبملكة 

البحرين”.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
نالت مملك���ة البحرين ع�س���وية جلنة الرتاث 
العاملي، حيث ناف�ست على املقاعد اخلم�سة 
املخ�س�سة “للدول الأع�ساء يف اللجنة بغ�س 
النظ���ر ع���ن توزيعه���ا الإقليمي”، وح�س���دت 
اأعلى ن�سبة ت�سويت مبعدل 121 �سوتاً.  جاء 

ذل���ك يف الجتماع الواح���د والع�رين للجمعية 
العام���ة للدول امل�س���اركة يف اتفاقية الرتاث 
العاملي للع���ام 1972، والذي يعقد حالياً ما 
ب���ني 14 و15 نوفم���رب 2017 يف مقر منظمة 
الأم���م املتح���دة للرتبي���ة والع���امل والثقافة 

)اليوني�سكو( بالعا�سمة الفرن�سية باري�س.

املح���رق - جمل�س املحرق البل���دي: اأعرب 
ممثل �سماهيج والدير يف جمل�س املحرق البلدي 
علي الن�س���وح بالأ�س���الة عن نف�س���ه ونيابًة عن 
اأهايل الدائرة عن خال�س اآيات ال�سكر والمتنان 
اإلى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة لتوجيهات �سموه 
بتطوي���ر املنطق���ة والت���ي �س���درت يف جل�س���ة 

جمل�س الوزراء اأم�س الأول. واأثنى الن�سوح على 
�سيا�سة احلكومة يف العناية باخلدمات املقدمة 
للمواطن���ني من خمتلف املناط���ق ومنها القرى 
والفرجان التي حتظ���ى باهتمام خا�س من اأجل 
وح�س���ول املواطنني على اخلدم���ات املطلوبة 
باأكم���ل وجه وحفاًظ���ا على الن�س���يج الجتماعي 

املتميز ملناطق اململكة.

الأعمال الإجرامية لن تزيد البحرين اإل ق�ة ومتا�شكا  

“الأ�شغال” تبا�رش اإ�شالح املنازل املتاأثرة يف ب�ري

تكثيف اخلطط الأمنية حلماية املخيمني ومرتادي الرب... �سمو حمافظ اجلنوبية:

تنفيذا لأمر �سمو ويل العهد

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأدان حماف���ظ 
اجلنوبي���ة �س���مو ال�س���يخ خليفة ب���ن عل���ي اآل خليفة 
التفج���ر الإرهاب���ي الذي وقع يف اأح���د اأنابيب النفط 
بالقرب من قرية بوري م�ستنكًرا التدخالت الإيرانية 
ال�س���افرة يف ال�س���اأن البحرين���ي ودعمه���ا للجماعات 

الإرهابية. 
واأ�سار �سموه باأن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد 
البحري���ن و�س���عبها املخل�س الويف اإل قوة ومتا�س���ك 
يف وج���ه الأع���داء والطامعني، م�س���يًدا �س���مو حمافظ 
املحافظة اجلنوبية على حر�س وزير الداخلية الفريق 
الركن ال�س���يخ را�س���د بن عب���داهلل اآل خليفة ملتابعة 
جمريات الأمور ميدانيًّا لالطمئنان على �س���المة واأمن 
املواطن���ني واملقيم���ني، معرًبا بالوقت نف�س���ه عن 
تقديره واعتزازه بكفاءة وب�سالة رجال الدفاع املدين 
يف ال�سيطرة على احلادث بوقت قيا�سي وعلى الدور 
الكب���ر الذي قدمت���ه �ركة نفط البحري���ن بابكو اإلى 

جانب رجال الأمن العام يف التعامل مع الواقعة. 
ج���اء ذلك، لدى تروؤ�س �س���موه لالجتم���اع الأمني 
الأ�س���بوعي بقاع���ة الجتماع���ات مببن���ى املحافظ���ة 

بالعوايل.
وتناول �س���مو حمافظ املحافظ���ة اجلنوبية خالل 
الجتماع �سبل تركيز وتكثيف اخلطط الأمنية حلماية 
املخيم���ني ومرت���ادي الرب خالل مو�س���م الرب خا�س���ة 
فيم���ا يتعلق باجلانب املروري، حيث �س���ّدد �س���موه 
عل���ى �رورة اتخاذ الإدارة العام���ة للمرور املزيد من 
الإجراءات التي ت�س���اهم يف منع ح�س���ول التجمهرات 
ال�س���بابية باملركب���ات يف بع����س اأرج���اء مناطق الرب 
والتي من �س���اأنها تهديد �سالمة م�س���تخدمي الطرق 
وتعرقل احلركة املرورية عالوة ملا ت�سكله من منظر 
عام غر ح�س���اري، وتطرق �س���موه كذلك اإلى اأهمية 
و�س���ع الت�س���ورات لإيجاد احلل���ول املالئمة ملعاجلة 
خطورة تقاطع منطقة العمر ب�سورة �ريعة وبال�سكل 

الذي يحقق ال�سالمة والأمان مل�ستخدمي التقاطع.
كما ا�ستمع �سموه اإلى الإيجاز الأمني من مديرية 
�رط���ة املحافظة اجلنوبي���ة املت�س���من نوعيه وعدد 
الق�س���ايا والبالغات ال���واردة يف املجمع���ات التابعة 
للمحافظ���ة اإلى جان���ب عدد من املوا�س���يع اخلدمية 
التي تتطلب التن�سيق مع اجلهات املعنية لت�سويبها 
ومعاجلته���ا اأبرزها اإنارة عدد م���ن املواقع التي يتم 
ا�ستغاللها ب�سكل غر �سليم ترتتب على اإثرها وقوع 

عدد من املالحظات واملخالفات القانونية.
كما حّث �س���مو ال�س���يخ خليفة بن علي اآل خليفة 
الأع�س���اء ب����رورة اإمت���ام اجلاهزي���ة لتوف���ر اخلطة 
الأمنية ال�ساملة ا�ستعداًدا ل�سهر دي�سمرب، وما يتخلله 
م���ن منا�س���بات واحتف���الت وطنية تتطل���ب تظافر 
اجلهود وم�س���اعفة العمل لتاأم���ني احلركة املرورية 
وحف���ظ النظ���ام العام لينع���م املواطنني بال�س���المة 

والراحة والطماأنينة خالل الحتفالت الوطنية.

البالد - حم���رر ال�س���وؤون املحلية: قال���ت وزارة 
الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط العمراين اإنها 
بداأت �س���باح اأم�س يف اإ�س���الح املنازل املت�ررة جراء 
العم���ل الإجرامي الآث���م بتعيني 3 مقاول���ني ملبا�رة 
اأعم���ال ال�س���يانة الالزم���ة، وذل���ك تنفي���ذا لأمر ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�س���مو امللكي الأمر �سلمان 
بن حم���د اآل خليفة باإ�س���الح املن���ازل املت�ررة جراء 
العتداء الإرهابي الذي ا�س���تهدف اأحد اأنابيب النفط 
بالقرب من قرية بوري،واأكد الوزير ع�س���ام خلف اأن 
الوزارة وبالتن�س���يق مع اجله���ات املعنية انتهت من 
ح�ر جميع التلفيات من خالل فريق العمل املخت�س. 
وقام الوكيل امل�س���اعد للخدمات البلدية امل�سرتكة، 
القائم باأعمال وكيل الوزارة امل�ساعد مل�ساريع البناء 
وال�س���يانة رائ���د ال�س���الح وفري���ق العم���ل املخت�س 

بزيارة جميع املنازل املت�ررة �سباح اأم�س. 

صيانة البيوت األكثر تضررًا
ويف ه���ذا ال�س���ياق، اأف���اد حمافظ ال�س���مالية علي 
البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة  اأن  الع�س���فور 
والتخطي���ط العم���راين ت�س���لمت اأم�س البي���وت الأربعة 
الأكرث ت�رًرا، وبداأت يف اأعمال �سيانتها اأم�س. وقال اإن 
هن���اك اآلية عمل متفق عليه���ا؛ من اأجل تفعيل احللول 
ال�ريعة تي�سًرا لأمور الأهايل املت�ررين، ومنها ت�ريع 

اإ�س���دار تقارير الدفاع املدين للمت�رري���ن باعتبارها 
م�س���تنًدا رئي�س���ا لبدء اإجراءات تقدمي التعوي�سات من 
جان���ب وزارة العمل والتنمية الجتماعية. اأما يف �س���اأن 
التعوي�س���ات الت���ي مت �رفه���ا لالأهايل من اأ�س���حاب 
املن���ازل املت�ررة من م�س���توياتها الثالث���ة املحددة: 
احلرجة واملتو�س���طة والب�س���يطة، لفت الع�سفور اإلى 
اأن التعوي�س���ات التي �رفت هي م���ا يدخل حتت بند 

“اإعانة احلريق من قبل املحافظة ال�سمالية فقط”.

شكر لسمو رئيس الوزراء
م���ن جهته���ا، �س���كرت ع�س���و الدائرة ال�س���ابعة 

مبجل����س بل���دي املنطقة ال�س���مالية ب���دور بن رجب 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمر خليفة 
بن �س���لمان اآل خليفة ملا �سدر من �سموه من توجيه 
للجه���ات املعنية لالإ����راع بتقدمي كل امل�س���اعدات 
للمت�ررين من اأهايل بوري، م�سجلة ال�سكر والمتنان 
على هذه الوقفة من �س���موه، وهي لي�ست بغريبة عن 

قائد النه�سة.
كما ثمنت اأمر �س���مو ويل العهد باإ�سالح املنازل 
املت����ررة، وجه���ود وزي���ر الداخلية الفري���ق الركن 
ال�س���يخ را�س���د بن عبداهلل اآل خليف���ة؛ للوقوف على 

مالب�سات احلادث املدان.

• �سمو حمافظ اجلنوبية مرتئ�ًسا الجتماع الأمني الأ�سبوعي 	

•  الوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية امل�سرتكة يعاين البيوت املت�ررة	

اكتمــال ال�شتعـدادات مل��شــم البـر
تنفيذا لتوجيهات �سمو حمافظ اجلنوبية

ع����وايل - املحافظ����ة اجلنوبي����ة: اأعلن����ت املحافظ����ة 
اجلنوبي����ة يف بي����ان �س����ادر عنها ع����ن اكتم����ال اجلهوزية 
العامة ملو�س����م الرب، واملندرجة �سمن توجيهات واإ�راف 
حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليف����ة وبتنفيذ وتعاون من قبل مديرية �رطة املحافظة 
اجلنوبية وبلدية املنطقة اجلنوبية يف توفر كل مقومات 

وعنا�ر الأمن وال�سالمة والنظافة العامة.
وياأت����ي البي����ان يف �س����ياق اإمت����ام و�س����ع الالفت����ات 
الإر�س����ادية والتوعوي����ة يف خمتل����ف اأرج����اء مناط����ق ال����رب 
خ�سو�س����ا املداخل واملخارج اإلى جانب ا�ستمرار العملية 
التنظيمية يف مركز خدمات املخيمني ومتابعة �سوؤون الرب 
التابع للمحافظة اجلنوبية لت�سجيل املخيمني واإر�سادهم 
اإلى مواقعهم بح�س����ب الت�س����نيف املخ�س�س لكل منطقة 
ع����رب توزيع مل�س����ق املخيم املع����زز لتل����ك العملية. كما 
بين����ت املحافظ����ة عن حر�س����ها التام يف تنفي����ذ مبادرات 
�س����مو حمافظ املحافظة اجلنوبية لرت�س����يخ ون�ر الرتفية 
الهادف����ة املعزز للرتاث والتاريخ العربي الأ�س����يل الذي 
تزخ����ر ب����ه املحافظة عرب عدد م����ن الفعاليات والن�س����طة 
ال����ذي �سيحت�س����ن ملتق����ى اأقامته����ا املرك����ز الرتفيهي 
للمحافظ����ة. كم����ا ج����ددت املحافظ����ة اجلنوبي����ة تاأكيدها 
وعزمه����ا م����ن خالل التع����اون مع كل من �رط����ة املحافظة 

اجلنوبي����ة وبلدية املنطقة اجلنوبية يف احلفاظ على الأمن 
وال�س����المة العامة طوال مو�سم الرب؛ ليكون مو�سما ناجحا 
متميز، م�سدده على �رورة تقيد املخيمني ومرتادي الرب 

بال�رشوط و�للو�ئح �ملو�سوعة من �أجل �سالمتهم وحتقيق 
النظ����ام العام، موؤك����دة حقها الكامل يف اتخ����اذ الإجراءات 

القانونية الالزمة بحق جميع من يخالف النظام.

• املحافظة اجلنوبية اأكدت توفر كل مقومات وعنا�ر الأمن وال�سالمة والنظافة العامة	

نعتز بكفاءة وب�س���الة رجال الدفاع املدين يف ال�س���يطرة على احلريق بوقت قيا�سي 



األربعاء 15 نوفمبر 2017 
26 صفر 1439

العدد 3319 5 بالدنا local@albiladpress.com

á``°ü`bÉ`æ`e ø`Y ¿Ó``YEG

تعلن بلدية املنطقة ال�شمالية عن طرح املزايدات  العامة  التالية: 

رقم املزايدةمو�ضوع  املزايدة
قيمة ال�ضمان 

االبتدائي 
)دينار 

بحريني(

قيمة وثائق 
املزايدة )دينار 

بحريني(

املوعد النهائي لتقدمي 
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم
مزايدة تاأجري مواقع اعالنية 

من نوع اال�ضكفولدينج
)مبحافظة ال�ضمالية(

MUN/NAM/
A07/20172017/11/291:30االربعاء15 دينار500  دينار

مزايدة تاأجري مواقع 
اعالنية من نوع يونيبول
)مبحافظة ال�ضمالية(  

MUN/NAM/
A08/20172017/11/291:30االربعاء50 دينار1000  دينار

مزايدة تاأجري مواقع 
اعالنية من نوع يونيبول
)مبحافظة ال�ضمالية(

MUN/NAM/
A09/20172017/11/291:30االربعاء50 دينار1000  دينار

• مالحظة: ميكنك االآن �ضراء وثائق املناق�ضة عرب االإنرتنت من خالل نظام املناق�ضات االإلكرتونية ملجل�س املناق�ضات و املزايدات 	
- البحرين )https://etendering.tenderboard.gov.bh-URL( با�ضتخدام بطاقة االئتمان.

• نظام 	 خالل  من  تنزيلها  طريق  عن  املناق�ضة  وثائق  على  احل�ضول  املناق�ضة  هذه  يف  الدخول  يف  الراغبني  املقاولني  فعلى 
املناق�ضات االإلكرتونية ملجل�س املناق�ضات واملزايدات – البحرين املذكور اأعاله اعتبارا من يوم االربعاء 2017/11/15، ملزيد 

من اال�ضتف�ضار الرجاء االت�ضال على الرقم 17985069-171985101.
• امل�ضرتيات 	 و  واملزايدات  املناق�ضات  تنظيم  ب�ضان   2002 ل�ضنة   )36( رقم  بقانون  املر�ضوم  الأحكام  املناق�ضة  هذه  تخ�ضع 

املناق�صة،  ب�صروط  االلتزام  اإلى  اإ�صافة   2002 ل�ضنة   )37( رقم  باملر�ضوم  ال�ضادرة  التنفيذية  والئحته  احلكومية  واملبيعات 
جمل�س  بدول  الوطنية  للمنتجات  االأولوية  باإعطاء  اخلا�س  2015م  ل�ضنة   )40( رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  االلتزام  وكذلك 

التعاون بدول اخلليج العربية.
• تودع العطاءات يف ال�ضندوق املخ�ض�س لذلك مبكاتب جمل�س املناق�شات واملزايدات يف الطابق االر�شي يف مبنى 	

اركبيتا – منطقة خليج البحرين ح�ضب املوعد امل�ضار اإليه اأعاله.
• يتم تقدمي العطاءات يف مظروف واحد.	
• كما يجب مراعاة ال�صروط التالية:	

اأن يرفق ال�صمان االبتدائي االأ�صلي ون�صخة من �صهادة ال�صجل التجاري على اأن تكون م�صتملة على ن�صاط مو�صوع املناق�صة . 1
ون�ضخة من �ضهادة ن�ضبة البحرنة �ضارية املفعول.

اأن تدون االأ�ضعار االإجمالية واأ�ضعار الوحدات )بح�ضب االأحوال( على اال�ضتمارة رقم )م م 02(.. 2
اأي بنود اأخرى مذكورة يف التعليمات ملقدمي العطاءات.. 3
�ضرورة ختم جميع امل�ضتندات )االأ�ضلية اأو امل�ضورة( املقدمة �ضمن العطاءات بختم ال�ضركة.. 4

• يجب اأن يكون العطاء �ضاحلًا ملدة 180 يومًا من تاريخ االإقفال وم�ضحوبًا بتاأمني ابتدائي كما هو مبني اأعاله اأو 1% من قيمة 	
العطاء اأيهما اأقل )ويف جميع االأحوال يجب اأال تقل قيمة ال�شمان االبتدائي عن -/100 دينار بحريني( 
وذلك نقدًا اأو يف �صورة �صيك م�صدق اأو خطاب �صمان م�صدق اأو بولي�صة تاأمني من اأحدى �صركات التاأمني املحلية و�صاري 

املفعول طوال مدة �صريان العطاء كما يجب اإرفاقه يف كل عطاء.
• �صريف�ض اأي عطاء ال تنطبق عليه ال�صروط اأعاله باالإ�صافة لل�صروط املحددة يف وثائق املناق�صة.	
• يعترب هذا االإعالن مكماًل لوثائق املناق�ضة.	

�إعــالن عـن مـنـاقـ�صــات

البحرين حري�سة على تعزيز التعاون مع “الآ�سيان”

البحرين حتطم رقم غيني�س لأكرب جتمع توعوي عن ال�سكر 

�سمو رئي�س الوزراء اأنابهما حلفل اال�ستقبال... ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

حممد بن عبداهلل: 14 % من �سكان اململكة يعانون من املر�س

املنامة - بنا: اأناب رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي االأم���ر خليف���ة بن �س���لمان اآل 
خليف���ة، كال م���ن ال�س���يخ خليف���ة بن را�س���د اآل 
خليفة و�سمو ال�س���يخ عي�سى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، حل�س���ور حفل اال�ستقبال الذي اأقامه 
م�ساء اأم�س �س���فر جمهورية الفلبني ال�سديقة 
فردينان���د  األفون�س���و  البحري���ن  مملك���ة  ل���دى 
اأ. ف���ر، بفن���دق اخللي���ج؛ مبنا�س���بة االحتف���ال 

بالذكرى اخلم�س���ني الإن�س���اء رابطة دول جنوب 
�رشق اآ�س���يا “االآ�س���يان”، وذلك بح�سور عدد من 
كبار امل�سوؤولني واأع�س���اء ال�سلك الدبلوما�سي 

واملدعوين.
ونقل ال�س���يخ خليف���ة بن را�س���د اآل خليفة 
و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة اآل خليفة 
حتيات �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
اإلى القي���ادة الفلبينية على اجله���ود املتميزة 

التي بذلتها ال�ست�سافة هذا االجتماع االآ�سيوي 
امله���م، ومتني���ات �س���موه للدول���ة ال�س���ديقة 

و�سعبها با�ستمرار الرفعة يف املجاالت كافة.
واأك���دا اأن مملك���ة البحري���ن حري�س���ة على 
تعزيز التعاون مع دول رابطة “االآ�سيان” اإميانا 
منها باأهمية العم���ل اجلماعي يف تلبية تطلعات 
الدول وال�س���عوب على �سعيد التقدم، منوهني 
اإل���ى ما ت�س���كله جمموعة “االآ�س���يان” من اأهمية 

وثقل يف حركة االقت�ساد العاملي.
واأ�سادا مبا و�سلت اإليه العالقات البحرينية 
الفلبينية من مناء وتطور يف �ستى املجاالت مبا 
يج�س���د ما يربط بني قيادتي و�س���عبي البلدين 
ال�س���ديقني من روابط قوية، منوها مبا ت�سهده 
جمهوري���ة الفلبني من نه�س���ة ومناء يف �س���تى 

القطاعات.
م���ن جانبه، اأعرب �س���فر جمهورية الفلبني 

ع���ن خال�س �س���كره وتقديره ل�س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي�س الوزراء على ما يقوم به �س���موه 
من جهود على �س���عيد تنمية العالقات الثنائية 
بني البلدين ال�سديقني، م�س���يدا بروؤية �سموه 
الداعمة الأهمي���ة تعزيز العالقات االقت�س���ادية 
بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج مع دول 
رابطة االآ�س���يان بال�س���كل الذي يخدم امل�سالح 

امل�سرتكة.

بدور املالكي من فندق اخلليج 

 ك�س���ف رئي�س املجل�س االأعلى لل�س���حة رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية ال�س���كري ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة عن اأن انت�سار 
مر�س ال�سكري مبملكة البحرين يف تزايد م�ستمر، واأن هناك اأكرث 
م���ن 14 % من �س���كان اململك���ة يعانون من ال�س���كري مما يجعله 

م�سكلة حتتاج لت�سافر اجلهود ملواجهتها. 
واأكد اأن تلك التحديات ي�س���تدعي زي���ادة الوعي والتثقيف 
للمر�س���ى وذويهم واأفراد املجتمع من خالل الك�س���ف املبكر عن 
عوامل االختطار املوؤدية لالإ�س���ابة بداء ال�سكري وتعزيز التغذية 
ال�ضحية وممار�ضة الن�ضاط البدين ونحتاج اإلى ت�ضافر كل اجلهود. 
جاء ذلك خالل رعايته احتفال اليوم العاملي لل�سكري، الذي 
ي�س���ادف الرابع ع�رش من نوفمرب من كل علم، والذي كان �س���عاره 
هذا العام »املراأة وال�سكري... حقنا يف م�ستقبل �سحي«، اإذ �سهد 
اأكرب جتمع الأك���رب حما�رشة توعوية عن مر�س ال�س���كري بالبحرين 
بح�س���ور جتاوز 2000 م�س���ارك من ط���الب املدار����س احلكومية 

واخلا�سة، وذلك يف فندق اخلليج.
وا�س���تطاعت البحرين ومن خالل احل�سور احلا�سد الذي ح�رش 
للدع���م واملوؤازرة، حتطيم الرقم القيا�س���ي ال�س���ابق ملو�س���وعة 
غيني����س الأك���رب حما����رشة توعوي���ة، وكان الرقم ال�س���ابق 1050، 
بينم���ا و�س���ل الرق���م الي���وم اإل���ى 1577 م�س���اركا.  واأعلن ممثل 
منظمة غيني�س اأ�س���امة خلوف عن حتقي���ق البحرين الرقم اجلديد 
يف املو�س���وعة بعد ك�رش الرقم ال�سابق، اإذ عال الهتاف والت�سفيق 
با�س���م البحرين من احل�س���ور، ورفعت اأعالم اململك���ة فخرا بهذا 
االإجن���از. واأكدت وزيرة ال�س���حة فائقة ال�س���الح يف ت�رشيحات اأن 
»الدع���م ال���ذي الكبر، الذي تنف���رد به وزارة ال�س���حة من رئي�س 
ال���وزراء، جعله���ا تتف���وق يف العديد من اخلطط واال�س���رتاجتيات 
ال�س���حية، ومنها الك�س���ف املبكر عن االأمرا�س، وخطط التطعيم، 
وتطوي���ر الك���وادر الطبي���ة والتمري�س���ية«، مثنية عل���ى اجلهود 
الكبرة وال�رشاكة املجتمعية بالتوعية باالأمرا�س ومنها ال�سكري. 

•  ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يح�رشان احتفال “االآ�سيان”	

• جانب من االحتفال باليوم العاملي لل�سكري	



 قال الع�ض����و املنتدب ملرك����ز البحرين لتنمية 
ال�ض����ناعات النا�ض����ئة ال�ض����يخ ه�ض����ام ب����ن حممد اآل 
خليف����ة اإن ري����ادة الأعمال تالقي اهتمام����ا كبرياً من 
البحري����ن، وويل العهد نائب القائ����د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ض����احب ال�ضمو امللكي 

الأمري �ضلمان بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة.
وذك����ر اأن����ه “مت اإن�ض����اء جلن����ة برئا�ض����ة وزي����ر 
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة ورئي�س جمل�س التنمية 
القت�ض����ادية والرئي�����س التنفي����ذي ملجموع����ة بنك 
البحرين للتنمية والرئي�س التنفيذي لتمكني، والتي 
تق�ض����ي اأن امل�ضاريع لتنمية ال�ض����ناعات ال�ضغرية 
واملتو�ض����طة وري����ادة الأعم����ال، والتي اأ�ض����بحت يف 

تن�ضيق وبرنامج متحد من جميع اجلهات الآن”.
ج����اء ذلك خ����الل اجلل�ض����ة الثالث����ة م����ن انعقاد 
ل�ض����يدات  الث����اين  العامل����ي  واملعر�����س  امللتق����ى 
الأعم����ال” امل����راأة يف املجال الهند�ض����ي” يوم اأم�س، 
والت����ي تخت�����س مب����ادرات عاملي����ة يف جم����ال ريادة 

الأعمال من حا�ضنات الأعمال اإلى امل�رسعات.

إبداعات جمالية
ويف اجلل�ض����ة الرابع����ة التي تتح����دث حول حمور 
التنمية امل�ضتدامة يف جمال ال�ضناعة، اأ�ضار موؤ�ض�س 
عمار كرييتف �ضتوديو عمار ب�ضري اإلى اأنه من املهم 
اأن ت�ض����تمر ال�ضتدامة لإبقاء النظم احليوية متنوعة؛ 

من اأجل تقدمي اأجزاء من الت�ضميم.
وب����نينَّ اأن الأفكار ميكن اأن تول����د الإبداع، لفتا 
الى اأن “بع�س املواد يف امل�ضارح والديكور ناأخذها 
م����ن املكونات امل�ض����تخدمة نف�ض����ها، والتي ل نقوم 
برميه����ا، ب����ل باإع����ادة تدويره����ا وا�ض����تخدامها مرة 

اأخرى”.
وبنينَّ اأن����ه “لتحقيق اأهداف ال�ض����تدامة لبد اأن 
نقوم بوعي اجلمهور باإعادة تدوير ما هم بحاجة له”.

قصة النجاح
من جهة اأخرى، قالت نائب رئي�س )مايا �ضوكول 
وذ ليفينج كون�ض����با( �ض����ونيا جناح����ي “اإنه يف العام 
2002 بداأن����ا مب�ض����اريع يف ال�ض����تثمارات العقارية 
والهند�ضة والديكور واملقاولت، فيما ق�ضة النجاح 
اجته����ت اإلى اأن نقوم بتغيري اجتاه امل�ض����اريع، وهو 
تغي����ري اجتاه امل�ض����اريع من ال�ض����تثمارت العقارية 

والدخول ملجال ال�ضوكولته”.
واأ�ضارت اإلى اأن العمل يف )مايا �ضوكول( مازال 
يحقق جناحا وا�ضعا، والذي كانت الفكرة الأ�ضا�ضية 
هو اأن زبدة ال�ضوكولته ال�ضوداء حتتوي على 10 % 

بال�ضكر، خ�ضو�ض����ا يف ظل اإ�ضابة الكثري من الأفراد 
يف مملكة البحرين مبر�س ال�ضكر.

وقال����ت “بداأن����ا من����ذ اأك����ر م����ن 10 �ض����نوات 
وم�ض����تمرين حتى هذا الي����وم، اإذ اإن هن����اك دوراً يف 
توعي����ة املجتمع م����ن الناحية ال�ض����حية، ونعمل على 
ترويج التمتع بتناول ال�ضوكولته بطريقة �ضحية”.

االبتكار واإلبداع
واأ�ض����افت نائ����ب رئي�س بنك البحري����ن للتنمية 
اأري����ج ال�ض����اكر اأن املنظ����ور الأول يتعل����ق بالبيئ����ة، 
وهو ج����زء كبري من العمل، والبت����كار والرتكيز على 
كيفية اأ�ض����تدامة العمل، وخلق الإبداع يف العمل عرب 

ا�ضتخدام اأ�ضاليب عدة.
وقال����ت “اإن ن�ض����يحتي باأل ي�ض����ع الفرد كافة 
�ض����غفه يف عمله؛ حت����ى ل يقوم باتخاذ ق����رارات، اإذ 

�ضنواجه ت�ضتيتا يف قراراتنا”.

17 هدفا
ونوه امل�ضت�ض����ار القت�ض����ادي مبجل�س التنمية 
القت�ضادي يارمو كوتيالين يف اجلل�ضة الرابعة التي 
تخ�س التنمية امل�ضتدامة يف جمال ال�ضناعة باأن “ل 
تكون ال�ض����تدامة على ح�ضاب اأنا�س اآخرين، و�رسورة 
عل����ى اأن تق����وم على اأ�ض����ا�س م����ا ن�ض����ميه بالطريقة 
امل�ضرتكة عرب تبني ال� 17 هدفا امل�ضتدام املتبناة 
من الأمم املتحدة، واأن مو�ضوع ال�ضتدامة اأمر معقد 

وخمتلف الأبعاد.
وقال: “من اأج����ل اأن نحقق هذا الأمر يف الطريق 
الطريق����ة  ا�ض����تخدامه يف  ن�ض����تطيع  ل����ن  ال�ض����حيح 
البريوقراطي����ة، مطالب����ني اأ�ض����حاب الأعم����ال بدمج 

الأهداف امل�ضتدامة يف اأعمالهم والقيام بها”.
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الموعد النهائي لتقديم العطاءات  قـيمـة 
الضمان االبتدائي

قيمة وثائق
 العطاء

CED-PCP/
125/2017

 100/-
 دينار بحريني

15/-
دينار 

 غير قابل للرد

فعلى الشركات الراغبة في تقديم عطاءاتها ممن تتوافر فيهم القدرة والكفاءة الالزمة، الدخول للموقع المبين 
أعاله للحصول على وثائق العطاء من خالل موقع وزارة األشغال او موقع بوابة الحكومة اإللكترونية – البحرين 
المذكور أعاله اعتبارا من اليوم الموافق -15 نوفمبر 2017م ، أو دفع المبلغ إلى أمين الصندوق بإدارة الموارد 
المالية بالوزارة ( الطابق الثالث) المبنى الجديد ، و الذي سيصدر وصل من نسختين لمزيد من االستفسار الرجاء 

اإلتصال على الرقم 17545761-17545633.

تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب المناقصات في الطابق السادس بوزارة األشغال وشئون 
البلديات والتخطيط العمراني المبنى الغربي حسب الموعد المشار إليه أعاله .

يجب أن يكون العطاء صالحًا لمدة 180 يومًا من تاريخ اإلقفال ومصحوبًا بالتأمين االبتدائي كما هو مبين أعاله 
أو1 %  من قيمة العطاء أيهما أقل (وفي جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن -/100 دينار 
بحريني) وذلك نقدًا أو في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من أحدى المؤسسات 

المالية أو شركات التأمين المحلية وساري المفعول طوال مدة سريان العطاء.

 تشمل أعمال هذا العطاء على بيع نفايات ورقية وبالستيكية ومواد معدنية مناسبة إلعادة التدوير في مباني 
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون األشغال) وأيضًا توفير حاويات لهذا الغرض.

سيرفض أي عطاء ال تنطبق عليه الشروط أعاله باإلضافة للشروط المحددة في وثائق العطاء.
يعتبر هذا اإلعالن مكمًال لوثائق العطاء.

مالحظة:يمكنكم اآلن شراء و ثائق العطاء من خالل خدمة المناقصات الداخلية على موقع وزارة األشغــــال 
بطاقة  بإستخدام   (URL- https:Bahrain.bh  )  – البحـرين   – اإللكترونيـة  الحكومـة  بوابة  موقع  أو 

االئتمان. 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع طلب العطاء وعلى 
أن تختم الشهادة بختم الشركة.

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات (بحسب األحوال) على االستمارة.
أن يرفق الضمان االبتدائي و شهادة نسبة البحرنة الصادرة من وزارة العمل على أن تختم الشهادة بختم 

الشركة.
أي بنود أخرى مذكورة في التعليمات لمقدمي العطاءات.

ضرورة ختم جميع المستندات (األصلية أو المصورة) المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو 
الجهة مقدمة العطاء.
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بيع نفايات ورقية وبالستيكية 
ومواد معدنية مناسبة إلعادة التدوير 

في مباني الوزارة (شئون األشغال)

رقم العطاء موضوع  العطاء

03 ديسمبر 2017م
2:00 ظهرًا

اليوم/التاريخ والوقت

يتم تقديم العطاءات في مظروف واحد.

إدارة الموارد البشرية  
تعلن وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن طرح طلب العطاء التالي: 

و  والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشان   2002 لسنة   (36) رقم  بقانون  المرسوم  ألحكام  العطاء  هذا  يخضع 
إلى  إضافة   2002 لسنة   (37) رقم  بالمرسوم  الصادرة  التنفيذية  والئحته  الحكومية  والمبيعات  المشتريات 
بإعطاء  الخاص  2015م  لسنة   (40) رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  االلتزام  وكذلك  العطاء،  طلب  بشروط  االلتزام 

األولوية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:

االحـــد

á``°ü`bÉ`æ`e ø`Y ¿Ó``YEG

تعلن بلدية املنطقة ال�شمالية عن طرح املزايدات  العامة  التالية: 

رقم املزايدةمو�ضوع  املزايدة
قيمة ال�ضمان 

االبتدائي 
)دينار 

بحريني(

قيمة وثائق 
املزايدة )دينار 

بحريني(

املوعد النهائي لتقدمي 
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم
مزايدة تاأجري مواقع اعالنية 

من نوع اال�ضكفولدينج
)مبحافظة ال�ضمالية(

MUN/NAM/
A07/20172017/11/291:30االربعاء15 دينار500  دينار

مزايدة تاأجري مواقع 
اعالنية من نوع يونيبول
)مبحافظة ال�ضمالية(  

MUN/NAM/
A08/20172017/11/291:30االربعاء50 دينار1000  دينار

مزايدة تاأجري مواقع 
اعالنية من نوع يونيبول
)مبحافظة ال�ضمالية(

MUN/NAM/
A09/20172017/11/291:30االربعاء50 دينار1000  دينار

• مالحظة: ميكنك االآن �ضراء وثائق املناق�ضة عرب االإنرتنت من خالل نظام املناق�ضات االإلكرتونية ملجل�س املناق�ضات و املزايدات 	
- البحرين )https://etendering.tenderboard.gov.bh-URL( با�ضتخدام بطاقة االئتمان.

• نظام 	 خالل  من  تنزيلها  طريق  عن  املناق�ضة  وثائق  على  احل�ضول  املناق�ضة  هذه  يف  الدخول  يف  الراغبني  املقاولني  فعلى 
املناق�ضات االإلكرتونية ملجل�س املناق�ضات واملزايدات – البحرين املذكور اأعاله اعتبارا من يوم االربعاء 2017/11/15، ملزيد 

من اال�ضتف�ضار الرجاء االت�ضال على الرقم 17985069-171985101.
• امل�ضرتيات 	 و  واملزايدات  املناق�ضات  تنظيم  ب�ضان   2002 ل�ضنة   )36( رقم  بقانون  املر�ضوم  الأحكام  املناق�ضة  هذه  تخ�ضع 

املناق�صة،  ب�صروط  االلتزام  اإلى  اإ�صافة   2002 ل�ضنة   )37( رقم  باملر�ضوم  ال�ضادرة  التنفيذية  والئحته  احلكومية  واملبيعات 
جمل�س  بدول  الوطنية  للمنتجات  االأولوية  باإعطاء  اخلا�س  2015م  ل�ضنة   )40( رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  االلتزام  وكذلك 

التعاون بدول اخلليج العربية.
• تودع العطاءات يف ال�ضندوق املخ�ض�س لذلك مبكاتب جمل�س املناق�شات واملزايدات يف الطابق االر�شي يف مبنى 	

اركبيتا – منطقة خليج البحرين ح�ضب املوعد امل�ضار اإليه اأعاله.
• يتم تقدمي العطاءات يف مظروف واحد.	
• كما يجب مراعاة ال�صروط التالية:	

اأن يرفق ال�صمان االبتدائي االأ�صلي ون�صخة من �صهادة ال�صجل التجاري على اأن تكون م�صتملة على ن�صاط مو�صوع املناق�صة . 1
ون�ضخة من �ضهادة ن�ضبة البحرنة �ضارية املفعول.

اأن تدون االأ�ضعار االإجمالية واأ�ضعار الوحدات )بح�ضب االأحوال( على اال�ضتمارة رقم )م م 02(.. 2
اأي بنود اأخرى مذكورة يف التعليمات ملقدمي العطاءات.. 3
�ضرورة ختم جميع امل�ضتندات )االأ�ضلية اأو امل�ضورة( املقدمة �ضمن العطاءات بختم ال�ضركة.. 4

• يجب اأن يكون العطاء �ضاحلًا ملدة 180 يومًا من تاريخ االإقفال وم�ضحوبًا بتاأمني ابتدائي كما هو مبني اأعاله اأو 1% من قيمة 	
العطاء اأيهما اأقل )ويف جميع االأحوال يجب اأال تقل قيمة ال�شمان االبتدائي عن -/100 دينار بحريني( 
وذلك نقدًا اأو يف �صورة �صيك م�صدق اأو خطاب �صمان م�صدق اأو بولي�صة تاأمني من اأحدى �صركات التاأمني املحلية و�صاري 

املفعول طوال مدة �صريان العطاء كما يجب اإرفاقه يف كل عطاء.
• �صريف�ض اأي عطاء ال تنطبق عليه ال�صروط اأعاله باالإ�صافة لل�صروط املحددة يف وثائق املناق�صة.	
• يعترب هذا االإعالن مكماًل لوثائق املناق�ضة.	

