البحرين تخاطب وكاالت الت�صنيف
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الثالثاء

علي الفردان من املنامة

 24صفحة  200 -فلس

يومية سياسية شاملة

ك�ش���ف حمافظ م��ص�رف البحرين املرك���زي ر�شيد
املعراج عن �أن امل�رصف بد�أ خماطبة وكاالت الت�صنيف
االئتماين العاملية؛ من �أجل مراجعة الت�صنيف املمنوح
للمملك���ة� ،إثر الإعالن عن برنامج الدعم اخلليجي الذي
قدمته ال�س���عودية والإمارات والكوي���ت �إلى البحرين،
والبالغة قيمته  10مليارات دوالر .من جهة �أخرى ،قال
املع���راج �إن �رضيبة القيمة امل�ضاف���ة لن تفر�ض على
توري���د اخلدمات امل�رصفية بح�سب ما ورد يف القانون.
ج���اء ذلك على هام����ش “امللتقى احل���واري املفتوح”
الذي نظمته جمعية م�صارف البحرين �أم�س.
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تقدير املوقف الأخوي للأ�شقاء يف ال�سعودية والإمارات والكويت� ...سمو رئي�س الوزراء يوجه:

تنفيذ “التوازن املايل” ومتطلباته
يجب �صرف م�ستحقات املقاولني وال�شركات يف �أوقاتها

املنام���ة  -بنا :برعاي���ة كرمية من لدن عاهل
البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليفة ،ينطلق “مهرجان الأه���رام الثقايف” الذي
تنظم���ه م�ؤ�س�س���ة الأه���رام ال�صحافي���ة امل�رصي���ة
بالتعاون مع وزارة �ش�ؤون الإعالم اليوم (الثالثاء)
وملدة � 3أيام حت���ت �شعار “م�رص العروبة وبحرين
الوف���اء ...ح�ضارت���ان وم�ص�ي�ر م�ش�ت�رك” ،مبق���ر
جامعة البحرين.
و�أكد وزير �ش�ؤون الإعالم رئي�س جمل�س �أمناء
معهد البحرين للتنمي���ة ال�سيا�سية علي الرميحي
ترحي���ب مملكة البحرين واعتزازها مب�شاركة نخبة
من ال�شخ�صي���ات الإعالمي���ة والثقافية والفكرية
والقانوني���ة والدبلوما�سي���ة امل�رصي���ة والعربي���ة
الب���ارزة يف ه���ذا املهرج���ان الإعالم���ي والثق���ايف
الأخ���وي الذي تنظمه �أع���رق امل�ؤ�س�سات
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ال�صحافية امل�رصية بالتعاون مع الوزارة.

•جاللة امللك

جتديد تعيني اجلالهمة رئي�سا لـ “املهن ال�صحية”

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء

املنام���ة  -بن���ا :وج���ه رئي����س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة
جمي���ع ال���وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومي���ة بااللتزام
وتنفيذ برنامج التوازن املايل ومتطلباته.
ورحب جمل�س الوزراء وقدّر � مّأيا تقدير املوقف

العاهل يرعى مهرجان الأهرام الثقايف اليوم

الأخ���وي للأ�شق���اء يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية
ودول���ة الإم���ارات العربية املتحدة ودول���ة الكويت
بالتوقيع على الرتتيب���ات الإطارية للتعاون املايل
ب�ي�ن حكوماتهم وحكومة مملك���ة البحرين .جاء ذلك
ل���دى تر�ؤ�س �صاحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء

صحيفة البالد تنشر قائمة وزارة المالية
للسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
أكتوبر ٢٠١٨

“ ”$تن�شر قائمة ال�سلع املعفاة من ال�ضريبة

اجلل�سة االعتيادية الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء بق�رص
الق�ضيبي���ة �صب���اح �أم����س .ووج���ه �سموه ال���وزارات
وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة �إل���ى املتابع���ة امل�ستمرة
ل�ضم���ان ��ص�رف م�ستحق���ات املقاول�ي�ن
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وال�رشكات دائما يف �أوقاتها املقررة.

املنام���ة  -بن���ا� :ص���در ع���ن عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليفة
مر�س���وم رقم ( )46ل�سن���ة  2018بتجديد تعيني
رئي����س تنفيذي للهيئة الوطني���ة لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية.
وجاء يف املادة الأولى من املر�سوم �أنه يجدد

تعيني م���رمي اجلالهم���ة رئي�سا تنفيذي���ا للهيئة
الوطني���ة لتنظي���م امله���ن واخلدم���ات ال�صحية،
وذلك ملدة � 3سنوات.
كم���ا ورد يف امل���ادة الثاني���ة �أنه عل���ى وزير
ال�صحة تنفيذ هذا املر�سوم ،ويعمل به من تاريخ
�صدوره ،وين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

لتحقيق ر�ؤى وتطلعات جاللة امللك� ...سمو ويل العهد:

جميعنا نعمل معا �ضمن “فريق البحرين”

•�سمو ويل العهد :نعمل معًا لتجاوز التحديات و�إجناز امل�ستحيل

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
•قائمة وزارة املالية لل�سلع املعفاة من ال�رضيبة �شملت � 97سلعة �أ�سا�سية

وزير املالية :تطبيق ال�ضريبة بالتدرج مع بع�ض امل�ؤ�س�سات
فتح بـاب التقـدم للتقاعـد االختيـاري بـدءً ا مـن الـيـوم
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ن��ش�ر ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن
حم���د �آل خليف���ة ع�ب�ر �شب���كات التوا�ص���ل
االجتماعي قائ�ًل�اً “كل جندي يحمي حدودنا
ومكت�سباتن���ا الوطني���ة ،كل �رشط���ي ي�صون

�أمنن���ا وا�ستقرارن���ا ،كل موظ���ف وموظف���ة
مب�ؤ�س�س���ات القط���اع الع���ام واخلا����ص،
جميعهم �ضم���ن فريق البحري���ن ،وبتكاتف
اجلميع نعمل معًا لتج���اوز التحديات و�إجناز
امل�ستحي���ل ،حتقيقًا ل���ر�ؤى وتطلعات قائد
م�سريتنا �سيدي الوالد جاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه”.
ون�رشت هذه التغريدة على ح�ساب �أخبار

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

�سم���وه يف “االن�ستغ���رام” ،وحمل���ت و�سمً���ا
حم���ل� :شكرًا_�سمو_الأمري_حممد_عل���ى_
الإ�ش���ادة ،يف �إ�ش���ارة �شك���ر وتقدي���ر ل���ويل
العه���د ال�سع���ودي �صاحب ال�سم���و امللكي
الأم�ي�ر حممد ب���ن �سلم���ان �آل �سع���ود على
�إ�شادة �سموه لفري���ق البحرين االقت�صادي
و�إجنازات���ه .كما متت �إ�ضافة و�سم #فريق_
البحرين.
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بالدنا

جاللة امللك يهنئ رئي�س �أوغندا بذكرى اال�ستقالل
املنام���ة  -بن���ا :بع���ث عاه���ل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة برقية تهنئة �إلى رئي�س جمهورية
�أوغن���دا يوي���ري كاجوت���ا مو�س���يفيني؛

مبنا�س���بة ذكرى ا�س���تقالل بالده� ،أعرب
جاللت���ه فيها عن �أطيب تهانيه ومتنياته
ل���ه موف���ور ال�ص���حة وال�س���عادة به���ذه
املنا�سبة الوطنية.

local@albiladpress.com

ر ًّدا على التهنئة باليوم الوطني لل�سعودية

جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء يتلقيان �شكر خادم احلرمني

 ...وجاللته يتلقى �شكر رئي�س بوركينا فا�سو
املنام���ة  -بن���ا :تلقى عاه���ل البالد
�ص���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى
�آل خليفة برقية �ش���كر جوابية من رئي�س
بوركين���ا فا�س���و روك م���ارك كريتي���ان
كابوري؛ وذل���ك ردًّا عل���ى برقية جاللته
املهنئ���ة ل���ه مبنا�س���بة العي���د الوطن���ي

لبالده.
و�أع���رب رئي����س بوركينا فا�س���و عن
جزيل �ش���كره وتقديره ل�ص���احب اجلاللة
ملك البالد ،متمنيا جلاللته موفور ال�صحة
وال�س���عادة ول�ش���عب مملك���ة البحري���ن
املزيد من التقدم واالزدهار.

الأمرية �سبيكة تهنئ الها�شمي بجائزة التميز للأعمال
الرف���اع  -املجل����س الأعل���ى للمر�أة:
بعثت رئي�س���ة املجل����س الأعل���ى للمر�أة
�ص���احبة ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة
بن���ت �إبراهي���م �آل خليف���ة برقي���ة تهنئة
�إل���ى نائب الرئي����س التنفيذي ملجموعة
بتلك���و ،وع�ض���و املجل�س الأعل���ى للمر�أة
منى الها�ش���مي؛ مبنا�س���بة منحها جائزة
التميّ���ز يف الأعم���ال للع���ام  ،2018خالل
“منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي” ،الذي
�أقيم برعاية وزير الت�س���امح يف الإمارات
�ص���احب ال�سمو ال�ش���يخ نهيان مبارك �آل
نهيان.
و�أعرب���ت قرين���ة عاه���ل الب�ل�اد عن
خال����ص تهانيه���ا ملنا�س���بة تك���رمي
الها�ش���مي رفي���ع امل�س���توى؛ تقدي���را ً
جلهوده���ا املتمي���زة يف جم���ال عمله���ا
�ض���من ع���دد م���ن ال�شخ�ص���يات امل�ؤثرة
على امل�س���توى الدويل يف جمال القيادة،
واالبت���كار ،والتخطي���ط اال�س�ت�راتيجي

•الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم

امل�ؤث���ر لتحقيق م�س���تويات متقدمة من
الإجناز ل�ص���ياغة م�ستقبل م�رشق للأجيال
القادمة ،متمنية لها ولكل امر�أة بحرينية
دوام التقدم وال�س���داد ليدوم �س���عيها،
بعون اهلل تعالى ،يف �س���بيل رخاء الوطن
ورفعة �ش�أنه.

