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الهملة - بتلكو

بتلك���و  مجموع���ة  حقق���ت 
أرباح���ا صافي���ة لمس���اهمي 
األش���هر  خ���ال  الش���ركة 
التس���عة األول���ى م���ن الع���ام  
2018 بقيم���ة 46.0 ملي���ون 
دينار )122.0 مليون دوالر(، 
دين���ار  ملي���ون   25.2 م���ن 
)66.8 ملي���ون دوالر( للفترة 
بزي���ادة  أي   ،2017 ذاته���ا 

قدرها 83 %.

“بتلكو” تحقق 46 مليون دينار أرباحا

المنامة - وزارة الداخلية

ضم���ن الجه���ود األمني���ة المبذول���ة لحف���ظ أمن الوط���ن، أحبط���ت األجهزة 
األمنية المعنية عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا والمحكوم عليهم في 
قضايا إرهابية، من خالل قارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من 

ساحل منطقة سماهيج.

 فيما دل���ت التحريات أن أحد المقبوض 
أح���د  م���ع  تواص���ل  عل���ى  كان  عليه���م، 
العناص���ر اإلرهابي���ة الهارب���ة والموجودة 
في إيران وال���ذي رتب للمقبوض عليهم 

عملية إخفائهم وتهريبهم.
كما أس���فرت أعمال البحث والتحري عن 
تحديد هوية عدد من المش���تبه بقيامهم 
المطلوبي���ن  ه���ؤالء  ومس���اعدة  بإي���واء 
حيث تم القبض عليهم. وباشرت اإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية، اتخاذ 
اإلج���راءات القانوني���ة المق���ررة، تمهيدا 
إلحال���ة المقب���وض عليه���م إل���ى النياب���ة 
البح���ث  ت���زال أعم���ال  العام���ة، فيم���ا ال 
والتحري جارية للكش���ف عن مابس���ات 

عملية التهريب والمتورطين فيها.

إحباط تهريب 6 مطلوبين في قارب األُطر القانونية حل أمثل للتطوير العقاري
“مؤسس��ة التنظي��م” أنج��زت 85 % م��ن قاعدتها التش��ريعية

أك���د نائ���ب رئيس مجل���س ال���وزراء رئيس 
اللجن���ة الوزارية لإلعم���ار والبنية التحتية، 
خليف���ة،  آل  عب���دهللا  ب���ن  خال���د  الش���يخ 
األط���ر  أن  أثبت���ت  العملي���ة  الممارس���ة  أن 
والناج���ح  األمث���ل  الح���ل  ه���ي  القانوني���ة 
لمعالجة وتطوير القطاع العقاري. وأوضح، 
لدى افتتاح���ه بافتتاح معرض البحرين الدولي 
للعقارات )بايبكس 2018(، أن مؤسسة التنظيم 
العقاري، أصدرت 69 قراًرا من أصل 81، أي أنها 

أنجزت 85 % من قاعدتها التشريعية. 
وق���ال نائ���ب الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة دي���ار 
المح���رق، يوس���ف ال���ذوادي، إنه ت���م بيع 60 % 
م���ن مش���روع “جي���وان” الس���كني، فيما كش���فت 
المدير العام للتس���ويق والتطوير بشركة رويال 
أمباس���ادور، إيمان المناعي، عن إطاق مشروع 

“فونتانا إنفينيتي 2”.

نائب رئيس الوزراء يفتتح معرض البحرين الدولي للعقارات )بايبكس 2018(
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زورونا في جناحنا بمعرض 
البحرين الدولي للعقارات 

)BIPEX(
في الفترة من: 1 إلى 3 

نوفمبر 2018

م��ش��ت��ري��ات ك���وب���ون  دي��ن�����ار   30

3 شه��ور مجاني�ة مع اإلشت�راك السن��وي

1
2 مع كل اشتراك صندوق جدي��د مجان��ا

العدد البالد” كل شهر مع  »أضواء  3ملحق 
4

38491919 17111432 - 17111444اشــتـرك مـعـــنـا أو جـــدد اشـــتـراكــك الـســــنـوي

وجه مجلس إدارة شركة طيران الخليج في اجتماع عاجل عقده أمس، اإلدارة التنفيذية بإعادة جميع المفصولين البحرينيين 
إلى وظائفهم وإجراء مزيد من الدراسات الهيكلية للشركة حسب المعايير الدولية لشركات الطيران.

وق���ال وكي���ل وزارة العم���ل والتنمي���ة 
إن  الدوس���ري  صب���اح  االجتماعي���ة 
اتص���االت ال���وزارة أثمرت ع���ن إيجاد 

بع���ودة  الطرفي���ن،  بي���ن  ودي  ح���ل 
المس���رحين البحرينيي���ن م���ن ش���ركة 
طي���ران الخليج ال���ى عملهم، وعرض 

التقاع���د االختي���اري لم���ن يرغب، في 
ضوء سياس���ة الش���ركة الت���ي تقضي 

بتقليص وخفض النفقات.

المنامة - بنا

ذك���ر وزي���ر ش���ؤون الكهرب���اء والم���اء 
عبدالحس���ين مي���رزا أثن���اء االجتم���اع 
الخليجي���ة  التقيي���س  هيئ���ة  أن 
أع���دت المواصف���ات والائح���ة الفنية 
الخليجية للس���يارات الكهربائية، ليتم 
المطابق���ة  لنظ���ام ش���هادات  إضافته���ا 
الخليجي���ة وتك���ون جاه���زة للتطبي���ق 

بحلول العام 2022.

وصول السيارات 
الكهربائية 2022

“العم��ل” تع��رض التقاع��د االختي��اري على المس��رحين

“طيران الخليج”: إعادة المفصولين البحرينيين
)11-10(

)06(

)05( )09(

نجاح باهر في “عالمية الطيران الحر”إنذار روضة الخليج

أعلن الوكيل المساعد للتعليم  «
الخاص والمستمر بوزارة التربية 

والتعليم جعفر الشيخ، أن الوزارة 
أنذرت روضة الخليج، في ضوء ما 

أثبته في مقطع فيديو متداول 
في وسائل التواصل االجتماعي 

عن الروضة.

حققت مملكة البحرين نجاحا باهرا  «
في استضافة منافسات بطولة 

العالم للطيران الحر الداخلي 
“جرافيتي” للمرة األولى في تاريخها 

والمرة األولى على مستوى الشرق األوسط 
وقارة آسيا، ما يشكل حدًثا استثنائًيا 

يعكس الوجه الحضاري للمملكة.
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عقارات اإلسكان 
تطرح دانات 

“اللوزي” و ”بيتك”

هارب في إيران 
رتب العملية... 

والتحريات 
مستمرة

القبض على 
عدد من المشتبه 

بمساعدتهم 
المطلوبين

إحالة 3 مطورين 
للنيابة بتهمة البيع 

دون ترخيص

تطوير “البالج” 
على مرحلتين بـ 19 

مليون دينار

إيهاب حناوي الشيخ عبدالله بن خليفة



القائد العام: الدفاع عن الوطن أمانة مقدسة ومسؤولية عظيمة

تحقيق أعلى مستويات الجهوزية

ختام فعاليات “الربط األساسي”

تفقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل خليفة عددًا من وحدات قوة دفاع البحرين لإلطالع على جهوزيتها، حيث أس���تمع 
إلى إيجاٍز من قادة الوحدات عن آخر التطورات بتلك الوحدات وما وصلت إليه برامج اإلعداد والتدريب فيها.

مس����توى  عل����ى  أطل����ع  أن  وبع����د 
لتحقي����ق  الالزم����ة  االس����تعدادات 
واإلداري����ة  القتالي����ة  الجهوزي����ة 
دف����اع  ق����وة  أن  أك����د  المنش����ودتين، 
ث����م  هللا  م����ن  وبفض����ل  البحري����ن 
التوجيهات الس����ديدة م����ن عاهل البالد 
القائ����د األعل����ى صاحب الجالل����ة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مستمرة في 

البناء العسكري على مختلف األصعدة 
البرية والجوي����ة والبحرية، وأن رجال 
هذه الق����وة ال يألون جه����دًا في العطاء 
لتحقي����ق أعل����ى مس����تويات الجهوزي����ة 
القتالي����ة في كاف����ة مواقعه����م القتالية، 
فضالً عن بذله����م المخلص في ميادين 
اإلعداد والتدريب ليكونوا بحق الدرع 

المنيع لحفظ أمن واستقرار الوطن.

وفي ختام الزيارة ثمن القائد العام لقوة دفاع البحرين الدور الذي يقوم به  «
ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين في مختلف الظروف المكانية 

والزمانية، وتقديرهم للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم، وحث 
الجميع على المزيد من التفاني وجعل الكفاءة والمقدرة العاليتين دائمًا 

نصب أعينهم، وشعارهم اإلخالص والتضحية، حيث أن الدفاع عن الوطن 
أمانة مقدسة ومسؤولية عظيمة ال يتوالها إال رجال نذروا أنفسهم ببذل 

الغالي والنفيس لحمل هذه األمانة.

اختتمت امس فعاليات التمرين الجوي المش���ترك “الربط األساس���ي 2018” والذي نفذته قوة دفاع البحرين بممثلة بس���الح الجو الملكي البحريني وبمش���اركة 9 دول 
شقيقة وصديقة وحليفة، وذلك بحضور قائد سالح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة.

وق���د س���اهم ه���ذا الن���وع م���ن التمارين في 
االرتق���اء بمس���توى المش���اركين ف���ي كل ما 
يتعل���ق بتطوي���ر العم���ل الدفاع���ي الج���وي، 
خ���الل  م���ن  العس���كرية  الخب���رات  وتب���ادل 
األش���قاء  م���ن  المش���اركة  الطائ���رات  تن���وع 
واألصدق���اء، مم���ا أث���رى الق���درات القتالي���ة 

الفنية في هذا المجال العسكري الحيوي.

وكان للمش���اركة الكبي���رة م���ن ال���دول ف���ي 
التمرين األثر الفع���ال في إنجاحه وتحقيق 
األه���داف المكتس���بة منه والتي م���ن أبرزها 
توطيد العالقات بين المشاركين من الدول 
بص���ورة  والحليف���ة  والصديق���ة  الش���قيقة 
عامة، وتعزيز التعاون المشترك بين القوات 

الجوية في مجال العمليات الجوية.

وأضاف هذا التمرين مزيداً من توطيد العالقة والتعاون وأطر العمل  «
المشترك من خالل إتاحة الفرصة إلعداد قادة جدد، وقد برزت تلك 

األهداف وبشكل واضح خالل فترة إقامة هذا التمرين الذي امتد لقرابة 
أسبوعين، والذي شارك فيه عدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية 

بالدول الشقيقة والصديقة والحليفة وهي القوات الجوية الملكية 
السعودية والقوات الجوية اإلماراتية، القوات الجوية السلطانية 

العمانية والقوات الجوية الكويتية وسالح الجو الملكي األردني والقوات 
الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية 

الباكستانية.

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة دفاع البحرين

القائد العام يستمع إلى إيجاٍز من قادة الوحدات عن آخر التطورات

 تبادل الهدايا التذكارية
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مسقط - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المجل���س  رئي���س  نائ���ب  وص���ل 
األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل 
ب���ن راش���د آل خليفة إلى مس���قط 
في زيارة رس���مية لس���لطنة عمان 

الش���قيقة يبح���ث خالله���ا تعزي���ز 
كاف���ة مج���االت التع���اون القائم���ة 
بي���ن البلدي���ن وم���ن بينها الش���أن 

البيئي. 

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله وكيل وزارة البيئة  «
والشؤون المناخية بسلطنة عمان نجيب الرواس وسفير مملكة 
البحرين لدى سلطنة عمان جمعة الكعبي. وسيلتقي نائب رئيس 

المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة خالل 
الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في سلطنة عمان الشقيقة.

فيصل بن راشد إلى مسقط

اس���تقبل وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الركن 
آل خليف���ة  ب���ن عب���دهللا  راش���د  الش���يخ 
ب���ن  هش���ام  الش���يخ  العاصم���ة  محاف���ظ 
ومحاف���ظ  خليف���ة،  آل  عبدالرحم���ن 
الش���مالية عل���ي العصفور؛ بمناس���بة فوز 
مج���ال  ف���ي  بجائزتي���ن  المحافظتي���ن 
الملتق���ى  ف���ي  العم���الء  م���ع  التواص���ل 

الحكومي 2018.
وفي مس���تهل اللق���اء، أع���رب الوزير عن 

تهاني���ه للمحافظتي���ن عل���ى ه���ذا الف���وز، 
وخط���وة  متمي���زا  أداء  يعك���س  وال���ذي 
متقدم���ة ف���ي مج���ال خدم���ة المواطنين 
وتعزي���ز التواص���ل معه���م والعم���ل عل���ى 
أهمي���ة  إل���ى  منوه���ا  مطالبه���م،  تلبي���ة 
مواصل���ة الجه���ود الهادف���ة إل���ى االرتقاء 
بالخدم���ات المقدم���ة ف���ي إط���ار التعاون 
والتنس���يق م���ع كاف���ة الجه���ات الخدمية 

وضمن منظومة الشراكة المجتمعية.

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها العاملون في المحافظات وحرصهم على  «
التميز في األداء وتقدم الخدمات بأعلى مستوى من الدقة واإلنجاز، مثمنا في 

الوقت ذاته مستوى التعاون والتفاعل الذي يبديه المواطنون مع المحافظات 
بما يسهم في أداء دورها في تلبية االحتياجات وتطوير منظومة التواصل مع 

كافة فئات المجتمع.من جهتهما، أعرب محافظا العاصمة والشمالية عن 
شكرهما وتقديرها لوزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، والتي تمثل دافعا 

لمواصلة مزيد من العمل والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.

ف�����ازت ج��م��ع��ي��ة ال���ص���م ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
العاشرة  ال���دورة  ف��ي  مالية  بمنحة 
لغة  لنشر  )ت��واص��ل(  مشروعها  ع��ن 
اإلشارة، ضمن برنامج المنح المالية 

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وت��س��ل��م��ت رئ��ي��س��ة ج��م��ع��ي��ة ال��ص��م 
المنحة  العصفور  سلمى  البحرينية 
من الرئيس الفخري لصندوق العمل 
االج��ت��م��اع��ي األه���ل���ي س��م��و ال��ش��ي��خ 

عيسى بن علي آل خليفة .

وزير الداخلية مستقبال محافظي العاصمة والشمالية

المنامة - جمعية الصم البحرينية

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��ه��ن��ئ “ال���ع���اص���م���ة” و”ال���ش���م���ال���ي���ة” ب��ج��ائ��زت��ي ال��ت��واص��ل

االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

“الصم البحرينية” 

02تفوز بمنحة مالية

نياب���ة ع���ن الممثل الش���خصي لصاح���ب الجاللة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة س���مو الش���يخ عبدهللا بن حم���د آل خليفة، 
واصل الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه مشاركته في احتفال “اليوم العالمي للمدن 2018” الذي ينظمه 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-HABITAT(، وبلدية مدينة ليفربول البريطانية وبلدية شانغهاي الصينية، 
وال���ذي أقيم هذا العام تحت ش���عار ‘’بناء مدن مس���تدامة ومرنة’’، ف���ي مدينة ليفربول بالمملكة المتح���دة البريطانية بحضور 

عمدة مدينة ليفربول Joe Anderson وممثلي الشؤون البيئة للدول المشاركة.

وألق���ى ب���ن دينه كلمة خالل ورش���ة عمل 
أقيمت ضمن الفعالية، أكد فيها أن مملكة 
البحري���ن تول���ي اهتماما كبي���را لموضوع 
تغي���ر المناخ وبناًء على توجيهات س���مو 
الش���يخ عبدهللا بن حم���د آل خليفة الذي 
وج���ه بضرورة رف���ع مس���توى الجهوزية؛ 
م���ن أجل االس���تعداد األمث���ل للتعامل مع 
ظاه���رة تغير المناخ واألمط���ار؛ لمواجهة 

مثل هذه الظواهر وكيفية التكيف.
وتح���دث  ب���ن دين���ة ع���ن جه���ود مملك���ة 
البيئ���ة  عل���ى  الحف���اظ  ف���ي  البحري���ن 

الدولي���ة  لالتفاق���ات  الداع���م  وموقفه���ا 
حول تغي���ر المناخ والتنمية المس���تدامة، 
مش���يرا إلى التأثيرات المناخية المترتبة 
عل���ى الم���دن الحضري���ة عموم���ا، ومملكة 
البحري���ن خصوص���ا؛ كونه���ا م���ن ال���دول 
الجزري���ة الصغيرة النامي���ة جراء ظاهرة 
الدراس���ات  تش���ير  ال���ذي  المن���اخ،  تغي���ر 
الحديثة أنه سيؤدي إلى ارتفاع مستوى 
س���طح البحر، والمياه الجوفية، والحياة 
البحرية والش���عب المرجانية والمخزون 
الس���مكي، إضاف���ة إل���ى ارتف���اع درج���ات 

الح���رارة، والت���ي س���تؤثر بطبيع���ة الحال 
على صحة اإلنسان.

ولفت إل���ى أن المجلس أطلق العديد من 
المش���اريع البيئي���ة التي ته���دف إلى الحد 
م���ن تغي���ر المن���اخ والحفاظ عل���ى البيئة، 
ومنه���ا مش���روع اس���تزراع ش���جر الق���رم 
ف���ي مختل���ف مناط���ق البحري���ن البحرية 
والساحلية لما لهذا النوع من النباتات من 
دور إيجابي ف���ي إنعاش الحياة الفطرية 
والحف���اظ عل���ى التن���وع البيولوجي، كما 
أن المجل���س أول���ى أهمي���ة كبي���رة لزيادة 

الرقع���ة الخض���راء ف���ي مملك���ة البحرين 
م���ن خ���الل مختل���ف األنش���طة والبرامج 
والمش���اريع، ودش���ن مركزا وطنيا إلعادة 
تدوير الغ���ازات النافدة لطبق���ة األوزون. 
أما على المس���توى االقتصادي، فقد عمل 
المجل���س عل���ى تعزي���ز تن���وع االقتص���اد 

األخض���ر الصديق للبيئ���ة والداعم للمدن 
المس���تدامة تماش���يا م���ع رؤي���ة البحرين 

.2030
وش���دد  عل���ى أهمي���ة وق���وف المجتم���ع 
الدول���ي عل���ى موق���ف موحد يس���هم في 
الحد من هذه التغيرات المناخية، والعمل 

على دع���م الملف���ات البيئية الت���ي تهدف 
إلى تضافر الجهود البيئية الدولية، داعيا 
ال���دول المتقدمة والصناعي���ة إلى تقديم 
للبيئ���ة  الصديق���ة  الخض���راء  الصناع���ات 
ودع���م الم���دن المس���تدامة الت���ي تعتب���ر 

قارب النجاة من عواقب تغير المناخ.

ضاحية السيف - المجلس األعلى للبيئة

رفع الجهوزية للتعامل مع تغير المناخ

مشاركة محمد بن دينة

عبدهللا بن حمد 
ينيب بن دينة 

لحضور فعاليات 
اليوم العالمي 

للمدن

نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة أثناء وصوله مسقط
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أقام���ت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار مس���اء أم���س س���وقا للحرف ف���ي باب 
البحري���ن، حي���ث يأتي الس���وق ضمن فعالية “الخامس���ة بتوقيت الب���اب”، والتي 
تس���تحضر إل���ى باب البحري���ن كل يوم خميس نش���اطًا ثقافيًا مختلف���ًا في تمام 

الخامسة مساًء.

وفي الّس���وق قّدمت الهيئة العديد من 
الحرف العريقة التي تتمّيز بها البحرين 
كصناعة السالل، النحت على الخشب، 
واس���تعرض  العرب���ي وغيره���ا.  الخ���ط 
الحرفيون منتجاتهم ومارسوا حرفهم 
مباش���رة أم���ام الجمهور. كما واس���تمتع 
الس���وق  إقام���ة  فت���رة  ف���ي  الحض���ور 
باالس���تماع ألجمل األلح���ان البحرينية 
التقليدي���ة، والت���ي قّدمتها فرق���ة الدار 

الصغيرة.
أم���ا ي���وم الخمي���س المقبل، فس���يكون 
نش���اط  م���ع  موع���د  عل���ى  الجمه���ور 
األكالت  حي���ث  طع���ام”،  الب���اب  “ف���ي 

والمشروبات المتنوعة بصحبة األنغام 
واأللحان البحرينية الشبابية.

وكانت هيئة البحرين للثقافة  «
اآلثار أطلقت سلسلة فعاليات 

بعنوان “الخامسة بتوقيت الباب” 
كل يوم خميس في الخامسة 

مساًء في الساحة األمامية لباب 
البحرين )من جهة السوق(. وتقّدم 

الهيئة خالل هذه السلسلة من 
الفعاليات مجموعة من األنشطة 

الثقافية المتنوعة ما بين 
الموسيقى، الحرف، التراث، الفنون 

من فعاليات سوق الحرف في باب البحرينوالمأكوالت.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

سوق الحرف في “باب البحرين”
المقبل األس���ب���وع  ط���ع���ام”  ال���ب���اب  “ف����ي  و  خ���م���ي���س...  ك���ل  ث��ق��اف��ي  ن��ش��اط 

مجلس المحرق البلدي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اس���تقبل مجلس المحرق البلدي وفًدا من بلدية مس���قط من س���لطنة عمان الشقيقة الذي قضى في مملكة البحرين 3 أيام بترتيب 
من وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل التعرف على مالمح التجربة البلدية الرائدة.

وكان في استقبال الضيوف كل من رئيس 
مجل���س المحرق البلدي محمد آل س���نان، 
واألعضاء غازي المرباطي وعلي النصوح 
وصباح الدوسري، حيث تم تبادل األفكار 
والمقترح���ات لما في ش���أنه تعزي���ز العمل 

البلدي في البلدين الشقيقين.
بالمجل���س  اإلع���الم  اختصاص���ي  وق���دم   
���ا ش���مل أهم  مصع���ب صال���ح عرًض���ا مرئيًّ
ف���ي تقدي���م  البل���دي  المجل���س  منج���زات 
الخدمات والتنس���يق م���ع الجهات المعنية 
الفعالي���ات  وتنظي���م  البل���د،  بتطوي���ر 
الوطني���ة واالجتماعي���ة، وتعزيز العالقات 
الش���عبية مع الدول الش���قيقة، إضافة إلى 
المش���اريع الكب���رى المق���رة ف���ي المرحل���ة 
المقبلة كالحدائق والس���واحل واألس���واق 

والجسور.

وفي جولة ميدانية، تم تعريف الوفد بعدد من مشاريع المحرق ومنها سوق  «
المحرق المركزي الذي يوشك على االفتتاح، كما تمت زيارة معرض الحلوى 

البحرينية وتم استقبال الوفد بحفاوة من قبل الوجيه فؤاد شويطر الذي أكد عمق 
العالقات بين البحرينيين والعمانيين الذين يعتبرون شعًبا واحًدا.

البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  وزي���ر  أك���د 
عم���ق  خل���ف  عص���ام  العمران���ي  والتخطي���ط 
العالق���ات التاريخي���ة الوثيقة الت���ي تربط بين 
مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة قيادة 
وش���عبا، مؤك���دا ض���رورة التع���اون والتنس���يق 
يتعل���ق  فيم���ا  والتج���ارب  الخب���رات  وتب���ادل 

بالخدمات البلدية اإللكترونية بين البلدين.
ج���اء ذل���ك ل���دى اس���تقبال الوزي���ر ف���ي مكتبه 
بش���ؤون األش���غال لوفد بلدية مس���قط برئاسة 

مدير ع���ام المديرية العام���ة لتقنية المعلومات 
خالد الزدجالي والوفد المرافق له والذي يزور 
الب���الد؛ لالطالع عل���ى تجربة مملك���ة البحرين 

في مجال الخدمات البلدية اإللكترونية.
وأشار الوزير خالل اللقاء إلى أهمية استخدام 
التكنولوجي���ا الحديث���ة ف���ي تقدي���م الخدمات 
البلدي���ة بما يقل���ل من الجهد والوق���ت، ويمكن 
م���ن تقديم الخدمة بش���كل متواصل، مبينا أن 
ال���وزارة قد قطعت ش���وطا كبيرا ف���ي التحول 

اإللكتروني وفق برنامج عمل الحكومة ورؤية 
مملكة البحرين 2030 وبالتنس���يق المباشر مع 

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

من جانبه، أعرب وفد بلدية مسقط  «
عن سعادته بالتعرف على التجربة 

البحرينية في مجال الخدمات البلدية 
اإللكترونية واالستفادة منها في 

تطوير العمل اإللكتروني.

الوفد العماني يستمع إلى العرض

ع��������رض م�����ن�����ج�����زات “ب������ل������دي ال����م����ح����رق”

تبادل الخبرات م��ع عمان بالخدمات البلدي��ة اإللكترونية

الوفد العماني يطلع على التجربة البلدية

“األشغال” قطعت شوطا في التحول اإللكتروني
وزير األشغال وشؤون البلديات مستقبال وفد بلدية مسقط

وزير المالية مستقبال السفير التايلندي

تدشين الرحالت البحرية إلى قلعة عراد
ال��ش��ي��خ��ة م���ي: ن��وف��ر ل��ل��زائ��ر ف��رص��ة اس��ت��ك��ش��اف ت��اري��خ��ن��ا ال��ع��ري��ق

دش���نت هيئ���ة البحرين للثقافة واآلثار أم���س الرحالت البحرية إلى قلع���ة عراد بمدينة 
المح���رق، بحض���ور رئيس���ة الهيئة الش���يخة م���ي بنت محم���د آل خليفة. ويع���د الرصيف 
البح���ري لقلعة ع���راد، ثالث أرصفة هيئة البحرين للثقافة واآلث���ار ويمكن الوصول إليه 

عبر الرحالت البحرية المنطلقة من متحف البحرين الوطني.

وقال���ت الش���يخة مي بنت محم���د آل خليفة: 
“نث���ري التجرب���ة الثقافي���ة للزائ���ر إل���ى مملكة 
البحرين ونوفر له سبل الوصول إلى مواقعنا 
التراثية ليستكشف تاريخ البحرين العريق”، 
مؤكدة أن الرصيف البحرين لقلعة عراد يعزز 
البني���ة التحتية لمدينة المحرق التي تحتفي 
به���ا الهيئ���ة كعاصمة للثقافة اإلس���المية لعام 
2018م. وأضاف���ت: “نتوجه بالش���كر الجزيل 
إل���ى كل الذين س���اهموا في االرتق���اء ببنيتنا 
التحتية الثقافية ودعموا هذا المشروع الذي 
سيس���اهم أكثر ف���ي التروي���ج للمملكة وإرثها 
الحض���اري المميز”. وش���يدت هيئ���ة البحرين 
للثقافة واآلثار رصيفها البحرين مقابل قلعة 

ع���راد بدعم م���ن جهة خاصة ضمن مش���روع 
أطلقت���ه  وال���ذي  الثقاف���ة”،  ف���ي  “االس���تثمار 
معال���ي الش���يخة مي بن���ت محم���د آل خليفة 

منذ أكثر من عشر سنوات.
تأت���ي الرح���الت البحري���ة إل���ى قلع���ة ع���راد، 
تتم���ة للتي انطلقت منذ تأهيل قلعة بو ماهر 
وافتت���اح مرك���ز معلوماته���ا، اعتراف���ًا بأهمية 
المواق���ع التاريخي���ة التي تزخر به���ا المحرق، 
عاصم���ة البحري���ن القديم���ة. وبذل���ك يلتق���ي 
متح���ف البحري���ن الوطني ال���ذي يحتفل في 
ديس���مبر المقبل بذكرى تأسيسه الثالثين مع 
قلع���ة عراد الواقفة كحص���ٍن منيٍع في فترات 

زمنية مختلفة.

 وبسبب موقعها االستراتيجي، تمكنت القلعة من التغلب على الظروف الحربية  «
التي واجهتها. يتخذ الطابع المعماري لها الشكل العماني العسكري منذ نهاية 

القرنين الخامس والسادس عشر. أما في الوقت الراهن، فتمثل مشهداً معماريًا 
تاريخيًا وصرحًا عريقًا يحتضن المهرجانات السنوية على مدار السنة.

تدشين الرحالت البحرية بحضور رئيسة هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - بنا

استقبل وزير المالية الشيخ أحمد بن 
محم���د آل خليفة صباح أمس س���فير 
مملك���ة تايلن���د المعتم���د ل���دى مملك���ة 

البحرين تانيت ناسونخال.
وت���م ف���ي المقابل���ة بح���ث ع���دد م���ن 
المواضي���ع ذات االهتم���ام المش���ترك، 

بي���ن  التع���اون  أوج���ه  رأس���ها  وعل���ى 
المج���االت  ف���ي  الصديقي���ن  البلدي���ن 
المالي���ة واالقتصادية واالس���تثمارية، 
وس���بل دع���م التع���اون وتطوي���ره بما 
يحق���ق المصلح���ة المش���تركة للبلدين 

وشعبيهما.

تعاون مالي واستثماري مع تايلند



04local@albiladpress.com

الجمعة
2 نوفمبر 2018 

24 صفر 1440

أثناء توقيع اتفاقية مشروع الفارس

“الفارس” لعالج األطفال المصابين بالسكري
“ال��خ��ي��ري��ة ال��م��ل��ك��ي��ة” ت��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ش��روع ت��وف��ي��ر م��ض��خ��ات األن��س��ول��ي��ن

السيارات الكهربائية في البحرين بحلول 2022
م��������ي��������رزا: ال�����ع�����م�����ل ج���������ار ع�����ل�����ى ت�����ح�����دي�����د م�������واق�������ع ل����م����ح����ط����ات ال���ش���ح���ن

ت���رأس وزير ش���ؤون الكهرب���اء والماء عبدالحس���ين ميرزا االجتماع التاس���ع للجنة 
الوطني���ة لكف���اءة الطاق���ة والطاق���ة المتج���ددة الذي عق���د صباح أمس بمش���اركة 
اعض���اء اللجن���ة المكون���ة م���ن كب���ار المس���ئولين بع���دة وزارات وجه���ات حكومية، 
وبحضور المنس���ق المقيم ألنش���طة األمم المتحدة والممث���ل المقيم لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي امين الشرقاوي.

 وخ���ال االجتماع تم اس���تعراض عدد من 
المواضي���ع المدرج���ة على ج���دول االعمال 
التبري���د  مش���روع  مس���تجدات  وأهمه���ا 
المركزي للمباني والمنش���آت الكبيرة والذي 
سيكون بدياً عن أنظمة التكييف السائدة 
حالي���ًا ف���ي تل���ك المنش���آت، وكذل���ك آخ���ر 
مس���تجدات مشروع االستفادة من اسطح 
المبان���ي الحكومية الت���ي تبلغ حوالي 550 
مبن���ى لتركي���ب انظم���ة الطاق���ة الشمس���ية 

عليها.
كما تم خال االجتماع ايضًا االطاع على 
االجراءات التي تم���ت فيما يخص مبادرة 

دلي���ل المباني الخض���راء، حيث يهدف هذا 
المش���روع الى وض���ع معايير واش���تراطات 
لترش���يد  خض���راء  مبان���ي  ببن���اء  خاص���ة 
استهاك الطاقة، وبالتالي توفير ما نسبته 
%20 إل���ى %30 م���ن الطاق���ة الكهربائي���ة 
الطبيعي���ة،  الم���وارد  عل���ى  والمحافظ���ة 
ويت���م تنفيذ هذه المبادرة وهذا المش���روع 
بالتنسيق بين كل من هيئة الكهرباء والماء 
ووزارة اإلس���كان ووزارة األشغال وشئون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي والدف���اع 
المدن���ي. وم���ن المواضي���ع الهام���ة التي تم 
افتت���اح  ترتيب���ات  االجتم���اع  ف���ي  بحثه���ا 

أول محط���ة تجريبي���ة لش���حن الس���يارات 
الكهربائي���ة ف���ي المملكة، حيث يت���م حاليًا 
امكاني���ة تحدي���د مواق���ع لمحطات ش���حن 
الكهرب���اء بالتنس���يق م���ع عدد م���ن الجهات 

الحكومي���ة المعنية، وهو توجه عالمي في 
هذا الشأن تسعى مملكة البحرين لتطبيقه 
بص���ورة ش���املة ف���ي المس���تقبل القري���ب، 
وذكر الوزير ميرزا اثناء االجتماع أن هيئة 

التقيي���س الخليجي���ة أع���دت المواصف���ات 
للس���يارات  الخليجي���ة  الفني���ة  والائح���ة 
الكهربائي���ة، ليتم إضافتها لنظام ش���هادات 
جاه���زة  وتك���ون  الخليجي���ة  المطابق���ة 

للتطبي���ق بحل���ول الع���ام 2022، مؤك���دًا أن 
الصحي���ح  المس���ار  عل���ى  تس���ير  البحري���ن 
الس���تخدام الس���يارات الكهربائي���ة وزيادة 

انتشارها في شوارع المملكة.

وزير شؤون الكهرباء والماء يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 

المنامة - بنا

واصل وكيل وزارة الخارجية للش���ؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، لقاءاته 
وأنش���طته في زيارته الرس���مية لموس���كو، حيث حضر مأدبة غداء أقامها ممثل بطريركية 
أنطاكية وس���ائر المش���رق للروم األرثوذوكس لدى بطريركية موس���كو وعموم روسيا نيافة 

المطران نيفون صقيلي على شرفه.

صيقل���ي،  المط���ران  أش���اد  اللق���اء،  وخ���ال 
بالرعاية الس���امية والفائقة التي يوليها عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، لجمي���ع األدي���ان والطوائ���ف ف���ي 
البحري���ن، حيث تمثل المملك���ة رمًزا للتعايش 
الديني، ومثاالً لتاقي الحضارات والثقافات. 
الديني���ة،  بالتعددي���ة  إعجاب���ه  ع���ن  وأع���رب 
والث���راء الحض���اري والثقاف���ي ف���ي البحرين، 
مثمًن���ا عالًي���ا المكرم���ة الملكي���ة، بتخصي���ص 
قطع���ة أرض ف���ي البحري���ن إلقام���ة الكنيس���ة 
عليه���ا. ون���وه المط���ران بالرعاي���ة الكريمة من 
ل���دن جالة المل���ك، لقي���م الحرية والتس���امح 

والتآلف، مؤكًدا أن تأسيس “مركز الملك حمد 
العالم���ي للتعايش الس���لمي” واط���اق “إعان 
البحرين” يضاف إلى سلسلة مبادرات جالته 
الحضارية واإلنسانية، خاصة أن العالم بأسره 
أحوج ما يكون إلى مثل هذه المبادرات التي 
تس���هم في التقري���ب بين الش���عوب واألديان. 
من جانبه، أعرب الشيخ عبدهللا بن أحمد، عن 
تقديره واعتزازه بالمشاعر الطيبة والصادقة 
للمطران صيقلي، مش���يًرا إلى الت���زام المملكة 
بي���ن  والصداق���ة  التع���اون  أواص���ر  بتوطي���د 
مختلف الدول والش���عوب في إطار االحترام 
المتب���ادل ونب���ذ التط���رف والعن���ف وخط���اب 

الكراهية والتعصب، ومؤكًدا اعتزاز البحرين 
بعاقاته���ا الوطي���دة م���ع الكنيس���ة، والتقدي���ر 

لدورها في نشر ثقافة السام والمحبة.
وأش���ار إل���ى أن مملك���ة تحت قي���ادة صاحب 
حضارًي���ا  نموذًج���ا  تجس���د  المل���ك،  الجال���ة 
الدين���ي  التس���امح  ف���ي  رائ���ًدا  وإنس���انًيا 

والتعايش الس���لمي، وترسيخ لغة الحوار بين 
أتباع مختلف األديان والمعتقدات.

أحم���د جام���ع  ب���ن  عب���دهللا  الش���يخ  زار  كم���ا 
اس���تقباله  ف���ي  الكبي���ر، حي���ث كان  موس���كو 
رئيس مجلس ش���ورى المفتين رئيس اإلدارة 

الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين.

المنامة - وزارة الخارجية

عبداهلل بن أحمد: البحرين نموذج في التسامح الديني

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في لقاء مع رئيس مجلس شورى المفتين بروسيا

رفع رئيس مجلس شورى المفتين رئيس اإلدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي  «
عين الدين أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام جاللة الملك، وامتنانه الكبير 

لما يقدمه من دعم مستمر للمسلمين في روسيا االتحادية، مشيًدا بدور 
جاللته الرائد في تأصيل مبادئ اإلسالم الوسطي والحوار بين األديان.

وأشار عين الدين، إلى أن البحرين من أول الدول التي دعمت مسلمي روسيا  «
االتحادية، من خالل افتتاح مكتبة عامة باسمها في موسكو، إضافة إلى رعاية 
جاللة الملك للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، وتزويد المساجد بأعداد كبيرة 

من مصحف البحرين في بداية شهر رمضان من كل عام.

وأشاد بالحريات الدينية في المملكة، وقيادتها لحوارات الحضارات واألديان،  «
وصواًل إلى مشتركات جامعة تسهم في نشر السالم والتسامح عبر منهجية 

وسطية، مبارًكا في هذا الصدد تأسيس “مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
السلمي “ كمنارة للبشرية بأسرها.

ومن جهته، ثمن وكيل الخارجية للشؤون الدولية، جهود المفتي إلعالء قيم  «
التعايش والوسطية، ونشر المفاهيم الدينية األصيلة، بما يعكس الصورة 

الحقيقية للدين اإلسالمي الحنيف الذي يدعو للتسامح والرحمة، ونبذ 
التطرف واإلرهاب بكافة أشكاله.

أوضح األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد أن “فارس” يهدف  «
إلى التخفيف من معاناة األطفال المصابين بداء السكري من النوع األول من خالل 

توفير مضخات األنسولين التي تغنيهم عن الحقن اليومي باإلبر، وستكون عونا لهم 
في تحسين صحتهم، ومساعدتهم للحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم من األطفال 
األصحاء. وبين أن المشروع يستهدف األطفال سواُء من األيتام أو غير األيتام، وستبدأ 

المرحلة األولى بتوفير مضخات األنسولين لعدد 20 طفال على أن يتم زيادة العدد بناء 
على الداعمين والمساهمين في المشروع لمدة 5 سنوات بشكل مبدئي.

أشاد وكيل وزارة الصحة وليد المانع  «
بمشروع الفارس، مؤكدا وضع وزارة الصحة 

جميع اإلمكانات إلنجاحه من خالل توفير  «

جميع المستلزمات الشهرية الخاصة  «
لتشغيل المضخة بشكل مجاني للجميع.

أكد المدير العام لشركة يونيفرسال لألدوات الطبية جمعة الجفيري أن التوقيع على  «
اتفاقية تفاهم بين 4 أطراف دليل على أن شعب البحرين شعب معطاء وقادر على 
تقديم أفضل الخدمات والرعاية ألبنائه األيتام والمحتاجين. وأضاف ما تعلمناه من 

عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن الحكومة برئاسة رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذين عملوا جاهدين على 
نشر مظلة الرعاية واالهتمام بكل ما يحتاجه المواطن للعيش الكريم.

الجفيري: هذا ما تعلمناه من قيادتناالمانع: “الصحة” في خدمة المشروعالسيد: تخفيف معاناة المصابين

بدء المرحلة 
األولى بتوفير 

مضخات 
األنسولين           

لـ 20 طفال 

زيادة العدد   
بناء على 

الداعمين في 
المشروع لمدة 

5 سنوات

تحويل طفل 
في حالة صحية 

صعبة إلى 
حيوية وقوة 

الفارس
الملكي���ة  الخيري���ة  المؤسس���ة  أطلق���ت 
مش���روع “الف���ارس” لممث���ل جال���ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس 

مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية 
س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة؛ 
لتوفي���ر مضخ���ات األنس���ولين لألطف���ال 

األيت���ام والمصابي���ن ب���داء الس���كري م���ن 
النوع األول.

“الف���ارس” كل  اتفاقي���ة مش���روع  ووق���ع 

م���ن األمي���ن الع���ام للمؤسس���ة الخيري���ة 
الملكي���ة مصطفى الس���يد، ووكيل وزارة 
الصحة وليد المانع، والمدير العام لشركة 
جمع���ة  الطبي���ة  ل���ألدوات  يونيفرس���ال 

الجفيري. 

وتم اختيار اس���م “فارس”؛ ألن المشروع 
يح���ول طف���ا أو ش���ابا في حال���ة صحية 
صعبة إلى حيوية وقوة الفارس، ويتمتع 
واجبات���ه  وي���ؤدي  والعافي���ة  بالصح���ة 

اليومية بساسة.