�إعــالن عـن مـنـاقـ�صــات

ت�سفيات جائزة جنيد الدولية للقراآن ال�سبت

�سدور العدد 217 من جملة “الإ�سالح”

اأو مقا�ساتها اإمهال “العدل” 5 اأيام لإلغاء “تدقيق املكاتب” 

تدوير ديكور امل�رسح وت�سويق “ال�سوكولته” مبجتمع م�ساب بال�سكر

قيادة اجلمعية تتهرب من الإدلء بت�رسيحات لنتقاد القرار... لقاء “املحامني”:

عر�س جتارب اإبداعية بجل�ضات امللتقى العاملي ل�ضيدات الأعمال:

وق����ع حمامون على عري�ض����ة �ض����رتفع ل����وزارة 
العدل وال�ض����وؤون الإ�ضالمية والأوقاف؛ وذلك لإلغاء 
قراره����ا الأخري ع����ن اللتزامات املتعلق����ة باإجراءات 
حظ����ر ومكافحة غ�ض����ل الأموال ومتوي����ل الإرهاب يف 
مهن����ة املحام����اة ومكات����ب ال�ضت�ض����ارات القانونية 
الأجنبي����ة يف مملك����ة البحري����ن و�ض����وابط التدقيق 

والرقابة عليها.
وعقد جمل�����س اإدارة جمعي����ة املحامني لقاء مع 
املحامني م�ض����اء اأم�����س الأول. وج����رى التفاق على 
تق����دمي طلب للقاء الوزير ال�ض����يخ خالد بن علي اآل 
خليفة، وت�ض����ليمه مذكرة قانونية تت�ضمن مرئيات 
اجلمعية عن �ضلبيات تطبيق القرار، واإمهال الوزير 
5 اأي����ام لعقد اللقاء اأو �ضت�ض����طر اجلمعية للذهاب 
للخطوات الأخرى. وقال ع�ض����و باجلمعية ل� “البالد” 
اإن اخلط����وات الأخ����رى رفع دعوى ق�ض����ائية لإبطال 
القرار ال����وزاري وتنظيم وقفة احتجاجية باملحكمة. 
وذك����ر الع�ض����و اأن اأج����واء اللق����اء كان����ت م�ض����حونة 
بالت�ض����دي للق����رار ال����وزاري، وترك����زت املداخالت 
على اأن القرار يتهم املحامني �ض����منيا بالتورط يف 

ق�ضايا غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب.

اختصاص الوزير 
واأو�ض����ح الع�ضو لل�ض����حيفة باأن اإ�ضدار القرار 
لي�����س م����ن اخت�ض����ا�س الوزي����ر، اإذ اإن اخت�ضا�ض����ه 
املهني يتحدد يف قانون املحاماة مثل التوقيع على 
قيد املحامني واإ�ض����دار قرارات تاأديبية، واإ�ض����دار 
ق����رارات ج����دول املحامني، والإطار الإ�����رسايف. ونقل 
الع�ض����و اأن املحامني احلا�رسين باللقاء طالبوا باأن 
يتم �ضحب القرار املخالف للد�ضتور، وينتق�س من 
مهنة املحاماة، والذي �ضي�ض����كل خمالفة؛ لأنه يقود 

لإف�ضاء اأ�رسار املوكلني دون وجه حق.

قيادة الجمعية
وحاول����ت “البالد” احل�ض����ول عل����ى تعليق من 
قيادة اجلمعية والأع�ض����اء البارزي����ن الذين تداخلوا 

باللق����اء. وات�ض����لت برئي�س اجلمعية ح�ض����ن بديوي 
ومل يرد، ونائبة الرئي�س �ضعاد يا�ضني اعتذرت عن 
الإدلء بت�رسيح؛ لأنها باجتماع و�ض����تعاود الت�ضال. 
ومل تت�ض����ل حتى �ض����اعة كتابة اخلرب. كما توا�ضلت 
ال�ض����حيفة م����ع ع�ض����و اجلمعي����ة املحام����ي النائب 

ال�ضابق فريد غازي، وقال اإنه باجتماع.

القرار
جاء ذل����ك بعد اإ�ض����دار وزير العدل وال�ض����وؤون 
الإ�ضالمية والأوقاف ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة، 
ق����رار رقم )64( ل�ض����نة 2017، ب�ض����اأن اللتزام ات 
املتعلق����ة باإجراءات حظ����ر ومكافحة غ�ض����ل الأموال 
ومكات����ب  املحام����اة  مهن����ة  الإره����اب يف  ومتوي����ل 

ال�ضت�ض����ارات القانونية الأجنبية يف مملكة البحرين 
و�ض����وابط التدقي����ق والرقابة عليه����ا، والذي ياأتي 
ذلك يف �ضوء معايري جمموعة العمل املايل ملنطقة 
ال�رسق الأو�ض����ط و�ض����مال اإفريقيا؛ من اأجل مكافحة 
غ�ض����ل الأموال ومتويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات 
واتفاقات الأمم املتحدة وقرارات جمل�س الأمن ذات 
ال�ضلة. واأكد قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب 
املحاماة واملكت����ب الأجنبي و�رسكة املحاماة تطبيق 
كافة الإجراءات وال�ض����وابط املن�ض����و�س عليها يف 
املر�ض����وم بقانون رقم )4( ل�ضنة 2001 ب�ضاأن حظر 
ومكافحة غ�ض����ل الأموال ومتويل الإره����اب؛ للتاأكد 
من ع����دم ا�ض����تغالل العملي����ات التي يقوم����ون بها 

لأغرا�س غ�ضل الأموال اأو متويل الإرهاب.

• من�ضة اللقاء	

• جانب من لقاء جمعية املحامني	

خدم���ة  “جمعي���ة  اأعلن���ت 
الكري”م ع���ن تنظيم  الق���راآن 
الت�ض���فيات النهائي���ة للدورة 
15 جلائ���زة �ض���يد جني���د عامل 
الدولية للق���راآن الكرمي، بدعم 
من موؤ�ض�ض���ة �ض���يد جنيد عامل، 
خ���الل الفرتة 18 - 21 نوفمرب 
اجل���اري، بينم���ا يق���ام احلف���ل 

اخلتامي بعد �ض���الة الع�ضاء يوم 22 نوفمرب، 
يف مركز اأحمد الفاحت الإ�ضالمي.

وذك���ر رئي����س اللجنة املنظم���ة للجائزة 
عبدالغن���ي العم���ري اأن عدد امل�ض���اركني يف 
الت�ض���فيات نحو 54 مت�ض���ابًقا من 54 دولة 
عربية واإ�ضالمية، وهناك 6 دول حمكمة، هي، 
البحري���ن، ال�ض���عودية، عمان، م����رس، اجلزائر، 

برنام���ج  اإن  وق���ال  وت�ض���اد. 
احلفل اخلتامي يت�ض���من كلمة 
افتتاحي���ة، ثم ت���الوة ما يتي�رس 
م���ن الق���راآن الك���رمي، تعقبها 
اإدارة  لرئي����س جمل����س  كلم���ة 
جمعي���ة خدمة الق���راآن الكرمي، 
ثم عر����س مناذج م���ن تالوات 
رئي�س  واإع���الن  املت�ض���ابقني، 
اللجنة املنظمة للنتائج، ثم تكرمي الفائزين 
واأع�ض���اء جلن���ة التحكي���م. واأك���د اأن اجلائزة 
تعد من اأكرب م�ض���ابقات حفظ وتالوة القراآن 
الك���رمي التي تق���ام على م�ض���توى البحرين، 
وه���ي اأكرب م�ض���ابقة على م�ض���توى املنطقة 
تنظمه���ا جمعي���ة اأهلي���ة وبدعم م���ن القطاع 

اخلا�س.

اأ�ض���درت اللجنة الإعالمية 
بجمعية الإ�ض���الح موؤخًرا العدد 
رقم 217 من جملتها ال�ضهرية 
جمل���ة الإ�ض���الح، تن���اول اأخبار 
اجلمعي���ة يف خمتلف الأن�ض���طة 

والفعاليات.
كم���ا تن���اول الع���دد زيارة 
رئي����س جمل����س اإدارة اجلمعية 
ال�ضمو امللكي رئي�س  ل�ضاحب 

ال���وزراء وتهنئ���ة �ض���موه حل�ض���وله على درع 
الت�ض���امح، اإ�ض���افة اإل���ى ع���دد م���ن البيانات 

اأ�ضدرتها اجلمعية موؤخًرا  التي 
منه���ا بي���ان تهنئ في���ه خادم 
احلرمني ال�رسيفني وويل عهده 
على جناح مو�ضم احلج وكذلك 
الوطن���ي  الذك���رى 87 للي���وم 

للمملكة العربية ال�ضعودية.
الع���دد على  ا�ض���تمل  كما 
اأن�ض���طة خمتلف فروع اجلمعية 
اإلى اأعمدة  وقطاعاتها، اإ�ضافة 
الراأي وال�ض���فحات املتخ�ض�ض���ة مثل الأ�رسة 

ومنرب اجلمعة وكتب قيمة.

مروة خمي�س

حمرر ال�سوؤون املحلية

رفع دعوى لإبطال القرار وتنظيم وقفة احتجاجية باملحكمة
اأجواء اللقاء كانت م�ضحونة بالت�ضدي للقرار الوزاري 
رئي�س اجلمعية ل يرد ونائبته باجتماع ومل تعاود الت�ضال

قرار الوزير المسلوق
  

اأح���رزت البحرين املرك���ز ال� 6 عربًي���ا، مبوؤ�رس “ب���ازل”، ملكافحة غ�ض���يل الأموال 
وخماطر متويل الإرهاب بالعام 2017. 

يعني ذلك متانة النظام الت�رسيعي، بقطاعات اقت�ضادية، مثل: البنوك، وال�رسافة، 
و�رسكات التاأمني، وال�ضيارات وغريها.

واأ�ض���اطر املحامني ده�ضتهم، من قرار و�ضع �ضوابط تدقيق ورقابة على مزاويل 
املهنة، حلظر تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب. 

اأتف���ق مع وزارة الع���دل باأهمية القرار، ولكن اأختلف معها با�ض���تعجال اإ�ض���داره. 
�ض���رتَهق الوزارة من تربير مثالب القرار، اأبرزها اإف�ض���اء معلومات خا�ضة باملوكلني، 
اأو ما يرتتب عليه من التزامات مادية، مثل: وجوب توظيف مكتب املحاماة �ضخ�ًض���ا، 

يخت�س بتنفيذ القرار، بعد اأخذ موافقة كتابية م�ضبقة من الوزارة. 
لقد وعد الوزير جمعية املحامني، بلقائهم الأول، فتح بابه للت�ض���اور، وجاء القرار 

امل�ضلوق، اأجمل هدية، و“كوبي بي�ضت”، من دول اأخرى.
كان الأجدى تهيئة الأر�ض���ية، باأن القرار يواكب توجًها عامليًّا، لتو�ض���ع قطاعات 

�ضبهة عمليات تبيي�س الأموال، بالعقارات، والأوقاف، واملحاماة واملحا�ضبني.
لق���د كّرت �ض���بحة توقيع ق���رارات مماثلة بقطاع���ات اأخرى. ون�ض���يحتي للوزراء: 

تريثوا، ول تقعوا باخلطاأ نف�ضه.
 

تيار
“حتبها كثرًيا.. حتبك قليالً، تكرهها قليالً.. تكرهك كثرًيا”.

اأني�س من�سور

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

• عبدالغني العمري	

• غالف املجلة	
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من حاجة امل�ستهلك املنتج البحريني يغطي 25 % 
حتقيًقا لأهداف مبادرة قرينة جاللة امللك لتنمية الزراعة... خليفة بن عي�سى لـ “$”:

بدور املالكي من هورة عايل 

اأكــــد وكيــــل الزراعة والــــروة البحرية ال�ســــيخ 
خليفة بــــن عي�ســــى اآل خليفــــة �ــــرورة العمل على 
تطويــــر القطاع الزراعي من جانــــب القطاع اخلا�ص 
دعمــــا لتوجهــــات حكومة مملكــــة البحريــــن ب�رورة 
م�ســــاهمة القطاع اخلا�ص يف زيادة الإنتاج املحلي؛ 
حتقيقــــا لالأمــــن الغذائي الن�ســــبي يف اإنتــــاج اخل�ر 
مبملكة البحرين، موؤكدا حر�ص الوكالة على جت�سيد 
روؤيــــة حكومــــة عاهل البــــالد �ســــاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ســــى اآل خليفة، نحــــو النهو�ص بالقطاع 
الزراعي وتنميتــــه ملواكبة العمليــــة التنموية التي 
ت�ســــهدها مملكــــة البحرين يف املجــــالت كافة حتت 

راية �ساحب اجلاللة امللك. 
واأ�ســــاف اأن ال�ســــراتيجية الزراعيــــة لوكالــــة 
الزراعــــة ا�ســــتهدفت ت�ســــجيع املزارعني للتو�ســــع 
يف ا�ســــتخدام البيوت املحمية يف الإنتــــاج الزراعي، 
لفتا اإلى اأن البيوت املحمية تعطي اأق�سى اإنتاجية 
لوحــــدة امل�ســــاحة وتقلل كمية املياه امل�ســــتخدمة، 
مو�ســــحا اأن عدد البيــــوت املحمية تبلــــغ يف الوقت 
احلــــايل ما يقرب من 6 اآلف على م�ســــتوى اململكة، 
مبينــــا اأن اإجمــــايل املحميــــات الزراعيــــة مــــع نهاية 
برنامــــج عمل احلكومــــة من العــــام 2015 الى العام 

2018 �سيبلغ 8 اآلف بيت حممي.
 وقــــال ال�ســــيخ خليفــــة بــــن عي�ســــى اآل خليفة 
يف ت�ريحــــات �ســــحافية لـــــ “$” اإنــــه يف اإطــــار 
دعــــم الإنتاج املحلــــي يف ظل تزايد جتارة اخل�ســــار 
والفاكهــــة يف مملكة البحريــــن وبحلول العام 2017 
% مــــن   25 ا�ســــتطاع املنتــــج البحرينــــي تغطيــــة 
احتياجات ال�ســــوق املحلي من خالل زيــــادة الإنتاج 
لأكــــر مــــن 900 مزرعة بالبالد مــــن ناحية، واخلطة 
الت�ســــويقية التي و�ســــعتها وكالــــة الزراعة منذ 4 
�ســــنوات )�ســــوق املزارعــــني( للمنتــــج املحلي من 

ناحية اأخرى.

45 بيتا محميا
جاء ذلك خــــالل افتتاح وكيــــل الزراعة والروة 
البحرية ال�ســــيخ خليفة بن عي�ســــى اآل خليفة �سباح 
اأم�ص 45 بيتا حمميا بهورة عايل، ومب�ساحة اإجمالية 
تبلغ 20 األف مر مربع، وذلك بح�سور الأمني العام 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ال�ســــيخة 
مرام بنت عي�ســــى اآل خليقة، القائم باأعمال الوكيل 
امل�ســــاعد للزراعــــة اإبراهيم يو�ســــف، ومديــــر اإدارة 
الروة النباتية ح�ســــني الليث وامل�ست�سار الزراعي 
بالــــوزارة حممــــد فــــودة ومديــــر مركز احلا�ســــنات 

الزراعية ع�سام م�سطفى.

 رؤية قرينة جاللة الملك 
واأ�ســــار وكيل الزراعة اإلى اأن مركز احلا�سنات 
الزراعية بهورة عايل لعب دورا كبريا يف زيادة عدد 

البيوت املحمية وترغيب املزارعني يف ا�ستخدامها 
لزيــــادة الإنتاج املحلي من اخل�روات، لفتا اإلى اأن 
م�روع احلا�ســــنات ياأتي ترجمة لروؤيــــة وتوجيهات 
قرينة العاهل رئي�سة املجل�ص الأعلى للمراأة رئي�سة 
املجل�ــــص ال�ست�ســــاري للمبــــادرة الوطنيــــة لتنمية 
القطــــاع الزراعي �ســــاحبة ال�ســــمو امللكــــي الأمرية 

�سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة. 

هورة عالي
مــــن جانبهــــا، اأكــــدت الأمــــني العــــام للمبادرة 
الوطنية لتنمية الزراعة ال�ســــيخة مرام بنت عي�ســــى 
اآل خليفــــة اأن “هــــذه التجربــــة الناجحة التــــي نراها 

اليــــوم من مــــزارع بحرينيــــة هي نتاج اأكرب مك�ســــب 
وا�ســــح حتقق من خالل م�روع �سوق املزارعني منذ 
اإطالقه منذ 5 �ســــنوات، وهو يدخل عامه ال�ســــاد�ص 
هــــذا العــــام، اأما م�روع هــــورة عايل فهو اأي�ســــا من 
امل�ســــاريع الزراعية املهمة لرئي�سة املجل�ص الأعلى 
قرينــــة جاللة امللك. نحن �ســــعداء بوجود اأول مزارع 
بحريني يفتتح مزرعته اليــــوم بهورة عايل؛ لتكون 

منطقة زراعية يق�سدها املزارعون البحرينيون”.
وك�ســــفت ال�ســــيخة مــــرام عــــن انطالق �ســــوق 
املزارعــــني البحرينيني مع بدايــــة 2018، بالتعاون 
مــــع بنــــك البحريــــن للتنميــــة واملبــــادرة الوطنيــــة، 

واجلهات الداعمة كافة.

اإعداد م�سودة قانون جديد لـ “اإعالنات ال�سوارع” 

موقع “العا�سمة” الإلكرتوين بحلة اجلديدة

حب�ض �سخ�ض ن�رش مقاطع فيديو مدعًيا فر�ض ر�سوم من املرور 

املنامة - وزارة الأ�ســـغال و�ســـوؤون 
اأعلن  البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين: 
مدير عـــام اأمانة العا�ســـمة، رئي�ص جلنة 
و�ســـوؤون  الأ�ســـغال  بـــوزارة  الإعالنـــات 
البلديـــات والتخطيـــط العمراين ال�ســـيخ 
حممد بن اأحمد اآل خليفة انتهاء اللجنة من 
اإعداد م�سودة قانون جديد ب�ساأن تنظيم 
اإعالنات ال�ســـوارع، تتما�سى وم�ستجدات 
العمل وال�ســـوق الإعالين، حيث يت�ســـمن 
تتنـــاول  مـــادة   )29( القانـــون  م�ـــروع 
وال�ســـراطات  والإجـــراءات  ال�ســـوابط 

واجلزاءات املتعلقة بالإعالنات.

ولفت حممد بن اأحمد اإلى اأن القانون 
احلـــايل املعمـــول به )املر�ســـوم بقانون 
رقـــم 14 ل�ســـنة 1973( ب�ســـاأن تنظيـــم 

الإعالنات م�سى عليه اأكر من 40 عاًما.
واأفاد باأن القانون املقرح �ســـيمنح 
�ســـالحيات اأكـــرب للبلديـــات خا�ســـة مع 
الق�ســـائية  ال�ســـبطية  �ســـفة  وجـــود 
اأحـــكام  لتنفيـــذ  ملفت�ســـي املخالفـــات 
هذا القانون و�ســـبط املخالفات لالإزالة 
الفوريـــة لالإعالنـــات املخالفـــة متـــى ما 
تعار�ســـت مع امل�سلحة العامة اأو ت�سبب 

خطورة على مرتادي ال�سارع.

املنامـــة - حمافظـــة العا�ســـمة: 
اأطلق حمافظ العا�سمة ال�سيخ ه�سام 
بـــن عبدالرحمـــن اآل خليفـــة تطبيـــق 
الذكيـــة،  للهواتـــف  “عا�ســـمتي” 
ود�سن املوقع الإلكروين للمحافظة 
بحلتـــه اجلديـــدة، وذلـــك يف املوؤمتر 
ال�سحايف الذي اأقيم مببنى املحافظة 
بالق�سيبية بح�ســـور املن�سق املقيم 
واملمثـــل  املتحـــدة  الأمـــم  لأن�ســـطة 
املتحـــدة  الأمـــم  لربنامـــج  املقيـــم 
الإمنائـــي “UNDP” لـــدى البحرين 
اأمـــني ال�رقـــاوي، والقائـــم باأعمـــال 
للتحول  التنفيـــذي  الرئي�ـــص  نائـــب 
املعلومـــات  بهيئـــة  الإلكـــروين 

واحلكومـــة الإلكرونية زكريا اخلاجة، 
وعـــدد مـــن النـــواب وممثلـــي اأهايل 

املحافظة يف املجل�ص التن�سيقي.
بـــن  ه�ســـام  ال�ســـيخ  وقـــال 
عبدالرحمن اآل خليفة يف كلمة له خالل 
املوؤمتر اإن اخلطوة تاأتي �ســـمن خطة 
حمافظة العا�ســـمة لتحديث وتطوير 
قنـــوات توا�ســـلها مع الأهـــايل، بعد 
تزويـــد املن�ســـتني بتقنيـــات مميزة 
يف جمـــال الن�ـــر الرقمي، مبا ي�ســـاعد 
املحافظة على تعزيز قدراتها يف بناء 
ج�سور توا�ســـل مع الأهايل واخت�سار 
امل�سافات و�رعة عملية الو�سول اإلى 

املواطنني واملقيمني باملحافظة.

املنامــــة - النيابــــة العامة: �رح 
رئي�ــــص نيابــــة املحافظــــة اجلنوبيــــة 
نــــواف العو�ســــي باأن النيابــــة العامة 
قد تلقــــت بالغــــاً مــــن اإدارة مكافحه 
اجلرائم الإلكرونية مفاده قيام اأحد 
ال�ســــخا�ص بن�ــــر مقاطــــع فيديو يف 
و�سائل التوا�ســــل الجتماعي، مدعياً 
فيها اإقرار ر�ســــوم من جانب الإدارة 
العامــــة للمــــرور علــــى خــــالف الواقع 

التحقيق  النيابة  واحلقيقة. وتولــــت 
يف الواقعــــة فــــور ورود البــــالغ، ومت 
ا�ســــتجوابه بح�ســــور حماميتــــه، واأقر 
الفيديو  بت�ســــجيل مقاطــــع  بقيامــــه 
ون�رهــــا على �ســــفحته يف اأحد مواقع 
التوا�ســــل الجتماعي، واأمرت بحب�سه 
بعــــد اأن وجهــــت اإليــــه تهمة اإ�ســــاءة 
ا�ستخدام اأجهزة الت�سالت ال�سلكية 

والال�سلكية.

»تسونامي« الضرائب 
حديث ال�ســـارع هذه الأيام عن “ت�ســـونامي” ال�رائب، والتي �ســـتدخل حّيز التنفيذ قريًبا، 
مبجتمع ا�ســـتهالكي، اأنهكته القرو�ص، واملداخيل املحدودة، والغالء م�ستفحل، والذي طال كل 

�سيء، واأي �سيء.
وبعيًدا عن ال�رائب، وكيف �ســـتطبق؟ وملاذا؟ وبكم؟ فالأ�ر البحرينية  -باملجمل- مدعوة 
للنظر وبجدية تامة، ملا هو مقبل لها، فالت�ســـونامي املقبل، �ســـيثب بالأ�ســـعار عالًيا، و�سريبك 

ميزانية الأ�رة، بل الأ�رة نف�سها.
و�ســـتدفع ال�رائب الق�رية، لإعادة النظر يف الهتمامات، والأولويات، ويف املقارنة باأ�سعار 

ال�سلع، والبحث عن البدائل املنا�سبة لها. ولكن هل يكفي ذلك؟ وهل �سيفي بالغر�ص؟
 وكل املجتمعات التي ع�سفت بها موجة ال�رائب، واكبها التخبط، ببادئ الأمر، لكن �رعان 
ما اعتدلت م�ســـارات احلياة بعدها، بواقع اقت�سادي جديد، بال رتو�ص، اأو جمامالت، اأو مبالغات، 
بني هذا وذلك، وهو الواقع الزائف، والذي وب�سببه، تعاظمت الديون، وانهارت الأحالم، والأماين، 

والتطلعات.
ولذلـــك كله، يتطلب الواقع اجلديد، ا�ســـتعداًدا منطقيًّا، وحري�ًســـا، وعزوًفا عن القرا�ص 
مـــا اأمكن، بالإ�ســـافة اإلى تقنني الرفيـــه، والنفقات غري املربرة، وجدولة امل�ســـاريف، والنظر 
اإليها باأهمية، ووعي، واإدراك.  اإن املح�ســـلة النهائية من )ت�ســـونامي( ال�رائب، ل ميكن مقارنة 
تطبيقها بدول اجلوار، وباأي �ســـكل من الأ�سكال، نظًرا لفارق الدخل، وم�ستوى املعي�سة، والذي 

يحول دون النظر لالأمر كاأولوية ق�سوى، بعك�سنا نحن.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

مرام بنت عي�ســـى: �ســـوق املزارعني يف هورة عـــايل مطلع 2018

• وكيل “الزراعة” يفتتح 45 بيتا حمميا بهورة عايل	

ت�سوير: خليل اإبراهيم

كلمة ويل العهد ر�سالة ملن يريد العبث باأمننا

تعاون املواطنني ورجال الأمن عك�ض �سور البحرين احلقيقية

لن نحيد عن الثوابت الأ�سا�سية يف حماربة الإرهاب... احلايكي:

ت�ريح �سمو ويل العهد ج�سد النهج ال�سديد لقيادتنا... الكوهجي:

الق�ســـيبية - جمل�ص النواب: اأ�ســـادت النائب روؤى 
احلايكـــي مبا جـــاء يف ت�ريـــح ويل العهد نائـــب القائد 
الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�ـــص جمل�ص الوزراء �ســـاحب 
ال�ســـمو امللكي الأمري �ســـلمان بن حمـــد اآل خليفة لدى 
تروؤ�ســـه اجتماع اللجنة العليا للروات الطبيعية والأمن 

القت�سادي. 
وقالـــت “نوؤكـــد كلنـــا ك�ســـعب مـــا جـــاء يف كلمات 
�ســـموه ومـــا تخللها من م�ســـاعر واهتمام باأمن و�ســـالمة 
املواطنـــني، وبـــاأن �ســـالمتهم اأولوية وطنيـــة ل مت�ص، 
ون�ســـيد بتوجيهـــات �ســـموه بالوقوف علـــى احتياجات 

الأهايل املت�ررين من حادث انفجار بوري الإرهابي”. 

ولفتت احلايكي يف بيان اأم�ص الأول، اإلى اأن البحرين 
وبف�ســـل قيادتها الر�ســـيدة كانت ومازالت اأر�سا تنعم 
بالأمـــن والأمان برغم كل التحديـــات التي حتاول النيل 
من ا�ســـتقرارها الداخلـــي. وا�ســـتنكرت احلايكي العمل 
الإرهابـــي اخلطري، م�ســـرية اإلى اأن البحريـــن قادرة على 

مواجهة الإرهاب وحماربته والت�سدي له.
ويف ختـــام بيانهـــا، رفعـــت احلايكـــي اأ�ســـمى اآيات 
ال�سكر والتقدير لوزير الداخلية ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليفـــة ولرجال الداخلية والدفـــاع املدين ملا حتقق 
من اإجناز اأمني وتعاون وتن�سيق؛ من اأجل حماية البحرين 

الغالية ومواطنيها.

الق�ســــيبية - جمل�ص النواب: اأثنى النائب عي�سى 
الكوهجي علــــى اجلهود اجلبارة التي قــــام بها الدفاع 
املدين يف �سبيل الت�سدي للحريق النا�سب جراء انفجار 
انبوب النفط وال�ســــعي لإطفائه، م�سيدا بالوقت ذاته 
بتعاون املواطنني وم�ساندة رجال الأمن اإذ عك�ص ذلك 

التعاون والتعا�سد اأرقى �سور البحرين احلقيقية. 
كما ا�ســــتنكر النائب “العمل الإرهابي الذي �سده 
ال�ســــعب املتكاتف بتالحمه ووحدتــــه مواجها بذلك اأي 
حماولــــة للنيل مــــن مكت�ســــباته ومنجزاتــــه يف خمتلف 
املجــــالت وعلــــى كل الأ�ســــعدة “.  ونــــوه الكوهجــــي 

بت�ريح ويل العهد نائــــب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�ص جمل�ص الوزراء �ســــاحب ال�ســــمو امللكي الأمري 
�ســــلمان بن حمد اآل خليفة لدى تروؤ�ص �ســــموه اجتماع 
اللجنة العليا للروات الطبيعية والأمن القت�ســــادي، 
والذي ج�ســــد بــــكل جالء النهــــج ال�ســــديد لقيادتنا يف 
الهتمام الكبري والرعاية الفائقة باأمن و�سالمة الوطن 

واملواطنني. 
واأثنــــى الكوهجــــي علــــى جهــــود وزيــــر اخلارجيــــة 
ومنت�ســــبي جميع الأجهزة الأمنية، م�ســــيًدا بنجاح رجال 

الدفاع املدين يف اإجالء واإيواء املت�ررين. • عي�سى الكوهجي	

• روؤى احلايكي	

املزارع ح�سن جعفر لـ “$”: تركت املدر�ســـة لعيون الزراعـة

يروي املزارع البحريني ح�سن جعفر )34 
عاما( لـ “$” ق�سته مع م�روعه فيقول: 
منذ �سغري واأنا مزارع اأحب الزراعة ومفتون 
بها حتـــى اأين تركت تعليمي مـــن اأجل هذه 
الهواية. وي�سيف: والدي كان مزارعا، ولديه 
مزرعـــة يف منطقة كرانة التـــي ولدت فيها، 
وكنت اأق�سي يومي كله باملزرعة والزراعة. 
ويردف: بعد اأن باع اأبي املزرعة، اقر�ست 

من بنك التنمية، ومـــن اأبي واإخوتي، لأحقق 
طموحـــي، واأمتلك م�روعـــي اخلا�ص مبزرعة 
تنتج كل اأنواع اخل�ر والفواكه. لقد كلفني 
امل�روع من 160 اإلى 180 األف دينار، وهي 
قرو�ص، ولكني �ســـعيد، لأين اأحب الزراعة، 
و�ساأنتج يف مزرعتي اأ�سنافا جديدة بحرينية 
من اخل�سار والفواكه التي �ست�ساعدين على 

ت�سديد قرو�سي.

• ح�سن جعفر	
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•التعليم اأوردت باحثات بجامعة اخلليج العربي 	
جمموعة تو�ضيات للتعامل مع الق�ضايا 

البيئية املعا�رصة خالل م�ضاركتهن بور�ضة 
عمل نظمها املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية يف بريوت

ال�ضتغالل مبالغ �لبحث �لعلمـي باجلـامـعـات “علـى �أف�ضـل وجـه” 
مبا يحقق الأولويات الوطنية... جلنة مبجل�س التعليم العايل:

اجتمع���ت جلن���ة البح���ث العلم���ي املنبثق���ة عن 
جمل����س التعلي���م الع���ايل برئا�ض���ة اإبراهي���م جم���ال 
الها�ضمي ع�ضو جمل�س التعليم العايل، وذلك بقاعة 
الجتماعات بالأمانة العامة للمجل�س، بح�ضور اأع�ضاء 
اللجن���ة التي ت�ض���م ممثل���ن ذوي اخل���رة يف جمال 
الأبحاث من الأكادميين وكذلك من قطاع ال�ضناعة 
والأعم���ال. ومت خ���الل الجتماع درا�ض���ة املوا�ض���يع 
املحال���ة اإلى اللجنة من جان���ب املجل�س، مبا يف ذلك 
تقري���ر اأوجه ال�رصف على البحث العلمي مبوؤ�ض�ض���ات 

التعليم العايل اخلا�ضة.
واتفق���ت اللجنة على رفع عدد من التو�ض���يات 

التي ت�ضهم يف ا�ض���تغالل املبالغ املخ�ض�ضة للبحث 
العلم���ي يف موؤ�ض�ض���ات التعليم العايل على اأف�ض���ل 
وجه ومب���ا يحقق اأهداف البحث العلم���ي والأولويات 

الوطنية.
كم���ا مت ا�ض���تعرا�س وثائ���ق م�ض���اريع اخلط���ة 
التنفيذي���ة لأه���داف الإ�ض���راتيجية الوطنية للبحث 
العلم���ي واملقرحة من جانب الأمان���ة العامة، ومتت 
الإ�ض���راتيجية؛  اأه���داف  اإل���ى  بالرج���وع  درا�ض���تها 
ل�ض���مان حتقيق امل�ض���اريع هذه الأهداف، ومبا يعزز 
دور البح���ث العلمي ومكانته يف موؤ�ض�ض���ات التعليم 
الع���ايل يف مملكة البحرين، و�ض���عياً نح���و تنفيذ هذه 

املوؤ�ض�ض���ات لالأبحاث ذات اجلودة، والتي ت�ضهم يف 
معاجلة احتياجات املجتمع واململكة.

ومت التفاق على عدد من التو�ضيات املتعلقة 
بتنفيذ هذه امل�ضاريع ذات الأهمية يف الرتقاء بالأداء 

البحثي ملوؤ�ض�ض���ات التعلي���م العايل واملوؤ�ض�ض���ات 
البحثية يف اململكة.

تطوير قياد�ت مدر�ضية للنهو�ض باالأد�ء
بعد ترجمة تو�ضيات هيئة اجلودة

مدينة عي�ض���ى - وزارة الربي���ة والتعليم: 
تراأ�ضت الوكيل امل�ضاعد للتعليم العام والفني 
ب���وزارة الربي���ة والتعلي���م لطيف���ة البونوظة 
الجتماع الذي عقدته الوزارة مع وفد من هيئة 
جودة التعليم والتدريب برئا�ض���ة املدير العام 
ملراجعة اأداء املوؤ�ض�ضات التعليمية والتدريبية 
هي���ا املناعي، بح�ض���ور ع���دد من امل�ض���وؤولن 

واملخت�ضن من اجلهتن.
وبحث الجتم���اع اأوجه التن�ض���يق والتعاون 
امل�ض���رك يف جم���ال حت�ض���ن اأداء املدار����س، 
خ�ضو�ض���ا تطوير منهجي���ات دع���م املدار�س، 
وتعزيز ا�ض���تفادتها من اأف�ض���ل املمار�ض���ات 
الربوية، وتطوير دور القيادات املدر�ضية يف 
النهو�س مب�ض���تويات الأداء عر تقدمي الدعم 

وامل�ضاندة جلميع منت�ضبي املدر�ضة بعد ترجمة 
تو�ض���يات الهيئ���ة م���ن خالل خط���ط املدار�س 
الإ�ض���راتيجية والت�ضغيلية، وال�ضتعانة بها يف 

تفعيل التقييم الذاتي.

وياأت���ي ه���ذا الجتم���اع يف اإطار التوا�ض���ل 
امل�ضتمر بن الوزارة والهيئة مبا يعود بالنفع 
عل���ى امل�ض���رية التعليمي���ة، ويحق���ق اأه���داف 

امل�رصوع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

 ليلى مال �هلل

• جانب من اجتماع م�ضوؤويل وزارة الربية وهيئة اجلودة	

•  اجتمعت جلنة البحث العلمي برئا�ضة اإبراهيم الها�ضمي	

ختم �جلودة لـ“بروكالود”

25 ديناًر� لتعلم �ليابانية

�ضيادي ينال �ملاج�ضتري

�إعفاء �الأيتام من ر�ضوم �لتخرج... وملعاجلة �نقطاعات �لكهرباء 

10 �رشكات للتدقيق بالبحرين 4 منها عاملية

ع “غري مالئم”... وتقدم ترتيب جناح طلبتها بالمتحانات “ثانوية املحرق” تودِّ

ا م�ضاعدة الطلبة للتوظيف بها... املحا�ضب املقابي: عار�ضً

جتاوزت مدر�ض���ة املح���رق الثانوية للبنن 
درج���ة “غ���ري مالئ���م” بع���د اأن كان���ت عليها يف 
الدورت���ن الأول���ى والثاني���ة من تقاري���ر هيئة 
ج���ودة التعلي���م والتدريب لتح�ض���ل على درجة 
“مر�س” يف الدورة الأخرية )2015 - 2018(.

وبننَّ التقري���ر اأن تقدي���ر الفاعلية العامة 
حتقي���ق  منه���ا  مل���ررات،  مر����س  للمدر�ض���ة 
املدر�ض���ة تقدم���ا يف م�ض���توى اأدائه���ا العام يف 
معظم جمالت العمل املدر�ضي، ومن امل�ضتوى 
غري املالئم اإلى امل�ضتوى املر�ضى عموما، واإلى 
امل�ض���توى اجلي���د يف جم���ال التطور ال�ضخ�ض���ي 

للطالب والقيادة والإدارة واحلوكمة.
يف  املعلم���ن  تف���اوت  التقري���ر  واأظه���ر 
توظي���ف اإ�ض���راتيجيات تعليم وتعلم منا�ض���بة 
وا�ضتثمارهم وقت التعلم، ويف فاعلية اأ�ضاليب 
التق���ومي وال�ض���تفادة م���ن نتائجه���ا يف تلبي���ة 

احتياجات الطلبة التعليمة مبختلف فئاتهم.

وب���ننَّ التقرير تقدم ترتيب املدر�ض���ة من 
املرك���ز 28 اإل���ى 13 يف موؤ����رص ن�ض���ب النجاح يف 
المتحان���ات النهائي���ة على م�ض���توى املدرا�س 
الثانوية البالغ عددها 33 مدر�ض���ة يف الف�ض���ل 
الدرا�ض���ي الأول من العام الدرا�ض���ي املا�ض���ي 

.2017 - 2016
واأ�ض���ار التقري���ر اإل���ى اأن معظ���م الط���الب 
ي�ضاهمون بفاعلية وحما�ضة يف احلياة املدر�ضية 
مب�ض���اركتهم يف الدرو����س والرام���ج املتنوعة 
الت���ي تتوافق م���ع ميولهم ومواهبه���م كرامج 
وان�ضطة الإذاعة ال�ضباحية والك�ضافة واملجل�س 

الطالبي ومراكز الإبداع.
ولف���ت اإلى اأن املدر�ض���ة تدع���م احتياجات 
الطالب ال�ضخ�ضية بتقدمي امل�ضاعدات العينية 
كاإعفاء الأيتام من ر�ض���وم حفل التخرج وتنفيذ 
برام���ج ذات اأث���ر على كب���ري يف تعديل �ض���لوك 
الط���الب كرنام���ج ك���ن م�ض���وؤول كم���ا يحظ���ى 
الطالب الذين يعانون اأمرا�ضا مزمنة وم�ضكالت 
نف�ض���ية باهتمام اأدى اإل���ى انخراطهم يف احلياة 

املدر�ضية.
توفر املدر�ض���ة املوارد الب�رصي���ة واملادية 
للطالب من ذوي الإعاقات احلركية وال�ض���معية 
وتدجمه���م يف الرام���ج الإثرائي���ة والريا�ض���ية 

وت�ضجعهم يف امل�ضابقات والفعاليات. 
واأو�ضى التقرير �ضد النق�س 
واملادي���ة  الب�رصي���ة  امل���وارد  يف 

واملتمثل يف:
- املعلمن الأوائل لق�ض���مي 
اللغ���ة العربية وامل���واد التجارية، 
اإ�ضافة اإلى مر�ض���د اجتماعي اأول، 
واخت�ضا�ضي مركز م�ضادر التعلم.

