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�أهل البحرين يتمتعون بالوعي ونفتخر بهم جميعا ...جاللة امللك:

�سموه �أحال حتديد موقع مركز البديع ال�صحي �إلى “التخطيط”� ...سمو رئي�س الوزراء:

ال ت�أثري للتدخالت اخلارجية على املجتمع مبادرات ال�ستقطاب املواطنني يف “اخلا�ص”

•جاللة امللك م�ستقبال رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية وعددا من ر�ؤ�ساء امل�آمت

املنامة  -بنا :ا�ستقبل عاهل البالد �صاحب اجلاللة
امللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة ،يف ق��ص�ر ال�صافرية
�أم�س ،رئي�س جمل�س الأوق���اف اجلعفرية ال�شيخ حم�سن
�آل ع�صف���ور ،وع���ددا من ر�ؤ�ساء امل����آمت ،وذلك لل�سالم
عل���ى جاللته مبنا�سب���ة انته���اء مو�سم عا�ش���وراء ،و�أكد
جاللة املل���ك �أن �أهل البحرين الك���رام على وعي وفهم
وحمل الثق���ة ،و�أننا نفتخر بهم جميع���ا ،وهذا ما عهدنا

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء بح�ضور �سمو ويل العهد

�سنوات طويلة ،وهذه املحبة والتكاتف التي
ٍ
منهم منذ
التدخالت اخلارجية
ِ
جتمعه���م هي مو�ضع التقدير� ،أم���ا
فلي�س له���ا ت�أثري عندنا ،فاهلل �سبحان���ه وتعالى يحمي
البحرين دائم���ا ،وجميع �شع���وب ودولِ العامل تكن كل
املحب���ة والتقدي���ر للبحرين ول�شعبها مل���ا يت�سم به من
خل���ق رفيعة ،ف�أه���ل البحرين ال يكن���ون لأحد �أال
2
املحبة واخلري.

اقتصاد البالد
�إجناز درا�سة تكنولوجيا “الثورة
ال�صناعية الرابعة” نهاية العام

10

بالدنا

املنام���ة  -بنا :تر�أ�س رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة ،وبح�ض���ور ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأمري �سلم���ان بن حم���د �آل خليفة ،اجلل�س���ة االعتيادية
الأ�سبوعي���ة ملجل�س الوزراء وذلك بق��ص�ر الق�ضيبية �أم�س ،وعقب
اجلل�س���ة �أدلى الأمني العام ملجل�س الوزراء يا�رس النا�رص بالت�رصيح
الت���ايل� :أحال �صاح���ب ال�سمو امللكي رئي�س ال���وزراء �إلى اللجنة

العلي���ا للتخطيط العم���راين برئا�سة �صاحب ال�سم���و امللكي ويل
العه���د نائب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
حتديد موق���ع املركز ال�صحي اجلديد يف البدي���ع؛ متهيدا التخاذ
الإج���راءات الفنية والإدارية الالزمة لإن�ش���اء املركز املذكور� .إلى
ذل���ك وجه �صاح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء �إل���ى موا�صلة
ط���رح مزيد من املب���ادرات التي ت�شجع عل���ى ا�ستقطاب
4
املواطنني بوظائف الئقة يف القطاع اخلا�ص.

“االت�صاالت” :طرح اجليل اخلام�س عقب املعايري الدولية
املحرر االقت�صادي

 40وكالة �سفر �أملانية جتولت يف خمتلف
مناطق البحرين

20

مسافات البالد
“البحرين للثقافة والآثار” تعلن
عن جائزة املحرق للفيلم الق�صري
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البالد سبورت
يف دوري زين لـ “ال�سلة” :املنامة ينت�صر
على النجمة والرفاع يجتاز �سرتة
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�أف���اد القائ���م ب�أعمال املدير الع���ام لهيئة تنظي���م االت�صاالت ال�شي���خ نا�رص بن
حمم���د �آل خليفة �أن البحرين على ا�ستعداد لط���رح ترددات اجليل اخلام�س لل�رشكات،
و�أن الهيئ���ة بانتظار اعتم���اد املعايري الدولية من جانب االحت���اد الدويل لالت�صاالت
ال���ذي يتوقع �أن يتم خالل ه���ذا العام .جاء ذلك لدى انطالق �أعم���ال امل�ؤمتر ال�سنوي
ال�ساد����س ع�رش لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت وتقنية املعلومات� ،أم�س،
حيث ترت�أ�س هيئة تنظيم االت�صاالت البحرينية امل�ؤمتر الذي �سي�ستمر �إلى � 4أكتوبر
اجلاري.ورك���زت ور�ش العمل التي تنظمها ال�شبكة العربية لالت�صاالت ،على الق�ضية
الراهنة املتمثلة يف التخاط���ب بني الآالت ( )M2Mو�إنرتنت الأ�شياء ( )IoTبهدف
تعزي���ز التع���اون بني الدول العربية م���ن خالل عقد �سل�سلة ور�ش عم���ل ب�إدارة خرباء
ورواد بارزي���ن يف قط���اع االت�صاالت م���ع االنتقال �إل���ى التحليل املعم���ق للموا�ضيع
اخلا�صة باملعاي�ي�ر الدولية للتخاطب بني الآالت و�إنرتن���ت الأ�شياء ،والطريقة التي
ت�ؤثر بها على م�ستقبل قطاع االت�صاالت.
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•ال�شيخ نا�رص بن حممد

(ت�صوير :خليل �إبراهيم)

خط الأنابيب البحريني ال�سعودي جاهز والت�شغيل بعد االختبارات
علي الفردان من املنامة

�إح�صائية “:”$

 766ناخبا �أجنبيا ببلدي
اجلنوبية و�أغلبهم بالزالق
•جمموعة بطاقات وجمموعة طلبات

8 6

�أف���اد وزير النفط ال�شيخ حممد بن خليفة �آل
خليف���ة �أن خط �أنابيب النفط الذي يربط بني كل
من البحرين وال�سعودية اكتمل و�أنه يخ�ضع حاليًّا
ملرحل���ة االختبارات ،مو�ضحا �أن���ه �سيتم ت�شغيله
خط الأنابيب فور االنتهاء من املرحلة التجريبية.
من جان���ب �آخر� ،أو�ضح وزير النفط �أن م�رشوع
ت�شيي���د خزانات وقود جدي���دة للطائرات يف حرم
مطار البحرين ال���دويل ت�سري بالوترية املطلوبة،
و�أن نح���و  % 70من امل�رشوع قد �أُجنز ،متوقعا �أن
ي�ستكمل امل�رشوع بنهاية العام .2019
م���ن جان���ب �آخ���ر� ،أو�ض���ح وزي���ر النف���ط
ال�صحافي�ي�ن �أن م��ش�روع ت�شيي���د خزان���ات وقود
جديدة للطائرات يف حرم مط���ار البحرين الدويل
ت�س�ي�ر بالوت�ي�رة املطلوب���ة و�أن نح���و  % 70من

•وزير النفط يتفقد �أحد �أجنحة املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر

امل��ش�روع ق���د �أُجن���ز .وتوق���ع الوزي���ر �أن يكتمل
امل��ش�روع بنهاية الع���ام  .2019ي�ش���ار �إلى �أنه يف
ه���ذا الع���ام (� )2019ستجه���ز املرحل���ة الأول���ى

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو

م���ن حتديث املطار ال���ذي �سي�ستوعب قرابة 14
مليون م�سافر بالتزامن مع زيادة �أ�سطول طريان
اخلليج وزيادة املبيعات.
9
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ا�ستقبل رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية وعددا من ر�ؤ�ساء امل�آمت ...جاللة امللك:

�أهل البحرين الكرام يتمتعون بالوعي ونفتخر بهم جميعا
وال������ت������دخ���ل��ات اخل�����ارج�����ي�����ة ال ت�������أث���ي��ر ل��ه��ا
جم���ت���م���ع امل����م����ل����ك����ة م���ت���ح�����ض�ر
ِ

•جاللة امللك م�ستقبال رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية وعددا من ر�ؤ�ساء امل�آمت

املنامة  -بنا :ا�ستقبل عاهل البالد �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة يف ق�رص ال�صافرية �أم�س،
رئي�����س جمل�����س الأوقاف اجلعفري����ة ال�شي����خ حم�سن �آل
ع�صف����ور ،وعددا من ر�ؤ�ساء امل�����آمت ،وذلك لل�سالم على
جاللته مبنا�سبة انتهاء مو�سم عا�شوراء ،حيث رفعوا �إلى
املقام ال�سامي �أ�صدق م�شاعر الوفاء والإخال�ص والوالء،
معربني ع����ن عمي����ق ال�شكر وبال����غ االمتن����ان والتقدير
والعرفان �إلى جاللته عل����ى توجيهاته ال�سامية ملختلف
الأجهزة احلكومية لتقدمي كافة اخلدمات والت�سهيالت
خالل هذه املنا�سبة.
وق����د رحب �صاحب اجلاللة املل����ك باجلميع ،وقال:
�إن هذه املنا�سبة هي منا�سبة جليلة ومنا�سبة خري .وقال
جاللته �إنن����ا حر�صنا على توف��ي�ر كل الإمكانيات ب�شكل
جيد ،و�إذا كان هناك �أي خلل ب�سيط فعلى ر�ؤ�ساء امل�آمت
�أن يعملوا على تفاديه.
و�أ�ض����اف جالل����ة املل����ك �أن الأم����ور وهلل احلمد على
�أح�س����ن وج����ه و�أن �أهل البحرين الك����رام على وعي وفهم
وحم����ل الثقة ،و�أنن����ا نفتخر بهم جميع����ا ،وهذا ما عهدنا
منه����م منذ �سنواتٍ طويلة ،وهذه املحبة والتكاتف التي
جتمعهم هي مو�ض����ع التقدير� ،أم����ا التدخالتِ اخلارجية
فلي�����س لها ت�أث��ي�ر عندنا ،فاهلل �سبحان����ه وتعالى يحمي
البحري����ن دائم����ا ً ،وجميع �شع����وب ودولِ العامل تكن كل
املحب����ة والتقدير للبحري����ن ول�شعبها مل����ا يت�سم به من
خل����ق رفيعة ،ف�أه����ل البحرين ال يكنون لأح����د �أال املحبة

واخل��ي�ر .معربا جاللت����ه عن تقدي����ره ملو�س����م عا�شوراء
متطلعا ملا هو �أف�ضل ملا فيه خري للجميع.
و�أكد جاللته ان البحري����ن منذ القدم �أر�ض ال�شعب
الواح����د الك����رمي الأ�صي����ل معرب����ا جاللت����ه ع����ن ال�شك����ر
والتقدي����ر ل����كل ال����وزارات وامل�ؤ�س�س����ات املعنية ،ويف
مقدمته����ا وزارة الداخلية ب�إداراتها كافة ،على ما بذلته
من جه����و ٍد رفيعة امل�ستوى وتقدميها لكل الت�سهيالت
واخلدم����ات الأمني����ة واملجتمعي����ة الهادفة حلف����ظ �أمن
املواطنني واملقيمني.
و�أ�ش����ار جاللت����ه �إل����ى �أن البحري����ن متي����زت ع��ب�ر
تاريخه����ا العري����ق باحت�ضانه����ا ملجتمع متح���ض�ر ير�سخ
مب����ادئ التعددية الدينية والت�سام����ح والت�آخي والعي�ش
امل�شرتك ،م�ؤكدا �أن احلفاظ على مثل هذه امل�ستويات
الرحبة من احلري����ة الدينية هي م�س�ؤولية م�شرتكة يجب
على اجلميع احلفاظ عليها.
بعد ذلك �ألقى ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور كلمة قال
فيها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم����د هلل رب العامل��ي�ن وال�ص��ل�اة وال�س��ل�ام على
�أ���ش�رف الأنبي����اء واملر�سل��ي�ن حبيبن����ا امل�صطفى الأمني
وعرتته الطيبني الطاهري����ن و�صحابته املنتجبني ومن
تبعهم ب�إح�سان �إلى قيام يوم الدين.
ح���ض�رة �صاحب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى

�أ�صحاب ال�سمو واملعايل الأخوة الأعزاء احل�ضور
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
�صاحب اجلاللة،،
يطي����ب يل بالأ�صال����ة ع����ن نف�س����ي ونياب����ة ع����ن
جمي����ع �أع�ض����اء جمل�����س الأوق����اف اجلعفري����ة وموظفي
الإدارة ومنت�سبيه����ا ور�ؤ�س����اء �إدارات امل�آمت واملواكب
وامل�ضائف احل�سينية يف مملك����ة البحرين� ،أن نرفع �إلى
مق����ام جاللتكم ال�سامي �أ�سمى �آي����ات التقدير واالمتنان
وال�شك����ر والعرفان على ما تولون����ه جاللتكم  -حفظكم
اهلل  -من رعاية واهتمام مبرا�سيم �إحياء ذكرى عا�شوراء
ال�سنوية يف مملكتنا الغالية يف �إطار من الوحدة الوطنية
والتعاي�ش ويف ظل روح الأ�رسة الواحدة.
كما ننتهز هذه الفر�صة لنثمن امل�ضامني العظيمة
الت����ي ت�ضمنه����ا اخلط����اب امللك����ي ال�سام����ي جلاللتكم،
وال����ذي يعك�س ما تتمتعون ب����ه ـ حفظكم اهلل ـ من حكمة
عالي����ة و�إرادة �صلب����ة لقي����ادة �سفين����ة الوط����ن بكفاءة
واقتدار وجتاوز التحديات كافة ،ب�سعة ال�صدر والتحلي
بالأخالق الإ�سالمية ال�سمحة وال�شيم العربية الأ�صيلة.
ولق����د بعث����ت الكلم����ة ال�سامي����ة جلاللتك����م ب�شائر
الفرح����ة واالرتي����اح ل����دى عموم �شع����ب البحري����ن ،و�أنه
لي�س غريبا على جاللتكم هذه اللفتة الكرمية ال�سامية،
فلطامل����ا �أكدمت مرارا وتك����رارا عل����ى �أن حتظى �شعائر
ي����وم عا�ش����وراء ومرا�س����م �إحيائها يف كل ع����ام بالتقدير
واالح��ت�رام ،وهي خ�صو�صية تاريخي����ة كانت تنفرد بها

مملك����ة البحرين بني ال����دول الإ�سالمية وم����ا زالت حتى
يومنا هذا و�ستبقى كذلك �إن �شاء اهلل تعالى.
وال غرو يف ذلك ،فنهج جاللتكم هو امتداد ل�شمائل
�أجدادكم ح����كام �آل خليفة الكرام كابرا عن كابر ،ولي�س
�أدل م����ن ذل����ك عل����ى ا�ستح�ضارك����م لو�صي����ة والدك����م
املغف����ور له ب�����إذن اهلل تعال����ى �صاحب العظم����ة ال�شيخ
عي�س����ى بن �سلم����ان �آل خليفة  -رحم����ه اهلل  -يف رعاية
حق����وق البالد والعب����اد ،وما ت�ضمنته من مع����انٍ �إن�سانية
نبيلة وحقوقية راقي����ة يف العدالة والإن�صاف والت�سامح
وجمع الكلمة.
كم����ا ن�شاط����ر جاللتك����م التوجي����ه ال�سام����ي لأهمية
احلف����اظ عل����ى قد�سية ه����ذه املنا�سب����ات الدينية التي
يزخر بها تاريخ مملكتنا العريق وخ�صو�صيتها الدينية
وم����ا تر�سخ����ه م����ن قي����م خ��ي�رة مثالي����ة ومع����ان �سامية
و���ض�رورة ا�ستثمارها لتوثيق عرى الإخاء بني جميع �أبناء
مملكة البحرين حت����ت راية وحدته����م الوطنية وقيمهم
الإ�سالمية ،م�شددين عل����ى �رضورة جتنب تكرار ما حدث
م����ن جت����اوز �أثيم من فئة �ش����اذة مغرر به����ا مدعومة من
جه����ات م�شبوهة م����ن اخلارج ته����دف للإ���ض�رار بالوحدة
الوطنية وتالحم ال�شعب حول مليكهم ،والتي كان وعي
�شعب البحري����ن لها باملر�صاد و�سيظل احلار�س الأمني
لإف�شال كل ما يحاك ويدبر �ضده و�ضد قيادته.
كم����ا نثم����ن عالي����ا ً توجيه����ات جاللتك����م الدائم����ة
ومتابعتكم ال�شخ�صية ل�ش�����ؤون املو�سم كافة ،منوهني

باجلهود الكبرية وامل�ساع����ي الطيبة واخلدمات اجلليلة
املقدمة م����ن كافة وزارات الدول����ة وم�ؤ�س�ساتها .وعلى
الأخ�����ص جه����ود وزارة الداخلية ب�إداراته����ا كافة لإجناح
هذه املنا�سبة ب�إ�رشاف مبا���ش�ر من وزير الداخلية الفريق
الركن ال�شيخ را�شد ب����ن عبداهلل �آل خليفة ،لب�سط �أجواء
الأمن وت�أمني ح�ضور امل�شاركني يف �إحياء هذه املنا�سبة
و�إجناح مبادرة النقل اجلماعي املجاين للمعزين وغريها.
�صاحب اجلاللة،،
�إن �إدارة الأوق����اف اجلعفري����ة ب����د�أت ا�ستعداداتها
املبكرة لتنظيم مو�سم عا�شوراء لعام 1440هـ املوافق
2018م ،حي����ث و�ضعت خط����ة متكامل����ة ل�ضمان جناح
ه����ذا املو�سم و�إحيائ����ه على �أكمل وج����ه ،وعقدت للمرة
الأول����ى اجتماعات مركزي����ة تن�سيقية م����ع جميع امل�آمت
واحل�سيني����ات واملواك����ب وهيئات الع����زاء وامل�ضائف
احل�سينية م����ن جميع مناطق مملك����ة البحرين ،مب�شاركة
ممثلي جميع اجلهات احلكومية ذات ال�صلة ،كما قامت
بتطوي����ر منظومة متكاملة من اخلدم����ات تغطي ما يربو
ع����ن  600م�����أمت و 135موكب����ا و 15هيئة ع����زاء مركزية
و 750م�ضيفا.
وختام����ا ً ال ي�سعنا �إال �أن ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن
ميتع جاللتكم مبوفور ال�صح����ة وال�سعادة وطول العمر.
راج��ي�ن من اهلل �أن يعود ه����ذه املنا�سبات على جاللتكم
وعل����ى �شعب البحرين الكرمي بالعزة واملنعة .ودمتم يا
�صاحب اجلاللة بعون اهلل �ساملني حمفوظني.

جاللته ت�سلم ر�سالة من ال�سي�سي حل�ضور منتدى �شباب العامل ب�رشم ال�شيخ

العاهل ي�شيد بتميز العالقات الوثيقة مع م�رص ال�شقيقة

•جاللة امللك م�ستقبال �سفرية جمهورية م�رص العربية لدى اململكة

املنام���ة  -بنا :ت�سل���م عاهل الب�ل�اد �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ر�سالة خطية من رئي�س
جمهورية م��ص�ر العربي���ة عبدالفتاح ال�سي�س���ي ،تت�ضمن
دع���وة جاللته حل�ض���ور منت���دى �شباب الع���امل يف ن�سخته
الثانية الذي ت�ست�ضيفه جمهورية م�رص ال�شقيقة يف مدينة

��ش�رم ال�شيخ خالل �شهر نوفم�ب�ر املقبل� .سلمت الر�سالة
جلاللة امللك �سفرية جمهورية م�رص العربية لدى اململكة
�سه���ى �إبراهيم حمم���د رفعت خالل ا�ستقب���ال جاللته لها
يف ق��ص�ر ال�صافري���ة �أم����س .و�أع���رب �صاح���ب اجلاللة عن
�شك���ره وتقديره على هذه الدعوة الكرمية ،م�شيدا بتميز

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

العالق���ات الأخوي���ة الوثيق���ة الت���ي جتمع ب�ي�ن البلدين
وال�شعب�ي�ن ال�شقيقني وم���ا ي�شهده التع���اون امل�شرتك
من تطور م�ستم���ر يف املجاالت املختلف���ة .و�أ�شاد جاللته
بال���دور احل�ض���اري والتاريخ���ي العري���ق جلمهورية م�رص
العربي���ة ال�شقيقة وم�ساهماتها الرائدة يف �إثراء احل�ضارة

الإن�سانية عرب تر�سيخ مبادئ ال�سالم ومد ج�سور ال�صداقة
والتوا�ص���ل واحلوار ب�ي�ن خمتلف ال�شع���وب والثقافات.
و�أكد جاللة امللك الدور احليوي الذي ي�ضطلع به ال�شباب
يف بن���اء نه�ض���ة ال���دول وح�ضاراته���ا وحتقي���ق �أه���داف
تنميتها امل�ستدامة ،منوها ب�أهمية تهيئتهم وت�سليحهم

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

بالعل���م والثقاف���ة واملعرفة؛ ليتمكنوا م���ن �أداء مهامهم
عل���ى الوجه الأكمل ل�ضم���ان تقدم بلدانه���م وازدهارها.
ومتن���ى جاللته لأعم���ال منتدى �شباب الع���امل كل النجاح
والتوفي���ق ،و�أن تتحقق الأهداف املرج���وة منه مبا يخدم
ق�ضايا ال�شباب ويلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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دور مهم للمملكة املتحدة يف ال�سالم الدويل ...جاللة امللك:

تن�سيق وتعاون بحريني بريطاين مثمر ممتد لـ 200عام

املنام����ة  -بن����ا :ا�ستقب����ل عاه����ل البالد
�صاح����ب اجلالل����ة امللك حم����د بن عي�س����ى �آل
خليفة ،يف ق�رص ال�صافرية �أم�س ،وزير الدولة
الربيطاين ل�ش�ؤون �أوروبا والأمريكتني ال�سري
�أل����ن دنك����ن ،وال�سري جيفري تانت����وم ،وذلك
لل�سالم على جاللته مبنا�سبة زيارتها للمملكة.
وقد رح����ب العاه����ل بال�سري �أل����ن دنكن
وال�س��ي�ر جيف����ري تانت����وم ،و�أ�شاد مب����ا يربط
مملكة البحرين واململك����ة املتحدة ال�صديقة
من عالق����ات تاريخية وثيق����ة ومتميزة والتي
متت����د لأك��ث�ر م����ن  200ع����ام م����ن التن�سي����ق
والتعاون املثمر يف �شتى املجاالت.
و�أكد جاللت����ه حر�ص اململك����ة امل�ستمر
عل����ى توطي����د وتر�سي����خ عالقاته����ا العريق����ة
م����ع اململك����ة املتح����دة مب����ا يخ����دم امل�صالح
والتطلعات امل�شرتكة للبلدين ويعود باخلري
واملنفعة على ال�شعبني ال�صديقني.
كما �أثنى جالل����ة امللك على الدور املهم

•جاللة امللك م�ستقبال وزير الدولة الربيطاين ل�ش�ؤون �أوروبا والأمريكتني وال�سري جيفري تانتوم

الذي ت�ضطلع ب����ه اململكة املتحدة ال�صديقة
يف �إر�ساء دعائم الأمن والإ�ستقرار يف املنطقة
وتعزيز ال�سالم على امل�ستوى الدويل.
ه����ذا وتقدي����را م����ن �صاح����ب اجلالل����ة
للجهوده املتميزة لل�س��ي�ر جيفري تانتوم يف
تعزي����ز العالق����ات التاريخية ب��ي�ن العائلتني

املالكت��ي�ن ،و�إ�سهامات����ه الكب��ي�رة يف تعزي����ز
روابط ال�صداقة والتعاون بني مملكة البحرين
واململك����ة املتحدة ال�صديقة  ،تف�ضل جاللته
مبنحه و�سام البحرين من الدرجة الأولى.
وق����د �أق����ام �صاحب اجلالل����ة م�أدبة ع�شاء
تكرمي����ا لل�س��ي�ر �ألن دنك����ن وال�س��ي�ر جيفري

تانت����وم .وقد الق����ى ال�سري جيف����ري تانتوم
كلمة قال فيها:
“�أنا �سعي����د جدا وممنت لكم ملنحكم يل
هذا ال�رشف العظيم
اخلا�صي����ة البارزة ه����ي العالقة بني ملك
مملك����ة البحرين جاللة املل����ك حمد بن عي�سى

�آل خليف����ة وملكة اململكة املتح����دة و�إيرلندا
ال�شمالي����ة جالل����ة امللك����ة اليزابي����ث الثانية،
والت����ي م����ن الوا�ض����ح �أنه����ا عالق����ة فري����دة،
تتميز بالدفء والعاطف����ة ال�صادقة ،والتي ال
�أعتقد �أنها تنطب����ق على العديد من عالقاتها
اخلارجية.

لدى ا�ستقبال جاللته عددا من الق�ضاة اجلدد مبحكمة التمييز ...امللك حمد:

م����ن جانبي ،ال�سن����وات الث��ل�اث وع�رشين
املا�ضية جلبت العديد من التجارب اجلميلة،
حبا ً عميقا للبحري����ن والبحرينني ،تعزيزاً لكل
ه����ذا �س�أظ����ل دائم����ا ً معت����زاً ب�صداقتي معك
�سيدي ،كما �س�أظل دائما ً �أعتز برمز ال�صداقة
هذا الذي منحتني �إياه و�شكراً “.

الق�ضاء البحريني متيز عرب تاريخه العريق با�ستقالليته ونزاهته
املنام����ة  -بنا� :أكد عاهل البالد �صاحب
اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى �آل خليفة
حر�صه الدائم على تر�سيخ ا�ستقالل الق�ضاء
ودع����م ال�سلطة الق�ضائي����ة وتوفري الكوادر
امل�ؤهل����ة له����ا ،انطالق����ا م����ن ال����دور املهم
ال����ذي ت�ضطلع ب����ه يف تعزيز مب����ادئ العدل
وامل�ساواة واحلفاظ على احلقوق واحلريات
وتعزيز �أمن املجتمع وا�ستقراره.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ا�ستقب����ال �صاح����ب
اجلالل����ة يف ق���ص�ر ال�صافري����ة �أم�����س رئي�����س
حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ض����اء امل�ست�شار عبداهلل البوعينني الذي
قدم جلاللته عددا من ق�ضاة حمكمة التمييز
اجل����دد الذي����ن �أدوا اليمني القانوني����ة �أمام
جاللته مبنا�سبة �صدور الأمر امللكي ال�سامي
بتعيينهم يف حمكمة التمييز.
ورح����ب جاللت����ه باجلمي����ع ،و�أع����رب عن
تهانيه ومتنياته لهم بالتوفيق وال�سداد يف

•جاللة امللك م�ستقبال عددا من الق�ضاة اجلدد مبحكمة التمييز

�أداء م�س�ؤولياتهم على الوجه الأكمل.
و�أكد جاللته �أن الق�ضاء البحريني متيز
عرب تاريخ����ه العريق با�ستقالليت����ه ونزاهته
وتر�سيخ����ه مب����ادئ احلق والعدال����ة و�سيادة
القان����ون ،م�شي����دا باجله����ود املخل�صة التي
يوايل بذله����ا �أع�ضاء ال�سلط����ة الق�ضائية يف

خمتلف مواقع عملهم.
كم����ا �أك����د جاللت����ه �أن م�س��ي�رة التطوير
والبناء م�ستمرة يف كافة القطاعات؛ لتحقيق
املزي����د من الإجنازات والبن����اء على ما حتقق
من مكت�سبات من �أجل خري البحرين وم�صلحة
�شعبها العزيز.

جاللة امللك يهنئ رئي�س غينيا
املنام���ة  -بن���ا :بع���ث عاهل
الب�ل�اد �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك
حم���د بن عي�سى �آل خليفة ،برقية

تهنئة �إلى رئي�س جمهورية غينيا
�ألف���ا كون���دي ،وذل���ك مبنا�سب���ة
ذك���رى ا�ستق�ل�ال ب�ل�اده� ،أعرب

جاللت���ه فيها عن �أطي���ب تهانيه
ومتنيات���ه ل���ه به���ذه املنا�سب���ة
الوطنية.

وزير الداخلية يهنئ جيفري تانتوم ملنحه لقب “فار�س”

املنام���ة -وزارة الداخلي���ة :ا�ستقبل
وزي���ر الداخلية ال�شيخ را�ش���د بن عبداهلل
�آل خليف���ة� ،أم����س ،وزي���ر الدول���ة ل�ش�ؤون
�أوروب���ا والأمريكت�ي�ن ب���وزارة اخلارجي���ة
الربيطاني���ة ال�سري �آلن دون���كان وال�سري
جيف���ري تانتوم ،وذلك مبنا�سبة زيارتهما
�إلى مملكة البحرين .ويف بداية اللقاء ،عرب
وزي���ر الداخلية عن �سعادت���ه بهذا اللقاء،
حيث هن����أ ال�س�ي�ر تانت���وم بح�صوله على
لقب �سري “فار�س” والذي كرمته به جاللة
امللك���ة �إليزابيث الثانية ال�شهر املا�ضي.
ويتم منح هذا اللقب لل�شخ�صيات املهمة
وامل�ؤثرة التي ت�ساهم يف حتقيق �إجنازات
عاملي���ة كبرية يف خمتل���ف املجاالت .وقد
منح ال�س�ي�ر جيف���ري تانتوم ه���ذا ال�رشف
خلدمت���ه املتميزة وم�ساهمات���ه البارزة يف

•وزير الداخلية م�ستقبال ال�سري �آلن دونكان وال�سري جيفري تانتوم

تطوي���ر العالق���ات ب�ي�ن مملك���ة البحرين
واململك���ة املتح���دة ملدة تزي���د على 20
عام���ا ،عم���ل خالله���ا على دع���م امل�صالح

امل�شرتكة وتعزيز التع���اون بني البلدين
ال�صديق�ي�ن .كم���ا مت يف اللقاء بحث عدد
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

تقوية �أوا�رص التعاون بني “ال�سياحة” و”النقل الربي”
املنام����ة  -هيئ����ة البحري����ن لل�سياح����ة
واملعار�����ض :ا�ستقب����ل الرئي�����س التنفيذي
لهيئ����ة البحرين لل�سياحة واملعار�ض ال�شيخ
خال����د ب����ن حم����ود �آل خليف����ة مبكتب����ه �أم�س
الإثنني ،وكي����ل النقل الربي والربيد بوزارة
املوا�ص��ل�ات واالت�ص����االت م����رمي جمع����ان.
وخالل اللق����اء� ،أكد ال�شيخ خالد بن حمود �آل
خليفة �أهمية تقوية �أوا�رص التعاون امل�شرتك
ب��ي�ن امل�ؤ�س�ست��ي�ن ،خ�صو�ص����ا يف جم����ال
ت�سهيل تدفق احلاف��ل�ات ال�سياحية ال�سيما
�أثن����اء مو�س����م ا�ستقب����ال البواخ����ر ال�سياحية
القادم ،وتوفري املوا�صالت الالزمة لل�سياح.
م����ن جهته����ا� ،أعرب����ت جمعان ع����ن بالغ

•ال�شيخ خالد بن حمود م�ستقبال مرمي جمعان

امتنانها على حفاوة اال�ستقبال الذي حظيت
به ل����دى لقائها ال�شي����خ خالد ب����ن حمود �آل
خليفة ،كم����ا �أكدت اهمية تعزي����ز العالقات

ب��ي�ن اجلهت��ي�ن احلكوميت��ي�ن ،والعمل على
موا�صلة املبادرات الثنائية التي تدعم هذا
التوجه.
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تطوير اخلدمات وا�ستمرار حت�سني التخطيط احل�رضي � ...سمو رئي�س الوزراء يوجه:

�ضمان توفري �أرقى و�أجود اخلدمات الالزمـة للم�سنيـن
ط���رح مزي���د م���ن املب���ادرات ال�ستقط���اب املواطن�ي�ن بوظائ���ف الئق���ة يف “اخلا����ص”

•�سمو رئي�س الوزراء ،وبح�ضور �سمو ويل العهد ،مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء �أم�س

املنام���ة  -بن���ا :تر�أ����س رئي�س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة
وبح�ض���ور ويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب
الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلمان بن حمد �آل خليف���ة اجلل�سة االعتيادية
الأ�سبوعي���ة ملجل�س ال���وزراء وذلك بق��ص�ر الق�ضيبية
�أم����س ،وعق���ب اجلل�سة �أدل���ى الأمني الع���ام ملجل�س
الوزراء يا�رس النا�رص بالت�رصيح التايل:
�أكد جمل�س الوزراء حر�ص احلكومة على موا�صلة
تطوير اخلدم���ات مبختلف املدن والق���رى وا�ستمرار
حت�سني التخطيط احل�رضي فيه���ا ،منوها املجل�س يف
ظل احتفاء الع���امل باليوم العاملي للموئل مبا حتقق
يف مملك���ة البحرين من �إجنازات عل���ى �صعيد التنمية
امل�ستدام���ة يف ظ���ل العه���د الزاه���ر حل��ض�رة �صاحب
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد،
م�ؤك���دا املجل�س توجه احلكومة نح���و تنفيذ مزيد من
املبادرات التي تعزز ج���ودة احلياة وت�سهم يف و�ضع
ر�ؤية ع�رصية متكاملة للمدن والقرى.
بعدها ،وجه �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
�إل���ى موا�صلة اجله���ود؛ ل�ضمان توف�ي�ر �أرقى و�أجود
اخلدمات الالزمة للم�سن�ي�ن التي تهيئ �سبل العي�ش
الك���رمي لهم عرفانا وتقديرا لدورهم يف بناء الأوطان
واملجتم���ع ،م�ؤك���دا �سموه مبنا�سب���ة االحتفال باليوم
العاملي للم�سنني تقدير احلكوم���ة واعتزازها بعطاء
امل�سن�ي�ن و�إ�سهاماته���م الفاعل���ة يف خدم���ة وطنهم.
بعده���ا� ،أع���رب جمل����س الوزراء ع���ن خال����ص تعازيه
وموا�ساته �إلى جمهورية �إندوني�سيا ال�صديقة رئي�سا
وحكومة و�شعبا ب�ضحايا الزلزال املدمر واملد البحري
ال���ذي �رضب مدينة بال���و الإندوني�سية ومبا �أ�سفر عنه
م���ن خ�سائر ب�رشية ومادية كب�ي�رة ،معربا املجل�س عن
تعاط���ف مملكة البحرين ووقوفه���ا �إلى جانب الدولة
ال�صديق���ة يف ه���ذه املحن���ة الإن�سانية الت���ي متر بها
ب�سبب هذه الكارثة الطبيعية ،متمنيا للبلد ال�صديق
التوفيق يف جتاوز �آثارها وتداعياتها.
بعده���ا نظر املجل����س املذك���رات املدرجة على
جدول �أعماله ،واتخذ ب�ش�أنها من القرارات ما يلي:
�أوال� :أح���ال �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
�إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراين برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء حتدي���د موقع املركز
ال�صحي اجلديد يف البدي���ع؛ متهيدا التخاذ الإجراءات
الفنية والإدارية الالزمة لإن�شاء املركز املذكور.
ثانيا :وجه �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
�إل���ى موا�صل���ة ط���رح املزي���د م���ن املب���ادرات التي
ت�شجع على ا�ستقط���اب املواطنني بوظائف الئقة يف

زيادة ن�سبة
العمالة الوطنية
يف القطاع اخلا�ص
بن�سبة % 2.4

•يا�رس النا�رص

القط���اع اخلا�ص ،وزي���ادة التن�سيق مع ه���ذا القطاع؛
لت�ستند الربامج التدريبية �إلى احتياجاته ومبا يكفل
�رسع���ة توظيف املواطنني يف الوظائ���ف الالئقة التي
تتنا�سب مع م�ؤهالته���م وم�ستوى تدريبهم ،وقد �أخذ
املجل����س علما بحرك���ة التوظيف الت���ي ت�سري بوترية
متنامي���ة يف القط���اع اخلا����ص ب�سب���ب اال�ستق���رار يف
ال�س���وق واال�ستثم���ارات اجلدي���دة وذلك بع���د اطالع
املجل����س على �أه���م م�ؤ��ش�رات العمل الت���ي متيز بها
الن�صف الأول من الع���ام  ،2018والتي عر�ضها وزير
العمل والتنمية االجتماعية ،وم���ن �أهمها زيادة ن�سبة
العمال���ة الوطني���ة يف القطاع اخلا����ص بن�سبة % 2.4
مقارن���ة بالن�ص���ف الأول من الع���ام  ،2017وتوظيف
� 12ألف بحريني بالقطاع اخلا�ص خالل الن�صف الأول
م���ن هذا الع���ام ،وا�ستق���رار معدل البطال���ة فيه عند
م�ستوى  ، % 4.1فيم���ا ا�ستفاد خالله  3400مواطن
م���ن الربام���ج التدريبية الت���ي تقدمه���ا وزارة العمل
والتنمية االجتماعية.
ثالثا� :إنفاذا لتوجيه���ات �صاحب ال�سمو امللكي

رئي����س ال���وزراء مبتابع���ة تلبي���ة احتياج���ات الق���رى
واملدن واملناط���ق من املرافق والأن�شط���ة ال�شبابية
والريا�ضي���ة ،فق���د ا�ستعر�ض جمل�س ال���وزراء ما مت
حتقيق���ه يف ه���ذا ال�سي���اق واملتمثل يف �إن�ش���اء مقار
�إداري���ة ومراف���ق جدي���دة و�إن�شاء مالع���ب جديدة من
النجي���ل ال�صناع���ي و�صيان���ة مالع���ب قائم���ة و�إقامة
مراكز �شبابية وريا�ضية يف كل من قاليل و�أم احل�صم
واحلورة وال���زالق والدراز و�سرتة وبني جمرة والقرية
وع�سك���ر ،وذل���ك من خ�ل�ال املذك���رة املرفوعة لهذا
الغر�ض من وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة.
رابعا :تابع جمل�س الوزراء الإجراءات التي تتخذها
ال���وزارات والأجه���زة احلكومية لتقلي���ل امل�رصوفات
وذل���ك يف �إطار جه���ود احلكومة يف خف����ض النفقات،
واطل���ع املجل�س �ضم���ن ه���ذا ال�سياق عل���ى التقرير
املرفوع من وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء حول برنامج
تقلي���ل امل�رصوفات يف وزارة �ش����ؤون الكهرباء واملاء
وهيئة الكهرب���اء واملاء وذلك �إنفاذا لقرارات جمل�س
ال���وزراء ذات ال�صل���ة ،وق���د �أثمرت ه���ذه اجلهود يف
حت�سني كف���اءة الأداء وتخفي����ض امل�رصوفات بن�سبة
 % 46ب�سب���ب املب���ادرات الت���ي مت تبنيها خلف�ض
الكلف���ة ،ومنه���ا التحول �إل���ى الفوات�ي�ر الإلكرتونية
وا�ستخ���دام امل�صابيح املوفرة للطاق���ة وتخ�صي�ص
خدم���ات امل�شرتكني وغريها� ،إ�ضاف���ة �إلى النجاح يف
خف�ض م�ستحقات الهيئ���ة القابلة للتح�صيل مبقدار
 ،% 50وق���د �أثن���ى �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س
ال���وزراء عل���ى جه���ود وزير �ش����ؤون الكهرب���اء واملاء
ومنت�سب���ي الوزارة وهيئ���ة الكهرباء وامل���اء فيما مت
حتقيقه من نتائج طيبة يف تقليل امل�رصوفات.
خام�س���ا :واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى مذك���رة

تفاه���م للتعاون يف جمال احلو�سبة ال�سحابية عر�ضها
وزي���ر الداخلي���ة وذل���ك بني مملك���ة البحري���ن ممثلة
يف هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية ودولة
الكويت ممثلة يف الهيئ���ة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات.
�ساد�س���ا :بحث جمل����س الوزراء ان�ضم���ام مملكة
البحري���ن كدول���ة �رشي���ك يف منظمة التحال���ف الدويل
للطاق���ة ال�شم�سي���ة ،وق���رر املجل�س �إحال���ة املذكرة
املرفوع���ة لهذا الغر�ض م���ن وزير �ش����ؤون الكهرباء
واملاء �إلى اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون القانونية.
�سابعا :اطل���ع املجل�س على نتائ���ج تطبيق قرار
حظر العمل يف الأماكن املك�شوفة خالل فرتة الظهرية
يف ف�صل ال�صيف للعام  2018من خالل التقرير الذي
رفعه وزير العم���ل والتنمية االجتماعية ،والذي �أظهر
�أن ال���وزارة قامت بـ  10.300زيارة تفتي�شية �شملت
 1241من�ش����أة ،وقد التزم���ت  % 98.5من املن�ش�آت
بقرار حظر العمل يف الأماكن املك�شوفة وفق التقرير
�أعاله.
ثامنا :تابع جمل�س الوزراء من خالل تقرير وزيرة
ال�صح���ة م���ا مت اتخاذه م���ن �إجراءات للقي���ام بدرا�سة
�شامل���ة بالتع���اون مع منظم���ة ال�صح���ة العاملية على
�أمناط التلوث مبا فيها االنبعاثات الكهرومغناطي�سية
واملراحل التي و�صلت �إليها هذه الدرا�سة.
تا�سعا� :أحال جمل�س ال���وزراء �إلى جمل�س النواب
م�رشوع�ي�ن بقانونني ،و�أ�شفع كل منهما مبذكرة بر�أي
احلكومة حول���ه ،الأول م�رشوع قان���ون بتعديل قانون
البلدي���ات ،والث���اين م�رشوع قان���ون بتعدي���ل قانون
حت�صي���ل كلف���ة �إن�ش���اء وتطوي���ر البني���ة التحتية يف
مناطق التعمري.