بدور المالكي

عين الدين: البحرين أول الدول الداعمة لمسلمي روسيا
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جامعة البحرين تكرم المشاركين في تهيئة المستجدين
دع��وة الطلبة الكتس��اب مهارات القي��ادة عبر االنخراط ف��ي العمل التطوعي

أك���د عميد ش���ؤون الطلبة في جامع���ة البحرين 
أس���امة الجودر أن مشاركة الطلبة الطوعية في 
أنشطة العمادة والمشاركة في النشاط الطالبي 
عموم���ا تس���اعدهم عل���ى صق���ل ش���خصياتهم، 
عل���ى  ع���الوة  الحياتي���ة،  مهاراته���م  وتنمي���ة 

إكسابهم الثقة في أنفسهم.
ج���اء ذلك في احتفالية نظمته���ا دائرة التوجيه 
واإلرش���اد بعم���ادة ش���ؤون الطلب���ة ف���ي جامعة 
البحري���ن ي���وم األربع���اء الماض���ي لتكري���م 50 
طالب���ا وطالب���ة تطوع���وا لإلس���هام ف���ي تنظي���م 
للع���ام  المس���تجدين  الطلب���ة  تهيئ���ة  فعالي���ات 
الدراس���ي )2018 / 2019(. ونب���ه الج���ودر إل���ى 
أن تنظي���م فعالي���ات كبي���رة آلالف المش���اركين 
يف���رض تحدي���ات ع���دة تتعل���ق ب���إدارة الوقت، 
والكوادر المش���اركة، والطوارئ وغيرها. وقال: 
“إن تطوعكم ومش���اركتكم أس���همت في تذليل 
تل���ك التحدي���ات، ونج���اح فعالية تهيئ���ة الطلبة 
المس���تجدين”، داعي���ا إل���ى مواصل���ة االنخ���راط 

ف���ي العمل التطوع���ي الذي يس���اعد على تنمية 
الشخصية، ويكس���ب المتطوع مهارات حياتية 
وقيادي���ة مختلف���ة. وتاب���ع: “الش���ك أن عملك���م 
خدمة تقدمونها للعمادة، ولكن بالدرجة األولى 
التطوع���ي  العم���ل  ألن  ألنفس���كم  خدم���ة  ه���ي 
ثقافة حياة لإلنس���ان، يعلمه الكثير من األشياء 

ويضي���ف إل���ى خبرات���ه، ويكس���به الق���درة على 
التص���رف ف���ي المواق���ف المختلف���ة”، مؤكدا أن 
الطلب���ة الذي���ن يحرص���ون عل���ى المش���اركة في 
األنشطة الطالبية غالبا ما يمتلكون شخصيات 
دائ���رة  مدي���رة  قال���ت  ناحيت���ه،  وم���ن  ممي���زة. 
التوجيه واإلرش���اد س���ميرة البس���تكي: “برنامج 

التهيئ���ة كان عم���ال جبارا وكبي���را، يحتاج جهدا 
وطاقم���ا يس���اند اإلداريي���ن والموظفي���ن، وق���د 
تط���وع الطلبة م���ن غير أي مقاب���ل، فارتأينا في 
ه���ذه االحتفالي���ة تكريمه���م”، مقدم���ة ش���كرها 
لعمي���د ش���ؤون الطلبة الذي ح���رص على تكريم 

المشاركين سواء من الطلبة أم الموظفين.

جانب من تكريم الطلبة المتطوعين

الصخير - جامعة البحرين

المنامة - بنا

يش���ارك وف���د أكاديم���ي وطالب���ي م���ن 
جامع���ة الخلي���ج العربي ف���ي المنتدى 
العرب���ي للبيئ���ة والتنمي���ة )أف���د( ال���ذي 
تستضيفه بيروت يومي 8 و9 نوفمبر 
الج���اري، تحت رعاية رئي���س الوزراء 
اللبنان���ي س���عد الحري���ري، وبمش���اركة 
50 منظم���ة دولي���ة وإقليمية مختصة 
بالبيئ���ة والتنمية والتمويل؛ لمناقش���ة 
التنمي���ة  أه���داف  تموي���ل  قضاي���ا 

المستدامة في البلدان العربية.
وق���ال أس���تاذ الم���وارد المائي���ة بكلي���ة 
الخلي���ج  بجامع���ة  العلي���ا  الدراس���ات 
العربي وليد زباري أن كلية الدراسات 
العلي���ا تح���رص بش���كل س���نوي عل���ى 
مشاركة طلبة الماجستير والدكتوراة 
في التخصصات ذات العالقة بالموارد 
الطبيعي���ة والبيئ���ة ف���ي ه���ذا المؤتمر؛ 
ليكون���وا عل���ى دراي���ة بقضاي���ا البيئ���ة 
والتنمي���ة الرئيس���ة في العال���م العربي 

المتخصصي���ن  م���ع  الش���بكات  وبن���اء 
الفاعلي���ن ف���ي العال���م العرب���ي، إضافة 
إل���ى تطوي���ر مهاراته���م القيادي���ة عبر 
األجن���دة  عل���ى  واالط���الع  النق���اش 
واألبحاث البيئية في المنطقة العربية 
وعل���ى مس���توى العالم، إذ س���يتحدث 
ف���ي المؤتم���ر ه���ذا العام نح���و 30 من 
أب���رز العاملي���ن ف���ي مج���ال التموي���ل 
والسياسات اإلنمائية، وسيتم التطرق 
ل���دور المس���اعدات اإلنمائي���ة وتمويل 
القط���اع الخ���اص وغيره���ا م���ن آليات 
التمويل. وس���يتم ف���ي المؤتمر إطالق 
التقري���ر الس���نوي ال���� 11 ف���ي سلس���لة 
“حال���ة البيئ���ة العربية” الت���ي يصدرها 
“أفد”، ويحّدد االحتياجات التمويلية، 
والتحدي���ات  للثغ���رات  ويع���رض 
البل���دان  تواج���ه  الت���ي  التمويلي���ة 
العربي���ة ف���ي تحقيق أه���داف التنمية 

المستدامة ومستهدفاتها.

العرب يناقشون تمويل أهداف التنمية

تكريــم بطلــة تحــدي القــراءة العربــي
المسابقة ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  األول����ى  ال��ب��ل��وش��ي  ن����وران 

اس���تقبل وزي���ر التربية والتعليم ماجد النعيم���ي بمكتبه بديوان 
ال���وزارة بمدين���ة عيس���ى الطالبة نوران البلوش���ي من مدرس���ة 
اإليم���ان، الحاصل���ة عل���ى المرك���ز األول عل���ى مس���توى مملك���ة 
البحرين في مس���ابقة تحدي القراءة العربي، بمناس���بة تكريمها 
ف���ي الحفل الختامي للدورة الثالثة من المس���ابقة، والذي أقيم 
تح���ت رعاي���ة نائ���ب رئي���س دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة 
الش���قيقة رئي���س مجلس ال���وزراء حاكم دبي الش���يخ محمد بن 

راشد آل مكتوم.

الوزي���ر  ق���دم  المقابل���ة،  وف���ي 
عل���ى  للطالب���ة  وتقدي���ره  ش���كره 
النتائ���ج المتمي���زة الت���ي حققته���ا 
مش���يدًا  مش���اركتها،  خ���الل  م���ن 
الجه���ات  تبذله���ا  الت���ي  بالجه���ود 
المختص���ة ف���ي الوزارة لتش���جيع 
الطلب���ة والطالبات عل���ى القراءة، 
م���ن خالل توفي���ر مراك���ز مصادر 
ت���م  الت���ي  بالم���دارس،  التعل���م 

والمراج���ع  بالكت���ب  تزويده���ا 
وأجهزة الحاس���ب اآللي، وإنشاء 
ف���ي  المعرف���ة  مص���ادر  مراك���ز 
مختل���ف المحافظ���ات وتزويدها 
بأح���دث األجه���زة الرقمي���ة وأهم 
اإلص���دارات ف���ي ش���تى مجاالت 
العلم والمعرفة، إلى جانب تنفيذ 
العدي���د م���ن األنش���طة التربوي���ة 

المحفزة على القراءة. وزير التربية والتعليم يكّرم الطالبة نوران البلوشي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“التربية” تنذر روضة الخليج
ال��ت��رخ��ي��ص إل����غ����اء  أو  م���خ���ال���ف���ات  ب����إزال����ة  وإل��������زام  ت��ح��ق��ق 

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر 
الش���يخ، أن ال���وزارة تلقت ش���كوى ولي أم���ر ضد روضة الخلي���ج، على ضوء ما 
أثبت���ه ف���ي مقطع فيدي���و متداول ف���ي وس���ائل التواصل االجتماع���ي في ذات 

الروضة.

وأض���اف أن فري���ق عمل م���ن الوزارة 
ق���ام بزي���ارة الروض���ة والتحق���ق من 
م���دى التزامه���ا بالش���روط الت���ي ت���م 
عل���ى إثره���ا الترخي���ص له���ا، كم���ا تم 
اس���تدعاء مالك���ة الروض���ة والمديرة 
ومواجهتهم���ا بنتائ���ج الزي���ارة الت���ي 
قام به���ا الفريق المخت���ص، وتم أخذ 
تعه���د منهم���ا بإزالة المخالف���ات التي 

ارتكبتها الروضة فورًا. 
وأشار الش���يخ إلى أن الوزارة سوف 
تتابع وض���ع الروض���ة، كم�����ا س���يت�����م 
القانوني��������ة  اإلج���راءات  اتخ������اذ 
ضده���ا إذا لم تلتزم بإزالة المخالفات 

الت���ي ارتكبتها، لضمان أمن وس���المة 
جمي���ع األطف���ال، علم���ًا ب���أن اإلجراء 
ق���د يصل إل���ى إلغ���اء ترخي���ص هذه 

الروضة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دعت إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم الجمهور لالستفادة من برنامج محو األمية الحضارية المعلوماتية،  «
الذي ستكون مدته 20 ساعة، الذي يهدف إلى تمكين المشاركين من إتقان مهارات أساسيات الحاسوب وتوظيفها في 

حياتهم اليومية.

وسيبدأ البرنامج في )19 نوفمبر 2018م( ويستمر حتى )24 ديسمبر 2018م(، يومي االثنين واألربعاء من الساعة الخامسة  «
إلى السابعة مساًء، بمدرسة المحرق الثانوية للبنين.

طرح محو األمية الحضارية المعلوماتية

Û  بمواقف مختلفة، جمعتني بعدد من أبناء بلدي الطيبين، شكا جمع منهم، ظاهرة
نك���ث بعض الن���واب، لوعودهم االنتخابي���ة، بعد إعالن فوزهم مباش���رة، مؤكدين 
أنه���م اس���تغفلوهم، وخدعوه���م، واس���تغلوا ضيق حاله���م، بالتركيز عل���ى الملفات 

األهم، أولها المعيشية، كوسيلة للوصول، ال أكثر، وال أقل.
Û  ،وتس���اءل أحده���م باهتم���ام “لم���اذا ال يك���ون هنال���ك تقيي���م دوري للنائ���ب، أداء

وتواص���اًل، ورًض���ى من أهال���ي الدائرة االنتخابية، كل س���نتين عل���ى األقل، يحدد 
خالل���ه اس���تمراره ف���ي المجلس التش���ريعي، م���ن عدم���ه، ضمانة لحق���وق الناس، 

ولحقوق أبنائهم”.
Û  ،ويضي���ف “لغياب الرقابة، )يتعنتر( بعضهم عل���ى الناخبين، ويتأففون، ويتلكؤون

ويتنصل���ون م���ن العه���ود، والوع���ود، ب���ال مب���االة، ومنه���م م���ن يتجّن���ب ال���رد على 
االتصاالت، خالًفا لفترة االنتخابات، حيث يجيب على المكالمة بعد الرنة األولى، 

بال أي تردد”.
Û  واستش���هد أحده���م، بموق���ف أحد ن���واب مجل���س 2014، حيث هج���ر دائرته بعد

ف���وزه مباش���رة، موّظًفا كل جه���وده للظه���ور بالفضائيات، والصح���ف، واإلذاعات، 
وفي المشاركة بكل الفعاليات الخارجية، مهما كبر شأنها، أو صغر، فقط لتسجيل 
حض���ور، وللس���فر، وألخ���ذ الص���ور التوثيقي���ة، ونش���رها بتطبيق���ات االنس���تغرام، 

والواتسب، وغيرها.
Û  ويق���ول “فوجئن���ا بأن���ه أعاد ترش���حه مؤخ���ًرا، بدائ���رة مختلفة تماًما، ف���ي منطقة

بعيدة، لمعرفته التامة، بأن لو أعاد الترشح بدائرته القديمة، لن يجني من بيوتها 
ا واحًدا”. صوًتا انتخابيًّ

Û  هذه التس���اؤالت المتزاي���دة، والمتكررة، تتطل���ب وقفة جادة م���ن الدولة، بدايتها
ط���رح الحل���ول الممكن���ة، التي يك���ون بها المواط���ن رقيًبا فاعاًل عل���ى أداء النائب، 
وعلى صواب مساره، إنفاًذا للمصلحة العامة للبلد، وليس الشخصية، أو الفئوية.

نكث النواب 
للعهود

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

أكد مدير إدارة تعليم السياقة باإلدارة العامة 
للمرور أن عدد المستفيدين من المحاضرات 
التي تم تقدمها للمتدربين الجدد بلغ 45 ألًفا، 
حي���ث تق���دم المحاض���رات باللغ���ات العربي���ة 
واإلنجليزي���ة واألوردو، ضم���ن الس���عي لرفع 
وعي المتقدمين للحصول على رخصة تعلم 
الس���ياقة بأهمي���ة الس���المة المروري���ة كونهم 
س���يمثلون ج���زًءا م���ن الحرك���ة المرورية في 
ح���ال االنته���اء م���ن فت���رة التدري���ب وتجاوز 
للمعايي���ر  وفًق���ا  بنج���اح  الس���ياقة  امتح���ان 

المحددة.

وأش���ار إل���ى أن المحاض���رة المروري���ة تش���هد 
ا بما يتناس���ب مع التحديات  تطويًرا مس���تمرًّ
المروري���ة، وأهمي���ة االلت���زام بقان���ون المرور 
ا ف���ي تنظي���م الحركة  كون���ه عنص���ًرا أساس���يًّ
لتف���ادي  ل���ه  المتجاوزي���ن  وردع  المروري���ة 
تعري���ض حياة مس���تخدمي الطري���ق للخطر 
بس���بب الح���وادث الخط���رة الت���ي تنج���م عن 
عل���ى  المت���درب  يتع���رف  كم���ا  المخالف���ات، 
العالم���ات المروري���ة ومدلوالته���ا، إذ تعد لغة 
���ا يتوّجب على المتدرب  الطريق عنصًرا مهمًّ

ا بها. أن يكون ملمًّ

45 ألف مستفيد من “محاضرة السياقة”

الجنبية- المحافظة الشمالية

المنامة - المحافظة العاصمة

عب���ر محاف���ظ الش���مالية علي العصفور ومنتس���بو المحافظة الش���مالية م���ن قيادات إداري���ة وموظفين باالعت���زاز لالنضمام 
إل���ى فريق البحرين مس���اهمين في تحقي���ق رؤى وتطلعات صاحب الجاللة الملك ضمن الرؤي���ة االقتصادية 2030، فيما هنأ 

المحافظ العصفور المنتسبين بالحصول على جائزة التميز في التواصل مع العمالء في الملتقى الحكومي 2018.

وف���ي الحف���ل ال���ذي أقامت���ه المحافظ���ة 
العصف���ور  نق���ل  األول،  أم���س  صب���اح 
تحي���ات وتهان���ي وزي���ر الداخلي���ة عل���ى 
ه���ذا اإلنج���از وزاد قول���ه: “يش���رفنا نحن 
بدورنا أن نه���دي هذا اإلنجاز إلى الوزير. 
لقد تش���رفنا ضم���ن 11 جهة ت���م تكريمها 
وحض���ور 62 جهة في الملتقى لهذا العام 
ع���ن أفض���ل الجه���ات تفاعاًل ف���ي النظام 
الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل( 
ف���ي دعم حوكم���ة الخدم���ات الحكومية، 
وكان لن���ا الفخر بتس���لم الجائ���زة من لدن 
صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء 
راعي الملتق���ى ضمن قائمة جوائز األداء 
المتميز للمؤسسات الحكومية، وبحضور 
صاحب السمو الملكي ولي العهد، مشيدا 

بالع���رض الذي قدمه س���موه، مس���تعرضا 
ف���رص  إل���ى  التحدي���ات  تحوي���ل  في���ه 
وإنجاز، منوها إلى أن هذه الجائزة تدفع 

ف���ي تحقي���ق إضاف���ات تطويري���ة تخدم 
المواطني���ن والمس���تفيدين م���ن خدمات 

المحافظة.

أكد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام 
ب���ن عبدالرحمن آل خليفة أن نيل المحافظة 
جائ���زة التميز في التواص���ل مع العمالء يعد 
تأكي���دا لم���دى الت���زام المحافظة ف���ي خدمة 
المواطني���ن والمقيمين؛ تنفي���ذا لرؤيتها في 
أن تك���ون محافظ���ة رائ���دة ومتمي���زة ف���ي 
خدمة المواطنين والمقيمين من أجل حياة 

أفضل وتنمية مستدامة.
ون���وه إلى اعتزازه البالغ بحصول المحافظة 
جان���ب  م���ن  الرفيع���ة  الجائ���زة  ه���ذه  عل���ى 
الملتق���ى الحكومي 2018، مؤكدا أن اإلنجاز 

يعكس تفاني موظفي المحافظة في خدمة 
العم���الء وتجس���يدا لجه���د متواص���ل دأب���ت 
علي���ه المحافظ���ة في تعزي���ز األداء وتمكين 

القدرات بفضل توجيهات وزير الداخلية.
وأوض���ح المحافظ في الحفل ال���ذي أقامته 
المحافظ���ة  عم���ل  فري���ق  أن  المحافظ���ة 
اس���تطاع تحقيق هذا اإلنجاز المشرف الذي 
يع���د حاف���زا وتش���جيعا نح���و رف���ع مس���توى 

العمل الجماعي بفاعلية أكبر.
وأضاف أن محافظة العاصمة تتبنى سياسة 
الباب المفتوح تنفي���ذًا لتوجيهات الحكومة 

الرش���يدة ف، وأخذت على عاتقها مسؤولية 
إدراج 20 قن���اة تواصلي���ة م���ع األهالي ضمن 
برنامج عملها مثل: نظ���ام “تواصل”، تطبيق 
“عاصمت���ي”، الزي���ارات الميداني���ة، المجلس 
األس���بوعي، اس���تقبال العم���الء م���ن خ���الل 
استقبال طلباتهم بش���كل مباشر، والزيارات 
درج���ات  أقص���ى  يمّث���ل  مم���ا  الميداني���ة، 
التع���اون وتذلي���ل الصعوب���ات عل���ى العمالء 
وينسجم مع ديناميكية التعامل مع العمالء 
خصوص���ًا الراغبي���ن بتقدي���م استفس���اراتهم 

واقتراحاتهم.

محافظ الشمالية ومنتسبو المحافظة في االحتفال بجائزة التميز 2018

“الشمالية”: إضافات تطويرية لخدمة المواطنين

“العاصمة”: الفوز بالجائزة يعكس تفاني الموظفين
محافظ العاصمة في لقطة تذكارية مع الموظفين



البحرين تشارك في “باكستان نظيفة وخضراء”
ال��م��ش��روع ي��ه��دف إل���ى زراع�����ة م��ل��ي��ون ش��ج��رة ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى، رئيس 
وفد الش���عبة البرلمانية محمد الخزاعي في اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلس���يوية، 
وفي تدش���ين مش���روع “باكس���تان نظيفة وخض���راء”، والذي افتتحه رئي���س جمهورية 
باكستان اإلسالمية بالوكالة، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد سنجراني، في 

مدينة جوادار بجهورية باكستان اإلسالمية الصديقة.

يه���دف  المش���روع  أن  الخزاع���ي  وأوض���ح 
إل���ى زراع���ة ملي���ون ش���جرة ف���ي جمهورية 
باكستان، وتم تدشين المشروع في مدينة 
جوادار باعتبارها إحدى المدن االقتصادية 
والمهمة، والتي ُينظر إليها كمنطقة تجارية 
وحيوي���ة مهم���ة، لم���ا تمتلك���ه م���ن مين���اء 
إلنش���اء  إس���تراتيجيات  ووج���ود  تج���اري، 

مشاريع تجارية واستثمارية ضخمة.
وأش���اد بمش���روع زراعة مليون ش���جرة في 
مدين���ة ج���وادار، مؤك���ًدا أن ه���ذه الخط���وة 
ستس���هم ف���ي الحف���اظ عل���ى البيئة، ونش���ر 
تزاي���د  م���ع  خصوًص���ا  الزراع���ة،  ثقاف���ة 

التحدي���ات المتعلق���ة بالمناخ، وم���ا تتطلبه 
م���ن خطوات ج���ادة لبناء مش���اريع صديقة 

للبيئة.
مش���اركة  أن  إل���ى  الخزاع���ي  وأش���ار 
ف���ي  المش���ارك  البرلماني���ة  الش���عبة  وف���د 
اجتماع���ات الجمعية البرلمانية اآلس���يوية، 
البحري���ن لجمهوري���ة  يؤك���د دع���م مملك���ة 
باكس���تان اإلس���امية، ومس���اندتها ف���ي كل 
الخط���وات والبرامج الت���ي تضعها من أجل 
االرتق���اء بالقط���اع التج���اري واالس���تثماري 
واالقتص���ادي، وه���و ما يس���هم ف���ي تحقيق 

التقدم والنمو لجمهورية باكستان.

ونّوه بعاق���ات الصداق���ة والروابط القوية 
الت���ي ترب���ط البحري���ن بباكس���تان، وحرص 
البلدي���ن الصديقي���ن عل���ى تعزي���ز التع���اون 

والتنس���يق ف���ي مختل���ف المج���االت، آم���اً 
تحقي���ق المزي���د م���ن الرخ���اء واالس���تقرار 

لجمهورية باكستان وشعبها الصديق.

محمد الخزاعي مشاركا في المشروع

جوادار )باكستان( – وفد الشعبة البرلمانية

الجنبية – مجلس بلدي الشمالية

شكا مجموعة من الباحثين عن عمل المسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية االجتماعية ل� “البالد” إمعان الوزارة في استحداث إجراءات 
وبرامج بين حين وآخر، قد يؤدي التخلف عن االستجابة لها ولو من غير قصد إلى غلق ملفاتهم وحرمانهم من استحقاق إعانات التعطل.

ولفت���وا إل���ى أن ال���وزارة لج���أت ف���ي الفت���رة 
األخيرة إل���ى تغيير مراكز مراجع���ة الباحثين 
عن عم���ل الموزع���ة على مختل���ف محافظات 
المملك���ة، ف���ي إج���راء غير معروف األس���باب، 
مم���ا يتطلب م���ن الباح���ث عن عم���ل مراجعة 

الوزارة في مركز خارج محافظته.
ف���ي  يأت���ي  الق���رار  ه���ذا  أن  إل���ى  وأش���اروا 
الوق���ت الذي تتوع���د فيه ال���وزارة المتخلفين 
والمتأخري���ن عن مواعي���د المراجعة الدورية، 
ولو لوقت بس���يط بإغاق ملفاتهم وحرمانهم 

من اإلعانة.
وذكروا أن ال���وزارة بين الحين واآلخر تبتدع 
إج���راءات تع���زز الش���كوك لديه���م نح���و رغبة 
التخل���ص منه���م، ومنه���ا عل���ى  ف���ي  ال���وزارة 
س���بيل المث���ال ط���رح برامج تدري���ب إلزامية، 

وتقدي���م ترش���يحات “صادم���ة” تتباي���ن كثيرا 
م���ع مؤهاته���م، مما ي���ؤدي رفضهم الترش���ح 
للوظيف���ة ألكث���ر م���ن 3 م���رات إل���ى حرمانهم 
م���ن الدع���م وإغ���اق المل���ف. ورأوا أن عل���ى 
مبتك���رة  حل���وال جذري���ة  تتبن���ى  أن  ال���وزارة 
لمعالجة مشكلة البطالة، وتقلل فترات انتظار 

الباحثي���ن عن عم���ل للحصول عل���ى الوظيفة 
الماءم���ة له���م، ب���دال م���ن تعقيد اإلج���راءات 
والته���رب م���ن تحم���ل مس���ؤولياتها تجاهه���م 
عب���ر ابتداع إجراءات مش���ددة مؤداها إغاق 
الملف���ات وحرم���ان الباحثي���ن ع���ن عم���ل م���ن 

الدعم.

تق���دم عضو المجلس البل���دي وممثل الدائرة 
الثالث���ة بالمجل���س البلدي للمنطقة الش���مالية 
عبدهللا الدوس���ري بالشكر إلى مؤسسة مبرة 
الزياني لمس���اهمتها بش���كل كبي���ر في تطوير 

ساحل ومرفأ الجسرة.
وأوض���ح الدوس���ري “أن المب���ادرات ج���اءت 

بن���اءا عل���ى طلبنا لتطوي���ر الس���احل، كما تم 
)ن���زرع البحري���ن مع���ا(  التع���اون م���ع فري���ق 
برئاس���ة روان العصف���ور، وعل���ى يد س���واعد 
بحريني���ة جميعهم متبرعين ومتطوعين من 
اج���ل تطوي���ر الموقع وإضفاء قيم���ة جمالية 

وفنية على سواحل مملكة البحرين”.

األش���غال  وزي���ر  م���ن  الدوس���ري كا  وش���كر 
العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون 
عل���ى  الش���مالية،  لبلدي���ة  الع���ام  والمدي���ر 
جهودهم���ا الواضح���ة ألكث���ر م���ن ع���ام ف���ي 
المتابع���ة الحثيثة لموضوع تطوير الس���احل 

ليرى النور.

 لتقليل فترات انتظار العاطلين

تغيير مراكز المراجعة وتدريب إلزامي وترش��يحات صادمة

ت��ق��دي��ر ب��ل��دي ل����دور م��ب��رة ال��زي��ان��ي ف��ي ال��خ��ط��وة

عاطلون: “العمل” تخطط للتخلص من إعانات تعطلنا

تطوير ساحل ومرفأ الجسرة
البدء في تطوير ساحل ومرفأ الجسرة

القضيبية – مجلس الشورى

أجرت األمانة العامة لمجلس الشورى 
أم���س دورة تدريبي���ة ح���ول اإلطفاء 
وإخ���اء المبان���ي بالتنس���يق مع إدارة 
الداخلي���ة،  ب���وزارة  المدن���ي  الدف���اع 
األمان���ة  قي���ام  م���ن  التأك���د  به���دف 
الازم���ة،  كاف���ة  باإلج���راءات  العام���ة 
بما يتناس���ب م���ع اش���تراطات الدفاع 
المدن���ي، وط���رق إخ���اء المبان���ي، بما 

يضمن سامة الموظفين.
وب���دأ تمرين إخ���اء المباني بعد رنين 
أج���راس اإلن���ذار ف���ي جمي���ع أرج���اء 
 10.30 الس���اعة  الش���ورى  مجل���س 

صباًح���ا، ليق���وم بعدها أعض���اء فريق 
بتوجي���ه  العام���ة  باألمان���ة  الط���وارئ 
الموظفي���ن إل���ى مغ���ادرة المباني عبر 
المخارج المتاحة، والتأكد من خلوها 

من الموظفين.
بعده���ا تجم���ع موظفو األمان���ة العامة 
في نقط���ة التجم���ع المخصصة خارج 
المبنى الرئيسي، حتى وصول سيارة 
الدف���اع  بفري���ق  الخاص���ة  اإلطف���اء 
المدن���ي ليتأك���دوا بعدها م���ن اكتمال 
كافة اإلجراءات الازمة لهذا التمرين 

الذي شارك فيه حوالي 150 موظًفا.

إخالء وهمي في “الشورى”

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أقام مركز الدراسات والتدريب البرلماني 
باألمانة العامة في مجلس النواب دورة 
تدريبي���ة أم���س األول بعن���وان “الثقاف���ة 
البرلمانية” ش���ارك فيها عدد من منتسبي 
إدارة الخدم���ات والمراف���ق ف���ي مجلس 

النواب.
الثقاف���ة  تعزي���ز  إل���ى  ال���دورة  وته���دف 
البرلمانية واإلس���هام في نش���ر المس���يرة 
اإلصاح���ي  والمش���روع  الديمقراطي���ة، 

لجالة الملك.
ويواص���ل المركز جه���وده الرامية وذلك 
من خال نش���ر أهمية الثقافة البرلمانية 
الخاص���ة  ال���دورات  عق���د  طري���ق  ع���ن 

بمنتس���بي االمان���ة العام���ة، حي���ث تمي���ز 
بتقديم���ه برنام���ج علم���ي متخصص في 

المواطنة والثقافة البرلمانية.
مجل���س  يعم���ل  الصعي���د،  ذات  وعل���ى 
وخط���ط  برام���ج  وض���ع  عل���ى  الن���واب 
تدريبي���ة م���ن أجل تطوير العمل بش���كل 
المجتمعي���ة  الش���راكة  وتعزي���ز  متس���مر 
لنش���ر الثقافة البرلمانية، وبيان إنجازات 
المش���روع اإلصاحي، وتأهيل العاملين 
في مجلس النواب باألدوات والوس���ائل 
والخب���رات الازمة من أج���ل أداء فاعل 
ومتميز يس���هم ف���ي دعم العم���ل النيابي 

بالمجلس.

تعزيز الثقافة البرلمانية

واآلث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة  ق���ررت 
تمدي���د مع���رض )السينكوبيش���ن( حتى 30 
نوفمب���ر الج���اري، نظ���رًا لإلقب���ال المس���تمر 
علي���ه، إذ يقام في مركز الفنون وهو متاح 
يومي���ًا م���ن 8 صباح���ًا إلى 8 مس���اًء. وكان 
المع���رض قد انطلق عل���ى هامش فعاليات 

مهرجان البحرين الدولّي للموسيقى.
ُيع���ّرف  الموس���يقى  عال���م  فف���ي 
السينكوبيش���ن، أو تداخ���ل النغم���ات، بأنه 
ن���زوٌح مؤقت ع���ن اإليق���اع االعتيادي في 
المقطوع���ة الموس���يقية ينج���م ع���ادًة ع���ن 
طري���ق التش���ديد عل���ى مواض���ع الضغ���ط 
الضعي���ف. في بعض األحيان تكون النغمة 

األهم في الموضع الضعيف.
وف���ي المع���رض، يس���تعرض كل م���ن علي 
حسين ميرزا، ميسم الناصر، محمد حداد، 
ومريم النعيمي تجاربهم في عكس مفهوم 
السينكوبيشن في المجتمعات، عبر أعمال 

مفاهيمية باستخدام تقنية الفيديو.

تمديد معرض 
“السينكوبيشن” 

إلى 30 نوفمبر

عقدت لجنة الش���كاوى والرصد والمتابعة بالمؤسس���ة الوطنية لحقوق اإلنس���ان اجتماعها العادي الس���ابع عش���ر برئاسة ماريا خوري 
وعضوية خالد الشاعر وروضة العرادي.

مجم���ل  االجتم���اع  ف���ي  اللجن���ة  واس���تعرضت 
الش���كاوى الت���ي تس���لمتها المؤسس���ة والتي بلغ 
عدده���ا 7 ش���كاوى، حي���ث تنوع���ت بي���ن الحق 
في الس���امة الجس���دية والمعنوي���ة والحق في 

الصحة.
 كم���ا اس���تعرضت اللجن���ة المس���اعدة القانونية 
المقدم���ة في س���بتمبر وأكتوبر، الت���ي بلغت 32 
مساعدة، إلى جانب رصدها لحالتين من خال 
وس���ائط اإلعام ووسائل التواصل االجتماعي، 
علًما بأنه تم تلقي 87 اتصاالً عبر الخط الساخن 
المجاني لتلقي الش���كاوى في الفترة المذكورة، 
وتم إحاطة اللجنة علما بتفصيل دليل اس���تام 

الشكاوى. 
واستعرضت اللجنة مجريات الزيارة الميدانية 
المعلن���ة الت���ي قام به���ا وفد المؤسس���ة الوطنية 
إل���ى مركز إص���اح وتأهيل النزي���ات، للوقوف 

عل���ى الوضع العام له���ن، والتأكد م���ن حصولهن 
عل���ى حقوقه���ن المق���ررة له���ن قانون���ا وحس���ب 

الائحة التنفيذية إلدارة اإلصاح والتأهيل. 
يذك���ر أن المؤسس���ة الوطني���ة لحقوق اإلنس���ان 
تستقبل الش���كاوى وتقدم المس���اعدة القانونية 

ع���ن طريق الحض���ور الش���خصي، أو عبر الخط 
المجان���ي الس���اخن )80001144(، وأيًض���ا ع���ن 
www.nihr.org.( اإللكترون���ي  الموق���ع  طري���ق 

 NIHR( bh( أو عب���ر تطبي���ق الهوات���ف النقال���ة 
.)Bahrain

الوطنية لحقوق اإلنسان تستعرض مجريات الزيارة المعلنة لمركز إصالح وتأهيل النزيالت

اإلص��اح مرك��ز  زي��ارة  مجري��ات  تس��تعرض  “الحق��وق” 

7 شكاوى من نزيالت عن السالمة والصحة

عرض التقاعد االختياري على مسرحي “طيران الخليج”
المفصولين إع����ادة  ق���رار  ف��ي  ال��ش��رك��ة  إدارة  ب���دور  ي��ن��وه  ال���دوس���ري 

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  وكي���ل  التق���ى 
االجتماعي���ة صباح الدوس���ري أم���س برئيس 
المجل���س التنفي���ذي لاتح���اد الح���ر لنقاب���ات 
عم���ال البحري���ن يعق���وب محمد، وع���دد ممن 
تم تس���ريحهم م���ن وظائفهم بش���ركة طيران 

الخليج كا على حده.
وخ���ال اللق���اء، ت���م بح���ث إجراءات ش���ركة 
طي���ران الخلي���ج الهادفة اع���ادة هيكلة بعض 
اقس���امها والت���ي نت���ج عنه���ا إلغ���اء ع���دد من 
الوظائ���ف ف���ي مختل���ف اإلدارات واألقس���ام، 
والت���ي  اس���فرت عن انه���اء وظائف موظفين 
وعم���ال بحرينيين واجانب. وأكد الدوس���ري 
العم���ل  وزارة  اجرته���ا  الت���ي  االتص���االت  ان 
والتنمي���ة االجتماعية اثم���رت عن ايجاد حل 
ودي بين الطرفين، وذلك بعودة المس���رحين 
البحرينيي���ن ال���ى عمله���م، وع���رض التقاع���د 
االختي���اري لم���ن يرغ���ب، وذل���ك عل���ى ضوء 
بتقلي���ص  تقض���ي  الت���ي  الش���ركة  سياس���ة 

وخف���ض النفق���ات، العادة الربحي���ة الى هذه 
أن  ال���ى  الفت���ا  العريق���ة،  الوطني���ة  الناقل���ة 
ال���وزارة تؤك���د حرصها على تطبي���ق القانون 
والتش���ريعات الوطنية العمالية في البحرين، 

وبما يحافظ على حقوق جميع االطراف.
وف���ي ه���ذا الس���ياق، أثن���ى الدوس���ري عل���ى 
ق���رار مجل���س ادارة ش���ركة طي���ران الخلي���ج 
بع���ودة المس���رحين البحرينيي���ن، الفت���ا إل���ى 

أن ذل���ك يعكس الحس الوطن���ي الذي يتمتع 
ب���ه، وتفهم���ه للوض���ع االنس���اني ال���ذي يعانيه 
رب االس���رة ف���ي ح���ال فصله ع���ن العمل. من 
التنفي���ذي  المجل���س  رئي���س  اش���اد  جانب���ه، 
لاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وممثلي 
عمال الش���ركة بجه���ود وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة الع���ادة المفصولين م���ن طيران 
الخليج، مؤكدين ان هذا يعطي الثقة للعمال 

ب���ان حقوقه���م مصون���ة ول���ن يت���م المس���اس  
بمكتس���اباتهم العمالي���ة، انطاق���ا بم���ا تتمت���ع 
ب���ه المملك���ة م���ن س���معة ومكان���ة دولي���ة في 
المحافظ���ة على حقوق العم���ال، منوهين في 
ه���ذا الس���ياق بمجل���س ادارة ش���ركة طي���ران 
الخليج وتفهمها بأهمية دعم العمالة الوطنية 
وحرصه���ا على اس���تقرارهم المهني الذي يعد 

استقرارا اجتماعيا ينشده الجميع.

لقاء وكيل العمل مع االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدد من المسرحين

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة- شركة طيران الخليج

طي���ران  ش���ركة  إدارة  مجل���س  عق���د 
الخليج أم���س اجتماعا عاجا؛ لبحث 
للش���ركة  التنفيذي���ة  اإلدارة  ق���رار 
باالس���تغناء ع���ن خدم���ات ع���دد م���ن 
ودراس���ة  البحرينيي���ن  الموظفي���ن 
كاف���ة الخي���ارات الممكنة بم���ا يحفظ 
البحرينيي���ن  الموظفي���ن  حق���وق 
بالش���ركة؛ استمرارا لتوجهات الشركة 
الوطني���ة  الكف���اءات  احتض���ان  ف���ي 
واالس���تثمار فيه���ا ومواصل���ة تطوي���ر 
ق���درات الموظفي���ن البحرينيي���ن في 

مجال الطيران بكل تخصصاته.
التنفيذي���ة  اإلدارة  المجل���س  ووج���ه 

بإعادة جميع المفصولين البحرينيين 
م���ن  مزي���د  وإج���راء  وظائفه���م  إل���ى 
الدراس���ات الهيكلية للش���ركة حس���ب 

المعايير الدولية لشركات الطيران.
 وأك���د مواصلة تنفيذ اإلس���تراتيجية 
للع���ام 2018 وم���ا بعده���ا الرامية إلى 
الش���ركة  خدم���ات  ج���ودة  تحس���ين 
توس���عة  عل���ى  والعم���ل  األساس���ية، 
وتطوير ش���بكتها واالستخدام األمثل 
ألس���طولها الحديث، وإع���ادة الهيكلة 
لزيادة الكفاءة التش���غيلية بما ال يؤثر 
المقدم���ة  الخدم���ات  مس���توى  عل���ى 

لمسافري طيران الخليج.

طيران الخليج: إعادة المفصولين البحرينيين
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أعلن المرشح النيابي عن الدائرة السادسة 
في المحافظة الجنوبي���ة عبدهللا يعقوب، 

انسحابه من االنتخابات البرلمانية.
“أعل���ن   - ل���ه  بي���ان  ف���ى  يعق���وب  وق���ال 
انس���حابى من الترشح في مجلس النواب 
األس���باب،  ذك���ر  ع���ن  وأتحف���ظ  المقب���ل، 
وأمن���ح صوتي للمرش���ح النياب���ي الدكتور 
محم���د الكويت���ي لقناعتي الش���خصية به”، 
مش���دًدا على أهمية المش���اركة في العملية 
االنتخابية الستكمال العرس الديمقراطي 

المشّرف لمملكة البحرين.
ووّج���ه يعقوب الش���كر لكافة أهالي دائرته 
تجرب���ة  لخ���وض  الثق���ة  منح���وه  الذي���ن 

االنتخابات.

يعقوب:
أنسحب للكويتي

المترشحة سوسـن أثبتـت سكنهـا بـ “ثانيـة العاصمـة”
أبوعلي لـ “^”: التحريات األمنية ضد المشطوبين “دقيقة جدًّا”

قال المترش���ح عن ثانية العاصمة عالء أبو علي ل� “البالد” إن قبول ثالثة من الطعون التي تقدم بها ضد منافس���يه دليل على مصداقية اللجنة اإلش���رافية على 
سالمة االنتخابات ودقتها.  وتابع أن جدية اللجنة في المحافظة على سالمة االنتخابات اتضحت جلية باإلجراءات التي اتخذتها للتأكد من الطعون المقدمة 

ا. فضالً عن استعانتها بجهود وتحريات مديرية أمن العاصمة التي كانت دقيقة جدًّ

ولفت إلى أن اللجنة حريصة على المحافظة على س���امة 
االنتخابات وشفافيتها بدون تاعب وهذا ما اعتدنا عليه 
م���ن القضاء البحريني الذي أس���قط أس���ماء كل من النائب 
أحم���د قراط���ة ونج���اح صنق���ور ودين���ا اللظ���ي لمخالفتهم 

القانون بالسكن خارج الدائرة.
وتابع “طعنت في المترش���حة سوس���ن كم���ال لعدم تمكني 
م���ن معرف���ة عنوانها الفعلي في الدائ���رة والتي أثبتته هي 

ولي الشرف في خوض المنافسة معها”.
وأضاف ليس هناك اتفاق مع المترش���حة ابتس���ام هجرس 
ف���ي تقدي���م الطع���ون ضد متنافس���ين ف���ي الدائ���رة حيث 
تقدم���ُت بالطعون في اليوم الثان���ي من فتح باب الطعون 
في حين أن المترش���حة هج���رس قدمت طعون في اليوم 

الثال���ث”. وأكم���ل “سأس���تمر في المنافس���ة حت���ى آخر يوم 
وليس هناك فكرة النس���حابي أو انسحاب هجرس لصالح 
اآلخر وحظوظي ممتازة”. ولفت أبو علي إلى أن برنامجه 
االنتخاب���ي “س���يتركز عل���ى إنع���اش الوض���ع االقتص���ادي 
للمواطن دون اس���تنزاف الموارد الحالية والتهيئة إلنعاش 

االستثمار االقتصادي لخلق موارد إضافية للدولة”.