- دورات املياه مبا يتنا�ضب واإعداد 
الط���الب مع اإخ�ض���اع املدر�ض���ة لل�ض���يانة 

الدورية ومعاجلة انقطاعات الكهرباء املتكررة. 
 ،2000 الع���ام  يف  املدر�ض���ة  وتاأ�ض�ض���ت 

وت�ض���م الطلبة من ال�ض���ف الأول حتى الثالث 
الثانوي، وت�ض���توعب 970 طالبا تقريبا، و14 

اإداريا، و3 فنين، و98 معلما.

مرك���ز  والتدري���ب  التعلي���م  ج���ودة  هيئ���ة  منح���ت 
“ب���روكالود” للتدري���ب تقدير “جي���د” يف تقرير مراجعة 
الأداء للع���ام 2017، وهو ثاين اأف�ض���ل درجة على مقيا�س 
تقيي���م اجل���ودة، وبن���اء عليه وّجه���ت الرئي����س التنفيذي 
للهيئة جواهر امل�ض���حكي ر�ضالة �ض���كر وتقدير للمعهد، 
ومنحته ختم اجلودة الف�ضي؛ تقديرا لأدائه العايل وتلبيته 

معايري الهيئة جلودة التدريب.

اأعلنت اإدارة التعليم امل�ضتمر بوزارة الربية والتعليم 
عن فتح باب الت�ض���جيل للجمهور يف امل�ض���توى الثالث من 
برنامج اللغة اليابانية، وتبلغ ر�ضوم ال�ضراك 25 دينارا.

ح�ض���ل جنل قائد خفر ال�ض���واحل العمي���د ركن بحري 
عالء عبداهلل �ض���يادي الطالب عبداهلل �ضيادي على �ضهاده 
املاج�ضتري يف اداره الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة ال�رصف 
من جامعه هايدرزفيلد بريطانيا. وتلقى �ضيادي التهاين 

والتريكات من الأهل والأ�ضدقاء بهذه املنا�ضبة.

ال�ضخري - جامعة البحرين: انطلقت يف 
جامعة البحرين حما�رصات يف جمال التدقيق 
امل���ايل، بتنظيم من كلي���ة اإدارة الأعمال يف 

جامعة البحرين.
واأ�ض���ار املحا�رص واملحا�ض���ب القانوين 
يف �رصكة املقابي لال�ضت�ض���ارات والتدريب 

والتعلي���م اأحمد حممد املقاب���ي باأن مملكة 
البحري���ن حتت�ض���ن اأك���ر م���ن 10 �رصكات 
للتدقيق منها اأربع ����رصكات عاملية، يطلق 
عليها “ال�رصكات الكبار الأربع للمحا�ض���بة”، 
عار�ض���اً على الطلبة م�ض���اعدتهم للح�ضول 
على فر�س عمل منا�ض���بة يف تلك ال�رصكات، 

خ�ضو�ض���اً املتميزي���ن منه���م واملتفّوقن 
درا�ضياً، اإ�ض���افة اإلى احل�ضول على فر�س 

للتدريب يف هذه ال�رصكات الكرى.
و�ض���تقام حما�رصة اأخ���رى لطلبة الكلية 
يف الأ�ض���بوع املقبل حول عملي���ات التزوير 

•املايل.  اأحمد حممد املقابي	

�نتخاب عميد بـ “�لتطبيقية”  تدريب  م�ضابقة بالريا�ضيات كاأ�ض رئي�ض �جلامعة 
• نظم معهد البحرين للتدريب م�ضابقة يف 	

الريا�ضيات ملتدربيه من خمتلف الأق�ضام.
• م معهد البحرين للتدريب �ضل�ضلة من الور�س 	 نظنَّ

التدريبية املتنوعة لفائدة 34 مدرباً من مدربيه.
• اأعلن الحتاد الإفريقي للريا�ضيات عن انتخاب حممود عبدالعاطي عميد البحث العلمي 	

والدرا�ضات العليا يف جامعة العلوم التطبيقية رئي�ضاً للجنة الريا�ضيات والربية يف الحتاد.
• ن فريق دائرة اخلدمات العامة يف جامعة البحرين من الفوز يف امل�ضابقة الثقافية 	 متكنَّ

للموظفن الإدارين على كاأ�س رئي�س اجلامعة، يف ن�ضختها اخلام�ضة. 

حمرر �ل�ضوؤون �ملحلية



أمن واستقرار

�سكًرا حلكومة ال�سعودية على ا�ستئناف اإمدادات النفط   
البحرينيون �رضبوا اأروع �صور الوحدة اأمام التهديد املجرم... الربملان:

اأ�ص����اد نواب مبوقف �ص����عب مملكة البحرين 
ال����ذي �����رضب اأروع �ص����ور الوح����دة والتما�ص����ك، 
والتالح����م والتع����اون، اأم����ام التهدي����د املج����رم 
با�صتهداف تفجري اأنبوب النفط يف منطقة بوري.
و�ص����كر املجل�����س حكوم����ة اململك����ة العربية 
ال�ص����عودية بقي����ادة خ����ادم احلرم����ني ال�رضيفني 
امللك �ص����لمان ب����ن عبدالعزيز اآل �ص����عود عاهل 
اململكة ال�ص����قيقة للتعاون الفوري الذي اأبدته 
اجله����ات املخت�ص����ة يف التعام����ل م����ع احل����ادث 
البلدي����ن  ب����ني  النف����ط  اإم����دادات  وا�ص����تئناف 

ال�صقيقني.

قال النائب حمد الدو�����رضي، مقدم االقرتاح 
ال����ذي وافق علي����ه 29 نائًبا اآخري����ن: منذ اأحداث 
2011 حت����ى اليوم �ص����هدت البحري����ن اأكرث من 
55 حادًثا اإرهابيًّا تهدف لزعزعة االأمن واالإ�رضار 

باملمتلكات العامة.
وق����ال النائب حممد ميالد اإن على ال�ص����عب 
اأن يلت����ف ح����ول قيادته �ص����د اأي عم����ل اإرهابي 
مرفو�س ومدان وي�ص����جب عليه وخا�ص����ة العمل 

االإرهابي يف قرية بوري.
ودع����ا النائب االأول لرئي�����س جمل�س النواب 
عل����ي الع����رادي اجله����ات املعني����ة م����ن منفذي 

القانون ورجال الداخلية وال�ص����لطات الق�صائية 
يف تطبيق اأق�ص����ى العقوبات ملنف����ذي احلادث 
البحري����ن االقت�ص����ادي  اأم����ن  ا�ص����تهدف  ال����ذي 

وال�صيا�صي.
وذكر النائب حممد اجل����ودر اأن اإيران تعمل 
عل����ى ت�ص����دير االإرهاب اإل����ى الدولة االإ�ص����المية 
والعربي����ة والعامل م�صت�ص����هًدا بامل����ادة 154 من 
الد�ص����تور االإي����راين التي تن�س عل����ى اأن من حق 
اإي����ران ت�ص����دير ثورتها وحماية امل�صت�ص����عفني 
يف االأر�س والتي متنح اإيران حق العبث ب�ص����وؤون 

الدول االأخرى.

3474 رجل اأمن �سهيًدا وم�ساًبا منذ 2011
لو�صع حد حازم للتدخالت االإيرانية واالأطماع التو�صعية

خ�ص�س جمل�س النواب جل�صته االأ�صبوعية 
ال���ذي  االإرهاب���ي  العم���ل  ملناق�ص���ة  اأم����س 
ا�ص���تهدف تفج���ري اأنب���وب النف���ط يف منطقة 
بوري والتدخالت االإيرانية ال�ص���افرة الداعمة 
لالإره���اب يف مملكة البحري���ن. ورّحل املجل�س 
بن���ود ج���دول االأعمال اإل���ى اجلل�ص���ة املقبلة. 
وقال ن���واب اإن التدخل االإيراين يف ال�ص���وؤون 
الداخلي���ة، وم���ا ثب���ت يف العم���ل االإرهابي يف 
عملية تفج���ري اأنبوب النفط موؤخ���ًرا، من دعم 
اإي���راين، وما اأ�ص���فرت عنه االأعم���ال االإرهابية 
من���ذ ب���دء االأح���داث ع���ام 2011 جن���م عنه���ا 
ا�صت�صهاد 22 من رجال االأمن واإ�صابة 3452 

م���ن رج���ال ال�رضطة حت���ى تاريخه، ي�ص���توجب 
حترًكا فاعالً على امل�صتوى اخلليجي والعربي 
والدويل، التخ���اذ كافة االإجراءات التي حتفظ 
اأمن وا�ص���تقرار البحرين، واحرتام �ص���يادتها 
وا�ص���تقالليتها حي���ال املمار�ص���ات االإيرانية 

ال�صافرة.
وطال���ب املجل����س “بو�ص���ع ح���دٍّ حا�ص���ٍم 
واالأطم���اع  االإيراني���ة  للتدخ���الت  وح���ازٍم 
التو�ص���عية واخلط���ط التاآمرية �ص���د البحرين 
ودول املنطق���ة، وم���ا وق���ع موؤخ���ًرا من خالل 
عمل عدواين من ملي�ص���يات احلوثي االإيرانية 
باليمن واملتمثل يف اإطالق �صاروخ بالي�صتي 
اإي���راين ال�ص���نع من داخ���ل االأرا�ص���ي اليمنية 

باجتاه الريا�س”.

ليلى مال اهلل
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• النائب حمد الدو�رضي ي�صجل مرافعة 	
زميله حممد معريف

كي ال يتكرر حادث بوري

ال�سوريات يزرن جامعة في�سل و“النه�سة”

نواب يقرتحون عقد قمة لروؤ�ساء الربملانات العربية

ق�سور يف احلرا�سات االأمنية على “اأنابيب عراد”

طالبوا الدول العربية باالبتعاد على جمامالت اإيران ومقاطعتها

تقع على م�صافة اأمتار عن البيوت... حمافظ املحرق:

�ص���كر النائب عبد الرحمن بوجمي���د رجال االأمن 
والدف���اع و�رضك���ة “بابك���و” الحتوائها ح���ادث بوري 

وتقليل االإ�رضار و�صاكًرا اأهايل القرية.
ودع���ا وزراء اخلارجية يف اجتماعه���م يف القاهرة 
يوم االأحد املقبل اإلى اإدانة التدخل االإيراين. وطالب 
باجتماع طارئ لروؤ�ص���اء الربملانات العربية الإي�صال 

ر�صالة �صديدة اللهجة الإيران.
واأدان النائ���ب علي بو فر�ص���ن العمل التخريبي 
موؤكًدا اأنه عّر�س حياة وممتلكات االأفراد و�صالمتهم 
للخط���ر وبث الرعب يف نفو�ص���هم واأن ه���ذا العدوان 
يكت�ص���ف الدور االإرهابي الذي يهّدد اأمن وا�ص���تقرار 
البحرين واملنطقة، م�صيًدا بتوجيهات القيادة حل�رض 
االأ�رضار واإ�صالح وتعوي�ص���ات املنازل. و�صّد النائب 

عل���ي املقلة عل���ى اأيدي رج���ال االأم���ن للقب�س على 
املجرمني وتطبيق اأق�صى العقوبات عليهم ليكونوا 

عربة لغريهم.
وق���ال النائب ان����س بوهندي: “اإن ه���دف اإيران 
ت�صدير االإرهاب بكل اأنواعه واحلادث االأخري يوؤكد اأن 

كل البحرين م�ص���تهدفة ولي�س هناك حد لالإرهاب”. 
ودعا جم���ال داوود الجتماع طارئ الحتاد الربملانات 
العربي���ة ليك���ون هناك موقف �رضي���ح واالبتعاد على 
املجام���الت في���ه ومقاطع���ة اإي���ران من قب���ل الدول 

العربية واالبتعاد عن امل�صالح الفردية مع اإيران.

ق���ام حماف���ظ املح���رق �ص���لمان ب���ن هن���دي 
واالأه���ايل بزي���ارة اإل���ى موق���ع خزان���ات واأنابيب 
الوقود الواقعة مبدينة عراد. وخالل الزيارة طماأن 
املحافظ االأهايل موؤكًدا اأن رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�ص���مو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
ا�صت�ص���عر خطورة وجود تل���ك االأنابيب واخلزانات 
من���ذ اأعوام، واأمر بنقلها اإل���ى داخل مطار البحرين 
ال���دويل حفاًظا على حياة االأه���ايل واأمنهم، وذلك 
خ���الل زيارة �ص���موه الكرمية اإلى موق���ع اخلزانات 
يف الث���اين والع�رضين من �ص���هر يناي���ر عام 2015. 
وقال املحافظ: “هناك ق�صور يف عدد احلرا�صات 

االأمني���ة التابع���ة لل�رضكة على املخ���ازن واالأنابيب 
خا�ص���ة واأنها تقع على م�ص���افة ب�صيطة ال تتعدى 

االأمتار عن امل�صاكن وامل�صاجد”.

وخ���الل اجلول���ة التفقدي���ة، اطل���ع املحافظ 
واالأه���ايل على ����رضح مف�ص���ل من قب���ل مدير عام 
�رضك���ة البحرين لوق���ود الطائ���رات )بافكو( مايك 
ع���الء  بال�رضك���ة  العملي���ات  ومدي���ر  اإندر�ص���ون، 
املرباط���ي، على ما تقوم ب���ه ال�رضكة من مترينات 
دوري���ة خلطط الط���وارئ، منوهني ب���اأن اخلزانات 
وامل�صتودع اخلا�س بها معد اإعداًدا كامالً باالأجهزة 
احلديث���ة التي يت���م عمل �ص���يانة دورية ملعدات 
ال�ص���المة به���ا، مو�ص���حني اأن العمل ج���ار لتنفيذ 
اخلطة املع���دة لنقل تلك اخلزانات واالأنابيب اإلى 

داخل املطار مع �رضكة متخ�ص�صة يف هذا املجال.

اأكد النائب خليفة الغامن اأن كل االأعمال 
االإرهابي���ة يف البحري���ن تق���ف وراءه���ا اإيران 

ب�صورة وا�صحة ومن يدعمها من الدول.
وقال النائب اأ�ص���امة اخلاج���ة اإن النظام 
االإي���راين داأب عل���ى التدخ���ل يف املنطقة ومل 
تتوقف اإيران عن دورها ال�صيئ �صد البحرين.
وب���نّي النائب حمم���د العم���ادي اأن خطة 
ا�صتبدال االأنبوب باآخر جديد ي�صرتعي �رضورة 
مراجع���ة التقني���ة يف االأنب���وب املت����رضر كي 
ال يتك���رر هذا احل���ادث. وذك���ر النائب حممد 
االأحمد اأن العم���ل االإرهابي م�ّس اأمن البحرين 
القوم���ي مطالًبا باإيق���اع اأق�ص���ى عقوبة على 
املتورطني يف هذه العملي���ة، وتنفيذ عقوبة 

الق�ص���ا�س الذي حكم فيها الق�ص���اء العادل 
يف اململك���ة. واأكد النائب حم�ص���ن البكري اأن 
الع���داء وا�ص���ح من اإي���ران ونعل���ن انها دولة 

عدوة مثل الكيان االإ�رضائيلي.

ال�ص���ورى: زارت  – جمل����س  الق�ص���يبية 
ع�ص���وات جمل�س ال�ص���ورى البحرين���ي جامعة 
املل���ك في�ص���ل التي تاأ�ص�ص���ت مبب���ادرٍة من 
موؤ�ص�صة امللك في�ص���ل اخلريية كاأول جامعٍة 
اأهلية غري ربحية باململكة العربية ال�صعودية.

واأ�صاد الوفد برئا�صة جميلة علي �صلمان 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�ص���ورى خالل 

زيارت���ه اإل���ى جمعي���ة النه�ص���ة الن�ص���ائية يف 
العا�ص���مة الريا����س بالروؤية والر�ص���الة التي 

تهدف اإليها اجلمعية.
وكانت �ص���احبة ال�ص���مو امللكي االأمرية 
مو�ص���ي بنت خالد بن عبد العزي���ز اأمني عام 
اجلمعي���ة وع���دد م���ن ع�ص���وات اجلمعي���ة يف 

ا�صتقبال وفد جمل�س ال�صورى.

تصوير: رسول الحجيري

• عبداحلميد النجار م�صتدالً مبا ن�رضته �صحيفة “البالد”	

• اأحمد قراطة وجالل املحفوظ	

• هدف اإيران ت�صدير االإرهاب بكل اأنواعه	

• املحافظ دق ناقو�س اخلطر بالعام 2008	



“الكويتية” ت�ضيف 25 طائرة 
طراز A320neo لأ�ضطولها

دبي- ال�ض���قر الذهبي: وقعت ال�ضقر الذهبي 
للطريان، املزود احل�رصي لطائرات اخلطوط الوطنية 
الكويتية، مذكرة تفاهم مع �رصكة اإيربا�ص ل�رصاء 25 
طائ���رة م���ن ط���راز A320neo. و مت التوقيع على 
مذك���رة التفاهم يف معر�ص دب���ي للطريان من قبل 
رئي����ص جمل�ص اإدارة ال�ص���قر الذهبي للطريان،حمد 
التويج���ري، والرئي�ص التنفي���ذي للعمليات العمالء 
يف �رصك���ة اإيربا�ص للطائ���رات التجارية، جون ليهي، 
اإدارة اخلط���وط اجلوي���ة  بح�ص���ور رئي����ص جمل����ص 

الوطنية، علي الفوزان. 

وزير النفط: ال مربر لعدم متديد اتفاق “اأوبك”

 قال وزير النفط، ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة، اأم�ص الثالثاء، اإنه ال يوجد ما يربر عدم 
متدي���د اتفاق خف����ص املعرو�ص النفطي املربم بني كربى الدول املنتجة للخام يف 30 نوفمرب 
اجل���اري. واأطلق الوزير ه���ذا الت�رصيح اأمام ال�ص���حافيني يف اأبوظبي على هام����ص موؤمتر لقطاع 
الطاقة. من جانبه، توقع وزير الطاقة وال�صناعة االإماراتي، �صهيل بن حممد املزروعي، ا�صتمرار 

تعايف �صوق النفط العاملية خالل العام املقبل.
وم���ن املق���رر اأن جتتمع منظمة البلدان امل�ص���درة للب���رول )اأوبك( ومنتجون غري اأع�ص���اء 
باملنظم���ة يف فيين���ا يف 30 نوفمرب اجلاري التخاذ قرار ب�ص���اأن �صيا�ص���ة اإنتاج النفط. وي�ص���تمر 

متديد خف�ص االإنتاج مبعدل 1.8 مليون برميل يومياً حتى الربع االأول من 2018.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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اقتصاد
فخرو: “الكهرباء واملاء” تبداأ تركيب 50 األف عداد ذكي 

�صت�صتبدل جميعها يف البحرين بوترية مت�صارعة

قال نائب الرئي�ص التنفيذي للتوزيعات 
وخدم���ات امل�ص���ركني يف هيئ���ة الكهرباء 
وامل���اء عدنان فخ���رو اإن الهيئة ا�ص���تبدلت 
نحو 50 األف ع���داد ذكي يف خمتلف مناطق 
البحري���ن، وذلك من اأ�ص���ل نح���و 350 األف 
م�ص���رك، واأنها با�رصت العم���ل على تركيب 

50 األف عداد اآخر.
وا�صاف فخرو اأن خطة الهيئة ا�صتبدال 
جميع عدادات الكهرباء، واأن العملية ت�ص���ري 
“بوترية مت�صارعة”، الفتاً اإلى اأنه مت تركيب 
الع���دادات الذكي���ة يف جمي���ع امل�رصوع���ات 
اجلديدة يف حني يتم اال�ص���تبدال التدريجي 

للعدادات القدمية يف املنازل واملن�صاآت.
وذك���ر فخ���رو يف ت�رصيحات ل���� “البالد” 
اأن الهيئة تقدمت بطلبية ت�ص���مل تزويدها 
بنح���و 100 األف عداد ذكي واأنه مت البدء يف 
تركي���ب الدفعة االأولى من ه���ذه العدادات 

والتي تبلغ 50 األف عداد. 
واأو�ص���ح عل���ى هام����ص اإط���الق املوقع 
االإلك���روين اجلديد للهيئة اأم�ص )الثالثاء(، 
NET M - الذكي���ة  الع���دادات  )أأن 
يف  تركيبه���ا  يج���ري  الت���ي   )TERING
الوق���ت الراه���ن �ص���تتيح عددا م���ن املزايا 
واخل�ص���ائ�ص من بينها الق���راءة التلقائية 
الأرقام اال�ص���تهالك عن بعد دون احلاجة اإلى 

زيارة قارئ العدادات اإلى املنازل.

كم���ا اأ�ص���ار فخ���رو اإل���ى اأنه ميك���ن من 
خ���الل ه���ذه الع���دادات، تفعي���ل خا�ص���ية 
قط���ع الكهرب���اء عن بع���د دون احلاج���ة اإلى 
ن���زع )الفيوز(، وغريها م���ن املميزات التي 
ت�صمل اإمكانية تركيب اأنظمة توليد الطاقة 
ال�صم�ص���ية املول���دة م���ن املن���زل وربطه���ا 
بال�ص���بكة احلكومي���ة، اإل���ى جان���ب توف���ري 
معلومات للم�ص���تهلك ت�ص���اعده يف تر�صيد 

ا�صتهالك الطاقة.
ويف معر����ص رده عن م�ص���كلة الفواتري 
املتاأخ���رة واإذا م���ا تراجع���ت ه���ذه الظاهرة 
مع ربط اقتط���اع قيمة الفواتري بح�ص���ابات 
امل�ص���ركني امل�رصفية، اأكد فخرو اأن هناك 

“جتاوب كبري” يف دفع فواتري الكهرباء.
ويف اإطار خطتها لرفع م�ص���اهمة الطاقة 
ال�صم�ص���ية يف اإجمايل اإنتاج الكهرباء، تخطط 

البحرين لل�صماح بتوليد الطاقة الكهربائية 
م���ن املن���ازل وربطه���ا بال�ص���بكة احلكومية 
للكهرب���اء، اإذ �ص���كلت جلنة وح���دة للطاقة 
امل�صتدامة التي اأعدت وثيقتني االأولى هي 
الوثيق���ة الوطنية لكفاءة الطاق���ة والثانية 
هي اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة، حيث 
ت�ص���عى اململكة لبلوغ اإنت���اج طاقة متجددة 
بن�ص���بة 5 % بحل���ول 2025 و10 % بحلول 

العام 2035.
و�ص���تتيح العدادات اجلدي���دة للبحرين 
ربط الطاقة الكهربائية املنتجة يف املنازل 
بخط���وط الطاقة احلكومية وبالتايل اإمكانية 
بيعه���ا لل�ص���بكة اأو خ�ص���مها من ا�ص���تهالك 

املنزل نف�صه.

•  عدنان فخرو	

• املوؤمتر ال�صحايف الإطالق املوقع االإلكروين	

  علي الفردان من ال�سناب�س 

املحرر االقت�سادي من ال�سناب�س 

“الكهرباء واملاء” تطلق موقعها االإلكروين اجلديد

د�صنت هيئة الكهرباء واملاء �صباح اأم�ص 
)الثالثاء( موقعها االإلكروين اجلديد، والذي 
مت م���ن خالله اإع���ادة هيكل���ة جميع االأق�ص���ام 
يف املوق���ع وت�ص���نيفها وتبويبها، لت�ص���هيل 
عملي���ة ت�ص���فح املوقع وليك���ون متوافقا مع 
جميع االأجه���زة والهواتف الذكية. وقال نائب 
التنفي���ذي للتوزيع���ات وخدم���ات  الرئي����ص 
امل�ص���ركني يف هيئة الكهرب���اء واملاء عدنان 
فخرو، اإن املوقع اجلديد �صيطلق للجمهور يف 

دي�صمرب املقبل.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن املوق���ع يق���دم جمموعة 
كب���رية من املعلومات للمواطنني واملقيمني 
باالإ�ص���افة اإلى توف���ري الو�ص���ول ال�رصيع اإلى 
خدمات احلكومة االإلكرونية اخلا�ص���ة بهيئة 
الكهرب���اء واملاء مث���ل الدفع ال�رصي���ع، الدفع 
واال�صتف�ص���ار ع���ن الفات���ورة، تق���دمي قراءة 

الع���داد، وغريها م���ن اخلدم���ات االلكرونية 
املمي���زة، كما قد مت ت�ص���ميم املوقع اجلديد 
اأي�ص���ا كاأداة اإعالمي���ة وتثقيفي���ة للمواطنني 

واملقيمني عموما.
وعلى اجلانب العملي، �صيجد امل�صركون 
معلومات مفيدة متعلقة باخلطوات املطلوبة 
عن���د االنتق���ال من اأو ال���ى منزل، التو�ص���يل 
للمباين اجلديدة، طلبات االإ�ص���افة، اإلخ. كما 
ميك���ن للمواطن���ني واملقيم���ني االطالع على 
جمي���ع مواق���ع واأوق���ات عمل مكات���ب وفروع 
الهيئ���ة واأرق���ام وقن���وات التوا�ص���ل الالزمة 

باجلمهور يف ب�صع نقرات ب�صيطة.
واأ�صار فخرو اإلى اأن الزائر �صيتعرف على 
كيفي���ة اإنت���اج الكهرب���اء وامل���اء يف اململكة، 
وكيفي���ة التوزي���ع م���ن خ���الل ال�ص���بكات كما 
�ص���يتيح ق�صم و�صائل االإعالم للزائر الو�صول 
الأخب���ار الهيئة، واإل���ى والكتيب���ات والن�رصات 

اخلا�صة بالهيئة.

وخ�ص����ص ق�صم كبري من املوقع للركيز 
عل���ى الق�ص���ايا البيئي���ة م���ن اأهمها تر�ص���يد 
ا�ص���تهالك الكهرب���اء وامل���اء باالإ�ص���افة اإلى 
حم���الت التوعي���ة ح���ول فوائد حف���ظ الطاقة 

وامل���اء ب�ص���كل اأف�ص���ل، كما �ص���يتم حتديث 
الزائر بانتظ���ام على االأحداث اجلارية ب�ص���اأن 
ه���ذا املو�ص���وع يف اململكة وب�ص���اأن التدابري 
اجلديدة والتو�ص���يات للحد من اال�ص���تهالك 

وتفادي الهدر.
ان  واملوردي���ن  لل����رصكاء  ميك���ن  كم���ا 
يج���دوا معلومات عن املناق�ص���ات، املزادات 
والعط���اءات، اإل���ى جان���ب امل�ص���اريع اجلارية 

وامل�صتقبلية للهيئة على املوقع اجلديد.
وح�صلت �رصكة الندمي لتقنية املعلومات 
)الندمي(عل���ى “جائ���زة البحري���ن للتنقي���ة” 
وذلك عن م�رصوع موقع هيئة الكهرباء واملاء. 
وقال الرئي�ص التنفيذي ل�رصكة الندمي لتقنية 
املعلومات “الندمي” عبيديل العبيديل “ياأتي 
ف���وز �رصكة الن���دمي لتقني���ة املعلومات بهذه 
اجلائزة- وهي واحدة من خم�ص، فازت باالأربع 
االأخ���رى منها �رصكات بحرينية اأي�ص���ا- مبثابة 
تاأكي���د عل���ى اأن �ص���ناعة تقني���ة املعلومات 
واالت�ص���االت البحريني���ة، متتل���ك املقومات 
االأول���ى التي بو�ص���عها اأن توؤ�ص����ص ل�ص���ناعة 
متقدم���ة يف ه���ذا املج���ال، اإذا ما ح���ازت على 
الرعاية والتوجيه والت�صجيع الذي ت�صتحقه”.

 اأ�سعار النفط ترتاجع بفعل تنامي “ال�سخري االأمريكي” 

“البور�سة”: تداول 4.59 مليون �سهم بـ581.7 األف دينار
37.3 مليون دينار اأرباح “البحرين لل�سينما” يف 9 اأ�سهر  

حتقيق 472 فل�صا ربحا لل�صهم الواحد

املنام����ة - البحري����ن لل�ص����ينما: حقق����ت �رصكة 
البحري����ن لل�ص����ينما اأرباًح����ا �ص����افية بلغ����ت 37.3 
مليون دينار لالأ�ص����هر الت�صعة االأولى من هذا العام 
واملنتهي����ة يف 30 �ص����بتمرب 2017، وذل����ك خ����الل 
اجتم����اع جمل�����ص االإدارة ال����ذي عق����د يف 13 نوفمري 
2017. وبلغ����ت االأرب����اح ال�ص����افية الت����ي حققتها 
ال�رصك����ة 37.33 مليون دينار مقارنة ب� 4.02 مليون 
دين����ار يف الفرة نف�ص����ها من ال�ص����نة املالية للعام 
املا�ص����ي 2016. كم����ا حقق����ت ال�رصكة 472 فل�ًص����ا 
ربحا لل�صهم الواحد للفرة املنتهية يف 30 �صبتمرب 
2017 مقارن����ة بقيم����ة51 فل�ًص����ا لل�ص����هم للف����رة 

نف�صها  2016. 
و�ص����هدت ال�رصكة زي����ادة يف االأرباح ال�ص����افية، 
ويرجع ذلك اإلى بيع 50 % من �صينما �صيتي �صنر 
البحري����ن بقيمة 19.5 ملي����ون دينار مم����ا اأدى اإلى 
زيادة القيمة العادلة لالأ�صهم نتيجة اإعادة التقييم 
لن�ص����بة 50 % املتبقية من اأ�ص����ول �ص����ينما �صيتي 
�صنر البحرين. وقد مت ذلك طبقاً التفاقية امل�رصوع 
امل�صرك املعلن عنه يف 27 �صبتمرب 2016، والذي 
مت احل�ص����ول عل����ى موافق����ة امل�ص����اهمني عليه يف 

االجتماع املنعقد يف 7 نوفمرب 2016. 
وبلغت االإيرادات الت�ص����غيلية لل�رصكة لالأ�ص����هر 
الت�ص����عة 2017 مبل����غ 13.25 ملي����ون دينار مقارنة 
بالع����ام املا�ص����ي، حي����ث بل����غ اإجم����ايل االإي����رادات 
الت�ص����غيلية 17.82 ملي����ون دين����ار، م�ص����جال بذلك 
����ا بن�صبة 25.65 %. وبلغت االأرباح الربعية  انخفا�صً
1.4 ملي����ون دين����ار خ����الل الرب����ع الثال����ث 2017، 
مقارن����ة بنح����و 2.6 مليون دينار �ص����جلت يف الفرة 
ذاتها العام املا�ص����ي. ويعود �ص����بب االنخفا�ص يف 

االإي����رادات الت�ص����غيلية لل�رصك����ة يف الرب����ع املنتهي 
بتاري����خ 30 �ص����بتمرب 2017 اإل����ى حتوي����ل اإيرادات 
وتكاليف Cineco 20 مبجمع ال�ص����يتي �صنر اإلى 
�رصكة منف�صلة ذات عالقة ب�رصكة البحرين لل�صينما، 
وذلك ب����دًءا من تاريخ 1 يولي����و 2017، ولهذا فاإن 
البيان امل����ايل ل�رصكة البحرين لل�ص����ينما قد �ص����جل 

حتقيق اأرباحها ال�صافية فقط لهذه الفرة.
ون����ّوه رئي�����ص جمل�����ص اإدارة �رصك����ة البحري����ن 
لل�صينما، ع�صام فخرو باإقرار جمل�ص االإدارة بتوزيع 
اأ�ص����هم منحة جمانية بن�ص����بة 25 % م����ن راأ�ص املال 
املدفوع، بع����د موافقة امل�ص����اهمني خ����الل اجتماع 
اجلمعي����ة العامة غري العادية بتاريخ 28 اأغ�ص����ط�ص 
2017، وذلك عرب احل�ص����ول على �ص����هم واحد لكل 
اأربعة اأ�ص����هم، حيث مت االتفاق على توزيع اأ�ص����هم 
املنحة البالغ عددها 16،524،690 �صهما خالل هذا 

العام. 
وقال فخرو “نفخر يف �رصكة البحرين لل�ص����ينما، 
بالنم����و املطرد ال����ذي حققناه عرب االلت����زام باأعلى 

معاي����ري اجل����ودة والرفاهية، وذلك م����ن خالل عملنا 
امل�ص����تمر نحو تطوير خدم����ات وعرو�ص تتنا�ص����ب 
م����ع رغبات الزبائن، اإلى جان����ب تزويد دور العر�ص 
املتوف����رة.  التقني����ات  باأح����دث  ل�رصكتن����ا  التابع����ة 
وتو�ص����ح نتائجنا املالية االأخرية �صعينا لال�صتمرار 
عل����ى ه����ذا النهج حت����ى نكلل ه����ذا الع����ام بالنجاح 
ونحاف����ظ عل����ى مكانتن����ا الرائدة يف قط����اع الرفيه 

بالبحرين”.
من جانب����ه، ق����ال الرئي�����ص التنفي����ذي لل�رصكة 
اأحم����د را�ص����د “جنحن����ا يف حتقي����ق ه����ذه النتائ����ج 
املذهلة من خالل تعزيز ا�ص����تثماراتنا يف امل�صاريع 
����ا واع����دة، اإ�ص����افة لقيامنا بعقد  الت����ي حتمل فر�صً
ال�����رصاكات مع �����رصكات ذات �ص����هرة وتاري����خ عريق 
ورائ����دة يف جماالتها. وتتوا�ص����ل جهودنا يف تاأمني 
مركزن����ا الريادي بقط����اع الرفي����ه وحتقيق املزيد 
من االإي����رادات واالأرباح”. ويبلغ ع����دد دور العر�ص 
التابع����ة ل�رصك����ة البحري����ن لل�ص����ينما 49 �ص����الة يف 

البحرين و47 �صالة يف دولة قطر. 

 �ص���نغافورة - روي���رز: تراجعت اأ�ص���عار 
النفط اأم�ص الثالثاء ب�ص���بب احتماالت ا�صتمرار 
يقو����ص  ال���ذي  االأمريك���ي  االإنت���اج  ارتف���اع 
تخفي�ص���ات االإنتاج التي تقودها اأوبك بهدف 

تقلي�ص املعرو�ص بال�صوق.
ويف ال�ص���اعة 0747 بتوقي���ت جرينت����ص 
�صجلت العقود االآجلة خلام برنت 62.85 دوالر 
للربميل منخف�ص���ة 31 �ص���نتا مبا يعادل 0.5 
% عن االإغالق ال�صابق. وتراجع اخلام االأمريكي 
غرب تك�ص���ا�ص الو�صيط 21 �ض���نتا اأو 0.4 % 
اإل���ى 56.55 دوالر للربميل.وتاأتي الراجعات 
بعد اأن �ص���جل كال اخلامني القيا�ص���يني اأوائل 

االأ�ص���بوع املا�ص���ي اأعل���ى م�ص���توياتهما من���ذ 
2015 لك���ن املتعامل���ني يقولون اإن ال�ص���وق 
فقدت بع�ص قوة الدفع منذ ذلك احلني.وقال 
املتعاملون اإنهم يحر�ص���ون من املراهنة على 

مزيد من االرتفاعات يف االأ�صعار.
وق���ال جري���ج مكينا كبري حمللي ال�ص���وق 
لدى اأك�ص���ي تريدر للو�صاطة يف العقود االآجلة 
“االأ�ص���عار... بداأت حتتاج اإلى توقف اأو تراجع 
عل���ى ما يبدو”.يرج���ع ذلك جزئيا اإل���ى ارتفاع 
اإنت���اج النفط االأمريكي ال���ذي زاد اأكرث من 14 
% منذ منت�ص���ف 2016 اإلى م�ص���توى قيا�صي 

بلغ 9.62 مليون برميل يوميا.

اأقف���ل  البحري���ن:  بور�ص���ة   - املنام���ة 
موؤ����رص البحري����ن الع���ام اأم����ص الثالث���اء عن���د 
وق���دره  ب�انخفا����ص   1،259.87 م�ص���توى 
3.00 نقط���ة مقارن���ة باإقفال�ه ي���وم االثنني، 
يف ح���ني اأقفل موؤ�رص البحري�ن االإ�ص���الم�ي عند 
م�ص���توى 1،031.23 ب�ارتفاع وق���دره 9.51 
نقط���ة مقارن���ة باإقفال����ه ال�ص���ابق. وت���داول 
امل�صتثمرون يف بور�صة البحرين 4.59 مليون 
�ص���هم، بقيمة اإجمالي���ة قدره���ا 581.7 األف 
دين���ار، مت تنفيذه���ا من خالل 100 �ص���فقة، 
حيث ركز امل�صتثمرون تعامالتهم على اأ�صهم 
قطاع اال�ص���تثمار والتي بلغت قيمة اأ�ص���همه 
املتداول���ة 248.45 األف دينار اأي ما ن�ص���بته 
43 % من القيمة االإجمالية للتداول وبكمية 
قدره���ا 1.56 مليون �ص���هم، مت تنفيذها من 

خالل 29 �صفقة.
وجاءت جمموعة ج���ي اف ات�ص املالية يف 
املركز االأول اإذ بلغت قيمة اأ�صهمها املتداولة 

232.85 األ���ف دين���ار اأي ما ن�ص���بته 40.03 
% اإجم���ايل قيمة االأ�ص���هم املتداولة وبكمية 
قدره���ا 1.44 مليون �ص���هم، مت تنفيذها من 
خ���الل 22 �ص���فقة.اأما املرك���ز الث���اين فكان 
لعقارات ال�ص���يف بقيم���ة قدرها 81.96 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�ص���بته 14.09 % م���ن اإجمايل 
قيم���ة االأ�ص���هم املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
391.75 األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 38 
�ص���فقة. ثم جاءت �رصكة البحرين لالت�صاالت 
)بتلكو( بقيمة قدره���ا 78.45 األف دينار اأي 
ما ن�صبته 13.49 % من اإجمايل قيمة االأ�صهم 
املتداولة وبكمية قدرها 384.14 األف �صهم، 
مت تنفيذه���ا من خالل 14 �ص���فقة. ومت يوم 
اأم�ص تداول اأ�صهم 12 �رصكة، ارتفعت اأ�صعار 
اأ�ص���هم 4 �رصكات، يف حني انخف�ص���ت اأ�صعار 
اأ�ص���هم 5 ����رصكات، وحافظت بقي���ة ال�رصكات 

على اأ�صعار اإقفاالتها ال�صابقة.