توظيف � 12ألف
بحريني بالقطاع
اخلا�ص يف
الن�صف الأول
حت�سني الأداء
وتخفي�ض
امل�رصوفات 46
 %يف “الكهرباء”
خف�ض م�ستحقات
“الهيئة” القابلة
للتح�صيل
مبقدار % 50
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�سموهما �أكدا �أهمية تبادل الزيارات بني امل�س�ؤولني اخلليجيني� ...سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:

ا�ستعرا�ض اجلهود احلكومية املبذولة لالرتقاء باخلدمات
دور مهم لل�س���عودية يف حماية م�ص���الح دول املنطقة

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقباال �سمو ويل العهد

املنامة  -بنا :ا�ستقب����ل رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب����ن �سلمان �آل خليفة،
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد �آل خليفة� ،صباح �أم�س بق�رص الق�ضيبية.
وخالل اللقاء ا�ستعر�ض �سموهما م�سار ال�ش�أن
اخلدم����ي واجله����ود احلكومي����ة املبذول����ة لالرتقاء
باخلدم����ات املقدم����ة للمواطن��ي�ن والو�ص����ول بها
�إل����ى امل�س����تويات الت����ي حتقق رغب����ات املواطنني
وطموحات احلكومة اليهم.
و�شدد �سموهما على �أن التن�سيق بني الوزارات
واالعتم����اد على مبد�أ العم����ل التكاملي له دور فاعل
يف الإ�رساع بامل�ش����اريع احلكومية املوجهة للمواطن
و�ض����مان تنفيذها يف الإطار الزمن����ي املخطط لها،
ف�ض��ل�ا عن دور هذا التن�س����يق على �ص����عيد تعزيز
البيئة اال�ستثمارية وتنمية الن�شاط االقت�صادي.

وا�س����تعر�ض �ص����احب ال�س����مو امللك����ي رئي�س
الوزراء و�ص����احب ال�س����مو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

التط����ورات الإقليمي����ة� ،إذ �أك����د �س����موهما �أهمي����ة
الزيارات بني امل�س�����ؤولني يف دول جمل�س التعاون
الذي����ن تتف����ق كلمته����م عل����ى حتقي����ق امل�ص����لحة

القائد العام يثمن جهود ال�سفري الرو�سي

الرف���اع  -ق���وة الدفاع :ا�س���تقبل
القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن
امل�ش�ي�ر الركن ال�ش���يخ خليفة بن �أحمد
�آل خليف���ة يف مكتب���ه بالقي���ادة العامة
�ص���باح ام�س الأثنني� ،س���فري جمهورية
رو�س���يا االحتادية لدى مملكة البحرين
فاغيف غاراييف مبنا�س���بة انتهاء فرتة
عمله.
ورح���ب القائ���د العام لق���وة دفاع
البحري���ن بال�س���فري الرو�س���ي ،مثمن���ا ً
اجلهود التي بذلها يف تطوير العالقات
الوطيدة بني البلدين ال�صديقني خالل
فرتة عمله يف مملكة البحرين ،متمنيا له

•خالل اال�ستقبال

التوفيق والنجاح فيما �س���يوكل له من
مهام دبلوما�سية يف امل�ستقبل.
ح�رض اللق���اء مدير دي���وان القيادة

العامة اللواء الركن ح�س���ن حممد �سعد،
ومدير التعاون الع�س���كري اللواء الركن
بحري حممد ها�شم ال�سادة.

النعيمي ي�شيد بجهود مدر�سة �رشم ال�شيخ الر�سمية للغات
مدين���ة عي�س���ى  -وزارة الرتبي���ة
والتعلي���م� :ض���من فعالي���ات امللتق���ى
العرب���ي الأول ملدار����س ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة والدم���ج ،ال���ذي يق���ام برعاي���ة
كرمي���ة من رئي�س جمهوري���ة م�رص العربية
ال�ش���قيقة عبدالفت���اح ال�سي�س���ي وتنظمه
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م والتعليم الفني
يف الف�ت�رة م���ن � 1إل���ى � 5أكتوب���ر اجلاري
ومب�شاركة عدد من الدول العربية.
نظّ م���ت زي���ارة لرئي����س ال���وزراء
بجمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة م�ص���طفى
مدبويل �إلى مدر�س���ة �رشم ال�شيخ الر�سمية
للغ���ات ،ح�رضها وزي���ر الرتبي���ة والتعليم
ماج���د النعيم���ي ووزير الرتبي���ة والتعليم
والتعليم الفني طارق �ش���وقي ،وعدد من
امل�س����ؤولني مب�رص ،وذلك لالطالع على ما
توف���ره وزارة الرتبي���ة والتعليم والتعليم
الفن���ي للطلبة من م�ش���اريع تطويرية مبا

•وزير الرتبية والتعليم �أثناء زيارة رئي�س الوزراء امل�رصي للمدر�سة

فيه���م طلب���ة ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة،
وا�س���تمعوا �إل���ى ��ش�رح ع���ن املق���ررات
الدرا�سية التي ت�أتي �ضمن م�رشوع تطوير
التعلي���م بجمهورية م�رص العربية من خالل
ا�س���تخدام املنظوم���ة الإلكرتونية وكذلك
الفعالي���ات الت���ي تنظمه���ا املدر�س���ة

لأغرا�ض تعليمية.
و�أ�شاد النعيمي مبا �شاهده من جهود
تطويرية يف مدر�س���ة �رشم ال�شيخ الر�سمية
للغات من �أجل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
التعليمية وتطبيقها لربامج الدمج لطلبة
ذوي االحتياجات اخلا�صة.

مناق�شة برامج تطوير كلية عي�سى الع�سكرية امللكية

املنام����ة  -بن����ا :تر�أ�����س رئي�س هيئة
الأركان الفري����ق الرك����ن ذياب بن �ص����قر
النعيم����ي اجتم����اع جمل�����س كلية عي�س����ى
الع�س����كرية امللكي����ة بح�ض����ور �أع�ض����اء
املجل�����س ،والذي عق����د يف مبن����ى الكلية.
وج����رى خالل االجتم����اع مناق�ش����ة عدد من
املوا�ض����يع املتعلق����ة بربام����ج وخط����ط
تطوير كلية عي�س����ى الع�س����كرية امللكية
�ضمن �إطار �سيا�س����ة التطوير والتحديث
امل�س����تقبلية الت����ي تنتهجها دائم����ا ً قوة

•خالل االجتماع

دف����اع البحري����ن ،كم����ا مت بح����ث ع����دد
م����ن املو�ض����وعات املتعلق����ة بالربام����ج
التدريبي����ة املتخ�ص�ص����ة واملتعلق����ة

بال�ش����ئون الدرا�س����ية �س����واء النظري����ة
�أو العملي����ة لتحقي����ق �أف�ض����ل امله����ارات
واخلربات املن�شودة.

امل�ش��ت�ركة وزي����ادة التن�س����يق بينهم����ا مب����ا يعود
بالنفع على دول املنطقة ويدعم م�سارها التنموي،
م�ش����يدين �س����موهما يف هذا ال�ص����دد بدور اململكة

العربي����ة ال�س����عودية يف م�س��ي�رة التع����اون اخلليجي
والعرب����ي و�ض����مان �س��ي�ره يف الإط����ار ال����ذي يحمي
م�صالح دول املنطقة و�شعوبها.

رئي�س الفريق :را�شد الغائب .ال�صحافيون :ليلى مال اهلل� ،إبراهيم النهام� ،سيد علي املحافظة ،مروة خمي�س ،ح�سن عدوان .امل�صورون :ر�سول احلجريي ،خليل �إبراهيم� ،إ�سماعيل ال�سقاي� ،أمين يعقوب.
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•يا ابنة وطن النهار ..مثلك ال ينفد حبهم لبالدهم

“الدرة”� ...إح�صائيه “:”$
�أكرثهم بالزالق و�أقلهم يف
ّ

 766ناخبـــا �أجنبيـــا مبجلـــ�س بلـــدي اجلنوبيــــــة
ك�شفت �إح�ص����اءات �أجرتها “البالد” عن �أن عدد الناخبني غري
البحرينيني (�سواء خليجيون �أم �أجانب ميتلكون عقارات مبنية �أو
�أرا�ضي بالدولة) للمجل�س البلدي باملحافظة اجلنوبية يبلغ قرابة
م�شاركة  766ناخبا.
تربعت الدائرة التا�س����عة (الزالق) على �أعلى ن�س����به ت�صويت
ب����ـ  162ناخبا تلتها الدائرة الثامنة (عوايل) بـ  111ناخبا ،وحلت
الدائرة الرابعة بـ  99ناخبا ثم الدائرة الثالثة بـ  89ناخبا والدائرة
ال�سابعة بـ  80ناخب و�ض����مت الدائرة اخلام�سة  74ناخبا ،وتلتها
الدائرة ال�ساد�س����ة بـ  61وتنا�س����بت الكف����ة يف الدائرتني الأولى
والثانية بـ  36ناخب ا.

وحل����ت الدائرة العا�رشة واالخرية باملحافظة (درة البحرين) بـ
 16ناخبا ممن يحق لهم امل�شاركة بت�صويت باالنتخابات البلدية.
وخي����م الهدوء على مقر البلدية ومل ت�س����جل �أي حالة ح�ض����ور
لناخب��ي�ن .ووف����رت بلدي����ة اجلنوبي����ة جهازي����ن كمبيوت����ر حممل،
و�شا�شة �إلكرتونية كبرية بقاعة اجتماعات املجل�س البلدي.
وجل�س خلف الطاولة فا�ضل علي وهو موظف من ق�سم تقنية
املعلومات وخ�ص�صت طاولة ل�ضيافة الناخبني.
حترير املتدرب :حممد زين الدين
طالب �إعالم باجلامعة الأهلية

•موظف بلدية اجلنوبية م�ستعد حل�ضور املواطنني

احلايكي بندوة ن�سائية يف جمل�س الكويتي:

�سجلت ثقة ال�شــعب بجــدارة املــر�أة
�صناديق الإقرتاع ّ
بدور املالكي

�أعرب���ت النائ���ب ر�ؤى احلايك���ي ع���ن تفا�ؤلها
بحظوظ املر�أة البحرينية يف اال�س���تحقاق االنتخابي
للع���ام  ،2018وعلى م�س���توى املجال����س النيابية
واملجال�س البلدية ،م�شرية �إلى �أنها م�ستعدة حاليا
للدخ���ول �إلى غم���ار املع�ت�رك االنتخاب���ي النيابي
ه���ذا العام يف دورة �س���تكون الثانية لها؛ لإميانها
الكامل وا�س���تعدادها للعمل من �أجل خدمة الوطن
واملواطن.
جاء ذلك خالل الأم�س���ية الن�سائية التي عقدت
يف جمل����س حمم���د الكويت���ي يف منزل���ه بالرف���اع،
وح�رضته���ا جمموع���ة من ع�ض���وات جمل����س النواب
ورئي�س���ات اجلمعي���ات ،وع���دد م���ن الفعالي���ات
الإعالمية واالقت�صادية ،وقدمتها فوزية البنكي.
وا�ستعر�ض���ت النائب احلاكي خالل الأم�سية،
حظ���وظ امل���ر�أة البحرينية يف اال�س���تحقاق املقبل،
والدور الذي لعبه املجل����س الأعلى للمر�أة مدعوما
بجهود قرينة عاهل البالد رئي�سة املجل�س �صاحبة
ال�س���مو امللكي الأمرية �س���بيكة بن���ت �إبراهيم �آل
خليف���ة يف دعم متكني املر�أة �سيا�س���يا ،والربامج

والور�ش الت�أهلية والتدريبية التي �أعدها املجل�س
ونظمه���ا وقدمه���ا للم���ر�أة البحرينية م���ن خمتلف
ال�رشائح؛ لإعدادها �إعدادا كامال خلو�ض االنتخابات
النيابي���ة والبلدي���ة مثله���ا مث���ل �أخيه���ا الرج���ل،
ولتكون على قدم امل�ساواة يف العمل وامل�س�ؤولية
امل�شرتكة جتاه الوطن الغايل البحرين.

للمرت�شحة مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
و�أك���دت احلايكي �أن امل���ر�أة البحرينية �أثبتت
قدرتها عل���ى مواجه���ة التحديات ونال���ت بجدارة
املقع���د النيابي والبلدي الأمر الذي عك�س �إميانها
مب�ش���اركتها يف تطوي���ر امل�س�ي�رة الدميقراطي���ة
و�أثب���ت جدارتها وقدراتها التناف�س���ية ،كما عك�س
تقديره���ا مل���ا تولي���ة القي���ادة واملجل����س الأعلى
للمر�أة واملجتمع من دعم وت�شجيع لها.

تجربة فريدة
وا�ستعر�ض���ت احلايك���ي يف حواره���ا م���ع
احلا�رضات م�ش���اركة امل���ر�أة البحرينية ال�سيا�س���ية
واجله���ود والآلي���ات الت���ي نفذها املجل����س لدعم
املر�أة للدخول يف هذا املعرتك قائلة “�إن جتربتنا
يف جمال م�ش���اركة املر�أة يف تطوي���ر عجلة التنمية
ال�سيا�س���ية وتطوير امل�س�ي�رة الدميقراطية كانت
وال تزال جتربة فريدة من نوعها وب�ش���هادة الدول
املتقدمة التي �ش���هدت ب�أن البحرين قد جتاوزت
مبراحل فكرة متكني املر�أة يف املجال �أل�سيا�س���ي؛
ك���ون اململكة بلغت م�س���تويات تتوف���ر فيها كل
املقوم���ات التي ت�ش���جع املر�أة على امل�ش���اركة يف
احلياة ال�سيا�سية”.
و�أردف���ت “�أ�ص���بحت امل���ر�أة �رشي���كًا للرج���ل

مداخلة تلفزيونية

•احلايكي :البحرينية �أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات

و�أثبتت كفاءة وقدرة �أك�سبتها الثقة لتكون �رشيكًا
�أ�سا�سا للرجل يف م�س�ي�رة العمل الوطنية ،و�أثبتت
�ص���ناديق الإقرتاع على مدى ال�س���نوات املا�ضية
ثقة ال�شعب يف كفاءة وجدارة املر�أة”.

برامج التمكين
وذك���رت �أن برام���ج التمك�ي�ن ال�سيا�س���ي

�أحكامها نهائية وغري قابلة للنق�ض

املحاكم لن تنام بـ “الويكند” ال�ستقبال طعون الناخبني

�أعلن وكيل وزارة العدل وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية والأوقاف
ل�ش����ؤون الع���دل ع�ض���و اللجن���ة العلي���ا للإ�رشاف على �س�ل�امة
االنتخابات امل�ست�ش���ار وائل بوعالي فتح باب تقدمي الطعون
�أمام حمكمة اال�س���تئناف العليا املدنية يف القرارات ال�صادرة
ع���ن جلان الإ�رشاف على �س�ل�امة اال�س���تفتاء واالنتخاب ،وذلك
فيم���ا يتعلق بج���داول الناخبني .وق���ال بوع�ل�اي �إن الطلبات
�ستُ�س���تقبل مبكتب ت�ش���كيل الدع���اوى مببن���ى وزارة العدل
وال�ش����ؤون والأوقاف ( )2الواقع قرب مبنى الوزارة الرئي�سي
باملنطقة الدبلوما�س���ية ،وذلك �أثناء �أوقات الدوام الر�س���مي
وم���ا بعده حت���ى ال�س���اعة العا��ش�رة لي�ًل.اً  .وبخ�ص���و�ص يومي

اجلمعة وال�س���بت ،لفت بوعالي �إلى �أن �أب���واب الوزارة (مبنى
� )2س���تكون مفتوحة لتلق���ي الطعون يوم اجلمعة املوافق 5
�أكتوبر من ال�س���اعة الواح���دة ظهرًا حتى الرابع���ة ع�رص ًا ،ويوم
ال�س���بت املوافق � 6أكتوبر من ال�س���اعة العا�رشة �ص���باحً ا حتى
الواحدة ظهرًا ،وذلك وفقًا للمدد القانونية املحددة.
وطبقً���ا للقان���ون ف�إن���ه يح���ق ل�ص���احب ال�ش����أن الطعن
عل���ى القرارات ال�ص���ادرة ع���ن اللجان الإ�رشافي���ة �أمام حمكمة
اال�س���تئناف العلي���ا املدنية يف موعد �أق�ص���اه ثالث���ة �أيام من
تاريخ �صدوره ،وتف�صل املحكمة يف تلك الطعون خالل �سبعة
�أيام من تاريخ �إقامة الدعوى بحكم نهائي غري قابل للطعن.

واملب���ادرات التي يقدمها املجل����س الأعلى للمر�أة
تلعب الدور الرئي�س والفع���ال يف تثقيف وتوعية
امل���ر�أة املر�ش���حة وتعزي���ز قدراته���ا ومهاراته���ا
الذاتية الالزمة ملبا�رشة وخو�ض العملية االنتخابية،
م�ؤك���دة �أن لهذه الربامج دورا يف ا�س���تعرا�ض �آلية
مواجه���ة التحدي���ات والعقب���ات الت���ي ت�ص���احب
عملية الرت�ش���ح والكيفية التي م���ن خاللها ميكن

ويف مداخل���ة تلفزيوني���ة� ،أك���د الكويت���ي
م�س���اندته ودعم���ه لرت�ش���ح امل���ر�أة يف امل�ض���مار
النياب���ي والبل���دي ،م�ؤكدا قدرة امل���ر�أة البحرينية
ومتكنها من املناف�س���ة والفوز بجدارة ،مو�ضحا �أن
من حق املر�أة البحرينية �أن تناف�س للح�ص���ول على
ن�صيبها باال�ستحقاق النيابي �أو البلدي ،خ�صو�صا
بعدما حققت طفرات و�إجنازات كبرية ومتعددة يف
خمتلف املجاالت والأ�صعدة ،و�أ�صبحت لها ب�صمة
وا�ض���حة وم�س���اهمات وم�ش���اركات يف املج���االت
ال�سيا�س���ية والعلمي���ة والريا�ض���ية واالجتماعي���ة
وحتى جماالت العمل اخلريي والتطوعي.

“عليا االنتخاب” :ال�صحافة تط ّور دميقراطيتنا

نوهت اللجنة العليا للإ�رشاف على �سالمة االنتخابات
مب�س���توى الإقبال الكبري من جانب الناخبني خالل الأيام
املا�ضية من عر�ض جداول الناخبني.
وثمنت اللجنة العليا دور ال�ص���حافة الوطنية يف رفد
م�سرية التطور الدميقراطي وما تتيحه من من�صة �إعالمية

متخ�ص�ص���ة يف تغطي���ة احل���دث االنتخاب���ي ،واالهتم���ام
بن��ش�ر الثقاف���ة االنتخابي���ة القانونية وت�س���ليط ال�ض���وء
على واجب���ات وحقوق الناخبني واملرت�ش���حني مبا يعزز
من املكت�س���بات الوطنية وتر�س���يخ دولة امل�ؤ�س�س���ات
والقانون.

 323طلبا واردا للجنة اال�رشافية باليوم اخلام�س واملوافقة على )72%( 232
املحافظة
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محافظة

داعيا النتخاب االقت�صاديني بعيدا عن املح�سوبيات ...مرت�شح “�أم احل�صم واجلفري” بوخما�س:

ا
لعاصمة

يجب �أال يقت�رص دور نواب  2018على ح�ضور اجلل�سات والب�صم

بد�أت عملية ت�ص���حيح قوائ���م الناخبني مبركز
ناخبي العا�ص���مة لليوم اخلام�س بح�ضور املر�شح
املحتمل عن �ساد�سة العا�ص���مة (جدحف�ص) علي
�ش���مطوط ومرت�ش���حة ثامن���ة العا�ص���مة (�س�ت�رة)
زهراء حنون ،كما ا�ستقبل املركز الإ�رشايف مرت�شح
�ساد�س���ة العا�ص���مة (�أم احل�ص���م واجلفري) ح�سن
بوخما����س وكامل م�ي�رزا و�إبراهيم العو�ض���ي ومل
تخل �ص���الة املرك���ز اال�رشايف من تواف���د الناخبني
ب�أعداد قليل.
من جانبه ،قال املر�ش���ح املحتم���ل عن “رابعة
العا�ص���مة” وع�ض���و جمل�س النواب ال�سابق ح�سن
بوخما����س �إن عملية ك�ش���وف الناخب�ي�ن و�إدراجهم
�أ�ص���بحت �أكرث تنظيما خا�ص���ة مع �إمكان الإ�ضافة
وتعديل البيانات يف قوائم الناخبني �إلكرتونيًا.
واق�ت�رح �أن يتي���ح املوقع الإلك�ت�روين عر�ض
جمي���ع �أرق���ام الناخب�ي�ن املدرج�ي�ن يف الدوائ���ر
خ�صو�ص���ا �أن بع�ض ناخب�ي�ن يتثاقلون من تثبيت
�أ�سمائها و�إ�ضافتها مما ميكن املر�شح من القيام

•انتظار

بهذه العملية.
و�أك���د �أن عل���ى الناخب�ي�ن اختي���ار ال�ش���خ�ص
املنا�سب لإي�ص���ال �ص���وته الذي هو من حقه و�أال
ي�ؤث���ر �أداء املجال�س ال�س���ابقة على قرار االنتخاب،
متمنيا �أن يكون الناخب على قدر من امل�س����ؤولية
الختي���ار املر�ش���ح بعيدا ع���ن املح�س���وبيات ،و�أن
يكون على وعي بالعملي���ة الدميقراطية لإجناحها
وا�ستمرارها.
ولفت �إلى �رضورة �أن يتمكن احلراك ال�ش���عبي
م���ن �إي�ص���ال الوج���وه االقت�ص���ادية والقانوني���ة
القادرة على ممار�س���ة دورها الت�رشيعي والرقابي
وبعيدا عن الدور اخلدماتي البحت.
وخت���م بوخما����س �أن ع���زوف املجل����س احلايل
ع���ن �أداء دوره الرقابي والت�رشيع���ي ح�رصه يف دور
خدمات���ي ،الغيا اللج���ان الت�رشيعي���ة الأخرى ،داعيا
الوجوه اجلديدة التي �ست�ص���ل �إلى املجل�س للأداء
الأف�ض���ل مبعن���ى الكلم���ة ولي����س جمرد ح�ض���ور
وب�صمة.

• ت�أمل وتدقيق باجلدول الإكرتوين

•النائب ال�سابق ح�سن بوخما�س �سيرت�شح بدائرة �أم احل�صم واجلفري

•مع�صومة عبدالرحيم قد ترت�شح

•ا�صطحب الوالد ابنته ليفت�ش عن ا�سمه

•علي �شمطوط غادر ال�سلمانية

محافظ

ة المحرق

جمعيات �سيا�سية توزع �أرزا ودهنا ...مرت�شح “الب�سيتني” احل�سن:

 40دينارا مبظاريف الليل بالبيوت ل�رشاء الأ�صوات

اته����م املرت�ش����ح النياب����ي يف الدائ����رة الأول����ى
مبحافظة املحرق (الب�س����يتني) عي�سى �صالح احل�سن
بع�����ض اجلمعي����ات ال�سيا�س����ية ب�أنها تق����وم بتوزيع
املظاري����ف النقدية والأرز والده����ن على املنازل من
�أجل ك�سب الأ�صوات.
و�أ�شار �إلى �أن اجلمعيات تقوم بتوزيع املظاريف
لي��ل�اً على املنازل والتي حتت����وي على مبالغ تبلغ من
� 20إلى  40دينار ،وبذلك يتم �رشاء �أ�صواتهم.
وطالب احل�س����ن اجله����ات احلكومية بالت�ش����ديد
عليهم هذا العام ،وردع مبثل هذه املخالفات.

وق����ال املرت�ش����ح البل����دي املحتم����ل بالدائ����رة
اخلام�س����ة مبحافظة املحرق (قاليل) رم�ض����ان بخيت
�إن تر�ش����حه يف االنتخابات يعود �إلى خربته يف العمل
البلدي والتي �سي�س����عى من خالله����ا يف خدمة الإهايل
كونه خربته ال�سابقة يف وزارة البلديات مديرا ملكتب
الوزير ال�سابق من�صور بن رجب.
و�أ�ضاف �إنه مل ترده �أي �شكاوى من املواطنني يف
الدائرة عن �سقوط �أ�سمائهم من ك�شوفات الناخبني.
و�أو�ض����ح �أنه تر�ش����ح يف مرات �س����ابقة يف الدائرة
الرابعة لكنه �سيرت�شح هذه املرة يف الدائرة اخلام�سة.

جمموعته عابرة للطوائف وت�ضم بلديني ونيابيني

ع ّراب امل�شاركة العرادي “لن يحرق” ر�صيد مرت�شحي قائمته
قال املرت�ش���ح املحتمل حممد ح�س���ن الع���رادي �إنه
يح��ض�ر مع �آخري���ن الطالق قائم���ة وطنية ،وه���ي يف طور
البلورة ،وحتتوي على مرت�ش���حني نيابيني وبلديني من
خمتلف الطوائف وت�شمل اجلن�سني.
وبني العرادي “نحن الآن يف طور بلورة قائمة وطنية
و�س���يتم الإعالن عنها يف وقتها ،حيث �أن �إعالن الرت�شح
قب���ل ف�ت�رة طويل���ة اعتقد في���ه بع�ض املخالف���ات و�أن

املرت�شح يحرق ر�صيد مرت�شح �آخر يف احلراك االعالمي”.
واردف :امل�ش���اركة �س���تكون �أعل���ى هذه ال�س���نة يف
االنتخابات.
و�أ�ش���اد بدور جلنة الإ�رشاف على �س�ل�امة اال�س���تفتاء
واالنتخ���اب مبحافظة املحرق و�رسعة ا�س���تجابتها لتغيري
عنوانه من خالل التظلم يف اقل من ن�ص���ف �ساعة ،وذلك
دليل على ن�شاطهم.

•ال توجد نعمة �أجمل من طفل قوي ب�شخ�صيته وروحه البا�سمة وح�ضوره الطاغي

املقاطعة خيار غري ناجح بكل دول العامل

حممد عي�سى من من�صة املذيع للمتهم“ ..مع �أو �ضد” كتلة الإعالميني؟
قال املرت�شح النيابي للدائرة الثالثة باملحرق
(و�س����ط املحرق) الإعالمي حممد عي�سى �إن حظوظه
يحكمها قرار املواطنني يف من ي�س����تحق الو�ص����ول
�إلى املجل�س.
ولفت �إل����ى �أن ن����زول الإعالمي��ي�ن يف املعرتك
االنتخابي لي�س بال�رضورة لت�شكيل كتلة للإعالميني
فالعم����ل الربمل����اين عم����ل ت�رشيع����ي وال يخ�ص فئة
حمددة.
وقال “ال يوجد �أي اتفاق ب�ش�أن خو�ضنا معرتك
االنتخابات ونعمل على ممار�س����ة حقنا كمواطنني،
وكل منا تر�شح ح�سب قناعاته”.

و�أ�شار �إلى �أن مقاطعة االنتخابات خيار غري ناجح
يف كل العامل ،الفتًا �إلى �أن هذا اخليار �أثبت ف�ش����له،
داعيًا املرت�ش����حني واملواطنني �إلى امل�ش����اركة يف
االنتخابات .وعن �أهايل دائرته� ،أ�شار �إلى �أن “معظم
من توا�ص����لت معه ت�أكد من وجود ا�سمه عن طريق
قائمة ك�شوفات الناخبني �إلكرتونيًا ومل ت�صلني �أي
�شكاوى �أو مالحظات عن �سقوط �أي �أ�سماء”.
وكان املذي����ع حممد عي�س����ى قد ا�ش����تهر خالل
الف��ت�رة الأخ��ي�رة بتق����دمي برنامج مناظرات با�س����م
“مع� /ض����د” وي�ست�ض����يف �أ�ص����حاب وجهتي نظر
متناق�ضتني.

•عراب امل�شاركة حممد ح�سن العرادي

•مرت�شح الب�سيتني �صالح احل�سن كان خبري مناهج

•ميكن الت�أكد با�ستخدام اجلواز �أي�ضا

•مرت�شحة مع ال�صحافة
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الذوادي :م�رشوع تطوير عقاري مبنطقة املزروعية

ةا
لجنوبية

“ثامنة اجلنوبية” متتد من �أم البي�ض يف �سرتة �إلى ال�صخري جنوبا
�أكد املر�ش���ح املحتمل النتخابات جمل�س النواب عن الدائرة
الثامن���ة باملحافظة اجلنوبية (الرفاع ال�رشقي وع�س���كر) الإعالمي
وليد الذوادي �أنه انتهى من درا�سة احتياجات دائرته االنتخابية.
وق���ال املر�ش���ح �إن���ه �س���يعمل جاه���دا عل���ى ترجم���ة تل���ك
االحتياج���ات يف برناجمه االنتخابي الذي �س���يعلن عنه قريبا بعد
االنتهاء من عملية تقدمي طلبات الرت�ش���يح التي �س���تبد�أ اعتباراً
من  17ال�شهر اجلاري.
و�أو�ض���ح �أن ال�س���مة التي متيز الدائرة الثامن���ة باملحافظة
اجلنوبية املمتدة من �أم البي�ض يف �سرتة �إلى ال�صخري جنوبا هي
جمعها بني املدن الإ�سكانية احلديثة التي �رشعت وزارة الإ�سكان
بت�س���ليم الوحدات على املنتفعني م���ن املواطنني ،وبني املدن
القائم���ة والقرى� ،إ�ض���افة �إل���ى م�رشوع تطوير عق���اري يف منطقة
املزروعي���ة ،و�أن كل منطق���ة م���ن تلك املناطق له���ا احتياجاتها

ومتطلباتها اخلا�ص���ة ،عالوة على ا�ش�ت�راكها يف هموم وم�ش���اكل
حم���ددة ناجت���ة عن نق�ص بع����ض اخلدم���ات يف املحافظة ،وعلى
ر�أ�س���ها افتقار املحافظة �إلى م�ست�ش���فى عام يخدم الأهايل على
غرار م�ست�شفى امللك حمد اجلامعي يف املحرق.
على �ص���عيد مت�صل ،قام املرت�شح م�س���اء �أم�س بزيارة �إلى
املركز الإ��ش�رايف باملحافظة اجلنوبية ،حيث تق���دم بطلب �إدراج
�أحد �أفراد �أ�رسته �إلى اجلداول االنتخابية ،م�شيداً يف الوقت نف�سه
ب�سال�س���ة الإجراءات وح�س���ن ا�س���تقبال رئي�س املركز القا�ض���ي
�إبراهي���م الزايد للمراجع�ي�ن ،وكذلك تعاون جمي���ع العاملني يف
املركز .وت�ض���م الدائرة الثامنة باملحافظ���ة اجلنوبية  30جممعا ً
�سكنيا تقع يف مناطق املزروعية  -الرفاع ال�رشقي -ع�سكر  -جو
 الدور  -عوايل  -احل�س���ي � -أبوزويد  -حفرية � -س���ويفرة -املع�سكر  -حالة �أم البي�ض (�سرتة)  -املعامري.

افتخر ب�أن اكون �أحد امل�شاركني يف امل�رشوع الإ�صالحي الكبري جلاللة امللك

•ع�سى الب�سمة داميه ..رئي�س جلنة اجلنوبية القا�ضي ابراهيم الزايد والرئي�س االحتياط علي ال�شويخ

لن �أكرر �أ�سطوانة مل يلتزم بها برملان  ...2014مرت�شح “هورة �سند” البوفالح:

حت�سني املعي�شة لي�س كذبة انتخابية �أو حلما ورديا
�أكد املرت�شح النيابي املحتمل لرابعة اجلنوبية (هورة
�س����ند واحلجيات) في�ص����ل البوفالح �أن وجود بند حت�سني
املعي�شة �ضمن الربامج االنتخابية للمرت�شحني النيابيني
ال يعني ب�أنه حلم وردي وكذبة يقدمها املرت�شح للناخب؛
من �أجل ك�س����ب العاطف����ة ،ولكن هذه املطالب����ة يجب �أال
تتوق����ف يف �أي وق����ت من الأوقات ،فمن ح����ق املواطن �أن
ينعم بخريات بالده خ�صو�ص����ا بعد االكت�ش����اف التاريخي
للنفط والغاز والإعالن عن املكت�سبات الكبرية جراء ذلك،

•املرت�شح وليد الذوادي

وا�س����تدرك قائال :ق����د ال يتمكن النائب م����ن حتقيق هذا
املطلب يف الوق����ت القريب؛ نظراً لأو�ض����اع امليزانية يف
البحرين ،والأو�ضاع االقت�صادية يف العامل (.)...
و�أ�ض���اف“ :لن �أعد الناخبني يف حت�س�ي�ن املعي�ش���ة؛
لأنه���ا �أ�س���طوانة رددها الكث�ي�رون ومل يلتزم���وا بها يف
املجل����س احل���ايل ،ولك���ن ه���و مبد�أ �سن�س���عى ل���ه جميعا
عاج�ل�ا �أم �آجال ،ولكن لن �أتخلى ع���ن وجودها يف الربنامج
االنتخابي (.”)...

•موظف يعني مواطنا

و�صيف نائب مدينة حمد يخو�ض املباراة :لن �أبد�أ من ال�صفر

�أعل���ن الإداري الريا�ض���ي ناج���ح عبي���د تر�ش���حه م�س���تقال
النتخاب���ات املجل����س البل���دي يف الدائ���رة العا��ش�رة للمحافظة
ال�ش���مالية (مدين���ة حم���د) ،والت���ي ت�ش���مل املجمع���ات
.1208/1212/1214/1218
و�أو�ض���ح عبيد �أنه يفتخ���ر ب�أن يكون �أحد امل�ش���اركني يف
امل�رشوع الإ�صالحي الكبري جلاللة امللك ،فهو ابن هذه الدائرة،
ول���ه ال�رشف يف �أن يخدم اململك���ة ومدينة حمد عموما ،والدائرة
العا�رشة خ�صو�صا ،م�شريا �إلى �أنه �سيعمل جاهدا لتطوير دائرته
بال�شكل الذي ير�ضي الطموحات �أن وفق بالفوز يف املقعد.
و�أ�ضاف املرت�ش���ح من املهم جدا �أن تدرك كل ما يحتاجه
�أه���ايل املنطقة و�أبناءها م���ن خدمات ،والعمل عل���ى تنفيذها
وتفادي �أي �سلبيات حدثت يف الدورة االنتخابية املا�ضية ،لدي

•مرت�شح املدينة جمال كمال

حماور �أ�سا�س���ية عدة �س�أعمل عليها من �أجل �أن تكون اخلدمات
اخلا�ص���ة بالدائرة متكامل���ة ،و�أال يعاين �أه���ايل الدائرة من �أي
م�ش���كالت قد ت�ؤثر عليهم يف قادم الأيام ،فنحن �س���نعمل على
تفادي �س���لبيات املجل�س ال�سابق ،ومن املجحف �أن نقول ب�أننا
�س���نبد�أ من ال�ص���فر .و�أكد عبيد �أن ثقته بالفوز يف االنتخابات
كبرية ،خ�صو�ص���ا �أنه كانت ل���ه جتربة يف االنتخابات البلدية يف
الدورة االنتخابية املا�ض���ية ،وكان قد و�ص���ل املرحلة الثانية
من الت�ص���ويت �إلى �أن���ه مل يوفق يف �آخر مرحلة ،مقدما �ش���كره
واعتزازه لكل من �ص���وت له يف الع���ام  ،2014متمنيا �أن ينال
�ص���وت اجلميع يف االنتخاب���ات اجلديدة ،منوها �إل���ى �أن �أهايل
املنطقة على دراية ومعرفة ب�إمكانات جميع املرت�شحني ،ومن
امل�ؤكد �أنهم �سيمنحون �صوتهم وثقتهم للأف�ضل.

•القا�ضي �إبراهيم الزايد مرحبا بزوار اللجنة

•جنحوا يف امتام معاملتهم
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علي� ...س�أدعم خلفي” ...بوحمود:
“اح�سبوها ّ

ةا
لشمالية

املرت�شح ال�ضـال ..تائه ..ال تظلمـوه ثم تعاتبـوه
قال رئي�س جمل�س بلدي ال�ش���مالية حممد بوحمود يف تو�صيته للناخبني “ال
ت�ص���وتوا للمر�شح ال�ض���ال (التائه) فتظلموه ومن ثم تعاتبوه” .و�أ�شار بوحمود
لدى زيارته مركز عر�ض جداول الناخبني يف ال�ش���مالية �إلى �أنه عازم حتى اللحظة
على الرت�شح للمجل�س النيابي� ،إال �أن الأمور قد تتغري يف �أي حلظة؛ بناء على رغبة
�أهايل الدائرة .و�أ�ضاف “اح�سبوها علي� ،س�أدعم املرت�شح البلدي يف حال و�صلت
�إل���ى قبة الربملان ب���كل ما �أملك م���ن �إمكان���ات” ،ومبين���ا �أن دور النائب مكمل

للبلدي ،ومن امل�صلحة للجميع �أن تكون العالقة بني النائب والبلدي عالقة ودية
وتكاملية .وتابع �أن تر�ش���حه م�ستقال �أو �ضمن قائمة يتوقف على رغبة الناخبني،
ويف كال احلالت�ي�ن لن يعمل �إال فيما ين�س���جم مع م�ص���لحة املواطنني .ولفت �إلى
�أن التجربة البلدية ترثي عمل النائب ب�ش���كل كبري ،و�أن جتربته يف العمل البلدي
�س���تدعم مواقفه ومبادراته فيما يتعلق بالت�رشيعات والق�ض���ايا البلدية .و�أ�ش���ار
�إلى �أن تر�شحه ملجل�س النواب له دافع وبرنامج حمدد �سيف�صح عنه يف حينه.

داعيا لتجنب الوقوع بجرائم انتخابية ...مرت�شح “�سلماباد” عواجي للمتناف�سني:

العبوا بنظافة ...ال د�سائ�س �أو مكائد �أو �إ�ساءة غري �رشيفة
•تو�سدي والدك احلنون ..وقويل :من مثل �أبي؟

�سقوط �أ�سماء املتخلفني عن االنتخاب “�أمر تنظيمي”

حالتا تظلم �إلكرتوين
تهبطان مبدرج “ال�شمالية”
ق���ال رئي�س اللجنة الإ�رشافية باملحافظة ال�ش���مالية حممد �أمان �إن املركز �س���جل �أم�س حالتي
تظل���م م���ن خارج مملكة البحرين .و�أ�ش���ار �أمان يف ت�رصيحات لل�ص���حافة �إلى �ص���عوبة التعرف على
م�ص���در الطلب���ات الإلكرتوني���ة� ،إال �أن���ه مت التع���رف على الطلب�ي�ن املذكورين من خالل خا�ص���ية
املالحظات املتاحة عرب املوقع الإلكرتوين .ولفت �إلى �أن �سقوط الأ�سماء من الك�شوفات قد تعود
يف بع����ض الأحيان لأ�س���باب تقنية تتعلق بالنظ���ام االكرتوين ،وقد تكون لأ�س���باب تتعلق بوجود
�أحكام جنائية� ،أو تغيري عناوين وغريها .و�أو�ض���ح �أن ما �رصح به ب�ش����أن �أ�س���باب �سقوط �أ�سماء من
يتخل���ف عن الت�ص���ويت لفرتت�ي�ن متتاليتني ،راجع ل���دواع تنظيمية .وعا�ش مرك���ز عر�ض جداول
الناخبني باملحافظة ال�ش���مالية �أم�س �أهد�أ �أيامه على مدى الفرتة الأيام اخلم�س���ة املا�ض���ية ،حيث
تراجع ب�شكل ملحوظ �أعداد املرتادين له .وللمرة الثانية �سجل املركز يف يومه اخلام�س منع �إدخال
�أحد املواطنني ب�سبب ارتدائه “ال�شورت”.