حممد بن مبارك يطلع على �أن�شطة “هواوي”

املنام���ة  -بن���ا :ا�س���تقبل نائب
رئي����س جمل����س ال���وزراء ،رئي����س
اللجن���ة العلي���ا لتقني���ة املعلومات
واالت�ص���االت �س���مو ال�ش���يخ حمم���د
بن مب���ارك �آل خليف���ة مبكتبه بق�رص
الق�ض���يبية نائ���ب رئي����س جمموعة
ه���واوي للتكنولوجيا مارك زيومان،
ال���ذي �أطل���ع �س���موه عل���ى �أن�ش���طة
جمموعة �رشكات هواوي ور�ؤيتها عن
عمليته���ا امل�س���تقبلية يف اململكة،
وا�س���تعدادها للتع���اون مع احلكومة
ك�رشي���ك �أ�سا�س���ي يف جم���ال تقني���ة
املعلوم���ات واالت�ص���االت ،م�ش���يدًا

مب���ا حتقق���ه البحرين م���ن تطور يف
ه���ذا القط���اع امله���م .م���ن جانب���ه،
�أكد �س���مو ال�ش���يخ حممد ب���ن مبارك
حر�ص البحرين على اال�س���تفادة من
اخل�ب�رات والتجارب الت���ي متتلكها
ال��ش�ركات الكربى لتطوي���ر خدمات
االت�ص���االت ملا فيه خري املواطنني
واملقيمني وتعزي���ز الثقة يف مكانة
اململك���ة كوجه���ة ا�س���تثمارية يف
خمتلف القطاعات.
ح��ض�ر اللقاء الرئي����س التنفيذي
لهيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة
الإلكرتونية حممد القائد.

يودع ال�سفري الت�شيكي
خالد بن عبداهلل ّ

•جاللة امللك

املنام���ة  -بنا :تلقى عاهل البالد �ص���احب
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة
برقية �ش���كر جوابية من عاهل اململكة العربية
ال�س���عودية ال�ش���قيقة �أخي���ه خ���ادم احلرم�ي�ن
ال�رشيف�ي�ن املل���ك �س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز �آل
�س���عود ،ردًّا عل���ى برقي���ة جاللت���ه املهنئ���ة له
�ّب� خ����ادم
مبنا�س���بة الي���وم الوطن���ي لبالده.وع� رّ
احلرم��ي�ن ال�رشيف��ي�ن يف الربقية عن خال�ص �ش����كره
وتقديره جلاللة امللك على م�شاعره الأخوية النبيلة،
متمنيًّا جلاللته موفور ال�ص����حة وال�س����عادة وململكة
البحرين املزيد من التقدم واالزدهار.

•�سمو رئي�س الوزراء

•خادم احلرمني ال�رشيفني

وتلقى رئي�س الوزراء �ص����احب ال�س����مو امللكي
الأم��ي�ر خليفة ب����ن �س����لمان �أل خليفة برقية �ش����كر
جوابي����ة م����ن عاه����ل اململك����ة العربي����ة ال�س����عودية
ال�ش����قيقة �أخي����ه خ����ادم احلرمني ال�رشيف��ي�ن امللك
�س����لمان بن عبدالعزي����ز �آل �س����عود ،ردًّا على برقية
�س����موه املهنئة له مبنا�س����بة اليوم الوطني لبالده،
ع��ب�ر خ����ادم احلرم��ي�ن ال�رشيف��ي�ن فيها ع����ن عميق
�ش����كره وتقديره ل�س����مو رئي�س الوزراء على م�شاعر
�س����موه الأخوية الطيبة ،متمنيًّا ل�سموه وافر ال�صحة
وال�س����عادة وململك����ة البحري����ن مزي����دًا م����ن التطور
والنمو.

كما تلقى رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم��ي�ر خليفة ب����ن �س����لمان �آل خليفة برقية �ش����كر
جوابي����ة من ويل العهد نائ����ب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع باململكة العربية ال�س����عودية ال�شقيقة
�أخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب����ن عبدالعزي����ز �آل �س����عود ،ردًّا على برقية �س����موه
املهنئة له مبنا�س����بة اليوم الوطني لبالده� ،ضمّنها
�س����موه خال�ص �شكره وتقديره ل�سمو رئي�س الوزراء
على م�ش����اعر �س����موه الأخوية ،متمنيًّا ل�سموه موفور
ال�صحة وال�س����عادة وململكة البحرين اطراد التقدم
والرقي.

الأول من نوعه على م�ستوى العامل وبرعاية العاهل ...نا�رص بن حمد:

البحرين تطلق املهرجان ال�شبابي لأهداف التنمية

املنامة  -بنا :برعاية كرمية من لدن عاهل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة تنظم
وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة ،املهرجان ال�شبابي
العاملي الأول لأهداف التنمية امل�ستدامة خالل �شهر
�أكتوب���ر اجل���اري والذي يعت�ب�ر من �أه���م الفعاليات
ال�شبابية على م�ستوى العامل.
و�س���تكون مملك���ة البحرين مرة �أخ���رى يف دائرة
الأ�ض���واء العاملية كونها تنظ���م املهرجان الأول من
نوعه على م�ستوى العامل ،لي�ؤكد هذا املهرجان اجتاه
مملك���ة البحرين لتكون حم���ورا مهما من �أجل حتقيق
�أه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة وليوا�ص���ل املهرجان
م�س�ي�رة مبادرات البحرين نح���و الأهداف الأممية بعد
�أن اطلقت جائ���زة امللك حمد لتمكني ال�ش���باب نحو
حتقي���ق �أه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة ،والتي تعبرت
الأول���ى من نوعها على م�س���توى العامل ،وافتتاح �أول
مرك���ز يف العامل لتحقيق �أهداف التنمية امل�س���تدمة،
وهو املركز العلمي البحريني.
وتتمح���ور فكرة املهرج���ان العاملي نحو تقدمي
حزم���ة كب�ي�رة من الربام���ج؛ من �أجل ن��ش�ر الوعي بني
ال�شباب ب�أهمية �أهداف التنمية امل�ستدامة ،وذلك من
خالل جمموع���ة كبرية من الفعاليات والأن�ش���طة؛ من
�أجل التغيري نحو الأف�ض���ل ،ولتحقي���ق هذه الأهداف
حر�ص���ت البحري���ن عل���ى �إ��ش�راك العديد من �ش���باب
اململك���ة والعامل يف ه���ذا املهرجان ملا ميتلكونه من
ق���درات وطاقات هائلة من �ش����أنها حتقيق تطلعات
ال�ش���عوب .وقال ممثل جاللة امللك للأعمال اخلريية
و�ش����ؤون ال�ش���باب ،رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش���باب
والريا�ض���ة ،رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية �س���مو
ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة بهذه املنا�سبة “نبدي
اعتزازنا البالغ والكبري برعاية �صاحب اجلاللة امللك
للمهرج���ان ال�ش���بابي ،وال���ذي جاء �إميانا م���ن جاللته

•�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد

لتبيان الدور الرائد للبحرين على امل�ستوى العاملي،
والتي �سطرت ق�صة جناح يف تعريف العامل بخطواتها
الرائدة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة و�إ�رشاك �شبابها
و�شباب العامل يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
و�إن اهتمام اململكة بهذه الأهداف نابع من االهتمام
املبا��ش�ر من قب���ل عاهل الب�ل�اد والذي جع���ل مملكة
البحرين من ال���دول الرائدة يف جمال حتقيق التنمية
امل�س���تدامة ،وهو ما �أظهر التقرير الطوعي للبحرين
لتنفي���ذ �أه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة� ،إ�ض���افة �إلى
ت�ض���مني احلكوم���ة برنامج عملها �إج���راءات تنفيذية
لأهداف التنمية امل�ستدامة”.
وتاب���ع �س���مو ال�ش���يخ نا�رص ب���ن حمد “�س���تكون
مملكة البحرين من جديد رائدة يف تقدمي املبادرات
ال�ش���بابية لتحقيق �أه���داف التنمية امل�س���تدامة بعد
�أن �أبه���رت العامل ب�إطالق جائ���زة امللك حمد لتمكني
ال�ش���باب نح���و حتقي���ق �أه���داف التنمية امل�س���تدامة
لتتبعه���ا ب�إجناز عاملي فريد من نوع���ه بافتتاح �أول

مركز من نوع���ة لتحقيق �أهداف التنمية امل�س���تدامة
الأم���ر ال���ذي ي�ؤك���د ري���ادة البحرين على امل�س���توى
العامل���ي وتوجهه���ا نحو بناء ال�ش���باب ليك���ون حجر
الأ�سا�س لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة الأممية”.
وتاب���ع “تهت���م مملك���ة البحرين باال�س���تثمار يف
طاقات ال�ش���باب للإنتاج والإبداع ومتكني ال�ش���باب؛
ل���ذا حر�ص���ت على جم���ع �ش���باب الع���امل يف البحرين
ليكون���وا على موعد مع برامج جدي���دة ومبتكرة على
امل�ستوى العاملي ي�ؤكدون من خاللها �أنهم املفتاح
لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف العامل وحر�صهم على
اال�س���تفادة م���ن �إمكاناتهم العظيم���ة يف خلق فر�ص
جديدة ميكن اتباعها ب�ش���كل علمي �صحيح لتحقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،كما �أن املهرجان �سيمثل
واقعا حقيقيا ل�سماع �ص���وت ال�شباب وفتح الأبواب
�أمامهم؛ للم�ش���اركة يف �ص���نع القرار خ�صو�ص���ا فيما
يتعلق بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة”.
و�أ�شار �سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد �إلى �أن مفهوم
التنمية امل�ستدامة ال ي�ستهدف فقط تلبية احتياجات
احلا�رض ،بل يعتني �أي�ض���ا باالحتياجات امل�ستقبلية؛
لذا حر�ص���نا على �إ�رشاك ال�ش���باب للت�أكيد من �رضورة
�أن يتبنى �شباب العامل خطة العام  2030يف بلدانهم
ل�ضمان جناحها وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
وبني �سموه “�إن املهرجان �سي�سعى الى حتقيق
جمل���ة من الأه���داف من بينه���ا تعريف �أك�ب�ر �رشيحة
ممكن���ة من ال�ش���باب وجميع فئ���ات املجتمع ب�أهداف
التنمية امل�ستدامة وت�شجيع ال�شباب؛ من �أجل العمل
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة وتعريف ال�شباب
م���ن جميع �أنح���اء العامل بجه���ود ومب���ادرات البحرين
يف حتقي���ق �أه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة والتعريف
بالعدي���د من العاملني وامل�س���اهمني م���ن �أجل هذه
الأهداف”.