المترشحون المعتمدون بثانية العاصمة

أك���د وزي���ر األش���غال وش���ئون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمران���ي عص���ام خل���ف ض���رورة الت���زام المرش���حين 
لانتخاب���ات النيابية والبلدية المق���ررة في 24 نوفمبر 
اإلعان���ات  تركي���ب  ف���ي  الس���امة  بمعايي���ر   2018
االنتخابي���ة حفاًظ���ا عل���ى س���امة الطري���ق وس���امة 

المواطنين والمقيمين.
ووّجه الوزير البلدي���ات المعنية إلى مراقبة اإلعانات 
اإلعان���ات  وكذل���ك  المروري���ة  الس���امة  ناحي���ة  م���ن 
الساقطة بفعل الرياح وغيرها، مؤكًدا ضرورة التعامل 
الس���ريع مع اإلعان���ات التي يمكن أن تش���كل خطورة 
عل���ى الطري���ق أو المارة. كما ناش���د الوزير المرش���حين 
بض���رورة االلت���زام بإجراءات الس���امة والمب���ادرة إلى 
تعديل اإلعانات الس���اقطة ومراعاة شروط التركيب 
اآلم���ن، مبيًن���ا أن���ه لوحظ ف���ي اآلونة األخيرة س���قوط 

العديد من إعانات المرشحين.
ونص���ت الم���ادة )9( م���ن الق���رار الوزاري رقم 77 لس���نة 
2006 عل���ى: »وضع إعانات الدعاي���ة االنتخابية على 
اخت���اف أنواعه���ا ووس���ائلها بطريق���ة منس���قة وغي���ر 

متداخل���ة م���ع بعضه���ا البع���ض، وأن تكون عل���ى أبعاد 
مناس���بة ال تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث ال 
تشّوه المنظر العام، وعلى أال يحجب إعان أي مرشح 
رؤية إعان مرشح آخر، ويجب في جميع األحوال أال 
تحجب هذه اإلعانات عامات المرور اإلرش���ادية وال 

إشاراتها الضوئية”.
وأش���ار الوزير إلى أن الدعاي���ة االنتخابية لانتخابات 
الوزاري���ة  بالق���رارات  محكوم���ة  والبلدي���ة  النيابي���ة 
المنظمة لهذه الدعاية وهما القرار رقم 42 لسنة 2010 

والقرار 77 لسنة 2006 بشأن الدعاية االنتخابية.

لوا اإلعالنات “الساقطة” الوزير للمترشحين: عدِّ

فيصل بن رجب

ال انسحابات بدائرة 
وسط العاصمة بعد 

سقوط 3

ليلى مال اهلل

تشهد ثانية العاصمة منافسة بين 6 مترشحين هم عالء أبو علي وفيصل بن رجب وابتسام  «
هجرس واحمد الحواج وسوسن كمال وعلي علوي.   وتمثل الدائرة مناطق: السوق، والنعيم، 

ورأس الرمان، والقفول، والسويفية، والمنطقة التجارية، والبرهامة، والصالحية.

المنافسون

أش���ار المرش���ح عن س���ابعة العاصمة ري���اض كويتان ل���� “الباد” إلى أن أهال���ي الدائرة 
يطالبون بوظائف للشباب من الخريجين الجامعيين وإحال المواطن بدل األجانب 
في الوظائف إلى جانب إنش���اء مركز ثقافي للش���باب. وقال “إن منافس���ته المرشحة 
ا وس���أتغلب عليها ف���ي المعترك االنتخابي لش���عبيتي مع  زين���ب عبداألمير س���هلة جدًّ
األهال���ي، ك���ون حظوظ���ي االنتخايي���ة قوي���ة لع���دد األصوات الت���ي حصل���ت عليها”. 
وأضاف “أنا مس���تقل وال أنتمي إلى أي جمعية، ومتقاعد من وزارة الصحة كمنس���ق 
س���جات”. وأوض���ح: ال يوج���د ملع���ب نموذج���ي بمنطق���ة ج���رداب إذ يوج���د خاف 
لتصني���ف األرض المقابل���ة للملعب وبس���ببه ال يس���مح بعمل ملعب في���ه لوجود بوابة 
األرض مقابلة للملعب. وقال “يجب أن يكون هناك صالة اجتماعية ألهالي المنطقة”.  
وأردف “ندع���م الحكوم���ة وعلى عل���م بمش���كلتها المالية ولكن ال تك���ون الضريبة من 
جيب المواطن، فيجب دفع الرسوم من جيب األجنبي كونه موجوًدا في المملكة”.

ص��ال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ب���ج���رداب... وال���رس���وم ل��أج��ان��ب فقط

كاتب “الصحة” المتقاعد يتوّعد زينب بالهزيمة

الشهابي لـ “^”: القطري أرادت ضرًّا فنفعت
ــــــــن يــنــتــقــم ـــــــــــراع... ول ـــــــــــت ـــــدوق االق ـــــن ـــــص الــــمــــســــالــــم يـــحـــتـــكـــم ل

ق���ال المترش���ح الناج���ي من طوفان الطع���ون االنتخابية محمد الش���هابي ل� “البالد” إن المترش���حة فاطمة 
القط���ري س���عت م���ن خالل طعنها على 3 منافس���ين إلس���قاط خصومها ف���ي ثانية الش���مالية لتظفر بمقعد 

ا فنفعت”. المجلس بالتزكية، إال أنها كما يقال “أرادت ضرًّ

وأض���اف “أن���ا رجل مس���الم، والصندوق ه���و الفصل، 
وال ألوم القطري في س���عيها إلسقاطي من المنافسة 
االنتخابية، وال يوجد لدي أي مشاعر انتقام تجاهها، 
ألن م���ا قام���ت به يثبت أنني منافس ش���رس وأتمتع 

بشعبية كبيرة في الدراز وبني جمرة”.
وبش���أن عاقت���ه بمترش���حي الدائ���رة ج���ال كاظ���م 
ومحم���د فتي���ل الذي���ن ت���م إقصاؤه���م م���ن الس���باق 
االنتخابي بعد طعن القطري عليهم، وصف الشهابي 
بأنه���ا عاقة طيب���ة، وأن هن���اك انس���جاًما بينهم، وال 

يستبعد دعمهم له.
وأش���ار إل���ى أن الطع���ن ف���ي ترش���حه لم يؤث���ر عليه 
أو يه���زه، عل���ى اعتب���ار أن���ه اب���ن ال���دراز أًبا ع���ن جد، 

وأن اس���تعداداته لخوض االنتخابات ليس���ت وليدة 
اللحظة، وإنما هو قرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة.

ورأى أن على كل من يطمح للترشح لانتخابات أن 
يجع���ل من صن���دوق االقتراع هو الفيص���ل، ومؤكًدا 
عل���ى  الطع���ون  أس���لوب  اس���تعمال  تفضيل���ه  ع���دم 

الخصوم.
المترشحون المعتمدون بثانية الشمالية

الشهابي مبتهجا بساحة المحكمة

سيدعلي المحافظة

تمثل ثانية الشمالية المناطق والمجمعات اآلتية: المرخ )531( وبني جمرة )537-539-541-543(  «
والدراز )544-542-540-538( ومدينة سلمان )580-582-583-584-586-588-590(.

مناطق الدائرة
ال أستبعد دعم 

المحفوظ وفتيل لي 
بعد إسقاطهما

كشف آخر قائمة من الطعون 
المحكمة   نظرتها  االنتخابية 
ورفضت  بنظرها.  المختصة 
ب��ج��ل��س��ت��ه��ا ال��م��ن��ع��ق��دة أم��س 
آخ��ر 5 ط��ع��ون م��درج��ة على 

طاولتها. 

)صورة وتحرير: المتدرب 
محمد زين الدين(

آخر 5 
طعون... 
مرفوضة

محرر الشؤون المحلية

وزير األشغال

المترشحون المعتمدون بسابعة العاصمة

تمثل الدائرة المناطق والمجمعات اآلتية: توبلي )709( وجدعلي  «
)721( وجرداب )729( والناصفة )733( ومدينة عيسى )816(.

مناطق الدائرة

مروة خميس
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هل ترشح المرأة في البرلمان 
في صالح قضايا المرأة

ونح���ن مقبل���ون على الفصل التش���ريعي الخامس، ال يس���عنا إال أن نتس���اءل عن ما 
حققت���ه الم���رأة في الدورات التش���ريعية المنصرم���ة من إنجاز عل���ى صعيد مطالب 
المرأة التي تكدس���ت مع الوقت حتى أصبحت األدراج تعج بها، دون أن تحقق أي 

تقدم على الصعيد العملي.
ل���ن نتكل���م عن مطال���ب حقوق الم���رأة قبل الس���بعينات من القرن الماض���ي، لكن مع 
التجرب���ة البرلمانية في الس���بعينات، برزت مطالب المرأة في االنتخاب والترش���يح 
بشدة مع المطالبة بقانون لألحوال الشخصية كأبرز مطالب الحركة النسائية ممثلة 

في الجمعيات النسائية وعلى رأسها جمعية نهضة فتاة البحرين وجمعية أوال. 
وظل���ت ه���ذه المطال���ب تكب���ر وتتوس���ع، خصوص���ا م���ع تقدم حق���وق اإلنس���ان على 
صع���د العالم وم���ا مثلته األمم المتحدة من انعكاس لذلك، م���ا أدى إلى تقدم الدعم 
العالم���ي األمم���ي للمرأة عب���ر اتفاقية الس���يداو، وهو م���ا جعل الجمعيات النس���ائية 
تستبشر خيرا مع بدء التجربة البرلمانية، وما حملته من السماح للمرأة بالمشاركة 
الكاملة متس���اوية بذلك مع الرجل، إال أن قانون منع الجمعيات النس���ائية من دعم 
المترشحات ومساندتهن للوصول إلى قبة البرلمان، أثر بشكل كبير على أول تجربة 

للمرأة البحرينية في الوصول لقبة البرلمان، ما خيب آمال الكثير من النساء.
وليأت���ي الفص���ل التش���ريعي الثاني ويك���ون بداية وص���ول المرأة للبرلم���ان، وبداية 
التف���اؤل ب���أن تحم���ل المرش���حات هم���وم الم���رأة ومطالبه���ا، لكن مع األس���ف توالت 
الفصول التش���ريعية، ولم نس���مع أن هناك من تقدمت بمش���روع قانون يجرم العنف 
ض���د الم���رأة، أو مش���روع قانون يعطي المرأة جنس���يتها ألبنائها، أو مش���روع قانون 
يلغي زواج المغتصبة من مغتصبها وغيرها من المطالب التي بح صوت الجمعيات 

النسائية وهي تطالب بها.

فهل العيب في المطالب أم في القانون الذي يجرم قيام الجمعيات  «
النسائية بدعم مترشحات معينات للوصول لقبة البرلمان! نتساءل بعد 

أربعة فصول تشريعية لم تضف لحقوق المرأة أية إضافة سوى قانون 
لألحول الشخصية يعتريه الكثير من العوار القانوني، وقانون ضد العنف عام 
ال يخص المرأة وتعتريه أيضا الكثير من النواقص، فهل يحق لنا أن نتساءل 

هل من أمل فيما هو قادم في الفصل التشريعي الخامس؟.
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زينب الدرازي

08
أضحوكة “العزل 

السياسي”

لق���د ش���خص المواطن المخلص بنظرت���ه العلمية الطريق الذي تس���ير فيه 
الجمعي���ات السياس���ية المنحل���ة، وع���رف أن كل م���ا تكتبه عل���ى الورق لن 
يجد طريقه إلى التحقيق، فكل حلقات التحرك المعادي للوطن بتفاصيله 
الصغي���رة والكبي���رة أصبح���ت مكش���وفة للن���اس، لك���ن الملف���ت ف���ي األمر 
اس���تمرار عناصر تل���ك الجمعيات في التمثيل والكذب ف���ي محاولة غبية 
إلع���ادة عجلة التاريخ إلى الوراء، حيث خرجوا علينا بمصطلح جديد مع 
قرب موعد االنتخابات النيابية والبلدية هو “العزل السياسي”، في إشارة 
إل���ى الق���رار الصائب ال���ذي اتخذته وزارة الع���دل بمنع أعض���اء الجمعيات 
السياس���ية المنحل���ة من الترش���ح، وكذلك حملة تتصاع���د وتختفي وتفتر 

عن االسطوانة القديمة المشروخة وهي التضييق على الحريات العامة.
م���ن عجائ���ب الزم���ان أن يأتي من انته���ك حرمات الدس���تور وأراد تعطيل 
الحياة وأشهر الحرب الطائفية ودعم اإلرهاب والتخريب ليتحدث اليوم 
ع���ن القان���ون واالقتص���اد وينظر ف���ي قضايا وطني���ة هو بعي���د عنها أصال 
ملي���ون س���نة ضوئية، عناصر ثبت تورطها في خلخل���ة البلد والوصول به 
إلى حافة الجحيم والحرب الطائفية عبر التحشيد والدعوات العنصرية، 

وتتحدث اليوم عن الحقوق والعلوم السياس���ية وتس���مي حماية المجتمع 
من التحريض وضرب وحدة الوطن والتآمر ب� “العزل السياسي”... عناصر 
تعم���دت ف���ي جمعياته���ا المنحلة اإلس���اءة للبحرين في كل ن���دوة وتجمع 
ومقال، وكان هدفها الواضح تعطيل الحياة النيابية والديمقراطية، وكان 
هذا  جزءا من مخطط ش���امل موضوع لها من الخارج، تخرج اليوم على 
أنها ش���خصيات قومية مناضلة تفهم في التحليل السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي بصورة عامة. 

ال يوجد في هذا البلد شيء اسمه “عزل سياسي” فالعمل السياسي  «
الوطني معروف ومفتوح ومن دعائم المشروع اإلصالحي لسيدي جاللة 

الملك، لكن من يريد االستمرار في االنحراف واالصطدام بالقانون والتآمر 
والشعارات المضللة ويطرد التفكير البناء والنقد وموازنة األمور والعمل 

الوطني ويقيس الديمقراطية بمعايير غريبة، من المؤكد ستقول له 
الدولة “قف”، “أنت في المكان الغلط”، ليس عزال سياسيا، إنما تطهير 

المجتمع من مخالفات العمل السياسي والتناقضات وكل ما يهدد 
السلم األهلي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تعزيًزا لدور المرأة البحرينية في خدمة المجتمع، وتعريفا بدورها التشريعي نظمت جمعية 
الم���رأة البحريني���ة على م���دى يومين وتحت رعاي���ة رئيس مجلس الش���ورى علي بن صالح 
الصالح المنتدى اإلقليمي )المرأة في المجال التشريعي �� تجارب وآفاق(، بمشاركة عدد من 
المتحدثي���ن م���ن البحري���ن واألردن والمغرب وبحضور عدد كبير من األف���راد من الجمعيات 

البحرينية وخصوصا الجمعيات النسائية.
نالت المرأة البحرينية مساحة كبيرة من ميثاق العمل الوطني ومشروع اإلصالح الوطني، 
وقب���ل صدورهم���ا كانت للم���رأة البحرينية منُذ الخمس���ينات والس���تينات وما بعده���ا الكثيُر 
م���ن المش���اركات السياس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادي���ة، وصق���ل الميثاق والمش���روع هذه 
المش���اركات الت���ي نمت كثيًرا وتنوعت بعد تأس���يس ع���دد من الجمعيات النس���ائية وبفضل 
م���ا تملك���ه المرأة البحرينية م���ن وعي سياس���ي ودور وطني، وجرأة وكف���اءة وقدرة، وهذا 
ما س���هل لها المس���اهمة في المجال التش���ريعي البرلماني ُمرش���حة وناخبة، وجعل منها قوة 

مجتمعية.
وج���ود الم���رأة ف���ي المجلس���ين ُيضيف لهم���ا القوة بفضل مش���اركة الم���رأة الج���ادة والفاعلة 
حض���وًرا ومناقش���ة وتقري���ًرا، وبالرغم من أعداده���ن القليلة في الدورات التش���ريعية األربع 
الس���ابقة إال أن عط���اء الم���رأة ف���ي المجلس���ين كبي���ر، فق���د أثبت���ت الش���وريات والبرلمانيات 
كفاءته���ن وقدراته���ن ف���ي صن���ع الق���رار الوطني بجان���ب الرجل، األم���ر الذي أثم���ر عددا من 
القوانين والتش���ريعات التي تميزت ببصمة نس���ائية قديرة تتماش���ى كثيًرا مع تطلعات أهل 

البحرين في كل المجاالت الحياتية.
إن وجود عدد من المواد في الدس���تور بش���أن المس���اواة بين الرجل والمرأة وعدم التفريق 
بينهما في كل الش���ؤون لم يؤد لوصول عدد كبير من الُمرش���حات لمقاعد البرلمان، وهذا ال 
يع���ود لضبابي���ة الم���واد الدس���تورية وال لعيٍب في المرأة، بل لجملة من األس���باب السياس���ية 
واالجتماعية والعوامل الثقافية األخرى التي تعرقل تحقيق ذلك، لذا، فإن دعم الُمرشحات 
للمجلس���ين واجب ومس���ؤولية وطنية تتحمل عبئها مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع 
المدن���ي وكل أف���راد المجتمع، آخذين بمنهجية تكافؤ الفرص، األمر الذي ُيعزز قدرات الهيئة 
التش���ريعية وُيط���ِور األداء التش���ريعي، وينعك���س ذلك على تجرب���ة البحري���ن الديمقراطية 
وحياة شعبها. إن دخول المرأة البرلمان ومشاركتها التشريعية يجب أن تكون بفضل كفاءة 
التصويت ال ش���فقة وإحس���انا، ألنها لن تمثل المرأة في البرلمان بل تمثل الش���عب البحريني 

فهي مواطنة ُمتمكنة وواعية بدورها في خدمة بالدها وشعبها.

المرأة في المجال التشريعي

عبدعلي الغسرة

إيران وقطر وخراب المنطقة

كان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بارعا في صياغاته وعباراته 
الت���ي علق بها على أحداث المنطقة خالل مؤتمر حوار المنامة األخير - الذي كان 
لي ش���رف حضوره واالس���تئناس ب���آراء المتحدثي���ن عن كث���ب - خصوصا في ما 
يتعل���ق باالضطراب���ات والحروب الدائرة في س���وريا واليمن والع���راق وغيرها من 

دول.
وق���ال الش���يخ خالد بن أحم���د إن هناك رابطا بي���ن أزمات المنطق���ة وبين محاولة 
بع���ض دول المنطق���ة ف���رض هيمنته���ا على اآلخري���ن، وأوضح ذلك بس���عي إيران 
المس���تمر لتصدير ثورتها والس���يطرة على المزيد من األراضي من خالل وكالئها، 

ومحاوالت قطر الرامية إلى التأثير على المنطقة.
ه���ذه هي الحقيقة الكاملة والتلخيص الدقيق لكل ما يجري في المنطقة، فإيران 
وقط���ر أصل كل الش���رور الموجودة ف���ي المنطقة، فاألولى ال تس���تطيع أن تعيش 
وتتم���دد ف���ي المنطق���ة إال من خالل ش���ق الصفوف وصنع الفتن���ة واتخاذ الوكالء 
واألذن���اب كجبهة متقدمة في خراب الدول ومناوش���ة أعدائها بعيدا عن أراضيها 
وبعيدا عن جيوشها التي ال تنزف قطرة دم واحدة، والثانية تجلب شذاذ اآلفاق 
واإلرهابيي���ن وأصح���اب األف���كار المعادي���ة لدوله���م ومعدوم���ي االنتم���اء لبالدهم 
وتغرقهم بالمال وتس���تضيفهم هم وعوائله���م وتوفر لهم العمل واإلقامة والعيش 

الكريم مقابل قيامهم بتحريك جحافل اإلرهاب في أركان المنطقة، اعتقادا منها 
بأن تفتيت الدولة العربية الكبيرة هو الضمان لبروزها كقوة كبيرة، واقتناعا منها 
بأن نموذج إسرائيل كدولة صغيرة المساحة والسكان يمكن أن يتكرر وأنه يمكن 

لها أن تعيش بعيدة عن أية مخاطر، طالما بقيت تعربد في األمة بكاملها.
لق���د بل���غ الطم���وح أو لنق���ل بلغ الفج���ور بح���كام قطر أن س���عوا جاهدي���ن وأنفقوا 
المليارات في محاوالتهم المس���تميتة لهز اس���تقرار دولة بحجم السعودية ودولة 
بحج���م مصر ول���م يكتفوا بالخراب والقتل الذي س���اهموا فيه ف���ي ليبيا وفي كل 
ال���دول العربي���ة، فهم يعتقدون أنه لن تكون له���م مكانة أو دور إال إذا زالت الدول 

الكبيرة في المنطقة وخصوصا مصر والسعودية.
الشيء الخطير هنا أنه ال أمل في عودة هاتين الدولتين أو تخليهما عن العبث  «

بالمنطقة، فإيران كما قلنا ال يمكنها العيش دون أن تصنع الفتن وتمارس 
تحريض الجماعات الضالة على أوطانها، وقطر تورطت حتى النخاع في تنفيذ 

عمليات إرهابية ال حصر لها في أماكن عديدة من العالم وتورطت في في تمويل 
منظمات وجماعات مارقة، وأصبحت عودتها كدولة عربية خليجية أمرا صعبا 

بعد أن تلطخت األيدي بدماء الشعوب العربية.

B7747 @hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

قت���ل خاش���قجي ف���ي 2 أكتوب���ر 2018، وكان آخر مكان ش���وهد في���ه أثناء 
دخوله القنصلية في إسطنبول، وفي األيام األولى أشارت مصادر مجهولة 
الهوية من الش���رطة التركية إلى أنها تستنتج مقتله داخل القنصلية، وقال 

الرئيس التركي إن التحقيق مازال جاريًا وينتظر النتائج.
ال يعنينا هنا الكالم في من تورط في مقتل جمال خاش���قجي، فالس���عودية 
أزاح���ت الغم���ة عن هذا، وبينت من ه���م، لكن الذي يعنينا ه���و أولئك الذين 
يري���دون الني���ل من الس���عودية من خالل ه���ذه الحادثة، ومث���ال ذلك “قناة 
الجزي���رة” وغيره���ا مم���ن يكن الحقد والضغين���ة لها ولقيادتها، كما ش���اهدنا 
مح���اوالت يائس���ة بائس���ة من البع���ض البتزاز الس���عودية لق���اء الصمت عن 

القضية.
من جهة أخرى ش���اهدنا استغالل االمبريالية العالمية للحادثة واستثمارها 
للتعجي���ل بمخطط تقس���يم دول المنطقة، من خ���الل تكثيف حمالتها على 
الس���عودية س���واء بطري���ق مباش���ر أو من خ���الل أذنابها ف���ي المنطقة، هذه 
ال���دول قتل���ت الماليين من أمثال جمال خاش���قجي عب���ر تاريخها، دون أن 

ينبس من يتاجر بحادثة جمال ببنت شفة.
فوائ���د الحادث���ة من باب أن في كل ش���ر خي���را، كوجوب اختيار الش���خص 
المناس���ب في المكان المناسب، وعدم التس���رع في التحليالت، وأن األزمة 
أظه���رت حج���م التف���اف ش���عوب الخلي���ج وجميع الش���عوب العربي���ة حول 
الس���عودية وقيادته���ا بعد أن تكش���ف لهم حجم المؤام���رة، ومنها أننا عرفنا 
من هم أعداؤنا وهم نفس الذين سيس���عون إلينا بعد انتهاء األزمة راكعين 

ذليلين تحت أقدامنا مبدين األسف واالعتذار.

المقال ما هو إال صورة مبسطة لألمر ورؤية تقليدية، بعيداً عن  «

دهاليز السياسة التي نجهل أكثر ما يدور فيها إلى الحد الذي نصل 

فيه ربما للضحك في المستقبل على ما نكتبه اليوم! وللقصة تتمة.

لم يكن حبًا في خاشقجي

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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ع���راد ف���ي   47 ش�����ارع  ل��ت��ط��وي��ر  األول������ى  ال��م��رح��ل��ة 

لقراءة عدادات الكهرباء

المناقص����ات  مجل����س  جلس����ة  ف����ي  والم����اء  الكهرب����اء  هيئ����ة  طرح����ت 
والمزايدات، أمس، مناقصة لتوفير خدمة قراءة العدادات للعام 2019 

و2020 تقدم إليها 6 عطاءات أقلها بنحو 902.5 ألف دينار.

وس����تزود الهيئ����ة بقارئي ع����دادات 
للقي����ام بزي����ارة المواق����ع المختلف����ة 
ق����راءة  وتس����جيل  للمش����تركين 
ع����دادات الكهرب����اء والم����اء بصورة 
ش����هرية؛ ليتس����نى إص����دار الفواتير 
الفعلي����ة  الق����راءات  عل����ى  المبني����ة 
المس����جلة مباش����رة م����ن الع����دادات 

وتفادي القراءات المقدرة.
كم����ا طرح����ت الهيئ����ة 4 مناقص����ات 
تركي����ب  ألعم����ال  أبرزه����ا  أخ����رى، 
فول����ت  كيل����و   220 جه����د  كاب����ات 
المصاحب����ة  المدني����ة  واألعم����ال 
بش����بكة نق����ل الكهرباء، تق����دم إليها 
4 عط����اءات أقلها بنحو 629.6 ألف 
دين����ار، ومناقص����ة ألعمال تس����ييج 
13 موقع����ا تابعا للهيئ����ة تقدم إليها 
4 عط����اءات أقلها بنحو 191.8 ألف 

دينار.
وأظه����رت أح����دث بيان����ات نش����رت 
 26 فت����ح  المجل����س،  موق����ع  عل����ى 
مناقص����ة، أم����س، تابعة ل����� 12 جهة 
حكومية، بإجمال����ي 132 عطاء، إذ 
بل����غ مجم����وع العط����اءات المتقدمة 
نح����و 6.18 ملي����ون دينار، في حين 
ت����م تعلي����ق 18 عط����اء تابع����ة ل����� 8 

جهات.
مناقص����ات   4 المجل����س  وفت����ح 
لوزارة األشغال وش����ؤون البلديات 
أوله����ا  العمران����ي،  والتخطي����ط 
تطوي����ر  األول����ى ألعم����ال  المرحل����ة 
ش����ارع 47 ف����ي ع����راد بمجم����ع 244 
بط����ول تقدي����ري 2.1 كيلومتر التي 
تش����مل إنش����اء ش����ارع م����زدوج ذي 
اتج����اه،  كل  ف����ي  مس����ارات  ثاث����ة 
وإنش����اء وتطوير ش����ارع 46 بطول 
تقدي����ري كيلومترين ط����رق خدمة، 
وكذلك الطرق الموصلة لشارع 47، 
وأعمال الحفر، شبكة تصريف مياه 
األمطار، األرصفة، أعمال األسفلت، 

حواج����ز الس����امة، وض����ع العامات 
الخط����وط  وصباغ����ة  المروري����ة 
اإلن����ارة  أعم����ال  للط����رق،  األرضي����ة 
وض����ع إش����ارات ضوئي����ة، واألعمال 
التجميلية للش����ارع، تق����دم إليها 11 

عطاء.
أم����ا المناقصة الثاني����ة لبناء مخزن 
التاب����ع  الحكوم����ة  دار  ف����ي مجم����ع 
رئي����س  الس����مو  صاح����ب  لدي����وان 
ال����وزراء بالمنام����ة، تق����دم إليه����ا 10 
عط����اءات أقله����ا بنح����و 94.1 أل����ف 
دينار، فيما تعلق����ت الثالثة بتطوير 
الواجهة الماصقة لقصر القضيبية 
أقله����ا  عط����اءات،   7 إليه����ا  تق����دم 
واألخي����رة  دين����ار،  أل����ف   291.3 ب����� 
لترقية نظام جدار الحماية للوزارة 
الت����ي تخفف م����ن المخاطر األمنية 
المتوقع����ة تقدم إليه����ا 7 عطاءات، 

أقلها 32.7 ألف دينار.
مناقص����ات   4 المجل����س  وفت����ح 
أبرزه����ا  للبت����رول،  تطوي����ر  لش����ركة 
لتوقيع عقد زمني لمدة 3 س����نوات 
لتوري����د مختلف أن����واع الصمامات 
الس����تخدامها في مش����اريع الشركة 
الجدي����دة وأيًض����ا ألعم����ال الصيانة 
ف����ي جميع منش����آت الش����ركة داخل 
حقل البحرين؛ لضمان اس����تمرارية 
اإلنت����اج بأقصى طاقة تقدم إليها 7 
عطاءات، علق أحدها، وأقل عطاء 
بنحو 17.8 مليون درهم )ما يعادل 
1.8 مليون دينار(، في حين أكبرها 
بقرابة 4.2 مليون دينار، ومناقصة 

لتوقيع عقد زمني لخدمات مس����ح 
األراضي يعمل فيه����ا المقاول على 
تقدي����م خدم����ات مس����ح األراض����ي 
لحقل نف����ط البحرين وف����ي مرافق 
الش����ركة، تق����دم إليه����ا 4 عط����اءات 

أقلها 92.9 ألف دينار تقريًبا.
مناقصتي����ن  المجل����س  فت����ح  كم����ا 
االقتصادي����ة،  التنمي����ة  لمجل����س 
أبرزهما لتصميم استبانة، وتشغيل 
العمل الميداني، وتحليل البيانات، 
وإج����راء دراس����ة مرجعي����ة وإعداد 
تقاري����ر مس����حية للمجل����س، تق����دم 
إليه����ا عطاءان أفصح����ت عن قيمة 

أحدهما فقط ب� 91.9 ألف دينار.
وكذل����ك فتح المجل����س مناقصتين 
لجامع����ة البحري����ن، أولهم����ا لتوفير 
م����ن  الجامع����ة  لطلب����ة  مواص����ات 
مناطق سكنهم إلى الجامعة صباحا 
وإرجاعهم مس����اء لمدة 5 س����نوات، 
تقدم إليها 5 عطاءات أقلها ب� 32.8 
ألف دين����ار، والثانية لتوريد أجهزة 
لكلي����ة العلوم الصحي����ة، تقدم إليها 
أل����ف   9.7 بنح����و  أقلهم����ا  عط����اءان 

دينار.
وأيًض����ا فت����ح المجل����س مناقصتين 
لش����ركة طي����ران الخلي����ج، أبرزهم����ا 
لتقدي����م الخدم����ات التمويني����ة في 

 3 لم����دة  الدول����ي  بانك����وك  مط����ار 
س����نوات ابت����داء م����ن مطل����ع يناي����ر 

2019، تقدم إليها 3 عطاءات.
إضاف����ة إل����ى ذل����ك، فت����ح المجلس 
مناقص����ة لهيئة البحرين للس����ياحة 
والمع����ارض لنق����ل طائرة م����ن طراز 
)بوين����ج 747( مفكك����ة م����ن داخ����ل 
مطار الفجي����رة الدولي إل����ى ميناء 
عط����اءان  إليه����ا  تق����دم  الفجي����رة، 
أقلهما ب� 47.4 ألف دينار، ومناقصة 
واآلث����ار  للثقاف����ة  البحري����ن  لهيئ����ة 
لتوفير تذاكر س����فر للمشاركين في 
االس����تثنائي  اإلس����امي  المؤتم����ر 
لوزراء الثقافة تقدم إليها عطاءان 
أقلهم����ا 35 أل����ف دين����ار، ومناقص����ة 
لشركة نفط البحرين “بابكو” لشراء 
أحزمة فوالذية مبردة الستخدامها 
ف����ي عملي����ة تصل����ب الكبري����ت في 
تق����دم  األل����واح  لرف����ع  وح����دات   4
إليه����ا عط����اء وحي����د بنح����و 286.9 
أل����ف يورو )م����ا يع����ادل 122.9 ألف 
ومناقص����ة  تعليق����ه،  وت����م  دين����ار( 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
الس����تئجار 36 حافلة لل����وزارة لمدة 
4 س����نوات، تقدم إليه����ا 7 عطاءات 
عل����ق أحده����ا، وأق����ل عط����اء بنح����و 

18.1 ألف دينار.

فيفا تطلق تقنية 
البطاقة الرقمية

ألول م���رة ف���ي المملك���ة أطلق���ت فيفا - 
البحري���ن، تقني���ة eSIM المبتكرة لتوفر 
المرون���ة لعمائها من خال تمكينهم من 
استخدام رقمين مختلفين في آن واحد 
وذلك لحاملي أجهزة أبل الجديدة، مثل 

.Xr أو Xs Max أو iPhone Xs
يمك���ن   eSIM تقني���ة  خ���ال  وم���ن   
لمش���تركي فيف���ا التبدي���ل بساس���ة بين 
الحاج���ة  دون  المتع���ددة  خطوطه���م 
فعلي���ة،   SIM بطاق���ة  اس���تخدام  إل���ى 
باس���تخدام  االس���تمرار  يمكنه���م  كم���ا 
به���م وإضاف���ة  الخاص���ة   SIM ش���ريحة 
رق���م جديد م���ن خال اس���تخدام تقنية 
eSIM وبالتال���ي يندمج نش���اط الخطين 

الهاتفيين على هاتف واحد.

المنامة - فيفا البحرين

المنامة - بنا

أك���د الرئي���س التنفيذي لهيئ���ة البحرين للس���ياحة والمعارض، الش���يخ خالد بن 
حمود آل خليفة، أن المملكة ومن خالل اختيارها عضوا في المجلس التنفيذي 
لمنظم���ة الس���ياحة العالمي���ة خ���الل الفترة م���ا بي���ن 2018 و2021 متمثلة بهيئة 
البحري���ن للس���ياحة والمع���ارض، س���يكون له���ا كلمة قوي���ة ومؤثرة ف���ي صناعة 

القرار السياحي العالمي والمحلي.

 وق���ال الش���يخ خال���د بن حم���ود، على 
هام���ش اجتم���اع المجل���س التنفي���ذي 
لمنظم���ة الس���ياحة العالمي���ة، المنعق���د 
انضم���ت  المملك���ة  إن  البحري���ن،  ف���ي 
لمنظمة الس���ياحة العالمية عام 1978، 
عضوي���ة  وبج���دارة  دخل���ت  والي���وم 
المجلس التنفيذي لهذه المنظمة، التي 
تعتبر أه���م وأعلى لجنة س���ياحية في 
العالم، منوًها بأن مثل هذه اإلنجازات 
واالجتماعات التي تحتضنها البحرين 
س���تفتح آفاًق���ا كبي���رة ومتمي���زة ف���ي 
القطاع الس���ياحي للمملكة وسيخدمها 

في الترويج لها سياحيًا.
باس���تضافة  اعت���زازه  ع���ن  وأع���رب   
للمجل���س   109 ال���دورة  البحري���ن 
التنفي���ذي لمنظم���ة الس���ياحة العالمية 
التابعة لألمم المتحدة، الذي يقام ألول 
مرة في دولة خليجية، مضيًفا أن مثل 
ه���ذه االجتماع���ات الدولية الس���ياحية 

تؤك���د وبص���ورة واضح���ة دور المملكة 
الفع���ال في المنصة العالمية للس���ياحة 
حيث ش���اركت 35 دولة بصفة رسمية 
باإلضاف���ة إل���ى وج���ود 5 دول أخ���رى 
بصفة مراقب مع حضور يتجاوز 200 
مش���ارك ومش���اركة قدموا من مختلف 

دول العالم وجميع القارات.

البحرين مؤثرة بالقرار السياحي العالمي

 في نهاية فترة 9 أش���هر، بلغت مس���اهمة إيرادات العمليات الدولية إلى مجموع إيرادات المجموعة 59 % ونس���بة أرباح 
 )EBITDA( مقارنة ب� 59 % من اإليرادات و56 % من ،% EBITDA( 52( التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات

في األشهر التسعة األولى من العام 2017. وسجلت المجموعة بأكملها نموا في اإليرادات وتحسنا في أعداد العمالء.

* األردن )شركة أمنية(:

 اس���تمرت أمني���ة بتحقي���ق المزي���د من اإلنجازات في س���وق 
االتص���االت األردني���ة وذلك م���ن خال دعمها قط���اع التعليم، 
حي���ث عمل���ت الش���ركة مؤخ���را م���ع وزارة التربي���ة والتعلي���م 
ف���ي إع���داد وتطوي���ر أول اختب���ار إلكترون���ي تجريب���ي عب���ر 
اإلنترنت في المملكة، والذي يأتي كجزء من ش���هادة التعليم 
العام���ة لط���اب المدارس الثانوية التي م���ن المتوقع أن تلبي 
احتياج���ات نح���و 27,000 طالب وطالبة. كما حققت ش���ركة 
أمنية نموًا في اإليرادات بنس���بة 16 % على أس���اس س���نوي، 
حي���ث ازداد ع���دد المش���تركين في النط���اق العري���ض الثابت 
بنسبة 49 % خال الربع الثالث من العام 2017 و6 % خال 

الربع الثاني من العام 2018.

 :)Dhiraagu( جزر المالديف

تفخ���ر ش���ركة Dhiraagu بمرور 30 عاًما عل���ى ربط المالديف 
عب���ر االتصاالت. وخال الربع الثالث، قامت الش���ركة بتمديد 
خدم���ة النط���اق العري���ض لأللياف لتش���مل 70 % من األس���ر، 
إضافة الى توسيع نطاق تلفزيون Dhiraagu ليصل الى جزر 
جدي���دة. كما قدم���ت Dhiraagu “الم���دارس الرقمية”. وازداد 
عدد المشتركين في خدمة النطاق العريض الثابت بنسبة 42 
% على أساس سنوي وبنسبة 8 % منذ الربع الثاني 2018.

جزر القناه “Channel Islands” وجزيرة “آيل أوف مان” 

:)Sure و”ساوث أتالنتيك” و”دييغو غارسيا” )مجموعة

 في جزيرة “آيل أوف مان” اس���تمرت أس���هم س���وق الموبايل 

Channel Is�“ 2018. وفي ج���زر القن���اة  االنم���و خ���ال الع���ام
lands”، تلق���ت مجموع���ة Sure جائ���زة من المنظ���م المحلي؛ 
نظرا الش���تمالها على أكبر نس���بة من العماء الراضين مقارنة 

بأي مشغل شبكة آخر. 

* الكويت )شركة كواليتي نت(: 

تس���عى ش���ركة كواليتي نت لتنويع منتجاته���ا وتقديم حلول 
جدي���دة للس���وق. وف���ي ه���ذا الرب���ع، ع���ززت الش���ركة مركزها 
كم���زود اتصاالت موحد م���ن خال التنفي���ذ الناجح لمختلف 
مش���اريع مراك���ز االتص���ال للعدي���د م���ن المؤسس���ات المالي���ة 

الكبيرة في الباد.

“أمني��ة” اس��تمرت بتحقي��ق مزي��د م��ن اإلنج��ارات ف��ي الس��وق األردني��ة
59 % مساهمة إيرادات العمليات الدولية لـ “بتلكو”
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 902.5
أل���������������ف دي��������ن��������ار

46 مليون دينار أرباح “بتلكو” في 9 أشهر
دي���ن���ار م���اي���ي���ن   909 أص������ول  إج���م���ال���ي  م����ع  ق���وي���ة  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال���م���ي���زان���ي���ة 

حققت مجموعة بتلكو أرباحا صافية لمساهمي الشركة خالل األشهر التسعة األولى من العام  2018 بقيمة 46.0 مليون دينار )122.0 مليون دوالر(، وذلك 
م���ن 25.2 ملي���ون دين���ار )66.8 مليون دوالر( للفترة ذاتها 2017، أي بزيادة قدرها 83 %. وكذلك، تم تس���جيل صافي أرباح لمس���اهمي الش���ركة بالربع الثالث 

2018 بقيمة 17.3 مليون دينار )45.9 مليون دوالر(، بزيادة قدرها 179 % من 6.2 مليون دينار )16.4 مليون دوالر( للفترة نفسها من العام 2017.

ارتفع الربح التش���غيلي لهذا الربع بنس���بة 78 % 
ال���ى 20.0 مليون دينار )53.1 مليون دوالر( من 
11.3 مليون دينار )30.0 مليون دوالر( في الربع 
الثالث 2017، في حين ارتفعت أرباح التشغيل 
عل���ى أس���اس س���نوي بنس���بة 47 % م���ن 41.2 
ملي���ون دين���ار )109.3 ملي���ون دوالر( م���ن العام 
2017 إل���ى 60.5 ملي���ون دين���ار)160.5 ملي���ون 
دوالر( 2018. وعل���ى م���دى 9 أش���هر، ارتفع���ت 
والضرائ���ب  التموي���ل  تكالي���ف  قب���ل  األرب���اح 
واالستهاك واالس���تقطاعات )EBITDA( بنسبة 
20 % م���ن 91.2 مليون دينار ف���ي الفترة ذاتها 
بل���غ  بينم���ا  دين���ار،  ملي���ون   109.2 إل���ى   2017
هام���ش )EBITDA( نس���بة 36 %. بلغ���ت أرب���اح 

)EBITDA( ف���ي الربع الثالث 2018 36.3 مليون 
دين���ار مقارنة بنحو 27.2 مليون دينار في الربع 

الثالث 2017، مما يمثل زيادة بنسبة 33 %. 
وتماش���يا م���ع الرب���ع األول والثان���ي م���ن 2018 
ارتفع���ت إي���رادات الرب���ع الثال���ث بنس���بة 5 % 
مقارن���ة بالرب���ع الثال���ث 2017 م���ن 96.5 مليون 
دين���ار إل���ى 101.5 ملي���ون دين���ار. كم���ا بلغ���ت 
إيرادات التسعة أشهر األولى 2018 نحو 301.5 
ملي���ون دين���ار، أي بزي���ادة قدره���ا 9 % مقارن���ة 
بإي���رادات 277.6 مليون دينار لألش���هر التس���عة 
األولى 2017. ونمت اإليرادات بش���كل إيجابي 
بفض���ل األداء الق���وي ل���كٍل م���ن بتلك���و البحرين 

وأمينه األردن، وDhiraagu في المالديف .