اأمل احلامد

املحرر االقت�سادي

• •ع�صام فخرو	 اأحمد را�صد	
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تر�صية 1661 مناق�صة يف 2016 بـ 1.46 مليار دينار
“املناق�سات واملزايدات” يعلن خطته اال�سرتاتيجية لـ 3 اأعوام بعد موافقة جمل�س الوزراء

جمل�ـــس  رئي�ـــس  االإ�ســـكان  وزيـــر  اأعلـــن 
املناق�سات واملزايدات با�سم احلمر عن خططه 
اال�ســـرتاتيجية لالأعوام الثالثـــة املقبلة، وذلك 
كجزء من اخلطـــة التطويرية التـــي منح جمل�س 
الوزراء موافقته عليها، بناًء على تو�سية اللجنة 
التن�ســـيقية برئا�ســـة ويل العهد نائـــب القائد 
االأعلـــى النائـــب االأول لرئي�س جمل�ـــس الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة. واأ�ســـار اإلى اأن املجل�س يف العام 2016 
تعامـــل مع اأكرث من 1600 مناق�ســـة، لي�ســـهم 
بذلك يف ت�سهيل اإجناز اأعمال بقيمة 1.46 مليار 

دينار للم�ساريع احلكومية.
وت�ســـدد موافقة جمل�س الوزراء على اخلطة 
التطويريـــة علـــى دور املجل�ـــس بدعـــم برنامج 
االإ�ســـالحات الطموحة التي تطبقها البحرين يف 
املجاالت االقت�ســـادية والتجارية واالجتماعية، 
والذي يعـــود بالنفع لي�س فقـــط على اململكة 
واأبنائها فح�ســـب؛ بل ي�ســـاهم اأي�ًســـا يف النمو 
واالزدهار امل�ســـتمر ملنطقتـــي اخلليج وال�رشق 

االأو�سط.
واأو�ســـح الوزيـــر يف لقـــاء �ســـحفي عقـــده 
املجل�ـــس اأم�ـــس الثالثاء مبقـــره اجلديـــد “اأننا 
ن�ســـعى يف املجل�ـــس للنمو والتطور با�ســـتمرار 
ومواكبـــة التغـــريات املختلفة التي ي�ســـهدها 
العـــامل، لنقـــدم اأف�ســـل مـــا ميكـــن ل�رشكائنـــا 
وعمالئنا، من خالل تب�ســـيط االإجراءات، وت�رشيع 
وتـــرية العمل، واإ�ســـفاء مزيد مـــن املرونة من 
خـــالل توظيـــف اأو�ســـع للتكنولوجيـــا يف اأعمال 
املجل�س. وهذه املوافقـــة هي خطوة اأخرى اإلى 

االأمام بالن�سبة لنا يف حتقيق هذا الهدف”. 
املجل�ـــس  يف  ملتزمـــون  “نحـــن  واأ�ســـاف 
بدعـــم برنامـــج البحرين البعيد املـــدى للقطاع 
احلكومي مـــن اأجل حتقيق التنميـــة االجتماعية 
واالقت�ســـادية التي ت�ســـعى اإليهـــا اململكة يف 

روؤيتها االقت�سادية حتى العام 2030”. 
واأكـــد اأن املجل�ـــس يتعاطـــى ب�ســـكل جدي 
مـــع كل املالحظـــات والتظلمات التـــي ترد من 
املزوديـــن واملجل�س وياأخذهـــا بجدية ويعتني 
فيهـــا عنايـــة خا�ســـة مبوجـــب مظلـــة قانـــون 

املجل�ـــس، الفًتا اإلى اأن خالل هذه امل�ســـرية مت 
التعامـــل مـــع التظلمـــات ومل تخرج مـــن حدود 
املجل�س �ســـوى ق�ســـية واحدة وهـــو ما يعك�س 
مدى اجلدية والدور الكبري وامل�سوؤولية واأي�ًسا 

االحرتافية التي يتميز بها جميع العاملني.

101 اجتماع أسبوعي في عام
واأكـــد احلمـــر حر�ـــس املجل�ـــس علـــى عقد 
جل�سات اأ�سبوعية، حيث عقد 101 اجتماع خالل 
الـــدورة ال�ساد�ســـة والتـــي متتد مـــن 6 اأكتوبر 
2015 اإلى 9 نوفمرب 2017 لالإ�رشاف على فتح 
املناق�سات واملزايدات وا�ستعرا�س ومناق�سة 
املرا�ســـالت والطلبـــات الـــواردة اإليـــه واتخاذ 
القـــرارات املنا�ســـبة ب�ســـاأنها، ح�ســـب قانـــون 
تنظيم املناق�ســـات واملزايدات وامل�سرتيات 
التنفيذيـــة  والئحتـــه  احلكوميـــة  واملبيعـــات 
والقـــرارات والتعاميم ال�ســـادرة من املجل�س. 
كمـــا وي�ســـتلم املجل�س مـــا معدلـــه 100 طلب 
اأ�ســـبوعيًّا علـــى درجـــات خمتلفة مـــن التعقيد 
ت�ســـمل طلبات طرح املناق�سات، والرت�سيات، 
واالأوامـــر التغيريية والتمديـــدات والتجديدات 
وغريهـــا.  واملزوديـــن  املورديـــن  وتظلمـــات 
واأ�سار اإلى جهود املجل�س يف ت�رشيع وترية عمل 
احلكومة وعـــدم تاأخري امل�ســـاريع التنموية من 
خالل الرد على جميع املرا�ســـالت التي ترد اإليه 
يف اأ�رشع وقت، حيث يتم الرد على ما يقارب 93 
% من هذه املرا�ســـالت خالل اأ�ســـبوعني وهذه 

تعترب ن�سبة عالية.

إطالق الموقع اإللكتروني خالل 
أسبوعين

بدورهـــا، اأو�ســـحت االأمني العـــام ملجل�س 
املناق�ســـات واملزايـــدات هيام العو�ســـي اأن 
خطـــة تطوير املجل�س للفرتة املقبلة تت�ســـمن 
هويـــة موؤ�س�ســـية جديـــدة مت ا�ســـتلهامها مـــن 
االأ�س�س القوية التي يتمتع بها املجل�س وجذوره 
الرا�سخة ومن الروؤية امل�ســـتقبلية للمملكة، اإذ 
جت�ســـد الهوية اجلديدة اأهداف اال�ســـرتاتيجية 
طويلـــة االأجـــل بـــاأن يكـــون موؤ�س�ســـة رقميـــة 
عاملية امل�ســـتوى، تعمـــل اإلى اال�ســـتفادة من 

التكنولوجيـــا املتطورة لتزويـــد عمالئه بتجربة 
رقمية تفاعلية كاملة. وبينت اأن خطط املجل�س 
ترتكز يف جوهرها على حت�ســـني اخلدمات التي 
يقدمها لعمالئه، واأعلنت عن تو�سيع نطاق هذه 
اخلدمـــات قائلة: “خالل االأ�ســـبوعني املقبلني 
�ســـنطلق موقعنـــا االلكـــرتوين اجلديـــد والذي 
�ســـيوفر م�ســـتوى جديد من االبتـــكار والكفاءة 
وال�سفافية لكي ي�ستفيد اجلميع منها بطريقة 
جتعـــل خدماتنا اأ�ســـهل واأكرث و�ســـوًحا من اأي 
وقت م�سى. فمن خالل املوقع، �ست�سبح لدينا 
نافذة رقمية – �سنتمكن من خاللها من تقدمي 
عمليـــات املجل�س اإلكرتونيا لت�ســـهيل عمليات 
البحث عن املناق�سات وت�سنيفها وعن قوائم 
املورديـــن واملقاولني املوؤهلـــني املعتمدين 
وفًقـــا للقطاعـــات املختلفة وتعزيـــز كفاءتها 
لدى االأطراف ذات ال�ســـلة. كما �سيكون هناك 
حتديثات وتقـــدمي اآخر امل�ســـتجدات يف الزمن 

احلقيقي”.  
هذا، و�ســـيتم من خـــالل اخلطـــة املذكورة 
قيمـــة  املناق�ســـات وحت�ســـيل  عـــن  االإعـــالن 
ا عن طريق املجل�س،  الوثائق املطلوبـــة مركزيًّ
ويعمل املجل�ـــس االآن على تطويـــر االآلية التي 
�ســـيتم فيها ذلك مبا ينا�ســـب جميـــع االأطراف 

وي�سهل االإجراءات عليهم.  

5299 مزودا بنظام المقاصة 
اإللكتروني

وتطّرقت العو�سي اإلى اأن املجل�س لديه يف 
نظام املقا�ســـة االإلكرتوين 5299 مزوًدا منهم 
3213 مورًدا حمليًّا )ما ن�سبته 59 % من اإجمايل 
املوردين امل�سجلني( و2176 مورًدا عامليًّا )ما 
ن�سبته 41 % من اإجمايل املوردين امل�سجلني(، 
و�ســـارك يف املناق�ســـات التي طرحها املجل�س 
يف العام املا�ســـي 1968 مقـــاول و�رشكة موؤهلة 
قام بتاأهيلهـــا املجل�س، وقـــد كان عددها اأقل 
مـــن 500 يف العـــام 2011 وزادت علـــى مـــدى 
االأعوام لتتجاوز األفي مورد م�سجل وموؤهل لدى 
املجل�س، م�سرية اإلى اأن املوردين املحليني يف 
املناق�ســـات احلكومية ميثلون مبداأنا يف زيادة 
املناق�ســـات احلكومية وينعك�ـــس على الكفاءة 
االقت�سادية، اأما املوردون العامليون فيمثلون 
الثقة التي اكت�سبها املجل�س يف دعم اال�ستثمار 

اخلارجي اإلى البحرين.
املناق�ســـات  عـــدد  اإجمـــايل  اأن  وبينـــت 
واملزايـــدات التـــي مت فتحها يف العـــام 2016 
كان 999 مناق�ســـة ومزايدة )مبعدل اأ�ســـبوعي 
 2.88 اأ�ســـبوعيًّا(، بلغت قيمتها  20 مناق�ســـة 
مليـــار دينار، وعدد العطـــاءات بلغ 5320 عطاء 
مبعـــدل 106 عطاء اأ�ســـبوعيًّا بينمـــا كانت عدد 

املناق�ســـات املر�ســـاة 1661 مناق�ســـة بقيمة 
1.46 مليار دينار. 

واأو�ســـحت اأن ت�سنيف عدد املناق�سات يف 
العام املا�سي بح�سب القطاعات، فقد ا�ستحوذ 
قطـــاع البنية التحتيـــة على 37 % مـــن اإجمايل 
املناق�ســـات املر�ســـاة يف العـــام 2016، تالها 
قطاع النفط بن�ســـبة 17 %، ثـــم قطاع الطريان 
بنحـــو 9.4 %، تبعه قطاعي التعليم وال�ســـباب 
بن�سبة 7 %، و4.5 % لقطاعي ال�سحة واالإعالم.
التـــي  احلكوميـــة  اجلهـــات  اأن  وذكـــرت 
تر�ســـية  مـــن  قيمـــة  اأكـــرب  علـــى  ا�ســـتحوذت 
�رشكـــة  كانـــت   ،2016 العـــام  املناق�ســـات يف 
طريان اخلليج بنحـــو 481 مليون دينار، ووزارة 
االإ�ســـكان بنحو 214 مليون دينـــار، و�رشكة غاز 
البحريـــن )بناغـــاز( بنحـــو 139 مليـــون دينار، 
ووزارة االأ�سغال و�ســـوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين )االأ�ســـغال( بنحـــو 130 مليون دينار، 

وهيئة الكهرباء واملاء 123 مليون دينار.
واأ�سارت اإلى اأن نحو 57 % من املناق�سات 
التي تفتح يتم تر�ســـيتها خالل االأ�سهر الثالثة 
االأولى من فتحها، ونحو 28 % ت�سرتق ما بني 3 
اإلى 6 اأ�سهر، مما يعني اأن الن�سبة االأكرب نحو 80 
% من املناق�ســـات التي يتم تر�سيتها خالل 6 
اأ�سهر من فتحها، وفيما يتعلق بالتظلمات فاإن 
معدلها ما بني 15 اإلى 20 التما�ًسا، والذي يعد 
ـــا  دليالً على ثقة املوردين يف املجل�س خ�سو�سً

اأنها جهة حمايدة.
وذكـــرت اأن املجل�ـــس يعمل بالتعـــاون مع 
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة الإيجاد االآلية 
لدعـــم املقاولـــني ال�ســـغار واملتو�ســـطني يف 
املناق�ســـات احلكومية، وذلك متا�سًيا مع قرار 
جمل�س الوزراء، مع اإعطاء اأف�ســـلية بن�سبة 10% 

للمنتجات املحلية.
موؤخـــًرا  قـــّرر  قـــد  الـــوزراء  جمل�ـــس  وكان 
بتوجيهات من �ســـاحب ال�ســـمو امللكي رئي�س 
الوزراء، تخ�ســـي�س ح�ســـة ن�ســـبتها 20 % من 
م�ســـرتيات ومناق�ســـات احلكومة للموؤ�س�ســـات 
ال�سغرية واملتو�ســـطة، كما قرر اإعطاء اأف�سلية 
لهـــذه املوؤ�س�ســـات بن�ســـبة 10 % يف مزايدات 
اجلهـــات  من�ســـاآت  داخـــل  اخلدميـــة  املرافـــق 

احلكومية. 

“طريان اخلليج” تختار “هونيويل” للطاقة لت�صغيل “الإيربا�ص”
4 اآلف غرفة الطاقة ال�صتيعابية لـ “ال�صيافة” 2020 

“التجارة” تنظم “اأف�صل املمار�صات يف نظم امل�صرتيات”

ا�ستمرار خدمات الفنادق وفق الت�سنيف وعدم تغيريها 

 مب�ساركة خرباء برنامج تطوير القانون التجاري باأمريكا 

املنامة - ال�ســـناعة والتجارة وال�سياحة: اأكد 
وزير ال�ســـناعة والتجارة وال�سياحة، زايد الزياين، 
اأن اال�ســـتثمارات يف قطـــاع ال�ســـيافة بالبحريـــن 
�ســـرتفع الطاقة اال�ستيعابية بحوايل 4 األف غرفة 
حتى عـــام 2020، منوها الوزير بنظام ت�ســـنيف 
الفنـــادق املطبـــق منذ عـــام 2015، م�ســـريا الى 
ا�ســـتمرار اخلدمـــات التي تقدمهـــا الفنادق وفق 

الت�سنيف وعدم التغيري فيها.
واأ�ســـاف الزياين اأن حكومة البحرين م�ستمرة 
يف تطوير قطاعي ال�سياحة وال�سيافة والقطاعات 
الفرعيـــة من خالل ت�ســـجيع اال�ســـتثمارات وفتح 
مناذج مبتكرة لال�ســـتثمار الفندقي، مو�سحا باأن 
اململكة جنحت يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات �سياحية 

الإن�ســـاء 15 فندقـــاً مـــن فئة 5 جنـــوم، و4 جنوم، 
ومنتجعات �ساطئية �ســـيتم االنتهاء من اإن�سائها 

خالل اخلم�س �سنوات املقبلة. 
واأو�ســـح الزياين اأن البحرين لديها حزمة من 
امل�ســـاريع التنموية الكربى والتي ت�سل قيمتها 
اإلـــى اأكـــرث مـــن 32 مليـــار دوالر، حيث ي�ســـاهم 
بع�ســـها يف دعم قطاع ال�سياحة، ومن ذلك م�رشوع 
اإن�ســـاء ج�رش ثاين يربط بني البحرين وال�ســـعودية 
وي�ســـمل �ســـبكة ال�ســـكك احلديديـــة اخلليجيـــة، 
باالإ�سافة اإلى م�رشوع تطوير مطار البحرين الدويل 
والذي من املتوقع اأن يرفع الطاقة اال�ســـتيعابية 
للمطـــار بن�ســـبة 65 % لت�ســـل اإلـــى 14 مليـــون 

م�سافر �سنوياً.

املنامة - ال�ســـناعة والتجارة وال�سياحة : نظمت 
وزارة ال�ســـناعة والتجـــارة وال�ســـياحة ممثلـــًة باإدارة 
تنمية املوؤ�س�ســـات ال�سغرية واملتو�سطة وبالتعاون 
مع برنامـــج تطوير القانـــون التجاري التابـــع لوزارة 
التجـــارة االأمريكية ور�ســـة عمل حول “تبني اأف�ســـل 
ممار�سات دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف 

تاأ�سي�س نظم امل�سرتيات.
واأكد الوكيل امل�ساعد لتنمية ال�سناعة بالوزارة 
عبدالكرمي اأحمد الرا�سد “اأن احلكومة املوقرة تبنت 
العديـــد مـــن الربامـــج والت�رشيعات التي من �ســـاأنها 
النهو�س بقطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 
ومنها على �سبيل املثال قرار جمل�س الوزراء املوقر 
رقم: 2416-06 ل�ســـنة 2017، والـــذي ين�س على 
تخ�سي�س ح�سة ن�سبتها 20 % من قيمة امل�سرتيات 

ال�ســـغرية  للموؤ�س�ســـات  احلكوميـــة  واملناق�ســـات 
واملتو�ســـطة، ون�ســـبة قدرهـــا 10 % مـــن مزايدات 
املرافق اخلدمية، االأمر الذي �سي�سهم يف تنمية هذه 
املوؤ�س�ســـات وتطوير م�ســـتواها واأدائها ب�سكل كبري 
مما �ســـينعك�س ب�ســـكل اإيجابي على ال�ســـوق املحلي 

واالقت�ساد الوطني البحريني ب�سكل عام”.
من جهته، قدمت مدير ادارة تنمية املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة �سيخة عبداهلل الفا�سل عر�ساً 
تو�ســـيحياً حول اأهمية واأهداف قرار جمل�س الوزراء، 
حيث اأ�سارت الى الدور الذي �ستلعبه وزارة ال�سناعة 
املبـــادرة  هـــذه  وال�ســـياحة يف حتقيـــق  التجـــارة  و 
من خـــالل و�ســـع اآليات التنفيـــذ، كما ا�ستعر�ســـت 
تو�ســـيات الـــوزارة ودور ممثلـــي اجلهـــات املعنية 
ذات االخت�ســـا�س. وا�ستعر�ست الور�سة يف بدايتها 

قوانني امل�ســـرتيات احلكومية احلالية للموؤ�س�ســـات 
البحريـــن، واملعوقـــات  ال�ســـغرية واملتو�ســـطة يف 
التي تواجههـــا تلك املوؤ�س�ســـات واحللول املرتقبة 
لهـــا، باالإ�ســـافة اإلـــى االإطـــار القانـــوين والتنظيمي 
ملجموعة املوؤ�س�سات ال�ســـغرية واملتو�سطة ونظام 
امل�سرتيات الفيدرايل وبرامج تنمية تلك املوؤ�س�سات 
يف الواليـــات املتحـــدة االأمريكيـــة. كمـــا اّطلع فريق 
عمل امل�ســـرتيات احلكومية امل�ســـاركني يف الور�سة 
علـــى اأف�ســـل التجـــارب والتطبيقات واملمار�ســـات 
الدوليـــة، حيث مت تبادل الـــروؤى واخلربات يف جمال 
تر�ســـيه العقـــود واملناق�ســـات احلكوميـــة، و�ســـبل 
تطوير االإجراءات ذات ال�ســـلة باالأعمال وامل�سرتيات 
احلكومية، وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س ملوؤ�س�ســـات 
القطاع اخلا�س ال�سغرية واملتو�سطة على حد �سواء.

دبــــي - طريان اخلليــــج: وقعت طريان 
اخلليج و�رشكــــة هونيويل، اتفاقية تق�ســــي 
ب�ــــرشاء الناقلــــة الوطنية لوحــــدات هونيويل 
اأ�ســــطولها  لطائــــرات  االإ�ســــافية،  للطاقــــة 
اجلديــــد املكــــّون مــــن 29 طائــــرة اإيربا�س 
هونيويــــل  �ســــتوفر  كمــــا   .320/321neo
مبوجب هذه االتفاقية اأي�ساً خدمات ال�سيانة 
واالإ�ســــالح والتجديــــد التي ت�ســــاعد طريان 
اخلليــــج التي تعترب اأحــــد عمالئها العريقني 
علــــى حتقيق قدر اأكرب مــــن التكهن بتكلفة 
ال�ســــيانة يف امل�ســــتقبل مع تقليل النفقات 
عند احلاجة اإلى خدمــــات غري متوقعة. وقال  
نائــــب الرئي�ــــس التنفيذي لطــــريان اخلليج 
وليد العلوي “نلتــــزم بكوننا �رشكة رائدة يف 
عامل �ســــناعة الطــــريان؛ االأمر الــــذي يربهن 
عليه اختيارنا لالأ�سطول احلديث من طائرات 
اإيربا�س A320neo، حيث ت�ســــمن لنا هذه 
الطائرات التي �سنزودها بوحدات هونيويل 
با�ســــتخدام  التزامنــــا  االإ�ســــافية  للطاقــــة 
اأحدث التقنيات يف طائرات اأ�ســــطولنا. نحن 
ن�ســــري على الطريــــق ال�ســــحيح، وبتوقيعنا 
علــــى اتفاقيــــة وحــــدات هونيويــــل للطاقة 
االإ�ســــافية وخدمة ال�ســــيانة امل�ساحبة لها؛ 
يت�سنى لنا الرتكيز ب�سكل اأف�سل على االأداء 

واالعتمادية التي ي�ستحقها م�سافرينا”. 
الى ذلك، قــــال مدير اأول اأعمال العمالء 

يف �رشكة “هونيويل اأيرو�ســــبي�س” امل�سنِّعة 
لهــــذه الوحــــدات، فارانــــت بانو�ســــيان “اإن 
خربتنــــا واإرثنــــا يف جمال الطــــريان يتيح لنا 
الفر�سة لتقدمي اأف�سل التقنيات واملعدات 
وخدمات الدعم املمكنة لبع�س امل�ســــغلني 
االأكرث ابتكاراً وتركيــــزاً على خدمة عمالئهم 

يف جميع اأنحاء العامل. 

كما تعترب طـــريان اخلليج من اأعرق 
عمالئنـــا، وي�ســـعدنا اختيارهـــا لوحدات 
االإ�ســـافية وخدمـــة  هونيويـــل للطاقـــة 
الأ�ســـطولها  لهـــا  امل�ســـاحبة  ال�ســـيانة 

.”A320neoاجلديد من طائرات
يذكـــر اأن وحـــدات هونيويل للطاقة 
االإ�سافية من طراز 9A-131، هي اإحدى 
القطـــع املهمـــة من املعـــدات على منت 
الطائرة؛ حيث اأنها توفر م�ســـدر الهواء 
لبدء حمركات الطائرات الرئي�سة، ف�سالً 
عن الطاقة الكهربائيـــة وتكييف الهواء 
اأثناء تواجد الطائرة على االأر�س ل�سمان 
للم�ســـافرين.  الراحـــة  درجـــات  اأق�ســـى 
وت�ستهر وحدات 9A-131 باعتماديتها 
وانخفا�س تكاليف �سيانتها طوال مدى 
ا�ســـتخدامها؛ مما يوؤدي اإلى وفرة كبرية 

يف الوقود كل عام.

 اإطــــــــــــــــالق املــــــــوقــــــــع االإلــــــــــــكــــــــــــرتوين اجلــــــــديــــــــد خـــــــــــالل اأ�ـــــســـــبـــــوعـــــني 
اأمل احلامد من خليج البحرين

59 % من اإجمايل املوردين امل�سجلني حمليون

•  زايد الزياين	



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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: جميلة جاسم محمد السعيد
االسم التجاري احلالي:  االفضل لزينة السيارات

االسم التجاري اجلديد:األفضل للتلميع

التاريخ: 13/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-177585( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

81513-1

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

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جميل حسن يعقوب يوسف

االسم التجاري احلالي: ميالنو للحديد املطاوع واالملنيوم
االسم التجاري اجلديد: ميالنو لسمكرة وصباغة السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-171601( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

27387-9

مدعي: يونس حسني محمد علي ال مبارك
مدعي عليه مدخل: الدكتور عزيز العريض

مدعي عليه مدخل: الدكتور محمد هاشم العلوي
موضوع الدعوى: تعويض عن الوفاة )خطأ أو اهمال(

املدخلني  عليهم  للمدعى  الثانية  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن  لذا 
املذكورين اعاله بأنها قد حددت جلسة 16/11/2017 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
رقم الدعوى: 02/2013/10732/2
CS3000981849 :رقم الكتاب

التاريخ: 2-11-2017
احملكمة الكبرى املدنية الثانية

املدعية: شركة حسن وحبيب ابي محمود - فرع فاين فودز
وكيل املدعي: احملامي / علي عبداهلل األيوبي

املدعى عليه األول: شركة أسواق الشرق االقصي
املدعى عليه الثاني: سلمان خليل سلمان اجلزاف

MELEYPATTU THODIYIL MOHAMMAD ALI :املدعى عليه الثالث
العنوان: مجهول

اعاله  املذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  الغرفة  املدنية  الكبرى  احملكمة  تعلن  لذا 
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة 4/12/2017 الساعة العاشرة صباحاً

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3000968034 :رقم الدعوى: 02/2017/12732/1  -  رقم الكتاب

التاريخ: 25-10-2017
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة

تبليغ باحلضور
املدعية: فاضل محمد حسن البدو

وكيل املدعي: احملامي / نبيل ناصر هاشم القصاب
املدعى عليه األول: شايلوو جورجيبو

العنوان: مجهول
صفة الدعوى: ديون

لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور اعاله 
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة 5/12/2017 الساعة العاشرة صباحاً

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3000735032 :رقم الدعوى: 02/2016/20052/9  -  رقم الكتاب

التاريخ: 8-3-2017
احملكمة الكبرى املدنية الرابعة

تبليغ باحلضور

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تيكنوكيم 
املسجلة مبوجب  و  ملالكتها حميده جعفر محمد علي خميس  للتجارة 
ذات  شركة  الى  فردية  مؤسسة  من  حتويلها  بطلب   73432 رقم  القيد 
دينار  ألف(  وعشرون  )خمسة   25000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية 
بحريني وذلك بإدخال MARK ANTHONY TOLENTINO NAPULE كشريك 

معه في السجل
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

التاريخ: 13/11/2017
اعالن بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

بواسطة  التجارية  للتسهيالت  البحرين  املستأنف/شركة 
ضد  الوداعي.  هاشم  علوي  هاشم  السيد  احملامي  وكيلها 

 SAYED WAQAS AHMAD املستأنف ضده
مبنى 278 - طريق 22 - مجمع 324 املنامة.

احلكم  اليه  انتهى  ما  بإلغاء  احلكم  أوالً:  االستئناف:  طلبات 
في جانب رفض الفوائد واصدار حكم يقضي بالزام املستأنف 

ضده بدفع الفوائد القانونية املطالب لها بالئحة الدعوى.
واملصروفات  بالرسوم  ضده  املستأنف  بالزام  احلكم  ثانيا:ً 

واالتعاب عن درجتي التقاضي.
او  شخصياً  يحضر  بأن  ضده  املستأنف  احملكمة  تعلن  لذا 
وإال ستسير  2017/12/4م  يوم  قانوناً جلسة  يحضر من ميثله 

احملكمة في حقه حضورياً، ليعلم.
رئيس محكمة االستئناف العليا املدنية الثالثة

وزارة العدل والشئون اإلسالمية
إدارة احملاكم

CS3000987741 :رقم الكتاب
احملكمة: االستئناف العليا املدنية 3
رقم االستئناف: 3/2017/02842/7

رقم الدعوى: 9/1521/2016/02
اعالن بالنشر

تقدم الينا السيدة املعلنة عبدة علي احمد علي عباس  بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي إلى السيد: عبداحملسن ميرزا حسني اسود

فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
CR2017-177735 إعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

1-113133
البرج األسود للمقاوالت

االسم التجاريرقم القيد

أرتيستا للدعاية واإلعالن2-113133

 بناء على قرار املالكة لشركة سعاد األنيقة لتصميم األياء ش.ش.و ملالكتها سعاد 
الطواهري املسجلة على قيد رقم 1-113475، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: سعاد الطواهري

RAQEEB.NSMA@GMAIL.COM:الهاتف : 33082121 )973+(   -  البريد االلكتروني

التاريخ: 6/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة

شركة سعاد األنيقة لتصميم األزياء ش.ش.و ملالكتها سعاد الطواهري
سجل جتاري رقم 113475-1

 بناء على قرار الشركاء في شركة تون تاون كيدز كلب - تضامن-، املسجلة مبوجب القيد 
رقم 65607، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / محمد جعفر محمد حسن علي ال 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: محمد جعفر محمد حسن علي ال عصفور

reliance@batelco.com.bh :الهاتف : 36700699 )973+(   -  البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة تون تاون كيدز كلب - تضامن -
سجل جتاري رقم 65607

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد عادل عبداجمليد عبداحلسني الساعاتي املالك لورشة قصر الباسط للحام 
طالبا   ،  91228 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  والفبركة  واحلدادة 
إلى   )91228-8( للتجارة  وبارد  حار  واملسمى  الفردية  املؤسسة  من   8 الفرع  حتويل 
شركة ذات مسئولية محدودة جديدة برأسمال وقدره 3000 ثالثة االف دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالي أسمائهم:
- عادل عبداجمليد عبداحلسني الساعاتي

MANUEL SELVA KUMAR SELVARRAJ -

التاريخ: 13/11/2017   -  القيد: 91228
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )177420( لسنة 2017 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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ال�شعودية: تدابري ملنع دخول االأ�شلحة االإيرانية للحوثيني
عواصم - وكاالت: 

ق���ال من���دوب اململكة العربية ال�ش���عودية لدى االأم���م املتحدة عبداهلل املعلمي اإن بالده �ش���تتخذ 
التدابري الالزمة كافة ملنع دخول االأ�ش���لحة االإيراني���ة لالنقالبيني احلوثيني يف اليمن. وطالب املعلمي 
االأمم املتحدة باإر�ش���ال مراقبني دوليني اإلى املوانئ التي ال تزال حتت �ش���يطرة امليلي�شيات احلوثية 
ملنع تهريب االأ�ش���لحة. واأكد املندوب ال�ش���عودي اأن العمل جار على تطوير خطة �شاملة ل�شمان دخول 
امل�ش���اعدات االإن�ش���انية اإلى اليمن. وطالب املعلمي االأمم املتحدة باإر�شال فريق اإلى مركز القيادة يف 
الريا�س؛ ملراجعة االإجراءات من اأجل توفري اآلية تكون اأكرث �رصامة ت�ش���اعد على و�ش���ول امل�ش���اعدات 
االإن�ش���انية ومتنع تهريب االأ�ش���لحة واالأم���وال التي تقوم اإيران باإر�ش���الها اإلى احلوثي���ني. من جانبها، 
اأكدت احلكومة اليمنية، اأم�س الثالثاء، حر�ش���ها على تعزيز التن�شيق مع قوات التحالف العربي بقيادة 
ال�ش���عودية ل�ش���مان عدم تهريب مزيد من ال�ش���واريخ االإيرانية اإلى ملي�ش���يا احلوثي.. وكررت اإدانتها 

ال�شديدة، لت�شعيد ملي�شيا احلوثي، االأخري واإطالقها �شاروخا بالي�شتيا اإيرانيا باجتاه الريا�س.
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دبي - رويترز: 
قالت دولة االإمارات العربية اأم�س 
الثالثاء اإنها �شت�ش���رتي قنابل موجهة 
بالليزر من �رصك���ة رايثيون االأمريكية 
�ش���فقة  يف  لل�ش���واريخ  امل�ش���نعة 
قيمته���ا 2.5 ملي���ار دره���م )684.4 

مليون دوالر(.
و�شكلت جمموعتا قنابل جي.بي.
ي���و - 10 وجي.بي.يو - 12 املوجهة 
باللي���زر الق�ش���م االأكرب من �ش���فقات 
بقيم���ة 3.34 ملي���ار دره���م اأعلنته���ا 

االإمارات يف معر�س دبي للطريان.
كم���ا وقع���ت االإم���ارات اتفاقات 
ل����رصاء مدفعية م���ن �رصك���ة راينميتال 
االأملاني���ة وعق���دا للنق���ل م���ع �رصك���ة 

االحتاد للطريان يف اأبوظبي.
واالإم���ارات من اأكرب ال���دول التي 
تتلقى اأ�ش���لحة اأمريكية وت�ش���ارك يف 
ح���رب اليم���ن منذ اأكرث م���ن عامني يف 
اإط���ار التحال���ف العربي ال���ذي تقوده 

ال�شعودية.

عدن - رويترز: 
قال �ش���كان اإن 6 اأ�ش���خا�س على 
االأق���ل قتل���وا اأم����س الثالث���اء عندم���ا 
انفج���رت �ش���يارة ملغومة يف مع�ش���كر 
ت�ش���تخدمه قوات اأمن حملية يف مدينة 
ع���دن بجنوب اليم���ن يف هج���وم اأعلن 
تنظي���م “داع����س” م�ش���وؤوليته عن���ه. 
واأ�شافوا اأن عددا من االأ�شخا�س منهم 
مدنيون اأ�ش���يب يف الهجوم الذي وقع 
خارج املع�شكر الذي ت�شتخدمه قوات 
اأمن حملية. وو�ش���ف ال�شهود انفجارا 
كبريا هز حي املن�شورة يف �شمال عدن 
ودمر مبن���ى واحدا عل���ى االأقل وحطم 
نواف���ذ مبنى اآخ���ر. وت�ش���اعد الدخان 
يف �ش���ماء املنطق���ة. وقال �ش���كان اإن 
انتحاريني نف���ذا الهجوم. لكن تنظيم 
“داع����س” الذي اأعلن م�ش���وؤوليته عن 
الهج���وم ق���ال اإن مفجرا واح���دا نفذه 

وعرفه با�شم اأبو هاجر العدين.

موسكو - رويترز:
الرو�ش���ية  الدف���اع  وزارة  اتهم���ت 
الوالي���ات املتح���دة ب� “التظاه���ر مبحاربة 
االإره���اب” يف ال����رصق االأو�ش���ط، ممث���ال يف 

تنظيم “داع�س”.
ونقلت و�ش���ائل اإعالم رو�شية ر�شمية 
عن الوزارة قولها، اإن “املوقف على اأر�س 
الواقع فيما يت�شل ب� “داع�س” يك�شف اأن 
اأمريكا تتظاهر مبحاربة االإرهاب يف ال�رصق 

االأو�شط”.
اجل���و  “�ش���الح  ال���وزارة  واأو�ش���حت 
االأمريك���ي ح���اول عرقل���ة �رصب���ات جوي���ة 
رو�ش���ية على “داع�س” ح���ول البوكمال يف 

�شوريا”.
وقال���ت “ه���ذه احلقائق دلي���ل دامغ 
على اأن الواليات املتحدة، يف حني تتظاهر 
بقت���ال دون هوادة �ش���د االإرهاب الدويل 
اأم���ام املجتمع الدويل، تقدم يف واقع االأمر 

غطاء لوحدات )داع�س(”.

دمشق - اف ب: 
اأم����س  ال�ش���ورية،  احلكوم���ة  اأك���دت 
الثالثاء، اأن وجود الق���وات االأمريكية واأي 
وجود ع�ش���كري اأجنبي يف �ش���وريا من دون 
موافقته���ا هو “عدوان مو�ش���وف واعتداء 
على ال�ش���يادة”. وقال م�ش���در ر�شمي من 
وزارة اخلارجي���ة يف ت�رصي���ح لوكالة االأنباء 
ال�شورية الر�ش���مية تعقيبا على ت�رصيحات 
وزي���ر الدف���اع االأمريكي جيم����س ماتي�س، 
ب�شاأن تواجد القوات االأمريكية يف �شوريا: 
“اإن اجلمهوري���ة العربية ال�ش���ورية جتدد 
التاأكيد على اأن وج���ود القوات االأمريكية 
واأي وجود ع�ش���كري اأجنبي يف �ش���وريا من 
دون موافقة احلكومة ال�شورية هو عدوان 
مو�ش���وف واعتداء على �شيادة اجلمهورية 
العربية ال�ش���ورية وانتهاك �شارخ مليثاق 
ومبادئ االأمم املتحدة”. وتابع “وا�ش���نطن 
اجله���ود  كل  الإف�ش���ال  دائم���ا  ت�ش���عى 
الإيج���اد حل لالأزمة الراهن���ة؛ بهدف تاأجيج 
التوت���رات واالأو�ش���اع يف املنطق���ة خلدمة 
للم�رصوع ال�ش���هيوين وفر�س الهيمنة على 

دول املنطقة ومقدراتها. 