�أعرب املر�ش���ح املحتمل عن الدائ���رة الرابعة باملحافظة
ال�ش���مالية (�س���لماباد) عمار عواجي عن ارتياحه مل�س���ار �س�ي�ر
االنتخابات حتى الآن ،وقال �إنه رغم ت�سجيل بع�ض املالحظات
يف عدد من املراكز الإ�رشافية باملحافظات عن �س���قوط �أ�سماء
ناخب�ي�ن �أو ق�ص���ور يف اخلدم���ات املطلوب���ة� ،إال �أن الرتتيبات
واال�س���تعدادات الالزم���ة لإج���راء العملي���ة يف موعده���ا تدع���و
لالطمئن���ان ،وت�ؤك���د عزم امل�رشف�ي�ن على تنظي���م االنتخابات
•عمار عواجي
تاليف �أية مالحظات؛ ل�ض���مان ممار�س���ة جميع الناخبني حلقهم
الد�س���توري يف االنتخ���اب .و�أكد عواجي �أهمي���ة تعزيز وع���ي الناخبني بجميع

الإج���راءات املتعلق���ة بيوم االنتخ���اب ،لناحية م���كان مركزهم
االنتخاب���ي ،والدخ���ول للمرك���ز ،وكيفي���ة الإدالء ب�أ�ص���واتهم
بال�ش���كل ال�ص���حيح يف �ص���ندوق االق�ت�راع .ودع���ا لتعري���ف
املر�شحني بحقوقهم والتزاماتهم ،وجتنب الوقوع يف اجلرائم
االنتخابي���ة ،وقال “�ص���حيح �إن م���ا نحن مقبلون عليه ي�س���مى
(مع�ت�رك انتخابي) ،لكنن���ا يجب �أن نتحلى جميع���ا ب�أخالقيات
اللعب النظي���ف ،و�أن نتبنى مبادئ النزاه���ة وال�رشف والأخالق
العالية بعيدا عن �أية د�س���ائ�س �أو مكائد �أو �أ�ساليب ملتوية يف
ا�ستقطاب الناخبني والإ�ساءة غري ال�رشيفة للمناف�سني”.

•بوحمود �سريحتل من البلدي للنيابي

•يد مت�سك ا�سما ..وعني تبحث عن �أ�سماء

•ال يتوقف عن ت�صوير ال�سلفي بكل مكان

•الرئي�س االحتياط بال�شمالية القا�ضية �أمل �أبل

•الت�أكد من البيانات

 70مليون دينار لتغطية
�أذونات خزانة
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الثالثاء

املنام���ة  -امل��ص�رف املرك���زي� :أعلن م�رصف
البحرين املركزي ب�أنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
 1724من �أذونات اخلزانة احلكومية الأ�س���بوعية
التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن احلكومة.
تبل���غ قيم���ة هذا الإ�ص���دار  70ملي���ون دينار
لفرتة ا�ستحقاق  91يوما ً تبد�أ يف � 3أكتوبر2018
وتنته���ي يف  2يناير ،2019كما بلغ معدل �س���عر
الفائ���دة عل���ى ه���ذه الأذون���ات  % 4.18مقارنة
ب�س���عر الفائدة  % 4.17للإ�صدار ال�سابق بتاريخ
� 26سبتمرب .2018
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انطالق “ ”EmTechللتكنولوجيا غدا
اجلفري  -الدرا�سات امل�رصفية :ينطلق م�ؤمتر ومعر�ض “اميتك  ”EmTechللتكنولوجيا
احلديث���ة ،حتت رعاية م��ص�رف البحرين املركزي ،ابت���داء من غد الثالثاء  3وحت���ى � 4أكتوبر،
يف فندق فور �س���يزونز ،خليج البحرين ،وذلك بتنظيم م���ن بنك البحرين والكويت ،بالتعاون
مع معهد البحرين للدرا�س���ات امل�رصفية واملالية ك�رشيك مع���ريف.و يركز امل�ؤمتر على �أهمية
التكنولوجي���ا احلديثة وت�أثريها على االقت�ص���اد الوطني حتت عن���وان “التكنولوجيا الرقمية
احلديثة واجتاهات امل�ستقبل”.
ويتناول م�ؤمتر ومعر�ض “اميتك” �أهم املوا�ض���يع امل�س���تجدة ذات �ص���لة بالتكنولوجيا
احلديث���ة مث���ل :اجلرائم ال�س���يربانية وال�ش���بكة املظلمة ،البلوك ت�ش�ي�ن ،تقنيات احلو�س���بة
ال�سحابية ،الإبداع الرقمي ،الذكاء اال�صطناعي� ،إنرتنت الأ�شياء وغريها من املوا�ضيع.
كما �سيقام معر�ض ي�ضم �أحدث اجتاهات تكنولوجيا املعلومات ويوفر نظرة �شاملة عن
الآفاق االقت�صادية املحتملة لال�ستقرار املايل واالقت�صادي� ،إ�ضاف ًة �إلى دعم رواد الأعمال.

متا�شيا مع حت�سن الأ�سعار
�صعود القطاع النفطي % 40.2
ً

منو االقتـ�صـاد الـبـحـريـنـي  % 8.2بـالـربـع الـثـانـي
“الــــــبــــــنـــــاء والـــــتـــــ�شــــــيـــــيـــــد” يـــــنـــــمـــــو  % 6.65و ”الـــــعـــــــقــــــارات” % 3.04
املنام���ة  -احلكوم���ة الإلكرتوني���ة :قال���ت
هيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة �إن النمو
االقت�ص���ادي البحريني بالأ�س���عار اجلاري���ة منا خالل
الرب���ع الث���اين م���ن الع���ام اجل���اري  % 8.25مقارنة
بالفرتة املقابلة من العام .2017
و�أظهر تقرير �صادر عن الهيئة متكن االقت�صاد
البحرين���ي من املحافظة على ا�س���تقراره و�ص�ل�ابته،
مرتجمً���ا ال�سيا�س���ات االقت�ص���ادية الت���ي تنفذه���ا
اململكة و�ص���وال القت�ص���اد وطن���ي يتمت���ع بالتنوع
والتناف�سية واملرونة.
و�أرج���ع التقري���ر النم���و �إل���ى ا�س���تمرارية النمو
الإيجاب���ي للقطاع���ات غ�ي�ر النفطية ،و�إ�س���هامها يف
حتقي���ق تطلعات التنمي���ة امل�س���تدامة التي حققت
من���وًّا حقيقيًّا بن�س���بة  % 2.40بالأ�س���عار الثابتة يف
الناجت املحلي الإجمايل ،مقارن ًة الربع الأول من العام
ذاته.
و�أو�ض���ح التقري���ر �أن معدالت النم���و يف القطاع
النفط���ي �س���جلت زيادة بنح���و  % 40.23بالأ�س���عار
اجلارية ،مرجعًا ذلك الرتفاع �س���عر برميل النفط عند
مقارنته ب�أ�س���عار العام املا�ضي .بينما �شهد القطاع
ارتفاعً���ا طفيفً���ا بنح���و  % 0.82بالأ�س���عار الثابت���ة
قيا�سا بالربع الثاين من العام .2017
ً
وب�ّي� التقري���ر �أن ال�ص���ناعة التحويلي���ة منت
نّ
مبق���دار % 4.45بالأ�س���عار الثابت���ة وبنحو % 3.16
بالأ�س���عار اجلاري���ة ،ويع���ود ذل���ك �إلى زي���ادة �إنتاج
ال�رشكات ال�صناعية الكربى يف البحرين  -كمًّا و�سعرًا
قيا�سا بالربع الثاين من العام .2017
ً
-

•منو جميع القطاعات عدا االت�صاالت الذي تراجع طفيفًا % 0.18

وحقق ن�شاط البناء والت�شييد منوًّا ي�ساوي 6.65
 %بالأ�س���عار الثابتة ،و % 7.42بالأ�س���عار اجلارية،
فيما منا ن�ش���اط العقارات وخدمات الأعمال بن�س���بة
 % 3.04بالأ�س���عار الثابت���ة و % 4.37بالأ�س���عار
اجلاري���ة .و�س���جل قطاع املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت
انخفا�ض���ا طفيفًا بواقع  % 0.18بالأ�س���عار الثابتة
ً
وارتفاعًا بن�سبة  % 5.93بالأ�سعار اجلارية.
وبي التقري���ر �أن اخلدم���ات احلكومية الأخرى،
نّ
ع���دا التعلي���م وال�ص���حة ،ارتفعت مبق���دار % 3.99
بالأ�سعار الثابتة وبحوايل  % 4.68بالأ�سعار اجلارية.

“متكني” :ت�أهل  52فريقا جلائزة “م�رشوعي”

املنام���ة  -متك�ي�ن� :أعلن �ص���ندوق
العم���ل “متكني” ع���ن ت�أه���ل  52فريقًا
من �أ�ص���ل  90فريقًا للمرحلة التالية من
جائزة الأعمال ال�شبابية “م�رشوعي” ،التي
تهدف لإع���داد خط���ط الأعم���ال ومناذج
امل�شاريع ،وذلك بعد ا�ستكمالهم مرحلة
التدريب التح�ضريي بنجاح.
ويعت�ب�ر “م�رشوع���ي” من�ص���ة وطنية
لفئة ال�ش���باب الذي���ن يتطلعون لدخول
جم���ال ري���ادة الأعم���ال ،حي���ث ته���دف
امل�س���ابقة �إلى تر�س���يخ القيم الريادية
وتوف�ي�ر ال�س���بل املنا�س���بة مل�س���اعدة
ال�ش���باب يف �إطالق م�ش���اريعهم ،وحتويل
�أفكاره���م التجارية �إل���ى خطة عمل قابلة
للتنفيذ.
و�أو�ض���ح مدير م�ش���اريع ال�شباب يف
“متكني” حممد �أحمدي� ،أن امل�ش���اركني
�س���يقومون خ�ل�ال املرحل���ة القادم���ة
بالتوا�ص���ل عن كثب مع موجهي م�سابقة
م�رشوع���ي م���ن رواد الأعم���ال املتميزين،
حي���ث مت تعزيز دورهم يف م�س���ابقة هذا
الع���ام ،لت�أدية دور �أ�سا�س���ي يف �إر�ش���اد
الفرق خ�ل�ال مرحلة �إعداد خطط الأعمال،
مم���ا �س���يمكن امل�ش���اركني م���ن حتقيق
اال�ستفادة الق�صوى من هذه التجربة”.
وت�ض���م قائمة املوجهني لهذا العام
 12موجهً ���ا ميثلون نخب���ة رواد الأعمال

البحرينيني ،وت�ض���م كلاً من �إياد عبداهلل
املدي���ر التنفي���ذي ل�رشك���ة Infinity
 ،Polymersدعاء عبدالوهاب امل�ؤ�س�س
واملدي���ر الع���ام ملطع��� م Salad Bo u
 ،tiqueحممد عبدالعال ،م�ؤ�س����س �رشكة
 ،All Food Coمي�س���اء الغوا����ص،
م�ؤ�س����س  ،PlayWorks Decorعم���ر
اخلان ،امل�ؤ�س�س وال�رشيك الإداري ل�رشكة
 ،Park ParkPoint Solutionsو
نهلة املحمود م�ؤ�س�سة بوتي ك Lalabe l
 ،laوح�سني ح�سيني ،م�ؤ�س�س ،Flashh
�س���امي منديل ،م�ؤ�س�س مركز Bahrain
 ،Line Aquaponicsحممد الب�ستكي،
ع�ض���و جمل�س �إدارة �رشكة ،Equilibria
ة زينب احل�س���ن ،مدير عام العمليات يف
�رشك��� ة Olaiwat Innovation A c
 ،tivationمن���اف الع���اين ،مدير معهد
 Berlitz-Bahrainو�رشكة Thomas
 ،Internationalو حم���د الكوهج���ي،
م�ؤ�س�س �رشكة .Ego Home
يذكر �أنه بعد ا�ستكمال مرحلة �إعداد
خط���ط الأعم���ال �س���يتم الب���ت يف مرحلة
�إعداد مناذج امل�ش���اريع ،التي �س���يت�أهل
له���ا  30فريقً���ا فق���ط ،و�س���يتم عر�ض
من���اذج م�ش���اريعهم خ�ل�ال معر����ض عام
للجمه���ور يف �أحد املجمع���ات التجارية يف
�شهر مار�س املقبل.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

كما حققت اخلدمات االجتماعية وال�شخ�ص���ية الأخرى
ارتفاعًا بن�س���بة  % 1.84بالأ�سعار الثابتة و% 1.90
بالأ�س���عار اجلارية� .أما ن�ش���اط الكهرب���اء واملاء فقد
حقق منوًّا بواقع  % 3.92بالأ�س���عار الثابتة و11.88
 %بالأ�سعار اجلارية.
و�أ�ش���ار التقري���ر �إل���ى �أن اخلدم���ات التعليمية
اخلا�صة واحلكومية ارتفعت بن�سبة  % 3.46بالأ�سعار
الثابتة و % 2.89بالأ�سعار اجلارية ،يف حني ازدادت
اخلدمات ال�ص���حية اخلا�صة واحلكومية مبعدل 4.78
 %بالأ�سعار الثابتة و % 6.48بالأ�سعار اجلارية� .أما

فيما يتعلق بالن�شاط الزراعي و�صيد الأ�سماك ،فقد
حقق منوًّا بن�س���بة  % 1.61بالأ�س���عار الثابتة و4.37
 %بالأ�سعار اجلارية.
ووفقًا للتقري���ر ،ف�إن النمو الذي �ش���هده الربع
قيا�سا بالربع الأول من نف�س
ً
الثاين من العام اجلاري
الع���ام ،ي�ش�ي�ر �إلى تط���ور الأداء االقت�ص���ادي ومنوه
بن�س���بة  % 6.10بالأ�س���عار الثابتة ،وبن�سبة وقدرها
 % 5.12بالأ�س���عار اجلاري���ة .فيم���ا �س���جل القطاع
النفط���ي منوا بن�س���بة  % 22.31بالأ�س���عار الثابتة،
و % 19.44بالأ�س���عار اجلارية .كما حقق القطاع غري

النفطي زيادة بن�س���بة  % 3.03و % 2.83بالأ�سعار
الثابتة واجلارية على التوايل.
و�أو�ض���ح التقرير �أن ن�ش���اط امل�رشوعات املالية
ب�ي�ن الربعني �ش���هد من���وًّا بنحو  % 1.29بالأ�س���عار
الثابت���ة و % 1.26بالأ�س���عار اجلاري���ة .فيما �س���جل
ن�ش���اط البن���اء والت�ش���ييد زي���ادة بواق���ع % 0.68
بالأ�س���عار الثابتة و % 0.54بالأ�س���عار اجلارية .كما
�س���جلت القيم���ة امل�ض���افة يف قط���اع املوا�ص�ل�ات
واالت�ص���االت منوًّا مبقدار  % 3.28بالأ�سعار الثابتة
وبنح���و  % 2.82بالأ�س���عار اجلاري���ة ،بينم���ا حققت
ال�ص���ناعة التحويلي���ة منوًّا طفيفًا مبق���دار % 0.31
بالأ�سعار الثابتة و % 0.19بالأ�سعار اجلارية.
وذك���ر التقري���ر �أن اخلدمات احلكومي���ة الأخرى
يف الرب���ع احلايل �ش���هدت ارتفاعًا عن الربع ال�س���ابق
بنح���و  % 2.04بالأ�س���عار الثابتة وبن�س���بة % 1.88
بالأ�سعار اجلارية .فيما ازدادت اخلدمات االجتماعية
وال�شخ�ص���ية الأخ���رى مبق���دار  % 1.37بالأ�س���عار
الثابت���ة و % 0.62بالأ�س���عار اجلاري���ة .و�ش���هدت
اخلدم���ات التعليمي���ة احلكومي���ة واخلا�ص���ة ارتفاعًا
بن�سبة  % 21.65بالأ�سعار الثابتة و % 22.90كذلك
بالأ�س���عار اجلاري���ة� .إل���ى جانب ذلك فق���د ارتفعت
اخلدمات ال�ص���حية احلكومية واخلا�صة بن�سبة 0.58
 %بالأ�س���عار الثابت���ة و % 0.46بالأ�س���عار اجلارية،
�أما ن�ش���اط الزراعة و�ص���يد الأ�س���ماك فق���د انخف�ض
بواقع  % 3.37بالأ�سعار الثابتة و % 2.75بالأ�سعار
اجلارية.

“البحرينية الهندية” ت�ستعر�ض الو�ضع االقت�صادي الراهن

ال�شعلة :البحرين ت�شهد م�رشوعات تنموية عديدة

املنام����ة  -البحريني����ة الهندي����ة :نظم����ت اجلمعية
البحريني����ة الهندية جل�س����ة تفاعلية قيم����ة حتت عنوان
“الو�ض����ع االقت�ص����ادي الراهن يف البحري����ن” يف فندق
دبلومات رادي�سون ،قدمها رئي�س غرفة جتارة و�صناعة
البحري����ن� ،س����مري نا�����س ،تناول فيه����ا الإجن����ازات التي
مت حتقيقه����ا وكيفي����ة جت����اوز التحدي����ات الت����ي تواجه
االقت�ص����اد البحريني يف امل�س����تقبل من خ��ل�ال التعاون
الوثي����ق ب��ي�ن القطاعني العام واخلا�����ص وذلك يف �إطار
جهودها لتنوير �أع�ضائها.
ويف مداخلة قيمة يف الفعالية ،ا�س����تعر�ض الرئي�س
ال�سابق للجمعية البحرينية الهندية ،عبد النبي ال�شعلة،
العديد م����ن امل�رشوع����ات االقت�ص����ادية والتنموية التي
�ست�ش����هدها اململك����ة يف امل�س����تقبل القريب يف خمتلف
القطاعات من بينها التو�س����عة اجلديدة ملطار البحرين
واجل�رس الثاين مع ال�ش����قيقة اململكة العربية ال�س����عودية
وم�صفاة بابكو اجلديدة وم�شاريع التو�سعة يف �رشكة �ألبا
وغريها من امل�رشوعات التي �ست�ؤدي �إلى نقلة نوعية يف
االقت�صاد البحريني.

•امل�شاركون يف اجلل�سة ب�ش�أن الو�ضع االقت�صادي الراهن

من جانبه قال رئي�����س اجلمعية البحرينية الهندية،
حممد داداب����اي “ ت�أتي هذه اجلل�س����ة التفاعلية يف �إطار
برنام����ج اجلمعي����ة لتنوير �أع�ض����ائها بالتط����ورات التي
ي�شهدها االقت�ص����اد البحريني واجلهود التي تقوم بها
الغرفة .ن�شكر رئي�س الغرفة وكافة �أع�ضاء جمل�س �إدارة

الغرف����ة على م����ا يقومون به م����ن جهود و�سن�س����عى من
جانبنا يف اجلمعية بدعم جهود الغرفة من خالل الرتويج
لال�س����تثمار يف البحري����ن وا�س����تقطاب وت�ش����جيع رج����ال
الأعمال يف �ش����به القارة الهندية نظرا للعالقات الوثيقة
التي جتمع اململكة مع الهند”.

اكتمال جممع خزانات الوقود العام املقبل ...وزير النفط:

خط الأنابيب البحريني ال�سعودي جاهز والت�شغيل عقب االختبارات
علي الفردان من املنامة

�أف���اد وزي���ر النفط ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة �آل
خليف���ة� ،أن خ���ط �أنابيب النفط ال���ذي يربط بني كل
م���ن البحرين وال�س���عودية اكتمل و�أنه يخ�ض���ع حاليًّا
ملرحلة االختب���ارات .و�أبلغ الوزير ال�ص���حافيني على
هام�ش م�ؤمتر نفطي� ،أنه �سيتم ت�شغيل خط الأنابيب
ف���ور االنتهاء من املرحلة التجريبية ،لكنه مل يعط �أي
موعد متوقع لت�شغيل اخلط اجلديد.
و�سيحل خط الأنابيب اجلديد حمل اخلط القدمي
الذي �أُن�ش���ئ يف الأربعينات و�س���يتم �إزالته م�ستقبالً
بعد الت�شغيل الكامل للخط اجلديد.
وتبلغ �سعة اخلط اجلديد قرابة � 350ألف برميل
يوميًّ���ا ،و�س���يغذي �رشكة “بابكو” بالنف���ط اخلام من
�أج���ل عمليات التكرير ،ويربط اخلط اجلديد م�ص���فاة
البحرين مب�ص���نع �رشكة �أرامكو ال�سعودية ،حيث يبلغ

طوله  118كيلوم�ت�رً ا ،منها  42كيلومرتًا مغمورة يف
املي���اه و 73كيلومرتًا على الياب�س���ة ،وتقدر تكلفته
�أكرث من  300مليون دوالر.
من جانب �آخر� ،أو�ض���ح وزير النفط ال�صحافيني
�أن م�رشوع ت�ش���ييد خزانات وقود جديدة للطائرات يف
حرم مطار البحرين الدويل ت�س�ي�ر بالوترية املطلوبة
و�أن نح���و  % 70من امل�رشوع ق���د �أُجنز .وتوقع الوزير
�أن يكتمل امل��ش�روع بنهاية العام  .2019ي�ش���ار �إلى
�أن���ه يف هذا الع���ام (� )2019س���تجهز املرحلة الأولى
م���ن حتدي���ث املط���ار ال���ذي �سي�س���توعب قرابة 14
ملي���ون م�س���افر بالتزامن مع زيادة �أ�س���طول طريان
اخلليج وزيادة املبيعات.
وي�ش���تمل امل�رشوع الكلي ل�رشكة مط���ار البحرين
لتزوي���د وقود الطائرات “بافكو” على ثالثة خزانات
للوقود ب�س���عة ع�رشة �آالف م�ت�ر مكعب لكل منها على
م�ساحة �إجمالية تبلغ � 77ألف قدم مربع بالإ�ضافة �إلى

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

املباين الإدارية اخلا�صة بامل�رشوع.
وتتول���ى تطوير امل��ش�روع �رشكة مط���ار البحرين
لوق���ود الطائرات ،الت���ي ت�أ�س�س���ت يف �أبريل 2016
ك�رشكة ذات ملكية م�شرتكة بني �رشكة مطار البحرين
وال�رشكة القاب�ضة للنفط والغاز ،بهدف �إعادة هيكلة
قط���اع وق���ود الطائ���رات يف البحرين و�إن�ش���اء جممع
م�س���تودعات وق���ود الطائرات و�إدارت���ه داخل حميط
املطار ب�أكمله.
وكان وزي���ر النفط ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة �آل
خليف���ة افتت���ح م�س���اء �أم����س الأول فعالي���ات م�ؤمتر
ومعر�ض ال�رشق الأو�س���ط ال�سابع ع�رش لت�آكل املعادن
مبركـز البحرين الدويل للمعار�ض مب�ش���اركة عددية
وا�س���عة من املهند�س�ي�ن واملتخ�ص�ص�ي�ن يف جمال
ت�آكل املعادن ومعاجلة املياه الكيميائية والباحثني
والدار�س�ي�ن ،بالإ�ض���افة �إل���ى عدد كب�ي�ر من ممثلي
ال�رشكات املحلية والإقليمية والعاملية.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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�إر�ساء مناق�صتها على �رشكة ا�ست�شارية

الرميحي� :إجناز درا�سة تطبيق تكنولوجيا “الثورة ال�صناعية الرابعة” نهاية العام

•الرميحي متحدثًا لل�صحافيني

�أمل احلامد من املنامة

ك�ش���ف الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمي���ة
االقت�ص���ادية خال���د الرميحي ،عن �إر�س���اء مناق�ص���ة
درا�س���ة جدوى �إن�شاء �رشكة لتزويد القطاع ال�صناعي
بحل���ول الثورة ال�ص���ناعية الرابعة ،لإح���دى ال�رشكات
اال�ست�شارية� ،إذ يتم حاليًّا درا�سة كيفية تطبيق هذه
التكنولوجي���ا يف البحري���ن ،و�أي نطاق يت���م الرتكيز
عليه لأن نطاقها وا�سع.
و�أو�ض���ح الرميحي  -لل�ص���حافيني على هام�ش
انعق���اد منت���دى االبتكار الذي نظمت���ه جامعة MIT
لري���ادة الأعمال لل�رشكات النا�ش���ئة �أم����س �“ -أننا ال
نزال يف بداية امل�ش���وار يف الدرا�سة ،ومن املتوقع �أن
يكون لدى املجل�س نظرة وا�ض���حة بهذا اخل�ص���و�ص
بنهاية العام اجلاري”.

(ت�صوير :ر�سول احلجريي)

وكان جمل����س املناق�ص���ات واملزاي���دات فت���ح
 19يولي���و املا�ض���ي مناق�ص���ة ملجل����س التنمي���ة
االقت�صادية لتعيني �رشكة ا�ست�شارية لدرا�سة جدوى
�إن�ش���اء �رشكة لتزويد القطاع ال�صناعي بحلول الثورة
ال�ص���ناعية الرابع���ة ( )Industry 4.0تق���دم �إليها
عط���اءان ل�رشكتني ،هم���ا �رشكة “روالن���د برجر ميدل
�إي�س���ت” بقيمة � 162ألف دينار ،وال�رشكة الأخرى “ذا
بو�سطن كون�سلتينج جروب �إنرتنا�شيونال” دون �أن
يتم الإ�شارة �إلى قيمة عطائها.
و�أكد الرميح���ي �أن البحرين ت�ض���ع اعتبارًا لأمن
وتب���ادل املعلوم���ات من ناحية القوان�ي�ن والتنفيذ،
والأمن ال�س�ي�راين ،وتطرق �إل���ى نقا�ش املنتدى على
خ�صو�صا
ً
االحتفاظ على الأمن يف تبادل املعلومات،
�أن هن���اك حروبً���ا ت�ش���ن على بع�ض ال���دول بهجمات
�إلكرتوني���ة ،م�ؤكدًا �أن احلكومية واعي���ة بهذه الأمور

“االقت�صادية امل�شرتكة” ت�ستعر�ض حوكمة ال�رشكات

•كبار ال�شخ�صيات تتابع فعاليات املنتدى

وتتخ���ذ اخلط���وات املنا�س���بة يف احلف���اظ عل���ى �أمن
املعلومات.
وركز منتدى االبتكار الذي نظمته جامعة MIT
لري���ادة الأعم���ال لل��ش�ركات النا�ش���ئة عل���ى تغطية
املو�ض���وعات الأك�ث�ر �ش���يوعًا يف ع���ام  2018ومنها
الثورة ال�صناعية الرابعة و�أمن املعلومات و�سال�سل
الكت���ل (البلوك ت�ش�ي�ن) حي���ث جمع خ�ب�راء من �أهم
عمالقة التكنولوجيا من جميع �أنحاء العامل.
ويه���دف املنتدى �إل���ى ربط �أع�ض���اء املنظومة
التكنولوجي���ة البحريني���ة يف من�ص���ة ت�ش���جع روح
املبادرة التعاونية عرب احلكومة ،وال�رشكات النا�شئة،
والكيان���ات التمكيني���ة (امل�رسع���ات ،واحلا�ض���نات،
وامل�ساحات املخ�ص�صة للعمل اجلماعي)  ،بالإ�ضافة
�إلى ال�رشكات.
وذك���رت الع�ض���و املنت���دب يف منت���دى MIT

بال�رشاكة بني “اخلا�ص” و “احلكومي”“ ...الإلكرتونية”:

مناق�صة لتنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العمومية الوطنية
�أمل احلامد

املنام���ة  -ال�ص���ناعة والتج���ارة :تر�أ����س
وزي���ر ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة زاي���د
الزياين �أعمال االجتماع  29للجنة االقت�صادية
امل�شرتكة بني الوزارة وغرفة جتارة و�صناعة
البحري���ن ،وال���ذي عُق���د �أم�س مبق���ر الوزارة
باملرف�أ املايل بح�ض���ور رئي����س جمل�س �إدارة
الغرف���ة �س���مري نا����س و�أع�ض���اء اللجن���ة م���ن
اجلانبني.
و�أع���رب الوزي���ر يف االجتماع ،ال���ذي جاء
يف �س���ياق النهج الذي د�أب���ت عليه الوزارة يف
التعاون والتن�س���يق والت�ش���اور مع الغرفة يف
الق�ضايا امل�ش�ت�ركة كافة ،عن دعم احلكومة
جلميع اخلط���وات واملب���ادرات التي ت�ص���ب
يف �ص���الح تطوي���ر القط���اع االقت�ص���ادي يف
البحرين ،وتعزي���ز البنية الت�رشيعية مبا يخدم
امل�صلحة العامة لالقت�صاد الوطني.
كم���ا �أكد ا�س���تمرار ال���وزارة بالتن�س���يق
مع خمتلف اجله���ات املعنية؛ للو�ص���ول �إلى

ال�صيغ امل�شرتكة التي حتقق التطلعات فيما
يتعلق بالق�ض���ايا واملو�ضوعات التي ت�صب
يف �ص���الح البيئة التجارية واال�س���تثمارية يف
اململكة.
و تط���رق االجتم���اع باملناق�ش���ة للعديد
من املو�ض���وعات املدرجة على جدول �أعماله
ومن �ضمنها مو�ضوع مبادئ حوكمة ال�رشكات
وغريه���ا م���ن املو�ض���وعات امل�ش�ت�ركة بني
الوزارة والغرفة.
�إلى ذلك �أعرب الوزير عن تقديره جلميع
اجله���ود الت���ي تبذلها غرفة جتارة و�ص���ناعة
البحرين والتي ت�ص���ب يف جمملها يف �ص���الح
القطاع التجاري واالقت�صاد الوطني عموما.
من جهت���ه� ،أع���رب رئي�س جمل����س �إدارة
الغرف���ة ع���ن تقدي���ره البال���غ لل���وزارة على
اجله���ود كاف���ة الت���ي تبذله���ا يف �س���بيل
االرتقاء باالقت�ص���اد الوطن���ي وحتقيق ر�ؤى
وا�سرتاتيجيات احلكومة يف هذا اجلانب.

البحرين و ُعمان تبحثان تعزيز اال�ستثمارات امل�شرتكة

ال�س����ناب�س  -الغرف����ة� :أكد النائب
الأول لرئي�����س غرف����ة جتارة و�ص����ناعة
البحرين خالد جنيب����ي �أن الزيارة التي
قام����ت به����ا الغرف����ة م�ؤخرا مب�ش����اركة
وفد من امل�س����تثمرين البحرينيني �إلى
�س����لطنة عُم����ان ت�ؤكد احلر�����ص الدائم
للبلدي����ن ال�ش����قيقني ،عل����ى تطوي����ر
وتنمي����ة العالق����ات امل�ش��ت�ركة ب��ي�ن
اجلانبني يف كافة املجاالت والو�ص����ول
به����ا �إل����ى �أعل����ى درج����ات التن�س����يق
والتع����اون مل����ا في����ه خ��ي�ر و�ص����الح
�ش����عبيهما ،مبينا �أن اللجنة امل�ش��ت�ركة
البحريني����ة العمانية قد ناق�ش����ت خالل

الزي����ارة العدي����د م����ن املو�ض����وعات
والق�ض����ايا االقت�ص����ادية امل�ش��ت�ركة؛
للم�س����اهمة يف رف����ع مع����دالت التجارة
البينية والتي و�صلت حتى نهاية العام
� 2017إل����ى نح����و  630ملي����ون دوالر،
وذل����ك من �أجل تنمي����ة عالقات ال�رشاكة
القائمة ب��ي�ن اجلانبني منها مو�ض����وع
ت�أ�س����ي�س �رشك����ة �إ�س����تثمارية يتبناه����ا
القط����اع اخلا�����ص يف البلدي����ن؛ بهدف
اال�س����تفادة من الفر�ص اال�س����تثمارية
املتاح����ة يف اجلانبني؛ م����ن �أجل تطوير
عالق����ات ال�رشاك����ة ب��ي�ن ال�س����لطنة
واململكة.

لري���ادة الأعم���ال يف الع���امل العربي ،ماي���ا رحال “�أن
املبتكرين الرقميني ،ورواد الأعمال يف التكنولوجيا
ي�أت���ون يف طليعة ه���ذا التحول ،وتعتم���د جمتمعاتنا
ب�شكل كبري على رواد الأعمال ،لت�شكيل م�ستقبلنا”.
وركز ماي���كل نيل�س���ون يف اجلل�س���ة االفتتاحية
للمنتدى على احلو�سبة ال�سحابية ،م�ؤكدًا “ال نزال يف
بداية التحول حيث مل يتم اال�س���تفادة �س���وى % 26
م���ن الإنرتنت ،وهناك جمال كب�ي�ر ،و�أن من يرغب يف
اال�س���تفادة من احلو�سبة ال�سحابية يجب �أن ي�ستفيد
منها ب�شكل �أكرب و�أ�رسع مما هو قائم حاليًّا”.
وقارن ني�س���لون الف���رق بني النظ���ام الأوروبي
والأمريكي يف الت�رشيعات باحلو�س���بة ال�سحابية ،حيث
�إن النظام الأوروبي فيه الت�رشيعات قوية جدًّا� ،أما يف
النظ���ام الأمريكي فه���و مفتوح �إذ يت���م الت�رشيع عند
احلاجة.

ي�ش���ار �إلى �أن منتدى االبت���كار نُظم بال�رشاكة مع
جمل�س التنمية االقت�ص���ادية ودع���م جمعية البحرين
للإنرتنت ،الذي عقد �ض���من برنامج �أ�س���بوع البحرين
للتكنولوجيا ملجل�س التنمية االقت�صادية وبالتعاون
مع �صندوق العمل “متكني” ،ال�رشيك اال�سرتاتيجي.
يذكر �أن منتدى  MITلريادة الأعمال يف العامل
العربي ت�أ�س����س ع���ام  2005وهو �أحد ف���روع منتدى
 MITالعامل���ي لري���ادة الأعمال البال���غ عددهم 28
فرعًا حول العامل ،وهذا املنتدى يهدف �إلى ت�ش���جيع
االبت���كار وري���ادة الإعمال ح���ول الع���امل .وعلى مدى
ال�س���نوات �أثبت املنتدى جدّيته يف ت�ش���جيع �أ�سلوب
 MITيف العمل الريادي ،من خالل تنظيم م�س���ابقة
منتدى م�ش���اريع  MITلأف�ضل ال�رشكات النا�شئة يف
الع���امل العربي ،ت�س���تهدف  21دول��� ًة عربية وجتذب
�أكرث من � 12ألف رائد �أعمال كل �سنة.

طرحت هيئ���ة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية يف جل�سة جمل�س املناق�صات
واملزايدات �أم�س مناق�صة لتنفيذ البنية
التحتية للمفاتيح العمومية الوطنية يف
البحرين تقدم �إليه���ا  10عطاءات دون
�أن يتم الإف�صاح عن قيمة �أي منها.
وتعمل البحرين على تنفيذ وت�شغيل
البني���ة التحتي���ة للمفاتي���ح العمومي���ة
عل���ى م�س���توى الدولة واخلدم���ات ذات
ال�ص���لة مثل التوقيع الإلكرتوين وتنوي
اال�ش�ت�راك مع �رشي���ك منا�س���ب لنموذج
ال�رشاكة بني القطاع�ي�ن العام واخلا�ص
يف توف�ي�ر امل���وارد الالزمة مب���ا يف ذلك

الأفراد والأجهزة والربامج� ،إ�ض���افة �إلى
منوذج الإيرادات ونوع ال�رشاكة.
و�أظهرت �أح���دث بيانات ن�رشت على
موقع املجل�س �أم�س فتح  3مناق�ص���ات
تابعة �إل���ى  3جهات حكومي���ة ،ب�إجمايل
 26عط���اء ،عل���ق �أحده���ا ،وكان جمموع
�أق���ل العطاءات املتقدمة نحو � 299ألف
دينار .وطرحت بلدية املنطقة اجلنوبية
مناق�صة لنظام البلدية لتقدمي خدمات
الت�أج�ي�ر لل�رصف ال�ص���حي تق���دم �إليها
 13عطاء �أقلها بنحو � 180.3ألف دينار
و�أكربها بقرابة � 876.6ألف دينار.
ومدة التعاقد مع املقاول �س���نتني،
يكون فيها م�س����ؤوال ع���ن حتمل خدمات
ال�ص���هاريج يف داخ���ل بلدي���ة املنطقة

اجلنوبي���ة ،كم���ا يج���ب تن�س���يق مناطق
ال��ص�رف ال�ص���حي و�ش���بكات ال��ص�رف
ال�ص���حي ب�ش���كل منا�س���ب م���ع وزارة
الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين ،والتخل�ص من مي���اه ال�رصف
ال�ص���حي املجمع���ة يف من�ش����أة حم���ددة
ملبن���ى حمط���ة معاجل���ة مي���اه ال��ص�رف
ال�ص���حي الرئي�سة يف توبلي �أو يف حمطة
معاجلة مياه ال�رصف ال�ص���حي يف الرفاع
فيوز.
وكذلك طرحت �رشكة طريان اخلليج
مناق�ص���ة لتوف�ي�ر منتوج���ات خمب���وزة
طازج���ة تق���دم �إليه���ا  3عط���اءات ،علق
�أحده���ا ،و�أق���ل عطاء بنح���و � 118.6ألف
دينار.

يف �أ�سبوع البحرين للتكنولوجيا 2018

“ال�صناعة” ت�ستعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية بالتجارة الإلكرتونية

املنامة  -بنا� :شاركت وزارة ال�صناعة
والتج���ارة وال�س���ياحة يف �أ�س���بوع البحرين
للتكنولوجي���ا  2018والذي عق���د برعاية
جمل�س التنمية االقت�صادية� ،إذ مت التعاون
م���ع �رشك���ة Yostartups؛ ال�س���تعرا�ض
جمموعة من الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة
يف جمال التجارة الإلكرتونية وتكنولوجيا
االت�ص���االت واملعلومات ،وذلك يوم �أم�س
يف م�ؤ�س�س���ة  CH9وهي حا�ض���نة وم�رسعة
�أعمال بحرينية مقرها جزر �أمواج.
ومت ا�ستعرا�ض  10فر�ص ا�ستثمارية
ع�ب�ر ور����ش عم���ل تخ�ص�ص���ية قدمته���ا
�رشكة  ،Yostartupsوتناولت موا�ض���يع
عديدة ذات ال�ص���لة بالتجارة الإلكرتونية
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�ص���االت
�شملت �س���وقا لت�أجري املنتجات املنزلية
عرب تطبيق���ات النظري ال�ش���بكي ،وبرامج
كمبيوت���ر مع���ززة م���ن خ�ل�ال ال���ذكاء
اال�ص���طناعي لإجراء حمادثات افرتا�ض���ية
�سمعية �أو ن�صية خلدمة العمالء ،ومن�صات
�إلكرتونية للأفراد امل�ؤثرين عرب و�س���ائل
التوا�ص���ل االجتماع ،وحلول الواقع املعزز
يف �صناعة التخزين ،واخلدمات اللوج�ستية
ع�ب�ر احلو�س���بة ال�س���حابية ،وتطبيق���ا
�إلكرتونيا يهتم ب�صحة الن�ساء ،وما�سحات
�ض���وئية ثالثية الأبعاد ل�ص���ناعة املالب�س
على الإنرتنت ،وتطبيق اكت�ش���اف �أ�س���عار

•�إحدى ور�ش العمل

ال�س���لع عرب الإنرتنت ،والرعاية ال�ص���حية
للمر�ض���ى ع���ن بع���د ،و�أخ�ي�رً ا تطبيق���ات
الك�ش���ف عن احتياالت معام�ل�ات التجارة
الإلكرتونية.
ح��ض�ر الفعالي���ة عدد من امل�ش���اركني
م���ن الفئات النا�ش���ئة ورواد الأعمال ومن
املتخ�ص�صني واملهتمني بتنمية الفئات
النا�شئة يف جمال الأعمال� ،إذ مت تدريبهم
با�س���تخدام �أدوات ومنهجي���ات خمتلف���ة

�س���اعدتهم عل���ى �ص���قل مهاراتهم لفهم
الفر�ص اال�ستثمارية املطروحة اجلديدة.
و�أو�ض���حت الوزارة �أن عر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية يف جمال التجارة الإلكرتونية
وتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ي�أتي
�ض���من جه���ود وزارة ال�ص���ناعة والتج���ارة
وال�س���ياحة يف دع���م توجه قط���اع الأعمال
لتبني التج���ارة الإلكرتوني���ة وتطبيقاتها
املختلفة يف جميع املجاالت.