ال تزال الميزانية العمومية للمجموعة قوية مع 
إجمال���ي أصول 909.0 مليون دينار كما في 30 
سبتمبر 2018 مقارنة بنحو 932.5 مليون دينار 

كما في 31 ديسمبر2017.
العائ���دة  المس���اهمين  حق���وق  إجمال���ي  وبل���غ 
لحامل���ي األس���هم ف���ي الش���ركة 460.7 ملي���ون 
دين���ار مقارنة بنحو 461.9 مليون دينار كما في 
31 ديس���مبر 2017. بلغت العائدات على السهم 
الواح���د خ���ال الربع الثال���ث 10.4 فلس مقارنة 
ب���� 3.7 فل���س في الرب���ع الثال���ث 2017، مما أدى 
إل���ى تحقي���ق أرباح لفت���رة 9 أش���هر بقيمة 27.7 
فلس مقابل 15.2 فلس لفترة 9 أشهر من العام 

.2017

األداء يعكس الخطط اإلستراتيجية

وقال رئيس مجلس اإلدارة الش���يخ عبدهللا بن 
خليف���ة آل خليفة إن مجل���س اإلدارة راٍض عن 
أداء شركة بتلكو في األشهر التسعة األولى من 
هذا العام، حيث شهدت المجموعة أداء إيجابيا 
يعكس الخطط اإلستراتيجية لمجموعة بتلكو، 
المواق���ع عل���ى  ف���ي جمي���ع  العم���ل  وسيس���تمر 
المنهج نفس���ه الذي بدأنا به؛ لكي نحقق النتائج 
المرجوة آخر العام. وأضاف “أن تحقيق العوائد 
الفوائ���د  وزي���ادة  للمس���اهمين،  االس���تثمارية 
اإلدارة،  مجل���س  أولوي���ات  م���ن  المس���تقبلية، 
إضافة إلى العمل على اس���تدامة نجاح الشركة 

على المدى البعيد. 

حناوي: قطف ثمار جهودنا

 وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للمجموع���ة إيه���اب 

إلس���تراتيجية  الناج���ح  التنفي���ذ  إن  حن���اوي 
المجموعة التحويلية واالستثمار في حلول كٍل 
م���ن LTE الثابتة، والفايب���ر، والرقمية في جميع 
العملي���ات أدت إل���ى تحقي���ق أرب���اح عالية ونمو 
ف���ي تكالي���ف التموي���ل والضرائب واالس���تهاك 

.)EBITDA( واالستقطاعات
المس���جلين  العم���اء  أع���داد  زي���ادة  س���اهمت 

بخدم���ات النطاق العريض بش���كل كبير في نمو 
اإليرادات بنس���بة 9 % على أس���اس سنوي في 
إجمالي قاعدة النطاق العريض. وفي البحرين، 
شهد عدد عماء خدمة النطاق العريض الثابت 
زيادة بنس���بة 16 % على أساس سنوي، وكذلك 
ارتفع عدد المشتركين في األردن بنسبة 49 %، 

وفي المالديف بنسبة 42 %.

الهملة - بتلكو

إيهاب حناويالشيخ عبدالله بن خليفة

أك���د الرئي���س التنفيذي ل� “بتلكو البحرين” محمد بوبش���يت أن النتائج التي حققتها بتلكو 
البحري���ن ج���اءت نتيجة اإلس���تراتيجية الت���ي وضعتها الش���ركة في بداية الع���ام، والتي 
ركزت على عدة محاور رئيس���ة، من أهمها االس���تثمار في العنصر البشري، تقديم تجربة 
مميزة للزبائن، االبتكار، تنويع مصادر الدخل، الش���راكات اإلس���تراتيجية، وتعزيز هوية 

الشركة التجارية.

وت���م العم���ل كذل���ك عل���ى خل���ق بيئ���ة عمل 
اإلب���داع  عل���ى  وتس���اعد  المواه���ب  تنم���ي 
وتقديم الحلول المبتكرة، منها على س���بيل 
المث���ال ال� bwallet  والت���ي تعتبر المحفظة 

االلكترونية الرائدة في البحرين.
وكذلك تم التوجه الى االستثمار في البيئة 
التحتي���ة للتكنولوجيا الرقمية والحوس���بة 
الس���حابية، والت���ي تعتب���ر مس���تقبل قط���اع 
االتص���االت على مس���توى المنطقة والعالم. 
فق���د ت���م مؤخ���را االنته���اء م���ن بن���اء مركز 
بيان���ات حديث س���يتم افتتاح���ه قبل نهاية 
العام، وكذلك تم توقيع اتفاقية لبناء مركز 
بيان���ات آخر ف���ي المقر الرئيس���ي للش���ركة. 
وتأتي هذه الخطوة اإلس���تراتيجية نتيجة 
عم���ل الش���ركة عل���ى تعزي���ز العاق���ات م���ع 

المش���ترك  والعم���ل  الرئيس���يين  ش���ركائها 
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية المشتركة. 

“بتلكو البحرين”: محاور عدة

فتح مجلس المناقصات والمزايدات 3 مناقصات لهيئة تنظيم سوق العمل، أبرزها لتشييد  «
بناية من 3 طوابق مكاتب، وهو فرع منطقة سترة الصناعية مع تأثيث المكاتب ومواقف 

سيارات على أن يتم االنتهاء منه خالل عام واحد من بدء التعاقد، تقدم إليها 13 عطاء، علق 
أحدها، وأقل عطاء بنحو 1.1 مليون دينار، وأكبرها 1.5 مليون دينار.

1.1 مليون دينار لـ “سوق العمل” بسترة

الشيخ خالد بن حمود 

أمل الحامد

محمد بوبشيت

شركة Dhiraagu  تفخر بمرور 30 
عاًما على ربط المالديف باالتصاالت
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أك���د نائب رئيس مجل���س الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإلعمار والبنية التحتية، الش���يخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، أن الممارسة العملية أثبتت أن األطر القانونية هي الحل األمثل والناجح 

لمعالجة وتطوير القطاع العقاري.

 وأوض���ح أن القان���ون رق���م )27( لس���نة 2017 
بإص���دار قان���ون تنظي���م القطاع العق���اري، ومع 
مؤسس���ة  وإنش���اء  بأحكام���ه  العم���ل  مباش���رة 
وثباًت���ا  ق���وة  أضف���ى  ق���د  العق���اري،  التنظي���م 
واس���تقراًرا إلى السوق، الس���يما وأن المؤسسة 
التي تحظى بدعم عاهل البالد حضرة صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، 
ومساندة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة، ومتابعة 
ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، وفي س���بيل 
جهوده���ا لتنظي���م ه���ذا القط���اع، فق���د أصدرت 
69 ق���راًرا من أص���ل 81، أي أنه���ا أنجزت 85% 
م���ن قاعدته���ا التش���ريعية ممثلة ف���ي القرارات 
التنفيذي���ة الالزمة لتهيئة واس���تكمال مباش���رة 

عملها.
 جاء ذلك لدى تفضل الش���يخ خالد بن عبدهللا 
صب���اح أمس، بافتت���اح الدورة الحادية عش���رة 
لمع���رض البحرين الدول���ي للعق���ارات “بايبكس 
المهندس���ين  جمعي���ة  تنظم���ه  ال���ذي   ”2018
البحريني���ة بمرك���ز البحري���ن الدول���ي للمعارض 

والمؤتمرات لغاية الثالث من الشهر الجاري.
وأش���اد نائب رئي���س مجلس ال���وزراء بالجهود 
الت���ي تبذله���ا جمعي���ة المهندس���ين البحريني���ة 
ف���ي جع���ل مع���رض )بايبك���س( أحد أه���م وأبرز 
المع���ارض  صناع���ة  خارط���ة  عل���ى  الفعالي���ات 
أبن���اء دول  اجت���ذاب  عل���ى  الق���ادرة  المحلي���ة 
المنطق���ة إل���ى البحري���ن من أج���ل التعرف على 
الفرص االس���تثمارية في القطاع العقاري الذي 

بلغ إس���هامه في الناتج المحلي اإلجمالي حتى 
النص���ف األول من الع���ام الجاري بنس���بة تفوق 

.4%
 كم���ا أثن���ى عل���ى اختي���ار المنظمي���ن للموضوع 
الرئيسي لمعرض هذا العام والذي يحمل شعار 
)هيكلة مس���تقبل العقارات في البحرين(، كونه 
يأت���ي ف���ي وق���ت يش���هد في���ه القط���اع العقاري 
هيكل���ة جذري���ة تهي���ئ لمس���تقبل مبن���ي عل���ى 
أس���اس صلب ومتين من النواحي التش���ريعية 
واإلداري���ة وبما يضمن حق���وق جميع األطراف 

المتعاملة فيه.

معالجة ملف المشاريع المتعثرة

 وقال الش���يخ خال���د “لقد بدأت عملي���ة الهيكلة 
تلك منذ أن استطعنا – وبقوة القانون بدًءا من 
الع���ام 2014 – معالج���ة ملف مش���اريع التطوير 
العق���اري المتعث���رة، ف���كان هذا التح���دي بمثابة 
الفرص���ة التي فتحت لنا آفاًقا واس���عة من أجل 
المض���ي قدًم���ا في خط���وات تطوي���ر وتحديث 

القطاع العقاري برمته”.
 وتاب���ع “يس���عدنا في ه���ذا الص���دد أن نعلن عن 
والبني���ة  لإلعم���ار  الوزاري���ة  اللجن���ة  موافق���ة 
التحتي���ة في اجتماعه���ا الذي عقدته يوم أمس 
)األول(، عن إنهاء حالة التعثر من أحد مشاريع 
التطوي���ر العق���اري الت���ي كان���ت تتابعه���ا، وه���و 
مش���روع س���يتي فيو، وذلك بعد التزام الشركة 
المطورة للمشروع باستكماله، وشروعه مؤخًرا 

بتسليم الوحدات إلى مالكها”.
 وم���ع إنه���اء حال���ة التعثر من مش���روع س���يتي 
في���و يصب���ح ع���دد المش���اريع المتعث���رة التي ال 

ت���زال قي���د متابع���ة اللجن���ة الوزاري���ة لإلعم���ار 
والبني���ة التحتي���ة ه���و مش���روع واح���د، وه���و 
)فيالمار( الذي يتقدم س���ير العمل فيه بحس���ب 
خطة االس���تكمال، وذلك بعد أن تمكنت اللجنة 
بمتابعته���ا م���ع مط���ور مش���روع )رف���اع في���وز( 
م���ن إنه���اء حال���ة التعثر من���ه في الع���ام 2015، 
وقيامها كذلك بإحالة مش���اريع أخرى إلى لجنة 
تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة ذات 
الصف���ة القضائية والتي ال تزال تنظر في ثالثة 
مش���اريع محالة إليها من اللجنة الوزارية وهي 
)مارينا ويست، وبوابة أمواج، وتالل الغروب(، 
ف���ي حين تمكن���ت اللجنة القضائية وبواس���طة 
اآللي���ات القانوني���ة م���ن بي���ع مش���روع )الجفي���ر 

فيوز( في مزاد علني.

سرعة إصدار رخص البناء

 على صعيد ذي صلة، أعلن الشيخ خالد إصدار 
أول رخص���ة خ���الل يومي���ن من تاري���خ تقديم 
طلب الترخيص بواس���طة نظ���ام )بنايات( الذي 
تفض���ل صاحب الس���مو الملكي ولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
الوزراء بتدشينه في الملتقى الحكومي 2018.
 ويعتب���ر نظ���ام بناي���ات أح���د مب���ادرات اللجنة 
التنس���يقية برئاس���ة س���موه، وه���و يش���كل نقلة 

نوعي���ة في س���رعة إص���دار رخ���ص البن���اء في 
المناط���ق المخطط���ة في أقل من خمس���ة أيام، 
كما أن���ه يصب في إنجاز الخط���وات التنفيذية 
بجع���ل   2030 االقتصادي���ة  البحري���ن  لرؤي���ة 
لتطوي���ر  أساس���ًيا  ش���ريًكا  الخ���اص  القط���اع 

االقتصاد في المملكة.
البن���اء  تراخي���ص  بحرك���ة  يتعل���ق  وفيم���ا   
االستثماري الصادرة عن المركز البلدي الشامل 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ل���وزارة  التاب���ع 
والتخطي���ط العمران���ي، فق���د أكد نائ���ب رئيس 
مجل���س ال���وزراء أن حرك���ة الطلب���ات الصادرة 
قد ش���هدت ارتفاًعا بنس���بة تقدر بحوالي 10% 
حت���ى نهاية أكتوب���ر مقارنة بالفترة نفس���ها من 
الع���ام الماضي. وق���ال “لقد س���اهم العمل بمبدأ 
تحصي���ل كلفة إنش���اء وتطوير البني���ة التحتية 
في مناطق التعمي���ر في تدفق رؤوس األموال 
مما منح قطاع اإلنشاءات والبنية التحتية في 
البحري���ن خ���الل هذا الع���ام دفع���ة قوية عززت 
من وضعه، وتش���ير اإلحصائيات الرس���مية إلى 
ارتفاع نس���بة االس���تثمار في قطاع اإلنشاءات 
والبني���ة التحتي���ة بنس���بة %6.7، الس���يما وأن 
ه���ذا القطاع يش���كل حوال���ي %7.5 من مجمل 

النشاط االقتصادي المحلي العام”.
 ويع���ود مع���رض البحري���ن الدول���ي للعق���ارات 

ه���ذا الع���ام ليؤك���د ال���دور الحيوي ال���ذي يتمتع 
ب���ه اقتصاد المملكة المتنوع من خالل تس���ليط 
الض���وء عل���ى اإلنج���ازات الرئيس���ية ف���ي إطار 
مش���اريع البنية التحتية والعقارات والمش���اريع 
الترفيهي���ة ضم���ن خط���ط العروض التنافس���ية 

والجذابة.

 توفيقي: المعرض أبرز 

التجمعات العقارية

 م���ن جانبه، أع���رب رئيس جمعية المهندس���ين 
البحريني���ة – الجهة المنظم���ة للمعرض – ضياء 
توفيق���ي، عن ش���كره وتقديره لتفضل الش���يخ 
خال���د بن عبد هللا آل خليف���ة بافتتاح )بايبكس 
2018(، مؤكًدا ما لدعم الش���يخ خالد المس���تمر 
له���ذا المعرض من���ذ انطالقته األول���ى في العام 
2004 من أهمية حققت للمعرض اس���تمراريته 
وجعلت���ه أح���د أب���رز التجمع���ات العقاري���ة على 

مستوى المنطقة.
 وقال توفيقي “تتمثل رؤيتنا لمعرض البحرين 
الدول���ي للعق���ارات ف���ي الجم���ع بي���ن المجتم���ع 
لفه���م وتقدي���ر  المحل���ي واإلقليم���ي والدول���ي 
إمكاني���ات النم���و ف���ي الس���وق العق���اري، لذل���ك 
ف���إن التط���ورات الجدي���دة الت���ي ب���دأت تل���وح 
في أفق المملكة تبش���ر بتحس���ن في المستقبل 
م���ع ض���رورة التكي���ف م���ع االتجاه���ات العالمية 
المتغيرة”.  ويش���ارك ف���ي المعرض أكثر من 50 
عارًضا محلًيا وإقليمًيا ممن سيعرضون حوالي 
المق���رر  ُأطلق���ت حديًث���ا. وم���ن  100 مش���روع 
أن يس���تمر المع���رض حت���ى الثالث م���ن نوفمبر 
الج���اري لتقدي���م ف���رص واع���دة للمس���تثمرين 
المالي���ة  والمؤسس���ات  التنمي���ة  وش���ركات 
والقانوني���ة ومعاينة المش���ترين والمس���تثمرين 
ألحدث المش���اريع العقارية، ومناقش���ة واتخاذ 

القرارات في بيئة مفتوحة.

المنامة - بنا

خالد بن عبد اهلل يفتتح “بايبكس 2018”
األط������ر ال���ق���ان���ون���ي���ة ه����ي ال���ح���ل األم����ث����ل ل��م��ع��ال��ج��ة وت���ط���وي���ر ال��ق��ط��اع

الشيخ خالد بن عبدالله مدشنًا “بايبكس 2018”

تعتزم ش���ركة “نس���يج” اس���تثمار ماليين الدنانير في مش���روعات اس���كان جديدة عبارة عن فلل لذوي الدخل الميس���ور والس���كن االجتماعي 
وذلك بعد أن س���لمت الش���ركة مش���روعي “مدينة س���لمان” و”اللوزي” إلى وزارة اإلس���كان مؤخرًا والتي قامت بدورها بتوزيعها على أصحاب 

الطلبات اإلسكانية.

وأش���ار العض���و المنتدب في ش���ركة “نس���يج” 
محمد خليل السيد، الى  أن الشركة لديها نية 
لتطوير عدد من المواقع في جميع محافظات 
البحرين وذلك رغبة منها في المس���اهمة في 
توفير الحلول السكنية المناسبة للمواطنين، 
الفت���ًا إل���ى أن حل مش���كلة اإلس���كان ال يأتي 

إال ع���ن طريق الش���راكة بي���ن القطاعين العام 
والخاص.

وأض���اف  أن المش���روعات القادم���ة للش���ركة 
للفل���ل الس���كنية س���تكون أكب���ر م���ن مش���روع 
“ياس���مينة سار” وهو المش���روع الذي طورته 

الشركة في منطقة سار والقى إقباالً كبيرًا.

الحكوم���ة  بي���ن  الش���راكة  ع���ن  وبالحدي���ث 
والقطاع الخاص، أشار السيد إلى أن الشركة 
ب���دأت مناقش���ات م���ع وزارة اإلس���كان بغي���ة 
الدخول في مش���روعات جديدة للشراكة في 
مج���ال توفير الس���كن، خصوصًا بع���د التنفيذ 
الناجح ألول مش���روع ش���راكة بين القطاعين 

والمنطق���ة،  البحري���ن  ف���ي  والخ���اص  الع���ام 
وذلك عن طريق مش���روعي “مدينة س���لمان” 
بتنفي���ذ  الش���ركة  قام���ت  حي���ث  و”الل���وزي” 
المش���روع بأكث���ر م���ن 2685 وتس���ليمه إل���ى 

ال���وزارة. وامتن���ع الس���يد ع���ن الحدي���ث ع���ن 
أي���ة مناطق تس���تهدف مش���روعات الش���راكة 
مكتفي���ا  المش���روعات،  حج���م  أو  الجدي���دة 
بالق���ول إنه س���يتم اإلعالن عن أي���ة تطورات 

ق���د تنتج عن هذه النقاش���ات بي���ن الوزارة و” 
نس���يج”. وعن مشروع ش���ركة “نسيج” والذي 
يج���ري العم���ل على إنجازه حالي���ًا وهو “كنال 
في���و” ف���ي جزي���رة “دلموني���ا” أوض���ح الس���يد 
إلى أنه تم االنتهاء من األساس���ات الرئيسية 
للمش���روع وأن خط���ة العم���ل تس���ير وف���ق ما 
ه���و مق���رر، إذ بدأت عملي���ة البناء األساس���ي 
من قبل ش���ركة الكوهجي، كم���ا تم البدء في 
عملية بيع الشقق إذ تم بيع نحو %40 وسط 

إقبال جيد على المشروع.

“نسيج”: استثمار ماليين الدنانير في فلل جديدة

طرحت ش���ركة عقارات اإلس���كان التابعة والمملوكة بالكامل ل� “بنك اإلسكان”، مشروعي “دانات اللوزي” و”دانات بيتك”، اللذين يعتبران 
من أكبر مشاريع الشركة السكنية، ويقامان خصيصا لتلبية الطلبات على الخدمات اإلسكانية ضمن برنامج تمويل السكن االجتماعي، 

وذلك في “معرض البحرين الدولي للعقارات 2018.

 ويعتب���ر المش���روعان م���ن أوائ���ل مش���اريع 
الش���راكة لبن���ك اإلس���كان م���ع م���الك القطاع 
الخ���اص، الذي ُأقّر في مب���ادرة أطلقها وزير 
اإلس���كان، رئيس مجلس إدارة البنك، باسم 
الحم���ر، ف���ي إط���ار الخط���ة اإلس���تراتيجية 
الم���وارد  ل���وزارة اإلس���كان بتس���خير كاف���ة 
والمصادر المتاحة؛ من أجل تحقيق التنمية 
اإلسكانية، وفي الوقت نفسه تثمر شراكات 
تس���عى  ال���ذي  الخ���اص،  للقط���اع  مجزي���ة 
الحكوم���ة لدعم���ه ليك���ون مح���ركا أساس���يا 
االقتص���اد  ف���ي  التنمي���ة  لجمي���ع قطاع���ات 

الوطني. 
 وأك���د وزير اإلس���كان رئي���س مجلس إدارة 

بنك اإلس���كان أن مشاركة بنك اإلسكان في 
ه���ذا المع���رض م���ن خ���الل طرح مش���روعي 
دان���ات الل���وزي ودان���ات بيت���ك، يأت���ي ف���ي 
إط���ار سياس���ة التروي���ج لمش���اريع الس���كن 
االجتماع���ي الت���ي يح���رص بن���ك اإلس���كان 
عل���ى أن يك���ون ل���ه دور مس���اند ف���ي ابتكار 
وتوفير الحلول اإلس���كانية والتمويلية أمام 
المواطنين المدرجين ضمن قوائم االنتظار 

للحصول على الخدمات اإلسكانية.
 وأوض���ح الوزير أن مش���روع دانات اللوزي 
يأت���ي موازيا ومتس���قا مع الس���عي الحثيث 
نح���و توفير الوحدات الس���كنية ذات الكلفة 
لش���ريحة  المالئم���ة  والمس���احة  والج���ودة 

كبي���رة م���ن المواطني���ن م���ن ذوي الطلب���ات 
اإلس���كانية، كم���ا أنه يفت���ح أبواب الش���راكة 
والتع���اون بي���ن القطاعي���ن الع���ام والخاص 
زي���ادة  به���دف  الحكوم���ة؛  تنتهج���ه  ال���ذي 
أم���ام  المع���روض م���ن الوح���دات الس���كنية 
المواطني���ن والس���يما المتقدمي���ن لبرنام���ج 
“مزاي���ا”، حيث يتول���ى “بنك اإلس���كان” دور 
مدي���ر االس���تثمار للمش���روع، فيم���ا تتول���ى 
ش���ركة “عقارات اإلسكان” المملوكة بالكامل 
لبنك اإلسكان، تطوير مشروع دانات اللوزي 
المك���ون م���ن 303 في���الت، تتمي���ز جميعه���ا 
العائل���ة  متطلب���ات  م���ع  متواف���ق  بتصمي���م 
البحريني���ة.  كم���ا أوض���ح أن بي���ت التمويل 

الرئي���س  المط���ور  ه���و  س���يكون  الكويت���ي 
لمش���روع “دان���ات بيت���ك” والبال���غ مس���احته 
14240 مت���را مربع���ا، وت���م تعيي���ن ش���ركة 
عقارات اإلس���كان إلدارة تطوير المش���روع، 
حيث يتك���ون “دانات بيتك” م���ن 14 مبنى، 
يش���مل كل مبني عل���ى 5 أدوار، ويوفر 216 
ش���قة.  وبّي���ن الوزي���ر أن ال���وزارة س���توّفر، 

وبش���كل مت���وازي م���ع ع���رض فل���ل الل���وزي 
دان���ات بيت���ك في أش���بيليه، خي���ار التمويل 
م���ن خالل برنامج “مزاي���ا” – برنامج تمويل 
الس���كن اإلجتماع���ي - ال���ذي أطلقت���ه وزارة 
اإلسكان في 2013، والذي تشارك فيه عدد 
م���ن البنوك المحلي���ة لتمكين المواطنين من 

شراء الوحدات السكنية.

 م���ن جانب���ه، أّك���د مدير ع���ام بنك اإلس���كان 
خال���د عب���دهللا أن مش���اركة دان���ات الل���وزي 
ودانات بيتك في مع���رض البحرين الدولي 
للعق���ارات يأت���ي تأكي���دا عل���ى الت���زام بن���ك 
اإلس���كان الراسخ بالوصول إلى المواطنين؛ 
إلطالعهم على خياراتهم من المس���اكن في 

المشاريع التي يساهم فيها البنك.
ه���ذه  ف���ي  بمش���اركته  البن���ك  “إن  وق���ال:   
الفعالية يسعى بالتعاون مع وزارة اإلسكان 
والقط���اع الخاص لتقديم خي���ارات مبتكرة 
ومتكامل���ة للمواطني���ن ف���ي مج���ال الس���كن 

والتمويل”.
 وأضاف مدير عام ش���ركة عقارات اإلسكان 
إياد عبيد أن مش���روع دانات اللوزي  يوفر7 
أن���واع م���ن الفل���ل بتصامي���م مختلف���ة، كم���ا 
يتضمن المش���روع مرك���زا خدميا مكونا من 
23 محال تجاريا، إضافة لمركز تس���وق كبير 

ومواقف خاصة للمحالت التجارية. 

المنامة - بنا

“عقارات اإلسكان” تطرح دانات “اللوزي” و “بيتك”

“التنظيم العقاري” 
أنجزت 85 % من 

قاعدتها التشريعية

القطاع يشهد 
هيكلة جذرية تهيئ 

لمستقبل صلب ومتين

إصدار أول رخصة 
خالل يومين بواسطة 

نظام “بنايات”

مشروع واحد وهو 
“فيالمار” تبقى من 

المشاريع المتعثرة

مشاركة أكثر من 
50 عارًضا يعرضون 

حوالي 100 
مشروعًا

المعرض تنظمه 
جمعية المهندسين 

بـ”المعارض 
والمؤتمرات”

علي الفردان من السنابس |  تصوير: رسول الحجيري

محمد خليل السيد
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كش���ف الرئيس التنفيذي لمؤسس���ة التنظيم العقاري الش���يخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه 
ت���م إحال���ة 3 مطوري���ن عقاريين للنيابة العامة؛ بس���بب اس���تمرارهم في بيع المش���اريع على 
الخارط���ة دون موافق���ة أو ترخيص. وأوضح أنه بعد حملة تفتيش���ية على المطورين ُوجد 
ع���دد من المخالفين وتم إنذارهم حس���ب القانون والنظام وإنذاره���م عن التوقف عن البيع 

على الخرائط.

ولف���ت إل���ى أن العقوبات حس���ب المادة 109 
م���ن القان���ون يعتم���د عل���ى حج���م المخالف���ة، 
فإذا كان���ت المخالفة من دون ترخيص، فهي 
بالنس���بة للنيابة العامة الحبس لمدة س���نتين 
وغرام���ة ال تتع���دى 20 أل���ف دين���ار عل���ى كل 

مطور.
وقال: “نحرص على حماية المجتمع والناس 
وحماي���ة  العقاري���ة،  الس���وق  ف���ي  والتاج���ر 
تأس���يس  ت���م  وال���ذي  وأمواله���م،  أمالكه���م 

المؤسسة ألجله”.
وأضاف “أن قانون مؤسسة التنظيم العقاري 
يحت���وي على 81 مادة في الالئحة التنفيذية 
ت���م االنتهاء من 69 مادة حتى اآلن آخر قرار 
من مجلس اإلدارة كان المثمنون العقاريون، 
وه���و لدى هيئ���ة اإلفتاء والتش���ريع القانوني 
للنش���ر في الجريدة الرس���مية، الفًت���ا إلى أنه 
ت���م إصدار قان���ون اتحاد الم���الك مؤخرا وتم 
وج���ود  أن  “الش���ك  وق���ال:  بتفعيل���ه.  الب���دء 

قان���ون منظم للقطاع العق���اري، يحمي جميع 
األطراف ويلت���زم فيه الجميع، ما  يعكس أن 
البحري���ن قوي���ة ومتينة بقراراته���ا وقوانينها 
لالس���تثمار  وضامن���ة  حامي���ة  وتش���ريعاتها، 
بالتال���ي تش���جع الن���اس ف���ي االس���تثمار ف���ي 

القطاع”.

 اشتراكات سنوية بحساب “االتحاد” 

 تعت���زم مؤسس���ة التنظي���م العق���اري إص���دار 
المطوري���ن  جمي���ع  إلل���زام  جدي���د  قان���ون 
العقاريين بتأس���يس اتحاد لمالك الشقق بعد 
ص���دور القانون رس���مًيا ف���ي الفت���رة المقبلة، 
وس���يلزم القان���ون الجدي���د، المطوري���ن ف���ي 
ودف���ع  للم���الك  اتح���اد  بتأس���يس  البحري���ن 
اش���تراكات ألعضاء االتح���اد لصيانة المبنى؛ 
من أجل اس���تمرارية العمارات والحفاظ على 
المراف���ق والخدمات لتقليل المش���كالت التي 

يواجها التملك في البناء العمودي.
ويهدف تأس���يس اتحاد للمالك في المشاريع 
الم���الك  تحم���ل  إل���ى  المش���تركة  العقاري���ة 
العق���ار  التأك���د م���ن حس���ن إدارة  مس���ؤولية 
واس���تيعاب الجوان���ب المالي���ة للمبنى وإدارة 

عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي.
وس���يلزم القانون الجدي���د أصحاب الوحدات 
بدف���ع  الم���الك  اتح���اد  ف���ي  المش���تركين 
مال���ك  امتن���ع  وإذا  لالتح���اد،  مس���تحقاتهم 
الوح���دة ع���ن س���داد حصته من االش���تراكات 

الس���نوية ألعض���اء اتحاد المالك أو س���داد أي 
التزام���ات مالية أخرى تف���رض عليه عقوبات 
وف���ق القان���ون، أو النظ���ام األساس���ي التحاد 
عل���ى  الجدي���د  القان���ون  وس���ينص  الم���الك، 
إج���راءات تنظيمي���ة بالتنس���يق م���ع الجهات 
المختصة، باس���تقطاع االش���تراكات السنوية 
وت���ودع ف���ي حس���اب اتح���اد الم���الك؛ بغرض 
إدارة وتش���غيل وصيان���ة وإص���الح األج���زاء 

المشتركة في العقار.

تفعيل اتحاد المالك بالمباني العمودية
ت��رخ��ي��ص دون  ال��ب��ي��ع  ب��ت��ه��م��ة  ل��ل��ن��ي��اب��ة  ع��ق��اري��ي��ن  م��ط��وري��ن   3 إح���ال���ة 

تطوير بالج الجزائر على مرحلتين
2019 ن��ه��اي��ة  وي��ن��ج��ز  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   12 ب��ك��ل��ف��ة  ال��م��ش��روع 

أكد الرئيس التنفيذي لش���ركة إدامة أمين العريض أن تطوير س���احل بالج الجزائر سيكون 
عل���ى مرحلتين وس���ينتهي أواخ���ر العام 2019 باس���تثمار يبلغ 12 مليون دين���ار. وأوضح أن 
تطوي���ر المرحل���ة األول���ى ستش���مل 3 كيلومترات من ش���اطئ البالج بكلف���ة 3 ماليين دينار، 
وس���تكون المرحل���ة األول���ى من التطوير ف���ي تعديل الش���اطئ وتعديله للمرتادين، وس���يتم 

إضافة الرمل الناعم والمرافق العامة.

التطوي���ر  م���ن  األول���ى  المرحل���ة  أن  وأض���اف 
ستس���تغرق 8 أشهر على أن تنتهي في النصف 
األول م���ن الع���ام المقب���ل 2019، فيم���ا س���تبدأ 
بعده���ا مباش���رة أعم���ال المرحل���ة الثاني���ة م���ن 
التطوي���ر لتهيئ���ة ممش���ى بحري ع���ام، وإضافة 
العام���ة ومطاع���م  ألع���اب ومراف���ق للخدم���ات 

عل���ى واجه���ات بحري���ة عل���ى أن يت���م االنتهاء 
منه���ا أواخ���ر الع���ام 2019. فيم���ا أك���د العريض 
أن الش���ركة ترك���ز خ���الل الع���ام الج���اري عل���ى 
إنجاز 3 مش���اريع رئيسة، وهي مشروع سعادة 
التطويري للواجهة البحرية بالمحرق، مشروع 
ب���الج الجزائ���ر، ومجمع “ذا تيرمين���ال” الذي تم 

تدش���ينه حديثا. وأش���ار إلى أنه تم تأجير نحو 
50 % من المس���احات المخصصة للمطاعم في 
مجم���ع “ذا تيرمين���ال” الذي ت���م افتتاحه خالل 
النص���ف األول من العام الج���اري 2018 ويضم 

س���يارة   300 لنح���و  تتس���ع  س���يارات  مواق���ف 
ومطاعم داخل مجمع 338 في منطقة العدلية. 
تمض���ي بخط���وات  الش���ركة  أن  أوض���ح  فيم���ا 

متقدمة بتنفيذ مشروع سعادة في المحرق،.

شركة إدامة تمضي بخطوات متقدمة لتنفيذ مشروع “سعادة” 

ق���ال نائ���ب الرئي���س التنفيذي لش���ركة ديار المحرق، يوس���ف الذوادي، إن���ه تم بيع 60 % من مش���روع “جيوان” الس���كني الذي طرحته 
الشركة خصيصا للمواطنين المستفيدين من برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي في وزارة اإلسكان.

وأض���اف أن المش���روع يأت���ي بع���د االقب���ال 
الملحوظ من ذوي الطلبات االس���كانية في 
وزارة اإلسكان ويضم 173 فيال في الجهة 
الجنوبية من مش���روع دي���رة العيون بكلفة 
14 ملي���ون دينار، مبيًنا أن مس���احات الفلل 
تبدأ من 185 متر مربع ومس���احة بناء تبلغ 
245 مت���ر مربع وبأس���عار تب���دأ من 99,990 

دينار وتنتهي عند 116 ألف دينار.

وأض���اف أن فل���ل المش���روع تختل���ف م���ن 
حي���ث المواصف���ات والتصامي���م المعمارية 
فهن���اك تصاميم تقليدي���ة وعصرية، إضافة 
الطرازي���ن الكالس���يكي والفرنس���ي، كما أن 
هن���اك فلل ت���م تصميمه���ا بأس���لوب عصري 
حدي���ث لتالئم مختل���ف األف���كار واألذواق 

عند المشترين.
ولف���ت إل���ى أن مش���روع “جيوان” الس���كني 

يق���ع في منطقة س���كنية بالقرب من مدينة 
التني���ن الصيني���ة، الفًت���ا إل���ى أن المش���روع 
الضروري���ة  بالخدم���ات  تجهي���زه  س���يتم 
للس���كان مث���ل المس���جد ومراك���ز التس���وق 
والم���دارس  األطف���ال  ألع���اب  وس���احات 
األس���رة  احتياج���ات  ليلب���ي  والمالع���ب 

البحرينية.
وتض���م فلل “جي���وان” 3 غرف ن���وم وصالة 

ومطبخ ومجلس، إلى جانب فناء خارجي 
وك���راج يتس���ع لس���يارتين وغرف���ة تخزين، 

وغيرها من المرافق المنزلية. 
المدين���ة  نم���وذج  المح���رق  دي���ار  وتجس���د 

المتكامل���ة المصمم���ة بمزي���ج م���ن األصال���ة 
ويتس���م  المطلق���ة،  والرفاهي���ة  والحداث���ة 
المخطط الرئيس���ي للمدينة بتنوع وحداته 
الس���كنية ومرافق���ه الخدمي���ة والترفيهي���ة 

الفاخ���رة الت���ي تنفذ وفق أرق���ى مواصفات 
ومعايير الجودة العالمية.

س���كنية  مخطط���ات  المدين���ة  وتتضم���ن 
وتجارية تزود المالك والمستثمرين بشتى 
الخيارات التي من ش���أنها أن تكون تجربة 
يلب���ي  مغاي���ر  معيش���ة  ونم���ط  اس���تثنائية 
االحتياجات كافة ويرضي جميع األذواق.

بيع 60 % من “جيوان” السكني

المحرر االقتصادي من السنابس

زينب العكري من السنابس | تصوير: رسول الحجيري

4 أبراج بالجفير توفر 1600 وحدة

كش���فت المدير العام للتس���ويق والتطوير بشركة رويال أمباس���ادور إيمان المناعي 
ع���ن إطالق مش���روع “فونتان���ا إنفينيتي 2” بعد النجاح الكبير الذي حققه المش���روع 
بع���د أن حقق “فونتان���ا إنفننتي” األول نجاحا باهرا بحجم مبيعات يصل إلى 90 % 

من شقق المشروع.

وأبلغ���ت المناعي “البالد” أن���ه مع انضمام 
برجي���ن س���كنين جديدي���ن إل���ى البرجين 
الس���ابقين بع���د إط���الق النس���خة الثاني���ة 
م���ن “فونتان���ا إنفينيت���ي”، س���يكون هناك 
أربعة أبراج س���كنية في موق���ع واحد، ما 
يش���كل أكبر مشروع أو مجمع سكني في 
البحري���ن على إطاللة بحرية، إذ س���يوفر 
 1600 قراب���ة  مجتمعي���ن  المش���روعان 

وحدة سكنية.
وتحدث���ت المناعي عل���ى هامش انطالق 
معرض البحرين للعقارات عن نجاح باهر 
لمش���روع فونتان���ا إنفينيت���ي”، إذ ت���م بيع 
معظ���م الش���قق في المش���روع، ف���ي حين 
ت���م االنتهاء م���ن أعمال البناء األساس���ية 
التش���طيبات  عملي���ة  لتبق���ى  الهي���كل  أو 
النهائية، والتي قد تس���تغرق قرابة العام، 
إذ من المتوقع تس���ليم مفاتيح المشروع 

للقاطنين خالل مارس 2020.
وقالت المناعي “المشروع يعتبر من أكبر 
المش���روعات الس���كنية قيد اإلنش���اء في 
البحرين، إذ يوفر 850 وحدة س���كنية، إذ 

لم تتبَق سوى 35 شقة للبيع”.
وأوضح���ت المناع���ي أن م���ا يمي���ز برجي 
“فونتان���ا إنفينيت���ي” ه���و المراف���ق العامة 
والتشجير، إذ توجد هناك جزر عائمة بين 
البرجي���ن مع وجود جس���ور مرتفعة، تعبر 
من خالله���ا قوارب صغيرة يت���م التجول 
داخ���ل البحي���رة الداخلية، كم���ا تم توفير 
مس���بح أولوموبي، إلى جانب شاطئ إلى 
جانب مضمار للجري إلى جانب المطاعم 

والمرافق الخاصة باللعاب األطفال.
وتحدث���ت المناع���ي ع���ن عوائ���د مجزي���ة 
“فونتان���ا  مش���روع  ف���ي  االس���تثمار  م���ن 
إنفينيتي”، إذ يتوقع أن يكون العائد على 
االس���تثمار من التأجير قرابة 8 %، ونحو 
25 % م���ن عملية إع���ادة البيع خالل عام 
واح���د فق���ط، وهو ما يش���كل بديل ممتاز 

لالس���تثمار مقارنة باإليداعات المصرفية 
التي ال تتجاوز عوائدها 2 أو 3 %.

إل���ى  للمش���روع  الكبي���ر  النج���اح  ودف���ع 
جان���ب موقعه المميز ف���ي الجفير، مطور 
المش���روع إل���ى ش���راء األرض المالصق���ة 
مش���ابه  مش���روع  لتش���ييد  للمش���روع 
وبعدد الوحدات الس���كنية نفس���ها ليكون 
الس���كنية  الوح���دات  بع���دد  “انفينت���ي2” 
نفس���ها تقريب���ا.  وم���ع المش���روع الجديد 
س���يكون هناك 12 ألف متر من الخدمات، 
ليصبح أكبر مش���روع سكني على إطاللة 

بحرية في المملكة.

علي الفردان من السنابس

المناعي: أكبر 
مجمع بالبحرين 

مع إطالق 
“إنفينيتي 2”

مؤسسة التنظيم العقاري يحتوي على 81 مادة بالالئحة التنفيذية

انطالق “المدققين الداخليين” بعد غد
ال���م���رك���زي ال���م���ص���رف  ب���رع���اي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  األول  ال���م���ؤت���م���ر 

تعق���د جمعي���ة المدققي���ن الداخليي���ن البحريني���ة أول مؤتمراته���ا تح���ت رعاية مص���رف البحرين 
المرك���زي األح���د المقبل بفندق الخليج، حيث يركز الح���دث الذي يقام بالتعاون مع فيفا البحرين 
وبي���ت التموي���ل الكويتي البحرين وش���ركة بروتيفيتي ممبر فيرم الش���رق األوس���ط، على “الدور 

المتطور للتدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا المالية وأتمتة العمليات”.