االإمارات: �شفقة “قنابل 
الليزر” ب� 684 مليون دوالر

6 قتلى يف تفجري انتحاري 
ل� “داع�س” يف عدن 

رو�شيا: الواليات املتحدة 
تتظاهر مبحاربة “داع�س”

دم�شق: الوجود االأمريكي 
اعتداء على ال�شيادة

�حلريري مغرد�: �أنا باألف خري و�ساأعود للبنان خالل يومني
خادم احلرمني وويل عهده يلتقيان الراعي يف الريا�س 

ب����ط����ري����رك امل�������وارن�������ة: ال����ق����ي����ادة ال�������ش���ع���ودي���ة اأك���������دت دع���م���ه���ا ل��ب��ن��ان

والحقا، التق���ى البطريرك اللبناين االأمري حممد 
بن �ش���لمان ويل العهد ال�شعودي، وا�شتعر�شا خالل 
اللقاء العالقات االأخوية بني اململكة ولبنان، وبحثا 
ع���ددا م���ن املو�ش���وعات املتعلق���ة ب���دور خمتلف 
االأدي���ان والثقاف���ات يف تعزي���ز الت�ش���امح واالأم���ن 

واال�شتقرار يف العامل.
وح�رص اللقاء وزير الدولة ل�ش���وؤون اخلليج ثامر 

ال�شبهان.
وتوجه الراعي، عقب ذلك للقاء رئي�س احلكومة 
اللبناين امل�ش���تقيل �ش���عد احلريري يف حمل اإقامته 

بالريا�س.
االجتماع���ي  التوا�ش���ل  مواق���ع  رواد  وت���داول 
�ش���ورا للراعي وه���و جال�س اإلى جان���ب احلريري يف 

مق���ر اإقامته باململكة، وق���د بدا يف غاية ال�ش���عادة 
واالن�رصاح وهو يتبادل احلديث مع جلي�شه.

غّرد رئي�س الوزراء اللبناين امل�ش���تقيل �ش���عد 
احلري���ري، اأم����س الثالث���اء، على ح�ش���ابه على موقع 
“تويرت”، معلناً عودته للبنان خالل يومني، وموؤكداً 

اأنه “بخري”.
وج���اء يف تغريدة احلريري: “ي���ا جماعة اأنا باألف 
خري واإن �ش���اء اهلل اأنا راجع ه���ل يومني خلينا نروق، 
وعيلتي قاعدة ببلدها اململكة العربية ال�ش���عودية 
مملكة اخلري”. وبتغريدته، يعاود احلريري التوا�شل 
مع اللبنانيني عرب “تويرت”، داح�شاً ال�شائعات التي 
ن�رصه���ا البع�س حول و�ش���عه، ب�ش���بب اختفائه الأيام 
بعد اإعالنه ا�ش���تقالته احتجاجاً عل���ى تدخالت اإيران 

وبعد ك�شف خمطط الغتياله.
كم���ا يحدد احلري���ري يف تغري���دة مهلة لعودته 
اإل���ى لبنان، بعد اأن كان ق���د اأعلن فقط، يف مقابلته 
التلفزيونية االأحد، اأنه ينوي العودة قريباً لبريوت.

جتدر االإ�ش���ارة اإلى اأن احلريري اأعلن ا�شتقالته 
يف الراب���ع م���ن نوفمرب اجل���اري من الريا����س، االأمر 

الذي اأثار ردود اأفعال قوية على ال�شاحة اللبنانية.
م���ن جانب���ه، قال بطري���رك املوارنة، اإن���ه يوؤيد 
االأ�ش���باب التي دفعت �ش���عد احلريري لال�ش���تقالة 
من رئا�ش���ة احلكومة اللبنانية. واأ�شاف خالل زيارته 
للريا�س اأن القيادة ال�شعودية اأكدت دعمها للبنان.

وكان البطريرك مار ب�ش���ارة بطر�س الراعي قد 
و�شل م�شاء االثنني اإلى الريا�س يف زيارة تاريخية.

وتوق���ف االإع���الم اللبن���اين اأي�ش���ا عن���د اأهمية 
الزي���ارة. وكتب���ت �ش���حيفة “النه���ار” اللبنانية اأن 
الزيارة ت�شكل “موؤ�رصا قويا بارزا لتغرّيات حتديثية 
هائلة ت�ش���هدها اململكة يف كل املج���االت، كما من 
اعرتاف اأعلى مرجعية ا�شالمية بدور مميز مل�شيحيي 
لبن���ان يف اط���ار ال�ش���عي الى ت�ش���ييق امل�ش���افات 
ب���ني امل�ش���يحيني وامل�ش���لمني يف الع���امل اأجم���ع”. 
واعت���ربت اأن دعوة الراعي الى الريا�س “ال �ش���ابق 
لها منذ ن�ش���وء اال�شالم”. واأوردت �شحيفة “لوريان 
لوج���ور” الناطق���ة بالفرن�ش���ية اأن “وجود م�ش���وؤول 
ديني م�شيحي يف ال�ش���عودية، للمرة االأولى، ي�شكل 
حدث���اً غري م�ش���بوق للحوار ب���ني االأدي���ان والعي�س 

امل�شرتك”.

• خادم احلرمني يلتقي الراعي يف الريا�س )وا�س(	

الرياض - وكاالت: 

�سعود يف  �آل  �سلمان بن عبد�لعزيز  �مللك  �ل�سعودي  �لعاهل  �ل�سريفني  ��ستقبل خادم �حلرمني 

�لر�عي  �للبناين مار ب�سارة بطر�س  �لبطريرك  �لثالثاء،  �أم�س  �لريا�س  �ليمامة يف  مكتبه بق�سر 

�ل�سعودية )و��س(، جرى خالل  �ملارونيني. وح�سب وكالة �لأنباء  �أنطاكيا و�سائر �مل�سرق  بطريرك 

خمتلف  دور  �أهمية  على  و�لتاأكيد  ولبنان،  �ململكة  بني  �لأخوية  �لعالقات  ��ستعر��س  �ل�ستقبال، 

و�ل�سالم  �لأم��ن  و�لإره���اب وحتقيق  و�لتطرف  �لعنف  ونبذ  �لت�سامح  تعزيز  و�لثقافات يف  �لأدي��ان 

ل�سعوب �ملنطقة و�لعامل.

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 جدد اأمري قطر ال�ش���يخ متيم بن حمد مت�شك 
بالده ب�شيا�ش���تها اخلارجية، فزع���م يف كلمة اأمام 
جمل�س ال�ش���ورى اأن االأزمة احلالية التي تعي�ش���ها 
الدوحة كان تاأثريها موؤقتا على االقت�شاد وباقي 

مناحي احلياة يف الدولة.
وت�رصيحات اأمري قطر ت�شاف اإلى اأخرى لوزير 
اخلارجية القطري حممد ب���ن عبدالرحمن اآل ثاين، 
الذي جدد تاأكي���د متانة العالقة مع اإيران، وانتقد 
اأداء جمل�س التعاون اخلليجي، ليبقى موقف قطر 

بعيدا عن م�شار حل اأزمتها.
و�ش���جل الدوحة يف دعم االإرهاب بات معروفا 
وموثق���ا، ومل يع���د خافي���ا م���ا قام���ت وتق���وم به 
الدوح���ة من اإيواء الأع�ش���اء التنظيمات امل�ش���نفة 
دولي���ا اإرهابية، فبالرغم من كون قطر ع�ش���وا يف 
املعاهدات الدولي���ة واالإقليمية الداعية ملكافحة 
االإره���اب. اإال اأن احلكوم���ة القطري���ة اأخلت وتخل 

بتلك املعاهدات كعادتها.
كما اأن الدوحة اأ�ش���بحت املالذ االآمن للعديد 
من املطلوبني لدى دولهم يف ق�ش���ايا على �شلة 

باالإرهاب.
ويف كلمت���ه اأمام جمل����س ال�ش���ورى القطري، 
مل يق���دم ال�ش���يخ متي���م جدي���دا يف مواقفه جتاه 
ال���دول الداعية ملكافحة االإرهاب، مرتديا كعادته 
ث���وب املظلومية عرب االإلق���اء بالالئمة على الدول 
العربي���ة الداعي���ة ملكافحة االإرهاب )ال�ش���عودية 
واالإم���ارات والبحري���ن وم�رص( يف ا�ش���تمرار االأزمة 

التي تعي�شها بالده.
ويبدو اأن ال�ش���يخ متيم ويف خ�شم حديثه عن 

تالحم �ش���عبه ن�ش���ي اأو تنا�ش���ى اأبناء هذا ال�شعب 
الذين جردتهم ال�ش���لطات القطرية من جن�شيتهم 

ملجرد اأنهم يعار�شون �شيا�شاته.
واإذا كان يته���م ال���دول الداعي���ة ملكافح���ة 
االإرهاب بالتدخل يف �ش���وؤون بالده الداخلية، فاإن 
ال�شيخ متيم ين�شى مرة اأخرى من يتدخل يف ال�شاأن 
الداخلي للدول االأخ���رى، بل ويوثق عالقات بالده 
باإيران التي تن�شب العداء لدول املنطقة وتهدد 

اأمنها.
ويحاول اأمري قطر اإيهام م�ش���تمعيه بالتاأكيد 
عل���ى اأن االأزم���ة الت���ي تعي�ش���ها ب���الده ب�ش���بب 
�شيا�ش���تها، كان تاأثريه���ا موؤقتا على االقت�ش���اد 
القطري، وه���و اأمر تنفيه التقاري���ر الدولية بهذا 

ال�شاأن.
فبح�ش���ب تقري���ر لوكال���ة موديز للت�ش���نيف 
االئتم���اين، ف���اإن قطر ا�ش���تنفدت ما يق���ارب 40 

ملي���ار دوالر، اأي م���ا يع���ادل 23 % م���ن ناجته���ا 
املحل���ي، لدع���م اقت�ش���ادها يف اأول �ش���هرين من 

بداية االأزمة.
واأ�ش���افت الوكال���ة اأن قطر تواج���ه تكاليف 
اقت�ش���ادية ومالي���ة واجتماعي���ة كبرية، �ش���توؤثر 
ب�ش���كل كب���ري يف قطاع���ات ع���دة، مث���ل التج���ارة 

وال�شياحة وامل�شارف.
ال�ش���يخ متيم ويف ختام كلمته، ارتدى بح�شب 
كثريي���ن ثوب املنظ���ر متحدثا ع���ن دور بالده يف 
االإ�شهام بحل ق�شايا و�رصاعات املنطقة وخارجها 
و�ش���وال اإلى ميامنار، اإال اأن معظم تلك ال�رصاعات 
ووفق���ا لتقاري���ر دولية مل تكن لت�ش���تعل وتطول 

لوال الدعم القطري للميلي�شيات امل�شلحة فيها.
ه���ذا اإ�ش���افة للتق���ارب املتزايد ب���ني قطر 
واإي���ران التي ت�ش���فها الدوحة بالدول���ة ال�رصيفة، 
وهو ما لعب دورا رئي�شا يف تاأجيج تلك ال�رصاعات.

اإيران تغرق اأ�شواق قطر قطر.. اإلصرار على المضي خارج إطار الحل
مبواد فا�شدة 

دبي - العربية.نت: 

ذكرت و�ش���ائل اإعالم اإيرانية اأن �ش���ادرات 
اإي���ران اإلى قط���ر توقف���ت جزئياً ب�ش���بب اإغراق 
التج���ار االإيراني���ني االأ�ش���واق القطري���ة مب���واد 
ومنتجات فا�شدة وتالفة وزيادة عمليات الن�شب 
واالحتي���ال واالختال����س وال�رصق���ة. ونقلت وكالة 
االأنباء االإيرانية الر�شمية “اإرنا” عن ر�شا بديعي 
فرد، مدير مطار �شرياز )مركز حمافظة فار�س(، 
اأن الت�ش���دير توقف جزئيا؛ الأن تغليف الب�شائع 
امل�ش���حونة اإلى قطر كالفواكه واخل�ش���ار كانت 
بطريق���ة غري منا�ش���بة جداً اإذ كان���ت اخل�رصاوات 
حتتوي عل���ى الوحل وق���د و�ش���عت يف علب من 
الكرتون”. واأكد املدير العام ملطار �شرياز الذي 
يعترب نقطة انطالق ت�ش���دير الب�ش���ائع االإيرانية 
اإلى قطر، اأن ال�ش���لطات اأوقفت عمليات ال�شحن 
التي و�ش���فها ب� “االحتيال”، م�شددا على اأنه اإذا 
ا�ش���تمرت اإيران به���ذه الطريقة فاإنها �ش���تفقد 
�ش���وق قطر”. وذك���رت وكال���ة االأنب���اء االإيرانية 
اأن وزارة ال�ش���حة القطري���ة اأعلن���ت اأن الفواك���ه 
امل�ش���درة م���ن اإيران ذات من�ش���اأ كيم���اوي. كما 
يتم �ش���حن الب�ش���ائع بوا�ش���طة الطريان املدين 
ودون اأية رقابة”. وبح�شب و�شائل اإعالم اإيرانية، 
ب���داأ االيرانيون منذ ا�ش���تغالل ال�ش���وق القطرية 
م���ع بداي���ة املقاطعة العربية �ش���دها بت�ش���دير 
املنتج���ات الفاق���دة ملعايري اجلودة والب�ش���ائع 
ذات التغلي���ف غري ال�ش���حي وامل���واد الغذائية 
التالف���ة وال�ش���امة مما عرقل عمليات الت�ش���دير 

اإلى قطر.

• اأمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد	
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عدت والعود أحمد
حني يغيب �س���مو رئي�س الوزراء الأمري 
خليفة ب���ن �س���لمان حفظه اهلل ورع���اه مرة 
كل �س���نة عن اأر�س الوط���ن، يغادر ورغبته 
يف البق���اء اأكرث، لك���ن العم���ل واللتزامات 
الدولي���ة تتطلب من���ه مثل ه���ذه الزيارات 
التي توطد عالقة البحري���ن بالدول، وحني 
يعود �س���موه ت�س���عر بالأمان يف ظل تواجده 
على اأر����س الوط���ن، رغم ح�س���وره الدائم 
معك حتى خ���الل غيابه فهو احلا����ر دائماً 
لكن ما اأعنيه هنا هو اأن وجود �س���موه بيننا 
و�س���عورك باأنك على مقربة من���ه له مغزاه، 
فقد عودنا �س���موه ال�س���عور بالأم���ان اأكرث 
وطعم ال�س���تقرار، قد يعود هذا الإح�سا�س 
لدى املواط���ن البحريني لأكرث من �س���بب، 
والدلي���ل على ذل���ك اأنه خالل ف���رة غياب 
�س���موه ظ���ل ل�س���ان املواط���ن ي�س���األ عن 
عودة �س���موه، فكلما ت�س���ادف اأحداً ي�ساألك 
عن موعد عودة �س���موه، وله���ذا قلت، اأكرث 
م���ن �س���بب ويف املقدمة اأنه خ���الل املراحل 
احلرجة الت���ي كانت فيها البحرين تتعر�س 
للتحديات واملحن كان �سموه املبادر دائماً 

بل���م ال�س���فوف واحت�س���ان املواطن حتت 
�سقف الأمن والأمان، وهناك �سبب اآخر وهو 
اأن �سموه حري�س دائما على متابعة �سوؤون 
املواطنني واطمئنانه عليهم وزرع ال�سعور 
بالأمن وال�ستقرار و�سط خماوف العوا�سف 
الت���ي تهب، له���ذا كثرياً م���ا كان املواطن 
اأول ما ي�ساأل عن �سموه ويعلم بوجوده بني 

ال�سفوف ي�سعر بالطماأنينة. 
م���ن هن���ا تب���دو ع���ودة �س���مو رئي����س 
ال���وزراء لأر����س الوط���ن مهم���ة لر�س���يخ 
ال�سعور بالأمن وال�ستقرار، فخالل احلادث 
الإجرام���ي الإرهاب���ي الذي متث���ل يف تفجري 
اأنابيب النفط، اأول ما �س���األ املواطنون عن 
عودة �س���مو رئي�س الوزراء ليتولى املتابعة 
والهتم���ام ب���ل زرع الثق���ة يف النفو�س من 
خ���الل دوره الفع���ال والعمل���ي يف املتابعة 
واحلر�س على ك�س���ف اجلناة وحما�سبتهم، 
مل يفتقد املواطن ح�س���ور �س���موه يف مثل 
ه���ذه املواقف خالل غياب���ه ولكن املواطن 
وب�س���عوره الغريزي كان يبح���ث خالل هذه 
احلادث���ة الإجرامية ع���ن الثق���ة والطماأنينة 

على ا�س���تقرار البلد وثروت���ه الوطنية التي 
مل ي���راع الإرهابي���ون اأنه���م يحرق���ون لقمة 

عي�سهم وعي�س اأهاليهم واأ�رهم.
له���ذا كل���ه تب���دو ع���ودة �س���مو رئي�س 
الوزراء من رحلته امليمونة التي ا�ستغرقت 
ب�س���عة اأيام عودة الثقة وال�س���عور بالأمان 
وهذا له مغزاه منذ اأيام املحنة الدمرة التي 
مرت فيها البحرين عام 2011، اإذ ارتبطت 
البحري���ن من���ذ ذلك الي���وم ارتباط���اً وثيقاً 
ب�س���موه ح���ني زرع ال�س���تقرار يف النفو�س 
واإجراءات���ه  احلا�س���مة  وقرارات���ه  مبواقف���ه 
ال�س���لبة التي اأعادت للبحرين ا�س���تقرارها 
الدائ���م، م���ن هن���ا �س���ار املواط���ن مرتبطاً 
ب�س���موه خ�سو�س���ا وق���ت وق���وع الأح���داث 
واأعم���ال الإج���رام لأنه اعتاد على ا�س���تعادة 
الثق���ة ب���ل ا�س���تلهامها من مواقف �س���موه 
ال�س���لبة احلازمة، لهذا كل���ه اأقول عدت يا 

خليفة والعود اأحمد.

تنويرة:
 لن ترى النجوم مادمت ل تنظر لل�سماء. 

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

الزيارة امليدانية التي قامت بها 
جلنة التحقي���ق النيابية كانت خطوة 
موفقة واإن جاءت متاأخرة، الهدف من 
ت�سكيل اللجنة كما اأعلن هو الوقوف 
على اخلدمات ال�س���حية املقدمة يف 
ثالثة مراكز �س���حية فقط هي الرفاع 
واملح���رق والبدي���ع، كن���ا نتمن���ى لو 
اأّن زي���ارة الإخ���وة الن���واب متت منذ 
�سنوات من الآن، فالذي لي�س خافيا 
اأن املراكز ال�س���حية تعاين نق�سا يف 
اأق�سام حمددة كاملخترب وال�سيدلية 
الطبي  والك�س���ف  الطوارئ  وحجرات 

وعيادات الأ�سنان وغريها.
املالحظ���ات التي متكنت اللجنة 
النيابي���ة من الو�س���ول له���ا ل تقلل 
املبذول���ة  الكب���رية  اجله���ود  اأب���دا 
م���ن الك���وادر الطبية والتمري�س���ية 
باملراك���ز املذكورة، فاملو�س���وعية 
تقت�س���ي من���ا الق���ول اإّن م���ا يقدمه 
العاملون يف جميع املراكز ال�س���حية 
هو حم���ل تقدير، بل يف���وق التحمل 
نظرا لأعداد املراجعني من املر�سى 

طوال اأيام الأ�سبوع.
 واأم���ام تكد����س املر�س���ى على 
اأق�سام بذاتها كاملخترب وال�سيدلية 
ف�س���ل البع�س احل�س���ور يف الفرة 
امل�س���ائية رغم ما يتكبدونه من عناء 
وم�سقة ذلك اأن اأوقات النتظار رمبا 
ت�س���ل اإلى �س���اعة اأو اأكرث، ومن هنا 
كان بودنا لو اأن امل�س���وؤولني بوزارة 
ال�س���حة عمل���وا على م�س���اعفة عدد 

العاملني يف الأق�سام امل�سار اإليها. 
يب���دو يل اأّن الأزم���ة يف املراك���ز 
كق�س���م  غريه���ا  ورمب���ا  ال�س���حية 
ال�س���لمانية الطبّي  الطوارئ مبرك���ز 
امل�س���األة  اإل���ى  معظمه���ا  يف  تع���ود 
الإدارية البحتة، ونعن���ي اأنه لبّد من 
منح املدي���ر الإداري باملركز املزيد 
م���ن ال�س���الحيات ملعاجل���ة اأي خلل 
اأو م�س���كلة طارئ���ة، فلي����س منطقيا 
اأن يرفع املدير الإداري كل ق�س���ية 

مهما كانت اأهميتها اإلى الوزارة.
اإّن اأح���د املراك���ز التي �س���ملتها 
زي���ارة اللجن���ة النيابي���ة ه���و مرك���ز 
البدي���ع ال�س���حّي، و�س���هد تعديالت 
وتو�سعة على مدى الأعوام ال�سالفة، 
فاملركز مت افتتاحه قبل 35 �س���نة، 
وعل���ى م���دى ال�س���نوات الفائتة مت 
الت���ي  امل�س���كلة  اأّن  بي���د  حتديث���ه 
يواجهها هي ال�سغط ال�سديد نتيجة 
تزايد ال�سكان وطبقا لتقدير الوزارة 
فاإّن امل�سجلني على املركز يفوقون 
وللتخفي���ف  ال�س���تيعابية،  طاقت���ه 
من تكد�س املر�س���ى قامت الوزارة 
بفتح عيادة البديع ال�ساحلية ومركز 
ال�س���يخ جاب���ر ال�س���باح مم���ا خف���ف 
ال�سغط بن�سبة كبرية، والذي يتمناه 
املراجعون هو اإجراء تو�سعة ليواكب 

احتياجات املنطقة. 

جهود مشكورة 
ولكن!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

مازالت بع�س ال�ركات واملوؤ�س�سات 
اخلا�س����ة على اختالف م�سمياتها تتجاوز 
قان����ون امل����رور، وت�س����تهر ب����ه باملعنى 
الكام����ل للكلمة، وتعتق����د اأن الربحية اأو 
النج����اح لن يزده����ر اإل بالل����ف والدوران 
واملكائ����د التي ل حد لها، وو�س����ل الأمر 
يف هذه املوؤ�س�سات اإلى تخ�سي�س عامل 
اآ�سيوي ل�س����ياقة “�ساحنة �سغرية” وهو 
ل ميلك رخ�سة لهذا النوع من ال�سيارات، 
واإمنا رخ�س����ة �سيارة “�س����الون” عادية، 
وت�س����بب اأحدهم يف حادث مروري لبنتي 
يوم الأحد الفائت عندما �س����ار يف الجتاه 
املعاك�س ب�س����احنته وخ����رج عليها فجاأة 
وا�س����طدم ب�س����يارة والدتها التي كانت 

ت�س����تقلها م�س����ببا تلفيات كب����رية، ومن 
الرج����ل  الأول����ى للح����ادث كان  اللحظ����ة 
مرتبكا وخائفا من �سيء ما، وبعد ذهابنا 
اإل����ى اإدارة امل����رور ات�س����ح اأن “الأخ  م����ا 
عنده لي�س����ن ثقي����ل” والطام����ة الكربى 
الت����ي اأ�س����غلتني كث����ريا وجعلتني كمن 
لدغ����ه عق����رب، اأن �ص����ديق املتورط يف 
احلادث عر�س علينا �را مبلغا من املال 
نظ����ري التنازل ع����ن الق�س����ية واأين... يف 

مبنى اإدارة املرور!
هلل احلمد القانون اأخذ جمراه ون�سكر 
اإدارة امل����رور عل����ى العم����ل يف خمتل����ف 
املواق����ع وتطوي����ر ال�س����المة املروري����ة، 
ولك����ن نطالب اجله����ات الر�س����مية ذات 

العالقة باإعالن احلرب على املوؤ�س�س����ات 
وال�����ركات الت����ي تلع����ب دورا خطريا يف 
ق�س����ية توظي����ف الآ�س����يويني وفر�����س 
العم����ل اجلربي عليهم، فمنهم من يعمل 
�سائقا ل�ساحنة وهو ل ميلك رخ�سة مثل 
“�ساحبنا” املتورط يف احلادث، واأنا على 
يقني باأن �س����وارعنا مليئة باأمثال هوؤلء 
املخالفني ومن ال�سهل ر�سدهم واتخاذ 
الإجراءات القانونية �سدهم حفاظا على 
ال�س����المة املرورية، وكم����ا نعرف اأن هذه 
امل�سكلة جزء من امل�سكلة الأم، والظاهرة 
غري العادية، واأق����ول اأحيانا اإنها معقدة 
ج����دا وتن����ذر بالتخري����ب والتدمري وهي 
ظاهرة “العمالة الآ�س����يوية” املنت�رة يف 

الأحياء والفرجان، فال�سائق الذي ت�سبب 
يف احل����ادث - ول����ول لط����ف اهلل بابنتي 
حل����دث م����ا ل يحم����د عقباه - ي�س����كن يف 
“خان للعزاب” بالقرب من منزلنا مبدينة 
عي�س����ى، وه����وؤلء املتكد�س����ون يف حجرة 
اأو حجرت����ني ويحتل����ون م����ن كل “فريج” 
ركنا يت�سببون ب�س����فة م�ستمرة بق�سايا 
اأخالقية واأمنية وغريها، وهناك �سبهات 
حت����وم حول كل من يقط����ن هذه الأوكار. 
لقد احتلت هذه امل�سكلة املكانة الأولى 
يف املجتم����ع ب����ني الكثري من امل�س����اكل 
ونعي����د قولنا م����رة ثانية... اأر�س����دونا يا 
م�س����وؤولني اإلى الطري����ق الأخري واأعطونا 

اأحكامكم ال�سحيحة.

مؤسسات تخالف القانون 
بالتالعب “برخص السياقة”

لبد لنا من تفح�س حقيقة ا�ستغالل اإيران 
الق�سية الفل�سطينية، من اأجل حتقيق م�روعها 
مب�س���اعدة  والإقليم���ي،  والطائف���ي  العرق���ي 
بع����س الأنظم���ة العربي���ة، ومب�س���اعدة بع�س 
الأح���زاب والتيارات ال�سيا�س���ية مث���ل الإخوان 
امل�س���لمني واحلوثي���ني وح���زب اهلل والأحزاب 
الطائفي���ة العميل���ة بالع���راق وبع����س مناطق 
اخللي���ج العرب���ي، فعندم���ا اأتى خمين���ي مب�را 
بث���ورة تكفريي���ة طائفية عرقي���ة، كان هدف 

ثورته �س���لخ الع���رب عن انتمائه���م وهويتهم 
اإحلاقه���م  وحماول���ة  الوطني���ة،  وثقافته���م 
ب�س���لطته ووليته وتبعيته املطلقة، كما فعل 
من قبل بن لدن والإرهابي الداع�س���ي اأبوقرب 
البغ���دادي، وه���و هدف خبيث ووق���ح، فتبعية 
البع�س تعني وجود خالي���ا وطوائف وجماعات 
تعي�س بوطن غري خا�س���عة �سيا�سيا وجغرافيا 
له، وبالتايل فاإن �س���لطته الدينية �سيكون لها 

وجود يف هذه الدول وهذه الأرا�سي.

اإن هدفه ا�سطدم بالولء الوطني لل�سيعة 
وال�سنة العرب، الذين رف�سوا �سلطته الدينية 
ورف�س���وا اأن يكون���وا تابع���ني لغ���ري الع���رب، 
وامله���م اأن���ه يف �س���بيل حتقيق ه���ذا الهدف، 
واإقن���اع ال�س���يعة الع���رب الوطني���ني بقب���ول 
�س���لطة اخلميني الدينية وال�سيا�س���ية وقبلها 
ال�س���لطة العرقية للفر�س على العرب، ركزت 
دعاي���ة الثورة التكفريية من قنوات و�س���حف 
وت�ريحات ومهرجانات، على اأن ق�سية الثورة 

التكفريية الأ�سا�سية هي الق�سية الفل�سطينية 
والدف���اع ع���ن الفل�س���طينيني وحتري���ر كامل 
الأرا�سي الفل�س���طينية، ومن اأجل هذا امتالأت 
الت�ريح���ات الإيرانية الر�س���مية طوال ثالثني 
عاماً بالتهديدات والوعيد بحرق اإ�رائيل ومن 
ي�س���اندها دفاعاً عن القد�س، حتى تعلق الراأي 
الع���ام العربي والإ�س���المي بكل ما ه���و اإيراين، 
واأ�س���بحت اإيران مثالً للق���وة والأمل يف حترير 

فل�سطني وحرق اإ�رائيل!.

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

»املتحدث الر�سمي«، كان عنوانا 
لور�س���ة عمل غاية يف املنفعة واملتعة 
اأعدتها جمعية ال�س���حفيني، وكان يل 
�رف امل�س���اركة فيها منذ اأيام قليلة، 
وتناول���ت هذه الور�س���ة تعريف ودور 
ومهارات واأهمية املتحدث الر�س���مي، 
�س���واء كان متحدثا با�س���م �س���خ�س اأو 
هيئ���ة اأو وزارة اأو �رك���ة اأو غري ذلك، 
وا�س���تمعت مل�س���اهمات رائع���ة م���ن 
امل�س���اركني يف الور�سة حول مهارات 
الت���ي  واأدوات���ه  الر�س���مي  املتح���دث 
جتعل���ه وجتعل من يتح���دث عنه حمل 
احرام وتقدير من الذين ي�س���تمعون 
اإليه، �س���واء كانوا اإعالميني اأو جمهورا 

عاديا.
ومن اأهم هذه املهارات والأدوات 
بطبيع���ة احل���ال امتالك اللغ���ة اجليدة 
والثقاف���ة الوا�س���عة وطالقة الل�س���ان 
والتوافق بني لغة اجل�س���د وما يتفوه 
به من اآراء، اإلى جان���ب الثقة بالنف�س 
والثب���ات النفع���ايل ال���ذي مينعه من 
ال�ص���قوط اأمام اجلمه���ور واملتنمرين 
ال�س���اعني اإلى ا�س���تدراجه �س���عيا اإلى 
الإ�س���اءة اإلى املوؤ�س�س���ة اأو ال�س���خ�س 

الذي يتحدث با�سمه.
ولكن اأهم ما مت ا�ستعرا�سه خالل 
هذه الور�س���ة ����رورة اأن يك���ون لكل 
موؤ�س�س���ة اأو هيئ���ة اأو وزارة متح���دث 
ر�س���مي، لأن وجود املتحدث الر�سمي 
ميكن اأن ي�س���د الكثري من اأبواب ال�ر 
الت���ي ميك���ن اأن تفت���ح عل���ى الهيئة 
اأو املوؤ�س�س���ة اأو الدول���ة، �ريط���ة اأن 
يك���ون ه���ذا املتحدث موؤه���ال من كل 
النواحي ولديه القدرة واللباقة واللغة 
والثقاف���ة التي ت�س���اعده على النجاح 
يف مهمت���ه، فكث���ري م���ن امل�س���كالت 
والأزم���ات حدثت ب�س���بب ع���دم توافر 
اأو  للنا����س  الدقيق���ة  املعلوم���ات 
الإعالميني اأو ب�سبب عدم تقدمي هذه 
ال�س���حيح ويف  بال�س���كل  املعلوم���ات 

الوقت املنا�سب. 
اإن املتح���دث ال���ذي يفتق���ر اإلى 
امله���ارات والأدوات الالزم���ة ميك���ن 
اأن يكون م�س���در اإ�س���اءة للجهة التي 
ميثلها ب���دل من اأن يكون عنوانا طيبا 
له���ا، وترك الأمور ت�س���ري بع�س���وائية 
وكل �س���خ�س يقول ما يري���د وي�رح 
لو�س���ائل الإع���الم ط���وال الوق���ت اأمر 
ي�ر مب�س���الح املوؤ�س�س���ة و�سمعتها، 
املتح���دث  ه���ذا  كان  اإذا  خ�سو�س���ا 
�ساحب مكانة كبرية يف هذه الهيئة اأو 
املوؤ�س�س���ة، فعلو املركز هنا �سيوؤخذ 
كدليل اإدان���ة لهذه اأو تل���ك، لأن علو 
املركز دون امتالك الت�ريح الر�سمي 
للتحدث مع و�س���ائل الإعالم لن ي�سفع 
له���ذا املتحدث و�س���وف يتح���ول اإلى 
م�س���در اإ�س���اءة كبرية لهذه الهيئة اأو 

املوؤ�س�سة.

 المتحدث الرسمي

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

tariq
@cogir.org

استغالل القضية 
د. طارق آل شيخانالفلسطينية )1(

ما وراء الحقيقة



كواالملبور – مكتب رئيس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: 
افتتح رئيس االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم الشيخ سلامن 
بن ابراهيم آل خليفة مساء 

اليوم )الثالثاء( مؤمتر اإلتحاد 
اآلسيوي الثاين للشباب الذي 
يقام عىل مدى ثالثة أيام يف 
العاصمة املاليزية كواالملبور 

مبشاركة أكرث من 100 مدرب 
ميثلون 43 دولة آسيوية، 

وبإرشاف خرباء مختصني من 

االتحاد الدويل واالتحادات 
القارية؛ بهدف التعرف عىل 

أهم األساليب العاملية يف 
تطوير كرة القدم للشباب.

وألقى الشيخ سلامن بن 
إبراهيم آل خليفة كلمة يف 
حفل افتتاح املؤمتر رحب 

فيها بالضيوف الذين ميثلون 
االتحاد الدويل واالتحادات 

القارية واملشاركني، وأكد 
األهداف اإلسرتاتيجية للمؤمتر؛ 

كونه منصة لتبادل الخربات 

واستعراض سبل االرتقاء ببنية 
قطاع الشباب يف كرة القدم 

اآلسيوية ورسم سياسات 
واضجة املعامل تساعد عىل بناء 
أجيال جديدة تتحىل بالكفاءة 
واملقدرة عىل حمل لواء الكرة 

اآلسيوية يف املستقبل.
وأشار رئيس االتحاد اآلسيوي 
إىل أنه من حسن الطالع أن 

يتزامن عقد مؤمتر االتحاد 
اآلسيوي الثاين للشباب مع 

تحول القارة اآلسيوية إىل وجهة 

مفضلة الحتضان بطوالت كأس 
العامل للشباب والناشئني للعام 
2017، حيث استضافت كوريا 
الجنوبية كأس العامل تحت 20 

عاما، واستضافت الهند كأس 
العامل تحت 17 عاما، مشريا إىل 
أن تنامي الثقة العاملية بالقارة 

اآلسيوية ينبغي أن يوازيه 
ارتفاعا متصاعدا يف مستوى 

منتخبات الفئات العمرية؛ من 
أجل مستقبل أكرث إرشاقا للكرة 

الشيخ سلمان بن إبراهيم يتحدث في حفل افتتاح المؤتمراآلسيوية.

.. ويفتتح المؤتمر اآلسيوي الثاني للشباب 

الصخير              حلبة البحرين الدولية

اآلسيوي  االتحاد  رئيس  اس��تقبل 
س��لامن  الش��يخ  الق��دم  لك��رة 
ب��ن ابراهي��م آل خليف��ة أمس 
الثالث��اء يف مكتبه مبق��ر االتحاد 
كواالملبور  املاليزي��ة  العاصمة  يف 
) ل��ني يونغ-تش��ني( رئيس اتحاد 
الصني تايبيه لك��رة القدم وعدد 
من أعضاء االتحاد وذلك بحضور 
الع��ام  األم��ني  ويندس��ورجون 

لإلتحاد اآلسيوي. 
 وت��م خ��الل اللق��اء اس��تعراض 

اآلس��يوي  اإلتحاد  وبرامج  خطط 
لالرتق��اء مبنظومة كرة  الهادف��ة 
القدم اآلسيوية؛ كام تم استعراض 
التوجهات املستقبلية التحاد كرة 

القدم يف الصني تايبيه.
 وخالل اللقاء نوه الش��يخ سلامن 
بن إبراهي��م آل خليفة بالجهود 
الكبرية الت��ي يبذلها اتحاد الصني 
تايبيه عىل صعيد تطوير مس��رية 
لعبة كرة الق��دم يف البالد ورعاية 
وتوس��يع  الوطني��ة  املنتخب��ات 

قاعدة املامرسني للعبة.
 واكد الش��يخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليفة حرص االتحاد اآلسيوي 
ع��ىل ط��رح الربامج واملب��ادرات 
النوعي��ة الت��ي تراع��ي مختلف 
للكرة  املرجوة  التطوي��ر  جوانب 
اآلس��يوية مش��دداً ع��ىل أهمية 
املتواص��ل  والتع��اون  التنس��يق 
مع االتح��ادات األهلية من أجل 
توسيع قاعدة االستفادة من تلك 
الربامج وجني مثارها عرب مختلف 

أركان املنظومة الكروية.

 م��ن جانبه أعرب رئي��س اتحاد 

الصني تايبيه عن ش��كره وتقديره 

إىل الش��يخ س��لامن بن ابراهيم 

آل خليفة ع��ىل اهتاممه الواضح 

بدفع عجل��ة التعاون بني االتحاد 

الوطنية  واالتح��ادات  اآلس��يوي 

مش��يدا بجهود االتحاد القاري يف 

تهيئة الظروف املثالية لرقي الكرة 

اآلسيوية عىل كافة املستويات.