ممنوحة من جاللة امللك

�أو�سمة تقديرية ل�ضباط مبجموعة الواجب

املنام����ة  -بن����ا :ا�س����تقبل نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ خالد بن
عبد اهلل �آل خليفة� ،سفري اجلمهورية
الت�ش����يكية املعتم����د ل����دى اململك����ة
املقيم يف الريا�ض يريي �س��ل�افيك،،
وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.
وخالل اال�س����تقبال� ،أعرب ال�شيخ
خالد بن عبد اهلل عن �شكره ل�سالفيك
عل����ى اجلهود التي بذلها طوال فرتة
عمل����ه ك�س����فري لب��ل�اده ل����دى مملكة

البحري����ن ،وما نتج عنه����ا من توطيد
العالق����ات ب��ي�ن البلدي����ن يف خمتلف
املج����االت ،متمنيًّا لل�س����فري التوفيق
والنجاح يف مهام عمله الدبلوما�س����ي
التي �ستوكل �إليه.
م����ن جانب����ه� ،أعرب �س��ل�افيك عن
تقديره ململكة البحرين على ما لقيه
من تعاون طوال فرتة عمله �ساهم يف
تعزيز العمل الثنائي امل�ش��ت�رك بني
البلدين.

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

املنام���ة  -بنا� :أقيم بقوة دفاع البحرين �ص���باح
�أم����س حف���ل تك���رمي جمموع���ة الواج���ب للمدفعي���ة
امللكية ،امل�ش���اركة �ض���من قوات التحال���ف العربي
بقيادة القوات امل�سلحة باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة لدعم ال�رشعية يف اجلمهورية اليمنية ،وذلك
بح�ضور اللواء الركن عبداهلل ح�سن النعيمي.
وخ�ل�ال االحتفال قدّم قائد الوحدة كلمة �ش���كر
فيه���ا امل�س����ؤولني بالقي���ادة العام���ة لق���وة دف���اع
البحري���ن وعل���ى ر�أ�س���هم القائ���د العام لق���وة دفاع
البحرين امل�ش�ي�ر الركن ال�ش���يخ خليفة ب���ن �أحمد �آل
خليفة على الدعم امل�ستمر الذي تلقاه كافة الأ�سلحة
والوحدات امل�ش���اركة يف قوات الواجب التابعة لقوة
دفاع البحرين.
بعده���ا ،قام املفت�ش العام بت�س���ليم الأو�س���مة
التقديري���ة التي منحها عاهل البالد �ص���احب اجلاللة
املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ،لعد ٍد من �ض���باط
و�ض���باط �ص���ف و�أفراد املجموعات امل�ش���اركة بقوة
الواج���ب التابعة لقوة دف���اع البحري���ن ،تقديرًا لهم

•قوة الدفاع حتتفل بتكرمي جمموعة الواجب للمدفعية امللكية

على جهودهم الوطنية املخل�ص���ة ،ودورهم البطويل
الكب�ي�ر يف وقوفه���م �إلى جان���ب الأ�ش���قاء يف الدفاع

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

ع���ن احلق ،وم���ا يتحلون ب���ه من روح معنوي���ة عالية،
واحرتافية ،وان�ضباط لأداء ر�سالتهم ال�سامية.

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

بالدنا

local@albiladpress.com

3

الثالثاء  9أكتوبر 2018
 29محرم 1440
العدد 3647

ال�سعودية والإمارات والكويت قدمت منوذجا لالرتباط الأخوي احلقيقي� ...سمو رئي�س الوزراء يوجه:

تنفيذ “التوازن املايل” ومتطلباته لتعزيز اال�ستدامة املالية

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء

املتابعــ���ة امل�س���تمــرة ل�ض���مــان �ص���ــرف م�س���تحقات املقاول�ي�ن وال��ش�ركات يف �أوقاته���ا
تهنئ���ة ب���ان ك���ي مون لف���وزه بجائ���زة الأم�ي�ر خليف���ة ب���ن �س���لمان للتنميــة امل�س���تدامــة

املنام���ة  -بنا :تر�أ�س رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
اجلل�س���ة االعتيادية الأ�س���بوعية ملجل����س الوزراء
وذل���ك بق��ص�ر الق�ض���يبية �ص���باح �أم����س ،وعقب
اجلل�س���ة �أدلى الأمني العام ملجل����س الوزراء يا�رس
النا�رص بالت�رصيح التايل:
رحب جمل�س الوزراء وقدّر � مّأيا تقدير املوقف
الأخ���وي للأ�ش���قاء يف اململكة العربية ال�س���عودية
ودولة الإمارات العربية املتح���دة ودولة الكويت
بالتوقي���ع عل���ى الرتتيب���ات الإطاري���ة للتع���اون
املايل ب�ي�ن حكوماتهم وحكوم���ة مملكة البحرين،
و�أع���رب املجل�س عن جزيل ال�ش���كر وبالغ التقدير
لدع���م الأ�ش���قاء يف اململك���ة العربية ال�س���عودية
ودولة الإمارات العربية املتح���دة ودولة الكويت
ملواقفهم امل�س���اندة ململك���ة البحرين يف خمتلف
املجاالت ،م�شيدا جمل�س الوزراء باملواقف النبيلة
لقي���ادات ه���ذه ال���دول ال�ش���قيقة الت���ي قدمت
منوذج���ا لالرتباط الأخوي احلقيقي بني الأ�ش���قاء
ي�ؤكد �ص�ل�ابة و�أ�صالة العالقات الأخوية والروابط
التاريخية التي جتمعهم على �أ�س�س وحدة امل�صري
امل�شرتك والإميان املطلق بوحدة الهدف.
ويف هذا ال�ص���دد ،وجه �صاحب ال�سمو امللكي
رئي����س ال���وزراء كاف���ة ال���وزارات وامل�ؤ�س�س���ات
احلكومية بااللتزام وتنفيذ برنامج التوازن املايل
ومتطلباته الرامية �إلى تعزيز اال�س���تدامة املالية
واال�س���تمرار يف رفع م�س���توى اخلدمات احلكومية
مبا يعزز وترية التنمية ال�شاملة ويتوازى مع م�سار
النمو الإيجابي القت�صاد اململكة.
بعد ذلك ،وجه �ص���احب ال�سمو امللكي رئي�س
ال���وزراء ال���وزارات وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة �إلى
املتابع���ة امل�س���تمرة ل�ض���مان �رصف م�س���تحقات
املقاولني وال�رشكات دائما ً يف �أوقاتها املقررة.
ثم نوه جمل�س الوزراء ب�أهمية منتدى البحرين
للحكوم���ة الإلكرتونية  2018وال���ذي عقد برعاية
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء ،رئي�س اللجنة العليا
لتقنية املعلومات واالت�صاالت �سمو ال�شيخ حممد
بن مب���ارك �آل خليفة يف تكري����س تطبيق التعامل
الإلكرتوين وحتديد الأولويات الإ�س�ت�راتيجية مبا
يدعم برنامج عمل احلكومة ،وهن�أ املجل�س اجلهات
احلكومي���ة احلا�ص���لة عل���ى الرتتي���ب املتقدم يف
م�ؤ��ش�ر البحرين للحكومة الإلكرتونية  ،2018وهي
وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،وزارة
الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط العمراين
عن قطاع الأ�شغال ،ووزارة ال�صحة.
بعدها نظ���ر املجل�س املذكرات املدرجة على
جدول �أعماله واتخذ ب�ش�أنها من القرارات ما يلي:
�أوال� :أ�ش���اد جمل�س الوزراء مب�ض���مون الكلمة
التي وجهها �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
خ�ل�ال “منت���دى ر�ؤى البحري���ن  ..ر�ؤى م�ش�ت�ركة
مل�س���تقبل عاملي ناجح” ،منوه���ا املجل�س ب�أهمية
تنظي���م ه���ذا املنتدى ومب���ا متيز به من ح�ض���ور
وم�ش���اركة دولية فاعل���ة ،ورحب جمل����س الوزراء
مبا �أ�س���هم به هذا املنت���دى يف �إبراز جهود مملكة
البحري���ن يف تعزي���ز مفاهي���م ومب���ادئ التع���اون
وال�س�ل�ام والتعاي����ش ،فيم���ا �أكد املجل����س �أهمية

النهو�ض بقطاع الطاقة ال�شم�سية
وزيادة م�ساهمتها لتغطية
اال�ستهالك باملنازل واملن�ش�آت
جلنة وطنية ل�ش�ؤون ومكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
برئا�سة وزير الداخلية
“ر�ؤى البحرين” �أبرز جهود
اململكة يف تعزيز مبادئ
التعاون وال�سالم والتعاي�ش
الكلمتني اللتني وجههما �ص���احب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء �إلى اجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة املعنية بالأمرا�ض غري املعدية ومكافحة
مر�ض ال�سل ،والتي �ألقاهما نيابة عن �سموه وزير
�ش�ؤون جمل�س الوزراء.
ويف �إطار ذي �صلة ،فقد هن�أ املجل�س بان كي
مون الختياره جلائزة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �س���لمان �آل خليفة للتنمية امل�ستدامة،
فيما قدم وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء تقريرا حول
نتائج اجتماع العمل مع �أع�ضاء جلنة احلائزين على
جائزة نوبل لل�س�ل�ام؛ م���ن �أجل الأطف���ال وتوقيع
مذكرة تفاهم بني جلنة جائزة خليفة بن �س���لمان
للتنمية امل�س���تدامة وم�ؤ�س�سة كيال�ش �ساتيارثي
للأطفال.
ثانيا :وافق جمل�س الوزراء على �إ�ضافة مهام
جديدة �إلى اللجنة الوطنية املعنية مبتابعة التزام
مملك���ة البحري���ن بكافة الق���رارات ال�ص���ادرة عن
جمل�س الأمن الدويل لت�شمل كافة املوا�ضيع ذات
ال�ص���لة مبكافحة الإرهاب والتن�س���يق مع اجلهات
املعنية بالبحري���ن لتنفيذها على �أن ترفع اللجنة