يب���دأ المؤتم���ر بكلم���ة يلقيه���ا المدي���ر التنفي���ذي 
للرقاب���ة المصرفية بمص���رف البحرين المركزي، 
خال���د حمد، والذي سيس���لط الض���وء على تأثير 
التكنولوجي���ا المالي���ة وأتمت���ة العملي���ات عل���ى 
انضب���اط التدقي���ق الداخل���ي. فيم���ا يعقب ذلك 
مناقش���ة جماعي���ة ودورات فني���ة ح���ول كيفية 
اس���تفادة مهنيي التدقيق الداخلي والش���ركات 
ح���ول العالم من هذه التقنيات الرائدة في خلق 

ميزة تنافسية.
وق���ال خال���د حم���د “لك���ي تصب���ح المؤسس���ات 
تحت���اج  الرقم���ي،  العص���ر  ف���ي  رائ���دة  المالي���ة 
ه���ذه المؤسس���ات إل���ى اعتم���اد حل���ول حديث���ة 
م���ن الممك���ن أن توف���ر تقييًم���ا فع���ااًل للمخاط���ر 

وس���يكون  الش���ركات.  وحوكم���ة  واالمتث���ال 
المؤتم���ر ال���ذي تنظم���ه الجمعي���ة ملتق���ى رائ���ع 
للمدققي���ن الداخليي���ن ف���ي المنطق���ة لمناقش���ة 
مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك تأثير 
أتمت���ة العمليات في تحويل مس���تقبل التدقيق 
الداخل���ي”.  وأض���اف “أن أتمت���ة العمليات تقدم 
الفرصة والمس���ؤولية للمدققين الداخليين. من 
خالل إنش���اء حوكمة عملية األتمتة والضوابط 
المالي���ة  للمؤسس���ات  يمك���ن  وال  الصل���ة،  ذات 
التخفيف م���ن المخاطر فقط، ولكن أيًضا وضع 

نفسها كمستشار موثوق به.”
وأعرب أمين سر وعضو مجلس اإلدارة بجمعية 
المدققي���ن الداخليين البحرينية، آرفيند بيناني 

ع���ن س���عادته بش���أن الح���دث المرتق���ب، قائ���الً 
“إن���ه وقت ممتع بالنس���بة لنا لن���رى كيفية تأثير 
التقنيات الجديدة على التدقيق الداخلي. نحن 
نش���هد نموًا هائالً في الحل���ول الجديدة القائمة 
عل���ى ال���ذكاء االصطناعي في حياتن���ا اليومية، 
وأشعر أن فهًما أعمق لمثل هذه الحلول هو أمر 
حتمي لرسم مستقبل صناعة الخدمات المالية. 
ستس���مح  الح���دث  م���داوالت  ف���إن  وبالتأكي���د 

للمدققي���ن الداخليي���ن ف���ي المنطق���ة بمش���اركة 
أفض���ل الممارس���ات وفت���ح المزيد م���ن الفرص 
له���م”. ومن المتوقع أن يش���هد الحدث مش���اركة 
العديد م���ن المدققين الداخليي���ن وممثلين من 
بالبحري���ن،  والقطاع���ات  المؤسس���ات  مختل���ف 
إذ س���يوفر ذل���ك منص���ة للمدققي���ن الداخليي���ن 
للتواصل والمناقش���ة في دور التقنيات الرقمية 

في ممارساتهم اليومية.

المنامة – جمعية المدققين

ستشهد فعالية “إيمينكوم”، التي تنظمها الرابطة الدولية التصاالت األعمال، أكبر شبكة من 
المتخصصي���ن في مجال االتصاالت حول العالم، مش���اركة المئ���ات من أفضل المهنيين في 

مجال االتصاالت عبر المنطقة إضافة إلى 40 متحدثًا وخبيرًا عالميًا لمدة يومين. 

ومن المتوقع أن تش���كل االتص���االت ودورها 
ف���ي إحداث تغيير إيجابي في المجتمع على 
جميع األصع���دة، الموضوع األكثر تداوالً في 
أكبر فعالية على مس���توى المنطقة مخصصة 
بمنطق���ة  االتص���االت  مج���ال  ف���ي  للخب���راء 
الش���رق األوسط. كما يتوقع أن يعزز الحدث، 
الذي سُيعقد في 12-11 فبراير في البحرين، 
الق���درات المعرفي���ة للمتعاملين ف���ي المنطقة 
ب���األدوات  معرفته���م  تعمي���ق  إل���ى  إضاف���ة 
مؤسس���اتهم  لمس���اعدة  يحتاجونه���ا  الت���ي 
عل���ى تحقي���ق التح���ول االس���تراتيجي عب���ر 

االتصاالت.
مس���ارات   6 عب���ر  “إيمينك���وم”  وستس���عى 
تغطي القيادة واالس���تراتيجية، والمسؤولية 
االجتماعية للش���ركات، وتأثي���ر التكنولوجيا، 
األف���كار  وأح���دث  لألزم���ات،  واالس���تجابة 
المتعلق���ة باالتصاالت الخارجي���ة والداخلية، 
لع���رض أفضل الممارس���ات واالبتكارات التي 
وال���وكاالت  الش���ركات  عم���ل  طريق���ة  تغي���ر 

وتحقي���ق  الحكومي���ة،  غي���ر  والمنظم���ات 
اإلنجازات عبر االتصاالت.

وتش���مل الكلم���ات األساس���ية، كلم���ة الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة آبل، كاميرون كريج 
ع���ن دور االتص���االت في إح���داث التحوالت 
الجذرية في شركة آبل، واختصاصي التنوع 
األب���رز ف���ي أس���تراليا تس���نيم ش���وبرا، بش���أن 
المنظ���م وكيفي���ة تغيي���ر الطريق���ة  التح���ول 
الت���ي نتواص���ل به���ا بش���كل ش���امل، إضاف���ة 
إل���ى كالف���س فالس���كوف، الرئي���س الس���ابق 
لالتص���االت التس���ويقية ف���ي ش���ركة جي إي 
للنف���ط والغ���از، والت���ي ستس���لط الضوء على 
اس���تراتيجية الش���ركة ف���ي إط���ار مس���يرتها 
الفريدة لتكون أول ش���ركة رقمية في العالم، 
بينم���ا تتح���دث دون ميتكالف، من مؤسس���ة 
ش���ركة ه���ارد تال���ك، المقيم���ة ف���ي اإلم���ارات 
العربي���ة المتح���دة، ع���ن الكيفية الت���ي يمكن 
من خالله���ا للمتواصلين التحدث عن الثقافة 

وتنظيم فعاليات الستاند أب.

“إيمينكوم” تنطلق من البحرين

المحرر االقتصادي من السنابس

الذوادي متحدثا على هامش “بايبكس 2018”

المشروع يضم 
173 فيال جنوب  

ديرة العيون
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عرض وطلب

فقدان جواز سفر
انا المدعو جاسم حمود الظاهر

N 007404932  تم فقدان جواز سفر رقم 
فعلى من يجده االتصال بنا على الرقم :

37330697 او تسليمه الى السفارة السورية 

أو الى أقرب مركز شرطة

القيد: 102159-1  -  تاريخ: 10/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

القيد: 101124-1  -  تاريخ: 12/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-129935( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

القيد: 65662  -  تاريخ: 28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى فرع من شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة بل المحدودة ذ.م.م بموجب 
القيد رقم 102159-1 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 100 دينار، بين كل من:
1- علي  عبدهللا علي ابراهيم سلمان

2- نجيب عبدهللا علي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركةزد.اتش.هوم المحدودة ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 101124-1 طالبين تحويل الشكل القانوني 
للش���ركة المذكورة إلى شركة تضامن برأس���مال وقدره 100 دينار، بين 

كل من:
1- زهرة حسن ابراهيم سلمان

2- عفيفة حسن ابراهيم سلمان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في كوس���ترا سولوش���تز ذ.م.م المس���جلة 
بموج���ب القي���د رقم 65662 طالبين تحويل الش���ركة المذكورة الش���كل 
القانوني إلى فرع من شركة كوسترا للدعاية واالعالن ذ.م.م بموجب 

رقم القيد 67997، لتصبح مملوكة:
1- عبدهللا عبدالرسول عبدهللا العوامي

2- مها عثمان محمد علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة هوم هو المحدودة ش.ش.و - لمالكتها علياء عبدهللا علي ابراهيم
سجل تجاري رقم 102191-1

بناء على قرار المالك لشركة هوم هو المحدودة ش.ش.و - لمالكتها علياء عبدهللا علي ابراهيم
المس���جلة عل���ى القيد رقم 1-102191 بصفية الش���ركة اختياريًا وتعيي���ن علياء عبدهللا علي مصفيا 

للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من قانون الش���ركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون 
الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

علياء عبدهللا علي ابراهيم سلمان
)+973(39911661

alibutthaki@gmail.com.

24/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -152345( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

27/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -148150( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بتول السيد سلمان رضي السماك

االسم التجاري الحالي: يال حووش للوجبات الخفيفة
االسم التجاري الجديد: فالفل كرم الشام

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة ابراهيم عبدهللا المهزع

االسم التجاري الحالي: دار الرجاء للتنظيفات
االسم التجاري الجديد: دار الرجاء للتجارة

قيد رقم: 7-47052قيد رقم: 70892-4
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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المعركة األخيرة 
في درنة

تستعد قوات الجيش الليبي لخوض 
المعركة األخيرة في مدينة درنة شرق 
البالد، للقضاء على الجيوب المتبقية 

للمجموعات اإلرهابية المتحصنة 
داخل األزقة والمنازل. وقال العميد 
سالم رحيل آمر غرفة عمليات عمر 

المختار التابعة للجيش، إن “مناوشات 
بدأت األربعاء، لكن المعركة الحاسمة 
ستنطلق خالل ساعات مقبلة”، مؤكدا 

أنها ستكون األخيرة لتحرير كامل 
المدينة من قبضة اإلرهابيين. وأوضح 

رحيل أن هناك خططا تجري حاليا 
إلطالق العملية األخيرة بمشاركة 4 

كتائب، وبين الخطط تطهير ما تبقى 
من المدينة بأقل الخسائر.

حللكللومللة اللليللمللن تلللرحلللب بللجللهللود إحلللللال الللسللام

أميركا تدعو لوقف القتال في اليمن

دعت وزارة الخارجية األميركية إلى وقف فوري لألعمال القتالية في اليمن، داعية ميليش���يا الحوثي االنقالبية إلى وقف إطالق الصواريخ والطائرات المس���يرة 
باتجاه السعودية واإلمارات على أن يوقف التحالف بقيادة الرياض بعدها الضربات الجوية على المناطق السكنية.

الوالي����ات  إن  الخارجي����ة  وقال����ت 
المتح����دة تعتق����د ب����أن المناخ مناس����ب 
للمض����ي قدم����ا ف����ي محادثات الس����الم 
إلنه����اء حرب اليم����ن، مؤكدة أنه س����بق 
لواش����نطن الدع����وة إلى وق����ف األعمال 
القتالي����ة ف����ي اليم����ن لكن ح����ان الوقت 
اآلن لكال الجانبين للجلوس إلى مائدة 

التفاوض.
وكش����فت مصادُر أممية أن المشاورات 
ربم����ا تج����ري في الس����ويد نهاية الش����هر 

المقبل.
وكان وزي����ر الدف����اع األميركي جيمس 
إل����ى محادث����ات س����الم  ماتي����س دع����ا، 
حول اليمن ف����ي غضون الثالثين يومًا 
المقبل����ة، والتوص����ل إل����ى ح����ل، متهم����ًا 
اليم����ن  ف����ي  الص����راع  بإض����رام  إي����ران 

وعليهم التوقف عن ذلك.
م����ن جانبها، رحب����ت الحكوم����ة اليمنية 
المبذول����ة  الجه����ود  بكاف����ة  الش����رعية 
وإنه����اء  الس����الم  إح����الل  أج����ل  م����ن 
معاناة الش����عب اليمن����ي نتيجة انقالب 
المليش����يات الحوثي����ة اإليرانية، معبرة 
عن اس����تعدادها لبحث إج����راءات بناء 
الثق����ة، وف����ق م����ا نقل����ت وكال����ة األنب����اء 

اليمنية الرسمية.
وقال����ت الحكوم����ة، في بي����ان صحافي 
“التصريح����ات الص����ادرة م����ن ع����دد من 
ال����دول خ����الل األي����ام القليل����ة الماضية 

الت����ي تح����ث عل����ى أهمية دف����ع الجهود 
وف����ق  سياس����ي  ح����ل  إل����ى  للوص����ول 
عليه����ا،  المتف����ق  الث����الث  المرجعي����ات 
تنس����جم م����ع رغب����ة القيادة السياس����ية 
منص����ور  عبدرب����ه  الرئي����س  برئاس����ة 

ه����ادي وحكومت����ه ف����ي الس����الم وإنهاء 
معاناة الش����عب اليمن����ي نتيجة انقالب 

المليشيات الحوثية اإليرانية “.
وتابع����ت “عملي����ة الس����الم ف����ي اليم����ن 
عرقلته����ا الميليش����يات الحوثي����ة ألكثر 

م����ن م����رة س����واًء بخرقه����ا ل����� )9( ه����دن 
إليق����اف إط����الق النار واس����تغاللها ذلك 
ف����ي إع����ادة تموضعها وتس����لحها أو من 
خ����الل التعن����ت ال����ذي أظهرت����ه في كل 

جوالت المشاورات السابقة”.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

وزارة الخارجية األميركية

غزة - االناضولالكويت - وكاالتواشنطن - وكاالت

في س���ابقة في الواليات المتحدة، س���تدخل امرأتان مس���لمتان إلى الكونغرس 
على األرجح في انتخابات منتصف الوالية التي ستجرى الثالثاء المقبل.

ويب���دو أن إله���ام عم���ر الالجئ���ة الصومالية 
واثق���ة من الفوز بمقع���د في مجلس النواب 
في دائرة ذات غالبية ديمقراطية في والية 

مينيسوتا حيث ترشحت عن الحزب.
طلي���ب  رش���يدة  ترش���حت  جهته���ا  م���ن 
المول���ودة ف���ي ديترويت ألبوي���ن مهاجرين 
فلس���طينيين، لمجل���س الن���واب ف���ي دائ���رة 
ف���ازت  له���ا فيه���ا. وف���ي ح���ال  ال مناف���س 
المرش���حتان، فس���تصبحان أول مس���لمتين 

تدخ���الن الكونغ���رس الذي س���يصبح بذلك 
يضم في صفوفه 3 مسلمين.

من جهته، يفترض أن يفوز النائب األس���ود 
والمسلم بسهولة في دائرته بوالية إنديانا.

تأت���ي هذه التط���ورات التاريخية في وقت 
يتح���دث فيه “مجلس العالق���ات األميركية 
اإلس���المية” )كي���ر( عن زيادة بنس���بة 21 % 
في الجرائم ضد المس���لمين خ���الل النصف 

األول من العام 2018.

كش���فت حمل���ة تفتيش مفاجئة لمباحث ش���ؤون اإلقام���ة في الكويت، ع���ن أكبر عملية 
اتجار بالبشر في تاريخ البالد، وفق ما ذكرت صحيفة “األنباء” المحلية، أمس الخميس.   

وذكرت الصحيفة نقال عن مصادر أمنية 
الكويتي���ة  الداخلي���ة  وزارة  إن  قوله���ا 
أص���درت أوامر بإلقاء القب���ض على نحو 

2900 وافد من جنسيات مختلفة.
وأضافت أن ال���وزارة تمكنت مؤخرا من 
ضب���ط نح���و 90 آخرين، اعترف���وا خالل 
لث���الث  أم���وال  بدف���ع  معه���م  التحقي���ق 
ش���ركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات 
حكومي���ة مختلف���ة، لكنه���م ل���م يلتحقوا 

بأعمالهم.
وأك���دت المصادر أن وكي���ل نيابة جرائم 
االتج���ار باألش���خاص حقق م���ع أصحاب 
س���راحهم  وأطل���ق  الث���الث،  الش���ركات 
بكف���االت مالي���ة، وأم���ر باس���تمرار حبس 

وافد سوري تبين أنه العقل المدبر إلنجاز 
المعامالت لدى الجهات الحكومية.

وبدأت فصول القضية تتكشف مع حملة 
تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون اإلقامة 
قب���ل أيام ف���ي منطق���ة جليب الش���يوخ، 
حين تم ضب���ط عدد من الوافدين الذين 
تبي���ن أن إقاماته���م عل���ى ش���ركات لديها 

عقود حكومية.
وعند سؤالهم عن أسباب عدم التحاقهم 
بمق���رات عملهم، أقروا بأنهم حضروا إلى 
الب���الد بتأش���يرات دخ���ول ح���رة، وأنه���م 
دفع���وا أمواال تتراوح بين 1500 و3000 

دينار كويتي مقابل دخولهم للبالد.

وصل عدد العمال الذين حضروا على عهدة الشركات الثالث إلى 3 آالف  «
شخص، غالبيتهم من باكستان وبنغالدش ومصر، وقد حضروا بناء على 

عقود حكومية.

ذكر مصدر فلسطيني مطلع أمس الخميس أن جهاز المخابرات العامة المصرية 
حقق تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وأش���ار المص���در الذي فضل عدم الكش���ف ع���ن هويته إلى أن الرئيس الفلس���طيني، 
محم���ود عب���اس، س���بق أن رف���ض التهدئة قب���ل تحقي���ق المصالحة وتس���ليم حركة 

“حماس” اإلدارة الكاملة في قطاع غزة لحكومته.
وأف���اد بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس���ي، سيس���عى إل���ى إقناع عباس في 

لقاء مرتقب بينهما بقبول التهدئة واستئناف مسيرة المصالحة مع “حماس”.

مفاوضات إسرائيل وحماس “تتقدم”أكبر قضية اتجار بالبشر في الكويتمسلمتان تتجهان إلى دخول الكونغرس
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بغداد - د ب أ

ب���دأت دوريات مش���تركة بين الق���وات األميركية والتركية العم���ل في مدينة منبج 
ش���مالي س���وريا، ف���ي إطار خط���ة ته���دف للتخفيف من ح���دة التوتر بي���ن الدولتين 

العضوين في الناتو.

وتع���د دوريات منبج ج���زءا من خارطة 
طري���ق اتفق���ت عليه���ا أنقرة وواش���نطن 
في يونيو الماضي، لنزع فتيل التوترات 
بي���ن الدولتين اللتي���ن تلعبان دورا كبيرا 
وزي���ر  وأك���د  الس���ورية.  الح���رب  ف���ي 
الدف���اع التركي خلوصي أكار أن القوات 

التركي���ة واألميركي���ة ب���دأت الدوري���ات 
األميركي���ون  ويق���وم  الخمي���س.  أم���س 
واألت���راك بدوريات مس���تقلة على طول 
الحدود، حيث يعتبر الجانبان الدوريات 
بي���ن  العن���ف  لمن���ع  وس���يلة  المش���تركة 

المجموعات المتصارعة في المنطقة.

نج���ا محافظ صالح الدي���ن عمار جبر أمس الخميس من محاولة اغتيال فاش���لة 
في ناحية الصينية شمالي المحافظة العراقية.

وأوضح مص���در أمني أن عبوة ناس���فة 
انفجرت خالل تجول موكب المحافظ 
الناحي���ة  ف���ي  الخدمي���ة  الدوائ���ر  ف���ي 
المزم���ع إعادة تأهيلها بعد تحريرها من 

داعش.
وأض���اف المص���در أن الح���ادث تس���بب 
حماي���ة  عناص���ر  م���ن  اثني���ن  بإصاب���ة 

بإح���دى  أض���رار  وإلح���اق  المحاف���ظ 
السيارات التي كان يستقلها المحافظ.

مديري���ة  أعلن���ت  آخ���ر،  س���ياق  ف���ي 
االستخبارات العسكرية العراقية أمس 
الخميس القبض على ثالثة مس���ؤولين 
ف���ي تنظيم داعش خ���الل عملية أمنية 

نفذت بمحافظة األنبار غربي العراق.

دوريات تركية أميركية في منبج

نجاة محافظ صالح الدين من االغتيال

تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين  «
الذين عينتهم حركة “حماس” إبان حكمها للقطاع.

تحويل محطة الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي، ما سيخفض تكلفة  «
تشغيلها، وتحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وجودة العمل في 

معبر رفح بين القطاع ومصر.

إعادة إعمار القطاع وفق خطة المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية  «
السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، والتي تكلف نحو 600 

مليون دوالر.

تتوقف حركة حماس عن إطالق البالونات الحارقة، وتدمير السياج  «
الحدودي بين القطاع وإسرائيل، وإبعاد المتظاهرين عن السياج 500 متر.

تتخذ رشيدة وإلهام مواقف معارضة للرئيس دونالد ترامب وحزبه  «
الجمهوري. فهما تعارضان سياساته التي تفرض قيودا على الهجرة 

وتدعمان نظاما عاما للصحة يرفضه الجمهوريون وتريدان إلغاء 
جهاز الشرطة الخاص بالهجرة والذي شن حمالت عديدة في جميع 

أنحاء البالد، أثارت الذعر بين المهاجرين الذين يخافون أن يتم 
إبعادهم، على غرار الجئين عراقيين يقيمون منذ فترة طويلة في 

والية ميشيغن.

اتفاق التهدئة

مواقف معارضة للرئيس

أبدت الحكومة اليمنية استعدادها الفوري لبحث كافة اإلجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها:

إطالق سراح جميع المعتقلين واألسرى والمختطفين والمخفيين . 1
قسرا.

تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي . 2
وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى 

البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي 
واالقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية”.

فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السالمة.. 3

تمكين األمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم . 4
خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول 
األسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات 

الحوثية.

حرية وصول المساعدات اإلنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في . 5
تعز، وضمان عدم االعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما 

حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة”.

إجراءات بناء الثقة

القاهرة - وكاالت عمان - وكاالت

قت���ل 18 إرهابي���ا “ش���ديدي الخطورة”، خالل عمليات عس���كرية أمنية مش���تركة بمدينة العريش التابعة لمحافظة ش���مال س���يناء، 
حسبما أعلن الجيش المصري، أمس الخميس.

ف���ي  المص���ري  العس���كري  المتح���دث  وأعل���ن 
البيان رقم 29 للقوات المس���لحة بشأن العملية 
العس���كرية في س���يناء، عن “سقوط ضابط من 
القوات المشاركة في تنفيذ حمالت المداهمة”.
لعناص���ر  الجوي���ة “وك���را  الق���وات  كم���ا دم���رت 
إرهابية” بالظهير الصحراوي الجنوبي للعريش، 
مما أس���فر ع���ن مقتل عدد م���ن إلرهابيين. وقد 
أس���فرت العملي���ات أيضا عن القب���ض على 129 
ف���ردا من المش���تبه فيه���م والمطلوبي���ن جنائيا، 

التخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.
وج���اء ف���ي البيان أن���ه “تم العث���ور على عبوات 
ناس���فة زرعت الس���تهداف القوات علي محاور 
التح���رك وأبطل���ت مفعوله���ا، إضاف���ة إلى ضبط 
كمي���ة م���ن الم���واد التي تس���تخدم ف���ي صناعة 
العب���وات الناس���فة ودوائ���ر النس���ف والتدمي���ر 
وكميات من مادة TNT شديدة االنفجار بشمال 

ووسط سيناء”. وأشار البيان إلى أن “العمليات 

أس���فرت أيض���ا ع���ن تدمي���ر 147 وك���را ومخزنا 

العملي���ات بش���مال ووس���ط  وخندق���ا بمناط���ق 

س���يناء، عثر بداخله���ا على كمية من األس���لحة 

والذخائ���ر وقطع الغيار ومواد اإلعاش���ة وكتب 

وشرائط كاسيت تدعو للفكر التكفيري”.

أعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة الس���ياحة واآلثار األردنيان اس���تقالتيهما، أمس الخميس، بعد أس���بوع على مصرع 21 شخصا 
غالبيتهم طالب كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وقالت الوزير المستقيلة لينا عناب في تغريدة 
عب���ر موقع “تويتر”: “في ظل المناخ السياس���ي 
الع���ام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا 
الحبيب، وضعت اليوم اس���تقالتي من منصبي 
ف���ي الحكومة الموق���رة بين ي���دي دولة رئيس 

الوزراء التخاذ ما يراه مناسبا”.
وفي نفس السياق، ذكرت مصادر حكومية، أن 
وزير التربية والتعلي���م والتعليم العالي عزمي 
محافظ���ة وض���ع اس���تقالته بي���ن ي���دي رئي���س 

الوزراء عمر الرزاز.
وناقش أعضاء مجلس النواب الثالثاء حادثة 
البح���ر المي���ت، فيم���ا طال���ب أغلبهم باس���تقالة 
وزيرة الس���ياحة واآلثار لكون الشركة المنظمة 

للرحلة المدرسية غير مرخصة.
التربي���ة  كم���ا طال���ب ه���ؤالء باس���تقالة وزي���ر 
والبح���ث  العال���ي  التعلي���م  ووزي���ر  والتعلي���م 

العلمي، بسبب منح اإلذن للرحلة رغم األحوال 

الجوية السيئة.

ولق���ي 21 ش���خصا حتفه���م الخمي���س الماضي 

“فكتوري���ا”  مدرس���ة  ف���ي  ط���الب  غالبيته���م 

الخاص���ة، كان���وا ضمن الرحلة المدرس���ية حين 

جرفتهم سيول في منطقة البحر الميت.

القوات المصرية تشن منذ أشهر اكبر حملة على اإلرهاب استقالة وزيري التعليم والسياحة بسبب كارثة البحر الميت

تدميللر 147 وكرا خال عمليات عسللكرية بمدينة العريش بعللد أسللبوع علللى مصللرع 21 شللخصا غالبيتهللم طاب

مصر تصفي 18 إرهابيا “شديدي الخطورة” “كارثة البحر الميت” تطيح بوزيرين



جاكرتا - رويترز

انتش���ل غواص���ون، صباح أمس الخميس، الصندوق األس���ود لطائ���رة “ليون إير” 
اإلندونيسية المنكوبة من قاع البحر، وهو تطور حاسم في التحقيق حول سبب 
س���قوط الطائرة التي صنعت قبل ش���هرين فقط ما أس���فر عن مقتل جميع ركابها 

البالغ عددهم 189 شخصا.

وأظه���ر مقط���ع فيدي���و، بث���ه التلفزيون 
الرسمي، غواصين اثنين بعد خروجهما 
ق���ارب  نح���و  يس���بحان  الس���طح  إل���ى 
مطاطي، ويضعان جهازا برتقالي اللون 
ف���ي حاوي���ة كبي���رة نقلت���ه إلى س���فينة 

بحث وإنقاذ.
وكان���ت الطائرة وهي من ط���راز “بوينغ 
737 ماك���س 8” قد هوت في بحر جاوة 
ي���وم االثني���ن بع���د دقائ���ق قليل���ة عل���ى 

إقالعها من جاكرتا.
فق���دت  ق���د  األرضي���ة  الف���رق  وكان���ت 

التابع���ة   )JT 610( بالرحل���ة  االتص���ال 
منخفض���ة  الجوي���ة  الخط���وط  لش���ركة 
التكلف���ة “لي���ون إير” بع���د 13 دقيقة من 
إق���الع الطائ���رة، ف���ي وق���ت مبك���ر يوم 
االثني���ن م���ن جاكرت���ا ف���ي طريقه���ا إلى 

بلدة بانكال بينانغ.
والطائ���رة المنكوب���ة م���ن ط���راز بوين���غ 
737 ماكس 8، وقالت تقارير إن ش���ركة 
الطيران اس���تلمتها منذ حوالي ش���هرين 

فقط.

بيروت - وكاالت

أك���د الرئي���س اللبنان���ي ميش���ال ع���ون 
تش���كيل  تعرق���ل  الت���ي  الخالف���ات  أن 
حكومة وحدة وطنية جديدة “ليس���ت 
س���هلة”، مش���يرًا إل���ى أن العراقيل التي 
يتم اختالقها ليس���ت في مكانها وغير 

مبررة.
ولم���ح ع���ون إل���ى أن���ه على خ���الف مع 
حليفه ميليشيا حزب هللا حول العقبة 
الوحي���دة المتبقية لتش���كيل الحكومة 
ميليش���يا  تص���ر  والت���ي  الجدي���دة، 
ح���زب هللا عل���ى إعط���اء مقع���د وزاري 
لحلفائها من الس���ّنة على حس���اب كتلة 
رئي���س ال���وزراء اللبناني المكلف س���عد 

الحريري، األمر الذي رفضه األخير.
المكل���ف  ال���وزراء  رئي���س  ويح���اول 
االنتخاب���ات  من���ذ  حكوم���ة  تش���كيل 

البرلمانية التي جرت في مايو.
وف���ي وق���ت ال يمان���ع س���عد الحري���ري 
مطلب ح���زب هللا، فإن���ه يرفض رفضًا 
كام���الً أن تأت���ي مس���ألة تمثيله���م م���ن 
حس���اب ال���وزارات المخصص���ة ل�”تي���ار 

المستقبل”.
وأح���د الحل���ول المطروح���ة حاليًا لحل 
ه���ذه العق���دة ه���و أن يس���تغني رئي���س 
الجمهوري���ة ميش���يل ع���ون ع���ن وزي���ر 
س���ني من حصته ف���ي الحكوم���ة، وأن 
يس���تبدله بنائ���ب س���ني تاب���ع ل�”قوى 8 

آذار”.
لك���ن ي���رى المراقبون أن ه���ذه الحلول 
لم تتبلور بعد، مس���تبعدين أن تتش���كل 

الحكومة اللبنانية الجديدة قريبا.

باريس - رويترز

إن  الخمي���س  أم���س  الس���لطات  قال���ت 
أكث���ر  اعتقل���ت  الفرنس���ية  الش���رطة 
اقتحم���ت  أن  بع���د  ش���خص   100 م���ن 
عصاب���ات م���ن ش���بان يرت���دون األقنعة 
ضواحي باريس ووس���ط ليون عش���ية 
عي���د الهالوي���ن بعد توجيه رس���الة على 
مواقع التواص���ل االجتماعي تدعو إلى 

”تطهير“ الشرطة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
أثن���اء اللي���ل على مئ���ات الش���بان الذي 
ف���ي  وب���دأوا  لي���ون  وس���ط  اقتحم���وا 
بتهش���يم  والم���ارة  الش���رطة  مضايق���ة 
ف���ي  الن���ار  وإض���رام  المتاج���ر  نواف���ذ 

صناديق القمامة.
وذكر دوني جاكوب من اتحاد العاملين 
بالشرطة إن متجرا للمالبس الرياضية 

نه���ب ف���ي منطق���ة س���ين س���ان دون���ي 
بش���مال باري���س وهاج���م ش���بان نهب���وا 
متجر بقالة رجال الش���رطة باستخدام 

حمض.
وقال���ت الس���لطات إن أعم���ال الش���غب 
أثارته���ا رس���ائل انتش���رت عل���ى مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي اس���تلهمت فيما 
يب���دو فيل���م ”التطهي���ر“ )ذا بي���رج( الذي 
انتجت���ه هولي���وود ويحكي عن مجتمع 
الجريم���ة ويوم تصبح فيه كل الجرائم 

مشروعة.
كريس���توف  الداخلي���ة  وزي���ر  وق���ال 
كاس���تانير للصحفيي���ن أم���س الخميس 
احتف���اال،  يظ���ل  أن  يج���ب  ”الهالوي���ن 

التطهير ليس مزحة، التطهير تهديد“.

انتشال صندوق 
أسود للطائرة اإلندونيسية

عون: خالفات تشكيل 
الحكومة “ليست سهلة”

اعتقاالت بعد أعمال 
شغب في فرنسا

ماكرون: أوروبا تواجه خطر التفكك

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أعرب الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون عن “ذهوله” ألوجه التش���ابه بين الوضع 
الحال���ي ف���ي أوروب���ا والوض���ع ف���ي حقب���ة الثالثين���ات، داعيا إل���ى “وض���وح الرؤية” 

و”المقاومة”.
وق���ال ماك���رون ف���ي مقابل���ة أجرتها مع���ه صحيف���ة “زيرو ويس���ت فرانس”: “أش���عر 

بالذهول لمدى التشابه بين الوقت الذي نعيشه وزمن ما بين الحربين”.
وج���اء تصريح���ات ماكرون على هامش زيارة إلى معرض مخصص لرئيس الوزراء 

األسبق في مطلع القرن العشرين جورج كليمنصو.
وأكد ماكرون أن “أوروبا منقسمة بفعل المخاوف واالنغالق القومي وتبعات األزمة 
االقتصادية. نش���هد بشكل شبه منهجي تفكك كل ما انتظمت حوله حياة أوروبا ما 

بعد الحرب العالمية األولى وحتى أزمة 1929”.
وقال ماكرون إن أوروبا اليوم “تواجه خطرا. خطر أن تتفكك بس���بب آفة القومية، 
وأن تثي���ر ق���وى خارجي���ة البلبلة فيها. وأن تخس���ر بالتالي س���يادتها. أي أن يتوقف 
أمنه���ا عل���ى الخي���ارات األميركية وتبدالته���ا، وأن يكون للصين حض���ور متزايد في 
البن���ى التحتي���ة األساس���ية، وأن تمي���ل روس���يا أحيان���ا إل���ى التدخ���ل، وأن تتخطى 

المصالح المالية ومصالح األسواق الكبرى أحيانا مكانة الدول”.

باريسبيروتجاكرتا

قال مستش���ار الرئيس األميركي لألمن القومي، جون بولتون، حول العقوبات ضد إيران، إن واش���نطن ترغب بالضغط على طهران ألقصى 
الحدود. وأشار بولتون، في تصريحات له بمركز أبحاث “هاميلتون سوسايتي”، بالعاصمة واشنطن، إلى رغبة بالده في فرض عقوبات على 

صادرات إيران. وأضاف: “نريد ممارسة ضغط إلى أقصى حد، ولكن ال نريد اإلضرار بأصدقائنا وحلفائنا”.

ولف���ت بولتون إلى أنهم يتفهم���ون عدم قيام 
بع���ض البل���دان القريب���ة جغرافي���ا م���ن إي���ران 
“بإيقاف االس���تيراد منها على الفور”. وبين أن 
خطابات العقوبات أث���رت على اقتصاد إيران 

حاليا.
ال���ى ذلك، قال متحدث باس���م صن���دوق النقد 
الدولي، إن قيام الواليات المتحدة األميركية 
بإعادة فرض العقوبات على إيران س���يخفض 
النمو االقتصادي عبر تقليص صادرات النفط.

وأبل���غ جيري رايس المتحدث باس���م صندوق 
النق���د الصحفيي���ن ب���أن إيران مطالب���ة بالعمل 
لمكافح���ة غس���ل  العم���ل  إط���ار  تعزي���ز  عل���ى 
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب بما يتماش���ى مع 

المعايير الدولية بحلول فبراير.

وأمه���ل صندوق النق���د الدولي طه���ران حتى 
غس���ل  مكافح���ة  بمعايي���ر  لاللت���زام  فبراي���ر 

األموال.
والخزان���ة  الخارجي���ة  وزارت���ا  وكان���ت 
َدت���ا الدفع���ة األولى من  األميركيتي���ن ق���د حدَّ
العقوب���ات والت���ي طبق���ت ف���ي 6 أغس���طس 
الماض���ي، تمهي���دا للوص���ول إل���ى إلغ���اء رف���ع 
جمي���ع العقوب���ات التي ُرِفَع���ت بموجب خطة 
العم���ل المش���تركة الدولي���ة بحل���ول الرابع من 

نوفمبر 2018.
وس���تتضمن الدفع���ة الت���ي س���تفرض األح���د 
المقبل عقوبات على شركات تشغيل المواني 
ة، وقطَاعي الش���حن وبناء السفن، بما  اإليرانيَّ
ة اإلسالمية  في ذلك خطوط الش���حن اإليرانيَّ

البحري���ة  الجنوبي���ة  الش���حن  خط���وط  أو 
ة أو الشركات التابعة لها. اإليرانيَّ

وستش���مل عقوبات عل���ى المعامالت المتعلقة 
ة الوطنية  بالبترول مع ش���ركة النِّْف���ط اإليرانيَّ
ة الوطنية  )NIOC(، وش���ركة الناقالت اإليرانيَّ
)NITC(، بما في ذلك شراء النِّْفط والمنتجات 
م���ن  البتروكيماوي���ة  المنتج���ات  أو  النِّْفطي���ة 
إي���ران، وعقوب���ات عل���ى المعام���الت م���ن قبل 
البن���ك  م���ع  األجنبي���ة  المالي���ة  س���ات  المؤسَّ
المالي���ة  س���ات  والمؤسَّ اإليران���ّي  المرك���زي 
���ة المعين���ة بموج���ب قان���ون تخوي���ل  اإليرانيَّ

الدفاع الوطني للسنة المالية 2012.
كم���ا س���تتضمن عقوبات عل���ى توفير خدمات 
الرس���ائل المالية المتخصص���ة للبنك المركزي 

���ة  اإليرانيَّ المالي���ة  س���ات  والمؤسَّ اإليران���ّي 
وس���حب  الش���امل  العقوب���ات  لقان���ون  طبًق���ا 
ة لعام 2010، باإلضافة  االس���تثمارات اإليرانيَّ

لعقوب���ات مش���ددة عل���ى قط���اع الطاق���ة ف���ي 
إيران.

باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك، س���وف تلغ���ي الواليات 

المتح���دة ف���ي 5 نوفمب���ر الج���اري التراخيص 
الت���ي منح���ت لكيان���ات أميركي���ة للتعامل مع 

إيران عقب االتفاق النووي.

واشنطن - وكاالت

بولتون: سنضغط على إيران ألقصى الحدود
ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ي��م��ه��ل ط���ه���ران ل���ال���ت���زام ب��م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال

دبي - العربية نت

أوسلو - رويترز

الس����فير  النروي����ج  اس����تدعت 
اإليراني امس الخميس، بش����أن 
ما يش����تبه بأنها مؤامرة اغتيال 
ش����خصية معارض����ة م����ن ع����رب 
ش����ملت  الدنم����ارك  ف����ي  إي����ران 
أص����ل  م����ن  نرويجي����ا  مواطن����ا 

إيراني.
وقال����ت وزي����رة الخارجي����ة إينه 
إريكس����ن س����وريدي ف����ي بي����ان 
”ش����ددنا خ����الل االجتم����اع على 
س����لطت  ال����ذي  النش����اط  أن 
التحقيقات في الدنمرك الضوء 

عليه غير مقبول“.

وينفي المواطن النرويجي  «
االتهامات وتنفي الحكومة 
اإليرانية كذلك أي صلة لها 

بما تشتبه النرويج بأنها 
مؤامرة.

النرويج تستدعي 
السفير اإليراني

قال الممثل الخاص للواليات المتحدة حول سوريا جيمس جيفري أمس الخميس ان إسرائيل لم تضع جانبًا 
الخيار العسكري في سوريا وتحاول ضرب قدرات إيران العسكرية هناك”.

وقال في تصريحات أدلى بها من باريس، إن للسياسة 
األميركي���ة في س���وريا ثالثة أه���داف: مواجهة تحّدي 
“داعش”، وإخراج القوات اإليرانية وتلك التي تدعمها 
إي���ران م���ن كامل األراض���ي الس���ورية، وإرس���اء عملية 

سياسية تستند إلى القرار الدولي 2254.
وردًا على س���ؤال عّما إذا كانت بالده ستلجأ إلى الحل 
العس���كري إلخراج إيران من س���وريا، قال جيفري: “إن 
هذا الهدف سياس���ي، مهمتنا ستكون سياسية وليست 
عس���كرية، أما اإلس���رائيليون فلم يضع���وا جانبا الخيار 
العس���كري في س���وريا ويحاولون ضرب قدرات إيران 

العسكرية هناك”.
ودافع المس���ؤول األميركي عن الهجمات اإلس���رائيلية 
ض���د إي���ران قائالً: “لنتذّكر أن إس���رائيل لم تفعل ش���يئًا 
خ���الل 5 س���نوات )من التواج���د اإليراني في س���وريا(، 
باس���تثناء رّدها في الجوالن، وعندما نش���ر اإليرانيون 
ق���وات لهم وأخ���رى مدعومة منهم كح���زب هللا بهدف 

الدفاع عن نظام األس���د ضد ش���عبه، لم ترد إس���رائيل. 
م���ا ت���رد علي���ه ه���و نش���ر الصواري���خ الطويل���ة الم���دى 
واس���تخدام طائ���رات من دون طي���ار اخترقت المجال 

الجوي اإلسرائيلي مرارًا، وهذا مصدر قلق لنا”.
وق���ال جيف���ري إن الوالي���ات المتح���دة ترغ���ب ف���ي أن 
يغادر اإليرانيون والموالون لهم س���وريا بدءًا من الغد، 
كم���ا يجب أن تغادر س���وريا كلُّ الق���وات األجنبية التي 
دخل���ت إليها بعد اندالع النزاع فيها “بدءا من الروس.. 
الذي���ن نناق���ش معه���م عل���ى كّل مس���تويات التواج���د 

اإليراني”.
ورأى المس���ؤول األميرك���ي أن ح���زب هللا اللبناني كان 
عنصرًا أساسيًا في ضمان أمن النظام السوري، مضيفا 
أن إيران التي لم تش���أ استخدام قوات برية استعانت 
بالح���زب وبميليش���يات عراقي���ة وأخ���رى م���ن اله���زارة 

)الشيعة األفغان(.
وردًا على س���ؤال عن حقيقة ما ُيحكى عن انس���حابات 

لح���زب هللا من س���وريا، قال الممثل الخ���اص للواليات 

المتح���دة إن ه���ذا األم���ر “لن يك���ون مفاجئ���ًا ألن حملة 

الح���زب البرية هناك ق���د انتهت إلى حدٍّ كبير”، ما يدفع 

بعض عناصره للعودة إلى عائالتهم.

المبعوث األميركي إلى سوريا جيمس جيفري

أم���ي���رك���ا ت���رغ���ب ف����ي م����غ����ادرة ك������ُلّ ال����ق����وات األج���ن���ب���ي���ة األراض��������ي ال���س���وري���ة

إسرائيل تفكر بخيار عسكري ضد إيران
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دعم 40 اتحاًدا لرئيس 
االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة في دورته االنتخابية 

الجديدة، يؤكد المكانة المرموقة 
التي يحظى بها على الصعيد 
اآلسيوي وأن الفوز بالرئاسة 

مجدًدا سيكون حليفه بإذن اهلل.