اقتصاد
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انطالق م�ؤمتر ال�شبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت

نا�رص بن حممد :طرح ترددات اجليل اخلام�س بعد اعتماد املعايري الدولية
الرتددات املطلوبة واحلد من تداخل ال�ش���بكات.
و�أك���د �أن تق���دمي خدمات حديثة الت���ي من بينها
اجلي���ل اخلام����س تعد م���ن الأه���داف الأ�سا�س���ية
للبحري���ن يف �إتاحة بنية قوية لالت�ص���االت ،الفتًا
�إلى �أن تغطية البحرين بال�شبكة الوطنية للألياف
الب�رصية �سيدعم طرح اجليل اخلام�س.
وركزت ور����ش العمل التي تنظمها ال�ش���بكة
العربي���ة لالت�ص���االت ،عل���ى الق�ض���ية الراهن���ة
املتمثل���ة يف التخاط���ب ب�ي�ن الآالت ()M2M
و�إنرتنت الأ�ش���ياء ( )IoTبه���دف تعزيز التعاون
ب�ي�ن ال���دول العربي���ة م���ن خ�ل�ال عقد �سل�س���لة
ور����ش عمل ب�إدارة خ�ب�راء ورواد بارزين يف قطاع
االت�ص���االت م���ع االنتق���ال �إلى التحلي���ل املعمق
للموا�ضيع اخلا�ص���ة باملعايري الدولية للتخاطب
ب�ي�ن الآالت و�إنرتن���ت الأ�ش���ياء ،والطريقة التي
ت�ؤثر بها على م�ستقبل قطاع االت�صاالت.
كما ناق�شت املحادثات �آفاق الربط من خالل
تقني���ات التخاطب بني الآالت و�إنرتنت الأ�ش���ياء
مما ي����ؤدي �إلى تطوي���ر “مدن ذكي���ة” ،والقيود
التي تواجهها بع�ض اجلهات التنظيمية واجلهات
امل�س����ؤولة عن و�ضع ال�سيا�س���ات يف �سعيها �إلى
�ص���ياغة ا�سرتاتيجيات و�أفكار عملية لإن�شاء بيئة
م�ستدامة.
ون�سب بيان �إلى القائم ب�أعمال املدير العام

املحرر االقت�صادي

�أنطلق���ت �أم����س �أعم���ال امل�ؤمت���ر ال�س���نوي
ال�س���اد�س ع�رش لل�ش���بكة العربي���ة لهيئات تنظيم
االت�ص���االت وتقني���ة املعلومات ،حي���ث ترت�أ�س
هيئة تنظيم االت�ص���االت البحرينية امل�ؤمتر الذي
�سي�س���تمر �إلى � 4أكتوبر اجل���اري يف فندق الريتز
كارلتون.
و�أف���اد القائ���م ب�أعمال املدير الع���ام للهيئة
ال�ش���يخ نا�رص ب���ن حممد �آل خليف���ة ،يف ت�رصيحات
عل���ى هام�ش امل�ؤمتر� ،أن البحرين على ا�س���تعداد
لط���رح ت���رددات اجليل اخلام����س لل��ش�ركات و�أن
الهيئ���ة بانتظار اعتماد املعايري الدولية من قبل
االحتاد الدويل لالت�ص���االت ال���ذي يتوقع �أن يتم
خالل هذا العام.
و�أ�ش���ار �إلى �أن الهيئة قد حددت الرتددات
املخ�ص�ص���ة للجيل اخلام�س لكنها تنتظر �أن يتم
اعتماد املعايري الدولية لطرح الرتددات الالزمة
لل�رشكات ،مو�ضحًا �أن ال�رشكات امل�صنعة للهواتف
الذكي���ة والأجه���زة ال تدعم حاليًّ���ا تقنيات اجليل
اخلام����س الت���ي ال ت���زال كذل���ك بانتظ���ار اعتماد
املعايري الدولية.
و�أ�ض���اف امل�س���ئول �أن مناق�شات بني الدول
املجاورة قد حدثت منذ فرتة فيما يتعلق بنوعية

(ت�صوير :خليل ابراهيم)
•ال�شيخ نا�رص بن حممد

الهيئ���ة ال�ش���يخ نا�رص ب���ن حمم���د �آل خليفة قوله
“ي�رشفنا �أن ن�ست�ض���يف االجتماع القادم لل�شبكة
العربي���ة لهيئ���ات تنظي���م االت�ص���االت وتقني���ة
املعلومات يف البحرين بالإ�ضافة �إلى تر�ؤ�س دورة
/2018 2019لل�ش���بكة العربي���ة ،وا�س���تعرا�ض
ر�ؤيتنا وخربتنا التخ�ص�ص���ية يف قطاع االت�صاالت
التي ق���ادت اململكة �إلى احللول يف املركز الأول
يف م�ؤ�رش تنمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
اخلا�ص باالحتاد الدويل لالت�صاالت”.

وتاب���ع “�إن قط���اع تكنولوجي���ا املعلوم���ات
واالت�ص���االت يف البحري���ن قد �ش���هد من���وًّا كبريًا
و�آفاقً ���ا وا�س���عة لتعزي���ز خربت���ه التخ�ص�ص���ية،
ونتطلع �إلى موا�ص���لة امل�ساهمة يف حتقيق النمو
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على
امتداد املنطقة العربية” .ولفت ال�شيخ نا�رص”�أنه
م���ن خالل التح���ول احلتم���ي �إلى �ش���بكات اجليل
اخلام����س ف�إن الأمر لن يقت��ص�ر على حدوث تطور
كبري يف �ش���بكات الهواتف املتنقلة ذات النطاق

العري�ض فح�س���ب ،بل �إننا كذلك �سن�ش���هد ن�شوء
�ش���بكة جديدة فريدة وقدرات وا�سعة للخدمات،
و�س���تقوم بدم���ج م���وارد ال�ش���بكات واحلو�س���بة
والتخزي���ن يف بنية �أ�سا�س���ية موحدة” .و�أو�ض���ح”
�أن هذا التوحيد �س���يتيح ا�ستخدامًا حم�سنًا و�أكرث
ديناميكي���ة جلميع امل���وارد املوزع���ة ،والتقارب
بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة .وبالإ�ض���افة �إلى
ذلك� ،س���تدعم تكنولوجيا اجليل اخلام�س ()G5
من���اذج متع���ددة ،لتمك�ي�ن امل�ش���غلني وغريهم
من الأط���راف املعنية من التع���اون بطرق جديدة
و�إن�ش���اء نظام بيئي ي�س���مح للمزيد م���ن االبتكار
التقن���ي واخلدمات���ي جلميع الأط���راف املعنية يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت”.
ي�شار �إلى �أن ال�شبكة العربية لهيئات تنظيم
االت�ص���االت وتقنية املعلومات التي ت�ضم جميع
هيئات تنظيم قطاع االت�صاالت يف الوطن العربي
ت�أ�س�ست يف العام  2003بح�ضور ممثلني عن 15
دولة عربية .وتهدف ال�ش���بكة العربية �إلى العمل
كمن�ص���ة مفتوحة لتبادل الآراء واخلربات ،و�إعداد
ال�سيا�س���ات ،وتطوير الدرا�س���ات التخ�ص�ص���ية،
والإجراءات لإن�ش���اء ممار�س���ات تنظيمية م�شرتكة
�ض���من املنطقة العربية لتحقيق �أهداف التنمية
امل�س���تدامة �ض���من قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.

ال�رشكة ترعى م�شاركة “القطاع الزراعي” مب�ؤمتر الأ�سمدة

جواهري :التنمية امل�ستدامة والبيئة �ضمن �أولويات “جيبك”
للبرتوكيماويات والكيماويات “جيبكا” بح�ض���ور
وا�س���ع من ممثلي ��ش�ركات الأ�س���مدة يف املنطقة
والعامل.
وجاء دعم ال�رشكة ورعايتها لهذه امل�ش���اركة
انطالقا ً من توجيهات جمل�س �إدارتها ،و�سيا�ساتها
الداعم���ة للقط���اع الزراعي يف البحري���ن ،واهتمام
ال�رشكة ب�إتاح���ة الفر�ص الواعدة للجهات املهتمة
بهذا القطاع من �أجل امل�ش���اركة واال�ستفادة مما
يتم طرحه وتداوله يف هذا امل�ؤمتر املتخ�ص����ص،
ال���ذي يقيمه االحتاد اخلليجي ب�ص���ورة �س���نوية،
حيث يُعترب هذا احلدث منا�س���بة مواتية للتعرف
عل���ى �أح���دث الو�س���ائل واالبت���كارات يف القطاع
الزراعي.
و�أو�ضح جواهري �أنه بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة
من املحا�رضات وور�ش العمل املتخ�ص�ص���ة التي

�س�ت�رة  -جيبك :ق���ال رئي�س �رشك���ة اخلليج
ل�ص���ناعة البرتوكيماويات “جيب���ك” ،عبدالرحمن
جواهري� ،إن “جيبك” ت�ض���ع التنمية امل�س���تدامة
ورعاية البيئة �ض���من �أولوياته���ا ولذلك حتر�ص
�إدارة ال�رشك���ة عل���ى رعاي���ة امل�ش���اريع البيئي���ة
واخل�رضاء كما تقوم ال�رشك���ة برعاية اجلهات ذات
العالق���ة به���ذا التوج���ه ،م�ش�ي�راً �إل���ى �أن ال�رشكة
جتمعه���ا �رشاك���ة حقيقي���ة وفاعل���ة م���ع املبادرة
الوطني���ة للقط���اع الزراعي التي تر�أ�س جمل�س���ها
اال�ست�ش���اري قرينة جاللة امللك� ،ص���احبة ال�سمو
امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة.
وبدعم من جيبك� ،شارك ممثلني من املبادرة
الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي يف امل�ؤمت���ر
التا�س���ع للأ�س���مدة الذي �أقيم م�ؤخراً يف العا�صمة
العُمانية م�س���قط والذي نظمه االحت���اد اخلليجي

مت تنفيذه���ا خ�ل�ال امل�ؤمتر ،هدف���ت ال�رشكة من
خالل رعاية م�ش���اركة وفد املب���ادرة �إلى الرتويج
جلائ���زة املل���ك حم���د للتنمي���ة الزراعي���ة والتي
�أطلقتها املبادرة لتحقق �أهداف ملمو�س���ة ت�سهم
يف التنمية مبا ي�ش���مل العديد م���ن اجلوانب منها
زيادة الناجت الزراعي وحتقيق �أمن غذائي ن�سبي
�إلى جان���ب توظيف التقني���ات الزراعية احلديثة
وت�ش���جيع اال�ستثمارات يف قطاع الزراعة وت�شجيع
ريادة الأعمال والبحث العلمي يف املجال الزراعي.
م���ن جانبه���ا ،ثمنت الأم�ي�ن الع���ام للمبادرة
الوطنية لتنمي���ة القطاع الزراعي ،ال�ش���يخة مرام
بنت عي�س���ى �آل خليفة ،ال���دور الكبري الذي تقوم
به “جيب���ك” يف دعم �أن�ش���طة وبرام���ج وفعاليات
املب���ادرة الوطنية لتنمي���ة القط���اع الزراعي مبا
يُ�سهم يف تطوير هذا القطاع وت�أمني ا�ستدامته.

•“جيبك” حتر�ص على رعاية امل�شاريع الزراعية والبيئية

الوزير الأردين ال�سابق يلتقي بوفد ال�رشكة

“جيبـك” :م�شاركة ال�رصايـرة يف “ الأ�سمـدة” اعتزاز للقطاع
�س�ت�رة  -جيبك :التق���ى نائب رئي�س
ال���وزراء ،وزي���ر الدول���ة ل�ش����ؤون رئا�س���ة
الوزراء الأردين ال�س���ابق ،جمال ال�رصايرة،
والذي ير�أ�س جمل�س �إدارة �رشكة البوتا�س
العربي���ة حالي���ا ً وف���د م���ن �رشك���ة اخلليج

ل�صناعة البرتوكيماويات جيبك” برئا�سة
رئي����س ال�رشك���ة ،عبدالرحم���ن جواه���ري،
وذل���ك عل���ى هام����ش امل�ؤمت���ر التا�س���ع
للأ�س���مدة ال���ذي نظمه االحت���اد اخلليجي
للبرتوكيماوي���ات والكيماويات “جيبكا”

بحرينيات يح�صدن  4منا�صب يف “�سيدات الأعمال العرب”
املنام���ة  -احت���اد �ص���احبات الأعم���ال،:
�أعل���ن االحت���اد العامل���ي ل�ص���احبات الأعمال
وامله���ن البحرينية عن فوزه ب�أربع منا�ص���ب
يف االنتخابات الت���ي عقدت باجلامعة العربية
بالقاه���رة النتخاب���ات جمل����س �إدارة جمل����س
�س���يدات الأعم���ال الع���رب لل���دور االنعقادي
ال�س���اد�س  .2022 - 2018وقد فازت خريية
عبداهلل د�شتي مبن�ص���ب الأمني العام بكامل
الأ�ص���وات ملجل�س �س���يدات الأعم���ال العرب
لل���دورة الرابع���ة على الت���وايل ب�ل�ا مناف�س،
كما فازت رئي�س االحتاد العاملي ل�ص���احبات
الأعمال واملهن البحريني ال�ش���يخة هند بنت
�س���لمان �آل خليف���ة مبن�ص���ب النائ���ب الثاين
للرئي����س ،ونبيل���ة اخلري مبن�ص���ب املن�س���ق
ل�ش���ئون الفن���ون اجلميل���ة ،ولول���وة املطلق
من�سقا للتدريب والتطوير.
كما فازت على م�ستوى البحرين ال�شيخة
مرمي بنت حمد �آل خليفة ع�ضوا مبجل�س �إدارة
جمل�س �س���يدات الأعم���ال العرب ،وال�ش���يخة
عاي�ش���ه بنت �س���لمان �آل خليفة ع�ضوا �رشفيا

•خريية د�شتي

للمجل����س ،وال�ش���يخة عاي�ش���ة بن���ت عل���ي �آل
خليفة ع�ضوا �رشفيا للمجل�س تقديراً للجهود
الكبرية التي بذلوها يف �إ�شهار هذا املجل�س.
وبه���ذا العدد تك���ون البحرين ق���د ت�ألقت يف
هذه االنتخابات املنعق���دة باجلامعة العربية
بتاريخ � 30س���بتمرب  2018مبقاعد رئي�س���ية
باملجل�س.

يف م�س���قط .و�أب���دى جواه���ري �س���عادته
البالغة بهذا اللق���اء املتميز حيث يحظى
ال�رصاي���رة بخ�ب�رة ثرية يف جمال �ص���ناعة
الأ�س���مدة ،ودراية وا�س���عة عل���ى �أكرث من
�صعيد ،م�ؤكدا ً �أن م�شاركته اعتزاز لقطاع

ال�ص���ناعة ك�أحد �أهم ال�شخ�صيات العربية
امل�ؤث���رة الت���ي �أ�ض���افت الكث�ي�ر يف هذا
امليدان.
و�أ�ضاف �أن مثل هذه الفعاليات التي
يرتقبه���ا املخت�ص�ي�ن واملهتم�ي�ن بهذه

ال�ص���ناعة احليوي���ة وه���ي يف حقيقة الأمر
فر�صة �سانحة للتباحث والإطالع على �آخر
امل�س���تجدات والتطورات التي ت�ش���هدها
�صناعة الأ�سمدة واال�ستفادة من اخلربات
املختلفة التي يتمتع بها امل�شاركني.

الفتتاح مطعم “كالي” مب�ساحة  % 20من املجمع

“�إدامة”“ :فود فاند انرتنا�شيونال” م�ست�أجر يف “ذا ترمينال”

املنام����ة � -إدام����ة :وقع����ت �رشك����ة البحري����ن
لال�س����تثمار العق����اري “�إدام����ة”؛ وه����ي ال����ذراع
العقاري����ة حلكوم����ة البحري����ن اتفاقً ����ا م����ع �رشكة
املطاع����م العاملية “فود فاند انرتنا�ش����يونال”،
وذلك كم�س����ت�أجر جديد يف جمم����ع “ذا ترمينال”
الذي بلغت تكلفة �إن�شائه بقيمة �إجمالية قدرها
 7.6مليون دينار.
وقام����ت �رشكة “ف����ود فاند انرتنا�ش����يونال”
بتطوي����ر حمفظة ت�ش����مل جمموعة م����ن املطاعم
ذات العالم����ات املميزة عامليًّا ،وم����ن بينها “ذا
مي����ت كو” و”�أتي����ك” الكائنان حال ًّي����ا يف منطقة
 338بالعدلي����ة ،كما �س����تقوم ال�رشك����ة بافتتاح
مطعم “كالي” وهو الأول على م�ستوى اململكة،
الذي �س����يقدم الأطب����اق الياباني����ة والبريوفية،
�ض����من �أكرب ج����زء من جمم����ع “ذا ترمينال” ،وهو
ي�ش����كل ما ن�س����بته  % 20من امل�س����احة املتاحة
للت�أج��ي�ر يف املجمع ،م����ع الإقب����ال املتزايد على
ت�أجري امل�ساحات املتوفرة حاليًّا.
وميت����از جمم����ع “ذا ترمين����ال” مبوقع����ه يف

منطق����ة  338بالعدلية ،حيث يت�ألق بت�ص����ميمه
اخلا�ص الع�رصي واملتميز ليوفر حلول اخلدمات
ال�شاملة لزوار املنطقة الأكرث ارتيادًا يف العدلية،
وذل����ك من خالل توفريه جمموعة مميزة ومتنوعة
م����ن املطاع����م واملقاه����ي واملح����ال التجاري����ة
ومواقف ال�س����يارات املالئمة حتت �سقف واحد،
�إذ يتي����ح املبنى لل����زوار �إمكانية الو�ص����ول �إلى
�أكرث من  330موقف لل�سيارات و 10منافذ على
م�ساحة �أر�ض تبلغ  4801مرت مربع.
ويعت��ب�ر املبن����ى �ض����من �أح����دث الأن�ش����طة
العقاري����ة يف البحري����ن ،التي �س����اهمت يف الأداء
الق����وي لقط����اع العقارات يف اململك����ة ،الذي منا
بن�س����بة  % 7.6خالل الربع الرابع من عام ،2017
ب�س����بب ارتفاع الطلب على العقارات ال�س����كنية
وال�س����ياحية وجت����ارة التجزئ����ة يف اململكة ،حيث
يعد هذا املبنى من �أبرز املعامل احل�ضارية التي
ت�س����تقطب نخبة من املطاعم واملقاهي املحلية
واملحال التجارية الرائدة يف املنطقة ،بالإ�ضافة
�إلى توفري م�ساحات وافرة من مواقف ال�سيارات

التي ت�س����هل وقوف ال�س����يارات ،مما ي�����ؤدي �إلى
توفري الوقت مع جتربة فريدة ومميزة ملرتادي
املنطقة.
وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ل�رشك����ة �إدام����ة
�أم��ي�ن العري�����ض “نرح����ب ب�رشك����ة “ف����ود فان����د
انرتنا�ش����يونال” كم�س����ت�أجر جدي����د يف جممع “ذا
ترمينال” ال����ذي يقع يف البقعة الأكرث جاذبية يف
منطق����ة العدلية ،حيث ت�س����عى ال�رشكة من خالل
مطعمها اجلديد �إلى اال�ستفادة من الطلب الكبري
من املواطنني وال�سياح يف هذا املوقع ال�سياحي
والثق����ايف املمي����ز والآخذ يف النم����و ،ونتطلع �إلى
الرتحيب باملزيد من امل�ست�أجرين اجلدد يف هذا
املعلم العمراين املميز يف اململكة”.
وم����ن جانبه ،قال الرئي�����س التنفيذي ل�رشكة
“فود فاند انرتنا�شيونال” جوين تومازو“ :نحن
�سعداء جدًّا بزيادة ح�ضورنا يف ال�سوق البحرينية،
ون�سعى قدمًا من خالل مطعم “كالي” ب�أن نعمل
يف هذا املوقع املتميز”.

12

الثالثاء  2أكتوبر  22 - 2018محرم  - 1440العدد 3640

القيد رقم - 51892 :التاريخ03/09/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )999لسنة 2018
بشأن حتويل شركة تضامن
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد رقم - 113393 :التاريخ25/09/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
إعالن رقم ( )----لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )110136لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة نيوتن إمبروف ش.ش.و ملالكها جوزيف هيوز

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب شركة شركة جعفر وجاسم شعبان ملقاوالت البناء (شركة
تضامن) ،واملسجلة مبوجب القيد رقم  51892طالبني حتويل الشركة القانوني
للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1٫000
دينار ،بني كل من:
 .1جعفر جاسم احمد شعبان
JAMAL SIRAJUL ISLAM .2

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها
السيدة غيداء علي خليل ابراهيم باإلنابة عن صاحبة املؤسسة السيدة /هبه
ابراهيم منصور مالعبه املالكة لصالون زيا زبرة للتجميل (مؤسسة فردية)،
واملسجلة مبوجب القيد رقم  113393طالبة حتويل املؤسسة الفردية إلى
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5000خمسة االف دينار بحريني،
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 .1غيداء علي خليل ابراهيم
 .2ملياء يوسف محمد نور

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بأنه قد تقدم إليها السادة  /مكتب آمال العباسي للمحاماة
ش.ش.و ملالكتها آمال العباسي باعتبارهم املصفي القانوني لـ
شركة نيوتن إمبروف ش.ش.و ملالكها جوزيف هيوز ،املسجلة
كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم  ،105516طالبني
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم ()2018-120028
تنازل  -عن احملل التجاري
تقدم إلينا السيد املعلن :خالد محمد رشيد حاج غالم فتح الدين بطلب
حتويل احملل التجاري التالي الى:
السيد عبداللطيف عبداجمليد عبداللطيف حسني بخش
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
قيد رقم

االسم التجاري

1-38277

خياطة عبداللطيف
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 10قتلى بانفجار يف
ملهى بجنوب ال�سودان
جوبا ـ رويترز:

ذكرت ال�رشطة �أم�س الإثنني �أن ما
ال يقل عن � 10أ�ش���خا�ص لقوا حتفهم
و�أ�ص���يب ع��ش�رات �آخرون بع���د انفجار
قنبل���ة يدوي���ة يف ملهى ليل���ي ببلدة
ياميبو يف غرب جنوب ال�سودان.
و�أبل���غ جيم����س من���داي �إين���وكا
مفو����ض ال�رشطة يف ياميبو رويرتز ب�أن
 6من امل�ص���ابني يف حالة حرجة وب�أنه
مت �إجال�ؤهم �إلى العا�صمة جوبا لتلقي
العالج.
وق���ال �إين���وكا �إن االنفج���ار وق���ع
عندم���ا �ألقى �ش���خ�ص “قنبل���ة يدوية
على امللهى ،حيث كان � 500ش���خ�ص
يرق�ص���ون ...عرثن���ا عل���ى  4قتلى يف
احلال”.
و�أ�ض���اف �أن عدد القتلى زاد �إلى
 10بحلول �أم�س الإثنني ،بينما �أ�صيب
ع�رشات �آخرون.
وق���ال �إين���وكا “�إنه عم���ل �إجرامي
معزول ،و�سيمثل املجرم للمحاكمة”.

مدنيا من
مقتل 20
ًّ
الطوارق يف مايل
باماكو ـ أ ف ب:

�أعلن���ت م�ص���ادر متطابق���ة �أم�س
الإثنني� ،أن نحو  20مدنيًّا من الطوارق
قتلوا يف نهاية الأ�سبوع يف �شمال �رشق
مايل بالقرب من احلدود مع النيجر.
وك�شفت حركة �إنقاذ �أزواد ،وهي
جمموع���ة م�س���لحة قوامه���ا الط���وارق
حت���ارب املتطرفني يف هذه املنطقة،
يف بيان“ ،ح�صيلة وقتية” من “�سبعة
مدنيني قتلوا بينهم م�سن” يف هجوم
ال�سبت على بلدة امالولو.
وقال ع�ض���و يف املجل����س املحلي
“اجلمعة وال�س���بت قتل م�سلحون 25
مدنيًّ���ا م���ن الط���وارق عل���ى الأقل يف
�أمالولو .و�أ�صيب  5مدنيني بجروح”.
و�أ�ضاف امل�ص���در� ،أن املهاجمني
الذي���ن قدم���وا عل���ى دراج���ات نارية
“�أطلقوا النار على كافة ال�سكان دون
متييز ،وقد �أخفوا وجوههم بعمائم”.

 3قتلى بتفجري موكب
�أوروبي يف مقدي�شو
مقديشو ـ رويترز:

قالت ال�رشط���ة ال�ص���ومالية و�أحد
العامل�ي�ن بخدم���ة الط���وارئ �إن 3
�أ�ش���خا�ص قتل���وا يف تفج�ي�ر حرك���ة
ال�ش���باب املت�ش���ددة �س���يارة ملغومة
يف رك���ب �س���يارات مدرع���ة لالحت���اد
الأوروبي يف العا�ص���مة مقدي�شو �أم�س
الإثن�ي�ن .ووق���ع التفجري يف ال�ش���ارع
ال�ص���ناعي وهو �ش���ارع رئي����س بقلب
العا�صمة ال�ص���ومالية ،و�أعلنت حركة
ال�شباب م�س�ؤوليتها عن التفجري.
وقال���ت ال�رشط���ة �إن املهاجم قتل
كذلك يف التفجري.
ور�أى �ش���اهد م���ن روي�ت�رز رج���اال
يقطرون �س���يارتهم الت���ي حلقت بها
�أ�رضار يف التفجري .وكانت ال�س���يارات
امل�صفحة ترفع علمي �إيطاليا واالحتاد
الأوروب���ي .وقال اجلي����ش الإيطايل �إن
قافل���ة من  5مركبات كانت عائدة من
مهمة تدريب تعر�ض���ت لهجوم ،لكن
مل ي�سقط جرحى او قتلى.

الكوريتان تبد�آن �إزالة
الألغام على امتداد احلدود
سول ـ رويترز:

قالت وزارة الدفاع يف كوريا اجلنوبية
�إن ق���وات م���ن كوري���ا ال�ش���مالية وكوريا
اجلنوبي���ة ب���د�أت �إزال���ة الألغام الأر�ض���ية
عل���ى امتداد احلدود �ش���ديدة التح�ص�ي�ن
�أم����س االثنني يف �إطار اتف���اق على تهدئة
التوت���رات وبن���اء الثق���ة يف �ش���به اجلزيرة
الكورية املق�سمة.
وجرى االتفاق على تفا�صيل امل�رشوع
خالل قمة عقدت ال�شهر املا�ضي يف بيونغ
يانغ عا�ص���مة كوريا ال�شمالية بني زعيمها
كي���م غون���غ �أون ورئي�س كوري���ا اجلنوبية
م���ون ج���اي�-إن .وقال���ت وزارة الدفاع يف
بي���ان �إن اجلانبني اتفقا على �إزالة الألغام
الأر�ض���ية مما يطلق عليه املنطقة الأمنية
امل�ش�ت�ركة يف بامنوجن���وم عل���ى مدى 20
يومً���ا و�س���يقوم مهند�س���ون ع�س���كريون
باملهمة على اجلانب الكوري اجلنوبي.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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�إ�رضاب �شامل يعم فل�سطني �ضد قانون “الدولة القومية”
الضفة الغربية ـ وكاالت:

عم الإ�رضاب ال�ش���امل مدن ال�ض���فة الغربية ،مبا فيها القد�س ال�رشقية وكذلك قطاع غزة
واملدن والبلدات العربية داخل �إ�رسائيل� ،أم�س الإثنني؛ احتجاجا على قانون “الدولة القومية”
ال���ذي �أقرته �إ�رسائيل .ودعا زعماء عرب �إ�رسائيل م�ؤ�س�س���ات القط���اع اخلا�ص التابعة لهم �إلى
الإ��ض�راب؛ احتجاجا على قان���ون “الدولة القومية” الذي �أجيز حديث���ا ،وين�ص على �أن اليهود
فقط هم الذين لهم حق تقرير امل�ص�ي�ر يف �إ�رسائيل .و�أغلقت املتاجر �أبوابها ،وتعطل العمل
يف القطاعني العام واخلا�ص يف ال�ض���فة الغربية ويف قطاع غ���زة ،تلبية لقرار القوى الوطنية
والإ�سالمية الذي جاء تلبية للإ�رضاب الذي �أعلنته جلنة املتابعة العربية داخل �إ�رسائيل.
وقررت �سلطة النقد تعليق العمل يوم الإثنني يف البنوك وامل�ؤ�س�سات ،كما قررت �سوق
فل�س���طني للأوراق املالية وقف التداول يف ال�س���وق ،ب�س���بب الإ�رضاب ،وقالت البور�صة �إنها
�ستعود �إلى عملها املعتاد اليوم الثالثاء.

ابن عم احلوثي يدعو �أن�صاره لرد عدوان ميلي�شيات �إيران

 20قتيالً يف ا�شتباك داخلي حوثي يف �صعدة
دبي ـ وكاالت:

اندلعت� ،أم�س االثنني ،ا�شتباكات بني ميلي�شيات احلوثي و�أتباع حممد عبدالعظيم احلوثي،
يف مديرية �سحار مبحافظة �صعدة ،مما �أ�سفر عن مقتل �أكرث من � 20شخ�صً ا من الطرفني.
وو�صف الداعية اليمني حممد احلوثي ،يف بيان ،ميلي�شيات احلوثي الإيرانية بـ”املجرمني
اندلع����ت� ،أم�����س االثن��ي�ن ،ا�ش����تباكات ب��ي�ن
ميلي�ش����يات احلوث����ي و�أتب����اع حمم����د عبدالعظي����م
احلوثي ،يف مديرية �س����حار مبحافظة �ص����عدة ،مما
�شخ�صا من الطرفني.
ً
�أ�سفر عن مقتل �أكرث من 20
وو�ص����ف الداعي����ة اليمني حمم����د احلوثي ،يف
بيان ،ميلي�ش����يات احلوثي الإيراني����ة بـ”املجرمني
الل�صو�ص” ،داعيًا �أن�صاره للت�صدي لهم.
و�أ�ص����در حمم����د عبدالعظي����م احلوث����ي بيا ًن����ا
دع����ا فيه جمي����ع �أتباعه و�أن�ص����اره للتدخ����ل ال�رسيع
لإنق����اذ �أهايل منطق����ة �آل حميدان ،م����ن “العدوان
الغ����ادر والغا�ش����م اجلب����ان م����ن قبل من ي�س����مون
�أنف�س����هم (�أن�ص����ار اهلل احلوثيني)” ،وا�صفًا �إياهم
بـ”املجرمني الل�صو�ص ال�سالليني”.
و�أو�ض����ح البيان �أن ميلي�شيات التمرد احلوثي
حتا���ص�ر املنطق����ة ،وتقوم بق�ص����ف املن����ازل فوق
ر�ؤو�س �س����اكنيها ب�ش����تى �أنواع الأ�س����لحة اخلفيفة
واملتو�س����طة والثقلي����ة ،وتدمري م�س����اكنهم بدون
�ش����فقة ،حيث �أدى الق�ص����ف �إلى “�س����قوط قتلى
معظهم من الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن”.
كم����ا دعا البيان جميع �أتباعه “�إلى اال�س����تنفار

ويع����ود ال�رصاع ب��ي�ن �أتب����اع عبدامللك احلوثي
املوال��ي�ن لإي����ران ،وجماع����ة حمم����د عبدالعظي����م
احلوثي �إل����ى عام � ،2004إذ يرف�����ض الأخري تبعية
عبداملل����ك احلوث����ي لطهران وفر�ض����ها م����ا متليه
بالق����وة على �أبناء حمافظة �ص����عدة .ومنذ �س����قوط
العا�ص����مة اليمنية يف �أيدي امليلي�شيات املتمردة
املوالي����ة لإي����ران ،يوم � 21س����بتمرب ع����ام ،2014
عم����ل احلوثيون على ن�س����خ املظاهر الإيرانية ذات
الطابع��ي�ن الدين����ي وال�سيا�س����ي ،لي�ص����نعوا م����ن
�أنف�سهم ح�صان طروادة لنفوذ طهران يف اليمن.
ويع����د مرور � 4أع����وام على االنق��ل�اب ،حتولت
املناطق الواقعة حتت �سيطرة ميلي�شيات احلوثي
�إلى �س����احة لتطبي����ق الأفكار اخلميني����ة املتطرفة
يف عملي����ة تهدف �إل����ى �إدخال اليمن حت����ت العباءة
الإيرانية ال�سوداء.
م����ن جانبهم ،يرف�����ض �أتباع املذه����ب الزيدي
الأم����ور الغريب����ة ،الت����ي �أدخله����ا احلوثي����ون عل����ى
املجتم����ع اليمن����ي ،ب����ل �إن علماء الزيدي����ة انتقدوا
ب�ش����كل وا�ض����ح مظاه����ر “اللط����م والبكائي����ات..
املهيمنة يف �إيران”.

•عنا�رص من ميلي�شيات احلوثي

والتحرك للتدخل ال�رسيع”.
وحذّر ميلي�ش����يات ابن عمه ،عبدامللك احلوثي
من �أنهم �إذا مل “يوقفوا عدوانهم الغا�شم ،واجلبان
ه����ذا ،ولو حتى حاولوا اال�س����تيالء على املنطقة� ،أو
�إذا �أرادوا �ش����ن هجوم على منطقة �أخرى� ،س����يكون

لبنان� :إ�رسائيل ت�سعى “لتربير عدوان �آخر”
بيروت ـ رويترز:

قال وزير اخلارجية اللبناين
جربان با�س���يل �أم�س الإثنني �إن
�إ�رسائيل ت�س���عى ”لتربير عدوان
�آخ���ر“ مبزاع���م زائفة ع���ن وجود
مواق���ع �ص���اروخية جلماعة حزب
اهلل اللبنانية املدعومة من �إيران
قرب مطار بريوت.
وكان رئي����س ال���وزراء
الإ�رسائيل���ي بنيام�ي�ن نتنياه���و
قد حدد خالل كلمت���ه �أمام الأمم
املتحدة قبل �أيام  3مواقع قرب
املطار قال �إن ح���زب اهلل يحول
فيه���ا ”قذائف غري دقيقة“ �إلى
�صواريخ موجهة بدقة.
وقال با�س���يل خالل اجتماع
دع���ا �إليه ل�س���فراء �أجان���ب للرد
على اتهام���ات نتنياهو �إن هناك

الل�صو�ص” ،داعيًا �أن�صاره للت�صدي لهم.
و�أ�صدر حممد عبدالعظيم احلوثي بيانًا دعا فيه جميع �أتباعه و�أن�صاره للتدخل ال�سريع
لإنقاذ �أه��ايل منطقة �آل حميدان ،من “العدوان الغادر والغا�شم اجلبان من قبل من ي�سمون
�أنف�سهم (�أن�صار اهلل احلوثيني)” ،وا�صفًا �إياهم بـ”املجرمني الل�صو�ص ال�سالليني”.

•جربان با�سيل

”ت�رصيحات كثرية ...ت�ؤكد حيازة
حزب اهلل ل�صواريخ دقيقة“.
لكنه �أ�ض���اف ”هذا ال يعني
�أن ه���ذه ال�ص���واريخ موجودة يف
حميط مطار بريوت“ .وتابع قائال
�إن �إ�رسائي���ل ته���دف ”لتزيي���ف
احلقائ���ق املتعلق���ة بلبنان ون�رش
الأكاذي���ب الت���ي حتم���ل ب���ذور
تهدي���د ال يخيفن���ا“ .و�أ�ض���اف

�أن نتنياه���و ا�س���تخدم من�ص���ة
اجلمعي���ة الع���ام للأم���م املتحدة
”لتربي���ر ع���دوان �آخ���ر على بلد
ذي �سيادة مثل لبنان“ .ونظمت
وزارة اخلارجي���ة اللبناني���ة جولة
لل�س���فراء الأجانب يف موقع واحد
عل���ى الأقل من املواق���ع الثالثة
يف حميط مطار ب�ي�روت لدح�ض
ادع���اءات نتنياهو .وكان ح�س���ن
ن��ص�ر اهلل الأم�ي�ن الع���ام جلماعة
حزب اهلل �أعلن ال�ش���هر املا�ضي
امتالك جماعته �صواريخ دقيقة
رغم ال�رضبات اجلوية الإ�رسائيلية
على �سوريا.
ون��ش�ر اجلي����ش الإ�رسائيل���ي
ت�سجيال م�صورا و�صورا قال �إنها
ملواقع بناء �ص���واريخ حزب اهلل
يف بريوت.

وباالً عليهم و�سيتم التنكيل بهم”.
وبح�سب م�ص����ادر حملية ،ف�إن جلان الو�ساطة
التي ت�ش����كلت للتهدئ����ة بني الطرف��ي�ن ،مل تنجح
يف وقف اال�ش����تباكات ،وهو ما دفع بهما �إلى ح�شد
املزيد من امل�سلحني.

�أملانيا ت�سلم “الدبلوما�سي الإرهابي” بعد امل�ؤامرة الإيرانية
برلين ـ اف ب:

�أعلن���ت �أملاني���ا� ،أم����س
الإثن�ي�ن ،موافقته���ا عل���ى
ت�س���ليم بلجيكا دبلوما�س���يا
�إيرانيا على خلفية التج�س�س،
والتخطيط مل�ؤام���رة �إرهابية
جنح���ت �أجهزة �أمني���ة يف دول
�أوروبية ب�إحباطها.
وكان االدعاء الأملاين قد
وجه االتهام ر�سميا ،يف يوليو
املا�ض���ي� ،إلى الدبلوما�س���ي
الإي���راين �أ�س���د اهلل �أ�س���دي؛
كون���ه كلّف زوجني يف بلجيكا
لتنفي���ذ خمط���ط �إرهابي كان
ي�س���تهدف جتمع���ا �ض���خما
للمعار�ض���ة الإيراني���ة يف
العا�ص���مة الفرن�سية باري�س.
و�أ�ض���اف االدعاء �أنه ي�ش���تبه

•�أ�سد اهلل �أ�سدي

يف �إم���داد �أ�س���دي الزوج�ي�ن
بجه���از يحت���وي عل���ى 500
غ���رام م���ن م���ادة “ت���ي �إي���ه
ت���ي ب���ي” املتفج���رة لتنفيذ
املخط���ط .و�إلى جان���ب ه�ؤالء
الثالثة ،اعتقل رجل من �أ�صل
�إيراين يف فرن�س���ا على خلفية
امل�ؤامرة الإرهابية.
ونف���ذت ال�رشط���ة 5

عملي���ات مداهم���ة يف بلجيكا
ترتبط بهذه الق�ض���ية ،التي
رف�ضت ال�س���لطات الإف�صاح
ع���ن مزي���د م���ن التفا�ص���يل
ب�ش����أنها .وكانت ال�س���لطات
الأملاني���ة �ألق���ت القب����ض
يف وق���ت �س���ابق م���ن يولي���و
اجلاري على �أ�سدي ،يف مدينة
�أ�ش���افنبورغ الأملاني���ة بن���اء
على مذكرة توقيف �أوروبية،
وج���اء توقي���ف الدبلوما�س���ي
بعد القب�ض على الزوجني يف
بلجيكا .ويحمل �أ�س���دي لقب
امل�ست�ش���ار الثالث يف �سفارة
�إي���ران بفيين���ا ،و�س���ارعت
الأخ�ي�رة �إل���ى ن���زع ال�ص���فة
الدبلوما�سية عنه.