البرامج لدعم االتحادات اآلسيوية إبراهيم: توجيه  سلمان بن 
استقبل رئيس اتحاد الصين تايبيه في كوااللمبور

رئيس االتحاد اآلسيوي يسلم علم اإلتحاد التذكاري لرئيس اتحاد الصين تايبيه

كوااللمبور                  مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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تزداد وت��رية االس��تعدادات يف مملكة 
البحري��ن الس��تضافة بطول��ة ال��رق 
 -  70.3 الحدي��دي  للرج��ل  األوس��ط 
البحرين املقرر إقامته��ا يف 25 نوفمرب 
الجاري، حي��ث تتواص��ل االجتامعات 
واالستعدادات الالزمة الستقبال الحدث 
الدويل ع��ىل أرض اململكة يف ظل رغبة 
ج��ادة من اللجن��ة املنظمة يف مواصلة 
خط النجاحات إلقامة هذه النوعية من 

البطوالت يف مملكتنا الغالية.
وبهذه املناس��بة، أش��اد ممث��ل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة االوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بالدور 
الواض��ح ال��ذي تق��وم به املؤسس��ات 
وال��وزارات الحكومي��ة يف دعم اللجنة 

املنظمة للبطولة يف مسريتها نحو إخراج 
البطولة بحلة تنظيمي��ة زاهية تتوافق 
مع الصورة الناصعة والس��معة العطرة 
التي باتت تحتلها مملكة البحرين عند 

استضافتها ملختلف البطوالت.
ونّوه س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة بالتع��اون املثمر ب��ني القطاع 
الخ��اص واللجنة املنظم��ة والذي أمثر 
عن رعاية العديد من الركات للبطولة 
الدولي��ة التي يش��ارك فيه��ا نخبة من 
أبط��ال العامل م��ن اله��واة واملحرتفني، 
األم��ر ال��ذي يؤكد السياس��ة الحكيمة 
الت��ي تتبعها ال��ركات يف دعم الحركة 
الشبابية والرياضية يف اململكة، ورعاية 
البط��والت الدولية التي تقام عىل أرض 
البحرين، باعتبار تلك البطوالت وسيلة 
مثالي��ة للرتوي��ج للمملك��ة ومنجزاتها 

الحضارية. وأضاف س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن البطولة الدولية 
متتلك مكانة كبرية بني جميع السباقات 
باعتبارها األقوى م��ن كل النواحي، إذ 
يؤكد فيها املشاركون قوة املنافسة عىل 
تحقيق املراكز املتقدمة يف الس��باق يف 
ظل ما يتمتع به املتس��ابقون من قوة 
بدنية عالي��ة تؤهلهم للمنافس��ة عىل 
اللقب، مشريًا إىل أهمية مشاركة نخبة 
م��ن أبطال الع��امل إىل جان��ب الفريق 
البحرين��ي للتحمل وفري��ق الرتايثلون، 
األمر الذي سيس��هم يف توس��يع قاعدة 
املش��اركني يف مثل هذه الس��باقات يف 

البحرين.

ليست سهلة

وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليف��ة أن الس��باق ل��ن يكون س��هاًل 
ع��ىل الجميع يف ظ��ل تواجد هذا الكم 
الهائ��ل من املش��اركني الذي��ن وضعوا 
نصب أعينهم تحقيق املراكز املتقدمة، 
مشريًا س��موه إىل أن الفريق البحريني 
للتحمل والرتايثلون سيس��عى بكل قوة 
إىل تحقيق إنجاز جديد بعد اإلنجازات 
الت��ي حققه��ا يف الفرتة األخ��رية وذلك 
لتأكي��د مكان��ة الفريق عىل املس��توى 
العاملي مش��رًيا إىل أن تواج��د الفريق 
البحريني مع أبطال العامل يعد مكس��ًبا 
كبريًا باعتباره تجربة متميزة وفريدة من 
نوعها للفريق والتي س��تعود بالش��كل 
اإليج��ايب عىل مس��ريته يف املس��ابقات 
املقبلة وستضمن له املشاركة اكتساب 
خ��ربات عالي��ة للتع��رف ع��ىل ماهية 
هذه الس��باقات مش��ريًا إىل أن الفريق 

البحريني اس��تعد جيداً للمش��اركة يف 
السباق ونأمل أن يحقق الفريق نتيجة 
طيبة تتوج الجه��ود الكبرية التي بذلها 

تحضرياً للمشاركة يف السباق.
وب��نّي س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن البحرين بات��ت موطًنا 
لتنظي��م العدي��د م��ن البط��والت يف 
مختلف األلعاب، األمر الذي يؤكد ثقة 
االتح��ادات الدولية يف اململكة وقدرتها 
ع��ىل إنجاح التجمع��ات الرياضية عىل 
أرضها، مش��ريًا إىل أن التحضريات التي 
تس��بق البطول��ة متمي��زة والعمل يف 
البطولة يس��ري بصورة متقنة ومحرتفة 
وهذا ما دأبت عليه الكوادر البحرينية 
يف جميع البطوالت يف سبيل استحضار 
كل عوام��ل النجاح إلقامة البطولة عىل 

أرض البحرين.

ناصر بن حمد يش��يد بتعاون القطاعي��ن الحكومي والخاص والرعاة
االستعدادات تزداد الستضافة بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية             المكتب اإلعالمي

األربعاء 15 نوفمبر 2017 
26 صفر 1439

العدد 3319

17

ينظم نادي راش��د للفروس��ية وس��باق 
الخي��ل يوم بع��د غٍد الجمعة الس��باق 
الثالث لهذا املوس��م، والذي سيقام عىل 
كأس لجن��ة املعتمدين وكأس إس��طبل 
سافرة للجياد العربية وذلك عىل مضامر 

سباق النادي مبنطقة الرفة بالصخري.
وسيشهد الس��باق مشاركة كبرية بلغت 
59 ج��واداً بعد إجراء التداخيل النهائية 
أمس مام أدى اىل زيادة عدد األش��واط 
من 7 اىل 8 أش��واط للمرة األوىل يف هذا 
قوية  مبنافسات  توقعات  املوسموس��ط 
بني ع��دد من الجي��اد س��واء يف الجياد 
العربي��ة والنتاج  املس��توردة والجي��اد 
املحيل مام س��يجعل املنافس��ة متكافأة 
للفوز يف ظل تقارب مستويات عدد من 
الجياد املرش��حة للمنافس��ة وأقواها يف 

األشواط الثالث والسابع والثامن. 

وجاءت القامئة النهائية للجياد املشاركة 
عىل النحو التايل:

الش��وط األول يقام للجي��اد املبتدئات 
“نتاج محيل” مسافة 1000 مرت مستقيم 

والجائزة 1500 دينار.
الشوط الثاين يقام لجياد الدرجة الثالثة 
الرابعة واملبتدئات “مس��تورد “ مسافة 

1200 م��رت مس��تقيم والجائ��زة 1500 
دينار.

الش��وط الثالث يقام عىل كأس إسطبل 
س��افرة لجياد الدرجات الثانية والثالثة 
والرابع��ة واملبتدئات من خيل البحرين 
العربية األصيلة “الواهو” ملسافة 1400 

مرت والجائزة 1500 دينار.

الشوط الرابع يقام لسباق التوازن “نتاج 
مح��يل” مس��افة 1400 م��رت والجائزة 

1500 دينار.
الش��وط الخام��س يقام لجي��اد جميع 
الدرجات واملبتدئات “مستورد” مسافة 

2000 مرت والجائزة 1500 دينار.
الش��وط السادس يقام لس��باق التوازن 
“مستورد” مس��افة 1600 مرت والجائزة 

1500 دينار.
الش��وط الس��ابع يقام لس��باق التوازن 
مفت��وح “مس��تورد” مس��افة 1600مرت 

والجائزة 1500 دينار.
الش��وط الثامن واألخري يقام عىل كأس 
لجنة املعتمدين لجياد جميع الدرجات 
واملبتدئات “نتاج محيل” مسافة 2000 

مرت والجائزة 2000 دينار.

أنه��ت اإلصاب��ة التي تع��رض لها حارس 
فريق أم الحصم األول لكرة اليد تيس��ري 
محسن موسمه الريايض مبكرًا، إذ بينت 
الفحوصات األولية التي خضع لها مس��اء 
االثن��ني واليوم التايل عن تعرضه ل� “قطع 
الرباط الصليبي ومت��زق رباط ثان” عىل 

مستوى ركبة الرجل اليرسى.
وكان تيس��ري قد أح��دث زوبعة يف صالة 
اتح��اد اليد بأم الحصم ي��وم أمس األول 
االثن��ني خالل مواجهة فريق��ه مع باربار 
وتحدي��ًدا يف الدقائ��ق األرب��ع األخ��رية، 
والتي س��قط فيها أرًضا وهو يرصخ عالًيا 
لُيغمى عليه، يف موقف حرّي الحارضين يف 
مدرجات الجامهري واملقصورة الرئيس��ية 
للملعب باإلضافة لالعبي الفريقني الذين 
تهافتوا ملوض��ع الالعب، كون األخري فقد 
الوع��ي متاًما، م��ا دعا البعض يس��تنجد 

بطلب اإلسعاف، إال أن اختصايص العالج 
لنادي باربار قام بالواجب وأرجع الالعب 

لوضعه الطبيعي.
تيس��ري خرج من أرضية امللعب محموالً 
ع��ىل األكتاف إال أن��ه كان ال يس��تطيع 
االرتكاز ع��ىل رجليه االثنتني، ليؤخذ بعد 
املب��اراة مبارشة للمستش��فى ومن خالل 

األش��عة التي خضع لها تب��ني أنه أصيب 
بقط��ع يف أوت��ار الركبة، وه��ذا يعني أن 
الحارس لن يس��تطيع التواج��د مع بقية 
زمالئ��ه فيام تبق��ى من منافس��ات عىل 
صعيد املس��ابقات املحلية ألنه سيحتاج 
عىل األقل مل��ا يقارب 6 أش��هر من أجل 
التشايف للعملية الجراحية التي سيخضع 

لها ومن ث��م الخ��وض يف مرحلة العالج 
الطبيعي.

ويف الجه��ة األخرى، غ��اب العبنا الدويل 
ون��ادي باربار محمد حبي��ب عن اللقاء 
ذاته بسبب اس��تمرار اآلالم يف “االنكل” 
إث��ر إصابت��ه يف لق��اء فريقه م��ع نظريه 

االتفاق يف الجولة الثالثة من الدوري.
حبيب الذي ساند فريقه يوم أمس األول 
من عىل مدرجات الجامهري أشار ل�”البالد 
س��بورت” إىل أنه س��يخضع للفحوصات 
الطبي��ة خ��الل ه��ذه األي��ام م��ن أجل 
الوقوف عىل مستوى إصابته والعمل عىل 
عالجها من أجل العودة رسيعاً، وخصوًصا 
أن الالع��ب ينتظ��ره اس��تحقاق كبري مع 
منتخبن��ا الوطني من خ��الل التصفيات 
اآلس��يوية بكوري��ا الجنوبي��ة واملؤهل��ة 

ملونديال العامل مطلع العام املقبل.

ينطلق خالل سباق بابكو للتحمل 6 ساعات ما يقارب 118 سائقا من مختلف أنحاء العامل للمشاركة ضمن البطوالت 
التي ستنطلق نهاية هذا األسبوع وذلك يومي الجمعة والسبت املوافق 17 و18 نوفمرب الجاري بحلبة البحرين 

الدولية “موطن رياضة السيارات يف الرق األوسط”. ويشارك ما يقارب 118 سائقا خالل نهاية هذا األسبوع 
وذلك يف 4 بطوالت عاملية، وهي: البطولة العاملية للتحمل املتمثلة يف سباق بابكو للتحمل 6 ساعات، تحدي كأس 
البورش جي يت 3 الرق األوسط، البطولة الدوليةMRF، وبطولة الفورموال V8 وذلك خالل 9 سباقات موزعة عىل 

يومني. ويواصل سائقي وفرق البطولة العاملية للتحمل WEC والبطوالت األخرى للوصول ململكة البحرين، وكان يف 
استقبال سائقي وفرق بطولة التحمل الذين وصلوا عىل منت رحالت مختلفة إىل مطار البحرين الدويل فريق الضيافة 
واالستقبال التابع لحلبة البحرين الدولية الذين رحبوا بقدوم سائقي الفرق إىل مملكة البحرين؛ للمشاركة يف سباق 

نهاية هذا األسبوع، وأبرز الواصلني اليوم سائق فريق بورش أل أم يب نيل جاين، وسائق فريق تويوتا قازو ريسنغ الياباين كازويك ناكاجيام، وسائق فريق سيقنتك 
ألباين أندريه نيقروا، كام سيتواصل فرق وسائقي البطوالت املشاركة يف سباق التحمل للقدوم للبحرين؛ استعدادا لعطلة نهاية هذا األسبوع.

زيادة عدد األشواط في السباق الثالث للخيل

فيما غيبت اإلصابة “حبيب باربار”

منافسات منتظرة على كأسي المعتمدين وسافرة

تيس��ير محس��ن ُينه��ي موس��م  الصليب��ي”  “الرب��اط 

118 سائقا من مختلف أنحاء العالم في سباق بابكو 

الصخير              نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

علي مجيد

من السباقات األسبوعية

  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(

 “البحرين للتحمل 13” يفوز 
في لوس كابوس 

عبدي إبراهيم يفوز بماراثون 
الصين الدولي

أقوى مسابقات بطولة البتروكيماويات للتنس تنطلق اليوم

شارك فريق البحرين للتحمل 13 يف بطولتني للرجل الحديدي حيث 
نافس تريينزو بوزون يف تحدي لوس كابوس 70.3 للرجل الحديدي، فيام 

شارك فريدريك كرونبريغ يف تحدي ماليزيا للرجل الحديدي. 
وقد خرس فريدريك كرونبريغ حملته للدفاع عن لقبه يف تحدي ماليزيا 

بينام فاز زميله يف الفريق تريينزو بوزون يف تحدي لوس كابوس.  وتعرض 
كرونبريغ لثقب يف إطار دراجته الذي أدى لتأخرّه ملدة 30 دقيقة حتى 
يتم إصالح الرضر ويف نهاية السباق قال فريدريك: “كنت أطمح للفوز 
بهذا السباق ولكني فخور بإضافة ميدالية أخرى يف رصيدي حتى ولو 

كانت األسوأ يف تاريخي.”  وأما بوزون فقد اكتشف ثقب يف إطار دراجته 
عندما كان يفحص دراجته يف صبيحة يوم السباق وقال: “اضطررت 

الستخدام اإلطار االحتياطي الذي كان معي وكنت آمل أن ال تحدث يل 
أي مشاكل أثناء السباق.”  ولحسن الحظ، مل يتعرض بوزون ألية مشاكل 
يف السباق الذي حقق الفوز فيه. واختتم حديثه قائاًل :”أتطّلع للمشاركة 
يف الرتاثيلون القادم بعدما فزت بهذا السباق وبعدها املشاركة يف تحدي 

البحرين 70.3”.

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى: فاز العداء عبدي إبراهيم 
بلقب سباق ماراثون الصني الذي أقيم يف مدينة “هيفي” مؤخراً، بعدما 

أنهى مسافة السباق بزمن 2:12:00 ساعة متفوقاً عىل كوكبة من أبرز 
عدايئ املاراثون يف العامل ليرضب عبدي إبراهيم بقوة وينتزع املركز 

األول بكل جدارة ومتيز وذلك يف إطار استعداداته الجادة لخوض املوسم 
الريايض املقبل واملشاركات الخارجية املقبلة.

أما العداءة “شتاي اشتي” فقد أحرزت املركز الثاين يف سباق ماراثون 
اليابان الذي أقيم مبدينة “سيتاما” عندما أنهت مسافة السباق بزمن 
2:28:42 ساعة لتظهر مستوى متميز يف السابق وتكشف عن قدراتها 
الرائعة وتواصل مسريتها الرائعة وسط منافسة رشسة من قبل جميع 

العداءات املشاركات يف السباق.

 البالد سبورت:
تنطلق يف السادسة من مساء اليوم 

منافسات مسابقة فردي السوبر، وهي 
أقوي مسابقات بطولة البرتوكيامويات 
ال� 31 املفتوحة للتنس، والتي ينظمها 

نادي البحرين للتنس يف الفرتة من 7 - 

19 نوفمرب الجاري برعاية رشكة الخليج 
لصناعة البرتوكيامويات.

ويشارك يف البطولة نخبة من أبطال 
التنس البحرينيني والخليجيني أبرزهم 
حامل لقب البطولة جنجي سوكوينو 

ووصيف البطل الفرنيس إيريك الفواد، 

إضافة إىل نجوم املنتخب البحريني 
يوسف قائد، كريم وحسن وإلياس 
عبدالرضا وحمد عبدالعال، وبطل 

سلطنة ُعامن يونس الرواحي، والالعب 
السعودي عبدالله الفرج والعب 

بالروسيا املميز أنطون هريسمشوك.

وأوقعت القرعة هريسمشوك يف 
مواجهة صعبة أمام الُعامين يونس 

الرواحي، فيام يتقابل إلياس عبدالرضا 
مع السعودي عبدالله الفرج، حمد 

عبدالعال مع يوسف عبدالرضا، 
الهولندي املخرضم سريوين مع املتألق 

الهندي راهول جايديب، ويتقابل 
الفلبيني جيك بهول مع الباكستاين 

سلامن حسن.
عىل الجانب اآلخر، تشهد مالعب نادي 

البحرين للتنس بالجفري اليوم املباراة 
النهائية ملسابقة فردي السيدات، ومن 

املتوقع أن تتقابل الهولندية ستانزي 
ستوجيت مع منافستها الفلبينية هانا 
جريس، يف حني أسفرت نتائج زوجي 

السوبر عن تأهل الثنايئ كريم وحسن 
عبدالرضا، والثنايئ خالد الذوادي 

وراهول جايديب إىل النهايئ.

حق��ق فريق النجم��ة فوزاً مثين��اً ومعنوياً 
ع��ىل نظ��ريه االتف��اق بنتيج��ة )40/28( 
يف اللق��اء ال��ذي أقيم أم��س )الثالثاء( يف 
ختام منافس��ات الجولة الرابعة من الدور 
التمهي��دي ل��دوري أندي��ة الدرجة األوىل 

لكرة اليد.
وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم النجمة 
بفارق 5 أه��داف )19/14(، وبذلك أصبح 
رصيده 12 نقطة يف الصدارة متس��اوياً مع 
باربار فيام االتفاق بخسارته الثالثة أصبح 
رصي��ده 6 نق��اط. ويعترب ه��ذا اللقاء هو 
األخ��ري للنجمة الذي سيش��د الرحال بعد 
أيام للهند للمش��اركة يف البطولة اآلسيوية 

لألندية.
عودة للقاء، الشوط األول شهد رسعة وقوة 
يف األداء ب��ني العبي الفريق��ني النجاموي 
واالتفاق��ي ع��ىل الصعي��د الهجومي فيام 
كان الجان��ب الدفاعي متذبذب��اً لكالهام 
م��ا جعل��ت ش��باكهام تهتز رغ��م تصدي 
واس��تطاع  الك��رات،  لبع��ض  حارس��يهام 
النجم��ة أن يبتع��د بالنتيج��ة م��ن خالل 
الدقائق الع��رة األخرية، وع��ول يف ذلك 
بتصويبات واخرتاقات عيل عيد وعيل مريزا 
وحس��ني الصياد ومهدي سعد يف الفاست 
والجناح، وعاب الفريق كرثة االحتجاجات 
وااليقاف��ات ع��ىل العبيه )االخوي��ن أبناء 
م��ريزا محمد وعيل وعيل م��ريزا(. االتفاق 
لعب بش��كل جيد واستطاع مجاراة خصه 
معتم��داً عىل نجومي��ة أكرب امل��رزوق يف 
التسجيل ومتويل حسني القطري يف الدائرة 
وبجانبهام س��يدعيل طالب ومجيد حميد 
يف االخرتاق والجناح حس��ني صالح، إال أنه 
الدقائ��ق األخرية وق��ع يف أخطاء هجومية 

كلفته التخلف بالفارق.
يف الشوط الثاين، استمر السجال بينهام ما 
يق��ارب الدقائق العرة األوىل مع أفضلية 
التق��دم للنجمة بالنتيجة، ليبس��ط بعدها 

العبيه س��يطرتهم املطلقة ع��ىل مجريات 
اللقاء بنجومية حارسه محمد عبدالحسني 
وحسني الصياد وعيل مريزا وبالل بشام يف 
تسجيل األهداف، ووسط معاناة هجومية 
يف االتف��اق رغم اجته��ادات أكرب املرزوق 
وزمالئه يف التس��جيل والبطئ الش��ديد يف 
العودة للتغطية الدفاعي��ة، لريفع الفريق 
الراية مبك��راً وخصوصاً أن فارق األهداف 
بات يك��رب مع ميض الدقائق لينتهي اللقاء 
لصالح النجمة.  أدار اللقاء الطاقم املكون 

من سيدحسن املحافظة وعيل عيىس.

برز يف صفوف النجمة عيل مريزا بتسجيله 
)10 أهداف( وت��اله عيل عيد )9 أهداف( 
ومه��دي س��عد )7 أه��داف(، في��ام أكرب 
امل��رزوق ب��رز يف االتفاق بتس��جيله )10 
أه��داف( وت��اله كل من حس��ني القطري 
وسيدعيل طالب ب� )5 أهداف( لكل منهام.

 البحرين وسماهيج

يف املباراة األوىل س��قط غ��زال البحرين يف 
شباك س��امهيج حينام خرس أمامه بنتيجة 
)27/24(، بعدم��ا كان الش��وط األول ق��د 

انتهى بتقدم األخري أيضاً بفارق 4 أهداف 
)17/13( يف اللقاء الذي أقيم أمس. وبذلك 
ُمن��ّي البحرين بخس��ارته الثاني��ة وأصبح 
رصي��ده 6 نق��اط في��ام حقق س��امهيج 

انتصاره الثاين ويرفع رصيده إىل 8 نقاط.
سامهيج استحق الفوز عطفاً عىل ما قدمه 
من مستوى فني كبري عىل مدار 60 دقيقة 
ب��دءاً من تألق حارس��ه أحمد عقيل الذي 
برز بتصدي الكرات بش��كل بارع باإلضافة 
لخطوط دفاعه الجي��دة والتي حدت من 
خطورة خصمه رغم الهبوط املفاجئ الذي 
حصل له يف الشوط الثاين، كام أن هجومه 
كان ممي��زاً بالجامعي��ة والتنويع والتحرك 
من العبيه لتس��جيل األهداف، وقد برز يف 
ذلك الجناحني أحم��د عيل وعيىس محمد 
ويف العم��ق ع��امر عبدالجلي��ل وحس��ني 

محمد.
أما فريق البحرين فقد ظهر بصورة مهزوزة 
للغاي��ة يف الجان��ب الدفاع��ي والهجومي 
وخصوص��اً يف الش��وط األول، كونه دفاعه 
االخ��رتاق  وس��هل  للغاي��ة  مف��ككاً  كان 
وهجومه ليس فع��ال وغابت الحلول عنه 
رغم وجود حسني مدن وطالب مريزا، وقد 
برز منه وليد محمد يف الجناح بالتسجيل. 
يف الش��وط الثاين انتفض الفريق بحراس��ة 
حس��ني القيدوم وهجوم اجتهادي لطالب 
وفاست لسيدمحمد فيصل ليعود للمباراة 
إال أن أخطائه الدفاعية والهجومية جعلته 
يخرج خ��ارساً. أدار اللق��اء الطاقم معمر 

الوطني ومحمد قمرب.
برز يف سامهيج عامر عبدالجليل بتسجيله 
)8 أه��داف( وأحم��د ع��يل )7 أه��داف( 
فيام كان ولي��د محمد األفضل يف البحرين 
بتس��جيله )7 أهداف( وطال��ب مريزا )5 

أهداف(.

فيما سقط "الغزال" في شباك سماهيج

النجمة يكتسح االتفاق ويؤكد جاهزيته لآلسيوية
علي مجيد

من لقاء النجمة واالتفاق )تصوير: خليل إبراهيم(

من لقاء البحرين وسماهيج

 األحمر يحجز مقعده 
في كأس آسيا 2019

اتحاد الكرة – املركز اإلعالمي: أعلن منتخبنا الوطني لكرة 
القدم تأهله رسميًّا إىل كأس آسيا 2019، وذلك بعد أن تغلب 

يوم أمس عىل سنغافورة عىل أرضه وبني جامهريه بثالثة 
أهداف نظيفة ليتصدر مجدًدا مجموعته الخامسة برصيد 10 

نقاط، وجاء تأهله بعد أن تغلب منتخب تركامنستان عىل 
الصني تايبيه يف تركامنستان ليصعد سويًّا للنهائيات.

فوز األحمر يف لقاء األمس جاء يف الشوط الثاين عرب هدفني من 
قدم الالعب مهدي عبدالجبار )64 – 85( والالعب جامل راشد 

.)81(
املباراة بشكل عام تسديها يف االستحواذ منتخبنا الوطني وواجه 

تكتل دفاعي كبري مل يستطع من فكه إال يف الشوط الثاين بعد 
أن عجز متاًما يف الشوط األول.

واحتفل أفراد منتخبنا الوطني كثريًا بالتأهل املبارش دون 
النظر لنتيجة لقاء الجولة السادسة مع منتخب تركامنستان يف 

البحرين بشهر مارس 2018.
منتخبنا بدأ املباراة بتشكيلة مكونة من سيد شرب علوي يف 

حراسة املرمى ويف خط الدفاع أبوبكر آدم ووليد الحيام وأحمد 
عبدالله وسيد رضا عيىس ويف وسط امللعب عبدالوهاب عيل 

وكميل األسود وسيد ضياء سعيد وعبدالله عبدو وجامل راشد 
ويف الهجوم مهدي عبدالجبار.

جانب من مباراة منتخبنا ونظيره السنغافوري

تغطية               اللجنة اإلعالمية

أكد رئيس االتحاد املليك 
للفروسية وسباقات القدرة 
نائب رئيس املجلس األعىل 

للبيئة سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة أن رياضة 

قفز الحواجز يف مملكة 
البحرين باتت اآلن أكرث 

نشاطاً وتطوراً؛ نظراً لالهتامم 
الكبري من جانب القيادة 

الحكيمة، وممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية 
الرئيس الفخري لالتحاد املليك 

للفروسية وسباقات القدرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة.

وأوضح سمو الشيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة بأن 

رياضة قفز الحواجز تشهد 
تقدماً نوعياً يف اآلونة األخرية؛ 

نظراً للجهود التي يبذلها 
الفرسان مع إسطبالتهم، وهو 
ما سينعكس عىل املنافسات، 

مشيدا سموه بالعنرص النسايئ 
الذي يشارك يف مختلف 

املسابقات.
وسينطلق موسم قفز 

الحواجز بإقامة بطولة افتتاح 
موسم االتحاد املليك يوم 

الجمعة 17 من شهر نوفمرب 
الجاري، فيام تقام تباعاً 

بطولة االتحاد املليك الثانية 1 
ديسمرب، بطولة العيد الوطني 

22 ديسمرب، بطولة سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة 5 يناير 2018، بطولة 
سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة 2 فرباير، بطولة 
سمو رئيس االتحاد املليك 

للفروسية وسباقات القدرة 
23 فرباير، بطولة ختام موسم 

االتحاد املليك البحريني 16 
مارس املقبل.

ف��ي��ص��ل ب��ن راش����د: ق��ف��ز ال��ح��واج��ز أك��ث��ر ن��ش��اًط��ا وت��ط��وًرا

سمو الشيخ فيصل بن راشد

عبدي إبراهيم متوجا بالمركز األول

محمد حبيب تيسير محسن

جانب من االستعدادات 
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أك��د النائب األول رئي��س املجلس األعىل 
الفخ��ري  الرئي��س  للش��باب والرياض��ة 
لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
BMMAF رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
ألسبوع بريف الدويل للقتال سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة األهمية الكبرية 
الت��ي متثلها اس��تضافة اململكة لعدد من 
البطوالت العاملية؛ كونها تسهم يف تعزيز 
مكان��ة البحري��ن عىل خريط��ة الرياضة 
العاملية وتعد وس��يلة مثالية لرتويج اسم 
اململك��ة يف العامل، عالوة عىل املس��اهمة 
يف النه��وض باملس��توى الع��ام للرياض��ة 
البحرينية جراء االحتكاك مع العبي العامل 

الذين سيتوافدون إىل اململكة.
إذ تحتضن مملكة البحرين أسبوع بريف 
الدويل، الذي يتضمن بطولة العامل لفنون 
القتال املختلطة للهواة واملس��تمرة حتى 
التاس��ع عرش من نوفمرب الح��ايل، تحت 
رعاية كرمية من قب��ل ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة، وبتنظيم من 
قب��ل االتح��اد البحرين��ي لفن��ون القتال 
املختلطة بالتعاون م��ع املكتب اإلعالمي 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 

.IMMAF بأرشاف االتحاد الدويل للعبة
واعترب س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن اس��تضافة البحرين للبطوالت 
العاملي��ة دلي��ل واض��ح عىل م��دى ثقة 
االتح��ادات الرياضي��ة الدولي��ة بق��درة 
اململكة عىل توفري مختلف عوامل النجاح 
املتنوعة،  الرياضية  التظاهرات  الستضافة 
مام يحملنا مس��ؤولية مضاعفة؛ من أجل 
مواصلة السري عىل خطى التميز يف مجال 
اس��تضافة البط��والت الرياضي��ة وعكس 
الص��ورة املرشقة ع��ن البحري��ن وقدرة 
أبنائها ع��ىل القيام باألعب��اء املرتتبة عىل 

تنظيم البطوالت الرياضية العاملية.
وقال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة “من بني أه��م البط��والت التي 
تستضيفها اململكة يف الفرتة الحالية بطولة 
العامل لفنون القتال املختلطة للهواة والتي 
وضع��ت البحرين يف دائرة اهتامم اإلعالم 
العاملي وتس��ليط الضوء ع��ىل منجزاتها 
املتميزة خصوص��ا الرياضية ونحن بدورنا 
نعمل عىل تنظي��م البطولة بصورة رائعة 
ومنتل��ك من الخ��ربات ما يؤهلن��ا لتأمني 
عوام��ل النج��اح للبطولة العاملي��ة؛ ألننا 
مقتنعون متاما ب��أن الجميع يدرك حجم 
املس��ؤولية امللقاة عىل عاتقه يف بذل كل 
جه��د ممكن لعكس الوج��ه املرشق عن 

البحرين يف هذه املحافل الرياضية”.
وتابع س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة “إن املتتبع ملس��رية الي��وم الثاين 
م��ن ن��زاالت البطول��ة ي��درك متام��ا أن 
نسخة البحرين هي االفضل من مختلف 
النواحي، فبعيدا عن األرقام التي حطمتها 
البطولة من حيث املشاركة ونوعيتها تربز 
لنا محطة جديدة هي املستويات الكبرية 
واملتمي��زة الت��ي قدمه��ا املقاتل��ون من 
مختلف دول العامل والنزاالت التي رافقت 

هذه اليوم الرائع من تاريخ البطولة”.
 وبني س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة “يوما بعد يوم تثبت البطولة عدم 
القدرة عىل التكهن بهوي��ة البطل الفائز 
بلقبها، فجميع املستويات متقاربة والكل 
ينازل بقوة وش��جاعة ووضع نصب عينيه 
تحقيق اللقب وهو حق مرشوع للجميع 

ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح”.

 أم��ا بخص��وص املنتخ��ب الوطني، جدد 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
ثقته يف املقاتلني وقال “منتخب البحرين 
ميتلك مقاتلني أشداء وأقوياء ولديهم من 
الخربة الدولية م��ا يؤهلهم للتنافس عىل 
ألقاب البطولة ونحن نتطلع اىل أن يكون 
للبحري��ن نصيب وافر من حصة بطوالت 
العامل مع علمنا أن البطولة ليس��ت سهلة 
بل قوي��ة، لكننا نثق يف ق��درات مقاتلينا 

وبحرصهم عىل ترشيف البحرين”.
وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة “تابع��ت باهتامم كبري مس��رية 
مقات��ي املنتخ��ب يف الي��وم الث��اين من 
البطول��ة، وكان��ت هذه املس��رية موفقة 
مهم��ة  مقاتلين��ا النتص��ارات  بتحقي��ق 
ستقودهم إىل األدوار الثانية من البطولة 
ومتنه��م الثق��ة الكامل��ة نحو املنافس��ة 
الحقيقي��ة ع��ىل اللق��ب، ك��ام أن بعض 
املقاتل��ني قدم��وا مس��تويات متميزة ومل 
يحالفهم الح��ظ يف تحقيق االنتصار وهو 
ح��ال الرياضة أما فائ��ز أو خارس ونتمنى 
له��م التوفيق يف الن��زالت املقبلة”. ودعا 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة 
الجامهري الرياضي��ة إىل متابعة فعاليات 
بالعروض  واالس��تمتاع  العاملية  البطول��ة 
الفنية املتميزة التي ينتظر أن تش��هدها؛ 
جراء مش��اركة نخبة مخت��ارة من مقاتي 

املنتخب الوطني ومقاتي دول العامل.

 خالد بن حمد يواصل
 اهتمامه بالبطولة وحضوره 
الشخصي لمقاتلينا

واصل س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة لليوم الثاين ع��ىل التوايل متابعته 
واهتاممه الشخيص سواء للبطولة عموما 
ومقات��ي منتخبنا الوطن��ي خصوصا من 
خالل حض��وره الالفت والب��ارز ووقوفه 
الدائم خلف الالعبني عىل أرضية الصالة، 
وتأيت ه��ذه الخط��وة من س��موه دعام 
وتش��جيعا للمقاتلني، ومن غري شك فإن 
هذه الخطوة متنح العبي املنتخب دفعة 
معنوية وتحفيزيا كب��ريا لبذل املزيد من 
الجهد والعطاء يف نزاالتهم مع خصومهم 
بحث��ا ع��ن تحقي��ق النتائ��ج اإليجابية 
والوص��ول ملراحل متقدمة م��ن البطولة 

وصوال للظفر باملراكز األوىل.
وال ش��ك أن وقوف سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة وراء جميع الالعبني كان 
له أثر طيب عىل جميع الالعبني وتقدميهم 
للمستويات الفنية الجيدة والذي يساهم 
يف تحقيق النتائ��ج اإليجابية واإلنجازات 
التي تع��زز من مكانة مملك��ة البحرين 
عىل خريطة الدول املنافس��ة يف البطولة، 
إضاف��ة إىل تطوير رياضة فن��ون القتال 
املختلطة وتعزز من مكانتها بني الشباب 

البحريني.

 خالد بن حمد يوجه بفتح 
الصالة مجانا لبطولة العالم

وج��ه س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة إىل فتح بوابات صالة مدينة خليفة 
الرياضي��ة مجان��ا أمام الجامه��ري ابتداء 
من اليوم يف بطولة الع��امل؛ وذلك إلتاحة 
الفرصة أمام الجامهري لالس��تمتاع بالقتال 
بني العبي دول العامل من جهة، ومن جهة 
أخرى ليحصل العبو منتخبنا عىل املؤازرة 

التي يستحقونها.
وأثنى س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة عىل الدور ال��ذي تلعبه الجامهري 
يف النتائ��ج، معت��ربا دور جامهري اململكة 

مرشفا يف اليومني األولني يف البطولة.

حسين عياد يتألق ويبهر الجميع

تألق مقاتل منتخبنا الوطني لفنون القتال 
املختلطة حسني عبدالله عياد يف نزاله مع 
الربازيي فابريكو بربوزا، إذ خرج حس��ني 

عياد فائزاً يف النزال.
ومتكن عي��اد من الف��وز يف الن��زال بعد 
استس��الم خصم��ه الربازي��ي فابريك��و، 

وحظي بدعم جامهريي كبري.

  ماجوميدوف وانتصار آخر للبحرين

غم��زات  منتخبن��ا  مقات��ل  وحق��ق   
ماجومي��دوف انتصارا الفتا عىل حس��اب 
الكازاخستاين نورتيليك بعد مستوى مميز 

قدمه العب منتخبنا يف النزال.
واضط��ر الع��ب كازاخس��تان نورتيلي��ك 
لالستس��الم، إذ مل يق��اوم الهجوم العنيف 

من العب منتخبنا غمزات ماجوميدوف.

 خسارة البحريني المعماري

 خ��ر مقات��ل منتخبنا الوطن��ي لفنون 
القت��ال املختلطة محمد املع��امري نزاله 
من العب كازاخستان داستان زكيبيكوف 
بع��د نزال ق��وي بني الطرفني، واس��تطاع 
الكازاخس��تاين الف��وز بفارق بس��يط من 

النقاط.

 خسارة حمزة زريرا

خر مقاتل منتخبنا الوطني حمزة زريرا 
مواجهت��ه أمام الكازاخس��تاين دينس��الم 
جيتبيسوف. وسعى حمزة زريرا بالخروج 
فائزاً يف النزال إال أن الالعب الكازاخستاين 
قدم مس��توى طيبا يف النزال واستطاع أن 

يفوز يف املواجهة.

 ميغادوف والفوز بشجاعة

متك��ن مقات��ل منتخبن��ا الوطن��ي لفنون 
القتال املختلطة عبداملناف ميغادوف من 
تحقيق انتصار مهم عىل حس��اب املقاتل 
الفرن��ي باتاش بعد أن قدم مس��تويات 
باه��رة يف الن��زال ومتك��ن بكل ش��جاعة 

وبسالة من تحقيق االنتصار املستحق.

خسارة فكري من البنامي

خ��ر مقات��ل منتخبن��ا الوطن��ي لفنون 
القتال املختلطة نايف فكري أمام البنامي 
ايرم��ان هادريب��اج بع��د ن��زال قوي بني 
الطرفني، واستطاع البنامي الفوز يف الزال 
بعد أن متكن من استغالل الفرص؛ لينهي 

النزال لصالحه.

 إسماعيل يحقق فوزا 

متك��ن مقات��ل منتخبن��ا الوطن��ي لفنون 
القت��ال املختلط��ة إس��امعيل غيمباتوف 
م��ن تحقيق انتص��ار مهم عىل حس��اب 
املقات��ل النيوزلندي تايل��ور يف نزال قوي 
جدا بني املقاتلني. وسيش��كل الفوز حافزا 
لغيمباتوف من أجل مواصلة االنتصارات 
يف الن��زاالت املقبل��ة والتي س��تكون هي 

األخرى قوية.

مرتضى يقاتل ببسالة

قاتل مقاتل منتخبنا الوطني لفنون القتال 
املختلط��ة مرتىض عي ببس��الة وقوة يف 
نزاله أمام التش��ييك زيدني��ك ومتكن من 
الفوز علي��ه بعد أن ق��دم أداء رائعا نال 

استحسان الجميع.
ومل يصمد التش��ييك زيدنيك أمام رضبات 

املقاتل البحريني مرتىض عي.