المنصة اإلعالمية الستاد 
البحرين الوطني تفتقر المقاعد 

الجيدة والمريحة لإلعالميين 
كما هو متوفر في استاد خليفة 

الرياضية، إضافة لعدم توفير 
الماء كأبسط نوع من االهتمام 

بهم في ظل الدور الجبار الذي 
يقومون به ولساعات طويلة.

أع���رب رئي���س االتح���اد البحريني لكرة 
الس���لة س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي 
ب���ن خليف���ة آل خليفة عن ثقت���ه البالغة 
بالق���درات الفني���ة الت���ي يمتلكه���ا العبو 
منتخبنا الوطن���ي واإلمكانات التي من 
ش���أنها أن تض���ع المنتخ���ب ف���ي أفضل 

حال.
ج���اء ذلك، خالل زيارة س���موه لتدريب 
التحضي���ري؛  األول  الوطن���ي  منتخبن���ا 
البطول���ة  ف���ي  للمش���اركة  اس���تعداًدا 
ستس���تضيفها  الت���ي  للرج���ال  العربي���ة 
عاصمة جمهوري���ة مصر – القاهرة، في 

الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر الجاري.
وق���ال س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن عل���ي 
خ���الل حض���وره تدريب رج���ال األحمر 
إن اتح���اد الس���لة ح���رص عل���ى اعتماد 
العربي���ة  البطول���ة  منافس���ات  خ���وض 
لم���ا له���ا من فوائ���د فنية عدي���دة تصب 
ف���ي صال���ح الالعبي���ن على مس���تويات 
عدي���دة، موضًحا س���موه أن المش���اركة 
سيكون لها مردود إيجابي على تطوير 
س���موه  داعًي���ا  وإمكاناته���م،  الالعبي���ن 
أف���راد المنتخ���ب لالس���تفادة التامة من 
هذه المش���اركة حتى تكون ذات نتائج 
إيجابي���ة عل���ى مش���اركة المنتخب في 
األخ���رى  االس���تحقاقات  م���ن  العدي���د 
وأبرزه���ا المرحلة الثالثة من التصفيات 

اآلسيوية.
وأش���ار س���موه إل���ى أن االتح���اد لدي���ه 
الثقة العالية بالجهازين الفني واإلداري 
وجمي���ع الالعبي���ن لتقديم المس���تويات 
الفني���ة المأمولة خالل هذه المش���اركة، 
مش���يًرا س���موه إلى أن مجل���س اإلدارة 
ينتظ���ر من المنتخب مش���اركة إيجابية 
يك���ون ف���ي مضمونه���ا إظه���ار الص���ورة 
المش���رفة الت���ي تؤك���د ح���رص الجمي���ع 

على تحقيق الهدف من هذه المشاركة.
الوطن���ي  منتخبن���ا  أف���راد  ثّم���ن  وق���د 
حرص س���مو الشيخ عيسى بن علي آل 
خليف���ة عل���ى حضور س���موه التدريبات 
ومتابعته المستمرة لش���ئون المنتخب، 

يعك���س  س���موه  حض���ور  أن  مؤكدي���ن 
اهتمام���ه الكبي���ر بالمنتخب���ات الوطنية 
ونظرت���ه اإليجابية في مس���يرة تطوير 
الت���ي  تطلعاته���م  وتحقي���ق  الالعبي���ن 
���ا على المدى  س���يكون مردودها إيجابيًّ

القري���ب، موضحي���ن أن حضور س���موه 
الش���خصي للتدري���ب أثل���ج صدوره���م 
ورف���ع معنوياته���م وش���د م���ن عزمه���م 
ب���كل  المقبل���ة  المهم���ة  خ���وض  اتج���اه 

إيجابية.

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسا أفراد منتخبنا

س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي يطلع على آخر االس��تعدادات

أحمر السلة يستعد لـ“العربية”
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أك����دت مص����ادر مطلع����ة ل����� “الب����اد س����بورت” عن وجود مش����روع ق����رار لجامع����ة الدول 
العربية بش����أن إلغاء التجميد المفروض على مش����اركة المنتخبات واألندية الس����ورية 
ف����ي البط����والت العربية ف����ي مختلف األلع����اب الرياضية الذي أدى إل����ى غياب الرياضة 
الس����ورية عن مختلف التجمعات العربية على مدار س����بع س����نوات وتحديًدا منذ ش����هر 

نوفمبر 2011، وذلك على خلفية األزمة السياسية التي مرت بها سوريا.

وأوضح المصدر ل� “البالد سبورت” أن هناك 
توجها من أجل إلغاء قرار التجميد إلعادة 
س����وريا إلى المش����اركات العربية خصوًصا 
وأن المنتخبات واألندية الس����ورية تشارك 
بمختل����ف البط����والت اآلس����يوية وتحديًدا 
تلك التي تقام على أراضي الدول العربية 
وهن����اك عالقات قوي����ة تربط بين رياضيي 
س����وريا ورياضي����ي س����ائر ال����دول العربية، 
مشيًرا إلى أن القرار مازال بصدد الدراسة 
لحي����ن ص����دور اجتم����اع للجامع����ة العربية 
ا ع����ن قرار  يت����م من خالل����ه اإلعالن رس����ميًّ

إلغ����اء التجمي����د. وأصدرت جامع����ة الدول 
العربي����ة ق����رار تجميد عضوية س����وريا في 
س����ائر أنش����طة الجامع����ة ولي����س الجان����ب 
الرياض����ي فحس����ب إلى حين قيام س����وريا 
بالتنفيذ الكامل لتعهداتها وتوفير الحماية 
للمدنيي����ن الس����وريين و ع����دم التورط في 

المدنيي����ن، وص����وت  ض����د  العن����ف  أعم����ال 
لصال����ح الق����رار 18 دول����ة عربي����ة ورفضته 
لبن����ان واليمن س����وريا، فيما امتن����ع العراق 

عن التصويت.

ومنذ تلك الفترة أقيمت العديد من البطوالت العربية من دون مشاركة سوريا،  «
بيد أن المصدر أكد لـ “البالد سبورت” أن أحد االتحادات العربية خارج البحرين 

يعتزم دعوتها للمشاركة في إحدى البطوالت وهناك تنسيق مع االتحاد السوري 
لمشاركة المنتخب في البطولة، فهل نشهد خالل األيام القادمة إلغاء تجميد 

عضوية سوريا لتعود إلى الحضن الرياضي العربي من جديد؟

هل تلغي الجامعة العربية قرار تجميد الرياضة السورية؟

منتخب سوريا لكرة القدم

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية

اس���تقبل رئي���س مجلس إدارة االتح���اد البحريني لكرة القدم الش���يخ علي 
بن خليفة آل خليفة، نجم ريال مدريد اإلس���باني، الاعب الدولي الس���ابق 

فيرناندو هييرو، وذلك في مقر االتحاد بالرفاع.

 وخ���الل االس���تقبال، رحب الش���يخ 
عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة بالنجم 
ف���ي  هيي���رو  فيرنان���دو  اإلس���باني 
مق���ر بيت الك���رة البحرينية، مش���يدا 
الدوليي���ن  النج���وم  أح���د  بتواج���د 
لالتح���اد  زي���ارة  ف���ي  الكرويي���ن 

البحريني لكرة القدم.
 واطلع فرناندو هييرو خالل زيارته 
لمق���ر االتحاد البحرين���ي لكرة القدم 
عل���ى مراف���ق االتح���اد الت���ي تش���مل 
إل���ى  باإلضاف���ة  اإلداري���ة،  المبان���ي 
المالعب الخارجية التابعة لالتحاد.

حضر االجتماع األمين العام لالتحاد 
ومستش���ار  البوعيني���ن،  إبراهي���م 
رئي���س االتحاد عب���اس العالي، ومن 
جانب ش���ركة stag33 الشيخ أحمد 
بن عبدالرحمن آل خليفة وإس���حاق 

عبدهللا. 

 وقدم رئيس االتحاد البحريني  «
لكرة القدم الشيخ علي بن 
خليفة آل خليفة في نهاية 
االجتماع، قميص المنتخب 

الوطني الرسمي للنجم اإلسباني 
فيرناندو هييرو.

استقبال النجم اإلسباني هييرو

تضم قائمة أحمر السلة  12 العًبا، وهم: أحمد  «
عزيز، ميثم جميل، مصطفى حسين، مزمل 

أمير، محمد أمير، األميركي واين تشيزم، 
محمد كويد، أحمد حسن، علي شكر الله، أحمد 

خليفة، سيد محمد حميد ومحمد بوعالي.

12 العًبا

سيواصل منتخبنا تحضيراته  «
المحلية، وذلك إلى حين 

موعد السفر إلى القاهرة، 
الذي تقّرر أن يكون في 

السادس من الشهر الجاري.

المغادرة 6 نوفمبر

يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته الفنية؛ تأهًبا للمشاركة  «
في النسخة الثالثة والعشرين للبطولة العربية لرجال السلة. 

ويخوض “األحمر” تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب سلمان 
رمضان ومساعده ريان المحمود، وذلك على صالة اتحاد كرة 

السلة بأم الحصم، وسط التزام تام من جميع الالعبين.

مواصلة التحضير

سيخوض األحمر 10 حصص  «
تدريبية محلية بواقع 

ا،  وحدتين تدريبيتين يوميًّ
واحدة صباًحا وستخصص 

للتدريب الفردي، والثانية 
مساًء وستكون للتدريب 
الجماعي. وسيركز مدرب 

منتخبنا رمضان خالل 
التدريبات على الجوانب 

الفنية المطلوبة من 
الالعبين، السيما في الجانب 

الدفاعي، عالوة على األساليب 
الهجومية التي يود انتهاجها 

في البطولة.

10 حصص تدريبية

الصخير- حلبة البحرين الدولية

تتواص���ل الفعالي���ات والس���باقات على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوس���ط” وينطلق اليوم 
الجمعة 2 نوفمبر الجاري يوم السباقات الوطنية بثاث بطوالت محلية وبمشاركة نخبة من السائقين من المنطقة.

وينطل���ق ثان���ي ج���والت ي���وم الس���باقات 
الوطني���ة والجول���ة الثاني���ة م���ن البطول���ة 
المحلي���ة” تحدي حلب���ة البحري���ن الدولية 
CC 2000“للموسم الرياضي -2018 2019 
والجول���ة الثاني���ة م���ن بطول���ة الدراج���ات 
الناري���ة BMR600، والجول���ة األول���ى من 

بطولة سوبر سبورت للدراجات النارية.
الس���باقات  ي���وم  ف���ي  الفعالي���ات  وتب���دأ 
الوطني���ة م���ن 3 مس���اء وتس���تمر اإلث���ارة 
والس���باقات حتى10 مس���اء، وخالل ثاني 
ج���والت البطول���ة يش���ارك م���ا يق���ارب 18 
س���ائقا وأبرزهم الشيخ س���لمان بن عيسى 
آل خليفة، طارق التاجر، رائد حمو، محمد 
جناح���ي، ماجد حمو، ناص���ر العلوي، علي 
التوبالن���ي، أحم���د الغتم، أحم���د بن خنين، 
محم���د التوبالن���ي، محم���د فقيه���ي، خالد 
الس���اعي، جيوفان���ي س���الرينو، اندري���اس 

بويلي���و، ويبيك���ي بويليو، رم���زي القصاب 
الدراج���ات  بطول���ة  القص���اب.  ومارتين���ا 
الناري���ة BMR600 تنطل���ق بمش���اركة 16 

دراج���ا وأبرزه���م: ناص���ر الخض���را، محمد 
الصدي���ق، أحم���د المعين���ي، محم���د رض���ا، 

عادل النجار، حسن العوضي.

جانب من المنافسات

3 بطوالت محلية بمشاركة نخبة من السائقين من المنطقة

انطالق يوم السباقات الوطنية

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

التقى رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الش���يخ س���لمان بن ابراهيم آل خليفة  
صباح أمس )الخميس( في العاصمة الماليزية كوااللمبور مع رؤس���اء ومس���ؤولي اتحادات دول منطقة ش���رق آسيا وذلك بحضور 

عدد من المسؤولين في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وت���م خ���الل اللقاء اس���تعراض أوج���ه تطوير لعبة ك���رة القدم في 
الق���ارة اآلس���يوية بصف���ة عام���ة ومنطق���ة ش���رق آس���يا خصوصا، 
باإلضاف���ة إلى بحث س���بل تفعيل التعاون بين االتحاد اآلس���يوي 
واتحادات شرق آسيا للنهوض بمختلف أركان المنظومة الكروية 

في المنطقة.
وخ���الل اللق���اء أك���د الش���يخ س���لمان ب���ن ابراهي���م آل خليفة على 
أهمي���ة التواص���ل المس���تمر بي���ن االتح���اد اآلس���يوي واالتحادات 
األهلية في القارة وذلك لما يشكله من وسيلة لمد جسور التعاون 
والتنسيق المستمر لخدمة الكرة اآلسيوية مؤكدا حرص االتحاد 
اآلس���يوي على انتهاج سياسة الباب المفتوح مع كافة االتحادات 
األهلية واالستماع إلى مرئياتها ومقترحاتها الرامية إلى االرتقاء 

بمسيرة الكرة اآلسيوية على كافة المستويات.

وبين الشيخ سلمان بن إبراهيم أن المشاركة الفعالة في  «
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد القاري شكل دليال جديدا 
الشيخ سلمان بن ابراهيمعلى مدى الوحدة والتناغم التي تسود أسرة الكرة االسيوية.

س��لمان بن إبراهيم: إجتماع الكونغرس يؤكد وحدة القرار

استعراض أوجه تطوير الكرة اآلسيوية

محمد الدرازي

حسن علي



ح���دد ن���ادي البحرين للتنس الس���اعة السادس���ة من مس���اء الي���وم كأخر موعد لقب���ول طلبات 
االشتراك في بطولة “جيبك” ال 32 المفتوحة في التنس والتي ينظمها النادي من 7 إلى 19 
نوفمبر الجاري برعاية ش���ركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وبعد انتهاء الموعد المحدد 
للتسجيل ستقوم اللجنة الفنية بمراجعة طلبات االشتراك وتصنيف الالعبين وتوزيعهم على 

مسابقات البطولة، وبعدها تقوم بسحب القرعة.

وللراغبين في المش���اركة اإلتصال على هاتف 
البري���د  طري���ق  ع���ن  أو   17729561 الن���ادي 
bahrain.tennisclub@gmail. اإللكترون���ي 
com والموق���ع الرس���مي للن���ادي عل���ى ش���بكة 

www.bahraintennisclub.com اإلنترنت

وس���جل أكث���ر م���ن 100 العب���ا والعب���ة حت���ى 
اآلن للمش���اركة ف���ي البطول���ة منه���م 16 العبا 
ف���ي منافس���ات ف���ردي الس���وبر و26 العبا في 
مسابقة زوجي السوبر و30 العبا في مسابقة 
ف���ردي الرجال و28 العبا في مس���ابقة زوجي 

الرج���ال، وفي مس���ابقات الرواد س���جل حتى 
اآلن 13 العبا في فردي الرواد س���ن 45 س���نة 
و14 العبا في الزوجي، وفي منافس���ات س���ن 
ما فوق 55 سنة سجل 24 العبا، بينما سجلت 
15 العب���ة في فردي اآلنس���ات و22 العبة في 

زوجي الس���يدات. ويشارك فيها أبطال التنس 
البحرينيي���ن والمقيمي���ن والعبين من المملكة 
العربية السعودية ومن سلطنة عمان، والذين 
سيتنافس���ون ف���ي 8 مس���ابقات أهمه���ا عل���ى 
اإلط���اق وأكثرها قوة وإثارة مس���ابقة فردي 

الس���وبر ومس���ابقة زوج���ي الس���وبر، باإلضافة 
الرج���ال،  وزوج���ي  ف���ردي  مس���ابقتي  إل���ى 
ومس���ابقتي ف���ردي وزوج���ي ال���رواد س���ن 45 
س���نة ومس���ابقة زوجي الرواد س���ن 55 س���نة، 
ومس���ابقتي فردي وزوجي السيدات. وتجري 

حالي���ا االتص���االت بص���ورة يومية بي���ن ادارة 
البتروكيماوي���ات  لصناع���ة  الخلي���ج  ش���ركة 
وادارة نادي البحرين للتنس لوضع الترتيبات 
الخاصة بافتتاح البطولة يوم األربعاء المقبل 

وكافة األمور المتعلقة بالبطولة.

سحب قرعة بطولة “جيبك” للتنس

النجمة
المحرق

3
2

كأس االتحاد 
للكرة الطائرة

دار كليب
عالي

3 
1

تأه���ل كل م���ن النجم���ة وداركليب إلى نهائي مس���ابقة كأس االتحاد للك���رة الطائرة بعد فوزهما عل���ى المحرق وعالي في 
منافس���ات ال���دور نص���ف النهائ���ي م���ن المس���ابقة التي أقيمت مس���اء أم���س الخميس على صال���ة االتحاد بمدينة عيس���ى 
الرياضية. وبذلك سيلتقي النجمة وداركليب وجها لوجه في النهائي الذي سيقام يوم االثنين القادم للتنافس على لقب 

أول مسابقة ألندية الرجال للموسم الرياضي 2019/2018.

النجمة بقيادة المدرب المحلي مش���عل 
تركي تأهل بعدما تمكن من الفوز على 
المحرق بثاثة أشواط مقابل شوطين 
 24/26  -25/19-  25/15  22/25-  (
طاق���م  المواجه���ة  أدار  فيم���ا   )10/15
الح���كام الدولي المكون من األول علي 

عبدالحميد والثاني محمد المنصور.
الم���درب  بقي���ادة  المح���رق  واس���تطاع 
يف���وز  ان  المرباط���ي  الوطن���ي محم���د 
بالش���وط األول قب���ل أن يتمكن النجمة 
م���ن الف���وز بالش���وط الثان���ي والثال���ث 
ليع���ود المح���رق للظفر بالش���وط الرابع 
ليحتكم الفريقان الى الش���وط الفاصل 

والذي حس���مه النجمة لصالحه ليتأهل 
ج���دارة  ب���كل  النهائ���ي  إل���ى  رس���ميا 

واستحقاق.
وفي المواجهة الثاني���ة أنهى داركليب 
مش���وار عال���ي ف���ي المس���ابقة بع���د أن 
تغلب عليه بثاثة أشواط مقابل شوط 
ف���ي   )37/35  ،25/20  ،25/18  ،18/25(
المواجه���ة الت���ي أدارها طاق���م الحكام 
الدولي المكون من األول سامي سويد 

والثاني جعفر ابراهيم.
وب���دأ عال���ي بقي���ادة الم���درب الوطن���ي 
بش���كل  األول  الش���وط  العاب���د  محم���د 
أن  قب���ل  يف���وز  أن  واس���تطاع  رائ���ع 

يدخ���ل داركليب في أج���واء المواجهة 
الثاث���ة  األش���واط  باق���ي  ويخط���ف 
تحت قيادة مدرب���ه البرازيلي المؤقت 
لوش���يانو عبر س���اح اإلرساالت القوية 
الك���رة  اس���تقبال  عل���ى  اث���رت  والت���ي 
األولى لدى أبناء عالي، مع قوة الفريق 

في الشق الهجومي.
ورغ���م خ���روج عال���ي الواف���د الجدي���د 
ل���دوري الدرج���ة األول���ى هذا الموس���م 
إال أن���ه ق���دم نفس���ه بص���ورة رائعة في 
البطول���ة وأظه���ر عروض���ا جي���دة اثبت 
م���ن خالها نيته الجادة في المنافس���ة 

بقوة.

نادي البحرين للتنس

ت���غ���ل���ب���ا ع����ل����ى ال����م����ح����رق وع�����ال�����ي ب���ن���ص���ف ال���ن���ه���ائ���ي

النجمة وداركليب لنهائي كأس الطائرة

من لقاء النجمة والمحرق

االتح���اد البحرين���ي لكرة الطائرة: حق���ق منتخبنا األول انتص���ارا صعبا عن نظيره العراقي بنتيجة 3 أش���واط 
مقابل ش���وطين، وذلك في اللقاء الذي جمع كال الطرفين مس���اء أمس ضمن منافس���ات الجولة الخامس���ة من 
البطولة الحادية والعش���رون للمنتخبات العربية لكرة الطائرة والمقامة في القاهرة بجمهورية مصر العربية 
من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2018م على الصالة الرئيسية للبطولة بمجمع الصاالت الرياضية، حيث انتهت 

أشواط المباراة كاآلتي )25/ 19 و19/ 25 و25/ 20 و23/ 25 و15/ 10(.

نظي���ره  منتخبن���ا  ويلتق���ي 
الفلس���طيني في مباراته السادسة 
وقب���ل األخيرة ف���ي البطولة وذلك 
عن���د تم���ام الس���اعة الرابع���ة عصرًا 
بتوقي���ت البحري���ن، حي���ث يع���ول 
تحقي���ق  عل���ى  كثي���رًا  منتخبن���ا 
االنتصار في هذه المباراة وكس���ب 
نح���و  وذل���ك  الكامل���ة  العام���ة 
اللق���ب  عل���ى  المنافس���ة  مواصل���ة 
م���ع المنتخ���ب المص���ري، وس���تقام 
م���ن  كل  تجم���ع  غ���دًا  مواجهتي���ن 
يلتق���ي  فيم���ا  والع���راق،  األردن 
المنتخب المصري نظيره العماني.

منتخبن���ا  م���درب  مس���اعد  وأك���د 
ه���و  األه���م  أن  المي���ل  ياس���ين 

االنتص���ار على المنتخ���ب العراقي 

بغ���ض النظ���ر ع���ن نتيج���ة الف���وز، 

مضيفًا أنه���م توقعوا ظهور العراق 

بمستوى قوي وخاصة أن فريقهم 

ن���زل إل���ى المباراة م���ن دون ضغط 

وال يملك شي ليخسره.

طائرة األحمر تهزم العراق عربًيا “Stage 33” شريًكا مع اتحاد الكرة
نوفمبر أواخ��ر  عاًما   13 تحت  الدولية  البحرين  بطولة  إقامة 

حصلت ش���ركة stage33 على موافقة االتحاد البحريني لكرة القدم وترحيبه بالشراكة 
االس���تراتيجية في بطولة البحرين الدولية الكروية تحت 13 عاًما في نس���ختها الثانية، 
التي تعتزم ش���ركة stage 33 في أواخر ش���هر نوفمبر الجاري، وتأتي هذه الش���راكة في 
ظل العالقة المتينة بين اتحاد الكرة والش���ركة التي جاءت كامتداد لذات الش���راكة في 

العام الماضي بين الطرفين في البطولة من خالل نسختها األولى.

وكان االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم ق���د 
ا بي���ن الطرفين  احتض���ن اجتماًع���ا تنس���يقيًّ
األس���بوع الماضي تم خاله مناقش���ة س���بل 
تفعيل الش���راكة عبر التع���اون بين الطرفين 
م���ن أج���ل إنج���اح البطولة الت���ي تصب في 
المق���ام األول ف���ي خدمة الك���رة البحرينية، 
عبر منح المساحة لاعبين من هم دون سن 
ال� 13 لخوض مباريات تنافس���ية واكتساب 

الخبرة واالحتكاك.
 وتعد ش���راكة االتحاد البحريني لكرة القدم 
مع شركة stage 33 من أهم مقومات نجاح 
البطول���ة الدولي���ة، إذ يح���رص اتح���اد الكرة 

عل���ى توفي���ر الماعب التابعة ل���ه الحتضان 
المنافس���ات، باإلضاف���ة إل���ى تس���مية حكام 
االتح���اد إلدارة المباري���ات، وتقدي���م الدعم 

اللوجستي. 
 stage م���ن جانبه، ثّمن نائب رئيس ش���ركة
آل  عبدالرحم���ن  ب���ن  أحم���د  الش���يخ   33
البحرين���ي  الك���رة  اتح���اد  موافق���ة  خليف���ة 
عل���ى الش���راكة االس���تراتيجية الت���ي تصب 
أهدافه���ا  وتحقي���ق  البطول���ة  صال���ح  ف���ي 
مقدمًة الش���كر لرئيس االتحاد ونائبيه على 
مواصل���ة دعمه���م للبطول���ة واألمان���ة العامة 
لاتح���اد عل���ى تعاونه���ا الدائ���م، واعتب���ر أن 

ه���ذه الش���راكة تؤك���د ح���رص اتح���اد الكرة 
على احتض���ان األحداث الت���ي تخدم الكرة 
البحريني���ة ال س���يما ف���ي مج���ال الاعبي���ن 
صغار الس���ن الذين يشكلون نواة مستقبلية 

لتمثيل الكرة البحرينية.

أحمد بن عبدالرحمن

اللجنة اإلعالمية
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حق���ق األهلي فوزا صعبا على البحري���ن بثالثة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي 
أقيمت أمس على استاد األهلي، ضمن افتتاح الجولة 3 لدوري الدرجة الثانية.

وس���جل لألهل���ي حس���ين س���لمان )هدفي���ن( 
وس���يد إبراهي���م عل���وي، وللبحري���ن جعف���ر 
صب���اح وكارل���وس. وف���ي لق���اء أقي���م عل���ى 
ملع���ب مدين���ة حم���د، ف���از البس���يتين عل���ى 
االتف���اق بنتيج���ة )3-6(. س���جل للفائز: خالد 
جم���ال الدي���ن، عب���دهللا دعي���ج )3 أه���داف(، 
فتاي، س���لطان الس���اطنة، وللخاسر:حسين 

يوسف، كاظم حميد، محمد جاسم.

مجريات األهلي والبحرين

تمك���ن األهل���ي م���ن تس���جيل ه���دف الس���بق 
مبك���را بع���د م���رور )12( دقيقة عب���ر الاعب 
ف���ي  فريق���ه  وض���ع  ال���ذي  س���لمان  حس���ين 

المقدمة.

المداف���ع  وتوغ���ل  تفوق���ه،  األهل���ي  واص���ل 
األيس���ر قط���ب الدي���ن داخ���ل منطق���ة جزاء 
البحري���ن وم���رر ك���رة أرضي���ة لاع���ب س���يد 
إبراهي���م عل���وي، وال���ذي س���دد ك���رة قوي���ة 
عانق���ت ش���باك حارس البحرين س���لمان عمر 
معلن���ا تق���دم األهل���ي بهدفي���ن وباس���تحقاق 
تقلي���ص  البحري���ن  واس���تطاع   .)22( كبي���ر 
النتيج���ة عب���ر الاع���ب جعف���ر صب���اح ال���ذي 
توغل يمينا وس���دد كرة أرضية عجز حارس 

األهلي عن صدها )36(.

الشوط الثاني

ف���ي الش���وط الثان���ي، تحص���ل األهل���ي على 
ركل���ة جزاء بع���د إعاقة س���يد إبراهيم علوي 

الاع���ب  للركل���ة  وتق���دم  المنطق���ة،  داخ���ل 
حس���ين سلمان الذي سجل هدفه الشخصي 

الثاني والثالث لفريقه )56(.
في المقابل، حصل البحرين على ركلة جزاء 
وص���وال للدقيقة )80( بعد إعاقة عبدالرحمن 
س���عيد، وال���ذي تق���دم للركل���ة وأضاعه���ا بعد 
إبعاد الحارس العجيمي للكرة، إال أن الحكم 
س���يد عدن���ان محمد أعاد الركلة بإش���ارة من 
وتق���دم  النج���ار،  مج���دي  الثان���ي  المس���اعد 
المحترف كارلوس في المرة الثانية وسجل 

هدف التقليص )83(.

فوز صعب لألهلي على البحرين بالدرجة الثانية

من لقاء البسيتين واالتفاق من لقاء األهلي والبحرين

لقطة إلدارة النادي وادارة شركة البتروكيماويات

جانب من اللقاء

لقاء االتفاق 
والبسيتين يشهد 
تسجيل 9 أهداف

حسن علي

أحمد مهدي | )تصوير: رسول الحجيري(

وتختتم اليوم )الجمعة( منافسات الجولة الثالثة بإقامة لقاءين عند 6 مساء. «

يلعب التضامن )3 نقاط( مع مدينة عيسى )6 نقاط( على ملعب مدينة حمد،  «
واالتحاد )4 نقاط( مع سترة )نقطة واحدة( على استاد األهلي.

مباريات اليوم
أدار المباراة الحكم سيد عدنان  «

محمد، وعاونه محمد جعفر 
ومجدي النجار، والحكم الرابع 

عبدالشهيد عبداألمير. 
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مثل استضافة مملكة البحرين في الفترة من ٢٥ الى ٢٨ أكتوبر الماضي، منافسات بطولة العالم للطيران الحر الداخلي “جرافيتي” 
للمرة األولى في تاريخها والمرة األولى على مس���توى الش���رق األوس���ط وقارة آس���يا حدًثا اس���تثنائًيا يؤكد بالش���ك ريادة مملكة 

البحرين ويعكس الوجه الحضاري للمملكة.

وتأتي اس���تضافة البطولة تجسيدا لتوجيهات 
عاه���ل الب���الد جاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة؛ لتكون مملك���ة البحرين قبلة الحتضان 
مختلف األحداث الرياضية، وبدعم من رئيس 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليف���ة، واهتم���ام ومتابعة ولي 
العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئيس 
مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، وكذلك م���ؤازرة 
ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
للش���باب  األعل���ى  المجل���س  رئي���س  الش���باب 
والرياضة رئي���س اللجنة األولمبي���ة البحرينية 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
ونجح���ت مملك���ة البحري���ن نجاح���ا باه���را في 
اس���تضافة البطولة الت���ي افتتحها نائب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة، بحضور س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وس���مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وجاءت بتنظيم مشترك بين االتحاد البحريني 
للرياض���ات الجوي���ة وش���ركة “جرافيت���ي”، في 

موقع “جرافيتي أندور سكاي دايفينغ”.
وق���د ش���هدت المنافس���ات مش���اركة قوي���ة من 
جميع الف���رق وبحضور رئي���س اللجنة للبطولة 
العالمية الش���يخ محمد بن راش���د بن خليفة آل 
خليفة، وتميزت المنافس���ات، التي يشارك فيها 
متنافس���ون م���ن مختل���ف دول العال���م بع���رض 
وأداء قوي من العبي الفرق في النفق الهوائي.
ويأت���ي التمي���ز ف���ي تنظيم البطول���ة دليال على 
قدرات البحرين الستضافة مختلف الفعاليات، 
إذ تمي���ز االفتت���اح بتقدي���م ع���رض م���ن فري���ق 
وزارة الداخلي���ة للقف���ز بالمظ���الت، إضافة إلى 
مث���ل  للبطول���ة،  المصاحب���ة  الفعالي���ات  تن���وع 
البرام���ج  منطق���ة  وه���ي  بوليف���ارد،  غرافيت���ي 

والفعالي���ات االجتماعي���ة والترفيهي���ة والفنية، 
حي���ث تقدم خدماته���ا للكبار والصغ���ار، إضافة 
إل���ى المنطق���ة الخاصة للمش���جعين بالقرب من 
مبنى غرافيتي ومش���اهدة منافس���ات البطولة 

من خالل شاشة عمالقة.
إن نج���اح البطولة يش���كل عالم���ة متميزة على 
قدرة وكفاءة المملكة في استضافة البطوالت 
العالمية، ويدفعها لمواصلة الجهود الستقطاب 
المزي���د م���ن البطوالت الت���ي تعزز م���ن مكانتها 

الرائدة في المجال الرياضي.
وق���د تم تحقي���ق العديد من العوائ���د من وراء 
اس���تضافة ه���ذا الح���دث العالم���ي، حي���ث كان 
فرص���ة للتعري���ف بما تتميز ب���ه مملكة البحرين 
من قدرات متميزة على صعيد اس���تضافة أكبر 
األح���داث العالمية، والترويج للمملكة س���ياحيا 
الحضاري���ة  بمنجزاته���ا  والتعري���ف  وإعالمي���ا 
المكاس���ب  جان���ب  إل���ى  المج���االت،  بمختل���ف 

االقتصادية المتحققة من البطولة.
وبالرغم من حداثة انطالقة االتحاد البحريني 
أن���ه اس���تطاع خ���الل  للرياض���ات الجوي���ة، إال 
ه���ذه الفترة القصيرة الحص���ول على العضوية 
واآلس���يوي  الدول���ي  االتح���اد  ف���ي  الكامل���ة 
تنظي���م  ال���ى  إضاف���ة  والخليج���ي،  والعرب���ي 
العدي���د م���ن الفعالي���ات التي تصب ف���ي تنويع 
قاع���دة المش���اركين، حي���ث يأتي ه���ذا اإلنجاز 
نتيج���ة حرص البحرين عل���ى تقديم كل الدعم 
والرياضيي���ن،  الرياض���ي  للقط���اع  والمس���اندة 
الت���ي  الالزم���ة  والم���وارد  اإلمكان���ات  وتوفي���ر 
تمكنه���م م���ن تحقيق اإلنج���ازات ف���ي مختلف 

المحافل والمنافسات الرياضية.
إن النجاح المؤزر الذي حققته استضافة مملكة 
البحري���ن للبطولة العالمية يمكن مالحظته في 

العديد من المؤشرات، وهي:

كاف���ة  وبش���هادة  البحري���ن  مملك���ة  إن  أوال: 
المشاركين في البطولة قدمت نموذجا متميزا 
في القدرة على اس���تضافة البطوالت العالمية، 
واستطاعت أن تحوز على ثقة االتحاد الدولي 
للرياض���ات الجوي���ة ف���ي تنظيم البطول���ة التي 
ش���ارك فيه���ا أب���رز المحترفي���ن العالميي���ن ف���ي 
رياض���ة الطيران الحر الداخل���ي، حيث تنافس 
في هذا الحدث العالمي 300 متس���ابق يمثلون 
25 دول���ة، ومثل���ت البطول���ة  100 فري���ق م���ن 
فرص���ة مثالي���ة للتناف���س الش���ريف واكتس���اب 
المزي���د م���ن الخب���رة لالعبي���ن، وخل���ق قاع���دة 

متينة من العناصر القادرة على المنافسة.
ثانيا: إن ما س���خرته شركة “جرافيتي” وجميع 
مؤسس���ات القط���اع الع���ام والخ���اص والرع���اة 
الداعمي���ن ووس���ائل اإلع���الم واإلقب���ال الكبي���ر 
عل���ى المش���اركة من مختلف ف���رق العالم يقدم 
مؤش���را واضحا عل���ى نجاح البطول���ة العالمية، 
حي���ث حظ���ي كأس العال���م للطي���ران الحر في 

نس���خته الثالث���ة برعاي���ة كبي���رة م���ن مختل���ف 
الجهات والمؤسس���ات والش���ركات كتأكيد على 
دع���م القط���اع الرياضي ف���ي البحري���ن عموما، 
يس���اهم  ال���ذي  الطي���ران خصوص���ا،  ورياض���ة 
ف���ي تطوي���ر رياض���ة الطي���ران الح���ر الداخلي، 
ويلف���ت أنظار الش���باب البحرين���ي والخليجي، 
لمثل هذه الرياض���ات وتهدف مملكة البحرين؛ 
لتعزي���ز قدراتها في تنظي���م الفعاليات الدولية، 

وحرصها على إنجاح الحدث العالمي.
ثالثا: حظي���ت البطولة باهتمام محلي وعالمي 
من جانب كافة الجهات وبمش���اركة واسعة من 
الالعبين األفضل في العالم، مما أس���هم بالشك 
ف���ي إنج���اح البطولة، حيث ج���ذب كأس العالم 
للطي���ران الح���ر أش���هر العبي الطي���ران وأبطال 
العال���م ف���ي الحركات الحرة مث���ل »كيرا بو« من 
س���نغافورا، و»ماي���ا كوجيينس���كا« م���ن بولن���دا، 
وأبط���ال العال���م ف���ي لعب���ة التماس���ك الرباعي���ة 
الطي���ران  ف���ي  العال���م  وأبط���ال  »هايابوس���ا«، 

إس���بانيا،  م���ن  »وين���دور«  فري���ق  الديناميك���ي 
إضافة إلى مشاركة الالعبة البحرينية الشيخة 
فاطم���ة بنت احم���د آل خليفة، وهي أول العبة 
بحرينية متمرسة، وستمثل فريق »جرافيتي«، 
الزوج���ي  »جرافيت���ي«  فري���ق  ومش���اركة 
الديناميكي »بن روان« المدرب والبطل العالمي 
»غ���ارث لوي���س« م���درب »جرافيت���ي«، وفريقي 
مملك���ة البحري���ن اللذي���ن سيتنافس���ان في فئة 
التماس���ك الرباعي���ة، وكذل���ك مش���اركة فري���ق 

وزارة الداخلية للقفز الحر.
رابعا: حس���ن التنظيم وج���ودة الخدمات، الذي 
ين���م عل���ى التمي���ز بالتنظي���م، وحس���ن تقدي���م 
ه���ذه الرياض���ة، حيث ت���م تنظي���م الفعالية كما 
ينبغ���ي والت���ي س���تكون نموذج���ا للمنافس���ات 
القادم���ة، وظه���رت بأفض���ل جاهزي���ة وكف���اءة 
نف���ق »جرافيت���ي« الهوائي الزجاج���ي الداخلي، 
وطاق���م الفريق الس���تضافة منافس���ات الكأس 
والفعالي���ات المرافق���ة له���ا؛ كون���ه أح���د أط���ول 

االنف���اق الهوائي���ة الزجاجية ف���ي العالم بطول 
يبلغ 12 مترا وعرض 4.3 أمتار، وس���رعة تصل 
إلى 290 كيلومترا في الساعة، والذي يعد أحد 
المبادرات الرائدة التي تدعم القطاع السياحي 

والرياضي واالقتصادي بالمملكة.
ول���م تقتص���ر اإلث���ارة على ال���كأس ب���ل تميزت 
البطولة بوجود فعالي���ات اجتماعية وترفيهية 
وفني���ة، من خ���الل »جرافيتي بوليف���ارد« وهي 
الفعالي���ة المصاحب���ة للبطول���ة، الت���ي اش���تملت 
على برامج ثقافية وفنية في أجواء احتفالية، 
حيث كان الزوار مع موعد مع فعاليات التسوق 

والمأكوالت، إضافة إلى العروض الموسيقية.
إن اس���تضافة كأس العالم للطيران الحر بداية 
لرحل���ة من العدي���د من البطوالت والمس���ابقات 
الدولي���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن؛ لتعزي���ز مكانة 
المملك���ة وزي���ادة ش���عبية الرياض���ات الجوي���ة، 

وغيرها من الرياضات المختلفة.

نجاح باهر لتنظيم عالمية الطيران الحر
ح��دث اس��تثنائي يؤك��د ري��ادة المملك��ة وقدراته��ا الس��تضافة الفعالي��ات الدولي��ة

المنامة - بنا

غ���ادر فري���ق ن���ادي البحري���ن لكرة الطاولة إلى تونس للمش���اركة في البطولة العربية الثالثين لألندية التي س���تنطلق اليوم 2 نوفمبر لغاية 8 من الش���هر ذاته 
بمشاركة 24 نادًيا يمثلون مختلف الدول العربية، فيما يمثل البحرين كذلك نادي سار.

البحري���ن  ن���ادي  وف���د  ويت���رأس 
الح���داد،  عيس���ى  الفري���ق  مدي���ر 
بوحج���ي  حم���د  ه���م  والالعب���ون 
حسين الهاشمي، راشد خالد، لؤي 
جم���ال، والمحترف الصيني )جاي 
وي( والمدرب الصربي ) بوريس(.

وق���ال الحداد ل���� “البالد س���بورت” 
أن المش���اركة في البطولة العربية 
أج���ل  م���ن  تك���ون  ل���ن  لألندي���ة 
المش���اركة وإنما بهدف المنافس���ة 
بق���وة عل���ى تحقيق المرك���ز األول 
والصع���ود عل���ى منص���ة التتوي���ج 
البحري���ن  فري���ق  وأن  خصوًص���ا 
الماضي���ة  النس���خة  وصي���ف  كان 

م���ن البطول���ة وهو م���ا يحّتم على 
الفري���ق الدخ���ول بق���وة لتش���ريف 
الطاول���ة  وك���رة  الن���ادي  س���معة 

البحرينية.
تخف���ى  “ال  الح���داد  وأض���اف 
عل���ى الجمي���ع الظ���روف الصعب���ة 
والتحدي���ات التي يمر به���ا النادي 
ولكنن���ا عملن���ا م���ن أج���ل تواج���د 
الفريق في المعت���رك العربي وهنا  
نوج���ه خال���ص الش���كر والتقدي���ر 
لوزي���ر ش���ئون الش���باب والرياضة 
لن���ا  هش���ام الج���ودر عل���ى دعم���ه 
بالش���كر  نتق���دم  كم���ا  للمش���اركة، 
الجزيل لرئيس االتحاد البحريني 

لكرة الطاولة الش���يخة حياة بنت 
عبدالعزي���ز آل خليفة على وقفتها 
معنا ودعمها لنا من أجل التواجد 

في هذا المحفل العربي..”.
ل���ن  المنافس���ة  الح���داد أن  وذك���ر 
تكون س���هلة عل���ى اإلطالق حيث 
الجزائ���ر  أندي���ة  م���ن  كال  تس���عى 
ولبن���ان  وتون���س  وقط���ر  ومص���ر 
تل���ك  وجمي���ع  بق���وة  للمنافس���ة 
األندية تتمتع بالعبين من الطراز 
الرفي���ع مم���ا يعن���ي أن الطريق لن 
يكون محفوف���ا بالورود ومع ذلك 
ف���إن العب���ي البحري���ن س���يبذلون 
كل ما بوس���عهم من أج���ل الظهور 

بأفضل النتائج والمستويات.
وتاب���ع “حم���د بوحج���ي س���يكون 
العًب���ا ومدرًب���ا ف���ي الوق���ت ذاته، 
أم���ا راش���د خالد فهو بط���ل العرب 
وبطل غرب آسيا بفئة الفردي في 
العام الماضي وقد خاض معسكًرا 
م���ن  مبتعًث���ا  بألماني���ا  ���ا  تدريبيًّ
االتح���اد، ولؤي جمال بطل صاعد 
وحس���ين الهاش���مي الع���ب خب���رة 
وأم���ا المحترف الصين���ي فهو من 
أفض���ل الالعبي���ن ويتمتع بقدرات 
فني���ة كبيرة نتمنى أن تس���هم في 

تحقيق تطلعاتنا وآمالنا..”.