تقريرا دوريا يت�ضمن تو�صياتها ملجل�س الوزراء
التخاذ قراره ب�ش�أنها ،وقد قرر املجل�س املوافقة
عل���ى م��ش�روع ق���رار به���ذا اخل�ص���و�ص يف �ض���وء
العر����ض الذي قدمه نائب رئي����س جمل�س الوزراء
رئي�س اللجنة الوزارية لل�ش����ؤون القانونية ووزير
اخلارجية.
ثالث���ا :واف���ق املجل����س عل���ى م��ش�روع قانون
بتعدي���ل بع����ض �أح���كام قان���ون امل���واد املخدرة
وامل�ؤث���رات العقلي���ة ،وق���رر املجل����س اتخ���اذ
الإجراءات الد�ستورية والقانونية الالزمة لذلك يف
�ضوء تو�صية اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون القانونية،
والتي عر�ضها نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،رئي�س
اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش����ؤون القانوني���ة ،ومن �أهم
م���ا يت�ض���منه التعديل ال�س���ماح لبع����ض اجلهات
اخلدمي���ة الت���ي تدخل ال�س�ل�ائف يف جم���ال عملها
با�سترياد وت�صدير ونقل هذه املواد حتت �إ�رشاف
وزارة ال�ص���حة ،كما تن�ش�أ وفق التعديل �أعاله جلنة
ت�سمى اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون ومكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية برئا�سة وزير الداخلية.
رابع���ا :تابع جمل�س ال���وزراء من خالل التقرير

•يا�رس النا�رص

ال���ذي قدمه وزير �ش����ؤون الكهرب���اء واملاء كفاءة
�ش���بكات الكهرباء واملاء �إنتاجا ونقال وتوزيعا يف
فرتة ال�صيف بف�ضل اجلاهزية واال�ستعداد املبكر
الذي جعل النتائج تظهر حت�س���نا ملحوظا انعك�س
يف انخفا�ض متو�س���ط عدد االنقطاعات بن�سبة 72
 %وانخفا����ض فرتة االنقطاع بن�س���بة  % 87عند

مقارنته���ا مب�س���توياتها خالل ال�س���نوات اخلم�س
املا�ض���ية ،وفيم���ا رح���ب املجل�س به���ذه النتائج
ون���وه باجله���ود املبذول���ة لتحقيقها م���ن الوزير
وهيئ���ة الكهرباء واملاء ،فقد �أكد �أهمية امل�ض���ي
قدما يف النهو�ض بقطاع الطاقة ال�شم�سية وزيادة
م�ساهمتها لتغطية اال�س���تهالك اخلا�ص باملنازل
واملن�ش����آت خا�صة يف �ض���وء املعطيات الإيجابية
الت���ي �أظهرها ا�س���تخدامه يف عدد من امل�ش���اريع
التجريبية.
خام�س���ا� :أح���ال جمل����س ال���وزراء �إل���ى اللجنة
الوزاري���ة لل�ش����ؤون القانونية م�رشوع قرار ب�ش����أن
ر�سوم ا�ستخراج �ص���ور م�صدقة من بيانات �سجل
الإفال����س واملعلوم���ات املقي���دة يف قائم���ة �أمناء
التفلي�سة ،والذي ت�ضمنته املذكرة املرفوعة من
وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف هذا
اخل�صو�ص.
�ساد�س���ا :اطل���ع جمل����س الوزراء عل���ى تقرير
عر�ض���ه وزي���ر الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين ت�ض���من �إح�ص���ائية ب�أه���م
الق���رارات والتو�ص���يات التي اتخذته���ا املجال�س
البلدية يف ال���دورة الرابعة  2018 - 2014والتي
بلغ جمموعها  1481قرارا وتو�صية متت املوافقة
عل���ى  632منه���ا واالعرتا����ض عل���ى  276ق���رارا
وتو�ص���ية ،فيما �أعيد ما ن�سبته  % 38منها ملزيد
من الدرا�س���ة ،وقد بلغت امل�رصوفات الت�شغيلية
للمجال����س البلدية و�أمانة العا�ص���مة خالل الدورة
البلدية الرابعة نحو  7ماليني دينار.
�س���ابعا� :أحال املجل����س �إلى اللجن���ة الوزارية
لل�ش����ؤون القانوني���ة مذك���رة تفاهم ب�ي�ن حكومة
مملك���ة البحري���ن وحكوم���ة جمهوري���ة الهند حول
التع���اون يف ا�ستك�ش���اف وا�س���تخدام الف�ض���اء
اخلارج���ي للأغرا�ض ال�س���لمية ،والتي ت�ض���منتها
املذك���رة املرفوع���ة له���ذا الغر����ض م���ن وزي���ر
املوا�صالت واالت�صاالت.
ثامنا� :أحال جمل�س الوزراء �إلى اللجنة الوزارية
لل�ش����ؤون القانوني���ة م�رشوع قرار ب�إعادة ت�ش���كيل
اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�ص املناعي
املكت�س���ب (الأي���دز) ال���ذي ت�ض���منته املذك���رة
املرفوعة لهذا الغر�ض من وزيرة ال�صحة.
تا�س���عا� :أح���ال جمل����س ال���وزراء �إل���ى اللجنة
الوزاري���ة لل�ش����ؤون القانوني���ة م��ش�روع مر�س���وم
بالرتخي����ص يف تعدي���ل عقد الت�أ�س���ي�س والنظام
الأ�سا�س���ي ل�رشك���ة بور�ص���ة البحري���ن املرف���ق
باملذك���رة املرفوع���ة له���ذا الغر����ض م���ن وزي���ر
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
عا�رشا� :أحال جمل�س الوزراء �إلى جمل�س النواب
م��ش�روع قانون متت �ص���ياغته يف �ض���وء االقرتاح
بقان���ون املقدم من جمل�س النواب بتعديل بع�ض
�أح���كام قان���ون العقوب���ات ال�ص���ادر باملر�س���وم
بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976م�شفوعا مبذكرة
بر�أي احلكومة حوله ،فيما �أعاد املجل�س �إلى اللجنة
الوزارية لل�ش�ؤون القانونية م�رشوع قانون ب�إ�ضافة
فق���رة جديدة برق���م (ج) �إل���ى امل���ادة ( )32من
قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون
رقم ( )36ل�سنة .2012
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مواكبة لتطلعات “اجلنوبية” والأهايل

�سمو ال�شيخ خليفة بن علي يقف على �آخر م�ستجدات امل�شاريع
ت�أكيد �أهمية تنفيذ  14م�رشوعا �ضمن امل�رشوعات اخلدمية
ع���وايل  -املحافظة اجلنوبي���ة� :أكد حمافظ
اجلنوبية �سمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة
�آل خليف���ة �أهمي���ة تنفيذ الـ  14م�رشوعا �ض���من
امل�ش���اريع التنموي���ة واخلدمي���ة� ،إ�ض���افة �إلى
تطوير اخلدم���ات واملرافق احليوية يف �س���بيل
تنفيذها يف املراحل القادمة ،والتي من �ش�أنها
مواكبة احتياجات ومتطلبات الأهايل واملنطقة
من تلك امل�شاريع يف نطاق املحافظة اجلنوبية.
جاء ذلك لدى تر�ؤ�س �س���مو حمافظ اجلنوبية اجتماع
التن�س���يق والتع���اون م���ع اجلهات احلكومي���ة ،حيث
اطلع �س���موه على عر�ض تو�ض���يحي ملتابعة م�شاريع

املحافظة ،من حيث �أهم املراكز ال�شبابية ،واملرافق
ال�ص���حية العام���ة� ،إ�ض���افة �إلى امل�ش���اريع اخلا�ص���ة
بتطوير احلدائق واملرافق العامة.
من جانبه� ،أكد احل�ض���ور ال���دور واملتابعة التي
يقوم بها �س���مو حمافظ اجلنوبي���ة للجهات؛ من �أجل
التن�س���يق والتعاون امل�شرتكة ومتابعة حتقيق ذلك
عل���ى �أر�ض الواقع بال�ش���كل ال���ذي يواكب تطلعات
املحافظة اجلنوبية امل�ستقبلية يف هذا اجلانب.
ح��ض�ر االجتم���اع ممثل���ون ع���ن وزارة الأ�ش���غال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ،ووزارة
ال�شباب والريا�ضة ،وبلدية اجلنوبية.

تكرمي مدير ي�ستقبل طالبه عند بوابة املدر�سة يوم ًيا

مدينة عي�سى  -وزارة الرتبية والتعليم:
ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي
مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�س���ى مدير
مدر�س���ة ال�ش���يخ عبداهلل بن عي�سى �آل خليفة
الثانوي���ة ال�ص���ناعية للبن�ي�ن جم���دي بكري،
حيث ق���ام الوزي���ر بتكرمي���ه جله���وده التي
يبذله���ا يوميا �س���وا ًء م���ن خالل وج���وده �أمام
بوابة املدر�س���ة منذ ال�ص���باح ملتابعة ح�ضور
الطلبة ،وكذلك قيامه �شخ�صيا بالتوا�صل مع
�أولياء �أمور الطلبة كلما دعت احلاجة �إلى ذلك

للت�أكد من ح�ض���ور �أبنائهم ،والقيام بالعديد
من الإجراءات؛ ل�ض���مان ع���دم انقطاع الطلبة
عن االنتظ���ام يف الي���وم الدرا�س���ي ،مما كان
ل���ه �أطيب الأث���ر يف التزام الطلبة باحل�ض���ور،
�إ�ض���اف ًة �إلى ما حققته املدر�سة من تطور يف
البيئة املدر�سية عرب عدد من امل�شاريع ،ومن
ذلك تنفيذ م�رشوع حمالت التنظيف بالتعاون
مع �أع�ض���اء الهيئت�ي�ن الإداري���ة والتعليمية
والطلبة لتعزيز قيم التطوع واملحافظة على
البيئة.