�صواريخ �إيران على �سوريا ..قتلى مدنيون و�إ�صابة مدن �إيرانية
دبي ـ العربية نت:

تداول نا�ش���طون �إيراني���ون من داخل
�إي���ران مقاطع تظهر �س���قوط �ص���اروخني
بالي�س���تيني  -من �أ�صل �ستة  -يف منطقة
جوانرود بالقرب من كرمن�شاه غرب �إيران،
مركز �إط�ل�اق تلك ال�ص���واريخ التي يقول
احلر�س الثوري �إنه �أطلقها �ض���د �أهداف يف

البوكمال ال�سورية انتقاما لهجوم الأحواز.
كم���ا تظه���ر املقاط���ع �س���قوط �أح���د
ال�صواريخ يف قرية �رساب ياوري ،و�أدت �إلى
تدمري املحا�صيل الزراعية والب�ساتني.
وبينم���ا �أعلن���ت �إي���ران �أن هجماته���ا
مت���ت ب�ص���واريخ “ذو الفق���ار” و”قيام”
وطائرات الدرون ،ذكر نا�شطون �سوريون
�أن ال�ص���واريخ �أ�صابت منازل املدنيني يف

الباغوز وهجني �رشقي دير الزور ،وت�سببت
مبقت���ل �أكرث من  10مدني�ي�ن يف املناطق
القريب���ة م���ن �س���يطرة تنظي���م “داع�ش”،
بح�سب �شهادات �سكان حمليني.
ومت �إط�ل�اق ال�ص���واريخ باجت���اه
البوكمال ال�س���ورية عرب الأرا�ضي العراقية
مبحافظات ديالى و�ص�ل�اح الدين والأنبار،
و�سقطت قريبا من مدينة القائم.

•احلر�س الثوري �أعلن �إطالق عدد من ال�صواريخ البالي�ستية باجتاه �سوريا

ريفاولو :إيران وحزب اهلل متورطان في تفجيرات األرجنتين
المنامة  -بنا:

رج���ال العدال���ة والقان���ون مل يكون���وا يومً���ا
مبن�أى عن الأيادي الإيرانية املخ�ض���بة بالدماء يف
�ش���تي �أرج���اء العامل ،وها هي جرمي���ة جديدة لهذا
النظ���ام الدموي الإرهابي وميلي�ش���ياته الإجرامية
مت الك�ش���ف عن تفا�ص���يلها م�ؤخرًا �أثن���اء انعقاد
االجتم���اع الع���ام  23للجمعية الدولي���ة للمدعني
العامني وبح�ض���ور �أكرث من  500ع�ضو من �أع�ضاء
اجلمعي���ة من �أك�ث�ر م���ن  171دولة ،الت���ي تعترب
�أهم تكت���ل دويل للمدعني العامني يف العامل ،وله
ر�أيه اال�ست�ش���اري لدى الأمم املتحدة ،الذي انعقد

بجوهان�سربج.
فقد ق���دّم رئي����س رابطة املدع�ي�ن العامني
الأرجنتيني كارلو�س ريفاول���و ورقة عمل بتاريخ
 12/9/2018حول “احلماية ال�شخ�صية للمدعني
العامني ب�سبب خماطر العمل” ،وخالل ا�ستعرا�ضه
املو�ض���وع تطرق �إلى واقعة اغتيال �أحد املدعني
العام�ي�ن يف الأرجنتني ع���ام  2015على خلفية ما
ك�ش���فته حتقيقات���ه من ت���ورط �إي���ران وحزب اهلل
الإرهاب���ي يف التفجريات التي حدثت بالعا�ص���مة
الأرجنتيني���ة بوين�س �أير�س عام  ،1994حيث ثبت
�أن احلكوم���ة الإيرانية قد خطط���ت لذلك الهجوم
وحر����ض عليه  5م���ن م�س����ؤوليها بالإ�ض���افة �إلى

لبناين ع�ض���و بح���زب اهلل الإرهاب���ي مطلوب لدى
االنرتبول ،وما تو�ص���ل �إليه من �س���عي م�س����ؤويل
احلكومة الإيرانية ب�شتى الطرق لعدم الك�شف عن
دوره���ا وحزب اهلل الإرهابي يف اجلرمية والت�س�ت�ر
على اجلناة و�إغالق ذلك امللف.
�إن ما طرحه املدعي العام الأرجنتيني يف ذلك
االجتماع الدويل ليعود بالذاكرة �إلى ذلك احلادث
امل���روع ال���ذي وقع ع���ام  1994وراح �ض���حيته ما
يناه���ز الـ 90قتي�ل� ًا و�إ�ص���ابة � 300ش���خ�ص ،وما
ك�ش���فت عنه حتقيقات املدعي العام املغتال من
عرقلة التحقيق اجلنائي يف هذه الواقعة حل�س���اب
�إيران وميلي�شياتها ،حيث قدّم �أدلة مادية قاطعة

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

على ذلك� ،إال �أنه ا ُغتيل يف م�سكنه بطلقة ر�صا�ص
قب���ل �س���اعات قليلة م���ن توجه���ه �إل���ى املحكمة
لعر�ض تفا�صيل البالغ واالتهام.
�إن م���ا ذكره املدعي الع���ام الأرجنتيني لي�س
بجدي���د عل���ى الي���د الإيراني���ة املخ�ض���بة بالدماء
الت���ي تف�ش���ت جرائمها من���ذ الث���ورة اخلمينية يف
�أنح���اء �ش���تى يف العامل ،بدء من عملي���ات االغتيال
ال�سيا�س���ي التي �ش���هدتها �أوروبا ،م���رورًا بعملية
بوين����س �أير�س واغتي���ال املدعي العام ،و�ص���والً
�إلى جرائم احلر�س الثوري وميلي�ش���يات حزب اهلل
الإرهاب���ي الآنية يف ال�رشق الأو�س���ط التي تقع على
مر�أى وم�سمع من املجتمع الدويل.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

opinion@albiladpress.com
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ا�س����تطاعت البحرين على م����ر التاريخ خلق
مناخ �ص����حيح ملمار�س����ة ال�ش����عائر الدينية لكل
امللل والطوائف ،وال�سجالت والذاكرة املكتوبة
حافلة بالأمثلة على ذلك ،وجاءت الكلمة ال�سامية
ل�سيدي �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليف����ة عاهل الب��ل�اد املفدى حفظ����ه اهلل ورعاه
�ش����املة وت�أكيدا على تلك الآف����اق وهذه الأجواء
الت����ي تتمي����ز بها البحري����ن منف����ردة يف تاريخها
الق����دمي واملعا�رص ،فللبحري����ن طابع مييزها عن
غريه����ا جملة وتف�ص����يال ،وهذا �رس ق����وة جمتمعنا
ومناعته وتغلبه على كل التحديات وال�صعاب.
يق����ول جاللت����ه حفظ����ه اهلل ورع����اه (�إن حب
الوط����ن واالنتم����اء �إلي����ه والفخ����ر به �أم����ر فطري
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ستبقى البحرين “بقيادة جاللتكم”
قنديال يعطي العالم سطوعا أبهى

وواج����ب دين����ي وم�س�����ؤولية وطني����ة ،مل يتهاون
�أه����ل البحرين يف ترجمتها ترجم����ة حقيقية ،جند
�ش����واهدها ماثلة �أمامنا ب�شكل يبعث على الفخر
واالعت����زاز بتل����ك احلمي����ة البحريني����ة الأ�ص����يلة
التي حفظت �س��ل�امة و�س����يادة بالدنا يف �أ�صعب
الأوق����ات .وق����ال جاللت����ه �إن البحري����ن بلد اخلري
والك����رم والطيبة ،وم����ن ينوي ال�رش له����ا ولأهلها
وجريانها ويختار االمتثال للتوجيهات اخلارجية،
ف�إن مرجعية دولة القانون هي الفا�صل يف ذلك
بكل حزم ،وت�س����اندها ال�ص����حوة الوطنية ل�شعبنا
الويف الذي جند يف عزمه ونخوته خري حام ومعني
من بعد اهلل عز وجل).
�إن توحي����د ال�ص����فوف حت����ت راي����ة ال����والء

للوطن ال�س��ل�اح ال����ذي ال يه����زم �أبدا ،و�س����يظل
املجتمع البحريني متما�س����كا �أمام كل العوا�صف
و�سيم�ض����ي قدما لتحقيق املزيد من الإجنازات
يف �شتى مناحي احلياة ،فاملواطن عماد امل�سرية
املظف����رة ول����ن ت�ؤثر في����ه الدع����وات واملواقف
اخلاوية لأعداء الوطن من اخلونة والعمالء الذين
ي�س��ي�رون بكل غباء عك�س اجتاه التاريخ الهثني
كاجلياع خلف التنظيمات الإرهابية اخلارجية وما
لهم �س����وى موائد مليئة بالذب����اب ،فمن يتلم�س
طري����ق الإ�س����اءة �إل����ى البحرين و���ض�رب وحدتها
الوطني����ة �س����يكون وجه����ه م�ص����فحا بالهزائ����م
واخليبات.
كما قال جاللته حفظه اهلل ورعاه (�إن ما حدث

من جتاوزات يف مو�سم عا�شوراء هذا العام انتهى
مع انتهاء الإجراءات التي حددت امل�س����ببني لها
التخاذ الإجراءات القانونية املنا�س����بة ،واحرتاما
لهذه املنا�س����بة الدينية اجلليلة ،من الواجب �أال
يتك����رر �أي منها يف املوا�س����م املقبل����ة ،وهو �أمر
نتع�ش����مه يف �أهل البحري����ن الذين عرفوا بخلقهم
الرفيع ودفاعهم عن ما يوحدهم وحماربة كل ما
يفرقهم).
�إن الق����وة الدائمة الكربى هي قوة ال�ش����عب
البحرين����ي الذي يق����ف خلف قيادت����ه والراف�ض
لأي����ة ت�رصفات و�أخالقي����ات دخيلة على جمتمعنا،
فبقيادة جاللتكم �س����تبقى البحرين م�شاتل �أمن
و�أمان وقنديال يعطي العامل �سطوعا �أبهى.

زبدة القول
بثينة
خليفة قاسم
B7747

@hotmail.com

إيــــــران وصكــــــوك
الغــفــــران
عجي���ب ج���دا ه���ذا ال���ذي يتم
تداول���ه على و�س���ائل التوا�ص���ل
االجتماع���ي ب����أن �إي���ران ت�ص���در
ج���وازات �س���فر �إلى اجلن���ة ،وبها
ت�أ�ش�ي�رة دخول �أبدية من يح�صل
عليه���ا يظ���ل خالدا خمل���دا فيها،
حيث ن��ش�ر �أنه مت العثور على مثل
هذه اجل���وازات داخل القن�ص���لية
الإيرانية يف الب�رصة بعد اقتحامها!
فهل ميكن �أن يك���ون هذا الكالم
�ص���حيحا؟ ومل���ن متن���ح ه���ذه
اجل���وازات؟ ومن ال���ذي ميكن �أن
ي���رد عل���ى هذا ال���كالم؟ م�ص���يبة
�أن يك���ون ه���ذا الكالم �ص���حيحا،
وم�صيبة �أي�ض���ا �أن يعتقد النا�س
بكالم كهذا ،و�أن ي�سعوا للح�صول
على مثل هذه اجلوازات.
ه���ل �س�ت�رد �إي���ران عل���ى هذا
ال���كالم� ،أم �س���تلتزم ال�ص���مت؟
وما ر�أي املرجعي���ات الدينية هنا
وهن���اك يف مثل ه���ذا الكالم؟ نحن
نكت���ب عن ه���ذا الكالم م���ن باب
ال�ص���دمة ولي�س من باب ت�صديق
ما ن��ش�ر ،فهو �ش���يء �ص���ادم بكل
املقايي�س وال ي�صدقه عقل.
لكنن���ا رغ���م ذل���ك نطال���ب
امل�س����ؤولني الإيراني�ي�ن بال���رد
على هذا الكالم العجيب ونطالب
املراج���ع هن���اك بال���رد علي���ه،
فال�س���كوت لي�س �أم���را مقبوال يف
�أمر كه���ذا� ،أمر ميكن ا�س���تخدامه
للإ�س���اءة للإ�س�ل�ام وامل�سلمني يف
العامل ويجعل الكثريين يعتقدون
�أن هذا الأمر مثل �صكوك الغفران
التي كانت ت�ص���درها الكني�سة يف
الع�صور الو�سطى.

أهمية المشاركة
في االنتخابات

�إن �إ�رساع املواطنني يف خمتلف حمافظات
ومدن وقرى ومناطق البحرين �إلى الت�أكد من
وجود �أ�سمائهم �س���واء بالدخول على املوقع
الإلك�ت�روين �أو الذه���اب �إلى �أماك���ن الدوائر
املُعل���ن عنه���ا ،و�إب���داء عدد م���ن املواطنني
رغبته���م يف الرت�ش���ح للمجال����س البلدي���ة
والربملان ،كل ذل���ك ي�ؤكد تطلع املواطنني
للم�ش���اركة يف انتخاب���ات 2018م و�أهميتها،
حيث �أعدت الهيئ���ة الوطنية لالنتخابات كل
م���ا يَلزم لها م���ن �أدوات فنية وتقنية وب�رشية
م���ن �أجل حتقي���ق �أهدافه���ا الوطني���ة ،وهذا
التوافد �إلكرتونيًا �أو باحل�ضور يمُ ثل م�شهدا
دميقراطيا �سعيدا للبحرين.
وت�أتي �أهمي���ة امل�ش���اركة يف االنتخابات
�سواء تر�شيحًا �أو انتخابًا يف �أن هذه امل�شاركة
ت�أت���ي تلبي���ة للواج���ب الوطن���ي ،كونها من
�ص���ور م�رشوع الإ�ص�ل�اح الوطني الذي ين�ش���د
اجلمي���ع حتقي���ق �أهدافه .ثانيً���ا �إن انتخابات
2018م �رضورية من �أجل ا�س���تكمال التجربة
الدميقراطية التي و�ض���ع �أ�سا�س���ها امل�رشوع

عبدعلي الغسرة
الإ�صالحي ،وتعزيزًا ملا حتقق من �إجنازات يف
الكثري من املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية واملهنية واحلقوقية والثقافية.
ثالثً���ا� ،إن االنتخاب ح���ق مكفول لكل مواطن
مبوج���ب الفق���رة (ه���ـ) م���ن امل���ادة الأولى
من الد�س���تور ،وتقت�ض���ي ال��ض�رورة الوطنية
ممار�س���ته وعدم التنازل عن���ه وحث الآخرين
على ه���ذه املمار�س���ة ورف����ض كل الدعوات
ال�س���لبية الت���ي يطلقه���ا البع����ض لع���دم
امل�شاركة.
رابعًا� ،إن امل�شاركة يف االنتخابات ت�أكيد
على مبد�أ املواطن���ة وتعزيز لالنتماء الوطني
و�س���ياج للدولة الدميقراطية احلديثة ،فهي
م���ن الواجب���ات الوطني���ة للمواطن�ي�ن جت���اه
وطنهم ،وتُعرب عن حُب امل�ش���اركني لبالدهم
البحريني���ة العربية ،وهُ م حري�ص���ون �أكرث من
غريهم على امل�ش���اركة يف احلياة ال�سيا�س���ية
بغ�ض النظر عن اختياراتهم االنتخابية.
تمُ ثل االنتخابات فر�صة حقيقية ملَن لهم
حق امل�شاركة يف ممار�سة حقهم الدميقراطي

يف االختي���ار ب�ي�ن �أي من املر�ش���حني� ،أي �أن
امل�شاركني يف االنتخابات �سيكونون �أداة من
�أدوات �ص���ياغة القرار ال�سيا�س���ي عن طريق
ممُ ثليهم املنتخبني ،وبالتايل يتعني عليهم
متابعتهم يف �أعمالهم وم�ساءلتهم عنها.
امل�ش���اركة يف االنتخاب���ات تعني الت�أكيد
عل���ى �أهمي���ة امل�ؤ�س�س���ات الت�رشيعية يف دعم
الأمن املجتمعي واال�ستقرار ال�سيا�سي مبعية
امل�ؤ�س�س���ات الأخ���رى ،واحلفاظ عل���ى البالد
من ال��ش�ر الداخلي واخلارجي ،وجتعلنا ن�ض���ع
م�صلحة البحرين يف املقام الأول لأنها �أعطتنا
الكثري وت�ستحق منا الأكرث.
�إن جناح االنتخاب���ات يعمل على تكري�س
منه���ج البحري���ن الدميقراط���ي و�ص���ورتها
احل�ض���ارية ،وم�شاركة املواطنني ب�شكل جيد
يف االنتخاب���ات جتع���ل منه���ا فعال���ة وم�ؤثرة
�أك�ث�ر داخليًا وخارجيًا وتعك����س قوة البحرين
و�أركانها وتعزز قوتها يف املحافل الإقليمية
والدولي���ة ،وت�ؤك���د رغب���ة �أه���ل البحري���ن يف
حتقيق �أهداف م�رشوع الإ�صالح الوطني.

باإلذن..

في االتهام ونقضه! ()1
يح���ق لوزي���ر اخلارجي���ة الإي���راين حمم���د
ج���واد ظريف �أن ير ّد فورا ً عل���ى رئي�س الوزراء
الإ�رسائيل���ي بنيامني نتنياهو ،وينفي متاما ً �أن
تكون طهران متلك خم���ازن �رس ّية تخفي فيها
مواد نووية ،لكن مل يكلّف �أحد نف�سه يف قيادة
“حزب اهلل” نفي م���ا �أورده نتنياهو يف خطابه
�أم���ام اجلمعي���ة العمومي���ة للأم���م املتحدة عن
مواقع يف بريوت “لبناء ال�صواريخ”!
يُفه���م �أن يتح�سّ ���ب احل���زب للأفخ���اخ
الإ�رسائيلي���ة و�أن ال ي���ر ّد عل���ى كل اتهام يوجّ ه
�إلي���ه ،وهو يف كل ح���ال مارَ�س ه���ذا الأداء منذ
بداياته و�أثناء املواجهات املفتوحة يف املنطقة

اجلنوبي���ة التي كانت حمتلّ���ة ،ود�أب على عدم
الت���ورّط ال يف النف���ي وال يف الت�أكيد ،وتكتيكه
بهذا املعنى جنح يف �إبق���اء الإبهام وااللتبا�س
والتخم�ي�ن و��ض�رب الأخما����س بالأ�س���دا�س يف
�ش����أن “ع���دد” ال�ص���واريخ الت���ي �ص���ارت يف
حوزت���ه ،وكانت فلتة حم�س���وبة قول���ة الأمني
العام للحزب ال�س���يّد ح�س���ن ن�رصاهلل يف واحدة
من طالّت���ه الأخرية� ،إن حزبه ميلك “�ص���واريخ
دقيقة” علما ً �أن هذا الإف�صاح ميكن و�ضعه يف
�س���ياقه ال�س���وري �أكرث من اللبناين �أو احلزبي،
�أي �أن ن�رصاهلل يقول للإ�رسائيليني �إن غاراتهم
اجلوّية املتكرّرة والعنيفة على مواقع وخمازن

علي نون
وقواف���ل يف الداخل ال�س���وري حت���ت حجّة منع
انتقال �أ�س���لحة “متطورة” �إلى لبنان ،مل تنفع
يف منع ذلك التطوّر من احل�صول ،والدليل هو
�أن الأمني العام بنف�سه ي�ؤكد ذلك!
عل���ى �أن امل�س���تج ّد الراه���ن ال يتّ�ص���ل
باحل�سا�سية الأمنية والعوامل ال�سفلية للمواجهة
مع الإ�رسائيليني ،بل ب�ش���يء �آخر خمتلف متاما ً
وال يلحظه “ح���زب اهلل” يف �أدائه رغم �أن وزيراً
مثل جواد ظريف يلحظه فوراً ،وذلك “ال�شيء”
يت�ص���ل بالنا�س واال�س�ت�راتيجيات ال�ض���امنة
للأمن القومي �أو امل�ش���كّ لة له :الوزير الإيراين
ينفي االته���ام الإ�رسائيلي “النووي” من زاوية

التزام���ه الت���ام بامل�ص���لحة الإيراني���ة العلي���ا،
ويع���رف �أن ح�سا�س���ية الأمر �أبع���د من مطوّالت
التعبئة واال�ستنفار والنزال ،بحيث انّ طهران
تخو�ض حربا ً �سيا�س���ية وديبلوما�س���ية وا�سعة
النطاق لت�أكيد “�ص���دقية” التزامها باالتفاق
الن���ووي املوقّ ���ع مع ال���دول اخلم����س الكربى
و�أملانيا ،والذي ان�سحبت منه وا�شنطن.
الأمر ال�س���هل يف الأدجلة والكالم الفا�ضي
والفارغ هو �أن “ت�صمت” طهران �أمام االتهام
الذي �أطلقه نتنياهو� ،أو �أن تعترب ذلك االتهام
عالمة �إيجابية يف �ص���احلها طاملا �أنه ي�أتي من
“زعيم �صهيوين” متطرّف!“ .امل�ستقبل”.
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سفينة البحرين يقودها
“حمد وخليفة وسلمان”
ورجال مخلصون
هل يختلف اثن���ان على �أن الوطن – يف كل
مراحل���ه التاريخية – اعتمد عل���ى حكامه ورجاله
ون�س���ائه و�ش���بابه؟ فهذا االعتم���اد الوثيق نابع
م���ن تالقي جمي���ع �أبن���اء البحرين م���ع قيادتهم
يف موا�ص���لة م�س�ي�رة البناء والنه�ض���ة وحتقيق
حل���م جيل امل�س���تقبل ب�أمنيات���ه وتطلعاته ،ويف
كل مرحل���ة ،م���ع االعتب���ار ملختل���ف الظ���روف
واملتغ�ي�رات ،كان اجلمي���ع ي�ؤم���ن مب�ص���لحة
البحري���ن فوق كل م�ص���لحة ،وحا�رض وم�س���تقبل
كل مواط���ن يف �أعل���ى القائمة ،وهذا ما ن�س���معه
من قيادتنا الر�ش���يدة دائمًا من تقدير دور كل
�سواعد �أبناء البحرين ،ومت�ضي �سفينة البحرين
بقيادة �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى ،و�صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر خليف���ة ب���ن �س���لمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،و�ص���احب ال�سمو امللكي
الأمري �س���لمان بن حم���د �آل خليف���ة ،ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ..قيادتنا احلكيم���ة دائمًا تعيد التذكري
والت�أكي���د عل���ى تثم�ي�ن جهود املخل�ص�ي�ن من
رجال ون�س���اء و�ش���باب الوطن يف تعمري وطنهم
والإ�سهام يف م�سرية امل�ستقبل امل�رشق الواعد.
ولأن لرجال الوطن و�شخ�ص���ياته و�س���واعد
�أبنائه املكانة ال�س���امية لدى القيادة ،ف�إن لهم
م���ا يليق به���م من التقدي���ر والثن���اء والعرفان،
ويعرف كل من يح�رض املجل�س الأ�سبوعي العامر
ل�س���مو رئي�س ال���وزراء كيف �أن �س���موه يتحدث
ب��س�رور واعتزاز وفخ���ر وجزيل �ش���كر حني ت�أتي
الأحاديث ع���ن �شخ�ص���يات بحريني���ة ،منها من
م�ض���ى عن ه���ذه الدني���ا رحم���ه اهلل ،ومنها من
هو عل���ى قيد احلي���اة �أطال اهلل عم���ره ،بتثمني
املكانة لكل جهد قدموه لوطنهم ،وهذا املديح
والإط���راء يعك�س حف���ظ اجلمي���ل والعرفان من
جانب �س���موه ليثمر ت�ش���جيعا وحتفيزا للجميع،
ال�س���يما فئة ال�ش���باب ،حت���ى يوا�ص���لوا الدرب
والعطاء واخل�ي�ر للوطن ،وحينما يحتفي �س���مو
رئي����س الوزراء مب���ن �أجنز و�أعط���ى لوطنه ،ف�إن
يف ذل���ك �ص���فحة من �أروع و�أ�س���مى ال�ص���فحات
املدونة يف �س���جل الوطن للبناة وال�سواعد التي
�شيدت �رصح الوطن ،وهل هناك مكانة �أعلى من
هذه املكانة؟
هنا ،تلزم الإ�ش���ارة ب�ش���كل وا�ض���ح �إلى ما
يت���م ن�رشه يف و�س���ائل التوا�ص���ل االجتماعي من
م���واد وكتابات وم���ا يدخل حتت عن���وان“ :كما
و�ص���لني”� ،أو“ :مما و�صلني واهلل �أعلم”� ،أو من
قبيل “ف�ض���يحة من العيار الثقيل”� ،أو “خطري
ج���دًا” ،ويف غالبها جمهولة امل�ص���در� ،إال �أن من
الأهمية مبكان احلذر من تلقي تلك املحتويات
خ�صو�ص���ا حينما يك���ون حمتواها
ً
و�إع���ادة ن�رشها
�سيئًا ملا يت�ضمنه من �إ�ساءة وت�شهري و�أكاذيب
واف�ت�راءات ت�س���بب بلبلة يف املجتمع! وال �ش���ك
يف �أن هن���اك من (يطب���خ) مثل هذه الإ�س���اءات
وين�رشها لأهداف ونوايا لي�س���ت ح�سنة ،حتى �أن
بع�ض���ها تزج بالرموز وال�شخ�ص���يات البحرينية
م���ن م�س����ؤولني وقي���ادات ووجه���اء يف دائ���رة
املعلوم���ات املغلوطة وتخلط ال�س���م بالع�س���ل،
من ذلك على �س���بيل املثال م���ا تداولته بع�ض
املجموعات وو�س���ائل التوا�صل ب�ش�أن حتركات
التجنيد والتح�شيد لالنتخابات املقبلة وتقدمي
الدعم امل���ايل واملزايا وغريه���ا ،وتوجه االتهام
ب�ش���ق ال�ص���ف الوطن���ي والإ�س���اءة للوطن بزج
�أ�س���ماء معين���ة �س���واء يف املح���رق �أو غريها من
املناط���ق ،وهذه كله���ا �أمور يل���زم �أن ينتبه لها
املجتمع ب�ش���كل ع���ام واملتلقي ب�ش���كل خا�ص
ويتعامل بوعي وحذر.
اخلال�ص���ة ،نق���ول �إن قيادتن���ا الر�ش���يدة
تعتز بالرجال املخل�ص�ي�ن والن�س���اء املخل�صات
وال�ش���باب من اجلن�س�ي�ن الذين ي�سعون خلدمة
وطنه���م ،وك���م هي مكان���ة كرمية حينم���ا يقدر
جالل���ة امللك و�س���مو رئي�س الوزراء و�س���مو ويل
العه���د جهود �أبناء البلد لإخال�ص���هم وتفانيهم،
ور�أينا مرارًا كيف �أن �سمو رئي�س الوزراء يحتفي
برج���ال البلد و�أبنائ���ه ويعرب عن االعت���زاز بهم،
أي�ض���ا يعربون ع���ن الت�رشف والفخر
وكذلك هم � ً
و�س���مو املقام باالمتثال �إلى توجيهات �س���موه
وترجم���ة ذلك الثن���اء �إلى عمل خمل����ص للوطن
فيع�ب�رون ع���ن حمبته���م للقي���ادة ،ويعلن���ون
ا�ستخال�ص الدرو�س مما تعلموه من �سمو رئي�س
الوزراء يف ال�س���هر والتف���اين واالجتهاد من �أجل
رفع���ة بالدنا الغالية مملكة البحرين ،فهي �أغلى
ما منلك.

16

السنة العاشرة  -العدد 3640

الثالثاء

 2أكتوبر 2018
 22محرم 1440

سبورت

sports@albiladpress.com

الجهازان الفني واإلداري لمنتخب الشباب يزور الحد
نادي الحد الرياضي

المركز اإلعالمي

قام وفد من االتحاد البحريني لكرة القدم متمث ًال يف الجهازين الفني واإلداري ملنتخب
الشباب لكرة القدم بزيارة ميدانية لتدريبات فريق فئة الشباب بنادي الحد ،وقد ضم الوفد
كل من املدرب إسامعيل كرامي ومساعد املدرب عادل النعيمي ومدرب الحراس حسني
سند وإداري منتخب الشباب جمعة املحميد ،وتأيت هذه الزيارة ضمن الزيارات التي يقوم
بها الجهازان الفني واإلداري ملنتخب الشباب لألندية من أجل املتابعة واالطالع عىل آلية
تدريبات فرق فئة الشباب التي تضم العبي املنتخب.
حرض من جانب نادي الحد عضو مجلس اإلدارة رئيس جهاز الكرة بالفريق األول أسامة
املاليك ،وعضو مجلس اإلدارة رئيس قطاع الفئات السنية بالنادي محمد الخثالن ،ومدرب
فريق الشباب صديق زويد ،ومساعد املدرب محمد الصقر وإداري الفريق يوسف مسامح.

جانب من الزيارة

في انطالق دوري زين لكرة السلة

المنامة ينتصر على النجمة ...والرفاع يجتاز سترة
محمد الدرازي

اس��تهل حام��ل لق��ب دوري زي��ن
لكرة الس��لة ،فري��ق املنامة ،حملة
الدفاع عن لقبه بطال للبطولة ،بفوز
مستحق عىل حساب فريق النجمة،
بنتيجة قوامه��ا ( ،)80/69يف املباراة
التي جمعتهام مساء أمس (اإلثنني)،
عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم،
يف افتت��اح منافس��ات الجولة األوىل
للبطولة.
وحق��ق املنام��ة أول نقطتني له يف
الدوري ،فيام خ��رج النجمة بنقطة
الخسارة.
وفاز املنامة يف الربعني األول والثاين
بنتيج��ة  21/19و ،20/7في�ما ف��از
النجمة يف الربعني الثالث والرابع بـ
 21/20و.22/19
وجاء ش��وط املباراة األول متوس��ط
املس��توى الفن��ي م��ن الفريقني ،إذ
استطاع النجمة مجاراة نجوم املنامة
خ�لال الرب��ع األول ايل تق��دم فيه
الفريق يف أكرث من مناسبة.
النجمة أخذ عصا السبق بتقدمه يف
مناسبتني مطلع الفرتة األوىل آخرها
 ،4/2قب��ل أن يعادل املنامة النتيجة

 4/4ثم يتقدم .9/4
وقل��ص النجم��ة الف��ارق منتصف
الربع األول قبل أن ي��درك التعادل
 11/11ثم يتقدم  13/11معوال عىل
اخرتاقات قاسم حس�ين وتصويبات
األمرييك روجري.
وأبق��ى النجمة ف��ارق النقاط قريبا
حتى نهاية الربع الذي انتهى مناميا
بفارق سلة واحدة وبنتيجة .21/19
ورضب املنام��ة بقوة بداي��ة الربع
الث��اين الذي وس��ع في��ه الفارق إىل
 27/19فارض��ا أداءه الهجوم��ي
الض��ارب والدفاع��ي املحك��م ،يف
الوق��ت الذي تأخر في��ه النجاموية
عن التس��جيل ألكرث من  3دقائق ما
دفع باملدرب جعفر راش��د التدخل
بالوقت الفني.
ووسع املنامة الفارق منتصف الفرتة
إىل  12نقط��ة بواقع  ،19/31قبل أن
يحسم الشوط األول بنتيجة .41/26
ويف الرب��ع الثالث ،احتف��ظ املنامة
بالفارق نفسه طوال مجريات الربع
يف ظ��ل تأل��ق العبيه الذي��ن نوعوا
م��ن حلوله��م الهجومي��ة وأرھقوا

فتح باب التسجيل لبطولة
المملكة للتايكوندو
أم الحصم  -اتحاد البحرين للدفاع عن
النفس :فتح اتحاد البحرين للدفاع عن النفس
باب التسجيل للمشاركة يف بطولة اململكة
للتايكوندو  2018التي ستقام تحت رعاية
رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس
أحمد الخياط يوم  5أكتوبر الحايل ،عىل صالة
االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
خالد الحسن
وأكد أمني رس لعبة التايكوندو عضو مجلس
إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن النفس خالد
الحسن أن البطولة تأيت ضمن اسرتاتيجية االتحاد برئاسة أحمد الخياط
والهادفة إىل تقوية اللعبة من خالل تنظيم مختلف البطوالت ،مشريًا إىل
أن البطولة ستقام للجنسني (ذكورًا وإناثًا) للعبة التايكوندو (قتال).
وأوضح خالد الحسن أن البطولة ستقام للشباب والرجال والسيدات
للبحرينيني واملقيمني يف مملكة البحرين للحاصلني عىل الحزام األحمر
فام فوق ،مبينًا أن قرعة البطولة وتسليم االستامرات سيستمر حتى يوم
األربعاء  3أكتوبر الحايل يف أكادميية االتحاد بأم الحصم وستقام القرعة
بعد عملية الوزن.
وستقام البطولة ألوزان مختلفة للرجال والشباب والسيدات ،حيث من
املتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من الجنسني يف ظل اإلقبال
الكبري عىل التسجيل.

مستهل مشاركته مبنافسات الدوري،
فيام خرج سرتة بنقطة الخسارة.
وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت:
 16/13الرفاع 21/10 ،12/12 ،الرفاع
و 19/4الرفاع.
وج��اء الرب��ع األول متكافئ��ا م��ن
الفريق�ين ،وأخ��ذ الرف��اع أفضلي��ة
التقدم يف النتيجة بواسطة تصويبات
عبدالرحمن غايل ،وظل محافظا عىل
تقدمه حتى نهاية الربع .16/13
ويف الربع الثاين ،اس��تمر التكافؤ يف
األداء م��ن الجانب�ين اللذي��ن تبادال
سجال تسجيل النقاط ،إذ ظل فارق
النقاط قريبا ،قبل أن يحس��م الرفاع
الشوط األول بالفارق نفسه وبواقع
.28/25
ويف الربع الثالث ،وسع الرفاع الفارق
إىل  10نقاط منتصف الفرتة 38/28
من لقاء الرفاع وسترة بفضل استغالل فرص التسجيل ،قبل
من لقاء المنامة والنجمة
أن يحسم الربع بنتيجة .49/35
س��لة خصمھم منھین الربع بنتيجة تحركات حسني ش��اكر وأحمد عزيز املنافس��ات ،حقق فريق الرفاع فوزا ويف الرب��ع األخري ،واصل الس�ماوي
باإلضافة اىل نشاط محمد أمري تحت مس��تحقا عىل فريق س�ترة بنتيجة فرض أفضليته معتمدا عىل تحركات
.61/47
(.)68/39
صب��اح حس�ين ومحم��د كويد ،يف
ويف الرب��ع األخ�ير ،واص��ل الزعيم السلة وبالكرات املرتدة.
تقدمه وبدأ يوس��ع الف��ارق بفضل ويف املب��اراة الثاني��ة يف افتت��اح وكس��ب الرف��اع نقطت��ي الفوز يف طريقه لحسم الفوز األول.

ختام الجولة األولى لدوري الدرجة الثانية
أحمد مهدي

اختتمت يوم أمس منافسات الجولة
األوىل ل��دوري الدرجة الثانية ،بعد
أن تعادل سرتة مع البسيتني بهدف
لكليه�ما ،وفاز مدين��ة عيىس عىل
قاليل بثالثة أهداف دون رد.
يف املب��اراة األوىل التي أقيمت عىل
اس��تاد النادي األه�لي باملاحوز ،مل
يحافظ س�ترة عىل ه��دف تقدمه
الذي أح��رزه الالعب س��يد محمد
أم�ين ،بعد أن عادل فت��اي النتيجة
لفريق��ه قب��ل  5دقائق م��ن نهاية
الوقت األصيل للمباراة.
ويف املب��اراة الثانية الت��ي احتضنها
ملع��ب مدينة حم��د ،حقق مدينة
عيىس فوزا عىل حساب قاليل بثالثة
أهداف دون رد.
وس��جل ملدين��ة عي�سى كل م��ن:
عبدالعزيز فالح (هدفني) وجاس��م

رضا.
وكانت نتائج يوم أمس األول أسفرت
عن تعادل االتحاد والبحرين سلبيا،
وفوز التضامن عىل االتفاق بهدفني
مقابل واحد.
وبناء عىل نتائج الجولة األوىل ،فإن
ترتيب الدوري ص��ار كاآليت :مدينة
عي�سى والتضام��ن  3نقاط ،س�ترة
والبسيتني واالتحاد والبحرين بواقع
نقطة ل��كل واحد منه��م ،االتفاق
وقاليل بدون أي نقاط.
وتلع��ب مباري��ات الجول��ة الثانية
يوم��ي الخميس والجمعة املوافقني
 18و 19أكتوب��ر الج��اري ،حي��ث
يلع��ب يوم الخمي��س :االتفاق مع
األه�لي ،والتضامن مع البس��يتني،
وي��وم الجمعة يلع��ب االتحاد مع
قاليل وسرتة مع مدينة عيىس.

من لقاء مدينة عيسى وقاللي

أكد اهتمام اتحاد الطائرة بالنشاط النسائي

السيد :تعيين مدرب السيدات يعتمد على االستحقاقات المقبلة
حسن علي

أك��د عض��و مجل��س إدارة االتحاد
البحرين��ي للك��رة الطائ��رة ،رئيس
اللجن��ة النس��ائية عيل الس��يد أن
االتحاد يس��عى دامئًا لدعم النشاط
النسايئ واملشاركة مبختلف البطوالت
الخارجية وتنظيم املنافسات املحلية
مبا يس��هم يف االرتقاء بالكرة الطائرة
النسائية.
وأضاف الس��يد لـ “البالد س��بورت”
أن مجل��س إدارة االتح��اد مل يحدد
الجه��از الفن��ي ملنتخب الس��يدات

حت��ى اآلن بعدم��ا ق��اد الفريق يف
دورة أندية سيدات الشارقة املاضية
امل��درب إبراهي��م عيل ومس��اعده
محم��د حس��ن بوروي��س ،حي��ث
أش��ار أن بدء فرتة اإلعداد وتحديد
التجمع وتعيني الجهاز الفني تعتمد
ع�لى االس��تحقاقات الخارجية التي
سيخوضها املنتخب.
وتاب��ع “لغاي��ة اآلن الرؤي��ة غ�ير
واضح��ة بش��أن االس��تحقاقات
الخارجية ملنتخب الس��يدات ،حيث

للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

م��ن املؤمل أن تق��ام دورة األلعاب
الخليجي��ة للم��رأة يف الكوي��ت يف
العام املقبل ،باإلضافة إىل منافسات
البطولة العربي��ة لألندية ،وجميعها
غري مؤكدة ومل نتس��لم اعتامد نهايئ
بشأنها ،وعىل هذا األساس ال ميكننا
تحدي��د الرؤية النهائي��ة لبدء فرتة
التجمع والتحضري القادمة.”..
وأكد الس��يد أن ع��دم إقامة دوري
السيدات عائد إىل عدم وجود فرق
قوي��ة محلي��ة ،مضيفًا “س��بق وأن

نظمنا دوريًّا خاصًّ ا للسيدات ولكن
الف��رق املش��اركة مل تكن مبس��توى
طموحن��ا ،فأغل��ب املش��اركني من
الجاليات األجنبية ،حيث إن العباتنا
كن أفضل منهن من ناحية املستوى
بشكل كبري وبالتايل مل يحقق الفائدة
الفنية من وراء ذلك االحتكاك ،ولكن
االتحاد نظم ال��دوري بصورة جيدة
ونأم��ل أن نوف��ق خالل املس��تقبل
القريب م��ن تنظي��م دوري خاص
للس��يدات يف ح��ال اكت�مال جميع

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

عوامل النجاح املالمئة.”..
وأوض��ح أن أكرب دلي��ل عىل اهتامم
االتحاد بالنش��اط النسايئ هو إقامة
املهرجان النسايئ بشهر أبريل املايض
ال��ذي اس��تقطب أع��دادًا ليس��ت
بالقليلة من الفتيات وسيتم الرشوع
يف إقام��ة ع��دة مهرجان��ات أخرى
مامثلة مستقبال تنفيذًا السرتاتيجية
االتح��اد املنبثقة من االس�تراتيجية
العامة للجنة األوملبية البحرينية يف
دعم رياضة املرأة.