 الجماهير تلتف حول العبي منتخبنا

التفت الجامه��ري البحرينية حول العبي 
منتخبنا الوطني لفن��ون القتال املختلطة 
يف بطولة العامل يوم أمس يف املنافس��ات، 
حيث ش��هدت الصالة حض��ورا جامهرييا 
وق��ف وراء الالعب��ني وأعطاه��م دفع��ة 
معنوية عالية بعد التشجيع املثايل لالعبني. 
وقدمت الجامهري لوحة فنية جميلة من 
خ��الل تش��جيعها، إذ كان لحضورها دور 
كبري يف تقديم العبي منتخبنا مس��تويات 

طيبة يف املنافسات.

 جولة سياحية للوفود اليوم

حرص��ت اللجنة املنظمة ألس��بوع بريف 
ال��دويل وبطول��ة الع��امل لفن��ون القتال 
املختلط��ة لله��واة ع��ىل تنظي��م رحالت 
ترفيهية للوفود املش��اركة يف البطولة، إذ 
ستتجول الوفود العاملية اليوم من الساعة 
9 إىل 11 صباحاً يف مسجد الفاتح، متحف 
البحري��ن الوطني، قلعة البحرين، مزرعة 

الجامل وجر امللك فهد.
يأيت ذلك يف إط��ار تعريف الوفود الزائرة 
ململك��ة البحرين باألماكن الس��ياحية يف 
البحرين واصطحابهم يف جوالت موس��عة 
وتقدي��م رشح كام��ل عن تل��ك األماكن، 
خصوص��ا التي تحيك تاري��خ اململكة منذ 

زمن بعيد.

خالد بن حمد: مقاتلو البحرين أقوياء ومؤهلون للمنافسة في البطولة
أك��د أهمي��ة أس��تضافة البحري��ن األح��داث الرياضي��ة العالمية

س��موه: ندع��و الجماهي��ر لالس��تمتاع بالع��روض الفني��ة الرائع��ة للمقاتلي��ن
سموه يوجه اللجنة المنظمة باعتماد الدخول المجاني للجماهير في بطولة العالم
اللجنة اإلعالمية                  أسبوع بريف الدولي للقتال

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء حضوره ودعمه لمنتخبنا الوطني والبطولة



أك��د رئيس اللجن��ة التنفيذية ألس��بوع 
بري��ف الدويل للقتال خال��د عبدالعزيز 
الخي��اط وال��ذي يتضمنه بطول��ة العامل 
لفن��ون القتال املختلطة لله��واة املقامة 
حاليًّ��ا يف البحري��ن واملس��تمرة حت��ى 
19 نوفم��ر الحايل، تح��ت رعاية كرمية 
من قب��ل ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، بتنظي��م من قبل 
االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
وبالتع��اون مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بإرشاف 

 .IMMAF االتحاد الدويل للعبة
كام أك��د أن اللجنة تس��ري وفق الخطة 
املوضوعة وس��ط تعاون كبري بني اللجنة 
واالتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة، 
مشريًا إىل أن التنظيم املثايل الذي تشهده 
البطول��ة بعد مرور 3 أيام عىل االنطالق 

يؤك��د نج��اح اللجنة من حي��ث تطبيق 
االس��راتيجية الت��ي وضعته��ا من أجل 

إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.
وأوضح الخي��اط أن جميع اللجان تقوم 
بواجبه��ا ع��ىل أكمل وج��ه خصوًصا أن 
كاف��ة اللج��ان وضع��ت خط��ة عملها 
وتطبقه��ا بش��كل مميز للغاي��ة، وقال: 
“اللجان تعمل عىل مدار الساعة، حيث 

إنه��ا تتواج��د يف الصال��ة قب��ل انطالق 
املنافسات بساعات طويلة، وقبلها تقيض 
أعامله��ا يف فندق البطول��ة وفندق كبار 

الشخصيات”.
وأض��اف “كل هذا العم��ل الجبار الذي 
تق��وم ب��ه اللجان ي��أيت وس��ط متابعة 
واهتامم ودعم من النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة الذي يتابع س��ري العمل بش��كل 
كبري ويحرص عىل تقدي��م الدعم لكافة 

اللجان العاملة”.
وأشار الخياط، أن عمل اللجان سيستمر 
ب��كل مثاب��رة خ��الل األي��ام القادم��ة، 

وستسعى اللجان لتوفري أفضل الخدمات 
لكاف��ة املنتخب��ات املش��اركة من أجل 
نجاح البطولة، وأش��اد الخياط باملتابعة 
املستمرة من اللجنة األوملبية البحرينية 
ووزارة شؤون الشباب والرياضة، مقدماً 

لهام جزيل الشكر والتقدير.
الحض��ور  أن  الخي��اط  خال��د  وأك��د 
الجامهريي أعطى األي��ام املاضية رونًقا 
رائًعا من خالل التشجيع املميز ملنتخبنا 
الوطني لفن��ون القتال املختلطة، متمنيًّا 
أن تواصل الجامهري حضورها وتشجيعها 
لالعبني خالل املراح��ل القادمة، وأوضح 
أن حضوره��ا يعط��ي الالعب��ني دفع��ة 
معنوية عالية لتقديم أفضل املستويات 
للتط��ور  املرشق��ة  الص��ورة  وعك��س 
الكبري الذي تش��هده لعب��ة فنون القتال 
املختلط��ة، وقال: “الداع��م األكر لهذه 
اللعبة هو سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، حيث حرص سموه عىل مساندة 
الالعبني خالل النزاالت وهو دليل واضح 
عىل تقديم س��موه بتقديم كامل الدعم 

للمنتخب الوطني وللبطولة أيًضا”.

حضور خالد بن حمد دليل دعمه الكامل لمنتخبنا والبطولة
رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة العالم للفنون القتالية:

للبطول���ةال��ل��ج��ان ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة رونًق����ا  الجماهي����ر أعط�����ت 
اللجنة اإلعالمية                  أسبوع بريف الدولي للقتال

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

تتميز بطولة العامل لفنون القتال 
املختلطة للهواة بوجود معرض مصاحب 

يقام بجانب الصالة الرياضية مبدينة 
خليفة الرياضية “األكسبو”، ويحتوي 

املعرض عىل الكثري من املعروضات منها 
ما يتعلق بالجانب الرايث الخاص بهدف 

الرويج ململكة البحرين والتعريف 
مباضيها وتاريخها، باإلضافة إىل املوروث 

الرايث املتمثل يف األكالت الشعبية إىل 
جانب املطاعم املعروفة وغريها من 

الجوانب األخرى.
ورمبا يكون املعرض من مميزات 

البطولة التي تحتضنها البحرين، وقد 
بدأت عملية تسويق املعرض املصاحب 

للبطولة والذي يضم نحو 30 منصة 
ومحاًل وأكرث من فئة، ويتم الركيز عىل 
إبراز الرشكات البحرينية املساهمة يف 
دعم هذه البطوالت، وكذلك الرشكات 
التي لها إسهام باالرتقاء باسم مملكة 

البحرين وسمعتها ومكانتها وما يتعلق 
خصوًصا بالجانب الريايض.

واجتذب املعرض مختلف رشائح 
الجمهور خصوًصا الجاليات األجنبية 

واملقيمني عىل أرض البحرين، إذ يتواجد 
أيًضا فيه األلعاب الرفيهية سواء تلك 

املتعلقة باألطفال أو كبار السن، وهناك 
منصات تتعلق بالتعريف بالبطولة 
واللعبة التي متتلك شعبية كبرية يف 

مختلف الدول.

ويقع املعرض بجانب مدخل الجمهور 
والدخول إليه بدون تذاكر وهو ما 

يساهم يف وصول الجامهري إليه مبجرد 
دخولهم للصالة، وتأيت هذه الخطوة من 
قبل اللجنة املنظمة لتثبت قدرة اململكة 
يف استضافة األحداث والفعاليات العاملية 

يف ظل الخرات الكبرية التي يتمتع به 
شبابها والتنوع التنظيمي. وكان رئيس 

لجنة التصميم واملطبوعات يوسف 
دعيج أكد يف ترصيح سابق االنتهاء من 

التجهيز لهذا املعرض وبصورة متكاملة، 
مؤكًدا أنه سيكون مبثابة البوابة التي 

سيطلع عليها محبي ومتابعي البطولة 
ال سيام مع اإلقبال الكبري عليه من قبل 
الرشكات والجهات الرويجية والسياحية 
لدرجة جعلت اللجنة املنظمة تزيد من 

طاقته االستيعابية من 20 ركًنا إىل 30 
ركًنا، يف ظل التعاون الذي وجدته من 

قبل الرشكات الكبرية مثل بتلكو وجرنال 
موتورز واملطاعم.

ميتلك املنتخب االيرلندي لرياضة فنون 
القتال املختلطة مقاتلني متميزين 
يشارك بهم يف بطولة العامل لفنون 

القتال املختلطة التي تحتضنها 
البحرين. اللجنة اإلعالمية للبطولة 
التقت مع 3 من مقاتيل املنتخب 

االيرلندي والذين تحدثوا عن استضافة 
البحرين للبطولة، حيث قال املقاتل 

فيونو هييل “لقد أبهرتنا مملكة 
البحرين من خالل تنظيمها الرائع 
للبطولة وقبولها التحدي من خالل 

استضافة النسخة الرابعة من البطولة 
العاملية وتوفري كافة متطلبات الراحة 

للمنتخبات املشاركة، باإلضافة إىل 
أن استضافة اململكة للبطولة جعلتنا 

نشارك بعدد أكر من املقاتلني”.
وأضاف “إن استعدادات املنتخب 

للبطولة كانت منذ فرة وجيزة من 
أجل تجهيز املقاتلني لخوض منافسات 
البطولة والتي نأمل من خاللها تحقيق 
املراكز املتقدمة عىل حلبات البحرين 

واملنشأة املتميزة التي تحتضن 
املنافسات والتي سنخوضها مبقاتلني 
قادرين عىل تحقيق الحضور املميز 

خاصة وإنهم باتوا ميتلكون خرة 
واسعة وقدرة واضحة عىل التعامل مع 

البطوالت العاملية التي تشهد حضورا 

قويا من قبل نخبة من مقاتيل العامل”.
ا بتحقيق فريقنا  وأشار “أنا متفائل جدًّ
لنتائج إيجابية يف البطولة، وذلك عطًفا 

عىل االستعدادات الجيدة واملعسكر 
التدريبي الذي خاضه الفريق قبل 

البطولة ونؤمن أن الطريق لن يكون 
سهاًل يف ظل حرص الجميع عىل الفوز”.

ويضيف زميله سام سالتري “إن 
استعدادات املنتخب جاء بشكل 

جيد إىل البطولة من خالل املعسكر 
التدريبي الذي إقامة الفريق قبل 
الوصول إىل البحرين ومن خالل 

التدريبات التي أقيمت يف البحرين 
للتعرف عن قرب عىل الصالة الرياضية 
التي ستحتضن البطولة، وذلك أمال يف 
الظهور باملستوى املرشف يف البطولة 
وتقديم املستويات الطيبة مبا يعكس 

التطور الجيد التي تشهده رياضة فنون 
القتال املختلطة يف بلدي ايرلندا”.

وأضاف “أعتقد إن البطولة ستكون 
ا يف ظل الرتيبات االنيقة  رائعة جدًّ

التي اتخذتها مملكة البحرين والتي 
أبهرت الجميع مبدى دقة هذه 

التحضريات واستقبالها الطيب للفرق 
وتوفري كافة أسباب النجاح أمام هذه 

البطولة العاملية ونأمل التوفيق للجميع 
والتنافس بكل شجاعة للوصول إىل 
نتائج متميزة”. وتابع “أنا وزماليئ 

سنسعى جاهدين لتحقيق الظهور 
املرشف يف البطولة وتقديم أفضل 

مستوياتنا ولدينا الرغبة الكافية يف 
والقدرة عىل التنافس الحقيقي عىل 

اللقب ملا منتلكه من قوة بدنية 
ومهارات عالية ويبقى القول إن 

هوية الفائز باللقب ستكون صعبة 
للغاية وعلينا االنتظار ملعرفة البطل 

الشجاع”. ويواصل زميلهام كريان كالرك 
ا بتواجدي يف مملكة  “أنا سعيد جدًّ

البحرين والتي سمعنا عنها مدى 
التطور الكبري يف جميع النواحي وخاصة 

رياضة فنون القتال املختلطة والتي 
باتت متثل واجهة للبحرين وتعطي 
انطباعات جيدة عن تطور رياضتها 

ونؤمن أن البحرين قادرة عىل تنظيم 
الفعاليات الدولية بشكل رائع عطًفا 
عىل التجارب الكثرية التي مرت بها 

يف تنظيم بطوالت عاملية”. وأشار “إن 
املنافسة ستكون صعبة عىل الجميع 
وإذا ما أراد املقاتلني الظفر بالبطولة 
فعليهم أن يقدموا مستويات جيدة 
تأهلهم للمنافسة عىل أهم بطوالت 
فنون القتال املختلطة للهواة والتي 

من خاللها يستطيع املقاتل الربع عىل 
عرش العامل يف هذه الرياضة التي تقام 

للمرة األوىل خارج الواليات املتحدة 
األمريكية.. وليس باإلمكان التكهن مبن 

سيفوز باللقب يف هذه البطولة يف ظل 
املستويات املرتفعة لبعض املنتخبات 

لكننا سنعمل جاهدين من أجل الظفر 
مبراكز وميداليات متقدمة”.

“االكسبو” محط أنظار الجماهير

المنتخب االيرلندي: البحرين أبهرتنا بالتنظيم المميز

جانب من النشاط الكبير في منطقة االكسبو

الفريق االيرلندي المشارك في البطولة

خطة مرورية للمساهمة بنجاح البطولة

“أبوظبي الرياضية” تؤكد حضورها الفاعل

الكازاخستاني موري: البحرين جميلة 
وأسعى للتتويج على أرضها

بدأت اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطتها املرورية للمساهمة 
بنجاح أسبوع بريف الدويل وبطولة العامل لفنون القتال املختلطة للهواة، 

وذلك ضمن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله 
آل خليفة. وحرصت اإلدارة العامة للمرور بتقديم برامج متنوعة حول 

خطتها املرورية بالتعاون والتنسيق مع قناة البحرين الرياضية، إضافة إىل 
عرضها مقاطع مصورة عىل حساباتها يف “االنستغرام” و”توير” من أجل 
إطالع الشارع عىل كافة التفاصيل التي ستقوم بها اإلدارة طوال البطولة. 
وعقدت اإلدارة العامة للمرور العديد من االجتامعات يف الفرة املاضية 

مع اللجنة املنظمة للبطولة برئاسة خالد عبدالعزيز الخياط، حيث قدمت 
اإلدارة خطتها املرورية لتسهيل دخول وخروج كبار الشخصيات والجامهري 

لصالة مدينة خليفة الرياضية. وأكدت اإلدارة العامة للمرور أن خطتها 
املرورية تأيت ضمن توجيهات وزير الداخلية للمساهمة بنجاح البطولة 

التي ستقام يف اململكة للمرة األوىل، وأشارت إىل أن سخرت كافة اإلمكانيات 
املتاحة من أجل التعاون والتنسيق مع اللجنة املنظمة العليا للبطولة.

تحرض قناة أبوظبي الرياضية يف منافسات وتسجل حضورًا فاعاًل وقويًّا 
من خالل تواجد مراسلها عىل أرض الصالة لعمل التقارير اليومية عن 

البطولة وعمل اللقاءات املختلفة مع املسئولني والالعبني واألجهزة 
اإلدارية والفنية للمنتخبات والدول املشاركة، وتقوم القناة املتميزة التي 

تسجل اهتاممها وحضورها لكل الفعاليات الرياضية يف اململكة تقوم 
ببث برامج وحلقات خاصة مواكبة للبطولة العاملية ومبا يليق مبستوى 

املنافسة، وأيًضا تقوم ببث الحدث عىل قنواتها املفتوحة واملشفرة.

“البحرين بلد جميل للغاية قام أعضاء اللجان بعمل جبار من أجل تنظيم 
البطولة بحلة زاهية وسهر رجال البحرين عىل راحة الوفود املشاركة 

فكل الشكر والتقدير لهم” بهذه الكلامت بدأ الكازاخستاين موري حديثة 
عن البطولة التي تحتضن البحرين نسختها الرابعة ومتكنت من تحطيم 
جميع أرقام النسخ املاضية وقال “تحضريايت للمشاركة يف البطولة كانت 
جيدة وخاض املنتخب معسكرا تدريبيا مهام قبل الوصول إىل البحرين 

ومع وصولنا بدأنا العمل من اجل الوصول إىل الجاهزية التامة قبل 
انطالقة البطولة من خالل التدريبات املتواصلة التي أعدها املدرب وهذا 

ما ساعدين وزماليئ املقاتلني عىل الوصول إىل كامل الجاهزية”. وأشار 
ا ولكني أجيد التعامل مع مختلف الظروف  “مشاركايت الخارجية قليلة جدًّ
وقد اكتسبت مهارات كبرية من املنافسات املحلية واملعسكرات التدريبية 

وإن تواجد أبطال العامل يف رياضة فنون القتال املختلطة وتنافسهم يف 
البحرين عىل لقبها سيعطي البطولة طابًعا تنافسيا وقويًّا إذا ما أخدنا 

بعني االعتبار التحضريات الجيدة للمنتخبات املشاركة”.
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“أبوظبي الرياضية” تجري لقاًء مع سمو الشيخ ناصر بن حمد



مهلة 48 ساعة

)وكاالت(: قرر كارلو تافيكو، رئيس االتحاد 
اإليطايل، منح نفسه مهلة 48 ساعة للتفكري يف 
مستقبله، بعد إخفاق منتخب البالد، يف التأهل 
إىل كأس العامل 2018 يف روسيا. وكشفت وسائل 

اإلعالم اإليطالية، أن تافيكو مل يصدر أي ترصيحات، 
عقب فشل إيطاليا يف التأهل للمونديال، إثر تعادلها 
السلبي اإلثنني يف مباراة اإلياب للملحق الفاصل أمام 

السويد. من جانبه، اعتذر املدير الفني للمنتخب 
اإليطايل، فينتورا، لجامهري بالده، لكنه يف الوقت 
نفسه مل يتحدث عن إمكانية رحيله عن منصبه.

وقال املدرب اإليطايل يف ترصيحات لصحيفة الجازيتا 
ديللو سبورت “ماذا عن املستقبل؟، سأتحدث مع 

تافيكو وسنصل إىل اتفاق”. ورغم ذلك، تكهنت 
مختلف الصحف اإليطالية، أن املدرب سيتقدم 

باستقالته بعد إخفاق املنتخب يف التأهل لكأس العامل. 

وعقد فينتورا، مؤمتر صحفًيا عقب انتهاء املباراة، ونقلته 
شبكة “فوتبول إيطاليا”، نفى من خالله، التقارير التي 

أشارت إىل تقدمه باالستقالة. وقال فينتورا “مل أتقدم 
باستقالتي من تدريب إيطاليا، ألنني مل أقابل رئيس 

االتحاد اإليطايل، سنعقد اجتامًعا ملناقشة ما حدث”. 
وتابع “فخور كوين واحًدا من مجموعة املنتخب 

اإليطايل، سعيد للعمل مع هؤالء األبطال، بالتأكيد 
أنا محبط، أدركت يف ليلة املباراة ماذا يعني الفريق 

للطليان”. وعن انتهاء مسرية بوفون وبارزايل وكيلليني 
ودي رويس مع املنتخب اإليطايل، علق فينتورا “الحقيقة 

الجميع يعلم أنهم سيعتزلون، أنا محبط لهم”.
ورفض فينتورا، الحديث عن مستقبله مع إيطاليا 

وعقده الذي ينتهي يف صيف 2020، قائاًل “أعتقد أن 
الوقت الحايل غري مناسب للحديث عن ذلك، سنناقش 

ذلك يف الوقت املناسب مع اتحاد الكرة”.
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)وكاالت(: دفع الخروج الصادم للمنتخب اإليطايل األول لكرة القدم 
“األزوري” من تصفي��ات بطولة كأس العامل 2018 عىل يد املنتخب 
الس��ويدي الصحف اإليطالي��ة إىل إطالق عناوين ش��ديدة اللهجة 

معربة عن أسفها لعدم تأهل منتخب البالد إىل املونديال.
“إيطاليا، هذه هي نهاية العامل، نحن خارج املونديال”، كان هذا هو 
العنوان الذي اختارته صحيفة “الجازيتا ديلو سبورت” اإليطالية يف 
نس��ختها اإللكرتونية عىل االنرتنت لوصف إخفاق منتخب إيطاليا 
يف الوصول إىل املونديال، كام وضعت بجوار العنوان صورة لثالثة 
العبني يفرتشون أرضية امللعب عقب التعادل السلبي املخيب مع 

املنتخب السويدي يوم االثنني.
وقالت صحيفة “ال ريبوبليكا”: “إيطاليا خارج املونديال بالتعادل 

صفر/صفر أمام السويد، هذا مل يحدث منذ عام 1958”.
ك��ام أب��رزت الصحيفة ترصيحات ح��ارس املنتخ��ب اإليطايل 

جيانلويجي بوفون، الذي قرر اعتزال اللعب الدويل.
وقال بوفون، الذي كان يسعى إىل املشاركة يف املونديال للمرة 
السادس��ة يف تاريخه: “أشعر باألس��ف كون املباراة الرسمية 

األخرية تزامنت مع اإلقصاء”.
وقالت صحيفة “توتوس��بورت” يف عنوانها الرئييس: “نتيجة 
صفر / صفر امللعونة يف سان سريو، إيطاليا خارج املونديال”، 

ك��ام وضعت ص��ورة لعدة العبني وهم يف حالة من األس��ف 
غالف الجازيتا ديلو سبورتبسبب النتيجة املخيبة للمباراة.

)وكاالت(: قف��ز العب��و الس��ويد يف 
س��عادة، عق��ب صف��ارة النهاية يف 
ميالن��و، بعد أن صمد فريق املدرب 
يان أندرس��ون، ليتعادل س��لبًيا مع 
إيطاليا، وه��ي نتيجة منحته بطاقة 

التأهل لنهائيات كأس العامل.
وبينام كان أندرسون، يجري مقابلة 
م��ع التلفزي��ون الس��ويدي، اجتاح 
العبوه، اس��تديو أقي��م عىل جانب 
املوجودة  الطاولة  امللعب، وحطموا 
أم��ام املذيع��ني، وه��م يرقصون يف 

سعادة.
وقال أندرسون، بعد أن غادر العبوه 
الس��تكامل احتفاالته��م ع��ىل أرض 
امللعب “لق��د بكيت، هذه أول مرة 
تص��ل فيها الس��ويد إىل كأس العامل 

منذ عام 2006”.
وأض��اف املدرب “انظ��روا إىل بعض 
الالعبني األكرب سنا، الذين شعروا بأن 

هذه آخر فرصة للعب يف كأس العامل 
واآلن فعلوها. األمر ال ميكن وصفه”.
وأح��د الالعب��ني املؤثري��ن يف األداء 
الدفاعي القوي للمنتخب السويدي، 
الذي منحه التع��ادل املطلوب، كان 
القائد أندرياس جرانكفيس��ت الذي 

س��قط أرضا وهو يبيك، بعد صفارة 
النهاية.

وقال جرانكفيس��ت البالغ عمره 32 
عام��ا “بالنس��بة يل ه��ذا أهم يشء 
ح��دث يل وبالنس��بة لالعبني األكرب 
س��نا، هذه كانت ع��ىل األرجح آخر 

فرصة للعب يف كأس العامل، لذا فإن 
النجاح يف مثل هذه الظروف يجعلنا 

نشعر بسعادة غري عادية”.
وبع��د قلي��ل من انته��اء املب��اراة، 
ش��عر  بقصة  جرانكفيس��ت  ظه��ر 
جديدة، بسبب وعد قطعه يف بداية 

التصفيات.
وأوضح جرانكفيست “قلت لالعبني 
يف غرف��ة املالب��س إذا تأهلنا لكأس 
الع��امل س��أقص ش��عري. اعتق��دت 
أنهم نس��وا األمر، لكن يون جيديتي 
وفيكتور ليندلوف قاما بقص شعري 

بعد املباراة مبارشة”.
ونوه املهاجم ماركوس بريج، أنه كان 
يؤمن ط��وال التصفيات، بأن فريقه 

يستطيع أن يتأهل.
وأبلغ التلفزيون السويدي “أنا فخور 
للغاية بهذا الفريق. كنا نؤمن بذلك، 

نعرف مدى قوتنا”.

)وكاالت(: وصلت تذاكر مباراة بريو 
أم��ام نيوزيلن��دا، يف إي��اب امللحق 
الفاصل املؤه��ل للمونديال، واملقرر 
إقامته��ا الي��وم األربع��اء، يف إط��ار 
عملي��ة إعادة البيع، إىل أرقام فلكية 
أمريكًي��ا،  دوالرًا   530 إىل  وصل��ت 
يف الوق��ت الذي مل تتجاوز األس��عار 

األولية لنفس التذاكر 245 دوالرًا.
وت��ربز الفوارق الكبرية بني األس��عار 
يف املدرج��ات ذات املقاعد العادية، 
الت��ي كانت تبلغ قيم��ة تذكرتها 35 

دوالرا، لكنها وصلت يف إعادة البيع 
إىل 310 دوالرات.

وي��رى الخ��رباء أنه يج��ب االنتظار 
حتى يتبني مدى استعداد الجامهري 
لدفع هذه املبال��غ الطائلة، لحضور 
املباراة التي قد تكون األهم ملنتخب 
ب��ريو األول، خالل الس��نوات ال� 36 

األخرية.
ولتفادي عملي��ة إعادة بيع التذاكر، 
لج��أت الجهة الرس��مية املس��ؤولة 
عن البي��ع إىل االنرتنت، حيث يقوم 

الراغبون يف رشاء التذاكر بتس��جيل 
اسامئهم عىل أحد املواقع، ثم تجرى 
قرع��ة بينه��م الختيار م��ن له حق 

الرشاء.
ورغ��م ذلك، وج��دت عملية إعادة 
البيع مرتع��ا خصبا لها ع��رب مواقع 
م��ن خالل  االجتامع��ي،  التواص��ل 
حس��ابات غ��ري رس��مية ألش��خاص 
يبحثون ع��ن تحقيق أرب��اح طائلة 
م��ن وراء ه��ذا اإلج��راء، حت��ى أن 
بعض ممن حصلوا عىل التذاكر من 

خالل عمليات البيع الرسمية وكانوا 
يرغبون يف مش��اهدة املب��اراة فعليا 
يف امللعب، رضخوا إلغراءات السوق 
السوداء والربح الوفري وقاموا بإعادة 

بيع تذاكرهم.
وتتأه��ل ب��ريو إىل مونديال روس��يا 
2018 إذا نجح��ت يف الف��وز ع��ىل 
نيوزيلندا يف مباراة العودة بالعاصمة 
البريوفي��ة، وذلك بع��د أن تعادلت 
معها س��لبيا بدون أهداف يف مباراة 

الذهاب يوم السبت املايض.

من احتفاالت منتخب السويد بالتأهل

كارلو تافيكو وفينتورا

نهاية العالم 

احتفاالت هيستيرية 

أرقام فلكية

لن أبكي
)وكاالت(: أكد رافائيل 

نادال أن الهزمية يف 
مباراته األوىل بالبطولة 

الختامية ملوسم تنس 
الرجال، عىل يد دافيد 

جوفني، ليست سببا 
مبارشا يف انسحابه من 

آخر مباريات املوسم.
وأوضح اإلسباين إن مباراة مل تكن ممتعة، وإنه كان سينسحب حتى 

لو فاز عىل جوفني.
وانتهى موسم ال ينىس لرافاييل نادال بشكل مؤمل عندما انسحب 

بسبب إصابة يف الركبة، بعد انتهاء مباراته مع جوفني.
وقال نادال بعد املباراة “قاتلت كثريا لكني كنت أعرف أنها عىل 

األرجح مواجهتي األخرية هذا املوسم”.
وأضاف نادال الذي غاب عن نهاية املوسم املايض ليتعاىف متاما من 

إصابة يف املعصم “حاولت، لكن بكل وضوح هذه النتيجة القريبة يف 
املباراة مبثابة معجزة”.

وابتيل نادال بإصابات الركبة طيلة مسريته التي حقق خاللها 16 لقبا 
يف البطوالت األربع الكربى.

ومىض “أعرف ما يجب عيل فعله، أنا عىل دراية بكل األشياء التي 
حدثت يل يف املايض عندما مررت بهذه األمور”.

وأردف “أعلم كذلك الوقت الذي أحتاجه للتعايف، سرنى بعد ذلك إن 
آىت العالج مثاره أو ال”.

وتابع “األمر الجيد هو أنه ال يوجد يشء جديد، أمتلك أنا وفريقي 
الخربة الالزمة للتعامل، أمتنى أن ندير األمر بشكل جيد وأن أحصل 
عىل الراحة املناسبة والتدريب املناسب، وأحاول االستعداد لبداية 

املوسم الجديد”. وأكمل “موسمي انتهى، كنت ملتزما باملشاركة يف 
هذه البطولة والوجود يف هذه املدينة، بذلت قصارى جهدي، فعلت 

ما يجب عيل أن أفعله وهو أن أحاول أن أكون مستعدا للعب”.
واستطرد “كنت سأنسحب سواء فزت أو خرست، ألين مل أكن 

مستمتعا بوجودي يف امللعب عىل اإلطالق، مل يكن من الجيد اللعب 
بهذه الطريقة، ال أستحق بعد هذا املوسم الرائع أن أقيض يومني 

إضافيني بهذا الشعور الفظيع.
وأنهى “أشعر بالطبع بخيبة أمل، لكني لن أبيك، مررت مبوسم رائع 

ال ينىس”.
وقبل أسبوعني انسحب نادال من بطولة باريس لألساتذة قبل مباراته 

يف دور الثامنية بسبب شعوره بآالم يف ركبته اليمنى
وسيحل اإلسباين بابلو كارينيو بوستا اآلن محل نادال من أجل 

استكامل مباريات دور املجموعات.

)وكاالت(: بعد أربعة أعوام من العمل 
يف االستاد، كان متوقعا أن تتحول ليلة 

افتتاح استاد “لوجنييك”، بالعاصمة 
الروسية موسكو، إىل حفل كبري، قبل 

شهور قليلة عىل استضافة هذا االستاد، 
ألهم مباريات بطولة كأس العامل 2018 

يف روسيا.
لكن افتتاح االستاد تحول إىل فوىض 

تنظيمية، ألقت بظاللها عىل عرشات 
اآلالف من املشجعني، الذين حرضوا 

املباراة، بني املنتخبني األرجنتيني 
والرويس، عىل هذا االستاد، السبت 

املايض.
وانتهت املباراة الودية بني الفريقني، 

بفوز املنتخب األرجنتيني، 1/0، يف 
حضور نحو 79 ألف مشجع، احتشدوا 

يف املدرجات.
ولكن املشجعني عانوا األمرين خالل 

مغادرتهم االستاد، حيث قطعت رشطة 

موسكو العديد من الطرق بالعاصمة، 
وأغلقت املداخل املهمة إىل محطات 

مرتو األنفاق.
ولهذا، اضطر آالف من املشجعني 

إىل السري لعدة كيلومرتات، من أجل 
الخروج من حيز االستاد.

وأعرب عدد كبري من املشجعني عن 
شكواه، بعدما استغرقوا فرتات تصل 
لنحو ساعتني، من أجل الوصول إىل 

الطريق العام، وسط أجواء باردة 
وأمطار تتساقط.

وكان هذا االستاد قد استضاف دورة 
األلعاب األوملبية عام 1980، يف 

موسكو، قبل أن يعاد افتتاحه باملباراة 
الودية بني األرجنتني وروسيا، والتي 
جاءت قبل شهور عىل بطولة كأس 

العامل 2018.
وجاءت املشاكل التي عاىن منها 

املشجعون، بعد انتهاء املباراة، لتطغى 

عىل أجواء افتتاح االستاد، بل وطغت 
عىل هزمية املنتخب الرويس، واألداء 

الباهت يف املباراة.
وعلقت الصحافة الروسية، اليوم، عىل 

هذه األمور، بقولها “فشل تام”، من 
وجهة النظر التنظيمية.

ونظرا للحضور الجامهريي الهائل، 
وضيق الطريق املؤدية من االستاد إىل 

الطريق العام، غادر املشجعون امللعب 
يف صف يسري ببطء، وبإرشادات مئات 
من رجال الرشطة، عىل طول الطريق.

وقال ماكسيم تانكوف، البطل األوملبي 
يف التزلج، يف ترصيحات لصحيفة 

“كومريسانت” الروسية: “حدث ذلك 
مع سقوط األمطار، وانخفاض درجات 

الحرارة لخمس درجات مئوية، يف 
ترشين ثان/نوفمرب، ووجود أطفال 

ونساء وكبار السن”.
ومبجرد الوصول ألقرب محطة عىل 

الطريق العام، فوجئ املشجعون بعدد 
قليل للغاية من السيارات والحافالت، 

ولهذا سار العديد منهم لنحو أربعة 
كيلومرتات، حتى املحطة التالية.

واعرتف مجلس مدينة موسكو، بوجود 
أخطاء تنظيمية، وأكدوا دراستها يف 

الفرتة املقبلة.
ومن بني املشاكل التي طفت عىل 
السطح يف هذه الليلة، أن محطة 

“سبورتيفنايا” مبرتو األنفاق، والواقعة 

عىل بعد خطوات قليلة من االستاد، ال 
تزال تحت اإلنشاء حسبام أكد مسؤولو 

املدينة. كام تضاعفت املشكلة يف ظل 
إغالق املحطة األخرى “فوروبيويف 

جوري”، الواقعة يف املنطقة الجنوبية 
من االستاد، بسبب بعض العمل فيها.
وقال الصحفي، أندري مالوسولوف: 
“يجب حل هذه املشاكل قبل كأس 
العامل”، يف إشارة إىل وجود حافالت 

خاصة، ستكون متواجدة يف املستقبل 

لنقل املشجعني، بني االستاد والطريق 
العام.

وأعرب فيتايل موتكو، رئيس االتحاد 
الرويس للعبة، والذي يشغل أيضا 
منصب نائب رئيس الوزراء، عن 

اعتذاره بسبب هذه األخطاء 
التنظيمية، وطالب املدينة ووزارة 

الداخلية واللجنة املنظمة لكأس العامل، 
مبراجعة كل هذه األمور، بعد ما حدث 

يف مباراة السبت املايض.

فوضى بلد المونديال 

استاد لوجنيكي

رافائيل نادال



     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

األربعاء 15 نوفمبر 2017 
26 صفر 1439

العدد 3319 21 ملتقى األعمال إعداد: هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com

multaqa@albiladpress.com

�شّجلت �رشكة فنادق ومنتجعات موفنبيك ح�شورها 
يف �ش���مال تايالن���د بافتتاح اأول من�ش���اأة لها للعالمة يف 

�شيانغ ماي، العا�شمة الثقافية للبالد.
وكان فن���دق موفنبي���ك �ش���وريونغز �ش���يانغ ماي 
املك���ّون من 266 غرفة يف بدء با�ش���تقبال �ش���يوفه يف 
7 نوفمرب 2017، م�شّجالً اإجناًزا جديًدا ل�رشكة ال�شيافة 
�شمن ا�شرتاتيجيتها التو�ّشعية يف اآ�شيا، ومعزًزا قائمة 
من�ش���اآتها يف تايلند لت�ش���ل اإلى �ش���ت من�ش���اآت تعمل 

بكامل قدراتها.
يتمي���ز الفن���دق مبوقعه يف اإحدى اأكرث ال�ش���واحي 
حيوي���ة يف املدينة، ويطّل على منطقة ال�ش���وق الليلي 
املزدهرة، ويبعد م�ش���افة ق�شرة �ش���ًرا على االأقدام 
عن العديد من املرافق الثقافية ال�ش���ياحية مثل جدار 
املدينة القدمية ل�ش���يانغ ماي، وبوابة تابيه. كما تبعد 
�شفة نهر بينغ و�ش���ارع االأحد للم�شاة 10 دقائق �شًرا 

على االأقدام عن الفندق.
ويبعد الفندق م�ش���افة 10 دقائق اأي�ًشا بال�شيارة 
م���ن مطار �ش���يانغ م���اي ال���دويل، و10 كيلومرتات عن 

مركز �ش���يانغ م���اي الوطن���ي للموؤمت���رات واملعار�س، 
ويتميز بقربه من العديد من املناطق ال�ش���ياحية التي 
حتي���ط باملدين���ة. وتتاح لل�ش���يوف اإمكاني���ة االختيار 

من بني �ش���بع فئات لالإقامة منها الغرف الكال�ش���يكية 
وال�ش���وبريور والديلوك�س والربمييوم واأجنحة جونيور 

واالأجنحة العادية واأجنحة العائالت.