حر�ص بحريني لبناين على توطيد العالقات
املنام���ة  -بن���ا :ا�س���تقبلت املبع���وث
اخلا����ص للدي���وان امللك���ي الوزيرة �س���مرية
رجب �صباح �أم�س� ،سفري اجلمهورية اللبنانية
ال�صديقة لدى اململكة ميالد منور.
ورحّ ب���ت بال�س���فري معرب���ة ع���ن خال����ص
متنياته���ا ل���ه بالتوفي���ق والنج���اح يف مهمته
الدبلوما�سية باململكة لتعزيز وتنمية عالقات
التعاون املتميزة بني البلدين ،م�ؤكدة حر�ص
البلدي���ن ال�ش���قيقني عل���ى توطي���د وتطوير

هذه العالق���ات مبا يحقق امل�ص���الح العربية
امل�ش�ت�ركة .ب���دوره� ،أعرب ال�س���فري منور عن
�ش���كره وتقديره للمبعوث اخلا����ص للديوان
امللكي على ح�س���ن اال�ستقبال ،م�ؤكدًا حر�صه
و�س���عيه عل���ى تنمية وتطوي���ر العالقات بني
مملكة البحرين واجلمهورية اللبنانية يف كافة
املجاالت.
ومت يف اللق���اء بح���ث املوا�ض���يع ذات
االهتمام امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.

•�سمو حمافظ اجلنوبية مرتئ�سا اجتماع التن�سيق والتعاون مع اجلهات احلكومية

البحرين ت�شارك باملهرجان الوطني ال�سعودي للرتاث والثقافة

�سفرينا لدى الريا�ض :االحرتام ركيزة العالقات

املنام���ة -بنا :ا�س���تقبل وزير احلر����س الوطني
الأم�ي�ر خال���د ب���ن عبدالعزي���ز ب���ن عي���اف ،يف مكتبه
�أم�س� ،س���فري مملكة البحرين ل���دى اململكة العربية
ال�سعودية ال�شيخ حمود بن عبداهلل �آل خليفة.
وخالل اللقاء� ،أكد ال�ش���يخ حم���ود بن عبداهلل �آل
خليفة عم���ق العالقات الأخوية الرا�س���خة التي تربط
بني مملك���ة البحري���ن واململكة العربية ال�س���عودية
ال�ش���قيقة والت���ي ت�س���تند �إلى �أ�س����س م���ن االحرتام
والتن�س���يق امل�ش�ت�رك على الأ�ص���عدة كافة ،م�شيدًا
بتع���اون احلر����س الوطن���ي ال�س���عودي يف مهرج���ان
الرتاث والثقافة اجلنادرية.
كم���ا بح���ث اجلانبان ،م�ش���اركة مملك���ة البحرين
يف املهرج���ان الوطن���ي لل�ت�راث والثقاف���ة الثال���ث

•وزير احلر�س الوطني ال�سعودي م�ستقبال �سفري البحرين لدى الريا�ض

والثالث�ي�ن وذل���ك يف �إط���ار �أوا��ص�ر الأخ���وة واملحبة
التي تتج�س���د بني مملكة البحرين واململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة يف هذه املنا�سبة.

�سفري اخلرطوم اطلع على م�شاريع وبرامج “العمل”

ح�رض اال�ستقبال رئي�س اجلهاز الع�سكري الفريق
حمم���د ب���ن خال���د الناه����ض ،ووكي���ل وزارة احلر�س
الوطني علي العنقري.

تعزيز التعاون مع ال�سودان بالتنمية الب�رشية

مدين���ة عي�س���ى  -وزارة العم���ل والتنمية
االجتماعي���ة :التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة
االجتماعية جميل حميدان �أم�س يف مكتبه �سفري
جمهورية ال�س���ودان ال�ش���قيقة ل���دى اململكة
�إبراهيم احل�سن ،حيث بحث معه تطوير التعاون
يف املج���االت التنموي���ة والعمالي���ة.ويف اللقاء،
�أك���د حمي���دان عمق العالق���ات الثنائي���ة التي
تربط بني البحرين وال�س���ودان ال�ش���قيق ،كما
اطلع ال�س���فري على م�ستجدات م�شاريع وبرامج
عم���ل ال���وزارة ،الفتا �إلى اجله���ود املبذولة يف
جمال التنمية الب�رشية وتنفيذ برامج التوظيف
وتطوير �أنظمة �س���وق العم���ل ،وتعزيز احلماية
االجتماعي���ة ،داعيا �إلى تعزي���ز التعاون الفني
ب�ي�ن اجلانبني خدمة لربامج التنمية الب�رشية يف
البلدين ال�شقيقني.
م���ن جانب���ه� ،أ�ش���اد ال�س���فري ال�س���وداين
مب�س���توى العالق���ات التي تربط بل���ده مبملكة
البحري���ن ،الفتا �إلى ما حتظى ب���ه اململكة من
مكانة دولية بارزة بف�ضل ما ت�شهده من تطور
على خمتلف الأ�صعدة ،مبديا رغبة حكومة بالده
يف زيادة التعاون يف املجاالت كافة ،خ�صو�صا
ال�ش�ؤون العمالية والتنمية االجتماعية.

“ال�صحة تطلق” حملة
“اطمئنان” للتوعية
ب�رسطان الثدي
املنام���ة  -وزارة ال�ص���حة :بتوجيهات من
وزيرة ال�صحة رئي�سة اللجنة الوطنية للأمرا�ض
املزمن���ة غري ال�س���ارية فائقة ال�ص���الح تطلق
وزارة ال�ص���حة حملة اطمئنان للتوعية ب�رسطان
الثدي خالل �ش���هر �أكتوبر اجلاري وملدة ثالثة
�أ�ش���هر.ويف ت�رصيح للوكيل امل�ساعد لل�صحة
العام���ة م���رمي الهاج���ري� ،أك���دت �أن احلملة
ت�أت���ي �ض���من م��ش�روع “نهت���م” للوقاية من
�أنواع ال�رسطان املختلفة ،وهو �أحد م�ش���اريع
�إدارة تعزيز ال�ص���حة التي ته���دف لتحقيق
الهدف الإ�س�ت�راتيجي الأول لوزارة ال�ص���حة
“احلفاظ على �صحة ال�سكان من خالل تعزيز
ال�ص���حة والوقاية من الأمرا�ض املزمنة غري
ال�سارية”.
ونوه���ت الهاج���ري ب����أن ه���ذه احلمل���ة
ت�ستهدف الفتيات والن�ساء من عمر � 18سنة
يف جميع �أنحاء البحرين ،و�ستت�ضمن العديد
من الفعالي���ات التي �س���تقام بالتعاون مع
اجلهات احلكومية واخلا�صة والأهلية.

•وزير العمل ملتقيا ال�سفري ال�سوداين
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االنتهاء من تعوي�ض �أ�صحاب العقارات املحاذية للطريق ...وزير الأ�شغال:

البدء بتطوير �شارع �سار لرفع طاقته اال�ستيعابية
املنامة  -وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطي���ط العم���راين� :أعل���ن وزي���ر الأ�ش���غال
و�ش����ؤون البلديات والتخطيط العمراين عن بدء
تنفيذ �أعمال تطوير �ش���ارع �سار املمتد من بعد
ال���دوار الكائن على �ش���ارع البدي���ع �إلى تقاطع
�ش���ارع �سار و�ش���ارع  ،35حيث يبلغ طول اجلزء
الذي �سيتم تطويره نحوا  14كيلومرتا طوليا.
وق���ال الوزي���ر �إن الوزارة ت�س���عى من خالل
امل��ش�روع الذي يعد م���ن الط���رق احليوية التي
تخدم �أهايل املنطقة ال�شمالية عموما ومنطقتي
�سار واجلنبية خ�صو�صا ،حيث ت�شهدا نه�ضة يف
التطور العمراين واال�ستثماري.
وب�ي�ن الوزير �أن امل��ش�روع التطويري مدرج
�ض���من برنام���ج عم���ل احلكومة لتطوير �ش���بكة
الط���رق الرئي�س���ة يف اململك���ة ،والت���ي تهدف
لتح�سني احلركة املرورية ورفع م�ستوى ال�سالمة
املروري���ة عليه���ا ،م�ش���يدا باملتابع���ة احلثيثة
م���ن جانب رئي����س املجل����س البل���دي للمنطقة
ال�ش���مالية حمم���د بوحم���ود ،وممث���ل الدائ���رة
اخلام�س���ة �أحم���د الكوهج���ي لتنفي���ذ امل��ش�روع.
و�أ�ش���ار الوزير �إل���ى �أن امل�رشوع �سي�س���اهم بعد
االنتهاء من تنفي���ذه يف تنظيم حركة املركبات
وامل�ش���اة وزيادة الطاقة اال�س���تيعابية لل�شارع
بنحو ال�ض���عف ،حيث �سي�س���توعب �ش���ارع �سار
 4000مركبة يف ال�ساعة ،ومن املتوقع ان يقلل
زم���ن االنتظار للمركبات بن�س���بة % 60؛ نتيجة
للم�سارات الإ�ض���افية واجلزر الفا�صلة وتطوير
التقاطعات.
و�أ�ض���اف “يبل���غ متو�س���ط حج���م احلرك���ة
املروري���ة احلالي���ة على ال�ش���ارع تبل���غ � 30ألف

حدود ملكية عدد من العقارات اخلا�ص���ة ،حيث
مت �إ�ص���دار  12ق���رار ا�س���تمالك ،ومت االنته���اء
م���ن التعوي�ض عنها ك�إج���راءات متهيدية للبدء
بتنفيذ امل�رشوع ،كما تب�ي�ن وجود تعديات بناء
خ���ارج حدود ملكية بع�ض م�ل�اك العقارات على
حرم ال�ش���ارع ،والوزارة ب�ص���دد تن�س���يق اجلهة
املعنية مع مالكها.
يذك���ر �أن امل�رشوع متت تر�س���يته من جانب
جمل����س املناق�ص���ات واملزاي���دات عل���ى �رشكة
جالل العايل و�أوالده بكلفة مليونني و� 850ألفا
و 975دينارا.