علي السيد

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

ط���اق���م ب��ح��ري��ن��ي ل���م���ب���اراة دوري ال���س���وب���ر ال��ص��ي��ن��ي
اتحاد الكرة

يدير طاقم تحكيم دويل بحريني مباراة
ضمن إطار منافسات الجولة  26من
دوري السوبر الصيني لكرة القدم CFA
.Chinese Super League
وستقام املباراة بني فريقي “جيانغسو
سونينغ” و”شنغهاي  ،”SIPGوذلك يوم
األحد  21أكتوبر الجاري يف العاصمة
الصينية (بكني) .ويتكون الطاقم
التحكيمي من حكم الساحة املونديايل

نواف شكرالله ،والحكم املساعد األول
املونديايل يارس تلفت ،والحكم املساعد
الثاين محمد جعفر .وتأيت إدارة الطاقم
التحكيمي ملباراة يف إطار الجولة  26من
دوري السوبر الصيني بنا ًء عىل ترشيح
االتحاد الصيني لكرة القدم للطاقم
إلدارة املواجهة التي تجمع بني صاحبي
املركزين األول “شنغهاي ”SIPG
والخامس “جيانغسو سونينغ” .ويعترب

ياسر تلفت

تواجد التحكيم البحريني يف دوري
السوبر الصيني استمرارًا للنجاحات
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اللجنة اإلعالمية

نواف شكراهلل

محمد جعفر

املتعددة التي تحققها الصافرة البحرينية
عرب التواجد يف إدارة مختلف البطوالت

الدولية والقارية واإلقليمية ،مبا كسبته
من ثقة كبرية بناء عىل ما تتميز به
من أداء عال ومستوى كبري يف إدارة
املباريات عىل النحو األمثل .وسبق
للطاقم التحكيمي أن أدار العديد
من املباريات املهمة دوليا وقاريا ،إذ
يعد الحكم نواف شكرالله والحكم
املساعد يارس تلفت من الذين شاركوا
يف إدارة مباريات كأس العامل لنسختني
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متواليتني ( 2014و )2018وبطوالت
عاملية أخرى ككأس العامل لألندية وكأس
العامل للشباب وكأس العامل للناشئني
ومسابقات مختلفة ،باإلضافة إىل كونهام
ضمن قامئة النخبة اآلسيوية للعام الحايل
( )2018إىل جانب الحكم املساعد
محمد جعفر املتواجد أيضً ا ضمن قامئة
النخبة اآلسيوية وسبق له املشاركة يف
إدارة العديد من املباريات املهمة.

حد معيّن ولن يحده زمان وال مكان
تطوير كرة القدم لن يتوقف عند ٍّ

ناصر بن حمد :أفضل الكوادر التدريبية لإلشراف على منتخبنا الوطني
تغطية

أك��د ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية
وش��ئون الش��باب رئي��س املجلس األعىل
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة أن اس�تراتيجية تطوير كرة القدم
البحرينية تحظى باهت�مام كبري من قبل
حرضة صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن
عي�سى آل خليف��ة عاهل الب�لاد املفدى
حفظه الله ورعاه ،وأن دعم جاللته شكّل
ع�لى الدوام العامل األبرز يف وصول الكرة
البحرينية إىل مراحل متقدمة مثلام غرس
روح اإلرادة والتصمي��م يف نفوس الجميع
من أج��ل االرتقاء بالك��رة البحرينية نحو
آفاق رحبة من التطور والتميز.
وق��ال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليفة “إننا عازمون ع�لى مواصلة تنفيذ
اس�تراتيجية تطوير كرة الق��دم البحرينية
بكل عزم ومضاء وس��نعمل جاهدين من
أجل توف�ير البيئة املناس��بة لنجاحها من
كاف��ة النواحي وإرشاك الك��وادر الوطنية
والخ�برات الدولي��ة م��ن أج��ل نج��اح

االس�تراتيجية الطموح��ة الت��ي نعتربه��ا
األس��اس القوي لنهوض الك��رة البحرينية
وجعله��ا أك�ثر تنافس��ية عىل املس��توى
اإلقليمي والقاري والعاملي”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة “نتفهم الرغبة املتزايدة لجامهرينا
الوفية ولجميع املهتمني بالش��أن الكروي
املحيل بأهمي��ة تطوير الك��رة البحرينية
كام ونلمس لدى الجميع صدق النوايا يف
ه��ذا الجانب وإننا عازم��ون وبتوجيهات
ودع��م كب�ير م��ن قيادتنا الرش��يدة عىل
تحقيق التطوير املطلوب الذي يس��تدعي
م��ن الجميع التكاتف م��ن أجل الوصول
إىل ش��واطئ النجاح ويفرض الصرب وعدم
االس��تعجال يف جني فوائ��د التطوير كون
خطة تطوير الك��رة البحرينية بحاجة إىل
مس��احة زمني��ة كافية يف ض��وء اآلليات
املتبع��ة لتنفي��ذ االس�تراتيجية الت��ي تم
تنفيذها وفقًا ألحدث املعلومات يف مجال
التطوير الريايض”.
وتابع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خليفة “إن اس�تراتيجية تطوير كرة القدم
البحرينية التي بدأت منذ فرتة لن تتوقف
عن��د حد معني وال يحدها زمان وال مكان
ب��ل س��تكون عملي��ة مس��تمرة وطويلة
وأهدافه��ا واضحة ومعايريه��ا وضوابطها
موثقة بصورة صحيحة األمر الذي يجعلها

منتخبنا الوطني لكرة القدم

م��ن أب��رز االس�تراتيجيات يف تطوير كرة
القدم وإننا عازمون عىل تنفيذها بالشكل
االحرتايف الذي يضمن ملنظومة كرة القدم
وجانبه��ا اإلداري والفن��ي تحقيق التطور
املنش��ود باإلضاف��ة إىل االختي��ار األمثل
للك��وادر اإلداري��ة والفني��ة املرشفة عىل

مؤكدا دعم االتحاد اآلسيوي لخطط توسيع قاعدة الكرة النيبالية
ً

سلمان بن إبراهيم يشيد بخطط االتحاد الجديد للنهوض بمكونات اللعبة
نيبال

هنأ رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة
القدم الشيخ س��لامن بن ابراهيم
آل خليف��ة مجلس اإلدارة الجديد
لالتح��اد النيب��ايل لك��رة الق��دم
مبناسبة حصوله عىل ثقة الجمعية
العمومي��ة لل��دورة االنتخابي��ة
القادم��ة ،مبديً��ا ثقت��ه بق��درة
املجلس عىل ص��ون منجزات كرة
القدم النيبالية وقيادتها نحو آفاق
واس��عة من التمي��ز والنامء عىل
كافة األصعدة.
جاء ذلك ،خالل الزيارة الرس��مية
التي قام بها الش��يخ س��لامن بن
إبراهي��م آل خليف��ة إىل نيب��ال
والتق��ى خالله��ا رئي��س وأعضاء
املكت��ب التنفيذي لالتحاد النيبايل
الذين تم انتخابهم مؤخرًا.
وأشار الشيخ س��لامن بن ابراهيم
آل خليف��ة أن نيب��ال باتت تحتل
مكان��ة متمي��زة عىل س��احة كرة
القدم اآلس��يوية بفضل حضورها

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سلمان بن إبراهيم يسلم علم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لرئيس االتحاد النيبالي

املتواص��ل يف املنافس��ات القارية
وحرصه��ا ع�لى اس��تضافة بعض
البطوالت والفعاليات اآلس��يوية،
مؤكدًا ح��رص االتحاد القاري عىل
تقديم الدعم واملس��اندة لالتحاد
الجدي��د لتحقي��ق طموح��ات
منتسبي كرة القدم النيبالية.

واطلع الش��يخ سلامن بن إبراهيم
آل خليفة ع�لى خطط وتوجهات
مجل��س اإلدارة الجدي��د لالتحاد
النيبايل لكرة الق��دم ،وذلك خالل
اللقاء املش�ترك مع رئيس وأعضاء
املجلس مبق��ر االتح��اد يف مدينة
اللتيبور.

المكتب االعالمي

وأش��اد رئي��س االتحاد اآلس��يوي
باألف��كار الجدي��دة ملجلس إدارة
االتحاد النيبايل لكرة القدم ،منوّهً ا
مبا يتملك��ه رئيس وأعضاء االتحاد
م��ن خربة إدارية متمي��زة وإرادة
واضحة للنهوض مبسرية كرة القدم
النيبالي��ة يف مختل��ف املج��االت،
متمنيًّ��ا للمجلس الجديد التوفيق
والس��داد يف رسم مس��تقبل أكرث
إرشاقًا للعبة يف البالد.
واكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم
آل خليفة س��عي االتحاد اآلسيوي
لك��رة القدم إىل تقدي��م مختلف
أش��كال الدعم واملساندة لخطط
توس��يع قاع��دة الك��رة النيبالية
وبناء املنتخب��ات الوطنية القوية
واالرتقاء بالكوادر الفنية واإلدارية
من أج��ل بن��اء مس��تقبل أفضل
للعب��ة ،داعيً��ا إىل رضورة وحدة
األرسة الكروي��ة يف البالد لتحقيق
اآلمال املنشودة يف شتى امليادين.

تنفيذها”.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة “كل نقطة من نقاط اس�تراتيجية
التطوي��ر مهمة بالنس��بة لنا وس��نعطيها
مج��االً كب ًريا ومس��احة واس��عة من أجل
تنفيذها بالشكل املناس��ب الذي يوصلنا

إىل تحقيق األهداف ومن بني تلك النقاط
الجانب الفني واألطقم الفنية والتدريبية
املرشف��ة عىل املنتخب��ات الوطني��ة التي
سيتم اختيارها بصورة جيدة لإلرشاف عىل
املنتخب وإن تل��ك األطقم محل للتقييم
بصورة مس��تمرة وسنعمل عىل استقطاب
الطواقم الفنية املناسبة التي متتلك خربات
بارزة وقادرة عىل املشاركة معنا يف تنفيذ
االس�تراتيجية الت��ي وضعناه��ا واالرتقاء
باملنتخبات الوطنية فنيًّا”.
واختتم س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليف��ة ترصيحه بالتأكي��د “هناك رشكاء
فاعل��ون معن��ا يف تنفي��ذ االس�تراتيجية
لبل��ورة مالمح خطة التنفيذ لتطوير الكرة
البحريني��ة بصبغ��ة احرتافية وس��نعمل
معهم جنبًا إىل جنب من أجل الوصول إىل
هدفنا ومنتل��ك اإلرادة والعزمية الصادقة
لتنفيذ االس�تراتيجية التي نراها األنس��ب
لكرة الق��دم البحرينية ملالمس��تها الواقع
الذي تعيشه بصورة حقيقية وواقعية”.

وزير النفط يشيد بتنظيم كأس
السوبر بابكو
اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية :أشاد وزير
النفط رئيس مجلس إدارة رشكة “بابكو”
الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل
خليفة بتنظيم كأس السوبر بابكو 2018
لكرة القدم ،الذي جمع فريقي املحرق
والنجمة وانتهى بفوز املحرق بركالت
الرتجيح.
محمد بن خليفة
وقال وزير النفط الشيخ محمد بن
خليفة آل خليفة يف برقية تهنئة لرئيس االتحاد البحريني لكرة
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة :يرسين أن أتقدم
إليكم بجزيل الشكر والتقدير عىل دوركم الجليل وإسهاماتكم
امللموسة يف إثراء القطاع الريايض بصورة عامة واالرتقاء بكرة
القدم البحرينية بصورة خاصة مبا يتواكب مع طموحات
وتطلعات سيدي صاحب الجاللة امللك املفدى.
وأضاف“ :كام يرسين أن أعرب لكم عن خالص التهاين والتربيكات
مبناسبة نجاح االتحاد البحريني لكرة القدم يف تنظيم مسابقة
(كأس السوبر بابكو  )2018التي أقيمت بتاريخ  15سبتمرب
وانتهت بفوز فريق نادي املحرق عىل فريق نادي النجمة
بالركالت الرتجيحية.
وتابع“ :إن تنظيم املسابقة وفق هذا املستوى اإلداري والفني
املتميز ليدل عىل مدى حرصكم واهتاممكم بتوفري كافة
اإلمكانيات والعوامل الكفيلة بنجاح املسابقة ،وذلك ملا فيه تطور
وازدهار كرة القدم البحرينية لتصل إىل أعىل املحافل الدولية”،
متمنيًّا لرئيس االتحاد واالتحاد دوام التوفيق والنجاح.

بمواجهة بارزة تجمع األهلي والشباب

 8أكتوب��ر انط�لاق ال��دور التمهيدي ل��دوري أقوي��اء اليد
علي مجيد

أص��درت لجن��ة املس��ابقات باالتح��اد
البحرين��ي لكرة اليد عن جدول الجوالت
الست األوىل لدوري أندية الدرجة األوىل
للمرحل��ة األوىل م��ن ال��دور التمهيدي
للموس��م الريايض  2019/2018وعممته
عىل األندي��ة املنضوية تحت مظلته قبل
يومني.
إذ ستنطلق املنافس��ات مبشاركة األندية
وهي :النجمة ،األهيل ،باربار ،الش��باب،
االتف��اق ،الدي��ر ،أم الحص��م ،توب�لي،
يرا
التضام��ن ،البحري��ن ،س�ماهيج وأخ� ً
االتح��اد الذي عاد لألض��واء مجددًا بعد
غياب دام موس��مني متتاليني .وس��تكون

نقط��ة البداي��ة ي��وم االثن�ين  8أكتوبر
مبواجهة ب��ارزة تجمع األهيل والش��باب
وتسبقها االتحاد وتوبيل وستكون مبارايت
اليوم التايل بني التضامن والبحرين والدير
واالتفاق ع�لى أن تختت��م الجولة األوىل
بلق��ايئ بارب��ار وس�ماهيج والنجمة وأم
الحصم يوم األربعاء.
أما الجولة الثانية فس��تنطلق يوم االثنني
 15من الش��هر نفس��ه مبواجهتي األهيل
والتضام��ن وتوبيل والش��باب ،ويف اليوم
الت��ايل يلع��ب البحري��ن م��ع االتف��اق
وس�ماهيج والدير وتختتم الجولة الذي
ستش��هد غياب فريقي النجمة واالتحاد

بلق��اء أم الحص��م وباربار .في�ما الجولة
الثالثة ستش��هد مواجهة بارزة بني األهيل
والدير يوم الثالثاء  23من الش��هر نفسه
ويس��بق ذل��ك لق��اء س�ماهيج وتوبيل،
وتختت��م الجولة ي��وم االربع��اء مببارايت
النجمة واالتف��اق والتضامن وأم الحصم،
ع�لى أن تكون مبارايت االتحاد والش��باب
وباربار والبحري��ن افتتاحية الجولة التي
ستنطلق يوم االثنني  22من الشهر نفسه.
والجولة الرابعة من املنافس��ات ستنطلق
 3نوفمرب املقبل وستش��هد ثالث مواجهة
ب��ارزة ،األوىل تجم��ع الدي��ر وبارب��ار
واالتف��اق واأله�لي والش��باب والنجمة،

باربار بطل المسابقة للموسم الماضي

وتس��تمر املنافس��ات بالجولة الخامسة
والتي س��تنطلق  12من الش��هر املقبل،

عىل أن ترتقب الجامهري مباريات الجولة
السادسة التي ستشهد مواجهة من العيار

الثقي��ل تجمع األهيل وباربار يوم الثالثاء
 20من الشهر املقبل وتسبقها بيوم واحد
مواجه��ة أخ��رى قوية تتمثل ب�ين الدير
والنجمة.
وسيقام الدور التمهيدي لتصنيف األندية
كله��ا ،األندي��ة األربعة األوىل س��تلعب
“دوري م��ن دور واح��د” لتحديد هوية
الف��رق التي س��تلعب دور نصف النهايئ
والنه��ايئ ،في�ما الفرق األخرى س��تلعب
لتحديد املراكز بنظام الدوري من دورين.
الجدير ذكره ،أن فريق باربار يحمل لقب
مسابقة الدوري بعد فوزه عىل النجمة يف
املباراة النهائية باملوسم املايض.

الثالثاء  2أكتوبر 2018
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فكرة إشراك المحرق بالدوري السعودي تنال المزيد من اإلشادة واإلعجاب

رؤساء األندية :ناصر بن حمد يقدّم مبادرات إبداعية للنهوض بالرياضة
س��م��وه ي��ق��ود م��س��ي��رة ت��ط��وي��ر ال��ك��رة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ب��اه��ت��م��ام كبير
ضاحية السيف

حظيت مبادرة ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب،
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب
والرياضة ،رئي��س اللجنة األوملبية
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليفة ،مبش��اركة نادي
املحرق بدوري املحرتفني السعودي
لك��رة الق��دم يف املوس��م املقب��ل
- 2019 2020باملزيد من اإلش��ادة
واإلعجاب من قبل األرسة الرياضية
التي اعتربتها اس��تمرارًا ملا يطرحه
س��موه من أفكار ومبادرات رائدة
تص��ب يف صالح الحرك��ة الرياضية
عموما والك��رة البحرينية خصوصا،
معربني عن تفاؤلهم بقدرة س��موه
عىل تحقيق حلم الش��ارع الريايض
بالنه��وض باللعب��ة إىل املزيد من
التطور والنجاح.
وأكد رؤس��اء األندي��ة الوطنية أن
فكرة سموه ستقود الكرة البحرينية
إىل مرحل��ة جدي��دة م��ن التطور
والنامء ،مؤكدي��ن أن تلك الخطوة
النوعي��ة تؤك��د مبا ال ي��دع مجاالً
للش��ك بأن تطوير اللعبة تش��كل
هدفًا أساسا وأولوية يف عمل سموه
عرب سلس��لة من األف��كار والخطط
مبا يتواكب مع طموحات الش��ارع
الريايض ،إميانًا من سموه مبا تشكله
ك��رة القدم من ش��عبية واس��عة،
مؤكدي��ن أن تلك املبادرة س��تحفز
باقي األندية يف التس��ابق لحش��د
طاقاتها وإمكاناتها لتطوير منظومة
كرة القدم لديها حتى تكون ضمن
دائرة االختيار مستقبالً.
عبداهلل بن خالد :قرار
سيرتقي بالكرة البحرينية

اللجنة األولمبية

تنظي��م دوري املحرتف�ين من��ذ ع�شرات
السنني.
القطان :مبادرة لتعزيز
العالقات

ميرزا أحمد

عيسى القطان

زهير كازروني

عبداهلل بن خليفة

عبداهلل بن خالد

خالد كانو

الس��عودي واحدًا من ركائز القارة
الصفراء منذ عقود.
وأشار الشيخ عبدالله بن خالد آل
خليف��ة إىل أن االحت��كاك باألندية
الس��عودية املحرتفة من ش��أنه أن
يس��اهم يف تطوي��ر العمل اإلداري
داخل األندية البحرينية ويرفع من
املس��توى الفني لالعب البحريني،
مؤك��دًا أن ه��ذه الرؤي��ة الثاقب��ة
من س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة من خ�لال هذه الفكرة
الرائدة ستس��اهم يف زي��ادة حيز
التنافس بني األندية الوطنية محليًّا.
وأثنى الش��يخ عبدالل��ه بن خالد
آل خليف��ة مببارك��ة رئي��س الهيئة
العام��ة للرياض��ة رئي��س اللجن��ة
األوملبية الس��عودية املستشار تريك
بن عبداملحس��ن آل الشيخ بدخول
أندية بحرينية يف الدوري السعودي
للمحرتف�ين ،مؤك��دًا أن هذا اليشء
يؤكد م��دى التالح��م الكبري الذي
تعيش��ه مملكة البحرين واململكة
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة يف
كافة الجوانب ويؤكد منت العالقات
التاريخي��ة ب�ين البلدين ،ويرسّ ��خ
مزي��دًا م��ن التع��اون يف الجانب
الريايض بني االتحاد البحريني لكرة
الق��دم واالتحاد العريب الس��عودي
لكرة القدم.

خليف��ة أن مبادرة س��مو الش��يخ
نارص بن حمد آل خليفة مبش��اركة
نادي املحرق يف الدوري السعودي
تعترب واحدة من املبادرات الرائدة
والخالقة.
وأضاف الشيخ عبدالله بن خليفة
بن أحمد آل خليفة أن فكرة سموه
تدع��م التطوير الري��ايض واالرتقاء
بكرة القدم البحرينية ،وهي تعزيز
لصور التعاون البحريني السعودي
العميق يف شتى املجاالت خصوصا
يف املجال الريايض ،وستعود بالنفع
عىل الكرة البحريني��ة والرياضيني،
ونادي املحرق كذلك.
وأشار أن اختيار الدوري السعودي
كان صائبا لتميزه باملس��توى الفني
الرفي��ع والحض��ور الجامه�يري
الكب�ير ،مؤكدًا أن مش��اركة فريق
نادي املحرق يف الدوري السعودي
ستس��هم يف مواكب��ة األندي��ة
السعودية العريقة ،ورفع املستوى
الفن��ي ،وهي خط��وة تاريخية غري
مسبوقة يف الرياضة الخليجية.
وأكد رئيس ن��ادي الرفاع الرشقي
أن تل��ك الفك��رة تعترب اس��تمرارًا
لألف��كار اإلبداعي��ة الت��ي يطلقها
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليف��ة لتطوير القطاعني الش��بايب
والريايض ،بعدما س��بق وأن أعلن
س��موه عن برنامج “استجابة” قبل
ف�ترة ومن ث��م وضع ي��د التطوير
عىل مسابقة الدوري التي ترشفت
برعايت��ه واس��مه الكري��م وهو ما
كان ل��ه أصداء إيجابية واس��عة يف
الوس��ط الريايض البحريني ،مؤكدًا

أن املب��ادرة األخ�يرة تعطي داللة
جديدة ع�لى مدى حرص س��موه
عىل امليض قدم��ا نحو التطوير من
دون توقف مبا ينعكس عىل مسرية
الرياضة البحرينية باإليجاب.

أش��اد رئيس مجل��س إدارة نادي
الرف��اع الش��يخ عبدالله ب��ن خالد
آل خليف��ة بفكرة س��مو الش��يخ
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة ،وأكد
أن هذا القرار الصائب يس��اهم يف
االرتقاء مبستوى األندية البحرينية
إداريًّا وفنيًّا ووصولها إىل االحرتاف
الكامل.
وق��ال الش��يخ عبدالله ب��ن خالد
آل خليف��ة إن الجه��ود الحثيث��ة
واالهتامم املبارش من س��مو الشيخ
ن��ارص بن حم��د آل خليفة يف كرة
القدم البحريني��ة أمر يدعو للفخر
واالعتزاز ،ويؤك��د الرغبة الجامحة
م��ن قبل س��موه عىل نق��ل الكرة
البحرينية من الهواية إىل االحرتاف
الكام��ل متهي��دًا لتحقي��ق الهدف
األكرب وهو الوصول لنهائيات كأس
العامل.
بالتطور
الرفاع
ن��ادي
رئيس
ونوّه
عبداهلل بن خليفة :خطوة
الكبري لكرة القدم الس��عودية التي
تاريخية
ب��دأت االح�تراف يف الع��ام 1992
واستطاعت الوصول لكأس العامل يف أك��د رئيس نادي الرف��اع الرشقي
 5مناس��بات إضافة لكون املنتخب الش��يخ عبدالل��ه ب��ن خليف��ة آل

أحمد بن محمد يهنئ بإنجاز كرة
اليد ومشاركة المحرق
مدينة عيىس  -اتحاد التنس :رفع رئيس االتحاد
البحريني للتنس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن
سلامن آل خليفة باسمه وباسم أعضاء مجلس اإلدارة
أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام عاهل البالد
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة،
ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة
بن سلامن آل خليفة ،وويل العهد نائب القائد األعىل
الشيخ أحمد بن محمد
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو
املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة ،وإىل ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة اإلنجاز املرشف الذي
حققته كرة اليد البحرينية وفوز منتخب الناشئني بالكأس اآلسيوية وتأهله
لنهائيات كأس العامل .كام أشاد بفكرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
مبشاركة فريق نادي املحرق يف دوري املحرتفني السعودي لكرة القدم.

كانو :نقلة نوعية

أك��د رئيس النادي األه�لي خالد كانو أن
الفكرة التي أطلقها س��مو الش��يخ نارص
ب��ن حم��د آل خليف��ة تع��د م��ن ضمن
مبادرات س��موه الرائ��دة واملتعددة التي
تهدف إىل دعم الحرك��ة الرياضية بصورة
عامة واالرتقاء بكرة الق��دم املحلية التي
أصبحت تش��كل أولوية لدى سموه لتنال
اهتاممً��ا مضاعفً��ا خالل الف�ترة املاضية
وهو ما ش��هدناه ع�بر العديد من األفكار
واملقرتحات مؤخرًا.
وأض��اف كان��و أن ما يقدمه س��موه من
دع��م ال مح��دود لكرة الق��دم البحرينية
هو محل تقدي��ر واعتزاز األرسة الرياضية
يف اململكة ويحمل يف طياته إرادة صادقة
وعزمية ال تلني من أجل تحقيق طموحات
الش��ارع الريايض يف بلوغ مونديال 2022
أو موندي��ال  ،2026معربً��ا ع��ن تفاؤل
الجمي��ع بتحقيق التطور املنش��ود للكرة
البحرينية عىل ضوء ما يبديه س��موه من
اهتامم كبري مبلف كرة القدم.
وأوضح كانو أن مشاركة نادي املحرق يف
الدوري السعودي للمحرتفني تعترب خطوة
نوعي��ة س��تكون له��ا العديد م��ن اآلثار
اإليجابي��ة عىل مس��توى اللعب��ة عموما،
من خالل رف��ع الق��درات الفنية لالعبني
عرب االحتكاك مع نخب��ة من أبرز النجوم
الدولي�ين واملحرتف�ين األجان��ب ،وخوض
تجربة احرتافية جادة نظرًا للخربة الكبرية
التي يتمتع بها األش��قاء الس��عوديون يف

إبراهيم بن سلمان :مشاركة
جميعا
ً
المحرق فخر لنا
أعرب رئيس االتحاد البحريني للمبارزة الشيخ إبراهيم
بن سلامن آل خليفة عن فخر واعتزاز أرسة املبارزة
البحرينية باختيار الفريق األول لكرة القدم بنادي
املحرق الريايض والثقايف للمشاركة بدوري محمد
بن سلامن للمحرتفني املوسم املقبل ،مؤكدًا أن هذه
املشاركة تؤكد الرتابط والتكامل بني البلدين الشقيقني
يف جميع املجاالت.
ابراهيم بن سلمان
وأكد أن الرياضة البحرينية تحقق اإلنجاز تلو اإلنجاز
بفضل التوجيهات الحكيمة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد بن
عيىس آل خليفة ،وبفضل قائد املسرية الرياضية املمثل الشخيص لجاللة امللك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ،والنائب األول لرئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة ،وما يقدمانه سموهام من مثال للشباب البحريني املخلص.

أك��د رئيس نادي النجم��ة عيىس القطان
أن فكرة س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة مبش��اركة نادي املح��رق بالدوري
الس��عودي للمحرتف�ين تعرب ع��ن اهتامم
س��موه بتطوير لعبة ك��رة القدم والعمل
ع�لى إطالق جمي��ع املقرتح��ات واألفكار
البن��اءة الت��ي تهي��ئ مختل��ف الظروف
املثالية لالرتقاء بكرة القدم البحرينية.
وأش��ار القطان أن مشاركة نادي املحرق
يف منافسات الدوري ال تنطوي عىل فوائد
فنية فحس��ب فهي تحمل دالالت وأبعادًا
أخ��رى تتمث��ل يف تحقي��ق التق��ارب بني
منتس��بي اللعبة يف اململكتني الش��قيقتني
بصورة أك�بر وتعزيز العالق��ات الوطيدة
واالستفادة من تلك املشاركة عىل الصعيد
اإلداري واالحرتايف.
وأض��اف رئيس ن��ادي النجم��ة أن تلك
الخطوة املهمة س��تعود بالشكل اإليجايب
عىل مس�يرة الكرة البحرينية وستكس��ب
الالعب�ين خ�برات إضافي��ة وس��تطور
مس��توياتهم مبا يخلق لن��ا عنارص متميزة
ويساهم يف تطوير اللعبة يف اململكة؛ نظرًا
ملا يتميز به الدوري السعودي من تنافس
كبري وحض��ور جامهريي واس��ع وتغطية
إعالمية ضخمة وتنظيم متميز من جميع
النواحي.
وعرب القطان عن ثقته الكبرية يف استفادة
نادي املحرق من تلك املشاركة التاريخية
متمنيًّ��ا أن يقع االختي��ار عىل ناد آخر يف
املستقبل ،مش ًريا إىل أهمية تلك املبادرة يف
تشجيع باقي األندية عىل الجد واالجتهاد
م��ن أجل اختيارها للمش��اركة يف الدوري
السعودي مستقبال.
كازروني :مبادرة طموحة

أك��د رئيس ن��ادي املنامة زه�ير كازروين
أن مبادرة س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد
آل خليف��ة تعت�بر واحدة م��ن املبادرات
الطموح��ة التي تربهن عن حرص س��موه
املتواص��ل لتطوير كرة القدم واالرتقاء بها
وهو األمر ال��ذي س��ينعكس إيجابًا عىل
تطوير املستوى الفني للمنتخب من أجل
تحقيق األهداف التي رس��مها س��موه يف
جعل املنتخب الوطني منافسً ��ا قويًّا عىل
مختلف املستويات.
وهن��أ كازروين نادي املحرق عىل اختياره
للمشاركة يف الدوري السعودي للمحرتفني
نظري عطائه املتواص��ل وإنجازاته الالمعة
عىل مستوى اللعبة باعتباره صاحب الرقم
القي��ايس يف الف��وز ببطولة ال��دوري (34
مرة) وكأس جاللة امللك ( 32مرة) ،مش ًريا
إىل أن تواجد املحرق يف الدوري السعودي
ستكون لها فوائد وانعكاسات متميزة عىل
مسرية الكرة البحرينية عموما ولن تقترص
عىل نادي املحرق.
وأض��اف أن مش��اركة ن��ادي املحرق يف
الدوري الس��عودي تأيت يف إطار العالقات
التاريخي��ة والرواب��ط األخوية بني مملكة
البحري��ن والش��قيقة الك�برى اململك��ة
العربي��ة الس��عودية ،حي��ث إن ه��ذه

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الخط��وة املباركة تأيت تعزي��زًا للمزيد من
التكام��ل بني البلدين الش��قيقني يف كافة
املج��االت وباألخ��ص يف املج��ال الريايض
الذي يش��هد عىل الدوام تعاونا وثيقا بني
قيادات ومسؤويل البلدين الشقيقني.
وأش��ار كازروين أن ن��ادي املنام��ة يعت��ز
باألفكار واملبادرات الرائدة لس��مو الشيخ
ن��ارص بن حم��د آل خليفة التي تصب يف
صال��ح تطور ك��رة الق��دم البحرينية وأن
النادي سيعمل يدًا بيد مع جميع الهيئات
الرياضية وتحديدًا االتحاد البحريني لكرة
الق��دم من أجل تحقيق هدف س��موه يف
تطور اللعبة والوص��ول إىل نهائيات كأس
العامل  2022أو .2026
أحمد :فكرة تستحق اإلشادة
والتقدير

أكد رئيس نادي الشباب مريزا أحمد
أن فكرة سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة مبش��اركة نادي املحرق يف
الدوري الس��عودي تستحق اإلشادة
والتقدير ملا لها من مكاسب عديدة
عىل الك��رة البحرينية عموما ونادي
املح��رق خصوصا ،موضحً ��ا أن تلك
املش��اركة س��تثمر ع��ن العديد من
النتائج اإليجابية التي س��تؤدي وبال
ش��ك يف خلق العب�ين متميزين من
خالل احتكاكهم يف الدوري السعودي
ال��ذي يع��ج باملحرتف�ين والنج��وم
والتع��ود ع�لى الحي��اة االحرتافي��ة
والتأقلم م��ع الحض��ور الجامهريي
الغفري والتغطية اإلعالمية الضخمة.
وأضاف رئيس نادي الش��باب “لقد
عودنا سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة عىل إطالق املبادرات الهادفة
دومًا إىل تحقيق التنمية الرياضية يف
مختلف مفاصل الحرك��ة الرياضية،
ووجه بوصل��ة التطوير ه��ذه املرة
نحو األندية املحلية لتأيت اس��تكامالً
لجه��ود س��موه املس��تمرة يف دعم
مس�يرتها ،حي��ث إن لتل��ك الخطوة
دور كبري يف التأس��يس لفكر احرتايف
جديد والنهوض مبنظومة كرة القدم
مبختلف جوانبها.”..
وأكد م�يرزا أحمد أن تل��ك الفكرة
تعك��س اهت�مام وح��رص س��موه
املتواص��ل عىل االرتق��اء بكرة القدم
من خالل تقديم العديد من األفكار
اإلبداعية الجديدة وم��ن بينها تلك
الفك��رة الرائدة والتي س��يكون لها
مردود إيج��ايب كب�ير ،متمنيًّا لنادي
املح��رق التوفي��ق والنج��اح عن��د
مشاركته بالدوري السعودي.

الغانم :الفكرة سيكون لها
انعكاسات إيجابية
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال:
أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام
النائب األول لرئيس اتحاد غرب آسيا
لرفع األثقال مساعد رئيس االتحاد العريب
لرفع األثقال رئيس مجلس إدارة االتحاد
البحريني لرفع األثقال سلطان الغانم
أن إعالن ممثل جاللة امللك لألعامل
سلطان الغانم
الخريية وشئون الشباب ،رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة ،رئيس اللجنة األوملبية البحرينية ،سمو
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ،مبشاركة نادي املحرق يف الدوري
السعودي للمحرتفني يف املوسم املقبل - 2019  2020تجربة حديثة
ونقلة نوعية يف عامل كرة القدم البحرينية وسيكون له األثر اإليجايب
الكبري عىل الكرة البحرينية وتعترب خطوة جديدة عىل الصعيدين
الخليجي والعريب.
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ضمن إطار خطوات التحفيز ...المناعي:

مسابقات تفاعلية وجوائز قيمة لجماهير مباريات الدوري
ال����ن����ج����م����اوي ع����ل����ي م�������دن ن���ج���م���ا ل���ل���ج���ول���ة ال���ث���ال���ث���ة
إع����ل���ان األرق�����������ام ال����خ����اص����ة ب���ال���ح���ض���ور ال���ج���م���اه���ي���ري
اتحاد الكرة

ت��رأس املدير التنفي��ذي لدوري نارص
بن حمد املمتاز لكرة القدم للموس��م
الريايض  ،2019 - 2018عارف املناعي،
اجتامعا تنس��يقيا بحضور عضو اللجنة
املنظمة العليا ل��دوري نارص بن حمد
املمت��از ورئي��س لجن��ة املس��اهامت
االجتامعي��ة والفعالي��ات عبدالجلي��ل
أسد.
وعقد االجتامع بهدف مناقشة خطط
التحفيز الجامهريي املختلفة ملباريات
دوري نارص بن حمد املمتاز ،وبحضور
فواز البنمحمد ومحمد.
وأكد املدير التنفيذي لدوري نارص بن
حمد املمتاز ،عارف املناعي ،أن اللجنة
املنظمة العليا للدوري قررت بدءا من
مباري��ات الجولة الرابعة التي س��تقام
الي��وم (الثالثاء) ،تخصيص مس��ابقات
تفاعلية للجامهري الحارضة إىل املالعب
التي ستحتضن املباريات.
وأش��ار إىل أن الجامه�ير الح��ارضة
ملباري��ات دوري نارص بن حمد املمتاز
ستحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز
القيمة املخصصة لذلك.
وأوضح أن هذه الخط��وة تعد واحدة
م��ن الخطوات املتع��ددة التي تحرص
عىل تفعيلها اللجن��ة املنظمة العليا يف
إط��ار تحفيز الجامهري ع�لى الحضور،
خصوص��ا مل��ا يش��كله الجمه��ور من
عامل إيج��ايب يف رفع املس��توى الفني
للمنافسات.
وأش��ار إىل أن الجامه�ير الح��ارضة
ملباري��ات دوري نارص بن حمد املمتاز
س��تحصل ع�لى فرص��ة املش��اركة يف
املس��ابقات التفاعلية التي ستقام عىل
أرضية امللع��ب يف الفرتة بني ش��وطي
املباري��ات ،ع�لى أن يحظ��ى الفائزون
بجوائز قيمة خصصتها اللجنة املنظمة
العليا؛ تقديرا منه��ا للدور البارز الذي
تلعبه الجامهري يف إثراء املباريات.
ونوه إىل أن املس��ابقات التفاعلية التي
س��تقام ب�ين الش��وطني يف املباري��ات
بفعالي��ات مميزة س��تكون واحدة من
الخط��وات النوعي��ة اإلثرائية للحضور
الجامه�يري ،خصوصا م��ع مصاحبتها
لجوائ��ز قيم��ة ومتعددة س��تخصص
للفائزين.
يشار إىل أن منافس��ات الجولة الرابعة

عبدالرضا حقيقي

من دوري ناصر بن حمد

من لقاءات الدوري

س��تفتتح مس��اء اليوم (الثالثاء) بإقامة
لقاءين :يلعب املحرق مع النجمة عىل
اس��تاد مدينة خليفة الرياضية ،والحد
مع املالكية عىل االستاد الوطني ،وذلك
عند  6.30مساء.
وتس��تكمل مباري��ات الجول��ة الرابعة
يوم الجمعة املقب��ل املوافق  5أكتوبر
الجاري :البديع مع الحالة عىل االستاد
الوطن��ي عند  4.45ع�صرا ،املنامة مع
الرف��اع الرشق��ي يف ذات التوقيت عىل
استاد مدينة خليفة الرياضية ،الشباب
مع الرفاع عند  7.45مس��اء عىل استاد
مدينة خليفة الرياضية.
حضور الجماهير في الجوالت
الثالث األولى

ش��هدت الج��والت الث�لاث األوىل من
دوري ن��ارص بن حم��د املمتاز حضورا
متنوعا.