طاولة البحرين تغادر للمشاركة في “العربية”

فريق البحرين لكرة الطاولة
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اليـــوم انطـــالق موســـم الخيـــل
ص������راع اإلث��������ارة ب���ي���ن ال���ج���ي���اد وال����ف����رس����ان ل��خ��ط��ف ان����ت����ص����ارات االف���ت���ت���اح

ينطل���ق الي���وم الجمع���ة الموس���م الجديد لس���باقات الخي���ل 2018 / 2019 بإقامة الس���باق االفتتاح���ي على كؤوس 
المغفور له بإذن هللا تعالى س���مو الش���يخ راش���د بن عيس���ى آل خليفة وذلك عند الس���اعة الثانية ظهرا على مضمار 

السباق بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. 

واستكملت االستعدادات التنظيمية 
والفني���ة النط���الق الموس���م الجديد، 
س���باقا   26 عل���ى  سيش���تمل  وال���ذي 
وص���راع  اإلث���ارة  م���ن  أس���بوعيا 
والجي���اد،  الفرس���ان  بي���ن  التناف���س 
وسط اهتمام ومتابعة وجهود كبيرة 
م���ن القائمي���ن عل���ى رياض���ة س���باق 
الخي���ل بقي���ادة رئي���س الهيئ���ة العليا 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
س���مو الش���يخ عبدهللا بن عيس���ى آل 
خليفة، ونائبه س���مو الش���يخ عيس���ى 
ب���ن س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة؛ من 
أجل مواصلة مس���يرة التطوير الذي 

مختل���ف  عل���ى  الس���باقات  تش���هده 
المستويات؛ سعيا لالرتقاء بمستوى 

هذه الرياضة األصيلة. 
وعل���ى صعي���د االس���تعدادات الفنية 
حال���ة  اإلس���طبالت  أروق���ة  ش���هدت 
تأه���ب كبي���رة م���ن جان���ب مختل���ف 
المالك والمدربين والفرس���ان؛ س���عيا 
لدخ���ول س���باقات الموس���م الجدي���د 
بجاهزي���ة جي���دة خصوص���ا للجي���اد 
الجدي���دة الت���ي ت���م اس���تيرادها م���ن 
خ���الل م���زادات الخي���ل البريطاني���ة 
ودبي بعد ارتفاع مس���توى السباقات 
ف���ي الموس���مين الماضيي���ن، وكذلك 

ذات  المس���توردة  الخي���ل  نوعي���ة 
ح���رص  الت���ي  العالي���ة  المس���تويات 
المالك على جلبها، إضافة إلى حرص 
إسطبالت عدة على التعاقد مع عدد 
م���ن الفرس���ان األجان���ب المحترفين 
ف���ي  جياده���ا  لقي���ادة  المعروفي���ن؛ 
الموس���م الجدي���د إلى جان���ب ترقب 
العالميي���ن؛  الفرس���ان  م���ن  ع���دد 
للمش���اركة في الس���باقات البحرينية 
القادم���ة كم���ا ج���رى خالل المواس���م 
األخي���رة، وه���و م���ا جع���ل الجمه���ور 
يترق���ب االنطالقة القوية لس���باقات 

الموسم الجديد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الجياد تتأهب إلى االنطالقة المثيرة اليوم

حسن علي



واص���ل فري���ق نادي المالكية صدارت���ه األندية على صعيد دقائق المش���اركة لالعبين 
تحت 21 سنة بمنافسات مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. 

دقيق���ة   1762 ل����  المالكي���ة  وص���ل  فق���د 
عام���ا   21 تح���ت  لالعبي���ن  محتس���بة 
نهاي���ة  حت���ى  الفري���ق  م���ع  المش���اركين 
مباري���ات الجول���ة الرابعة من المس���ابقة، 
حي���ث يعتب���ر فري���ق ف���ارس الغربية أول 
األندية بالمسابقة ينجح في إنهاء مطلب 
االتحاد البحريني لكرة القدم في إش���راك 
الالعبي���ن تح���ت 21 س���نة 1000 دقيق���ة 
طوال الموسم الكروي. وقد نجح الرفاع 
ف���ي الوصول إل���ى 839 دقيقة محتس���بة 

على مستوى الجوالت األربعة الماضية.
ف���ي  الثال���ث  المرك���ز  الش���باب  ويحت���ل 
الترتي���ب بعد أن وصل إل���ى 769 دقيقة، 
فيما يأتي في المركز الرابع فريق النجمة 
بع���د أن وصل إلى 742 دقيق���ة، يليه في 
المركز الخامس فريق الحد بعد أن وصل 
إلى 720 دقيقة، يليه في المركز السادس 
فري���ق الرف���اع الش���رقي الذي وص���ل إلى 
461 دقيقة، ويحتل المركز الس���ابع فريق 
345 دقيق���ة،  إل���ى  ال���ذي وص���ل  البدي���ع 

ويحت���ل المرك���ز الثام���ن فري���ق المح���رق 
الذي وصل إل���ى 216 دقيقة، فيما يحتل 
المرك���ز التاس���ع فريق الحال���ة الذي وصل 
إل���ى 102 دقيق���ة، بينم���ا يتذي���ل قائم���ة 
األندية فري���ق المنامة ال���ذي وصل حتى 

اآلن إلى 41 دقيقة.
 يشار إلى أن المعيار المطلوب  «

الستيفاء عدد الدقائق المطلوبة من 
جانب األندية لمشاركة العبيها تحت 

21 عاما في منافسات الدوري هو 
1000 دقيقة، ويعتبر فريق المالكية 

حتى اآلن هو النادي الوحيد الذي 
استوفى عدد الدقائق المطلوبة، 

خصوصا أنه وصل لهذه الدقائق عبر 
إشراك 9 العبين حتى اآلن، فيما 

أشرك الحد العبين اثنين، والمنامة 
العب واحد، الرفاع 4 العبين، الرفاع 
الشرقي 3 العبين، الشباب 5 العبين، 

البديع العبين اثنين، الحالة العبين 
اثنين، النجمة 4 العبين، والمحرق 4 

لقطة لمشاركة الالعبين تحت 21 عاماالعبين.

المالكية يتصدر قائمة مشاركة الالعبين تحت 21
ع��ب��داهلل ع��ب��دو ي��ت��ص��در ال��ه��داف��ي��ن وال���رف���اع األق����وى ه��ج��وم��ًي��ا ب����دوري ناصر

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

إن وزارة شؤون الشباب والرياضة تعمل على مساعدة األندية الوطنية في إيجاد الفرص االستثمارية المناسبة لها 
وت���درك تماما أهمية االس���تثمار في دعم خزينة النادي بمدخول مادي يض���اف الى الدعم الذي تقدمه الوزارة للنادي 

االمر الذي يجعلها قادرة على الوفاء بمتطلباتها تجاه فرقها الرياضية وتنفيذ خططه وبرامجه. 

إن وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
متابع���ة  ف���ي  أب���دا  جه���د  تذخ���ر  ال 
الوطني���ة  األندي���ة  ف���ي  االس���تثمار 
وتنفي���ذه بالصورة المتف���ق عليها في 
بن���ود االتفاقي���ة الموقعة بي���ن النادي 
والمس���تثمر وف���ي حال وج���ود بعض 
مس���يرة  تعت���رض  الت���ي  التحدي���ات 
الوطني���ة  األندي���ة  ف���ي  االس���تثمار 
تعمل ال���وزارة جاهدة م���ن اجل حلها 
بالصورة المثالية والتي تضمن للنادي 
حقوق���ه وهو االمر ال���ذي ينطبق على 
ن���ادي النجم���ة حي���ث بذل���ت ال���وزارة 
جه���ودا كبيرة إلنجاح االس���تثمار في 

النادي بمرحلته األولى والثانية. 

بعد توقيع عقد االستثمار بتاريخ 16 
ماي���و 2017 بي���ن الن���ادي والمس���تثمر 
الس���ادة ش���ركة منام���ة ريالت���ي لم���دة 
10 س���نوات حي���ث نش���أ خ���الف بي���ن 
النادي والمس���تثمر بش���أن عدم التزام 
المس���تثمر ببن���ود العقد مم���ا أدى إلى 
تراك���م المس���تحقات للن���ادي، وعلي���ه 
ق���ام النادي برفع دع���وى قضائية ضد 
المس���تثمر لع���دم التزام���ه باالتفاقي���ة 
الن���ادي  مس���تحقات  تس���ليم  وع���دم 
بالش���كل المتف���ق عليه ف���ي االتفاقية 

المبرمة بين الطرفين.
وف���ي س���بيل الوصول ال���ى حل ودي 
المس���تثمرة  والش���ركة  الن���ادي  بي���ن 

الش���باب  ش���ؤون  وزارة  عق���دت 
لح���ل  اجتماع���ات  ع���دة  والرياض���ة 
الموض���وع ودي���ا وكان آخ���ر اجتم���اع 
عقد في ش���هر أكتوب���ر جمع بين وزير 
ش���ؤون الش���باب والرياض���ة ورئي���س 
ن���ادي النجم���ة والمس���تثمر للتباح���ث 
حول الحل األنسب لموضوع الخالف 
في تسليم المستحقات المالية للنادي 
وقد انتهى االجتم���اع بالوصول لعدد 
كبي���ر م���ن النق���اط الرامية ال���ى انهاء 
الخالف���ات الدائ���رة وضم���ان حق���وق 
الن���ادي وإن ال���وزارة تتابع م���ع جميع 
األطراف لتنفيذ البن���ود المتفق عليها 
عل���ى أن يت���م ح���ل الخ���الف بش���كل 

كامل. أما فيما يخص االس���تثمار في 
المرحل���ة الثالث���ة فق���د قام���ت وزارة 
بط���رح  والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون 
االستثمار في مزايدة عامة من خالل 
مجلس المناقصات والمزايدات وبعد 
ل���دى  كان  الع���روض  تقدي���م  ت���م  أن 
النادي بعض المالحظات والتحفظات 

وعل���ى ضوء ذل���ك قد قام���ت الوزارة 
المناقص���ات  مجل���س  بمخاطب���ة 
ال���واردة  بالمالحظ���ات  والمزاي���دات 
من قبل نادي النجم���ة وتقوم الوزارة 
حالي���ا بمتابعة الموض���وع مع مجلس 
المناقص���ات لالنته���اء من���ه وترس���ية 
للن���ادي  ليتس���نى  األفض���ل  الع���رض 

االس���تفادة من االس���تثمار في أس���رع 
وقت ممكن. 

وبخصوص األرض التي تحدث عنها 
فإن المش���روع االس���تثماري يتعارض 
م���ع خط���ط وتطوي���ر البني���ة التحتية 
المس���تقبلية  الرياضي���ة  والمنش���آت 

بالنادي.

وزارة الشباب والرياضة

بيان من “الشباب والرياضة” رداً على النجمة

يعتبر العب فريق المحرق عبدالله  «
عبدو متصدرا قائمي هدافي 

دوري ناصر بن حمد الممتاز بعد 
مرور 4 جوالت.  ويتصدر عبدالله 

عبدو قائمة الهدافين برصيد 4 
أهداف سجلها في مباراتين، وهما 
النجمة في الجولة الرابعة والبديع 

في الجولة الثانية. ويأتي خلف 
عبدالله عبدو 4 العبين لديهم 3 

أهداف، وهم: العب الرفاع أوتشي، 
العب الرفاع كميل األسود، العب 

المنامة إيريك والعب النجمة 
ممادو درامي.

 يعد فريق الرفاع هو النادي األقوى هجوما في  «
دوري ناصر بن حمد الممتاز بعد مرور 4 جوالت.  

ونجح الفريق السماوي في تسجيل نفسه 
كأفضل فريق على الجانب التهديفي مترجما 

بذلك صدارته للترتيب حاليا، إذ يملك الرفاع 12 
هدفا سجلهما على مدار الجوالت األربع.  ويأتي 

فريق المحرق بعد الرفاع من ناحية تسجيل 
األهداف، إذ تمكن العبوه من تسجيل 6 أهداف.  

في الجهة المقابلة، فإن فرق الرفاع والرفاع 
الشرقي والحد هي األقوى دفاعا حتى اآلن، بعد 

أن استقبلت شباكها هدفين فقط لكل فريق، 
فيما يعد فريق المنامة هو األكثر قبوال لألهداف، 

بعد أن اهتزت شباكه في 8 مناسبات.

الرفاع األقوى هجوماعبدو يتصدر الهدافين

ف���ي المباراة الثانية، يس���عى الح���د للبقاء ضمن صفوف 
ف���رق المقدم���ة وزيادة غلته م���ن النق���اط، حينما يواجه 
فري���ق الش���باب الس���اعي لتحقي���ق الف���وز الثان���ي ف���ي 
منافس���ات ال���دوري. يقود الحد الم���درب الوطني محمد 
المقلة، والش���باب المدرب الس���وري هيث���م جطل. يعتمد 
المقل���ة عل���ى تواجد أس���ماء محلية ب���ارزة كعبدالوهاب 
المال���ود، أحم���د بوغمار، الح���ارس عباس أحم���د، محمد 

عبدالوهاب، أحمد ميرزا، باإلضافة إلى المحترف سليم 
المزليني الذي يقدم مستويات جيدة في خط المقدمة.

أم���ا جط���ل فيع���ول على تواج���د الحارس علي عيس���ى، 
محمود مختار، س���يد مجتبى علوي، علي حسن سعيد، 
حس���ن مدن وأيم���ن عبداألمير، والمحترفون بابا س���يال 
وعزي���ز. مواجهة م���ن المؤمل لها الكثير على المس���توى 

الفني، فمن يظفر بالنقاط الثالث؟

الحد والشباب
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النجمـة أمـام الحـالـة والحـد يالقـي الشبـاب
ال���م���م���ت���از ح����م����د  ب������ن  ن�����اص�����ر  ل������������دوري   5 ال�����ج�����ول�����ة  ان������ط������اق 

تنطل���ق اليوم )الجمعة( منافس���ات الجولة الخامس���ة 
من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموس���م 
الرياض���ي 2019-2018، وذل���ك بإقام���ة لقاءين على 
اس���تاد الش���يخ عل���ي ب���ن محمد ف���ي ن���ادي المحرق. 
يلع���ب النجمة مع الحالة عند 4.25 عصًرا، والحد مع 

الشباب عند 7.25 مساء.
وتس���تكمل مباري���ات الجول���ة غ���ًدا )الس���بت(، إذ يلع���ب 
المحرق مع الرفاع الشرقي، البديع مع الرفاع، والمنامة 

مع المالكية.

النجمة والحالة

وبالع���ودة إلى مباريات اليوم، ف���إن مواجهة النجمة مع 

الحال���ة تعد خاصة؛ كون الطرفين س���يلتقيان بعد ش���هر 
تقريًب���ا في ذه���اب وإياب ربع نهائ���ي كأس الملك. يقود 
النجمة المدرب التونس���ي فتحي العبيدي، فيما يش���رف 
عل���ى الحال���ة الم���درب الوطني ع���ارف العس���مي. يعول 
العبيدي على تش���كيلة محلية ممي���زة يتقدمها الحارس 
س���يد ش���بر علوي، والالعبون أمثال عل���ي مدن ومحمد 
سهوان وإبراهيم أحمد حبيب وأحمد عبدهللا، باإلضافة 

إلى تواجد عبدهللا س���يف وس���الم ع���ادل، والمحترفون 
مؤي���د الخول���ي ومم���ادو درام���ي. أم���ا العس���مي فيعتمد 
عل���ى تواج���د عم���ار موالي، عب���دهللا جناح���ي، الحارس 
حمد الدوس���ري، راكان مفلح، يوسف يعقوب، باإلضافة 
إلى الشاب حس���ين حاجي. ويتوقع أن تكون المواجهة 
جي���دة بين طرفي���ن يأمالن في تحس���ين موقعهما على 

سلم الترتيب والتقدم إلى األمام.
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عوق���ب جان���ج هيون-س���وو مداف���ع 
كوري���ا الجنوبية بحرمانه من تمثيل 
م���دى  الق���دم  لك���رة  ب���اده  منتخ���ب 
الحياة إضافة إلى تغريمه 30 مليون 
أل���ف دوالر( بس���بب   26 )نح���و  وون 
اكتش���اف تزوي���ره س���جات تتعل���ق 
باإلعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

ويتعّي���ن عل���ى كل الرج���ال القادرين 
ف���ي كوري���ا الجنوبية قض���اء حوالي 
عامين ف���ي الخدمة العس���كرية لكن 
للرياضيي���ن الحص���ول عل���ى  يمك���ن 
بميدالي���ة  الف���وز  ح���ال  ف���ي  إعف���اء 
أولمبية أو ذهبي���ة في دورة األلعاب 

اآلسيوية.
وف���ي ح���ال الحص���ول عل���ى اإلعفاء 
يتعّين قضاء 4 أس���ابيع في معس���كر 
تدريب���ي وأكث���ر من 500 س���اعة في 
خدمة المجتمع على مدار 3 سنوات.

واعترف جانج، الذي خاض 58  «
مباراة دولية وفاز بذهبية دورة 
األلعاب اآلسيوية 2014، بتقديم 

سجالت خاطئة حول تفاصيل 
عدد ساعات خدمة المجتمع.

نهائي إفريقيا
يس���تضيف األهلي المصري، صاحب الرقم القياس���ي في عدد مرات الفوز باللقب اليوم الجمعة على ملعب برج 
العرب في اإلس���كندرية، الترجي التونس���ي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الذي ستس���تخدم 

فيه تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم )“في ايه آر”( ألول مرة في تاريخ المسابقة.

وتق���ام مب���اراة اإلياب ف���ي 9 نوفمبر عل���ى ملعب رادس 
في تونس.

وكان االتحاد اإلفريقي للعبة اس���تخدم هذه التقنية مرة 
واحدة قبل اآلن مطلع الموسم الحالي، وذلك في مباراة 
الكأس الس���وبر التي فاز فيها ال���وداد البيضاوي المغربي 

على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي -1صفر.
وق���ال األمي���ن الع���ام لاتح���اد اإلفريقي، المص���ري عمرو 
فهمي، “س���بق أن اس���تخدمناها )التحكي���م بالفيديو( في 
الكأس الس���وبر في فبراير دون أي عائق، ونحن س���عداء 

العتمادها من جديد”.

وأض���اف “إنه���ا لحظة تاريخي���ة أخرى بالنس���بة إلى كرة 
الق���دم األفريقي���ة. االتح���اد مصم���م على اس���تخدام آخر 

االبتكارات التكنولوجية المتوافرة”.
وه����ي الم����رة الثانية علي التوالي التي يجم����ع فيها النهائي 
بي����ن فريقي����ن التقيا ف����ي دور المجموع����ات، وكانت األولى 
بين األهلي نفسه والوداد المغربي وانتهت بتتويج األخير.

وتوج األهلي باللقب 8 مرات، وهو يحمل الرقم  «
القياسي بفارق 3 ألقاب أمام مواطنه الزمالك 

ومازيمبي، فيما أحرز الترجي اللقب مرتين العامين 
1994 و2011.

سوبـر كالسيكـو أرجنتينـي

)وكاالت(:

التقى الفريقان حتى اآلن 16 مرة )ذهابا 
وإيابا( في مختلف أدوار المسابقة، 

وانتهت المواجهة األولى بينهما عام 
1990 بتعادلين سلبيين، وحسمها األهلي 

بركات الترجيح 4 - 2 ليبلغ ثمن النهائي. 
أما األخيرة فكانت في دور المجموعات 

هذا العام، وتعادال سلبا في القاهرة، وفاز 
األهلي 1 - صفر في تونس.

وبلغ األهلي النهائي بعد فوزه في دور 
األربعة على وفاق سطيف الجزائري 
-2صفر ذهابا في القاهرة وخسارته 
أمامه 1 - 2 إيابا في سطيف، فيما 

تأهل الترجي بفوزه على بريميرو دي 
أوغوستو األنغولي 2-4 إيابا في تونس 

معوضا خسارته ذهابا في لواندا صفر 
.1 -

واعتبر المدير الفني لألهلي، الفرنسي 
باتريس كارتيرون، عشية اللقاء األول أن 

التتويج باللقب “يبدأ بتحقيق فوز كبير 
ذهابا”، محذًرا العبيه من “االتكال على 

نتائج الفريق السابقة السيما الفوز على 
الترجي في رادس” بهدف المغربي وليد 

أزارو، صاحب 6 أهداف في المسابقة.
وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2.5 

مليون دوالر، والوصيف على 1.25 
مليون.

الجمعة 2 نوفمبر

دوري أبطال أفريقيا
ذهاب النهائي

الترجياألهلي 22:00

الدوري االيطالي
الجولة 11

امبولينابولي 22:30

الدوري األلماني
الجولة 10

فرانكفورتشتوتغارت 20:30

الدوري الفرنسي
الجولة 12

ليلباريس 22:45

يش����هد ال����دور النهائي لمس����ابقة كأس “ليبرتادوريس” األميركي����ة الجنوبية في 
ك����رة الق����دم، الموازي����ة لدوري أبط����ال أوروبا، س����وبر كالس����يكو أرجنتيني بين 
الغريمي����ن التقليديين ب����وكا جونيورز وريفر باليت في مواجهة غير مس����بوقة 

على لقب المسابقة القارية العريقة.

وحجز ممث����ا كرة الق����دم األرجنتينية 
ممثل����ي  حس����اب  عل����ى  بطاقتيهم����ا 
الغريم����ة البرازي����ل، فكان ريف����ر بايت 
أول المتأهلي����ن الثاث����اء بف����وزه عل����ى 
مضيف����ه غريميو بورت����و أليغري حامل 
اللقب 2 - 1 إيابا بعدما كان خسر صفر 
- 1 ذهاب����ا في بوين����وس أيرس، ولحق 
ب����ه بوكا جوني����وز األربع����اء بتعادله مع 
مضيف����ه بالمي����راس 2 - 2 إياب����ا بعد أن 
تغلب عليه -2صفر ذهابا في العاصمة 

األرجنتينية.
وتقدم بوكا جونيورز عبر رامون أبيا 
بهدفي����ن  األرض  أصح����اب  ورد   ،)17(
 61( غومي����ز  وغوس����تافو   )53( لل����وان 
م����ن ركلة ج����زاء(، قبل أن ي����درك داريو 

بينيديتو التعادل للضيوف )70(.

وس����بق لب����وكا جونيورز وريف����ر بايت 
أن التقيا في المسابقة القارية، وكانت 
الم����رة األخي����رة ف����ي رب����ع النهائ����ي عام 
2015 وهي السنة التي توج فيها ريفر 

بايت بلقبه الثالث.
ويق����ام ذهاب ال����دور النهائ����ي األربعاء 
المقبل على ملعب “بونبونيرا” الخاص 

ببوكا جونيورز.
وم����ن المقّرر أن تقام مباراة اإلياب في 
28 نوفمب����ر الحالي، بيد أن اس����تضافة 
العاصم����ة األرجنتينية لقم����ة مجموعة 
ال����� 20 بع����د يومي����ن ق����د تدف����ع االتحاد 
تأجيله����ا  إل����ى  الجنوب����ي  األميرك����ي 
إل����ى الخامس م����ن ديس����مبر المقبل أو 
تقديمه����ا إل����ى 21 الحال����ي عل����ى ملعب 

“مونومنتال” الخاص بريفر بايت.

ويع����ود الف����وز األخي����ر لب����وكا جونيورز 
بلقب المس����ابقة إلى 2007 عندما ظفر 
بلقبه السادس، وهو يسعى إلى معادلة 

الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي 
“مل����ك الكؤوس” صاح����ب 7 ألقاب في 

المسابقة.
يذكر أنها المرة األخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام  «

الذهاب واإلياب، حيث تقّرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارًا من العام المقبل 
وستستضيفها العاصمة التشيلية سانتياغو.

فرحة بوكا بالتأهل للنهائي

)وكاالت(:

)وكاالت(:

)وكاالت(:

سجالت خاطئة

حس���م آرس���نال اإلنجلي���زي، ملف الالعب الدولي الويل���زي آرون رامزي، الذي ينته���ي عقده مع الفريق بنهاية الموس���م الحالي. 
وقالت ش���بكة “س���كاي سبورتس” البريطانية، إن آرس���نال أبلغ الالعب الويلزي بأنه لن يتم تجديد عقده، وعليه البحث عن ناٍد 

جديد مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة أن مسؤول من داخل 
النادي، التقى مع الاعب الويلزي بش���كل 
ش���خصي، ليش���رح له أس���باب ق���رار عدم 

التجديد له.
وأش���ارت إل���ى أن���ه لم يت���م الكش���ف عن 
التفاصيل الدقيقة لاجتماع، لكن ُيعتقد 
أن طل���ب رام���زي لراتب أس���بوعي وصل 
إلى 275 ألف جنيه إس���ترليني، كان أهم 

أسباب رفض الجانرز التجديد لاعب.
واتخ���ذ آرس���نال ق���راًرا يس���مح برحي���ل 
الاعب في نهاية الموسم الحالي مجانيا، 
عل���ى الرغ���م من أنهم ق���د يحاولون بيعه 
ف���ي فت���رة االنتق���االت الش���توية المقبلة، 

للحصول على بعض المال.
وكان رامزي صرح في أكثر من مناس���بة 
مؤخ���ًرا، بأن���ه يري���د البق���اء م���ع آرس���نال 
حتى نهاية الموس���م الحالي، وأش���ار إلى 
أن���ه ل���م يكن يعل���م س���بب رف���ض النادي 

الطرف���ان  كان  بعدم���ا  عق���ده،  تجدي���د 
قريبين من التوّصل التفاق، في األش���هر 

القليلة الماضية.

آرون رامزي

آرسنال يصدم رامزي

)وكاالت(:

يش���عر كاش���يما أنتلرز، بثقة كبيرة قبل ظهوره األول في نهائي دوري أبطال آس���يا لكرة 
ا في الدوري الياباني. القدم أمام بيرسبوليس اإليراني، غًدا السبت بعدما حقق فوًزا مهمًّ

ورغم إجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة 
األساس���ية ف���از أنتل���رز -1 0 عل���ى س���يريزو 
أوس���اكا ي���وم األربع���اء، ليتقدم إل���ى المركز 
الثال���ث في الدوري لك���ن تركيزه األكبر كان 

على النهائي.
أنتل���رز  مداف���ع  ش���وجي،  جي���ن  وق���ال 
للصحفيين بعد االنتص���ار: “أعتقد إننا لعبنا 
بش���كل رائع وأعن���ي كل م���ن كان في أرض 

الملعب”.
وأضاف: “يمكن الق���ول إننا جميًعا كنا نريد 
الف���وز. ه���ذا فوز مه���م ألنه ينبغ���ي أن نفوز 
بالمباراة المقبلة واألداء س���يكون ملهًما لنا. 

هذا سيمنحنا دفعة كبيرة”.
األلق���اب  عل���ى  المحلي���ة  الس���يطرة  ورغ���م 
والفوز بالدوري الياباني 8 مرات منذ 1996 
ف���إن أنتل���رز س���يخوض النهائ���ي اآلس���يوي 

ألول مرة.
ويتش���ابه بيرس���بوليس م���ع منافس���ه ف���ي 
األم���ر ذاته، إذ يس���يطر على ألق���اب الدوري 
اإليران���ي لكنه بل���غ ألول مرة نهائ���ي أبطال 

آس���يا. وس���يحاول كاش���يما مواصل���ة تفوق 
فرق ش���رق آس���يا إذ لم يت���وج أي فريق من 
غرب الق���ارة منذ تفوق الس���د القطري على 
نهائ���ي  ف���ي  الجنوب���ي  الك���وري  تش���ونبوك 
2011. وه���ذا االنتص���ار كان الوحيد ألندية 
الغرب منذ 2006 وسيحاول كاشيما السير 
عل���ى خط���ى غريم���ه المحل���ي أوراوا ري���دز 

الذي توج باللقب القاري العام الماضي.
ولم يحرز أي فريق إيراني اللقب اآلس���يوي 
من���ذ توج باس بلق���ب بطولة آس���يا لألندية 
في 1993 لكن في ظل إقامة مباراة اإلياب 
ف���ي طه���ران يش���عر بيرس���بوليس بثقة في 

قدرته على الفوز.

وقاد المدرب برانكو إيفانكوفيتش،  «
بيرسبوليس إلى قبل نهائي العام 

الماضي قبل أن يقطع خطوة 
إضافية هذا العام رغم المعاناة من 

عقوبة االتحاد الدولي )الفيفا( بحظر 
التعاقد مع أي العب في فترتي 

انتقاالت.

ثقة يابانية
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واصل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب انتصاراته المتتالية عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 121-131 في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفين. وهو الفوز السادس تواليا لغولدن ستايت والثامن في 9 مباريات حتى اآلن هذا الموسم.

نفس���ه  ك���وري  س���تيفن  النج���م  وف���رض 
نجما للمب���اراة بتس���جيله 37 نقطة بينها 
7 ثاثيات متخطيا للمرة السادس���ة هذا 
الموس���م حاجز 30 نقطة، مع 9 تمريرات 

حاسمة.
وأض���اف كيف���ن دوران���ت 24 نقطة مع 8 
اكتف���ى كاي  تمري���رات حاس���مة، فيم���ا 
بع���د  نقط���ة   18 بتس���جيل  تومس���ون 
يومين م���ن تألقه الافت بتحطيم الرقم 
القياس���ي في ع���دد الثاثيات في مباراة 
واح���دة )14( عندما س���جل 52 نقطة في 

سلة شيكاغو بولز.
وع���زز غولدن س���تايت صدارت���ه الدوري 
وواص���ل دنفر ناغت���س انطاقته الرائعة 
ه���ذا الموس���م ومط���اردة حام���ل اللق���ب 

الثمي���ن  بف���وزه  الغربي���ة  المنطق���ة  ف���ي 
عل���ى مضيف���ه ش���يكاغو بول���ز 108-107 
بع���د التمدي���د )الوق���ت األصل���ي 98-98( 
محقق���ا ف���وزه الس���ادس ف���ي 7 مباريات 
حت���ى اآلن. وأعاد ليبرون جيمس فريقه 
الجدي���د لوس أنجليس ليكرز إلى س���كة 
االنتص���ارات بقيادت���ه إل���ى الف���وز عل���ى 
 114-113 مافريك���س  داالس  ضيف���ه 
تمري���رات   6 م���ع  نقط���ة   29 بتس���جيله 

حاسمة و5 متابعات.
وه���و الف���وز الثال���ث لليكرز هذا الموس���م 

واألول بعد خسارتين متتاليتين.
مينيس���وتا  فريق���ه  روز  ديري���ك  وق���اد 
تمبروولف���ز إل���ى الف���وز على ضيف���ه يوتا 
جاز 125-128 بتس���جيله 50 نقطة للمرة 

األول���ى في مس���يرته االحترافي���ة، مع 6 
تمريرات حاسمة و5 متابعات، وفي أول 
مباراة يشارك فيها أساسيا هذا الموسم.
واحت���اج بروكلي���ن نت���س إل���ى التمدي���د 
للتغل���ب على ضيفه ديترويت بيس���تونز 

119-120 )الوقت األصلي 110-110(.
س���ابونيس  دومانت���اس  الواع���د  وق���اد 
)22 عام���ا(، نج���ل األس���طورة الليتوان���ي 
انديان���ا  فريق���ه  س���ابونيس،  أرفي���داس 
بيس���رز الى الف���وز على ضيف���ه نيويورك 

نيكس 101-107 بتسجيله 30 نقطة.
ولعب دومانتاس بديا ولمدة 22 دقيقة 

فقط، وحقق 9 متابعات.
وخس���ر فينيكس صنز أمام ضيفه س���ان 

انتونيو سبيرز 90-120.

)وكاالت(:

ووريرز يواصل انتصاراته

ستيفن كوري
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إذا كنت قد تجاوزت س���ن الخمس���ين، فربما الحظت مدى س���هولة اكتساب الوزن أكثر 
من فقدانه، حتى مع االلتزام بالحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية الشاّقة.

ت���زداد صعوب���ة  بالعم���ر،  التق���دم  وم���ع 
خس���ارة ال���وزن، حت���ى م���ع اتب���اع أكثر 
أن���واع الحمي���ة صعوب���ة، وذل���ك عل���ى 
المعجن���ات  ع���ن  التخل���ي  م���ن  الرغ���م 
ال���وزن  لزي���ادة  المس���ببة  واألطعم���ة 
ومحي���ط الخص���ر. ولك���ن لم���اذا يحدث 
ذلك؟ تش���ير الدراس���ات إل���ى أن عملية 
األيض تبدأ بالتباطؤ بعد سن الثالثين، 

مما يعني أن الجسم لن ُيحرق أكثر من 
200 س���عرة حرارية بعد أن تكمل العقد 
الخامس من العمر. وبعد س���ن الثالثين 
أيض���ًا، يب���دأ الجس���م بفق���دان أكث���ر من 
كيلوغ���رام من األنس���جة العضلية التي 
كل  ف���ي  الحراري���ة  الس���عرات  تح���رق 
عام، وبعمر الخمس���ين يب���دأ هذه الرقم 

بالتضاعف.

لماذا تصُعب خسارة الوزن بعد الخمسين؟

س���تفرح بالتأكي���د بع���د أن تعرف عل���ى األهمية الكبرى و الفوائد العظيم���ة للزبيب األصفر الذي يعتبر بديالً طبيعيًا للس���كريات المصنعة، و جزءًا 
من النظام الغذائي إلنقاص الوزن رغم أنها من الفواكه المجففة المرتفعة في نسبة السكر إلى حد ما. فكيف يساعد الزبيب األصفر في انقاص 

الوزن؟

يحتوي على حوالي 240 أو 245 سعر حراري، 
معظم هذه السعرات تأتي من الكربوهيدرات، 
بما فيها السكر الطبيعي، و يعتبر من الوجبات 
الغنية باأللياف الغذائية، حيث يحتوي النصف 
كوب منه على حوالي 6 جرام من األلياف، أي 
23 % من نسبة األلياف التي يحتاجها الجسم 
يومي���ًا، و ه���ذه األلي���اف تس���اعد عل���ى زي���ادة 
الشعور بالشبع، كما تساعد على تسهيل عملية 
الهض���م بش���كل كبي���ر م���ع المركب���ات المض���ادة 
لألكس���دة، والتخلص من جميع مشاكل المعدة 
والقول���ون مثل انتفاخ البط���ن، وغازات البطن، 
وس���موم  الهض���م  وعس���ر  اإلمس���اك  ومش���اكل 
الجسم. ال يحتوي الزبيب األصفر على الدهون 
المش���بعة، بل يس���اعد في زي���ادة معدل الحرق 
بالجسم على مدار اليوم، وزيادة معدل األيض 
وعملية التمثيل الغذائي و ذلك الحتوائه على 

فيتامي���ن ج. باإلضافة الى ما ذكر، يمد الزبيب 
الجس���م بالطاق���ة الالزمة الت���ي تمكنه من أداء 
وظائفه بصورٍة س���ليمة، وذلك بفضل احتوائه 
عل���ى س���كر الفركت���وز، أم���ا عنصر البوتاس���يوم 
الموج���ود في الزبيب األصفر فيقوم بتخفيض 

معدالت الكوليسترول المرتفعة في الدم.
ولك���ن يجب التنبه دائمًا ال���ى أن تناول كميات 
كبي���رة جدًا م���ن الزبيب قد يس���اهم في زيادة 
ال���وزن ألنه يحتوي على الكثير من الفركتوز و 

الجلوكوز.

ي��س��اع��د ف���ي زي������ادة م���ع���دل ال���ح���رق ب��ال��ج��س��م

الزبيب األصفر إلنقاص الوزن

مازال���ت األبح���اث الطبي���ة تؤك���د يومي���ا أن التدخين أض���راره كثي���رة ، وها هي 
دراسة تؤكد على ذلك وتربط بين التدخين ومناعة الجسم.

واكتش���ف علم���اء األحي���اء أن تدخي���ن 
الس���جائر ال يزيد من احتم���ال اإلصابة 
بسرطان الرئة والربو ومرض االنسداد 
الرئوي المزمن فقط، بل وأيضًا يخفض 
بص���ورة ملحوظة نش���اط جه���از مناعة 
أمينوش���اري،  أنيت���ا  وقال���ت  الجس���م. 
م���ن جامع���ة كي���س ويس���ترن ريزيرف 

ف���ي كليفالند بالوالي���ات المتحدة، في 
Journal of End�  ققال نش���رته مجل���ة
odontics: “يمك���ن أن يفس���ر التدخين 
س���بب معان���اة معظ���م المدخني���ن م���ن 
تس���وس األس���نان وأم���راض تجوي���ف 
الف���م األخرى، ولماذا تلتئم جروح اللثة 
عندهم ببطء مقارنة بغير المدخنين”.

الروماتيزم أو التهاب المفاصل هو أحد األمراض األكثر ش���يوعًا ويس���ّبب آالمًا 
ح���ادة ف���ي المفاصل ويح���ّد من حركة الجس���م. يتم ع���الج الروماتي���زم عمومًا 

بمضادات االلتهاب ومثبطات المناعة والمسكنات.

 كما تساعد بعض األطعمة والمكمالت 
الغذائي���ة ف���ي التخفيف م���ن االلتهاب 
تن���اول  أن  تبي���ن  بالفع���ل،  واألل���م. 
كبس���والت زيت السمك مفيد لتخفيف 
الس���مك  زي���ت  ألن  الروماتي���زم،  آالم 
 3 أوميغ���ا  أحم���اض  عل���ى  يحت���وي 
المفيدة. ثمة ط���رق أخرى أيضًا لعالج 

الروماتي���زم، مث���ل التدلي���ك الفيزيائي 
والعالج بالحرارة واالس���تحمام بالمياه 
إل���ى  اللج���وء  يمك���ن  كم���ا  الس���اخنة. 
العالج بالبرودة عبر اس���تعمال كمادات 
الثل���ج أو الماء المثل���ج، لمحاربة اآلالم 
الفجائية والتخفيف من آالم العضالت 

وتشنجاتها.
اكتش���ف باحث���ون ياباني���ون بجامعة “كاجوش���يما”، أن عبير زهرة الالفندر الش���هيرة 
ُيَعد من أفضل مهدئات األعصاب، وأن استنش���اق عطرها يس���اعد على االس���ترخاء 

والتخلص من التوتر بأفضل مما تفعل الحبوب المهدئة والعقاقير المضادة للقلق.

مي���ل”  “ديل���ي  صحيف���ة  ونش���رت 
الموض���وع،  ع���ن  تقري���رًا  البريطاني���ة، 
ونقل���ت عن الباحثي���ن تأكيدهم أنه من 
الممكن اس���تخدام ش���ذا الالفن���در أيضًا 
ف���ي تهدئ���ة المرض���ى قب���ل خضوعه���م 
للعملي���ات الجراحي���ة، وأيض���ًا المرضى 
الذي���ن ال يستس���يغون بع���ض األدوي���ة 

هيديك���ي  د.  وق���ال  مذاقه���ا.  لم���رارة 
كاش���يواداني، عض���و الفري���ق البحث���ي 
“ثم���ة  االكتش���اف:  إل���ى  توص���ل  ال���ذي 
اعتق���اد راس���خ من���ذ زم���ن ف���ي الط���ب 
العطري���ة  المركب���ات  ب���أن  الش���عبي 
المس���تخلصة م���ن النباتات ق���ادرة على 

تهدئة القلق والتوتر”.

التدخين ضار جدا

عالج الروماتيزم

زهرة الالفندر
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فوائ���د اليوغ���ا في هزيمة مرض الس���رطان للنس���اء أكدت عليها الكثي���ر من األبحاث والدراس���ات الطبية، وصنفت اليوغا عل���ى أنها عالج وليس 
رياضة، لما لها من فوائد مهمة على الصحة العامة ككل ومن فوائدها في مقاومة السرطان عند النساء التالي:

فوائ���د اليوغ���ا ف���ي هزيم���ة م���رض الس���رطان 
للنساء:

ترفع من مناعة الجسم.
تساعد في التخلص من االضطرابات النفسية 

التي تصاحب اإلصابة بالسرطان.
تعتب���ر اليوغ���ا ن���وع م���ن العالج���ات التأهيلي���ة 
لتقب���ل  الجس���م  تهي���ئ  الس���رطان.  لم���رض 
العالج���ات المقاوم���ة للس���رطان. ترف���ع نس���بة 
الش���فاء م���ن خ���الل تهيئ���ة الجس���م لمقاوم���ة 
الم���رض. تعتب���ر اليوغ���ا ن���وع م���ن العالج���ات 
التكميلية لمرض الس���رطان. تساعد اليوغا في 
التخل���ص من األع���راض الجانبي���ة التي ترافق 
مرض الس���رطان. من فوائ���د اليوغا في هزيمة 
مرض الس���رطان للنس���اء أنها تحس���ن من أداء 
مختل���ف أعض���اء الجس���م مما يرفع من نس���بة 

الشفاء. دراسة عن اليوغا وعالج السرطان:
ذكر موقع مركز أبحاث السرطان في بريطانيا 

“كانس���ر ريس���يرش” ان “ممارس���ة اليوغا تعتبر 
من أنواع العالج التكميلي لمرضى الس���رطان. 
ومن األس���باب الرئيس���ية التي تدفع أش���خاصا 
من مرضى بالس���رطان لممارس���ة اليوغا هو ان 
هذه الرياضة تجعلهم يشعرون شعورا جيدا”.