م�ؤكدة متانة التعاون الثقايف ...مي بنت حممد:

بناء ج�سور التوا�صل بني البحرين واليابان

املنامة  -هيئة البحري���ن للثقافة والآثار:
ا�س���تقبلت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة
والآثار ال�ش���يخة م���ي بنت حمم���د �آل خليفة يف
مكتبه���ا �أم����س� ،س���فري الياب���ان ل���دى مملكة
البحرين كيو�شي �أ�ساكو ،حيثُ تبادل الطرفان
�س���بل تعزيز التعاون لتحقيق م�شاريع ثقافية
م�شرتكة.
و�أ�ش���ادت ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة
باحل�ضور الياباين احل�ضاري يف احلراك الثقايف
البحريني ،م�ؤكدة �أهمية بناء ج�س���ور التوا�صل
الإن�س���اين مبا يخت�رص امل�س���افات بني البلدين.
و�أ�ش���ارت �إلى متانة التعاون الثقايف البحريني
الياب���اين ،معرب���ة ع���ن �آمالها ب����أن يت���وّج هذا
التعاون بت�شييد املقر الدائم للمركز الإقليمي
العربي للرتاث العاملي قرب م�س���توطنة �سار،
والذي �ص���ممه املعماري الياباين العاملي تداو
�آندو.
كما �أطلع���ت معاليها �س���فري اليابان على
�آخر تط���ورات احلراك الثقايف املحلي ،م�ش�ي�رة
�إلى �أن هيئة الثقافة توا�ص���ل �إجناز م�شاريعها
�ض���من برنام���ج االحتف���اء باملح���رق عا�ص���مة

مب�س���توى العالق���ات الثنائي���ة ب�ي�ن البلدين
ال�ش���قيقني يف املج���االت كاف���ة ،خ�صو�ص���ا
يف قط���اع ال�س���ياحة كون���ه يُع���د �أح���د �أب���رز
الركائ���ز يف �إ�س�ت�راتيجية الهيئ���ة الرئي�س���ة
لتنمي���ة االقت�ص���اد الوطن���ي� ،إ�ض���افة �إل���ى
حتقيق الأهداف امل�ش�ت�ركة من خالل اعتماد
املب���ادرات ال�س���ياحية الت���ي تع���ود بالنف���ع
ل�صالح ك ٍل من البحرين واملغرب.
وم���ن جهت���ه� ،أك���د ال�س���فري املغرب���ي
ا�ستعداده لتعزيز التعاون امل�شرتك ،والعمل
على موا�ص���لة ا�ستك�شاف املبادرات الثنائية
التي تدعم هذا التوجه.

حمافظ العا�صمة :حتفيز القدرات من الأولويات

املنام���ة -بن���ا� :أك���د حمافظ العا�ص���مة
ال�ش���يخ ه�ش���ام بن عبدالرحمن �آل خليفة دور
املحافظ���ة الري���ادي يف حتفي���ز موظفيه���ا
وتنمية قدراتهم واكت�ش���اف ما ميتلكونه من
مهارات خمتلفة �إلى جان���ب تنمية الإبداعات
وتزويده���م باملع���ارف واملعلوم���ات ،بهدف
تعزي���ز امل�ش���اركة الفاعل���ة يف بن���اء نه�ض���ة
الوطن الغايل.
ج���اء ذل���ك ،ل���دى ا�س���تقبال املحاف���ظ
جمموعة م���ن موظفي املحافظة احلا�ص���لني

على ال�ش���هادات العلمية ،حيث �أ�شاد بال�سبل
الواع���دة الت���ي ت�س���خرها احلكومة الر�ش���يدة
لأبنائه���ا من فئة ال�ش���باب �ض���من �أولوياتها
لدع���م الكف���اءات البحريني���ة النعكا�س ذلك
على نيله���م �أعلى الدرج���ات العلمية وجوائز
االمتياز.
وثمّن املب���ادرات التي تطلقها احلكومة
لأج���ل حتفي���ز الإب���داع واالبتكار ل���دى عموم
موظفي القطاع احلكومي واالرتقاء مب�ستوى
العمل وت�شجيع الإنتاج.

الهاجري :التربع الإلكرتوين يوفر الأمن املايل

•رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار م�ستقبلة ال�سفري الياباين

الثقاف���ة الإ�س�ل�امية  ،2018والت���ي �س���يكون
�أهمها افتت���اح مركز زوار موقع طري���ق الل�ؤل�ؤ
امل�س���جل على قائمة ال�ت�راث العاملي ملنظمة
اليوني�سكو �أواخر �شهر نوفمرب املقبل .وتعرف
ال�س���فري �أي�ض���ا عل���ى برنام���ج الهيئ���ة للع���ام
 ،2019وال���ذي �س���يكون بعن���وان “من يوبيل
�آخر” احتف���ا ًء باملنجزات احل�ض���ارية املختلفة

ململكة البحرين.
بدوره� ،أ�ش���اد ال�س���فري الياب���اين باحلراك
الثق���ايف البحريني قائال �إن اليابان �ستوا�ص���ل
ح�ضورها يف ن�ش���اط هيئة الثقافة ،حيث تقدّم
�س���فارة اليابان حف�ل� ًا للمو�س���يقى التقليدية
خالل احتفاالت هيئة الثقافة بالأعياد الوطنية
يف دي�سمرب املقبل.

ت�سجيل خمالفات مرورية لركن ال�سيارات على الرمل خارج اجلامعة

�شح “باركات” الكلية يهدد حت�صيل طلبة “بوليتكنيك” الأكادميي
�سيدعلي املحافظة

بات �ش���ح مواقف �س���يارات كلي���ة البحرين
التقني���ة (بوليتكني���ك) ي�ش���كّ ل �أح���د العنا�رص
امل�ؤث���رة �س���لبًا عل���ى التح�ص���يل الأكادمي���ي
للطلب���ة؛ لت�س���ببها يف ت�أخر الطلبة عن ح�ض���ور
املحا�رضات ما يجعلهم عر�ض���ة لتحمل اجلزاءات
القانونية املقررة يف هذا ال�ش�أن.
و�ش���كا طلبة الكلية لـ”الب�ل�اد” جتذّر هذه
امل�شكلة ب�ش���كل �أكرب بعد ارتفاع �أعداد الطلبة
�إل���ى م���ا يق���ارب  4500طالب ،ي�ش���مل طالب
جامعة البحرين وطلبة الكلية ،يف الوقت الذي ال
يتجاوز فيه عدد مواقف ال�س���يارات املخ�ص�صة
لطالب الهيئتني التعليميتني  910مواقف.
ولفت���وا �إل���ى �أن بع����ض الطلبة وم���ن �أجل
جتنب الت�أخر عن ح�ض���ور املحا�رضات ي�ضطرون
للوقوف خارج مبنى اجلامعة بالقرب من مدر�سة
ال�ش���يخ عبداهلل بن عي�سى �آل خليفة ال�صناعية،
مم���ا �أدى �إل���ى منحهم خمالف���ات مرورية لركن
ال�سيارة يف مكان غري م�رصح لهم بالوقوف فيه.
ويف ه���ذا ال�ص���دد ،ط���رح الطلبة ع���ددًا من
احلل���ول متت بع���د م�ش���اورات مع ق�س���م الأمن
واال�ستناد �إلى من�شورات �إدارة النقل والهند�سة
العاملية ،تقدموا بها ل�ل��إدارة التنفيذية ،دون

تعزيز التعاون ال�سياحي مع املغرب

املنام���ة  -هيئ���ة البحري���ن لل�س���ياحة
واملعار����ض :ا�س���تقبل الرئي����س التنفي���ذي
لهيئة البحرين لل�س���ياحة واملعار�ض ال�شيخ
خال���د ب���ن حم���ود �آل خليف���ة مبكتب���ه� ،أم�س،
�سفري اململكة املغربية لدى مملكة البحرين
�أحم���د خطاب���ي� ،إذ مت يف االجتم���اع مناق�ش���ة
�إ�س�ت�راتيجية الهيئ���ة الكائن���ة حت���ت مظل���ة
ت�س���ويق الهوي���ة ال�س���ياحية (بلدن���ا بلدكم)
والرامية الى تطوير القطاع ال�سياحي املحلي
يف ظل ر�ؤية اململكة االقت�صادية .2030
ويف اللق���اء� ،أكد ال�ش���يخ خال���د بن حمود
�آل خليف���ة �أهمي���ة تعزيز التع���اون واالرتقاء

•م�رشوع تطوير �شارع �سار مدرج �ضمن برنامج عمل احلكومة

مركب���ة يف الي���وم يف االجتاهني� .أما يف �س���اعات
ال���ذروة ال�ص���باحية وذروة الظه�ي�رة ،فتبل���غ
الكثافة املرورية قرابة  2000مركبة يف ال�ساعة
لكل اجتاه”.
ومن املتوقع �أن تزيد الطاقة اال�ستيعابية
لل�شارع بعد التطوير لت�صل �إلى  58000مركبة
يف الي���وم ،كم���ا �ستت�ض���اعف يف �س���اعة الذروة
لت�ص���ل �إل���ى  4000مركبة يف االجت���اه الواحد،
كما �سي�س���اهم التطوير يف خف�ض زمن االنتظار
بن�سبة .% 60
ي�ش���ار �إلى �أن امل�رشوع يتداخل مع �أجزاء من
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• 910مواقف �سيارات لـ 4500طالب

�أن يلم�سوا �أي تغري �إيجابي بالن�سبة للم�شكلة.
وت�ضمنت احللول املطروحة من قبل الطلبة
�إعادة تنظيم خطوط املواقف �إلى مائلة لتوفري
عدد �أك�ب�ر م���ن املواقف ،وا�س���تغالل م�س���احة
امللع���ب لتوفري املزيد م���ن املواقف امل�ؤقتة،
والف�صل بني مواقف جامعة البحرين والكلية.
أي�ضا ا�س���تئجار امل�ساحة
و�ش���ملت احللول � ً
الواقعة خل���ف الكلية والتابعة ل���وزارة الرتبية
والتعلي���م ملواق���ف املوظف�ي�ن ،وتخ�ص���ي�ص
مواق���ف املوظف�ي�ن احلالي���ة للطلبة� ،إ�ض���افة

�إلى توفري م�س���احة خارجية وموا�ص�ل�ات خا�صة
عل���ى م���دار ال�س���اعة ب�ي�ن املواق���ف اخلارجية
واحل���رم اجلامع���ي والعك�س .ودعوا �إل���ى �إعادة
توزيع احل�ص����ص الدرا�س���ية مبا ي�ضمن للطلبة
احل�ص���ول على مواقف �ش���اغرة لهم يف مواعيد
ح�ص�ص���هم الدرا�س���ية .ونوّهوا بتعاون الإدارة
العامة للمرور م�ؤخرًا مل�ساهمتهم يف تنظيم خط
ال�س�ي�ر وحتديد �أماكن وقف كافية ال�س���تيعاب
ع���دد الطلبة الكبري ،وم�ؤكدي���ن �رضورة اخلروج
بحلول دائمة ومنا�سبة للم�شكلة.