اللجنة اإلعالمية

وس��جلت األرق��ام الخاص��ة بالحضور
الجامه�يري يف الجول��ة األوىل الت��ي
ش��هدت إقامة  3مباري��ات بواقع 432
متفرجا.
وأقيمت  4مباريات ضمن إطار الجولة
الثاني��ة ،والتي ش��هدت حضور 2880
متفرجا.
أم��ا الجول��ة الثالث��ة التي أقي��م فيها
 4مباري��ات أيض��ا ،فس��جلت حضورا
جامهرييا بلغ  1726متفرجا.
مدن نجم الجولة الثالثة

حص��ل الع��ب فريق ن��ادي النجمة
األول لك��رة الق��دم عيل م��دن عىل
جائزة أفضل الع��ب يف الجولة الثالثة
من الدور األول ملس��ابقة دوري نارص
بن حمد املمتاز لكرة القدم.
وجاء اختيار م��دن نجم الجولة بعد
أن حصد النسبة األعىل من التصويت

جانب من االجتماع

لقطة لالعب علي مدن

م��ن جانب لجنة اختيار أفضل العب،
حي��ث منح��ه ذل��ك األفضلي��ة عىل
الالعبي محمد صوله العب
نّ
حس��اب
فريق ن��ادي املح��رق وإيريك لويس
العب فريق نادي املنامة.
وق��د نج��ح م��دن يف املس��اهمة يف
قي��ادة فريق��ه للف��وز عىل حس��اب
فريق ن��ادي البديع بنتيجة  3أهداف
مقابل هدفني ،يف املباراة التي جمعت
الفريقني ضم��ن منافس��ات الجولة،
والتي منحت الفريق أول ثالث نقاط
يف املسابقة ،بعد أن خرس الفريق أول
مواجهة أمام فريق الشباب يف الجولة
الثانية.
وق��د حص��د الالعب قيم��ة الجائزة
والت��ي تبلغ  500دينار ،والتي منحت
كذلك لالعب فريق نادي الرفاع كميل
األس��ود نج��م الجول��ة األوىل والعب
فري��ق ن��ادي الرف��اع الرشق��ي نجم

عارف المناعي

الجولة الثانية.
طويل��ة وكب�يرة ،معرب��ا عن ش��كره
يذك��ر أن لجنة اختي��ار أفضل العب للجهود املبذولة.
تتكون م��ن نخبة من العبني املنتخب
“الفخامة للسيارات” ترعى
الوطن��ي س��ابقا واملحلل�ين يف قن��اة
جوائز الجولة الرابعة
البحرين الرياضية ،وهم :بدر س��وار،
خالد جاس��م النص��ف ،صديق زويد ،س��تكون رشكة الفخامة للس��يارات راعيا
لجوائز الجامهري الخاصة مبباريات الجولة
حسني العنزي ومحمود املختار.
وأك��د رئي��س لجن��ة املس��ابقات يف الرابعة م��ن دوري نارص بن حمد املمتاز
الدوري عبدالرض��ا حقيقي أن جائزة لكرة القدم للموسم .2019 - 2018
أفض��ل العب املقدمة لنجم كل جولة وس��تقدم رشكة الفخامة للسيارات هدايا
م��ن ج��والت دوري نارص ب��ن حمد قيم��ة وفوري��ة للجامه�ير ع�لى هامش
الفرتة ما بني ش��وطي جميع املباريات ،إذ
املمتاز ،تعت�بر من الخطوات الداعمة
ستكون هناك مسابقات خاصة للجامهري
واإلثرائية للمسابقة.
بني الش��وطني ،عىل أن يحص��ل الفائزون
وأش��ار حقيقي إىل أن الجائزة تخلق فيه��ا عىل جوائز فوري��ة وقيمة .وقدمت
التناف��س الكبري بني الالعبني؛ من أجل رشكة الفخامة للس��يارات برئاس��ة املدير
تقديم أفضل املستويات.
الع��ام إبراهي��م آل س��نان جوائز خاصة
ولف��ت إىل أن اللجنة الخاصة باختيار للجامهري للجولة الرابعة التي ستبدأ اليوم
األفض��ل تض��م ع��ددا م��ن النجوم (الثالثاء) ،كام س��يقوم إبراهيم آل سنان
الس��ابقني الذي��ن يتمتع��ون بخ�برة بتقديم الجوائز الخاصة بذلك للجامهري.

في افتتاح الجولة  4لدوري ناصر بن حمد الممتاز

لقــاء “السـوبــر” يتجدد ...والحــد يـالقــي المـالكـيــة
أحمد مهدي

تفتتح اليوم (الثالثاء) منافسات الجولة
الرابعة لدوري ن��ارص بن حمد املمتاز
لكرة القدم للموس��م الريايض - 2018
 ،2019بإقامة لقاءين عند  6.30مساء.
يلعب النجمة مع املحرق عىل اس��تاد
مدين��ة خليف��ة الرياضي��ة ،والحد مع
املالكية عىل االستاد الوطني.
وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة
املقبل :البديع م��ع الحالة ،املنامة مع
الرفاع الرشقي ،الشباب مع الرفاع.
وبالعودة إىل مباريات اليوم ،فإن اللقاء
األول يعد تكرارا ملباراة كأس الس��وبر
التي دشنت املوس��م الكروي منتصف
شهر سبتمرب املايض بني فريقي النجمة
واملحرق .لكن مواجهة اليوم س��تكون
مختلفة متاما عن مباراة الس��وبر التي
ظفر بها املحرق ،خصوصا وأن مباريات
ال��دوري تحمل طابع��ا خاصا ومختلفا

فريق النجمة

ويرشف عىل النجم��ة املدرب التونيس
عن مباريات الكؤوس.
وميل��ك النجمة  3نقاط م��ن مباراتني ،فتح��ي العبي��دي ،في�ما ي�شرف عىل
املحرق املدرب الوطني سلامن رشيدة.
وميلك مباراة مؤجلة أمام املالكية.
املح��رق ميل��ك نقطة من مب��اراة ،وله وكان النجم��ة قد حقق فوزا معنويا يف
مباراتان مؤجلتان أمام الحد والبديع .الجولة املاضية عىل البديع ( )3-2بعد

فريق المحرق

بدايته املتعرثة بالخس��ارة أمام الشباب
( .)2-1أم��ا املح��رق فظه��ر الجول��ة
املاضي��ة للمرة األوىل يف الدوري وخرج
بتعادل مثني أمام املنامة ( )2-2بعد أن
كان متأخرا بهدفني.

ومن غري ش��ك ،فإن املب��اراة لن تكون
سهلة عىل الطرفني ،ملا لها من دور كبري
وب��ارز يف إعطاء دفع��ة معنوية قوية
للفرق الفائز نحو امليض إىل األمام.
ويف املباراة الثانية التي س��تقام اليوم،

يدخ��ل الحد بنقطة م��ن مباراتني وله
مؤجلة مع املح��رق أمام املالكية الذي
ميل��ك  3نقاط من مب��اراة وله مؤجلة
أمام النجمة.
ي�شرف ع�لى الطرف�ين مدرب��ان
وطنيان:محمد املقلة مع الحد وأحمد
صالح الدخيل مع املالكية.
يسعى الحد لتحقيق فوزه األول بعدما
خرس مب��اراة وتعادل يف أخ��رى ،فيام
املالكي��ة يهدف لتعزي��ز نقاطه الثالث
والوص��ول للسادس��ة بع��د أن حق��ق
الفريق انطالقة إيجابية يف مشواره عرب
تجاوز الحالة بنتيجة (.)2-1
مباريات اليوم س��تكون عىل مس��توى
من اإلثارة والندية والحامس ،خصوصا
أنها الجولة األخرية قب��ل فرتة التوقف
التي سيش��هدها ال��دوري ،نظرا لفرتة
أيام “الفيفا”.
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“هذه هي البحرين” و“مركز امللك حمد العاملي” ينظمان �أم�سية يف نيويورك ...ماثي�سون:

ر�ؤية جاللة امللك يف الت�سامح والتعاي�ش خارطة طريق لتحقيق ال�سالم العاملي

نيوي���ورك  -بن���ا :نظم���ت جمعي���ة “ه���ذه ه���ي
البحري���ن” بالتعاون م���ع مركز امللك حم���د العاملي
للتعاي����ش ال�س���لمي �أم�س���ية يف مدين���ة نيوي���ورك
لالحتفال ب�إعالن مملكة البحرين وا�س���تعرا�ض تاريخ
البحرين الغني بقيم الت�س���امح والتعاي�ش ال�س���لمي
واحلرية الدينية خالل عدة قرون خلت.
و�ش���ارك يف الأم�س���ية نخبة من الدبلوما�س���يني
وم�س����ؤولني يف الأم���م املتحدة ،وممثل���و العديد من
الأدي���ان واملذاه���ب ح���ول العامل ،بح�ض���ور �س���فري
البحري���ن لدى الوالي���ات املتحدة الأمريكية ال�ش���يخ
عبداهلل بن را�ش���د �آل خليفة ،ووكيل وزارة اخلارجية
لل�ش����ؤون الدولية ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد �آل خليفة،
واملندوب الدائم ململكة البحرين لدى الأمم املتحدة
جمال الرويعي.
وجاء تنظيم الأم�سية تتويجا للنجاح الباهر الذي
حققت���ه “هذه ه���ي البحري���ن” و”مرك���ز امللك حمد
العاملي للتعاي�ش ال�س���لمي” مب�ش���اركتهما الفاعلة
يف �أعم���ال اجلمعي���ة العامة للأمم املتح���دة ،وتنظيم
معر����ض البحرين للت�س���امح يف مقر الأم���م املتحدة،
لتكون �سابقة على م�س���توى الدول العربية ومنطقة
ال�رشق الأو�سط.
و�أكد رئي�س مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش

ال�س���لمي ال�ش���يخ خالد بن خليف���ة �آل خليفة يف كلمة
بالأم�س���ية� ،أن املركز �س���يقدم النموذج البحريني يف
التعاي����ش بني الأديان �إلى العامل مبا يعزز من مكانة
�شعب البحرين ك�سفراء لهذه املبادئ الإن�سانية.
وذك���ر �أن اجله���ود متوا�ص���لة يف و�ض���ع خط���ط
العم���ل املنا�س���بة لر�س���الة املركز وامل�س���توحاة من
املب���ادئ ال���واردة يف �إعالن مملكة البحرين ال�ص���ادر
يف � 13س���بتمرب  ،2017ليكون مرجعا عامليا للحوار
ب�ي�ن الأديان والتعاي�ش ال�س���لمي ،ولتحقيق �أهدافه
املر�ص���ودة واملتمثل���ة يف �إب���راز منظوم���ة القي���م
وامل�ش�ت�ركات اجلامعة بني احل�ض���ارات والثقافات،
والعم���ل عل���ى اث���راء م�س�ي�رة الت�س���امح والتعاي�ش
ال�سلمي من خاللها.
ولفت ال�ش���يخ خالد بن خليفة �إلى �أن امل�شاركة
الناجح���ة يف �أعم���ال عمومية الأمم املتحدة �س���اهمت
يف الرتويج لنموذج البحرين الرائد يف تعزيز ال�س���لم
العاملي والعي�ش امل�ش�ت�رك بني الب�رش و�إحداث حركة
تنويرية م���ن خالل التوعية ب�أهمية احل���وار وااللتقاء
على م���ا اتفق���ت علي���ه احل�ض���ارات والثقافات من
م�ش�ت�ركات �أخالقية وحقوقية� ،إ�ض���افة �إلى مكافحة
الفكر املتطرف.
بدوره���ا� ،أك���دت النائب الث���اين لرئي�س جمل�س

رائدة لتحقيق ال�سالم العاملي ،الفتة �إلى �أن م�شاركة
املرك���ز واجلمعية �س���تعود بالنفع عل���ى اململكة يف
�إيجاد �رشكاء جدد يف م�س���عى البحري���ن لتعزيز القيم
الإن�سانية النبيلة.
م���ن جانب���ه ،ق���ال �س���فري النوايا احل�س���نة لدى
هاييتي هوجو�س �س���انون�“ :أعتقد �أن �أي ملك مينح
القوة ملواطنيه هو ملك حكيم يع�ش���ق روح التطوير
واالزدهار لبلد و�شعبه .و�أثمن عاليا يف هذه املنا�سبة
جهود مل���ك البحرين املذهلة يف م�س���اهمته بتوطيد
�أوا�رص الأدي���ان واملذاهب على ت�ش���عباتها الكثرية،
و�صوال �إلى �سالم �شامل نتوق �إليه جميعا”.
و�أ�ض���اف“ :نح�ت�رم مل���ك البحرين ال���ذي يبذل
ق�ص���ارى جه���ده حتى يعم ال�س�ل�ام وي�ض���من جلميع
النا����س حرياتهم الديني���ة والعقائدية �ض���من �أجواء
ت�س���امح وتعاي�ش ق���ل نظريها على م�س���توى العامل،
واحلر����ص عل���ى اح�ت�رام حق���وق االن�س���ان بكاف���ة
�أ�شكالها”.
وتابع �س���انون“ :نح���ن نرى �أن جترب���ة البحرين
يف الت�س���امح يج���ب �أن يت���م تعميمها على �ش���عوب
منطقة ال�رشق الأو�س���ط وغريها م���ن اقاليم للحد من
اال�ض���طرابات والتقلب���ات املبني���ة على التع�ص���ب
والتطرف”.

•خالل الأم�سية

�أمناء مرك���ز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�س���لمي،
ورئي�س���ة “هذه هي البحرين” بيت�س���ي ماثي�سون �أن
م�شاركة البحرين يف اجتماعات اجلمعية العامة حتمل
خ�صو�ص���ية بتنظيم اجلمعية وبالتع���اون مع املركز
ندوة رفيعة امل�س���توى ح���ول دور القيادات الدينية
يف حتقيق الهدف  16من �أهداف التنمية امل�ستدامة
لتهيئ���ة جمتمع���ات م�س���املة �ش���املة ،ا�ض���افة �إلى

املعر�ض الذي نقل �ص���ورة م�رشق���ة لتجربة البحرين
الفريدة يف الت�س���امح .وبينت ماثي�س���ون �أن الندوة
واملعر�ض ترجما الر�ؤية الإ�س�ت�راتيجية لعاهل البالد
يف نقل جتربة البحرين ،وكيف عا�شت لعقود طويلة
يف جتان�س تام بني خمتلف الأديان واملذاهب.
و�أكدت �أن ر�ؤية جاللة امللك الثاقبة يف الت�سامح
والتعاي�ش ال�س���لمي تعترب �أداة قوية وخارطة طريق

هيئة ال�سياحة واملعار�ض ا�ستقطبت رحلة “ ”RTKبهدف الرتويج

 40وكالة �سفر �أملانية جتولت يف خمتلف مناطق البحرين

املنام���ة  -هيئ���ة ال�س���ياحة واملعار����ض:
ا�ست�ض���افت هيئ���ة البحرين لل�س���ياحة واملعار�ض
حفل ع�شاء لكبار وكالء ال�سفر من م�ؤ�س�س ة Rai f
)feisen Tours – Kooperation (RTK
الأملانية لل�س���فريات ،والذي �شهد ح�ضور الرئي�س
التنفيذي للهيئة ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة،
وممثل���ي �أه���م و�أب���رز وكاالت ال�س���فر الأملانية يف
كابيتال كلوب مبرف�أ البحرين املايل.
وحظ���ي الزائ���رون ط���وال م���دة �إقامته���م يف
اململك���ة مبتع���ة التج���ول يف خمتل���ف املناط���ق
لتجرب���ة العديد من الأن�ش���طة الرتفيهية املتنوعة
من �ض���منها زيارة ك ٍل من حلب���ة البحرين الدولية،
والبيوت الرتاثية مبدينة املحرق ،و�س���وق املنامة،
ومتح���ف البحري���ن الوطن���ي ،والن���ادي امللك���ي
للجولف ،ومركز الفونتني للفن املعا�رص� ،إ�ض���افة
�إل���ى عدد م���ن �أبرز الأماك���ن ال�س���ياحية يف منطقة
العدلية وغريها.
وبهذه املنا�س���بة ،قال ال�ش���يخ خالد بن حمود
�آل خليفة“ :نود يف البداية �أن نتقدم بجزيل ال�شكر
واالمتنان لأع�ضاء م�ؤ�س�س���ة  RTKعلى اختيارهم
البحرين كوجه���ة لهذه الرحلة املهمة ،والتي ت�أتي
لت�ش���هد على من���و اململكة لت�ص���بح وجه���ة رائدة

•هيئة ال�سياحة واملعار�ض تختتم رحلة  RTKاملخ�ص�صة لأف�ضل  40وكالة �سفر الأملانية

لل�س���ياحة والرتفي���ه؛ نظ���را لتوف���ر كاف���ة عوامل
اجلذب ال�س���ياحي املتاحة جلميع الفئات العمرية.
و�إننا ن�س���عى دوما للتعاون م���ع مكاتبنا التمثيلية
ال�ست�ض���افة املزيد م���ن الوفود ال�س���ياحية؛ بغية
تعرفيهم بتاري���خ البحرين العريق ،وا�س���تعرا�ض
خمتلف املرافق ال�سياحية التي حتت�ضنها اململكة،
مم���ا يُ�س���اهم يف تعزي���ز تط���ور القطاع ال�س���ياحي
املحلي لي�صبح موردًا اقت�صاديًا م�ستدامًا”.

وت�أتي ه���ذه الرحلة يف �إطار اجله���ود احلثيثة
للهيئ���ة لإب���راز مملك���ة البحرين كوجهة �س���ياحية
جاذبة و�إثراء القطاع ال�سياحي يف ال�سوق الأوروبي
مب���ا ي�ؤث���ر �إيجابًا عل���ى تنمية االقت�ص���اد الوطني،
كما ت�أتي املبادرة متا�ش���يًا مع تد�ش�ي�ن  7مكاتب
متثيلي���ة يف �أب���رز الأ�س���واق العاملي���ة الرئي�س���ة،
كالهن���د وفرن�س���ا وال�ص�ي�ن و�أملاني���ا ورو�س���يا
وال�س���عودية واململك���ة املتحدة؛ بغي���ة النهو�ض

بالقطاع ال�س���ياحي واجتذاب الأفواج ال�سياحية من
خمتلف �أنحاء العامل.
وحر�ص���ت الهيئة على ا�ستقطاب هذه الرحلة
انطالقً ا من �إ�س�ت�راتيجيتها طويل���ة املدى ،والتي
ترك���ز على تطوير القطاع ال�س���ياحي للمملكة على
ال�ص���عيدين الإقليم���ي والعاملي على حد �س���واء،
وذل���ك حتت �ش���عار “بلدنا بلدكم” ال���ذي �أطلقته
�ض���من توجهاته���ا الرامي���ة �إل���ى حتقي���ق الر�ؤي���ة

االقت�صادية .2030
وتعد عمالقة ال�سفريات الأملانية ( )RTKمن
�أكرب م�ؤ�س�س���ات ال�سفريات على م�س���توى �أوروبا،
والتي ت�ض���م جمموعتها يف الوق���ت احلايل 4,000
وكالة �س���فر ،وتهتم بتقدمي حلول ال�س���فر الذكية
واملبتك���رة ،كم���ا متتد �ش���بكة عالقاته���ا املهنية
املتفرعة �إلى العديد من �أبرز ال�رشكاء وامل�ؤ�س�سات
واالمتيازات العاملية.

حماكم
بدء حماكمة �شابني �أخفى �أحدهما
ابن خالته املطلوب �أمنيا
ب���د�أت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة يف حماكم���ة
�ش���ابني ( 22و 34عاما) ،الأول متهم ب�إخفاء الثاين -
ابن خالته  -املطلوب �أمنيا ل�صدور حكم جنائي عليه
بال�سجن  15عاما ،وقررت ت�أجيل املحاكمة جلل�سة 15
�أكتوب���ر اجلاري؛ لالطالع والرد مع الق���د �أحالتهما �أمر
با�ستمرار حب�س املتهمني.
وكانت النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار �أنهما
بتاري���خ  6ماي���و � ،2016أوال :املته���م الأول� :أخف���ى
بنف�س���ه املتهم الثاين املطلوب �أمنيا ،والذي �ص���در
بحقه حكم جنائي بال�س���جن امل�ؤقت ملدة � 15سنة مع
علمه بذلك.
ثاني���ا :املتهم الثاين :ا�ش�ت�رك بطريقي االتفاق
وامل�س���اعدة م���ع املته���م الأول يف �إخفاء نف�س���ه حال
�ص���دور �أحكام جنائية بال�س���جن امل�ؤقت بحقه فتمت
اجلرمية بناء على ذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.
وتتمث���ل التفا�ص���يل فيم���ا اعرتف به���ا املتهم
الأول م���ن �أنه بالفعل �أخفى اب���ن خالته املتهم الثاين
واملحكوم عليه بال�سجن  15عاما ،وقرر �أن الأخري كان
ق���د ح�رض �إلي���ه قبل � 4أيام من الواقع���ة وطلب منه �أن
يبيت يف م�س���كنهم بعدما �أبلغه �أنه مطلوب لل�سلطات
الأمنية .و�أ�ضاف �أنه �أ�ش���ار �إلى املتهم الثاين ب�رضورة
ت�س���ليم نف�س���ه لل�رشطة حتى ال يت�س���بب ل���ه ولعائلته
بامل�ش���اكل ،كما �أنه طرده �أكرث من مرة �س���ابقا� ،إال �أن
الأخري كان يع���ود جمددا ويطلب امل����أوى ،حتى ح�رض
�أفراد ال�رشطة ومتكنوا من القب�ض عليه مب�سكنهم.

�إع����������داد :ع���ب���ا����س �إب���راه���ي���م

وتو�أمه ينكر علمه بـ � 15ألف دينار كانت بغرفته

بائع خمدرات يدعي حيازته � 41ألف دينار من بيع الروبيان

تنظر املحكمة يف ق�ض���ية بي���ع وتعاطي مواد
خمدرة ،ت�ضم تو�أمني “ 27عاما”� ،ضبط بحوزتهما
�أك�ث�ر من � 55ألف دينار ،ت���ذرع �أحدهما ب�أن املبلغ
الذي عرثت عليه ال�رشطة يخ�ص �أرباح بيع الروبيان
الذي ي�ص���طاده ،فيما برر الآخر �أنه ال علم له مببلغ
الـ � 15ألف امل�ضبوط بغرفته.
وق���ررت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة الأولى
ت�أجي���ل حماكمتهم���ا حتى جل�س���ة ي���وم � 17أكتوبر
اجلاري؛ وذلك لالطالع والرد مع الت�رصيح ب�ص���ورة
من الأوراق لوكيل التو�أمني ،كما �أمرت با�س���تمرار
حب�سهما حلني اجلل�سة القادمة.
وتتح�ص���ل تفا�ص���يل واقع���ة القب����ض عل���ى
ال�ش���قيقني يف ورود معلومات ح���ول الأول منهما،

مفاده���ا �أنه يعم���ل عل���ى ترويج امل���واد املخدرة
بكمي���ات كب�ي�رة� ،إال �أن �أيا م���ن امل�ص���ادر ال�رسية
التابع�ي�ن لإدارة مكافحة املخ���درات مل يتمكن من
توطيد عالقته مع املتهم الأول ،حتى يتم الرتتيب
لكمني ل�ض���بطه متلب�س���ا بجرمه ،وهو يبيع املواد
املخ���درة .لذا فقد ا�ست�ص���در �أف���راد �رشطة الإدارة
�إذنا من النيابة العامة عقب ت�أكدهم من �صحة تلك
املعلوم���ات ،وتوجهت قوة من �أف���راد ال�رشطة �إلى
م�س���كنه� ،إذ علموا ب�أنه موجود في���ه بذلك الوقت.
وفور مداهمة ال�رشطة مل�سكن املتهم الأول �شوهد
تو�أم���ه -املتهم الثاين -يح���اول الفرار منه ،وظل
يقاوم �أفراد ال�رشطة ب�ش���دة ،حتى متكنوا من �إلقاء
القب����ض علي���ه ،وال���ذي عرث �أثن���اء تفتي�ش���ه على

قطعة من مادة احل�ش���ي�ش املخدرة �صغرية احلجم،
وع�ث�روا بداخل �س���يارته على ع���دد  3قطع كبرية
ي�صل �إجمايل وزنها �إلى  3كيلوجرامات ،ف�ضال عن
العث���ور يف غرفته نومه على مبلغ كبري و�ص���ل �إلى
� 14ألف و 980دينارا .وخالل التحقيق مع املتهم
الثاين قرر �أن �شقيقه هو من و�ضع مادة احل�شي�ش
املخ���درة يف �س���يارته� ،إال �أنه �أنك���ر عالقته باملبلغ
امل�ض���بوط يف غرف نومه ،مدعيا عدم معرفته ب�أي
�ش���يء عن الأموال ،كم���ا ال يعلم م�ص���درها وكيف
تواجدت يف غرفته .وبتكثيف التحري حول املتهم
الأول علم �أفراد ال�رشطة �أنه ي�س���ت�أجر �شقة لزوجته،
وعل���ى الفور مت التوج���ه �إليها ،والتي بتفتي�ش���ها
مت العث���ور فيها على مبلغ � 41أل���ف و 816دينارا

وكذلك مبلغ  3500ريال �سعودي .وعقب القب�ض
على املته���م الأول والتحقيق معه ح���ول الواقعة،
�أنكر �أن يكون م�ص���در الأموال امل�ض���بوطة بحوزته
ه���و بيع امل���واد املخ���درة ،ب���ل �إنها ح�ص���يلة بيع
الروبيان كونه يعمل يف ال�صيد .ف�أحالتهما النيابة
العامة للمحكمة على اعتبار �أنهما يف غ�ض���ون العام
� ،2018أوال :املتهمان :حازا و�أحرزا بق�صد الإجتار
مادة احل�ش���ي�ش املخدرة يف غ�ي�ر الأحوال املرخ�ص
به���ا قانون���ا ،ثاني���ا :املتهم الأول :ق���دم من دون
مقاب���ل مادة احل�ش���ي�ش املخدرة �ص���الح �ش���قيقه
الت���و�أم ،ثالثا :املته���م الثاين :حاز و�أحرز بق�ص���د
التعاطي مادة احل�ش���ي�ش املخ���درة يف غري الأحوال
امل�رصح بها قانونا.

ت�أييد ال�سجن � 5سنوات ملدان بحرق مركز �رشطة النبيه �صالح
رف�ض���ت حمكمة اال�س���تئناف العليا اجلنائية
ا�ستئناف مدان واحد من �أ�صل  18متهما ،مدانني
باالعت���داء على رج���ال الأمن املتمركزي���ن بجانب
مرك���ز �رشط���ة النبي���ه �ص���الح ،بوا�س���طة العبوات
احلارق���ة “املولوتوف” والأ�س���ياخ احلديدية ،مما
�أدى لإ�ص���ابة �رشط���ي وح���دوث بع����ض التلفيات
باملركز؛ و�أيدت معاقبته بال�سجن ملدة � 5سنوات

املحكوم عليه بها من قبل حمكمة �أول درجة.
وكان���ت حمكم���ة �أول درج���ة ق���د عاقب���ت 3
متهم�ي�ن بالق�ض���ية بال�س���جن مل���دة � 5س���نوات،
ومبعاقبة  15متهما بال�س���جن ملدة � 7س���نني عما
�أ�سند �إليهم من اتهامات.
وت�ش�ي�ر تفا�ص���يل الواقعة �إل���ى �أن بالغا من
�إدارة املباح���ث اجلنائي���ة كان ق���د ورد للنياب���ة

العامة ،مفاده �أنه يف حوايل ال�ساعة  8م�ساء بتاريخ
 3نوفم�ب�ر  ،2012قامت جمموعة ب�إ�رضام النريان
يف عدد من الإطارات على ال�ش���ارع امل�ؤدي لنادي
ال�ض���باط� ،إذ �إن الكام�ي�رات الأمنية ملركز ال�رشطة
كانت قد ر�صدتهم وهم يقومون بذلك.
فتوجه���ت لهم عل���ى الفور فرق���ة من قوات
حف���ظ النظام ،لكنه���م و�أثناء التعام���ل معهم الذ

اجلناة بالفرار ،وفج�أة ظهرت جمموعة �أخرى يقدر
عددهم بحوايل � 50شخ�ص���ا متوجهني نحو املركز
وبحوزتهم الأ�س���ياخ احلديدية والعبوات احلارقة
“املولوت���وف” ،والذي���ن اعت���دوا عل���ى املرك���ز
ف�أ�ص���يب ج���راء ذل���ك االعت���داء �أحد �أف���راد القوة
بح���روق يف مالب�س���ه الع�س���كرية ويف ي���ده الي�رسى،
�إ�ضافة لبع�ض التلفيات يف املركز.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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عن مبادرة “إفطار صائم”

“ ”VIVAتفوز بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي التطوعية
يف �إطار جائزة �س���مو ال�ش���يخ عي�سى بن
عل���ي �آل خليفة للتط���وع يف دورتها الثامنة،
ح�ص���لت  VIVAالبحرين على جائزة العمل
التطوع���ي ع���ن مب���ادرة “�إفطار �ص���ائم” يف
القطاع اخلا�ص حتت فئة “ال�رشكات”.
ومت تك���رمي  VIVAع���ن مب���ادرة
�إفطار �ص���ائم من خالل ذراعها للم�س����ؤولية
االجتماعي���ة  VIVAج�س���ور ،والتي قدمت
�أك�ث�ر م���ن  75,000طرد غذائ���ي على مدى
خم�س �سنوات للمحتاجني من خالل جمموعة
م���ن املتطوعني التي �ض���مت �أكرث من 400
متطوع يف خمتلف املواقع يف البحرين.
كم���ا مت من���ح برنام���ج  VIVAج�س���ور
جائزة تكرميية عن اجلهود لدعم جائزة �سمو
ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة للتطوع.
من جه���ة �أخ���رى �أب���رزت جائزة ال�ش���يخ
عي�س���ى بن علي �آل خليف���ة للعمل التطوعي

جهود مبادرة  VIVAج�س���ور امل�شرتكة مع
جمعية حف���ظ النعمة ،والتي تركز على حفظ
وتوف�ي�ر الغ���ذاء الفائ����ض من املنا�س���بات

“يال بنات”على الحلبة الدولية  19أكتوبر

“ي�ل�ا بن���ات” �أك�ب�ر و�أك�ث�ر الفعالي���ات
ف���رادة مبملك���ة البحري���ن �س���تقام يف ي���وم
اجلمع���ة املواف���ق � 19أكتوب���ر عل���ى حلب���ة
البحري���ن الدولي���ة .و�ست�ش���هد الفعالي���ة
�إقام���ة �أكرب موكب ن�س���ائي يتك���ون من 250
�سيارة �س���تطوف حول حلبة البحرين الدولية
املخ�ص�صة لبطوالت الفورموال .1
وكج���زء م���ن فعالية “يال بنات”� ،س���يتم
تنظيم مناق�ش���ة مائدة م�ستديرة مب�شاركة 7
من �أكرث الن�س���اء والرجال جناحا ً على �ص���عيد
منطقة اخلليج العربي ،والذين �سيت�شاركون
مع اجلمهور �أبرز مراحل رحلتهم نحو النجاح.
و�س���يكون غالبي���ة املدعوي���ن م���ن

الأ�ش���خا�ص الذي���ن يحظ���ون باالح�ت�رام يف
املجتمع من بينه���م العديد من القادة الذين
الزال ت�أثريه���م عل���ى الأجيال مو�ض���ع تقدير
ملا قدموه م���ن ت�أث�ي�رات �إيجابية يف جماالت
حمددة.
يف الأثن���اء� ،ست�ش���ارك يف “ي�ل�ا بن���ات”
�س���فرية اململكة العربية ال�س���عودية و�إحدى
امل�شاركات يف جل�سات النقا�ش �أ�سيل احلماد،
وهي �أول امر�أة حت�ص���ل على ع�ضوية االحتاد
ال�س���عودي لل�س���يارات وهي �أي�ض���ا ً ع�ضو يف
االحتاد الدويل لل�سيارات .و�ست�ساهم احلماد
خ�ل�ال تواجده���ا يف ه���ذه املنا�س���بة يف دع���م
القادة ال�سعوديني ال�شباب يف املنطقة.

والتجمع���ات الكب�ي�رة �أو م���ن الفن���ادق �أو
املطاعم وت�سليم الطرود الغذائية للعائالت
املحتاجة.

للتوعية بمرض السرطان

“ ”BBKيشارك بفعاليات “أطفالنا كالذهب ”5

�أعلن بنك البحرين والكويت عن م�ش���اركته
بفعالي���ات احلمل���ة التطوعي���ة للتوعية مبر�ض
�رسط���ان الأطف���ال يف مملكة البحري���ن “�أطفالنا
كالذه���ب ،”5حيث مت تعلي���ق ال�رشيط الذهبي
بالفرع الرئي�س���ي للبنك بالإ�ض���افة الى توزيع
ال�رشيط على جمي���ع املوظفني والذي يرمز الى
الت�ضامن مع االطفال مر�ضى ال�رسطان وذلك يف
�إطار حر�صه على رفع م�ستوى الوعي املجتمعي
ب�رسط���ان االطف���ال وح�ش���د الدع���م للأطف���ال
املر�ضى �أولياء امورهم.
و�إ�ض���افة الى هذه املبادرة �سينظم البنك
فعاليات توعوية داخلية للموظفني وامل�شاركة
مبهرجان امل�ش���ي واحلفل اخلريي وذلك �ضمن
اجندة حملة “اطفالنا كالذهب”.
واك���د الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك البحرين
والكوي���ت ريا�ض �س���اتر �أكد �أن ه���ذه املبادرة
ت�أت���ي يف �إطار حر����ص بنك البحري���ن والكويت
عل���ى النهو����ض مب�س����ؤوليته املجتمعي���ة جتاه
املجتمع البحريني ،خا�صة ال�رشائح الأكرث �ضعفا
مث���ل �رشيحة الأطفال مر�ض���ى ال�رسط���ان ،ودعم

إعالن الفائزين في حملة “كريدي مكس” و”فيزا”
�أعلنت �رشك���ة كريدي مك�س �إجراء
ال�س���حب حلملتهما ال�صيفية املميزة
بالتع���اون م���ع �رشك���ة  ،Visaالرائدة
يف جم���ال املدفوعات الرقمية .ومتت
مرا�س���م ال�س���حب مبقر كريدي مك�س
الرئي�س���ي بح�ض���ور جلن���ة ال�س���حب،
املدق���ق الداخل���ي ومن���دوب وزارة
التجارة وال�صناعة.
احلمل���ة الت���ي ا�س���تمرت من 10
يوني���و حت���ى � 25أغ�س���ط�س ،2018
منحت حامل���ي بطاقة كري���دي مك�س
الـ  Visaفر�ص���ة لدخول ال�سحب مرة
واح���دة مقابل كل ا�س���تخدام تراكمي
بقيمة  50دينارا داخل مملكة البحرين
والفر�ص���ة لدخ���ول ال�س���حب ث�ل�اث
مرات عند اال�س���تخدام خارج اململكة.
وبهذه املنا�سبة تهنئ كريدي مك�س
الفائزي���ن ال 10م���ن حاملي بطاقات

•يو�سف مريزا

كريدي مك�س ال  Visaباال�س�ت�رجاع
نفقاته���م بقيمة  5,000دوالر .وقال
الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة كريدي
مك�س يو�سف مريزا“ :ي�رسنا �أن نختتم

وق���د كرم���ت جمعي���ة حف���ظ النعمة من
خ�ل�ال فئ���ة “اجلمعيات” ع���ن جهودها التي
�أحرزت تقدما كبريا يف التوا�صل مع املجتمع

املحلي وم�ساعدة الأ�رس والأفراد على و�صول
الوجب���ات الغذائية �إليهم و�ض���مان التغذية
املتوازنة وال�سليمة التي يحتاجونها.

احلملة ال�ص���يفية لهذا الع���ام بنجاح
ونود �أن ن�ش���كر زبائنن���ا على ثقتهم
بن���ا واختي���ار بطاقاتنا و�أي�ض���ا ً �رشكة
 Visaعلى تعاونهم ودعم هدفنا يف
تقدمي �أف�ض���ل املزاي���ا لزبائننا .كما
ان م���ن �إ�س�ت�راتيجية ال�رشكة ان نقدم
با�س���تمرار فر����ص ممي���زة تتي���ح لنا
تعزي���ز جتربة حام���ل البطاقة وتقوية
عالقاتنا القيمة”.
و��ص�رح مدي���ر ع���ام  Visaيف
البحري���ن وعمان والكويت �شا�ش���انك
�سني“ :ي�سعدنا التعاون امل�ستمر مع
كريدي مك�س يف طرح حمالت �صيفية
مميزة ملكاف����أة حامل���ي بطاقاتنا يف
اململكة ال�س���تخدام بطاق���ات Visa
اخلا�ص���ة بهم عند الإنفاق يف اململكة
واخل���ارج .كم���ا ن���ود �أن نهن���ئ جميع
الفائزين”.

ق�ض���يتهم ،م�ش���يدا بالتفاع���ل الإيجابي الكبري
ال���ذي �أبدته ك���وادر البنك مع ق�ض���ية الأطفال
مر�ض���ى ال�رسطان ،واحلر�ص على امل�ش���اركة يف
خمتلف الفعاليات ذات ال�صلة بهذه الق�ضية.
م����ن جانبه ثمن رئي�س جمعية امل�س����تقبل
ال�ش����بابية �ص����باح الزياين الدعم املتوا�ص����ل
ال����ذي حتظ����ى ب����ه مب����ادرة “ابت�س����امة” م����ن

قب����ل بنك البحري����ن والكويت ،م�ؤك����دا �أهمية
ه����ذا الدعم يف حتقي����ق الأهداف املن�ش����ودة،
وم�س����اعدة املب����ادرة عل����ى تنفي����ذ خططه����ا
وبراجمه����ا على مدار الع����ام ،ومن بينها حملة
“�أطفالنا كالذهب” ،وم�ؤكدا حر�ص املبادرة
على تعزيز �رشاكتها مع البنك و�صوال للأهداف
امل�شرتكة املن�شودة.

“التسهيالت” تستعد للسحب الكبير لحاملي “امتياز”
بع���د حتقي���ق املهرج���ان الع���ام
املا�ض���ي �أرقاما ً قيا�س���ية بح�ض���ور �أكرث
من � 25ألف �ش���خ�ص من حاملي بطاقات
امتياز ،ت�ستعد ت�سهيالت البحرين لإقامة
مهرج���ان ال�س���حب الكبري ال�س���ابع لكافة
حاملي بطاق���ات “امتياز ما�س�ت�ر كارد”
االئتمانية  ،2018وذلك يف موعد �س���يتم
حتديده قريبا ً.
و�رصح مدير بطاقات االئتمان ب�رشكة
ت�س���هيالت البحرين ر�س���ول العايل “�إننا
فخ���ورون للغاي���ة بالثقة الكب�ي�رة التي
نتلقاه���ا من عمالئن���ا با�س���تمرار والذي
تعك�س جناح بطاقات امتي���از االئتمانية
مبختلف فئاتها يف مملكة البحرين ،حيث
�أ�صبحت ا�س���ما ً برّاقا ً يف �سوق البطاقات
االئتماني���ة ،وهذا الأمر ي�س���تدعي منا �أن
نكثف اجله���ود لالرتق���اء بتجربة عمالئنا
�إل���ى مرات���ب �أعل���ى وتق���دمي املزيد من

•ر�سول العايل

التقدي���ر واملزاي���ا احل�رصية” .و�أ�ض���اف
�أن مهرجان ال�س���حب الكبري �أ�صبح حدث
�س���نوي عائل���ي تنظم���ه ال�رشك���ة يف �إطار
احلوافز التي تقدمه���ا حلاملي البطاقة،

وحتر����ص على التمي���ز يف تنظيم احلدث
ليتنا�س���ب مع تطلعات العم�ل�اء ،متوقعا ً
�أن يحقق احل�ض���ور يف مهرجان هذا العام
�أع���داداً �أكرب نظ���راً لإت�س���اع قاعدة عمالء
ال�رشكة ،وحت�ض�ي�ر املزيد م���ن املفاج�آت
اال�س���تثنائية له���ذا حل���دث املرتق���ب،
و�س���يتم االعالن عن كافة التفا�صيل يف
الف�ت�رة القادمة عرب القنوات الر�س���مية
لل�رشك���ة .وتق���دم ت�س���هيالت البحرين 4
�أنواع مميزة م���ن بطاقة امتياز االئتمانية
وه���ي التايتيني���وم ،البالتيني���ومFor ،
 Herاملخ�ص�ص���ة لل�سيدات ووولد التي
توفر ع���دداً من املزايا احل�رصية لعمالءها
تت�ض���من عرو�ض غري م�س���بوقة للت�سوق
يف خمتل���ف املتاج���ر يف مملك���ة البحرين،
الدخ���ول املج���اين لقاع���ات املط���ارات،
باقات ال�س���فر ،بالإ�ض���افة �إل���ى برنامج
الوالء املميز وغريها الكثري.

جليلة تفوز بـ  25ألف دينار من “حصادي”
ك�ش���ف البن���ك الأهل���ي املتحد عن ا�س���م
�أحدث الفائزي���ن يف �س���حوبات جوائز برنامج
’ح�صادي‘ ال�شهري؛ حيث ربحت جليلة جا�سم
اجلائزة الأ�س���بوعية الك�ب�رى والبالغة قيمتها
� 25ألف دينار.
ويف حفلٍ خا�ص �أقيم يف املقر الرئي�س���ي
للبنك يف �ضاحية ال�سيف ،قدم نائب الرئي�س
التنفي���ذي للمجموع���ة ل�ش����ؤون اخلدم���ات
امل�رصفية للأفراد يف البنك عبداهلل الرئي�س���ي
�شيكا باجلائزة �إلى الفائزة.
ويف ا�س���تالم اجلائزة� ،أعربت جليلة جا�سم

للتواصل مع المحررة 17111509 :

ع���ن بالغ �س���عادتها قائل���ةً“ :فرح���ة العائلة
جميعه���ا كانت التو�ص���ف عندم���ا تلقينا خرب
الفوز بهذه اجلائزة الكبرية”.
وقالت” ل���دى ا�رستي �أه���داف والتزامات
وهذه اجلائزة متنحنا بال�ش���ك ق���درا اكرب من
الراح���ة والأطمئن���ان للقدرة عل���ى حتقيقها.
احلم���د هلل عل���ى ه���ذه النعمة وال�ش���كر للبنك
الأهل���ي املتحد على ه���ذا الربنامج الذي كان
الو�س���يلة لتكون م���ن ن�ص���يبنا ،وكذلك على
اخلدم���ة واملعاملة اجلي���دة والن�ش���يطة التي
جندها من موظفية على الدوام”.