مرض���ى  “بع���ض  أن  ذات���ه  الموق���ع  وأض���اف 

السرطان الذين استخدموا اليوغا شعروا اكثر 
به���دوء ذهن���ي، بحيث امكنهم التعامل بش���كل 

أفضل مع مرض السرطان وعالجه”.
مالحظ���ة: قب���ل قيامك أو اتباعك ه���ذا العالج 
أو ه���ذه الطريق���ة الرج���اء استش���ارة الطبي���ب 

المختص.

هدوء نفس��ي ض��روري وتهيئة الجس��م لمقاوم��ة المرض

اليوغا ضد السرطان للنساء

اإلمس���اك ه���و إحدى المش���اكل الش���ائعة 
التي يعاني منها نس���بة كبيرة من الناس، 
وترتب���ط أس���بابها ع���ادًة بأنم���اط الحياة 
الهرموني���ة  واالضطراب���ات  المعتم���دة 
وع���ادات األكل أو تح���دث نتيج���ة تناول 
بع���ض األدوية، وتزيد المش���كلة خطورة 
عندم���ا ُيصب���ح اإلمس���اك مزمًن���ا، وتكون 
السيدات أكثر عرضًة لهذا األمر، من أجل 
ذل���ك ولتجن���ب المش���كلة ينص���ح بتجربة 
هذه القائم���ة المميزة من الفواكه لتحفيز 

عملية الهضم وتجنب مشكلة اإلمساك.

يتطل��ب تناول كميات كافية من األلياف وتناول طعام صحي

6 فواكه لمكافحة اإلمساك

تس���تمد ه���ذه الفاكه���ة الصغي���رة أهميتها بفض���ل احتوائها على كمي���ة كبيرة من 
األلي���اف الت���ي تس���اعد على تحس���ين وظيف���ة األمعاء م���ن خالل إنزيم يس���مى 

األكتينيد الذي يعمل على تعزيز عملية الهضم والتقليل من 
إنتاج الغاز. لالس���تفادة من خصائ���ص هذه الفاكهة المتميزة 
ننص���ح بتناول عصي���ر الكيوي كل صباح عل���ى معدة فارغة 
أو يمكن االس���تمتاع باثراء الم���ذاق من خالل إضافة عصير 

البرتقال أو الليمون أو إحدى الفواكه المفضلة لديك.

يحت���وى البرتق���ال عل���ى حم���ض الس���تريك بم���ا يجعل من���ه اح���دى العالجات 
الطبيعية الممتازة في إذابة المخلفات التي تراكمت في األمعاء. وتلعب هذه 
الفاكهة دورا رائًدا في القضاء على السوائل وتنظيم العبور المعوي ومكافحة 

اإلمساك. 
باالضاف���ة إل���ى أنه يش���كل مص���دًرا رائًع���ا للفيتامين س���ي 
م���ن أجل ذلك ينص���ح بتناول عصير البرتق���ال الطازج في 
الصباح على معدة فارغة لتسهيل العبور المعوي وتحصيل 

قدر جيد من الطاقة والتمتع بيوم صحي وجميل.

تتميز الفواكه الحم���راء بمذاقها الحلو وباحتوائها 
على نس���بة عالية م���ن مضادات األكس���دة وتعرف 
بفعاليته���ا ف���ي تحس���ين العبور المع���وي فضال عن 
تعزيز وظائف الهضم. ومن بين هذه الفواكه نذكر 
م���ا يل���ي: الفراولة. الت���وت البري أو الت���وت البري. 

الكرز. التوت.

يش���كل الكمث���رى حليًف���ا ممتاز ض���د اإلمس���اك وذلك 
ألن���ه غني باأللياف باالضاف���ة الحتوائه على البكتين 
وه���و عبارة عن مادة هامة في تنظيم حركة االمعاء 
وتنقية الجسد دون أن ننسى دوره الرائد في تقوية 
جهاز المناعة وحماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم.

تقوم الجدات دائما بنصحنا بتناول البرقوق عندما نعاني من مش���اكل اإلمس���اك بحكم 
تجاربهن الس���ابقة وحكمتهن في الحياة التي ال نس���تغني عن االستفادة منها جيال بعد 
جيل ويمثل تناول البرقوق أحد الطرق الطبيعية الممتازة التي يتم اس���تخدامها منذ 
س���نوات عديدة لعالج مش���اكل اإلمس���اك. يمثل البرقوق مصدًرا ممتاًزا من األلياف بما 
في ذلك األلياف القابلة للذوبان واأللياف غير القابلة للذوبان ويحتوى على نسبة من 

السكر الطبيعي الذي يعمل على تليين األمعاء والحفاظ على الماء 
الذي يس���اهم في تس���هيل عملي���ة االخراج والحماي���ة ضد الجفاف 
الذي يش���كل أحد أبرز أسباب اإلمس���اك، هذا باالضافة ألهمية هذه 
الفاكهة األرجوانية اللذيذة في حماية األغشية المخاطية وتحفيز 

وظائف القولون.

تجل���ب فاكهة التين اللذي���ذة العديد من الفوائ���د الطبية والغذائية 
الرائعة التي يجهلها غالبية األش���خاص لسيما فعاليته في مكافحة 

اإلمس���اك بفضل تاثيره الملين الذي يسهل عملية االخالء 
باالضاف���ة إل���ى قدرته في تعزي���ز عملية الهض���م وتجنب 
العديد من المشاكل التي تحدث على مستوى المعدة بما 

في ذلك الحموضة.

الكيوي

البرتقال

الفواكه الحمراء
الكمثرى

البرقوق أو الخوخ

التين
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ال تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة.

انت بحاجة إلى إعادة نظر في التصرفات.

اذهب للسينما آخر األسبوع للترفيه.

الدراسة والخبرة معا تذكر ذلك.

انتبه من اإلفراط في أكل الحلويات.

ليس هناك افضل من الخروج إلى البحر.

ال تقدم على خطوة من دون دراسة مسبقة.

الشاي األخضر مفيد للمعدة والصحة عموما.

رئيسك في العمل يهتم بك وبقدراتك.

هناك من يحاول اإليقاع بك دائما.

خطط للسفر في الصيف من اآلن.

مارس رياضة المشي في المساء.

الحمل

الثور
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  1917
آرثر جيمس بلفور يرسل 
رس����ال����ة إل�����ى ال���ل���ورد 
دي  وول��ت��ر  ليونيل 
يشير  روتشيلد 
ف��ي��ه��ا ب��ت��أي��ي��د 
ال����ح����ك����وم����ة 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة 
إلن��ش��اء وط���ن قومي 

لليهود في فلسطين.

بدأت الفنانة مديحة 
كنيفاتي تصوير مشاهدها 

في الجزء الثالث من 
مسلسل “أيام الدراسة”، 

والذي يحمل عنوان 
“أحلى أيام”، والمقرر 
عرضه خالل الموسم 

الرمضاني المقبل 2019.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بالقاه��رة “الع��ودة”  أوركس��ترا  يق��ود  الخ��ان  المايس��ترو 

المقطوعات تروي حكايات جميلة

يس���تعد المايس���ترو وحيد الخان إلحياء حفل موس���يقي يوم الس���بت 10 نوفمبر بدار األوبرا المصرية في القاهرة يقدم فيه مقطوعات ألبوم “العودة – روح البحرين” الذي دش���نه مؤخرًا في 
المجر والبحرين. ووصل الخان الى القاهرة اليوم األربعاء 31 اكتوبر لمباشرة التدريبات مع اوركسترا القاهرة السيمفوني استعدادا للحفل الذي ينظم بدعوة من وزارة الثقافة المصرية.

وقال في تصريح له عشية وصوله للقاهرة 
“إنن���ي س���عيد للغاية بالدع���وة التي وجهتها 
ل���ي وزارة الثقافة المصري���ة إلحياء الحفل 
ف���ي دار األوب���را )..( س���عيد أكث���ر بالعمل مع 
أوركسترا القاهرة السيمفوني الذي يعد من 
أعرق الفرق السيمفونية في منطقة الشرق 
األوس���ط )..( وج���ودي في مصر مبعث فرح 
دائم لي”. وأضاف “أعود إلى مصر مدرستي 
الموس���يقى وأتطل���ع إلحي���اء  ف���ي  األول���ى 
ه���ذا الحف���ل في القاه���رة ولق���اء أصدقائي 
وزمالئي من الموسيقيين المصريين الذين 

درست معهم في الكونسرفتوار”. 
وأش���ار الخان إل���ى أن “المقطوعات العش���ر 
ف���ي األلب���وم ت���م تأليفه���ا ف���ي الفت���رة م���ا 
بي���ن 2010 و2016” مضيف���ا أن “إعداده���ا 
أوركس���ترا  م���ع  وتس���جيلها  لألوركس���ترا 

فلهارموني استغرق عامين”.
المقطوعات في  “معظم  أن  قائال  واوض��ح 
تروي  او  حكاية  على  مبنية  العودة  ألبوم 
لمدينتي  ال��ح��ب  حكايات  م��ن   )..( حكاية 
ولشجرة في منزلنا أحببتها صغيرًا وقصة 
ح��ب ووف����اء ب��ي��ن ص��ب��ي وف��ت��اة صغيرين 
وص����والً إل���ى م��ق��ط��وع��ات ت��ح��ك��ي ت��اري��خ��ًا 
معاصرًا، فإن األلبوم هو قصة حب كبيرة 
وع����ودة إل���ى ال��ط��ف��ول��ة )..( ال��ح��ب ه��و ما 

يجمعني بكل حكايات 
لقد   )..( األل����ب����وم 

جرعات  وضعت 
ك������ب������ي������رة م���ن 

ال����م����ش����اع����ر 

في موسيقى هذا األلبوم الذي آمل أن يلقى 
المصري”.  الجمهور  وإع��ج��اب  استحسان 
ورغم أن بعض مقطوعات األلبوم تستلهم 
أن  إال  بحرينية،  فلكلورية  وأهازيج  الحانًا 
الموسيقى بنيت على قوالب أوركسترالية 
ون����س����ق غ����رب����ي م����ع س����الس����ة الف����ت����ة ف��ي 
ال��ه��ارم��ون��ي��ات ال��ت��ي ج��م��ع��ت ب��ي��ن اآلالت 
ال��ش��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة. وأوض����ح ال��خ��ان “ان 
داف��ع��ه األس��اس��ي لتأليف ه��ذا األل��ب��وم هو 
الرغبة في مخاطبة العالم خصوصًا العالم 

الغربي بموسيقانا” حسب تعبيره. 
وتابع “أريد أن أخاطب العالم عبر الذهاب 
أن��ه  )..( ق��ص��دت  ال��م��وس��ي��ق��ى  ب��ه��ذه  إل��ي��ه 

أج��ان��ب  وال يسمعني  أع��رف��ه��م  ال 
ل�����ه�����ذا ي��ع��رف��ون��ن��ي   )..(

ك�������ن�������ت ق����ل����ق����ا 
ف���ي ح��ف��ل ج��م��ه��وري��ة 
قيمة  أدرك��ت  لكنني  المجر، 
خالل  م��ن  أعمالي  ومستوى 
احتفى  ال��ذي  الجمهور  فعل  ردة 
حفل  ك��ان   )..( الف��ت  بشكل  بالمقطوعات 

التدشين في المجر امتحانًا صعبًا واجتزناه 
بنجاح”.

إلطالقه  حفل  أقيم  ال��ذي  األلبوم  ويصنف 
الماضي  أكتوبر   13 أيضا في  البحرين  في 
في مركز عيسى الثقافي في المنامة، على 
 ،”World Music انه من”موسيقى العالم – 
وهو قائم على التأليف الحر الذي يستلهم 

بعض األلحان واألهازيج الفلكلورية.
وتم تدشين ألبوم “العودة – روح البحرين” 
للم���رة األول���ى ف���ي 5 س���بتمبر الماض���ي في 
حف���ل كبير أقيم في مرك���ز “كوداي” بمدينة 
بي���ج ف���ي جمهوري���ة المج���ر، حي���ث عزفت 
اوركس���ترا “بان���ون فلهارمون���ي” الت���ي تع���د 
من اش���هر الفرق األوركسترالية في أوروبا، 
مقطوعات األلبوم العش���ر إضافة إلى أغنية 

هي مزيج م���ن الفلكلور المج���ري والفلكلور 
البحرين���ي ق���ام الخ���ان بإع���داد موس���يقاها 
الجمه���ور  إل���ى  من���ه  هدي���ة  لألوركس���ترا 

المجري. 
 واس���تقبل الجمه���ور المج���ري مقطوع���ات 
ح���ار  تصفي���ق  بفواص���ل  العش���ر  األلب���وم 
يح���ي  وه���و  الحف���ل  نهاي���ة  اس���تمر حت���ى 
الخان واألوركس���ترا، فيم���ا أثنى العديد من 
الفناني���ن والمهتمين على الموس���يقى حيث 
لحف���ل  المضي���ف  المهرج���ان  مدي���ر  اعتب���ر 
التدش���ين في جمهورية المجر الس���لو توث 
أن “المايسترو وحيد الخان من بين قلة من 
المؤلفي���ن الذين يس���تطيعون دم���ج التراث 
الموس���يقي وتقديمه بروح عالمية يستطيع 

تلقيها أي مستمع في العالم”.

طرحت نجمة مس���ابقة أكس فالكتور المغربية هند زيادة، أحدث أغنياتها 
المنف���ردة المصورة بطريقة الفيدي���و كليب تحت عنوان “آموري”، تعاونت 
في كلماتها مع معتز أبو الزوز، وفي األلحان وتوزيع الموسيقي مع محمد 
الشريف، وتحمل مزيج بين إيقاعات موسيقية متعددة ومتنوعة األلوان.

وق���د ظه���رت هند زي���ادة في أحدث 
سيناريو الكليب بلوك شبابي يحمل 
رس���الة لهذا الجيل للحي���اة اليومية، 
صورت���ه م���ع المخ���رج ب���الل التائب، 
م���ن انت���اج ش���ركة “آرتوج���ور”، وتم 

تصوي���ر الكلي���ب في مدين���ة تطوان 
شمال المملكة المغربية. هذا وحقق 
كليب “آموري” نسبة مشاهدة كبيرة 
مع األيام الثالثة األولى للكليب الى 

نصف المليون مشاهدة.

هند زيادة تطرح “آموري”
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 1937
الزعيم اإليطالي موسوليني يعلن إنشاء محور برلين – روما واليابان لموجهة الحلفاء.

1947 
نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم كشمير.

 1976
- جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة األميركية.

 1978
 عقد قمة الجامعة العربية في بغداد وصدور قرار بتعليق عضوية مصر.

 2004
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يتولى الحكم في إمارة أبوظبي.
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يخض��ع النج��م أمير كرارة لتدريب��ات بدنية عالية الدقة، بش��كل 
مكثف يوميًا، من أجل فيلمه الجدي��د “كازابالنكا”، المقرر بدء 
تصويره في األيام القليلة المقبلة، ويعد ثاني بطوالت “باش��ا 
مصر في السينما”، وس��يطرح بدور العرض السينمائي في 

عيد الفطر أو األضحى المقبلين على أقصى تقدير. 
ويخضع كرارة لهذه التدريبات؛ ألن أغلب مشاهد الفيلم تتسم 

باإلثارة والتشويق، فضاًل عن مشاهد األكشن التي سيتم تنفيذها 
على طريقة أوروبية.

يوجد الفنان جمال الردهان حاليا في اإلمارات، لتس��جيل دوره 
في الدراما اإلذاعية “أيامنا الحلوة”، المقرر أن تبث عبر األثير 
قريبا. وقال الردهان، إن نجوم الخليج يجتمعون ألول مرة، 
من خالل مسلس��ل إذاعي كوميدي اجتماعي، ُس��جل على 
أرض اإلمارات الحبيبة، وتدور أحداثه حول األصدقاء وقيمة 

الصداقة، التي تجمع الخليجيين والعرب.
وأضاف ان المسلسل من تأليف الفنان مرعي الحليان، وإخراج 

سيف عدران، وإنتاج مؤسسة الشارقة لإلعالم.

ع��ادت ياس��مين صبري إل��ى القاه��رة، قادمة م��ن العاصمة 
اإلنجليزي��ة لن��دن، حي��ث قضت فيها م��ا تبقى م��ن إجازة 
الصيف، إضافة إلى االطمئنان على العملية الجراحية التي 
أجرتها في ركبتها قبل عدة أش��هر، بعد إصابتها مطلع هذا 
العام أثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة التدريب.

وب��دأت صبري في عقد جلس��ات عم��ل م��ع القائمين على 
مسلسلها الجديد الذي تعاقدت على بطولته للعرض في شهر 

رمضان المقبل.

ياسمين صبري تعقد جلسات عملأيام حلوة للردهانتدريبات عنيفة لكرارة



ح���م���دي ق��ن��دي��ل ي��ت��ص��در “ت���وي���ت���ر” ع��ق��ب وف��ات��ه

تستعد الممثلة أنيا تايلور جوي لخوض تجربة بطولة فيلم جديد مأخوذ عن  «
الرواية الكالسيكية الشهيرة “Emma”، للمؤلف جاين أوستن، على أن يكون 

ضمن خريطة األفالم التي ستعرض العام 2020. وانضمت أنيا حديثا لفريق 
 Peaky( عمل الموسم الخامس القادم لمسلسل الجريمة واألكشن الشهير

Blinders(، لتلعب دورا جديدا ضمن األحداث الجديدة.

تص���در ف���ي الوط���ن العربي خبر وف���اة اإلعالمي والكات���ب الصحفي الكبير حم���دي قنديل جميع 
مواق���ع التواص���ل وبالخص���وص موق���ع “تويت���ر”، حي���ث تق���دم مئ���ات اآلالف من عش���اق الكاتب 
ف���ي جمي���ع أنح���اء الوطن العرب���ي بالتعازي ألس���رته.  واحتل هاش���تاج “حمدي قندي���ل” صدارة 
ترين���دات موق���ع “تويتر” بعدما أعلن األربع���اء الماضي وفاته ومن ضمن التعليقات التي ش���ارك 
به���ا المتفاعل���ون عبر الهاش���تاج، رحم هللا اإلعالم���ي القدير حمدي قنديل، فيم���ا تفاعل آخر “إن 
مات قنديل فلن يموت صوته”. ونش���رت منصات التواصل االجتماعي نعي كبير ل”قنديل”، من 

سياسيين وإعالميين مصريين وعرب.

وق���ال الكاتب العرب���ي عبد الب���اري عطوان عبر 
“تويتر”: “فجعنا بوف���اة اإلعالمي العربي الكبير 
الوطني���ة  ف���ي  نموذج���ا  كان  قندي���ل،  حم���دي 
والخل���ق الرفي���ع واألدب الج���م بوفات���ه.. فقدنا 
علما ومدرس���ة تالميذها ف���ي كل العالم العربي 
كان قلمه رصاصا في صدور أعداء األمة رحمه 

هللا، وتعازينا ألسرته والفنانة نجالء فتحي”.
هذا وتوفى اإلعالمي المصري الكبير بعد صراع 
م���ع المرض، ع���ن عمر يناهز 82 عام���ا، وقنديل، 
من مواليد 1936، ومتزوج من الفنانة المصرية 
الكبيرة نجالء فتحي. وكان ل”قنديل” حضورا 
إعالميا الفت���ا وكان برنامجه “رئي���س التحرير” 
ل���ه ش���عبية كبي���رة، ال س���يما ببعديه���ا العرب���ي 

والسياس���ي، قب���ل أن يتوق���ف ويع���ود مج���ددا 
للظه���ور ف���ي برنام���ج “قل���م رص���اص”، بروح���ه 
النقدي���ة، لس���نوات ع���دة قبل أن يتوق���ف أيضا، 
وف���ق معلوم���ات أودرتها تقاري���ر محلية. وظهر 
قنديل متحدثا باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”، 
والت���ي كان أحد مؤسس���يها البارزين السياس���ي 
المص���ري الب���ارز، محم���د البرداع���ي، ف���ي الع���ام 
2010، وه���ي جبه���ة س���اهمت بش���كل الفت في 
التوجه نحو ثورة شعبية في عام 2011، والتي 
أطاحت بالرئيس األس���بق حس���ني مب���ارك، بعد 
نح���و 30 عاما من حكمه. وف���ي مايو2013، فاز 
قنديل بجائزة “ش���خصية العام اإلعالمية” التي 

تمنحها جائزة الصحافة العربية الشهيرة.
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حمدي قنديل
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عشق الخط العربي منذ صغر سنه، وكبر على حبه للخط، هو الشاب السيد مرتضى الساكن 
الذي لم يكن يرى الخط هواية بل شغف يجعله يستمر على هذه الحياة وهذا ما جعله على 
م���ا ه���و عليه اآلن من ش���هرة ونجاح وتميز ومح���ط اهتمام للجميع، فهو فخ���ر لكل بحريني 

يريد أن يتميز وينجح ويحتذى به.

• كيف هي بدايتك مع الخط العربي  «
وكيف ساهمت في جعلك معروفًا 

بهذه المهنة؟

بداي���ًة أحبب���ت الخ���ط العرب���ي م���ن الص���ف 
الس���ادس االبتدائ���ي، وكان وال���دي خطاط���ا 
وم���ن صغ���ري كن���ُت أرى والدي وأقل���ده فهو 
م���ن حببني ف���ي الخط، وبدأُت ف���ي المرحلة 
ف���ي  ودرس���ت  كهواي���ة  أمارس���ُه  الثانوي���ة 
جامعة القّديس يوس���ف في لبنان، وحصلت 
عل���ى بكالوريوس في التربي���ة وعلم النفس، 
وماجس���تير في أدب وتاري���خ الخط العربي، 
الجامعي���ة  المرحل���ة  م���ن  االنته���اء  وبع���د 

أصبحت أمارسه كمدخل رزق لي.

• هل موهبتك هي التي جعلتك  «
بارعا في الخط العربي أم ممارستك؟

ه���ي ملكة كانت لدي تس���هل تعلم���ي والملكة 
تك���ون ملكة رباني���ة فتطوعها مع الممارس���ة 
فدون الممارس���ة لن تكون خطاطا ولن تنجز 
أي مهمة فنية أو تبدع وتطور نفس���ك سواء 

في الخط أو أي حرفة يدوية.

• ما الدافع الذي جعلك تستمر؟ «

حب���ي للخط واألبجدي���ة العربي���ة وحضارتنا 
وخاص���ًة نح���ُن في البحرين نحت���اج أن ُنعيد 
الحض���ارة المندثرة والكمبيوت���ر كان له دورا 

كبيرا ف���ي انطماس حرفة الخ���ط العربي، 
ف���ي  وأش���ارك  أظهره���ا  أن  فأحبب���ت 
مع���ارض ومنتدي���ات وأن أظه���ر للجميع 

أن الزالت الحرفة موجودة.

• ما المعارض والفعاليات التي  «
شاركت فيها بأعمالك في الخط 

العربي؟

ش���اركت ف���ي مع���رض الكت���اب الدول���ي في 
البحري���ن ل���وزارة الثقاف���ة، ومرك���ز الفن���ون 

ومهرج���ان  والمتح���ف،  الثقاف���ة  ل���وزارة 
تراثن���ا لهيئ���ة الس���ياحة، وقدمت عدة 

العاصم���ة  مرك���ز  ف���ي  عم���ل  ورش 

ومرك���ز المنامة ومركز الجس���رة ومراكز عدة 
اجتماعي���ة ومعظ���م ن���وادي البحرين وبعض 

المدارس الحكومية.

• متى أول دورة أقمتها وما كان  «
انطباعك عنها وهل كانت ناجحة؟

كانت في مركز الفنون في المتحف، العدد لم 
يكن متوقعا أبدًا كان العدد محصور على 15 
ش���خصا وحضر فيما بعد 35 شخصا فالمكان 
ل���م يكن يس���ع الجمه���ور، فالحض���ور أعطاني 
دافع وثقة، والكل أعجب وأثنى على الدورة.

• ما الصعوبات التي تواجهك أثناء  «
تقديم الدورات؟

كثرة العدد غير المتوقع، فمن الصعب إعطاء 
كل شخص حقه.

• هل لديك مثال وجهة نظرك  «
السابقة على أن أعمالك الفنية تحتاج 

إلى الدعم؟

نع���م، الزلن���ا نحت���اج إل���ى الدعم الم���ادي مثل 
البحري���ن  المع���ارض داخ���ل وخ���ارج  إقام���ة 
والدع���م المعنوي أيض���ًا، ولك���ن اآلن ُحظيت 
بدعم لم أكن أمتلكه سابقًا وأصبح لي مكاني 

وهو  المكان الذي أعمل الخاص 
اآلن  فيه 
مح���ل  “
حرفنا” 

األمني���ة  وال���ذي حق���ق  والمش���روع فكرت���ي 
وأوج���د الفك���رة الش���يخ خال���د بن حم���ود آل 
خليف���ة ه���و ال���ذي أعطان���ي الدفع���ة واألم���ل 
وأصبح المكان يجمع الحرفيين البحرينيين 

بمختلف مجاالتهم.

• ما الخط المفضل لديك وما هو  «
الخط الذي تسعى إلتقانه؟

الخ���ط المفض���ل ل���دي ه���و الخ���ط الديوان���ي 
وأسعى إلتقان خط التاج.

• ما أكثر طلبات الخط العربي الذي  «
تأتيك؟

الخ���ط الديوان���ي ألن هو خط م���رن وحيوي 
)خ���ط  علي���ه  ويطل���ق  فائق���ة  جمالي���ة  ول���ه 

المناسبات أو الخط الهمايوني(.

• هل وسائل التواصل  «
االجتماعي ساهمت في انتشارك، 

وكيف كان ذلك؟

نعم، س���اهمت في انتشاري بش���كل كبير في 
ins� )وول الخلي���ج وغيرها خصوص���ًا موقع 

.)tagram

• ما رأيك بالشباب البحرينيين الذين  «
يمتلكون هذا الفن؟

ش���بابنا البحرينيي���ن الخطاطي���ن م���ن أفضل 
شباب الخليج فهم مجتهدين فيخطون على 
أصول القاعدة مثل مدرسة بغدادي أو سبتي 
أو أوزجاي ويمارسون جميع الخطوط وعلى 
رأسهم أس���تاذنا )سلمان أكبر( الذي له الفضل 

في احتواء الخطاطين البحرينيين.

• ما نصائحك للمبتدئين في الخط  «
العربي؟

نصيحت���ي ل���كل مبتدأ ب���أن الخط ه���و جمال 
النفس وعلى من يريد التعلم أن يتعلم الصبر 
ويجب ممارسته بشكل يومي وال يكل ويمل 

منه.

• ما الشهادات والتكريمات التي  «
أسهمت في انتشارك؟

حصل���ت عل���ى ش���هادات م���ن هيئة الس���ياحة 
والثقاف���ة ومقاب���الت ف���ي تلفزي���ون البحرين 
ومقابالت في جريدة األيام والوسط آنذاك.

• كيف ترى مستواك اإلبداعي في  «
الخط العربي؟

الزل���ت أحت���اج إل���ى تط���ور وتعل���م أكث���ر، ألن 
العلم بحر ال ينضب.

• هل ترى ضرورة تميز “مدرسة خط  «
خاصة” بالخطاطين البحرينيين؟

نمتل���ك رابط���ة خطاطي���ن وه���و مرك���ز الف���ن 
المعاصر في الجفير، يحوي جميع الخطاطين 
ونجتمع يوم في األس���بوع نتناقش ونتدرب 
على بعض الحروفيات والخطوط مع تنسيق 
ورش ونستقبل أشخاص من خارج المملكة.

س���نوية  جائ���زة  إيج���اد  ف���ي  تطم���ح  ه���ل   •

للخطاطين في البحرين؟
أتمن���ى ذل���ك بش���دة وتك���ون الجائ���زة فرصة 

ذهبية لكل خطاط.

• ما طموحاتك للمستقبل؟ «

أنف���رد بم���كان خاص لي وأمث���ل البحرين في 
جميع المناس���بات الداخلي���ة والخارجية وأن 
أرف���ع علم البحرين في جمي���ع المحافل الذي 

أشارك فيها.
شكر:

أشكر هيئة السياحة على منحها مكانا خاصا 
لي وعلى رأس���هم الش���يخ خالد ب���ن حمود آل 
خليفة الذي ساهم في دعم موهبتي وصقلها 

محليًا وإيجاد محل لي.

لقاء طالبة اإلعالم هدى ناصر حماد 
جامعة البحرين

طارق البحار

الخطاط الساكن: مشروع محل “حرفنا” هو فكرتي
ال���ش���ب���اب ال��ب��ح��ري��ن��ي األف����ض����ل ف����ي ال��خ��ل��ي��ج
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أطول شريط لمكافحة السرطان بالبحرين

تجم���ع أكثر من 2100 مش���ارك م���ن مختلف 
الجنس���يات واألعم���ار واألل���وان والثقاف���ات 
واألدي���ان لتش���كيل أط���ول ش���ريط بش���ري 
وردي ف���ي مملك���ة البحرين، وذل���ك في آخر 
حمل���ة وفعالي���ة يت���م تنظيمه���ا تضامن���ا م���ع 
حمل���ة مكافحة الس���رطان 2018، بمش���اركة 
العدي���د م���ن المؤسس���ات، ومنه���ا مجموع���ة 
اله���ال للرعاية الصحية وجمعي���ة البحرين 
لمكافحة الس���رطان وش���ركة البحرين للنقل 
الع���ام ووزارة الصح���ة، وبحض���ور ع���دد من 
الس���فارات  مختل���ف  م���ن  الدبلوماس���يين 
بمملك���ة  المعتم���دة  واألجنبي���ة  العربي���ة 
البحرين، وعدد من رؤس���اء الشركات وكبار 
المسؤولين بالوزارات وعدد من المتطوعين 
الش���باب.وقال رئيس مجل���س إدارة جمعية 
البحري���ن لمكافح���ة ألس���رطان عبدالرحم���ن 
فخرو، نحث النس���اء على إجراء فحوصات 
س���رطان الثدي في مراحل مبكرة، والتعرف 
عل���ى فحوصات الثدي الذاتية التي تعد في 

غاية األهمية”.

نظ���م مئ���ات م���ن الموظفي���ن والمتعاقدين 
ف���ي ش���ركة جوج���ل بآس���يا إضراب���ا ع���ن 
الخمي���س،  أم���س  وجي���زة  لفت���رة  العم���ل 
وم���ن المتوق���ع أن يح���ذو آالف حذوه���م 
في مكات���ب بجميع أنح���اء العالم في ظل 
ش���كاوى م���ن التمييز على أس���اس الجنس 
الس���لطة  عل���ى  الرقاب���ة  وغي���اب  والع���رق 

التنفيذية في أماكن العمل.
بتحوي���ل  المنظم���ون  بي���ان، طل���ب  وف���ي 
اإلب���اغ ع���ن وقائ���ع التح���رش إل���ى عملية 

أكثر إنصافا.
ول���م يؤث���ر االس���تياء بين موظفي ش���ركة 
ألفابت وعددهم 94 ألفا وعش���رات اآلالف 
من المتعاقدين على أس���هم الشركة بشكل 

ملحوظ.

وتأتي االحتجاجات بعد تقرير  «
نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” 

وجاء فيه أن جوجل قدمت 90 
مليون دوالر ألندي روبين الذي 

كان نائب رئيس الشركة في 2014 
مقابل االستغناء عنه بعد اتهامه 

بالتحرش الجنسي.

إضراب في “غوغل” 
احتجاجا على التحرش قدم���ت ش���ركة الخطوط الجوي���ة اليابانية اعتذارا بعد أن ألق���ي القبض على أحد 

مساعدي طياريها في لندن، حيث ثبت تعاطيه مشروبات كحولية قبل السفر على 
متن رحلة بين العاصمة البريطانية وطوكيو.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن مساعد 
الطي���ار اعتق���ل ي���وم األح���د، بس���بب انته���اك 

قانون الطيران البريطاني.
وافتض���ح أم���ر مس���اعد الطيار عندما اش���تم 
س���ائق حافلة طاقم الطائرة في مطار هيثرو 

رائحة الكحول وأبلغ الشرطة.
وقالت الخط���وط اليابانية إن الرحلة تأجلت 

ألكثر من ساعة، واستلزم تشغيلها بالطيارين 
االحتياطيين.

ويأت���ي ه���ذا الح���ادث بع���د ي���وم م���ن اعتذار 
ش���ركة طيران “كل الياب���ان”، عن تأخرها في 
5 رح���ات جوية بع���د اعتال صح���ة الطيار 
بس���بب تناول���ه الش���راب بكث���ره ف���ي الليل���ة 

السابقة.

أص���درت الس���لطات الكويتي���ة حكم���ا بالس���جن على س���يدة كويتية لمدة ش���هر مع 
الشغل والنفاذ؛ لقيامها بسب أحد أبنائها أثناء مساعدتها له على مراجعة دروسه.

ووفق���ا لصحيف���ة “ع���كاظ”، تق���دم رجل 
بش���كوى ضد زوجت���ه بعد أن قالت ألحد 

أبنائها “ادرس يا حمار”.
وقال محامي المدعي للمحكمة: “أركان 
الجريم���ة بح���ق المتهم���ة مؤي���دة بأدل���ة 
اإلثبات، ومنها تصوير وتس���جيل فيديو 

لألم وهي تس���يء ألبنائه���ا بألفاظ نابية، 
وكذل���ك تحري���ات المباح���ث التي أكدت 
التهم���ة”. وش���دد المحام���ي عل���ى أهمية 
تطبي���ق القان���ون؛ لمنع كل إس���اءة تجاه 
األبن���اء، حت���ى وإن كانت تلك اإلس���اءة 

من والديهم.

طيار سكير يحرج الخطوط اليابانية

سجن أم وصفت ابنها بالحمار.. ليدرس

تماثيل برونزية في شارع المشاة في مدينة 
هانغتشو في الصين

اضط���ر طاقما طائرتي ركاب تابعتين لش���ركة “ريان إي���ر” إلجراء مناورة 
ف���ي اله���واء؛ لتف���ادي كارث���ة بع���د أن كادت الطائرت���ان تصطدم���ان ف���وق 

إسبانيا، بعدما اقتربتا من بعضهما بشكل مخيف.
وكانت الطائرتان على وش���ك االصطدام ببعضهما بعضا حين دخلتا خط 
السير نفسه على مسافة قريبة، ال يسمح بها خال التحليق في الهواء.

وحلقت الطائرتان قرب بعضهما البعض على مسافة 4 كيلومترات أفقيا، 
و122 مت���را بش���كل عم���ودي، عندما مرت كل منهما فوق األخرى ش���مالي 

إسبانيا ظهر الثاني من أكتوبر الماضي.
وتقض���ي خدم���ات الحركة الجوية أن تكون المس���افة بي���ن الطائرات في 
الج���و أكب���ر من ذلك بكثير لمنع التصادم، الس���يما عندم���ا تكون الطائرات 

ذات حجم كبير وسرعات عالية.

وقالت تقرير تمهيدي صادر عن لجنة التحقيق في الحوادث  «
والطائرات المدنية اإلسبانية، إنه بمجرد أن صدرت إنذارات من 

الطائرين باحتمال وقوع تصادم، قام الطياران بتصحيح اتجاههما، 
ونجاة الجميع من الكارثة.

كارثة وشيكة في الجو

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أقيمت الحملة في ساحة انتظار السيارات في مركز الهالل الطبي  «
متعدد التخصصات بمنطقة العدلية في العاصمة المنامة.  وتأتي 

مبادرة أطول شريط بشري وردي في المملكة؛ بهدف التوعية بسرطان 
الثدي، والتي ترافقت مع حملة توعية متواصلة استمرت شهرا 

كامال، قدم خاللها الفحوصات المجانية لجميع المشاركين بما في 
ذلك فحوصات الدم والسكر والكوليسترول والكلى والكبد بجانب 

االستشارات الطبية المجانية.

“الحملة الوردية”

حب في الزنزانة

تفاع���ل المتابع���ون مع خب���ر بعنوان: 
الس���لطات  الزنزان���ة...  ف���ي  “ح���ب 
الكويتية تس���مح ألول مرة لس���جين 
وس���جينة بعق���د قرانهم���ا”، ليتص���در 
الخب���ر، ال���ذي نش���رته “الب���اد” أمس 
عل���ى حس���ابها ف���ي االنس���تغرام نقا 
ع���ن “القبس” الكويتية، المنش���ورات 
الي���وم.  م���دار  عل���ى  تفاع���ا  األكث���ر 
noora_m_@ ووصفت المستخدمة
بالرومانس���ي،  األم���ر   aldosseri

وتمنت للعروسين مستقبا سعيدا.

أغلق���ت إدارة المعرض الدولي للكتاب 
في الجزائ���ر، أحد األجنح���ة اإليرانية 
بالمع���رض؛ بس���بب مخالفت���ه القان���ون 

الداخلي للمعرض.
وق���ال رئيس لجنة الق���راءة والمتابعة 
ل���دى وزارة الثقاف���ة، جم���ال فوغال���ي 
إن “ه���ذا الغل���ق ج���اء عق���ب الوق���وف 
على عرض عناوين تم التحفظ عليها 
س���ابقا م���ن ط���رف مصالح الجم���ارك”. 

بحسب وكالة األنباء الجزائرية.
ووفق���ا للوكال���ة، فق���د قامت س���لطات 
الجمارك ب� “حج���ز هذه الكتب الدينية 
مح���ل التحف���ظ قص���د عرضه���ا عل���ى 
لجنة مختصة لوزارة الشؤون الدينية 
الت���ي تق���وم بمتابع���ة الكت���ب الدينية” 

في المعرض.

وتشارك إيران، بعدة دور نشر، في  «
النسخة 23 من المعرض الدولي 

للكتاب الذي تستمر فعالياته 
حتى 10 نوفمبر الجاري.

بدأت وزارة الصحة الفرنسية تحقيقا 
والدة  بش���أن  الب���اد  مس���توى  عل���ى 
أطف���ال في بع���ض المناط���ق من دون 
أي���د أو أذرع، وذل���ك بع���د اإلب���اغ عن 

حاالت جديدة هذا األسبوع.
إنه���ا  العام���ة  الصح���ة  هيئ���ة  وقال���ت 
حددت 11 حال���ة جديدة لرضع ولدوا 
بعي���وب ف���ي األط���راف، كما ت���م رصد 

والدة 7 أطفال بعيوب خلقية.
وأث���ارت التقارير القلق لدى مس���ؤولي 
الصحة العامة في فرنسا من أن يكون 
ذل���ك ناجم���ا عن تل���وث في الغ���ذاء أو 

الماء أو الهواء.

ونقلت رويترز عن وزير الصحفة  «
الفرنسية، أنييس بوزين “أريد أن 
أعرف وأعتقد أن فرنسا كلها تريد 
أن تعرف.. قد يكون عامال بيئيا.. 

قد يكون ذلك بسبب ما تأكله، أو 
تشربه، أو تتنفسه تلك النساء”.

إغالق جناح إيراني 
بمعرض الجزائر 

للكتاب

أطفــال بال أطـــراف 
يثـيــــرون ذعــــر 

فرنـســا
غي���ب الم���وت ليل الخميس اإلعالمي المصري حمدي قنديل عن عمر ناهز 82 عاما 
بع���د ص���راع مع الم���رض، وفقما نقلت وس���ائل إعالم مصرية عن ش���قيقه المحامي 

عاصم قنديل.

اش���تهر قنديل بتقديم برامج تلفزيونية 
السياس���ية  األوض���اع  وترص���د  تحل���ل 
واالجتماعي���ة العربي���ة كان م���ن أبرزه���ا 
“رئيس التحرير” الذي قدمه على شاشة 
التلفزيون المصري، و”قلم رصاص” الذي 

قدمه على شاشة تلفزيون دبي.

قندي���ل  ف���از   2013 الع���ام  ماي���و  وف���ي 
بجائزة “ش���خصية العام اإلعامية” التي 

تمنحها جائزة الصحافة العربية.
وتقلد العديد من المراكز المهمة كرئيس 
التح���اد إذاعات ال���دول العربية، وكمدير 

لإلعام في منظمة اليونيسكو.

وفاة اإلعالمي المصري حمدي قنديل

أعلنت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، أنها أوقفت طرح ألبوم الفنانة 
المصرية شيرين عبدالوهاب الجديد في األسواق. وأكدت الهيئة في بيان، أن قرار 

منع طرح ألبوم “نساي” للفنانة شيرين، جاء عقب “مخالفات جسيمة” ارتكبتها 
الشركة المنتجة للعمل “نجوم ريكوردز”، إضافة إلى شركات توزيع األلبوم. وأضاف 

البيان أن “الشركات المنتجة لم تحصل على الموافقات والتراخيص الازمة من 
اإلدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالعرض العام”. ن مقدم برنامج “قلم رصاص” سيرته الذاتية في كتاب بعنوان )عشت  « دوَّ

مرتين( الذي صدر بالقاهرة في 2014.
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