“الجواهر العربية” يستضيف نجمات السوشل ميديا

“بوتيك بوشرون” يشارك في معرض الجواهر 

ي�شت�ش���يف معر�س اجلواهر العربية لهذا العام 
3 من اأكرث ال�شخ�شيات تاأثًرا على �شبكات التوا�شل 
االجتماع���ي، يف بادرة ه���ي االأولى م���ن نوعها، حيث 
�ش���يقام املعر�س  نبيل، و�شارة الودعاين، واملوؤثرة 
االإعالمية البحرينية املتاألقة خولة املراغي واللواتي 
ميتلكن اأكرث من 4.7 مليون متابع على �شناب �شات، 
وذل���ك لتوفر تغطية اإعالمي���ة ح�رشية الأكرب معر�س 
للمجوهرات وال�ش���اعات الفاخرة يف ال�رشق االأو�ش���ط، 
وذل���ك بدًءا م���ن تاري���خ 21 – 25 نوفمرب 2017 يف 

مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات.
و�رشّح مدي���ر املبيعات والت�ش���ويق ل�رشكة اإدارة 
املعار�س العربية فوزي ال�شهابي قائال: “اإن ح�شور 
اأهم مدونات التوا�شل االجتماعي نهى و�شارة وخولة 
يف هذه الفعالية �شي�شجع الزوار على التوا�شل واإبداء 
اآرائه���م املتعلقة باجلواهر وال�ش���اعات التي �ش���ّدت 
انتباهه���م، ولذل���ك فاإننا نتطلع قدًما حل�ش���ور هذه 

ال�شخ�شيات البارزة يف معر�س اجلواهر العربية”. 
الع�ش���و املنت���دب ل�رشك���ة  م���ن جانب���ه، ����رّشح 

قائ���ال  ا�ش���ماعيل،  في�ش���ل   Medialinks
ا اأن نتعاون م���ع معر�س اجلواهر  “ي�ش���عدنا جدًّ
العربي���ة 2017 وهو اأك���رب معر�س للمجوهرات 
وال�ش���اعات الفاخ���رة يف ال�رشق االأو�ش���ط ونوؤمن 
اأن م�ش���اركة 3 من اأب���رز ال�شخ�ش���يات املوؤثرة 
عل���ى قن���وات التوا�ش���ل االجتماع���ي يف العامل 
العربي، نهى و�ش���ارة وخولة، �ش���يجذب املزيد 
م���ن االأنظ���ار نح���و اأفخ���م معر�س م���ن نوعه يف 
املنطقة، و�شي�ش���تقطب العديد من املهتمني 
باأحدث ال�ش���يحات يف عامل املجوهرات. وياأتي 
هذه التعاون انطالًق���ا من اإمياننا بالدور املهم 
الذي تلعب���ه و�ش���ائل التوا�ش���ل االجتماعي يف 
ع�رشنا احلايل حيث اإنها ت�ش���هم يف التفاعل بني 

ال�شخ�شيات املوؤثرة واجلمهور”. 

اأعل���ن بوتي���ك بو����رشون؛ العالم���ة التجارية 
ع���امل املجوه���رات  العاملي���ة املتخ�ش�ش���ة يف 
ع���ن  الفاخ���رة،  ال�ش���اعات  و�ش���ناعة  الراقي���ة 
م�ش���اركته يف معر����س اجلواه���ر العربية 2017 
الذي �ش���يقام من 21 حت���ى 25 نوفمرب 2017 
يف مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات 
برعاية رئي�س الوزراء  �ش���احب ال�ش���مو امللكي 

االأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة.
ا وللم���رة االأولى  �ش���يعر�س البوتيك ح�رشيًّ
عامليًّا، �ش���بع اإ�ش���افات جديدة م���ن جموهرات 
Serpent Boh me Collection الفاخ���رة، 
Quatre Co -  ااأربع اإ�شافات من جموهرات
lection اال�شتثنائية التي �شيتم عر�شها الأول 
مرة يف معر�س اجلواهر العربية 2017 وب�ش���كل 
عاملي. و�ش���يتم الك�ش���ف عن ت�ش���كيلة فريدة 
مكون���ة م���ن 6 قط���ع نفي�ش���ة م���ن املجوهرات 
الن���ادرة واحل�رشية. كما �شت�ش���مل معرو�ش���ات 
بوتي���ك بو����رشون جمموعة م���ن روائ���ع اخلوامت 

والأقراط وال�سوارات والقالدات الراقية.
و�رشح املدير العام حمم���د اآل حممود، “اإنه 

ملن دواع���ي �رشورنا اأن نعلن عن م�ش���اركتنا يف 
معر�س اجلواهر العربية بن�ش���خته لعام 2017، 
وعر�س نخبة من اأروع امل�شوغات واملجوهرات 
الأول م���رة، جنًب���ا اإلى جن���ب مع اأرق���ى ال�رشكات 
يف مملكة البحرين واأ�ش���هر العالم���ات التجارية 

ع���امل املجوه���رات  العاملي���ة املتخ�ش�ش���ة يف 
وال�شاعات الفاخرة. وي�رشنا اأي�ًشا اأن ن�شتعر�س 
خ���الل هذا احلدث املتميز، ت�ش���كيلة مذهلة من 
Nature Triomphante Co -  ووه���رات

lection لزوار املعر�س”.

مجموعة العز تطلق حقائب “i santi” اإليطالية

مجمع سار يحتفل بالعيد الوطني 
لسلطنة عمان

اأطلق���ت جمموعة العز جمموعة حقائب 
الي���د i santi االإيطالي���ة الت���ي �ش���ممت 
لتنا�ش���ب امل���راأة الع�رشي���ة اجلريئة فهي 
مثالي���ة للمراأة التي حتب اأن تظهر مبظهر 
ج���ذاب وخ���الب دائًما فهي ت�ش���يف رونق 
 i جمي���ل للمراأة عن���د حملها الأح���د حقائب

santi االيطالية. 
اجل���ودة يف �ش���نط اليد الن�ش���ائية هي 
التي حتكم م���دى فعالية ه���ذه احلقائب، 
وامله���م للم���راأة الع�رشي���ة ه���ي االأ�ش���ماء 

العاملية.  
وحقائب i santi االإيطالية، م�شنوعة 
من اجللد الطبيعي 100 % متوافرة بعدة 
اأحجام واأ�ش���كال متنوعة واأل���وان خمتلفة. 
وكذل���ك ت�ش���ع ل���ك i santi ب���ني يدي���ك 
حقائ���ب للحف���الت اخلا�ش���ة الت���ي ت���ربز 
جمال���ك مبجرد حملك الإحدى هذه احلقائب 
وهي ت���دل عل���ى اآخر �ش���يحات املو�ش���ة 
واألوانه���ا الرائع���ة التي تخط���ف االأنفا�س 

مبجرد روؤيتها.
وتع�شق املراأة الع�رشية احل�شول على 
اإح���دى حقائ���ب i santi االإيطالية، فائقة 

اجلم���ال. وتق���دم i santi حقائب ال�ش���فر 
املذهلة واجلميلة وباأحجام كبرة و�شغرة 
ومتو�شطة، لكي تدللي نف�شك عند ال�شفر، 

وهي منا�شبة للن�شاء والرجال مًعا.

مبنا�شبة العيد الوطني املجيد ال�شابع 
واالأربعني ل�شلطنة عمان، يقيم جممع �شار 
التجاري حفالً بالتعاون مع �شفارة �شلطنة 
عم���ان مبملك���ة البحري���ن وبح�ش���ور ع���دد 
م���ن ال�شخ�ش���يات املهمة والدبلوما�ش���ية 
واجلالي���ة العماني���ة واجلالي���ات العربي���ة 
واالأجنبي���ة املقيم���ني يف مملك���ة البحرين، 
وذلك يوم ال�ش���بت املواف���ق )18 نوفمرب 
ال�شاد�ش���ة  ال�ش���اعة  م���ن  ابت���داًء   )2017
م�ش���اًء حتى الثامنة م�شاًء. ويت�شمن احلفل 
ا بال�شناعات العمانية  �شوًقا �شغًرا خا�شًّ
�ش���يقدم  كم���ا  ال�ش���عبية،  واملنتوج���ات 
يف احلف���ل اأ�ش���هى املاأك���والت العماني���ة 
ال�ش���عبية، باالإ�ش���افة اإل���ى كيك���ة كبرة، 

م�ش���ابقات وجوائ���ز، �ش���حب عل���ى تذاكر 
جماني���ة بالتع���اون م���ع الط���ران العماين 

و�شفريات الو�شط، وفعاليات اأخرى.

تماشًيا مع تنامي استراتيجيتها التوّسعية في تايلند

منتجعات موفنبيك تفتتح فندقها في شيانغ ماي

ك�ش����فت �رشكة بن هن����دي لل�ش����يارات – 
الوكي����ل احل�����رشي ل�ش����يارات كي����ا موتورز يف 
البحري����ن النق����اب ع����ن الط����راز اجلدي����د كليًّا 
الذي يج�ّش����د قم����ة االأناقة والق����وة مًعا – كيا 
�شتينجر – ال�ش����يارة االأعلى اأداًء يف تاريخ كيا 
والتي ينتظر جميع حمبي ال�شيارات املتميزة 

تد�شينها يف اململكة.
ا ال�ش����فر  ود�ّش����ن ال�ش����يارة اجلديد كليًّ
الك����وري لدي مملك����ة البحري����ن هيونومو كو، 
ورئي�����س جمل�����س اإدارة جمموع����ة �����رشكات بن 
هن����دي عبداهلل هن����دي ونائ����ب رئي�س جمل�س 
االإدارة والرئي�����س التنفيذي ملجموعة �رشكات 
ب����ن هن����دي اأحمد بن هن����دي، وذل����ك يف حفل 

خا�����س اأقيم مبعر�س كيا يف عراد، وبح�ش����ور 
عدد كبر من ال�شخ�ش����يات املهمة، واأ�شحاب 
�رشكات ال�ش����يارات وتاأجر ال�ش����يارات ورجال 
االأعم����ال ولفيف من رجال ال�ش����حافة واالإعالم 

وم�شوؤويل جمموعة عبداهلل بن هندي.  
وط����راز كيا �ش����تينجر 2018 هو �ش����يارة 
�ش����يدان ريا�ش����ية فا�ش����تباك تت�ش����ع خلم�شة 
اأف����راد ُتعيد التعريف ب�ش����كل خمتل����ف متاماً 
لفئ����ة م����ن ال�ش����يارات تهيمن عليه����ا �رشكات 
�ش����ناعة ال�ش����يارات االأوروبية، وتاأتي �شيارة 
�ش����تينجر االأعل����ى اأداًء يف تاريخ كي����ا موتورز 
تدعمها جودة واعتمادية �شيارات كيا موتورز 

الرائدة دائًما.

“بن هندي” تكشف النقاب عن كيا ستينجر 2018 
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ا�ص���تقر �ص���ناع اجل���زء الثاين من م�صل�ص���ل “ن�ص���يبي 
وق�ص���متك” تاأليف عمرو حممود يا�ص���ن واإنتاج اأحمد عبد 
العاط���ي على الفنانة حنان مطاوع لبطولة الق�ص���ة الرابعة 
م���ن العم���ل، وم���ن املق���رر توقيع العق���ود خ���ال يومن 

وحتديد موعد بدء الت�ص���وير بعد اال�صتقرار على الفنانن 
امل�صاركن فى الق�ص���ة. وتدور اأحداث الق�صة عن ق�صايا 
امل���راأة خال ال� 45 حلقة الت���ي تدور فيها االأحداث بعك�س 

اجلزء االأول، الذي مت عر�صه العام املا�صي.

  للتوا�صل:  )ق�صم املنوعات: 17111479(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

15 نوفمبر

1915
 اأ����ص���ت���اذ ال��ف��ل�����ص��ف��ة 
ب��رمل��ان  وال��ن��ائ��ب يف 
النم�صا- املجر توما�س 
مازاريك يدعو يف اإعان 
اإقامة  اإل��ى  باري�س  يف 
حتمل  م�صتقلة  دول���ة 
ا�صم ت�صيكو�صلوفاكيا.

 1956
ح�����رب ال�����ص��وي�����س: 
و���ص��ول ط��ائ��ع ق��وة 
اإلى  الدولية  الف�صل 

م�رص.

 1980
بول�س  ي��وح��ن��ا  ال��ب��اب��ا 
ال���ث���اين ي���ق���وم ب���اول 
اإلى  اأعظم  حلرب  زي��ارة 

اأملانيا منذ 198 عاما.

 1983
“جمهورية  اإع������ان 
�����ص����م����ال ق���رب����س 

الرتكية”.

 1984
لقاء �رصي بن الرئي�س 
ال��ف��رن�����ص��ي ف��رن�����ص��وا 
م�����ي�����رتان وال���زع���ي���م 
الليبي معمر القذايف يف 

كريت.

 2003
ات���ف���اق ب���ن احل��اك��م 
امل����دين االأم���رك���ي يف 
ال����ع����راق ب����ول ب��رمي��ر 
وجم�����ل�����������س احل����ك����م 
و�صع  على  االن��ت��ق��ايل 
لنقل  زم��ن��ي  ب��رن��ام��ج 
ي��ن�����س على  ال�����ص��ل��ط��ة 
موقتة  حكومة  ت�صكيل 

قبل يونيو 2004.

مسافات

اختيار ناهد الشيخ أمينا عاما مساعًدا لإلعالميين العرب
أول بحرينية في المكتب التنفيذي

مشاركة في مسابقة اليونيسيف

الطفلة البحرينية دانة تطلب دعمكم

اختار احتاد االعامين العرب التابع 
بجامع����ة  االقت�ص����ادية  الوح����دة  ملجل�����س 
البحريني����ة  االعامي����ة  العربي����ة  ال����دول 
املخ�رصمة ناهد ال�صيخ اأمينا عاما م�صاعدا 
وممث����ا لاحت����اد يف البحري����ن ونائب����ا عن 

االأمن العام. 
ج����اء ذلك التكليف يف خطاب ر�ص����مي 
من قبل امل�صت�صار حممد ال�رصقاوي االأمن 
الع����ام الحت����اد االعامين الع����رب ومقره 
القاهرة مما يعد مك�ص����با واقرار بال�صمعة 
الطيبة التي يتمتع به����ا االعام البحريني 

عل����ى كاف����ة االأ�ص����عدة م����ن املحي����ط الى 
اخللي����ج.  علم����ا ب����اأن املكت����ب التنفيذي 
املق����رر اإن�ص����اءه يف البحري����ن يتك����ون من 
�صبع اأع�صاء يتم اختيارهم من قبل االأمن 
العام امل�ص����اعد ومن ثم تقدميهم الحتاد 
االعامين العرب يف القاهرة العتمادهم.  
اختي����ار  ج����اء  ان����ه  بالذك����ر   اجلدي����ر 
االعامي����ة ناه����د ال�ص����يخ نظ����را خلربته����ا 
الطويل����ة يف املجال االعام����ي وجناحاتها 
الت����ي حققتها يف م�ص����رتها االعامية من 
خال عمله����ا يف العديد من القنوات حيث 

ب����داأت انطاقتها ع����رب اذاع����ة وتلفزيون 
انتدب����ت  ث����م   1999  �  1996 البحري����ن 
ال����ى تلفزي����ون الكوي����ت وحقق����ت هناك 
�صهرة جماهرية وا�ص����عة وجناحا ملمو�صا 
على م�ص����توى الوطن العرب����ي ومنها الى 
تلفزي����ون دب����ي واأبوظب����ي واأم بي �ص����ي 
حيث حققت هناك جناح����ا كبرا يف اعداد 
وتق����دمي الربام����ج الرتاثي����ة واالجتماعية 
وح�صلت على العديد من اجلوائز وبعدها 
اأ�ص�صت �رصكة اأنتاج للربامج واال�صت�صارات 

االعامية فروعها يف دبي وم�رص وبروت.

كما �ص����بق ان �ص����غلت من�صب مديرة 
تطوي����ر الربام����ج واالإنتاج والت�ص����ويق يف 
تلفزيون البحرين 2008 � 2011 ومن�صب 
I films media pr -  ددير عام ل�رصكة
duction للربامج واالإنتاج واالإ�رصاف على 
كل االأعم����ال التلفزيونية والدرامية داخل 
م�����رص وخارجه����ا.  كرمت من عاه����ل الباد 
�ص����احبة ال�ص����مو امللكي االأمرة �ص����بيكة 
بن����ت ابراهي����م قرين����ة رئي�ص����ة املجل�����س 
االأعلى للمراأة يف يوم املراأة البحرينية من 

االإعاميات الرائدات.

�ص���من موؤمت���ر االأم���م املتح���دة وحتقي���ق 
االأهداف التنمية امل�ص���تدامة cop 32، مت طرح 
م�ص���ابقة جلميع املبدع���ن يف امل�ص���اهمة على 
حماي���ة البيئة واملناخ، وهي عبارة عن ت�ص���كيل 
�صخ�صية بطولية هدفها توعية العامل يف حماية 
البيئة والتي �صوف يتم ن�رصها يف جملة ق�ص�صية 

عاملية بعناية من اأ�صهر الر�صامن. 
وتاأهلت البحرينية دانة ح�صن بركات )11 
�ص���نة( للمناف�صات النهائية يف م�صابقة ملنظمة 
 Climate Comic اليوني�ص���يف الق�ص�ص���ية 
من بن 2،895 م�ص���اركا حول العامل مت اختيار 
20 اأروع ابط���ال حماية املناخ والذي �ص���يكون 
لهم الفر�ص���ة يف حتقيقها، و�صيتم ن�رص ق�ص�س 
دان���ة يف املوقع االلك���رتوين للم�ص���ابقة مابن 
الف���رتة 17-6 نوفمرب، وهناك يتم الت�ص���ويت 

للم�صاركن.
وهذه دعوة للجميع للت�ص���ويت لها كطفلة 
بحرينية موهوبة ت�صتحق الت�صجيع، حيث ميكن 
للجميع بالت�ص���ويت املكثف وب�صكل يومي عن 

طريق زيارة املوقع والت�ص���ويت وامل�صاهمة يف 
ن�رص الو�ص���لة االلكرتونية، و�صيتم االعان عنها 
بتاريخ 22 نوفمرب اجلاري و�صيتم اإ�صدار جملة 

ق�ص�صية ل�صخ�صية البطل اخلارق التي اأعدتها 
ون�رصها كاأف�صل �صخ�صية خارقة يف يوم االر�س 

العاملي 2018. 

ا�ص���م  البطولي���ة  دان���ه  �صخ�ص���ية  حتم���ل 
“بن���ون” وتق���دم اأه���داف �ص���امية يف االأخ���اق 
واالبداع واالبتكار حلماية البيئة وكيف تتعامل 
معها زمياته���ا املتنمرات يف املدر�ص���ة، حيث 
يقومون برمي املخلفات والنفايات يف حقيبتها 
املدر�ص���ية كل ي���وم. وبع���د حزنه���ا ال�ص���ديد 
وم�ص���اعدة والدتها يف قاموا بتحويل وتدوير ما 
يوجد يف احلقيبة من نفايات �صارة بالبيئة الى 
�ص���ديقة للبيئة. وقد اأ�ص���مت حقيبتها بحقيبة 
ال�ص���ام الت���ي مل تكتف���ي باملدر�ص���ة فقط بل 
اأ�ص���بحت تتنقل يف اأرجاء وطنها وجتمع وتن�صح 
اجلمي���ع يف جم���ع املخلف���ات وتدويره���ا. وكان 
اك���رب حتد لها ه���و جمع االكيا�س البا�ص���تيكية 
من ال�ص���واطئ و�ص���نع اأكرب دمية حتاكي تاأثر 
االكيا�س البا�صتيكية على حياة االأطفال وحياة 

اجلميع. 
تبقت 4 اأيام لهذه املناف�ص���ة والتي �صوف 
تنتهي يوم اجلمعة املوافق لتاريخ 17 نوفمرب 
عند منت�ص���ف الليل. لذلك نرجو تكاتف اجلميع 

لنج���اح ه���ذه الر�ص���الة الهادفة التي تر�ص���لها 
ه���ذه الطفل���ة ال�ص���غرة ورف���ع عل���م مملك���ة 
البحرين دوليا يف اإجن���اح برامج التنمية وحماية 
البيئة عرب الت�ص���ويت يف الو�ص���لة االلكرتونية 
عل���ى ال�صخ�ص���ية اخلا�ص���ة بها. وبحي���ث يكون 
الت�ص���ويت ب�ص���كل يوم���ي. لذلك �ص���اهموا يف 
جناحها من خال الت�صويت اليومي ون�رص املوقع 
http://climateco -  الاللكرتوين للجميع:

 ic.hscampaigns.com

    BUZZ      
أحداث

ين�صحك بع�س زماء العمل باإعادة التفكر 
يف الريا�صة

احر�س على الرتكي���ز على حتقيق اأهدافك 
يف خمتلف املجاالت

فر�صتك يف النجاح يف عملك كبرة اليوم 

ابتعد عن كل ما يثر قلقك حتى ال ت�صاب 
بالتوتر اأثناء فرحتك

العم���ل  يف  اأدائ���ك  ع���ن  را����سٍ  مدي���رك 
وتر�صيحك

ت�اجه بع�ض ال�ض���غ�ط التي ت�ؤثر عليك يف 
العمل

انته���ز الفر�ص���ة لتح�ص���ل عل���ى ترقية يف 
عملك

ال تهمل يف �صحتك اليوم واحر�س على 
ممار�صة التمارين

تتمك���ن اليوم م���ن اإح���راز خط���وات موؤثرة 
واإيجابية 

عائلتك يف انتظارك بعد االنتهاء من العمل 

عليك جتنب التفك���ر يف اأخطاء املحيطن 
بك اليوم

امل�صاء فر�صة ذهبية لك لق�صاء وقت رائع 
يف البحر
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مورغان سبورلوك ضيف مهرجان دبي السينمائي 

�صي�ص����ر املخ����رج املر�ص����ح جلائزة 
االأو�ص����كار، مورغ����ان �ص����بورلوك، عل����ى 
ال�ص����جادة احلم����راء ل����� “مهرج����ان دب����ي 
ال�ص����ينمائي ال����دويل” بدورت����ه الرابع����ة 
ع�����رصة م����ع عر�س فيلم����ه االأح����دث وغر 
الروائ����ي “اأري����د احلجم االأك����رب 2: هويل 

چيكن”.
دب����ي  مهرج����ان  �ص����ينظم  كم����ا 
ال�ص����ينمائي مع �ص����بورلوك جل�ص����ة حوار 
يف منتدى “�ص����وق دبي لاأفام” يف مقر 

املهرجان مبدينة جمرا. 
وميثل احلدثان فر�صة رائعة ملحبي 
االأفام، حيث �ص����يتحدث �ص����بورلوك عن 
خربت����ه ال�صخ�ص����ية مع االأف����ام واالإنتاج 
وباالأخ�س عن جتربته اأمام الكامرا خال 
جل�ص����ة احل����وار، كما �صي�ص����اهد اجلمهور 

اأحدث اأعماله.
و�صين�صم اإلى �صبورلوك يف 
جل�صة احلوار، املنتجن جرميي 
ت�صيلنيك وماثيو جالكن، وهما 
م�رصف����ان عل����ى �رصك����ة االإنت����اج 
“واري����ور بويت�����س”، امُلنتج����ة 
لعدة اأفام منها “اأريد احلجم 
اأقوي����اء”  االأك����رب”، و”رج����ال 
الذي  الن�ص����ور”،  و”�ص����ائدة 

ر�صح جلائزة االأو�صكار وعر�س يف 
مهرجان دبي ال�ص����ينمائي الدويل يف عام 

 .2016
ومورغان �ص����بورلوك موؤلف وخمرج 
ومنت����ج حائز عل����ى جوائز عدة، ومر�ص����ح 
جلائزة االأو�ص����كار وهو موؤ�ِص�����ُس ورئي�س 
اخلدم����ات  كام����ل  االإنت����اج  �ص����توديو 
“ووريور بويت�س” Warrior Poets يف 
نيويورك. وكان فيلمه االأول “اأريد احلجم 

 ” ك����رب الأ ا
قط����اع  تاأث����ر  ح����ول  حتري����اً   )2004(
الوجبات ال�رصيعة على ال�ص����حة، و�صارك 
وح�ص����د  املهرجان����ات  م����ن  العدي����د  يف 
الكثر من اجلوائز منها “جائزة اأف�ص����ل 
�ص����اندان�س”،  “مهرج����ان  م����ن  اإخ����راج” 
و”جائزة اأف�صل �ص����يناريو وثائقي” من 
“نقابة الكتاب االأمركين”، كما ُر�ص����ح 
جلوائز االأو�صكار �صمن فئة اأف�صل فيلم 

غر روائي. 
كما اأخرج مورغان واأنتج العديد من 
االأف����ام وامل�صل�ص����ات والربامج احلائزة 
على جوائ����ز، منه����ا “اأين انتهى اأ�ص����امة 
بن الدن؟” )2008( و”الفيلم االأف�ص����ل 
مبيعاً” )2011(، والذي يتناول مو�صوع 
فيلم����ه  و�ص����يعر�س  االأف����ام.  ت�ص����ويق 
اجلدي����د “اأريد احلج����م االأك����رب 2: هويل 
جيك����ن” يف مهرج����ان دب����ي ال�ص����ينمائي 
كج����زء من االأف����ام امل�ص����اركة يف برنامج 

“�صينما العامل”. 

خا�ص

“سبحان” أغنية جديدة لجناحي 
كلمات سمر البحرينية

ن�����رصت الفنان����ة �ص����مر البحريني����ة، مقط����ع فيديو عرب 
�ص����فحتها ال�صخ�ص����ية على موقع تبادل ال�ص����ور العاملي 
“اإن�ص����تغرام”، الأغني����ة جدي����دة م����ن كلماتها حتمل ا�ص����م 
“�صبحان”، وقالت اإن الفنان حممد جناحي �صيقوم بغنائها.
وعلق����ت �ص����مر البحريني����ة قائل����ة: “ ترقب����وا جديدي 
�ص����بحان.. مع الفن����ان املبدع حممد جناحي.. كلماتي �ص����مر 
البحرينية.. حلن وتوزيع اخوي املبدع عبداهلل عبداملجيد.. 
اأغني����ه من العيار الثقيل.. هاالغني����ة اأنتظر تنزل من ثاث 

�صنن “.
وكانت ال�ص����اعرة �ص����مر البحرينية، قد قام����ت بتاأليف 
اأغنية “مثل ظلك” للفنانة �ص����موخ الراي، و التي تعتزم اأن 

ت�صجلها على طريقة الفيديو كليب.



باربي حمجبة تكرمًيا لـ “بطلة �أمريكية”
“ماتيل”  جمموعة  كرمت 
مب���ارزة  العب���ة  االأمريكي���ة، 
ال�ش���ي�ش ابتهاج حمم���د التي 
اأ�شبحت اأول ريا�شية اأمريكية 
دورة  يف  �شت�ش���ارك  حمجب���ة، 

االألعاب االأوملبية 2020.
التكرمي بتقدمي  وجت�شد 
“ماتيل” دمي���ة باربي ترتدي 
بزة ابتهاج، وهي ت�شع حجابا، 

وهي اأول باربي حمجبة من �ش���نع “ماتيل”. و�ش���تطرح للبيع على املن�ش���ات االإلكرتونية اعتبارا من العام 
2018، بح�ش���ب ما ك�ش���فت ناطقة با�ش���م املجموعة. وفقا لفران�ش بر�ش. وكتبت “ماتيل” على �شفحتها 
يف “اإن�ش���تغرام” اإلى جانب �ش���ورة البتهاج حممد، وهي حتمل اللعبة “ي�شعدنا اأن نكّرم ابتهاج حممد بدمية 
باربي فريدة من نوعها! فابتهاج ت�ش���كل م�شدر اإلهام للن�ش���اء وال�شابات؛ لدفعهن على تو�شيع احلدود”. 
وقالت العبة مبارزة ال�شي�ش التي كّرمها الرئي�ش االأمريكي ال�شابق باراك اأوباما يف البيت االأبي�ش يف يوليو 
2016 “عندما اأفكر بكل الذي �شبقوين يف ن�شالهم �شد التع�شب والكراهية، ازداد قناعة ب�رضورة موا�شلة 

هذا الن�شال، لي�ش فقط من اأجلي بل من اأجل جمتمعي”.

�أخطـــر حفــل زفـــاف يف �لعالـــم

يف �ســــــــن 52.. مت�ســـــول يلتحــــــق بجامعــــــة كامبــــــردج
قبل���ت جامع���ة كام���ردج، جي���ف اإدواردز )52 
�شنة(، والذي كان من بني �شعفاء التالميذ، ومل ينه 

درا�شته اجلامعية، ولكنه يحب املطالعة جدا.
واأ�شارت �ش���حيفة الغارديان اأم�ش الثالثاء، اإلى 
اأن جيف اإدواردز ق�شى معظم حياته مت�شوال، بيد اأن 

ولعه الكب���ري باملطالعة، جعل جامعة كامردج تقبله 
طالبا يف كلية االآداب.

وقراأ اإدواردز يف طفولته كتاب �شك�شبري “تاجر 
البندقي���ة”، و“الكريزاليد” جل���ون اأوندمي، وغريها، 

ولكنها مل توؤثر يف م�شتوى درا�شته.

وبع���د اأن اأنه���ى درا�ش���ته الثانوي���ة عمل بع�ش 
الوقت يف م���زارع مبقاطعتي كنت وغلو�شرت�ش���اير. 
وكان يق�ش���ي اأ�ش���ابيع دون ماأوى، ويف حلظة ما قرر 
التوج���ه اإلى اجلامعة. كان اإدواردز يق�ش���ي اأيامه يف 
مكتبة اجلامعة. وح�شب قوله، اأ�شبحت الكتب و�شيلة 

للهرب من الواقع املوؤمل الذي يعي�شه. 
بع���د ذلك ق���رر اأن يلتح���ق بال���دورات املكثفة 
لكبار ال�ش���ن، والتي ا�شتمرت ثالث �شنوات باأربعني 
�ش���اعة اأ�ش���بوعيا. واأخريا ان�ش���م اإل���ى جمموعة كبار 

ال�شن كطالب م�شجل يف اجلامعة.

�لإهمال يفقده جموهر�ت 
مبليون �إ�سرتليني

تبح���ث ال�رضط���ة الريطاني���ة ع���ن جمهول 
بع���د �رضق���ة حقيبة �ش���فر حتت���وي عل���ى اأحجار 
كرمي���ة قيمتها ملي���ون جنيه اإ�ش���رتليني )1.3 
مليون دوالر( م���ن رف االأمتعة يف قطار مبحطة 

يو�شتون.
و�شعد مالك احلقيبة، وهو تاجر جموهرات 
)35 عاما( اإل���ى قطار متوجها اإلى برمنغهام يف 
الثامن من نوفمر، ولكن عندما و�ش���ل القطار 
اإلى راغبي يف و�ش���ط اإجنلرتا اكت�شف اأن حقيبة 
�شفره التي حتتوي على ياقوت وزمرد وياقوت 

اأزرق لي�شت موجودة على رف االأمتعة.
ون�رضت ال�رضطة �ش���ورة غري وا�شحة املعامل 

لرجل قالت اإنها تريد التحدث معه.
وقال ال�ش���ارغنت نيك توم�شون من �رضطة 
النقل الريطانية اأم����ش الثالثاء: “اأود احلديث 
م���ع الرجل الظاهر يف لقطات كامريات املراقبة 
ع���ن �رضقة ه���ذه احلقيب���ة ذات القيم���ة العالية 

للغاية”.
واأ�ش���اف: “حقيب���ة ال�ش���فر كانت �ش���وداء 
وحتت���وي على اأكرث م���ن 40 حج���را كرميا مثل 

الياقوت الزمرد والياقوت والياقوت االأزرق”.

�تهام جديد 
بالتحر�ش لبو�ش �لأب

الرئي����ش  جدي���دة،  ام���راأة  اتهم���ت 
االأب،  بو����ش  ج���ورج  االأ�ش���بق  االأمريك���ي 
بتلم�شها ب�ش���كل غري الئق، لت�شبح بذلك 
امل���راأة اخلام�ش���ة التي توجه ل���ه مثل هذا 

االتهام.
وذك���رت روزل���ني كوريغ���ان ملجل���ة 
ت���امي �الأمريكية، �أنها متو�ض���عت اللتقاط 
�ش���ورة مع بو����ش الع���ام 2003، يف جتمع 
ل�ضباط وكالة �ملخابر�ت �ملركزية �ضمال 
هيو�شنت، وكان عمرها يف ذلك الوقت 16 
�ش���نة، وح�رضت هذا احلدث مع اأمها واأبيها 

الذي كان يعمل حملل ا�شتخبارات.
و�أ�ض���افت كوريغان �أن���ه �أثناء �لتقاط 
ال�ش���ورة، اأنزل بو����ش يده عل���ى اأردافها 
وق���ام بال�ش���غط عليه���ا، وفق م���ا ذكرت 

وكالة اأ�شو�شييتد بر�ش.
وحتدثت تامي مع 7 اأ�شخا�ش قالوا اإن 
كوريغ���ان اأبلغتهم عن االأمر يف ال�ش���نوات 

التالية.
وقال متحدث با�شم الرئي�ش ال�شابق، 
ه���و جيم ماكغ���راث، اإن بو�ش اعتذر “لكل 
م���ن كان ق���د �أ�ض���اء �إلي���ه خ���ال �لتق���اط 

�شورة”.
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دولر مليون   70 �لأ�سكال” بـ  يف  “تباين 
بيع���ت لوح���ة للفن���ان فرين���ان ليجيه، 
االإثن���ني، ب���� 70 ملي���ون دوالر خ���الل م���زاد 
نظمت���ه دار “كري�ش���تيز” يف نيويورك، وهو 

�شعر قيا�شي للر�شام الفرن�شي.
وكان���ت “دار كري�ش���تيز” تق���در �ش���عر 
لوحة “تباين يف االأ�ش���كال”، والتي ر�ش���مها 

ليجيه يف العام 1913 ب� 65 مليون دوالر.
وي�ش���كل املبلغ الذي حققته اللوحة نحو �ش���عف ال�ش���عر القيا�ش���ي ال�ش���ابق الأحد اأعمال الر�ش���ام 
الفرن�شي )1881 - 1955(، فيما بيعت لوحة “املراأة باالأزرق” ب�شعر 39.2 مليون دوالر يف مزاد نظمته 
دار “�شوذبيز” العام 2008. و�شجل رقم قيا�شي �شابق، االإثنني، خالل املزاد مع بيع لوحة “اإمراطورية 

االأنوار” العام 1949 للبلجيكي رينيه ماغريت ب�شعر 20.5 مليون دوالر.

 يح���اول كل عرو�ض���ن �لتمّي���ز يف يوم زو�ج���ه الإبه���ار �ملدعوين واللتقاط �ض���ور فريدة 
يتباهي���ان بها، وتبق���ى ذكرى جميلة مدى احلياة، لذا جلاأ زوجان �ش���ينيان موؤخ���راً اإلى ما هو 

خارج عن املاألوف يف هذه املنا�شبة.
و�أثبت �لعرو�ض���ان �ملذكور�ن حبهما بع�ض���هما بع�ض���ا و�الإقد�م على �ملغامرة، حيث �أمّتا 
بع�ش مرا�ش���م الزف���اف على جانب منحدر جبلي يف ال�ش���ني، جمري���ن املدعوين على خو�ش 

املغامرة نف�شها.
وربط الزوجان نف�شيهما اإلى �شلك مثبت على مدار جبل ت�شايا يف مقاطعة خنان ال�شينية، 
ومن ثم كان على بقية املدعوين اأن ي�ش���لكوا الطريق نف�ش���ها؛ ليعي�ش���وا معهما مغامرة هذا 
الزفاف العجيب. وقد تبدو التجربة عادية لو كانت �شمن اإطار ممار�شة ريا�شة ت�شلق اجلبال، 
لكن اأن يحدث ذلك يف منا�ش���بة زواج واأن يكون املت�ش���لقان مبالب�ش الزفاف، فهذا االأمر لفت 

انتباه الكثريين.
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تعود  لوحة  “�آيفون” يف 
�إلى �لعام 1860

اأث���ارت لوحة الفنان النم�ش���اوي فرديناند ج���ورج والدمولر املعروفة با�ش���م “املتوقع”، 
والت���ي تع���ود اإلى العام 1860، العديد من الت�ش���اوؤالت عن ماهية ال�ش���يء ال���ذي حتمله فتاة 
بيدها يف اللوحة. االأ�ش���كتلندي بيرت ر�ش���ل، وهو موظف �ش���ابق الحظ وجود �شيء غريب يف يد 
الفتاة من خالل تدقيقه امل�شتمر يف اللوحة ليتبني له باأن ال�شيء امل�شتطيل ال�شكل الذي بيد 

الفتاة ي�شبه اإلى حد كبري هاتف “اآيفون”، ح�شب ما نقل موقع “مازر بورد”.
املدير التنفيذي لوكالة الفن النم�ش���اوية، هريالد واينبولرت، علق بب�شاطة على ال�شورة، 
قائ���ال: “اإنه اآيفون القرن ال� 19”. واأ�ش���اف باأن الفتاة يف ال�ش���ورة مل تلع���ب بالهاتف، واإمنا 

مت�ضك بيدها كتاب �ضاة”.

�إيفانكا تر�مب 
�ملت�سولني “لعنة” على 

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

تركي “44 عاما” يقفز باملظلة من �سرفة برج جاالتا التاريخي ال�سهري مبدينة اإ�سطنبول الذي يبلغ ارتفاعه 36 مرتا. )اف ب(
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى قدمني قرب 
ال�شواحل ومن 2 اإلى 4 اقدام يف عر�ش البحر. درجة 

احلرارة العظمى 29، وال�شغرى 20 درجة مئوية.

الطق�ش املتوقع لهذا 
اليوم �شيكون معتدالً مع 

بع�ش ال�شحب احيانا.

الرياح �شمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة ولكنها من 7 اإلى 12 

عقدة خالل الليل.

تق���وم ال�ش���لطات يف مدينة حيدر اآباد بجنوبي الهند بجمع املت�ش���ولني قبل زي���ارة اإيفانكا ترامب 
امل�شت�شارة البارزة لوالدها الرئي�ش االأمرييكي دونالد ترامب.

وخالل االأ�ش���بوع املا�شي، مت نقل اأكرث من 200 مت�شول اإلى م�شاكن منف�شلة للذكور واالإناث تقع 
على اأرا�ش���ي �شجنني يف املدينة. وتنفذ ال�شلطات ب�شكل �شارم حظرا على الت�شول يف �شوارع املدينة، 
ويف االأماكن العامة االأخرى. ويبدو اأن حملة التعقب اآتت اأكلها مع تواري معظم االآالف من املت�شولني يف 
املدينة عن االأنظار. ويقول امل�ش���وؤولون اإن احلملة �ش���د الت�شول بداأت ب�شبب حدثني دوليني يف حيدر 
�آباد، وهما �لقمة �لعاملية لريادة �الأعمال، �لتي من �ملقرر �أن حت�رضها �إيفانكا تر�مب، وموؤمتر �لتيلوغو 

العاملي يف دي�شمر، وذلك فق ما نقلت “اأ�شو�شيتد بر�ش”.
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