وبذلك تن�ض���م جا�س���م �إلى قائمة طويلة
ومتنامي���ة من املحظوظ�ي�ن الفائزين بجوائز
برنامج “ح�ص���ادي” ال�ش���هري ،وال���ذي يجري
ا�س���بوعيا �س���حوبات على جائزة نقدية كربى
بقيم���ة  25الف دين���ار ،بالأ�ض���افة  25جائزة
نقدية ا�س���بوعية اخرى بقيمة الف دينار ،هذا
�إلى جان���ب جوائز”راتب مدى احلياة” الكربى
بقيم���ة � 250ألف دينار والتي يجري ال�س���حب
عليه���ا كلها كل � 3أ�ش���هر ،والت���ي تعترب من
ك�ب�رى جوائ���ز الإدخار امل�رصيف على م�س���توى
املنطقة.
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الثالثاء

ان�ض���م الفنان حممود حميدة لفريق فيلم “الفار�س” بطولة
كرمي عبدالعزيز ،متهيدا لبدء ت�صويره مطلع يناير املقبل ،حيث
تعاقد على م�شاركته يف الفيلم الأ�سبوع املا�ضي مع املنتج حممد
ال�س���بكي ،وفق موقع “اليوم ال�سابع” .وي�شارك يف الفيلم كل من
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مسافات

الفنانني نيللي كرمي ،خالد ال�صاوي ،و�أنو�شكا ،وجار التعاقد مع
باقي النجوم الذين ي�ش���اركون يف الفيلم .ي�شار �إلى �أن �آخر �أعمال
حممود حميدة ال�س���ينمائية كان فيلم “ح���رب كرموز” من بطولة
�أمري كرارة ،والفنان الأمريكي بويكا واخراج بيرت ميمي.
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المركز اإلقليمي العربي للتراث
العالمي ينظم ورشة للخبراء في عمان

نادي البحرين للسينما يختار لجنة تحكيم مسابقة األفالم

•يو�سف الكوهجي

نظّ ���م املرك���ز الإقليمي العرب���ي للرتاث
العاملي نهاية �شهر �سبتمرب  ،2018بالتعاون
م���ع وزارة الرتاث والثقافية ب�س���لطنة عمان،
املرك���ز الدويل لدرا�س���ة و�ص���ون اململكات
الثقافية وترميمها ( )ICCROMواالحتاد
ال���دويل ل�ص���ون الطبيعة ( )IUCNور�ش���ة
عم���ل بالعا�ص���مة العماني���ة م�س���قط؛ لإلقاء
ال�ضوء على “تقييم الأثر الرتاثي” و ”تقييم
الأث���ر البيئ���ي” ،وهم���ا �أداتان لتقيي���م الأثر
املحتم���ل من ج���راء امل�ش���اريع اجلديدة على
مواقع ال�ت�راث العاملي ،وي�س���تخدمها خرباء
الرتاث العاملي �ضمن جهودهم حلفظ القيم
الرتاثي���ة والقيم���ة العاملية اال�س���تثنائية يف
هذه املواقع.
وح��ض�ر ور�ش���ة العم���ل خ�ب�راء يف جم���ال
ال�ت�راث م���ن  11دولة عربي���ة ،مثّلوا جماالت
حف���ظ ال�ت�راث العامل���ي كافة وه���ي الرتاث
الثقايف ،ال�ت�راث الطبيعي والرتاث املختلط
(الذي يحم���ل قيم تراثية طبيعي���ة وثقافية
يف �آن واحد) .و�ش���هدت الور�شة تفاعالً كبرياً
ما بني احل�ض���ور ،حيث ت�شاركوا خرباتهم يف
جمال تقييم الأث���ر الرتاثي والبيئي وتعرّفوا
ب�ش���كل �أكرب على طريقة تطبيق وا�س���تخدام
اتفاقية الرتاث العاملي للعام .1972
وتطرقت ور�ش���ة العم���ل �إلى موا�ض���يع

خمتلف���ة كاتفاقية ال�ت�راث العاملي ،كيفية
احلفاظ على املواق���ع الطبيعية والرتاثية يف
ظ���ل �أدوات تقيي���م الأثر البيئ���ي والرتاثي،
حي���ث تع���رّف امل�ش���اركون ب�ش���كل مف�ض���ل
على �أداة “تقييم الأثر الرتاثي” الذي ر�س���م
مبادئه���ا املرك���ز الدويل لدرا�س���ة و�ص���ون
املمتل���كات الثقافي���ة وترميمها( (ICC O
 ،)MOSفيم���ا ق���دّم ممثل���ون ع���ن االحتاد
الدويل ل�ص���ون الطبيعية ( )IUCNتعريفا ً
مف�ص�ل�ا ع���ن �أداة “تقيي���م الأث���ر البيئ���ي”.
وم���ن �أجل تعزي���ز فهم اخل�ب�راء العرب لهذه
الأدوات� ،أتاح���ت ور�ش���ة العم���ل للخ�ب�راء
تطبي���ق م���ا تعلّموه فيها عل���ى موقع الرتاث
العامل���ي “مدينة قله���ات الأثري���ة” .ويذكر
�أن ه���ذا املوق���ع مت ت�س���جيله عل���ى قائم���ة
ال�ت�راث العامل���ي العام  ،2018حي���ث �أقرته
جلن���ة الرتاث العاملي �أثن���اء اجتماعها الثاين
والأربع�ي�ن والذي عقدت���ه يف مملكة البحرين
ما بني يونيو ويوليو املا�ضيني.
وت�أت���ي ور�ش���ة العم���ل ه���ذه �ض���من
ا�سرتاتيجية املركز الإقليمي العربي للرتاث
العامل���ي لتعزي���ز التع���اون م���ا ب�ي�ن خ�ب�راء
ال�ت�راث العامل���ي الطبيعي والثق���ايف ،حيث
يعد مو�ض���وع الور�شة من املتطلبات الدائمة
ل�سبل حفظ مواقع الرتاث العاملي.

•مرمي زميان

�أعل���ن ن���ادي البحرين لل�س���ينما ع���ن اختيار جلنة
حتكيم خا�صة مب�س���ابقة نادي البحرين لل�سينما ،التي
مت الإع�ل�ان عنه���ا �أخريًا .وت�ض���م اللجن���ة كال من نائب
رئي����س جمل����س �إدارة ن���ادي البحري���ن لل�س���ينما نادر
امل�س���قطي ،رئي�سً ا ،فيما ت�ض���م يف ع�ضويتها كل من
الفنانة مرمي زميان ،واملخرج يو�سف الكوهجي.
و�أعل���ن ن���ادي البحري���ن لل�س���ينما خالل ال�ش���هور
املا�ض���ية ع���ن �إط�ل�اق ال���دورة الثانية من م�س���ابقته
ال�س���نوية للأفالم والتي تقام هذا العام حتت م�س���مى
“م�سابقة نادي البحرين لل�سينما  ،”2018ودعت �إدارة
امل�سابقة الراغبني يف امل�شاركة يف امل�سابقة لت�سجيل
م�ش���اركاتهم و�إر�س���الها عل���ى املوق���ع الإلك�ت�روين
(.)BAHRAINCINEMACLUB.COM
و�أك���د رئي����س رئي����س م�س���ابقة ن���ادي البحري���ن
لل�س���ينما  2018املخ���رج ال�س���ينمائي حمم���د �إبراهيم
�أن ب���اب امل�ش���اركة يف امل�س���ابقة ال ي���زال مفتوحً ���ا
للمخرجني و�ص���ناع الأفالم البحرينيني واملقيمني يف
مملكة البحرين ،للتقدم ب�أفالمهم الق�ص�ي�رة ،الروائية

•حممد ابراهيم

•نادر امل�سقطي

والوثائقية و�أفالم الأنيمي�ش�ي�ن وغ�ي�ر ذلك للتناف�س
على جوائز امل�س���ابقة ،على �أن يكون تاريخ �إنتاج تلك
الأفالم بعد  1يناير .2017
و�أكد �إبراهيم �رضورة قيام الراغبني يف امل�ش���اركة
مب���لء ا�س���تمارة امل�ش���اركة املوج���ودة عل���ى املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص بامل�سابق ة BAHRAINCI N
 EMACLUB.COMوذل���ك يف موقع �أق�ص���اه 15
�أكتوبر  .2018و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة نادي البحرين
لل�سينما ال�س���يد يو�س���ف فوالذ �إلى �أن النادي يرتئي
من خالل تنظيمه لهذه امل�سابقة امل�ساهمة يف تن�شيط
احلراك ال�س���ينمائي يف داخل مملكة البحرين ،من خالل
�إبراز الفيلم البحريني و�صناعه على امل�ستوى املحلي
وت�ش���جيع �ص���ناع الأف�ل�ام املحرتف�ي�ن واجل���دد على
التقدم ب�إبداعاتهم �سواء يف جماالت الإخراج �أو الكتابة
�أو الت�صوير �أو التمثيل وغري ذلك ،م�ؤكدا رغبة النادي
يف احت�ض���ان املواهب ال�ش���ابة ودعمها للو�صول معها
�إلى م�ستوى �أعلى من الإبداع والتميز.
ي�ش���ار �إلى �أن الفنانة مرمي زميان عملت رئي�س���ة

لق�سم الدراما والأفالم الوثائقية يف تلفزيون البحرين
بهيئة �ش�ؤون الإعالم ،ورقيبة �أفالم وبرامج تلفزيونية،
وم�رشف���ة وح���دة الرقاب���ة العربي���ة بق�س���م الربام���ج
بالتلفزي���ون ،ورئي�س���ة ق�س���م الربام���ج بالتلفزي���ون،
ورئي�س���ة ق�س���م الإنتاج بالتلفزيون .وتر�أ�س���ت زميان
ع�ض���وية العديد من اللجان احلكومية املعنية مبراقبة
الأفالم ال�س���ينمائية ،كما �ش���اركت يف عدد من الأفالم
البحريني���ة وم���ن بينه���ا �أول فيل���م روائ���ي بحرين���ي
“احلاج���ز” �س���نة  ،1987وفيلم “حن�ي�ن” عام ،2006
والفيلم الق�صري “الب�شارة” العام .2009
�أم���ا املخ���رج يو�س���ف الكوهج���ي فب���د�أ عمل���ه يف
املج���ال الفن���ي الع���ام � ،1998إذ ق���ام بعم���ل مونتاج
للعديد م���ن الإعالنات التلفزيوني���ة والأغاين الوطنية
والأف�ل�ام الوثائقية .و�أخرج فيلمني �س���ينمائيني هما
فيلم “طفا�ش جزي���رة الهاماليا” العام  ،2016وفيلم
“طفا����ش والأربع�ي�ن حرامي” العام  .2017وا�ش���تهر
الكوهجي ب�إخراجه اجلزء الثاين والثالث من امل�سل�س���ل
الكوميدي ال�شهري “طفا�ش” العامني  2010و.2014

غدير السبتي مرتبكة من كاميرا زوجها الفردان

توا�ص���ل الفنان���ة غدي���ر ال�س���بتي ت�ص���وير م�ش���اهد دورها يف
م�سل�س���ل “ب�ي�ن الأم�س واليوم” ،حت���ت �إدارة زوجه���ا املخرج �أحمد
الفردان ،والعمل من ت�أليف الكاتب �ضيف اهلل زيد.
ون��ش�رت الفنان���ة غدي���ر ،عرب ح�س���ابها ال�شخ�ص���ي يف “�س���ناب
�ش���ات” ،فيديو م�صور من كوالي�س الت�صوير ،ك�شفت من خالله عن
ارتباكها �أثناء ت�ص���وير م�ش���هد �أمام زوجها ،قائلة “�إح�سا�س غريب
�شعرت به بالأم�س ،طبعا زوجي �أحمد تعرفت عليه يف م�سل�سل �أماين
العمر ،وكنت �أعرفه من قبل عندما كنا ندر�س معا يف املعهد العايل
للفنون امل�رسحية ،وهو خطبني بعد انتهاء ت�ص���وير م�سل�س���ل �أماين
العمر” .و�أ�ضافت “�أول مرة �أح�س بهل �إح�سا�س �إن زوجي خمرج وراء

مونيت���ور ،و�أنا ممثلة �أمام كامريته ،لدرجة قمت ب�إعادة امل�ش���هد 4
م���رات ،وه���ذا لي�س من طبيعتي يف العم���ل… ال �أعرف ما يحدث يل
مرتبكة و�أ�ض���يع بالكالم ،وال �أعرف �أمثل ،طبعا هذا الإح�س���ا�س كان
فق���ط يف �أول م�ش���هد ،بعدين خل�ص ن�س���يت �أن زوج���ي هو املخرج،
ونح���ن يف اللوكي�ش���ن نتعامل مع بع�ض ك�أي خم���رج وممثلة ،ب�س يف
�أوقات اال�س�ت�راحة عادي �أقعد �أت�س���لى و�أ�س���ولف مع���اه” .يذكر �أن
الفنانة غدير ال�سبتي ،عر�ض لها يف دراما رم�ضان املا�ضي م�سل�سل
“روت�ي�ن” ت�أليف علي دوحان ،و�إخراج عي�س���ى ذياب ،و�ش���ارك يف
بطولت���ه نخب���ة من النجوم منهم حممد املن�ص���ور� ،إلهام الف�ض���الة،
خالد �أمني ،مها حممد ،هند البلو�شي ،و�شيماء علي وغريهم.

في مهرجان خالد بن حمد للمسرح

ألول مرة ..الفنانة نورة عيد مخرجة
•بروفات من التايل

•نورة عيد

حمرر م�سافات

تدخل الفنانة نورة عيد هذه املرة يف مناف�سات جائزة خالد
ب���ن حمد للم�رسح ال�ش���بابي ،الذي انطلقت فعاليات���ه يوم �أم�س،
لي�ست ممثلة مثلما تعودنا ،و�إمنا �أي�ضا خمرجة ولأول مرة ،حيث
�ستت�ص���دى لإخراج م�رسحية “من التايل“ ل�ص���الح مركز �ش���باب
اجلنوب و�أي�ض���ا �س���تكون من �ض���من طاقم التمثيل �إلى جانب
الفنان فهد الزري والفنان عبداهلل حممد.
م�رسحية “م���ن التايل” للكاتب الأمريك���ي فلويديل و�إعداد
الن�ص �ص���الح اخلري ،وم�ص���مم �إ�ض���اءة فواز عبدالعزيز ومكياج
ومالب����س حم���د احل���ردان واملو�س���يقى وال�ص���وت لعبدالرحمن
العطاوي وم�ص���مم الديكور عبدالرحمن الرويعي ومدير الإنتاج
�أحمد املاحوزي وتاريخ العر�ض �سيكون � 11أكتوبر.
ن���ورة عيد �رصحت لـ “البالد” ب�أن هذه امل�رسحية هي باكورة
�أعمايل يف جمال الإخ���راج ،ومل �أقدم على هذه التجربة �إال بعد �أن
منحن���ا مهرجان خالد بن حمد للم�رسح ال�ش���بابي للأندية الوطنية
واملراكز ال�شبابية وذوي العزمية كل الدعم والت�شجيع وفتح لنا
الطريق للإبداع كل يف جماله� .إن متعة الإخراج لها ميزة خا�ص���ة
وها �أنا �أعي�ش���ها حلظة بلحظة ،و�أنا على ثقة �أنني �س�أقدم جتربة
�ستعجب جمهور نورة عيد الفنانة واملخرجة.
وعن ال�ص���عوبات التي واجهتها يف �إخ���راج الن�ص امل�رسحي

ولأول مرة قالت “من يحمل الطموح والآمال والعزمية واملثابرة
ال يخ���اف �أي جترب���ة مهم���ا كانت ،و�أن���ا عموما ل�س���ت بعيدة عن
جم���ال الإخراج ،فقد كنت قريبة منه على الدوام يف كل التجارب
الت���ي قدمته���ا من قبل ،وب�إذن اهلل �س����أجنح و�س�أر�س���م يل خطا
يلب���ي طموح���ي خمرجة وفنان���ة” .يذك���ر �أن الفنانة ن���ورة عيد
ح�ص���لت على جائزة �أف�ضل ممثلة دور �أول يف الدورة الثانية من
املهرجان العام  2016عن دورها يف م�رسحية “مدينة لكل زمان”
التي قدمها مركز الزالق ال�ش���بابي ،وكانت من ت�أليف �سو�س���ن
دروزه و�إخراج �إ�سماعيل مراد.
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 2اكتوبر
1870
الإع���ل��ان ع���ن ق��ي��ام
مملكة �إيطاليا كدولة
موحدة ت�ضم العديد
م��ن الإم������ارات التي
ك��ان��ت متفرقة على
مدى مئات ال�سنني.

23

1941
الحمل:

اجل��ي��و���ش الأمل��ان��ي��ة
ت�����ش��ن ه��ج��وم��ا ق��وي��ا
ع��ل��ى م��و���س��ك��و خ�لال
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة
الثانية.

ت�س�ي�ر طريقا طويال اليوم على �صعيد
العمل.

الثور:

ي�ساندك بالن�صائح والتوجيه �صديق
مقرب لك.

1954

الجوزاء:

تبتعد من���ذ فرتة طويلة عن ممار�س���ة
الريا�ضة.

�أملانيا الغربيةتن�ضم
�إل������ى ح���ل���ف ���ش��م��ال
الأطل�سي.

السرطان:

رمب���ا حتت���اج ال�ست�ش���ارة م���ن الأ��س�رة
والأ�صدقاء.

1958

األسد:

ا����س���ت���ق�ل�ال غينيا
برئا�سة �أحمد �سيكو
توري.

عند امل�س���اء ابحث عن هدوء الأع�صاب
يف مكان ما.

العذراء:
دورات تدريبية �سوف يتم توفريها يف
م�ؤ�س�ستك.

الميزان:
مواكب���ة احلي���اة العملي���ة مه���م ج���دا
فانطلق للأمام.

العقرب:
�ض���غوط العمل والبيت خ�صو�ص���ا قد
ت�ؤثر عليك.

القوس:
ح���دد م���ا تريده م���ن احتياج���ات و�أجل
الأقل �أهمية.

الجدي:
ا�س���ت�رش متخ�ص�ص���ا وح���اول �أن تق���وم
بحمية �صحية.

الدلو:
املهن���ة الت���ي تعم���ل بها حتت���اج �إلى
الكثري من ال�صرب.

الحوت:
جتن���ب �أي خالف���ات بينك وب�ي�ن زمالء
العمل.

1973

بالتعاون مع نادي البحرين للسينما

جناه �شاه �إيران حممد
ر����ض���ا ب���ه���ل���وي م��ن
حماوله اغتيال.

“البحرين للثقافة واآلثار” تعلن عن جائزة المحرق للفيلم القصير
بالتزام���ن م���ع احتفاء املحرق عا�ص���مة
للثقاف���ة اال�س�ل�امية لع���ام � ،2018أطلقت
هيئ���ة البحري���ن للثقافة والآث���ار بالتعاون
مع نادي البحرين لل�س���ينما “جائزة املحرق
للفيل���م الق�ص�ي�ر” ،وهي م�س���ابقة الختيار
�أف�ضل فيلم ق�صري تدور فكرته حول مدينة
املحرق وما متتلكه م���ن جماليات عمرانية،
تراثية ،وثقافية.
وح���ول فك���رة �إط�ل�اق ه���ذه اجلائ���زة
�رصح���ت مدير عام الثقاف���ة والفنون بهيئة
البحري���ن للثقافة والآثار ال�ش���يخة هال بنت
حمم���د �آل خليف���ة“ :نح���اول من خ�ل�ال هذه
املب���ادرة ت�أكيد اهتم���ام الهيئ���ة مبختلف
جوانب الثقافة والفن وت�سليط ال�ضوء على

�أهمية اكت�ش���اف ودعم املواهب والطاقات
الإبداعي���ة الت���ي تزخ���ر به���ا اململك���ة”،
و�أ�ضافت “ت�ساهم املبادرة �أي�ضا يف تعزيز
�رشاكتن���ا م���ع خمتل���ف اجله���ات احلكومي���ة
والأهلي���ة ،ال�س���يما تل���ك التي ت�ؤم���ن بدور
الثقافة يف النهو�ض باملجتمعات”.

جديرٌ بالذكر �أن �إط�ل�اق جائزة املحرق
للفيل���م الق�ص�ي�ر يه���دف �إلى ا�س���تقطاب
املواه���ب والطاق���ات الإبداعي���ة يف جم���ال
�صناعة الأفالم ،بالإ�ض���افة �إلى ربط الإبداع
مبك���ون ح�ض���اري مه���م يتمث���ل يف الإرث
الإن�ساين يف مدينة املحرق العريقة.

1978

وق���د مت ت�ش���كيل جلن���ة مكون���ة م���ن
متخ�ص�صني وخرباء يف جمال الفن و�صناعة
الأفالم ال�س���ينمائية ،وذلك الختيار �أف�ض���ل
فيلم مُ�ش���ارك ،علما ب�أن �آخر موعد ال�ستالم
امل�ش���اركات ه���و  30نوفم�ب�ر  .2018على
�أن يلت���زم املتقدمون بال��ش�روط والأحكام،
وت�س���ليم الأعم���ال م���ن خ�ل�ال املوق���ع
الإلكرتوين لهيئ���ة البحرين للثقافة والآثار
(.)www.culture.gov.bh

ال���ق���وات ال�����س��وري��ة
ت�شتبك مع الفدائيني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف
م���واج���ه���ه م�����س��ل��ح��ه
يف ����س���ه���ل ال���ب���ق���اع
ب��ل��ب��ن��ان مم���ا �أ���س��ف��ر
ع����ن م��ق��ت��ل 1300
�شخ�ص معظمهم من
الفل�سطينيني.

1986
جناة راجيف غاندي
من حماولة اغتيال.

نادي مدينة عيسى يقدم “هل قتلت أحدا” ...إسحق عبداهلل لـ”البالد”:

مهرجان خالد بن حمد للمسرح منصة لإلبداع الشبابي
�أ�سامة املاجد

ي�س���تعد نادي مدينة عي�سى لتقدمي م�رسحية
“ه���ل قتلت �أح���دا” من ت�أليف الكاتب ال�س���وري
عبدالفتاح قلعة جي و�إعداد و�إخراج الفنان �إ�سحق
عبداهلل يف الدورة الرابعة من مهرجان جائزة خالد
ب���ن حم���د للم��س�رح ال�ش���بابي ،حيث يج���رى فريق
العم���ل الربوف���ات يوميا على خ�ش���بة م�رسح نادي
مدينة عي�سى.
“الب�ل�اد” زارت فري���ق العم���ل و�أج���رت هذه
الوقفة مع املخرج �إ�سحق عبداهلل:

•بروفات هل قتلت �أحدا

على أي أساس اخترت نص الكاتب
السوري عبدالفتاح قلعة جي؟
�سبب اختياري لهذا الن�ص هو قوته من جميع
النواحي ...ال�شخ�ص���يات واحلبك���ة الدرامية وهذا
بكل ت�أكيد �س���يعطى م�ؤ�رشا عل���ى تقدمي م�رسحية
تليق ب�سمعة نادي مدينة عي�سى الذي عودنا على
تقدمي كل ماهو متميز يف ال�ساحة امل�رسحية.

من الممثلون؟
فريق التمثيل لهم جتارب ب�سيطة يف امل�رسح
البحريني ولكن رغم ذل���ك فهم جمتهدون..معي
الفنان با�سل عبا�س والفنان على مرهون والفنانة
فاطمة يا�رس والفنانة خولة مبارك ،بالإ�ض���افة �إلى
ممثلني من جماعة ذوي العزمية.

والديكور والسينوغرافيا؟
الديك���ور حل�س���ن حم���د وت�ص���ميم الإ�ض���اءة
عب���داهلل جمي���ل ،واملو�س���يقى للفن���ان يو�س���ف
النج���دي وت�ص���ميم املكي���اج واملالب����س جن�ل�اء
املرباطي.

هل أنت داخل للمنافسة أم لمجرد
المشاركة؟
امل�ش���اركة يف املهرج���ان بح���د ذاته���ا �إجناز
ومك�س���ب ل���كل فنان بحرين���ي بغ����ض النظر عن
حتقي���ق اجلائزة م���ن عدمها .فالأهم بالن�س���بة يل
كمخرج وفنان هو امل�شاركة يف هذا العر�س الفني
الكبري الذي يرعاه �س���مو ال�ش���يخ خال���د بن حمد،
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•عبداهلل جميل وحوار مع املخرج

فهذا املهرجان ا�صبح من�صة للإبداع ال�شبابي يف
كل جماالت امل�رسح.

ما الصعوبات التي واجهتها خالل
أيام البروفات؟
لي�ست �ص���عوبات باملعنى ال�ش���امل للكلمة
و�إمن���ا �ص���عوبات روتيني���ة حت�ص���ل ل���كل فريق
عم���ل ،ولكن �أمانة �أنا حمظوظ جدا با�ش���تغايل مع
نادي مدينة عي�س���ى الذي بد�أت م�ش���واري الفني
على خ�ش���بة م�رسحه ،فهذا الن���ادي العريق ميتلك
اخل�ب�رات املرتاكم���ة ولديه طاق���ة �إنتاجية عالوة
عل���ى تخريج���ه لأجي���ال متعاقب���ة م���ن الفنان�ي�ن
والنج���وم والزال���ت ب�ص���ماته منحوتة مب���داد من
ذهب يف م�سرية معظم جنوم البحرين.لقد وفر يل
النادي كامل الت�س���هيالت الفنية وغريها من اجل
تقدمي عمل متميز ينال �إعجاب امل�ش���اهد وحمبي

امل�رسح.

ما دور مهرجان خالد بن حمد
للمسرح الشبابي في دعم
المواهب المسرحية؟
ه���ذا املهرج���ان مبثاب���ة املنب���ع �أو النه���ر
احلقيقي والفعلي لل�ساحة امل�رسحية يف البحرين،
فه���و املهرج���ان امل�رسح���ي الوحيد ال���ذي تنظمه
جه���ة حكومية ر�س���مية ،غري املهرجان���ات الأخرى
التي تنظمها امل�س���ارح الأهلية ،وهو القادر على
تغذية ال�ساحة الفنية باملواهب والطاقات �سواء
يف التمثيل �أو الإخراج او الإ�ض���اءة وال�سينوغرافيا
واملكي���اج والت�أليف وغريها.ولهذا نحن كفنانني
ن�ش���كر �س���مو ال�ش���يخ خال���د ب���ن حمد عل���ى هذا
االهتمام بامل�رسح والفنانني البحرينيني ال�شباب
ودعمه امل�س���تمر والالحمدود للطاقات املبدعة،
فقد كان هذا املهرجان مبثابة حلم لكل الفنانني

ما رأيك ببقية الفرق المشاركة؟
�أمتنى لهم كل التوفيق والنجاح وكما ذكرت
يف بداية حديثي �أن املناف�سة يف املهرجان جميلة
ولك���ن الأه���م هو ه���ذا التجمع امل�رسح���ي الوطني
الكبري وتبادل اخلربات واكت�ساب املعارف وهذا
كله ي�صب يف �صالح احلركة امل�رسحية يف البحرين
ب�ص���فة عامة ،فكل الفرق امل�شاركة يف املهرجان
فائزون.

كلمة أخيرة؟
�أ�شكر �س���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد �آل خليفة
و�أ�ش���كر وزارة ال�شباب والريا�ضة على هذا الدعم
و�أ�ش���كر �أي�ضا �إدارة نادي مدينة عي�سى خ�صو�صا
اال�ستاذ احمد جا�سم العكربي الذي وفر لنا كافة
الت�س���هيالت و�أج���واء مفتوحة للعم���ل وب�إذن اهلل
نقدم عمال يلبي طموحاتنا.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

•املخرج ا�سحق عبداهلل

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º

متقلبة االجتاه من � 5إلى 10
الرياح بيروت
الطق�س رطب ن�سبيا،
28º 23º
بغداد
املوج من قدم �إلى قدمني.
عقد .ارتفاع
ولكنه حار خالل النهار.
46º 29º

الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الكويت
أبوظبي

44º 35º

مسقط
32º 27º

الدوحة
36º 33º

05:08

عمان
القاهرة

35º 21º

قالت ملكة جمال العراق ال�س���ابقة �شيماء قا�س���م �إنها تلقت تهديدات بالقتل ،بعد �أيام
من مقتل عار�ض���ة الأزياء العراقية تارا فار�س .و�أعربت قا�س���م عن خوفها على حياتها يف بث
حي على الإنرتنت ،قالت فيه �إنها تلقت ر�سالة تهديد حتذرها من �أن دورها �آت.
ويوم اخلمي�س قتل م�س���لحون جمهولون يف بغداد تارا فار�س ،التي ي�ص���ل عدد متابعيها
عل���ى �إن�س���تغرام  2.8ملي���ون متابع .وجاء مقتل فار����س بعد يومني من مقتل نا�ش���طة حقوق
الإن�سان العراقية �سعاد العلي يف �إطالق للر�صا�ص يف الب�رصة.
وك�ش���فت قا�س���م ،التي يتابعها على �إن�ستغرام  2.7مليون �شخ�ص ،وهي تبكي يف فيديو
ن�رشته ال�سبت �أنها تلقت ر�سائل ن�صية عن �أن دورها �آت ،وذلك بعد مقتل فار�س.
وقالت �إن الن�س���اء الالتي ا�ش���تهرن يف الع���راق يواجهن “الذبح مثل الدجاج” وو�ص���فت
فار�س ب�أنها “�شهيدة”.

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

12:14

درجة احلرارة العظمى  39م وال�ص���غرى  29م.
الرطوبة الن�سبية العظمى  % 80وال�صغرى .% 15

38º 21º

38º 32º

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

10:44
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درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة
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ملكة جمال العراق ال�سابقة:
تلقيت تهديدات بالقتل

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

�سكان بغداد يتجاوزون  8ماليني ن�سمة
�أعل���ن اجلهاز املركزي العراقي للإح�ص���اء �أم�س الإثنني �أن عدد �س���كان بغداد قد جتاوز الـ 8
ماليني ن�سمة ،و�أن �إجمايل عدد �سكان البالد جتاوز الـ  38مليون ن�سمة حتى تاريخ �إعداد الإح�صاء
العام اجلاري .وورد يف بيان عن املركز املذكور �أن “عدد �سكان العراق بلغ  38مليونا و� 124ألفا
و 182ن�سمة ح�سب الإ�سقاطات ال�سكانية للعام .”2018
و�أ�ض���اف البيان �أن “بغداد �ش���كلت �أعلى املحافظات يف عدد ال�س���كان ،حيث بلغوا  8ماليني
و� 126ألفا و 755ن�س���مة وبن�س���بة قدرها  % 21من جمموع �س���كان املحافظات” .و�أ�ش���ار �إلى �أن
“حمافظة نينوى احتلت املرتبة الثانية بعد بغداد من حيث عدد ال�سكان وبن�سبة �سكانية تبلغ 10
 %من جمموع �سكان املحافظات ،تليها حمافظة الب�رصة بن�سبة  ،% 8فيما احتلت حمافظة املثنى
الأقل عددا بال�سكان املركز الرابع ،حيث بلغ �سكانها � 814ألفا و 371ن�سمة وبن�سبة .”% 2

•ريا�ضيات فريق اجلمباز الإيقاعي الإيطايل خالل حفل بطولة العامل للجمباز الإيقاعي يف مدينة �صوفيا ،بلغاريا.

م�صر تعلن ك�شفا
�أثريا جديدا
�أعلنت م���ص�ر� ،أم�س االثنني ،ك�ش����فا �أثريا
جدي����دا يف جنوب القاه����رة ،بعدما جنحت بعثة
ت�ش����يكية للتنقي����ب يف الك�ش����ف ع����ن مق��ب�رة
�ض����خمة م����ن احلجر اجل��ي�ري والط����وب اللنب.
وكانت البعثة تنقب ع����ن الآثار يف منطقة �أبو
�صري �ش����مال منطقة �سقارة عندما عرثت على
املق��ب�رة ،التي تعود لعه����د امللكني �أو�رس رع،
ونف����ر �إر كارع من الأ�رسة الفرعونية اخلام�س����ة.
وق����ال الأم��ي�ن الع����ام للمجل�س الأعل����ى للآثار
م�ص����طفى وزيري� ،إن �صاحب املقربة “كا اير
ا�س” ،كان يحم���ل �ألقابا عدة يف ع�رص الأ�رسة
اخلام�س���ة ،منها امل�رشف على �أعمال امللك،
و�إن البعث���ة وج���دت بع����ض النقو����ش على
جدران املقربة.

“نوبل يف الطب” لأمريكي وياباين طورا عالجً ا لل�سرطان
ذهب���ت جائزة نوبل يف الط���ب هذا العام
جليم����س �ألي�س���ون م���ن جامع���ة تك�س���ا�س،
وتا�س���كو هوجنو من جامع���ة كيوتو اليابانية
لتطويرهم���ا عالجً ���ا ملر����ض ال�رسط���ان� ،إذ
اكت�شف �ألي�سون بروتينا يعمل مبثابة مكابح
عل���ى جه���از املناع���ة ،وتو�ص���ل �إل���ى �إمكان

ا�س���تخدام مثل ه���ذه املكابح و�إط�ل�اق خاليا
مناعية ملهاجمة الأورام ،و�صور هذا املفهوم
�إلى نهج جدي���د ميكن االعتماد عليه يف عالج
مر�ض���ى ال�رسطان� .أما الياب���اين هوجنو ،فقد
اكت�ش���ف “بروتين���ا عل���ى اخلالي���ا املناعية،
وك�ش���ف �أنه يعمل �أي�ض���ا عل���ى هيئة مكابح،

ولكن مع �آلية عمل خمتلفة .و�أثبتت العالجات
التي ت�س���تند �إلى اكت�شافه �أنها فعالة ب�شكل
الف���ت يف مكافحة ال�رسطان” .ومت الإعالن عن
اجلائ���زة وقيمته���ا  9ماليني كرون���ة (1.01
مليون دوالر) الإثنني ،من جانب جمعية نوبل
التابعة ملعهد كارولين�سكا ال�سويدي.

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018

�أرغفة �صمون
حم�شوة باملخدرات
�أحبط���ت ال�س���لطات الأردني���ة حماول���ة
تهريب حبوب خمدرة بعدما خزن �شخ�ص���ان
كمية كبرية منها يف �أرغفة �صمون ،ونقلوها
داخ���ل �إح���دى مركب���ات ال�ش���حن؛ متهي���دا
لتهريبها للخارج .وقال التلفزيون الر�سمي
على توي�ت�ر �أم����س الإثنني“ :متكن���ت �إدارة
مكافحة املخدرات من �إحباط حماولة تهريب
حب���وب خم���درة عن طري���ق قيام �شخ�ص�ي�ن
بتخزي���ن كمي���ة كبرية من احلب���وب املخدرة
داخ���ل �إح���دى مركب���ات ال�ش���حن؛ متهي���دا
لتهريبها للخارج” .و�ض���بطت �إدارة مكافحة
املخدرات املركب���ة ،وبداخلها � 260ألف حبة
خمدرة ،كما �ألقت القب�ض على ال�شخ�صني.

وفاة �آخر عمالقة الغناء الفرن�سي
ت�������ويف امل���غ���ن���ي
ال���ف���رن�������س���ي ����ش���ارل
�أزنافور� ،أم�س االثنني،
ع���ن ع��م��ر  94ع��ام��ا،
ح�سبما نقلت و�سائل
�إع��ل��ام ف��رن�����س��ي��ة عن
متحدث با�سمه .وولد
�أزن����اف����ور ال����ذي يعد
�آخ����ر ع��م��ال��ق��ة ال��غ��ن��اء
الفرن�سي يف باري�س
لأب و�أم �أرمينيني وا�سمه عند امليالد �شاهنور
فاريناج �أزنافوريان .وباع �أزنافور �أكرث من 100
مليون �أ�سطوانة يف  80دول��ة وك��ث�يرا م��ا كان
يو�صف بفرانك �سيناترا فرن�سا.
وبد�أ �أزنافور الغناء بعمر التا�سعة ،وابت�سم
احلظ له عندما �سمعته املغنية �إديث بياف يغني

ورتبت لت�أخذه معها
يف جوالتها الغنائية
يف فرن�سا وال��والي��ات
امل�����ت�����ح�����دة .وب������رز
�أزن���اف���ور يف الأغ����اين
الرومان�سية ،وكتب
�أك�ث�ر م��ن �أل���ف �أغنية
وكذلك �ألف م�رسحيات
م��و���س��ي��ق��ي��ة .وق���دم
�أزنافور �أكرث من 100
�ألبوم ،ومثل يف �أفالم ال�ستينات ،وكان يغني �أكرث
من  5لغات عاملية وهي الفرن�سية والرو�سية
والإجنليزية والأرمنية والإيطالية والإ�سبانية ،مما
�أك�سبه �شهرة عاملية .وح�صلت �أغنيته “”She
على املرتبة الأول��ى لأعلى مبيعات يف اململكة
املتحدة يف ال�سبعينات.

لوحة لفنان �صيني بـ  65مليون دوالر

ناهز  100عام
ويرف�ض “التقاعد”
ال يزال حمام يف والية كونيكتيكت ميار�س
عمله رغم بلوغه �س���ن  ،99حيث يعمل مورتون
كات����س حمامي���ا خا�ص���ا يف حمكم���ة هارتفورد
العليا ،ويعمل على �أ�سا�س تعاقدي مع الدولة.
و�أ�صبح كات�س حماميا العام  1951بعد �أن
خدم يف اجلي�ش خالل احل���رب العاملية الثانية.
وحالي���ا يرتافع يف الدعاوى ال�ص���غرية ،ويقدم
خدمات قانوني���ة جمانية يف الق�ض���ايا املدنية
عل���ى م�س���توى الوالي���ة ،وم�س���اعدات قانونية
جمانية للمحاربني القدامى الآخرين.
ويق���وم بجمي���ع �أعمال���ه �شخ�ص���يا وع�ب�ر
الهاتف ،بدال من ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر.

باع مزاد �س���وثبي يف هونغ كونغ لوحة ثالثية للفنان ال�ص���يني الطليعي ،ت�ش���او ووت�ش���ي
( )2013 - 1920مقاب���ل  65.2ملي���ون دوالر .وقال ناطق با�س���م اجلهة املنظم���ة للمزاد �إن
لوحة الفنان الت�ش���كيلي ت�ش���او ووت�شي ،حطمت رقما قيا�س���يا من بني الفنانني الت�شكيليني
الآ�سيويني ،و�أ�ضاف �أن اللوحة بال ت�سمية ،و�أبدعت يف “يونيو � -أكتوبر  ،”1985وكانت وقتها
تزيّن واجهة املجمع التجاري “ ”Raffles Cityيف �سنغافورة.
و�أ�ش���ار الناطق �إلى �أن مزاد �س���وثبي طرح اللوحة �أوال ب�س���عر  45مليون دوالر ،ثم ارتفع
ال�سعر حتى  65مليون دوالر ،ومل يذكر الناطق ا�سم م�شرتي اللوحة.
وتظهر اللوحة منظرا طبيعيا باللونني الربتقايل والبنف�س���جي متا�ش���يا مع روح املدر�سة
الغربي���ة التجريدية ،وا�س���تخدم الفنان عنا�رص املدر�س���ة الكال�س���يكية ال�رشقية .و�أ�ص���بح هذا
املزيج بني النمطني الغربي وال�رشقي عالمة مميزة للفنان ال�صيني.

عبدالنبي ال�شعلة
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