املنام���ة  -بنا :ا�س���تقبل رئي�س جمل�س
الأوقاف ال�سنية را�شد الهاجري مبكتبه �أحمد
بوهزاع؛ وهو رئي�س اللجنة املنظمة مل�ؤمتر
ومعر����ض الإبداع التقن���ي يف العمل اخلريي
حتت عن���وان “مفاتي���ح الإب���داع الرقمي يف
العم���ل اخل�ي�ري” ،يف الفرتة م���ن 29 – 28
�أكتوب���ر اجلاري� ،إذ �أ�ش���اد الهاج���ري بفكرة
وم�ض���مون و�أهمية امل�ؤمتر من خالل تطوير
العم���ل اخل�ي�ري مبملك���ة البحرين ،خا�ص���ة
ما يتعل���ق بالناحية التقنية التي �أ�ص���بحت
�أ�صالً من �أ�ص���ول �إدارة العمل وتطويره.كما
وافق الهاجري على م�ش���اركة �إدارة الأوقاف
ال�س���نية يف رعاية امل�ؤمتر وتقدمي الدعم له

واال�ستفادة منه.
وو�ضحت الأوقاف ال�س���نية �أن امل�ؤمتر
ي�ش���كل نقل���ة نوعية يف جم���ال اال�س���تثمار
واال�س���تدامة يف العم���ل الإن�س���اين ،ويتطرق
�إل���ى م�س���تقبل متوي���ل الوق���ف م���ن خالل
التكنولوجي���ا ودوره���ا يف النهو�ض بالعمل
اخل�ي�ري ،كم���ا يكرّ����س امل�ؤمت���ر منظوم���ة
الت�ب�رع الإلك�ت�روين ال���ذي يوف���ر الأم���ن
املايل واملراقبة الفعال���ة لأموال التربعات
وحفظها من اال�س���تغالل ال�س���لبي ،وتقوية
مفه���وم مراك���ز االت�ص���ال يف امل�ؤ�س�س���ات
اخلريي���ة ،والت�أث�ي�ر االجتماع���ي وت�س���خريه
للعمل التطوعي ون�رش ثقافته املهمة.

بن دينه يطلع على �إجنازات “�ألبا” يف �إدارة املخلفات

�أعرب الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى
للبيئ���ة حممد بن دين���ه عن �ش���كره وتقديره
مل���ا حققته �رشكة �أملني���وم البحرين “�ألبا” من
�إجن���ازات متقدمة يف جم���ال �إدارة املخلفات،
مثمنا املبادرات التي قامت بها يف هذا ال�ش�أن،
وم�شريا �إلى دعم وم�ساندة املجل�س يف خمتلف
املجاالت البيئية .جاء ذلك خالل ا�ستقبال بن
دينه عددا من امل�س�ؤولني يف �رشكة “�ألبا” من
�أج���ل متابعة مل���ف �إدارة املخلفات يف ال�رشكة.
وخ�ل�ال املقابل���ة ،اطل���ع الرئي����س التنفيذي
للمجل����س الأعل���ى للبيئة على نتائ���ج الزيارة
امليداني���ة الت���ي قام به���ا الوفد الذي �ض���م
امل�س����ؤولني يف “�ألبا” واملجل����س الأعلى �إلى

�أ�س�ت�راليا وتايلن���د؛ لالط�ل�اع ع���ن كثب على
التجارب واخلربات و�آخر ما مت التو�ص���ل �إليه
يف عملي���ة حتوي���ل بقايا خاليا بطانة ال�ص���هر
م���ن مواد خط���رة �إلى م���واد �أولية ل�ص���ناعات
�أخ���رى ،كما مت اطالعه عل���ى اخلطط والربامج
التي تنوي “�ألبا” تنفيذها وب�أحدث التقنيات
من خ�ل�ال اال�س���تفادة م���ن �أب���رز التجارب يف
العامل .و�أ�ش���اد بن دينه بالدع���م الذي يقدمه
رئي�س جمل����س ادارة �رشكة �أملني���وم البحرين
ال�ش���يخ دعيج بن �سلمان �آل خليفة ،والرئي�س
التنفي���ذي لل�رشك���ة تيم م���وري لإجن���از خطة
تطوير �إدارة املخلفات املو�ضوعة بالتن�سيق
مع املجل�س الأعلى للبيئة.
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برعاية كرمية من جاللة امللك

مهرجـان الأهـرام الثقافـي ينطلـق الثالثـاء املقبــل
املهرجان يحمل �شعار “م�رص العروبة وبحرين الوفاء ...ح�ضارتان وم�صري م�شرتك”

املنام���ة  -بن���ا :برعاي���ة كرمية من ل���دن عاهل
الب�ل�اد �ص���احب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى �آل
خليف���ة ،ينطل���ق “مهرج���ان الأهرام الثق���ايف” الذي
تنظم���ه م�ؤ�س�س���ة الأه���رام ال�ص���حافية امل�رصي���ة
بالتعاون مع وزارة �ش����ؤون الإع�ل�ام اليوم (الثالثاء)
ومل���دة � 3أي���ام حتت �ش���عار “م�رص العروب���ة وبحرين
الوفاء ...ح�ض���ارتان وم�صري م�ش�ت�رك” ،وذلك مبقر
جامع���ة البحرين .و�أكد وزير �ش����ؤون الإع�ل�ام رئي�س
جمل�س �أمناء معهد البحرين للتنمية ال�سيا�س���ية علي
الرميحي ترحيب مملكة البحرين واعتزازها مب�شاركة
نخبة من ال�شخ�ص���يات الإعالمية والثقافية والفكرية

والقانونية والدبلوما�س���ية امل�رصية والعربية البارزة
يف ه���ذا املهرج���ان الإعالمي والثق���ايف الأخوي الذي
تنظم���ه �أع���رق امل�ؤ�س�س���ات ال�ص���حافية امل�رصي���ة
بالتعاون مع الوزارة.
و�أو�ض���ح �أن “مهرج���ان الأه���رام الثق���ايف” مب���ا
ي�ش���تمل عليه من ندوات �سيا�سية وفعاليات فكرية
و�أدبي���ة وفنية يعك�س عمق ومتانة العالقات الأخوية
التاريخية البحرينية امل�رصي���ة ،وتقدمها وازدهارها
يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك و�أخيه الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�س���ي ،وحر�ص���هما على تعزيز العمل
العرب���ي امل�ش�ت�رك ملا فيه خ�ي�ر و�ص���الح املنطقة

و�ش���عوبها ،ودع���م �أمنه���ا وا�س���تقرارها وتقدمه���ا
وازدهاره���ا .ويت�ض���من برنام���ج “مهرج���ان الأهرام
الثق���ايف” يف الف�ت�رة م���ن � 9إلى � 11أكتوب���ر اجلاري
العديد من الفعاليات ال�صحفية والثقافية والفنية،
وم���ن بينها :معر�ض للكتاب ي�ض���م �أكرث من � 5آالف
عن���وان كتاب ،ومعر�ض للفن الت�ش���كيلي يحوي 30
لوحة لكبار الفنانني امل�رصيني الذين �أثروا ال�س���احة
الفني���ة امل�رصي���ة والعاملي���ة� ،إل���ى جان���ب معر����ض
امليكروفيلم الأر�شيفي الذي ي�ستعر�ض � 25صفحة
من �أبرز الكتابات والتغطيات املن�ش���ورة يف �صحيفة
الأه���رام ع���ن مملك���ة البحرين ،ه���ذا بالإ�ض���افة �إلى

�أم�سية �شعرية لل�شاعر امل�رصي الكبري جمال بخيت.
كم���ا ي�ش���تمل املهرج���ان عل���ى العدي���د م���ن
الن���دوات ال�سيا�س���ية والفكري���ة التي ت�ب�رز �أهمية
دور الثقاف���ة والإعالم يف توحيد ال�ش���عوب العربية،
والر�ؤية اال�س�ت�راتيجية والأمنية امل�شرتكة ملواجهة
الإرهاب ،و�رضورة جتديد اخلطاب الديني يف مواجهة
الفك���ر املتط���رف ،وغريها من الفعالي���ات الإعالمية
والثقافية حول العالقات الأخوية التاريخية الوثيقة
واملتمي���زة ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة م�رص
العربي���ة ال�ش���قيقة� ،إلى جانب تنظيم زي���ارات لأبرز
املعامل احل�ضارية وال�سياحية الوطنية.

•وزير �ش�ؤون الإعالم

لوري لـ “ :”$توقع ا�ستقطاب  800طبيب متدرب يف العام الأول

“ويل العهد للتدريب والأبحاث” يرى النور مطلع 2019
بدور املالكي من الرفاع

ك�ش����ف رئي�س برنامج التعليم الطبي امل�س����تمر
والتدري����ب باخلدم����ات الطبي����ة امللكي����ة يف ق����وة
دف����اع البحري����ن ،رئي�س وح����دة احل����روق والعمليات
بامل�ست�شفى الع�س����كري ،ا�ست�شاري جراحة التجميل
والرتميم ،املقدم طبيب لوري ،عن �أن موعد افتتاح
�أول مرك����ز للتدري����ب والأبحاث يف مملك����ة البحرين
يف امل�ست�ش����فى الع�س����كري ،وهو “مركز ويل العهد
للتدريب والأبحاث”� ،س����يكون بداي����ة العام املقبل
.2019
و�أ�ش����ار لوري يف ت�رصيحات خا�ص����ة لـ “ البالد”،
�إل����ى �أن مرك����ز ويل العه����د للتدري����ب والأبح����اث”
ال����ذي �أطل����ق علي����ه ا�س����م ويل العهد تيم ًن����ا بجهود

•نايف لوري

�س����موه الكبرية يف دعم التعلي����م والأبحاث يف مملكة
البحري����ن ،وتقدمي فر�����ص تدريبي����ة وبحثية واعدة
للك����وادر الطبي����ة البحرينية ب�ش����كل خا�����ص ،ولكل
املمار�س��ي�ن الطبيني ب�ش����كل عام� -سي�ستقبل �أول
فوج من املتدربني مع افتتاحه �أول العام املقبل.
و�أو�ضح لوري� ،أن املركز �سيقدم برامج تدريبية
وتعليمية وبحثية طبية ،ت�ص����ب يف تطوير اخلدمات
الطبية املقدمة واالرتق����اء بنوعية وجودة اخلدمات
�إلى �أف�ض����ل امل�ستويات املطلوبة ،مردفً ا �أن املركز
�س��ي�ركز على الأبحاث ال�رسيرية ،الت����ي تعد �أهم بند
م����ن بنود تطوير اخلدمات ال�ص����حية العتمادها على
املر�ض����ى واحلاالت املر�ض����ية املنت�رشة يف البحرين،
و�إقامة الدرا�سات والأبحاث عليها للخروج بعالجات
ونتائج للحد من انت�شارها.

وب��ّي�نّ ل����وري �أن مرك����ز ويل العهد �سي�س����تقبل
الأطب����اء واملمار�س��ي�ن الطبيني م����ن البحرين ودول
جمل�س التعاون للخليج العربي ،متوقعًا �أن ي�ستقبل
املركز م����ن � 600إلى  800طبيب وممار�س �ص����حي
يف عامه الأول.
و�أعلن ل����وري �أن التعاون البحريني ال�س����عودي
يف جم����ال التدري����ب الطب����ي م�س����تمر ب��ي�ن ق�س����م
التدريب والتطوير يف م�ست�شفى قوة دفاع البحرين
امل�ست�ش����فى والهيئ����ة ال�س����عودية للتخ�ص�ص����ات
ال�ص����حية ،حيث مت االعرتاف بـ  13برناجمًا تدريبيًّا
يف كاف����ة التخ�ص�ص����ات الطبي����ة م����ن قب����ل الهيئ����ة
ال�س����عودية للتخ�ص�ص����ات ال�ص����حية ،م�ؤكدًا �أن هذا
التع����اون البناء ب��ي�ن البلدين ال�ش����قيقني البحرين
وال�س����عودية هو جت�س����يد ل����روح التع����اون اخلليجي

ب��ي�ن كل الدول يف املجال الطبي والتدريبي ،وي�أتي
ا�ستكماالً للمجهودات املتوا�صلة من ق�سم التدريب
والتطوير يف م�ست�شفى قوة دفاع البحرين.
ب����دوره ،قال رئي�����س برنام����ج التعلي����م الطبي
امل�س����تمر والتدريب باخلدمات الطبي����ة امللكية يف
قوة دفاع البحرين ،رئي�س وحدة احلروق والعمليات
بامل�ست�شفى الع�س����كري ،ا�ست�شاري جراحة التجميل
والرتميم ،املقدم طبيب نايف عبد الرحمن لوري �إن
املركز �سي�س����تقبل الأطباء واملمار�س��ي�ن ال�صحيني
من مملكة البحرين واملنطقة ال�رشقية بال�س����عودية،
و�أبناء دول جمل�س التعاون الراغبني بالتدريب فيه،
و�س����يمثل �إ�ض����افة ونقلة نوعية يف تطوير اخلدمات
الطبي����ة والأبح����اث ال�رسيري����ة والدرا�س����ات مبملك����ة
البحرين.

�أكرث من � 3أ�شهر بانتظار رد “ال�صحة”

 28طبيبا ينا�شدون ا�ستثناءهم من تطبيق “االمتياز” يف البحرين
ليلى مال اهلل

نا�ش���د  28من خريجي الط���ب الب�رشي من
جامعتي � 6أكتوبر وم�رص للعلوم والتكنولوجيا
يف جمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة ،رئي����س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة لإلزام وزارة ال�ص���حة بتمكينهم من
تطبيق �سنة االمتياز يف امل�ست�شفيات التابعة
للوزارة ،و�إعادة النظر يف القرار ب�إلزام الطلبة
املغرتبني با�س���تكمال �س���نة االمتي���از خارج
البحرين.

وق���ال الطلبة لـ “الب�ل�اد” �إنهم ينتظرون
رد وزارة ال�ص���حة الذي ت�أخر �أكرث من � 3أ�شهر
على الرغم من ا�س���تمرارهم مبراجعة الوزارة،
الأمر الذي و�ض���عهم يف و�ضع حرج خا�صة بعد
�إنهاء عالقتهم بجامعاتهم وعودتهم للوطن.
وق���ال خريجو  2018لل�ص���حيفة �إن نظام
االمتي���از يف م��ص�ر يل���زم الطال���ب بالعم���ل يف
تخ�ص����ص واح���د فقط داخ���ل الق�س���م الواحد
مثال تخ�ص�ص القلب يف ق�سم الباطنية بخالف
النظام يف مملكة البحرين التي ي�سمح للطالب
باالنخراط يف  4تخ�ص�صات خمتلفة.

وذكروا �أنه يغيب يف نظام االمتياز يف م�رص
الكث�ي�ر من الأق�س���ام املهمة كق�س���م العظام
وق�س���م الأمرا�ض النف�سية ك�أق�س���ام �إلزامية،
�إ�ض���افة �إل���ى غياب نظام الوح���دات واملراكز
ال�ص���حية مم���ا يعن���ي خ�س���ارة كب�ي�رة للطلبة
الراغب�ي�ن باالنخراط يف هذه التخ�ص�ص���ات يف
امل�ستقبل.
وبين���وا �أن وجود طال���ب االمتياز يف م�رص
�س���يحرمه الكث�ي�ر من املعلوم���ات التي يجب
�أن يكت�س���بها لت�س���اعده على اجتي���از امتحان
معادلة ال�ش���هادة يف البحرين ،وذلك الختالف

النظ���ام التعليمي بني البلدي���ن واملعلومات
التي يتم الرتكيز عليها يف االمتحان.
ولفت���وا �إلى �أن اخت�ل�اف طبيعة الأمرا�ض
ال�س���ائدة الت���ي يت���م الرتكيز عليه���ا يف م�رص
ع���ن البحرين فعلى �س���بيل املثال عدم وجود
مر�ض ال�سكلر يف م�رص.
و�أ�ض���افوا �أن م�ست�ش���فيات م��ص�ر تع���ج
مبر�ضى البلهار�س���يا والتهاب الكبد الوبائي
وه���ذه الأمرا����ض اخلط�ي�رة ق���د تنتق���ل �إلى
الطالب عن طريق الدم ب�سهولة.
وب�ي�ن الطلبة �أن التكالي���ف املالية التي

يج���ب على الطال���ب دفعها يف �س���نة االمتياز
باهظة ،مما يثقل كاهل �أهايل الطلبة ال�س���يما
�أن بع����ض �أولياء الأمور مل يكن يف ح�س���بانهم
ممّا قد يحرم بع�ض الطالب من
�أية �سنة �أخرى َ
القدرة على موا�صلة �سنة االمتياز.
ونا�ش���د الطلب���ة �س���مو رئي����س ال���وزراء
التدخ���ل ال�س���تثنائهم يف التدري���ب العمل���ي
�أ�س���وة بخريجي الق�رص العيني دفعة 2017-
 2018وكذلك دفع���ة  2017جامعة زيجيانق
يف ال�صني.

العلوي :ال�رشاكة املجتمعية تدعم برامج وخطط “ال�صحة”

� 18ألفا �سجلوا الختيار طبيـب العائلـة فـي �أ�سبوعيـن

اجلفري  -وزارة ال�ص���حة :نظمت وزارة ال�ص���حة
لق���اء لتكرمي اجله���ات املتعاونة يف تنفي���ذ برنامج
“اخ�ت�ر طبيب���ك” يف طرح���ه التجريب���ي مبرك���ز عايل
ال�صحي منت�صف مار�س  2018والذي يهدف لزيادة
الر�ض���ا عن اخلدمة املقدمة بوجود طبيب خم�ص�ص
ل���كل عائلة ،وذل���ك حتت رعاي���ة الوكيل امل�س���اعد
للرعاية ال�صحية الأولية منال العلوي.
و�أقي���م لقاء بهذه املنا�س���بة يف مبن���ى الوزارة،
و�ألق���ت منال العلوي كلمة �أعربت فيها عن �ش���كرها
للجمعيات املتعاونة ممثل���ة يف جمعية عايل اخلريية
االجتماعي���ة وجمعية �إ�س���كان ع���ايل اخلريية وجمعية
�إ�س���كان ب���وري اخلريي���ة عل���ى تعاونه���ا م���ع �إدارة
مرك���ز عايل ال�ص���حي يف بث الوعي ل���دى املواطنني
التابعي�ي�ن ملركز عايل ال�ص���حي ب�أهمية الت�س���جيل
الختي���ار طبيب العائل���ة يف طرح���ه التجريبي والذي
تكل���ل بالنجاح بف�ض���ل دعمهم وم�س���اندتهم خلطط
وبرام���ج وزارة ال�ص���حة وحتقي���ق مب���د�أ ال�رشاك���ة
املجتمعي���ة مبملك���ة البحري���ن .و�أكدت العل���وي �أن
ثم���ار جناح التجرب���ة �س���اهم يف �إط�ل�اق برنامج �أخرت
طبي���ب عائلتك يف  5مراكز �ص���حية وه���ي مركز بنك

•جانب من االجتماع

البحرين الوطني ال�صحي بعراد ومركز البالد القدمي
ال�صحي ومركز مدينة عي�سى ال�صحي ومركز الكويت
ال�ص���حي ومرك���ز �أحم���د على كان���و ال�ص���حي ،وذلك
كمرحل���ة ثانية م���ن الربنام���ج والذي بد�أ الت�س���جيل
الختيار طبيب العائلة يف منت�ص���ف �س���بتمرب 2018

من خ�ل�ال املوقع الإلك�ت�روين لوزارة ال�ص���حة �أومن
خالل مكتب اال�ستقبال باملراكز ال�صحية وقد و�صل
عدد الأف���راد الذين قاموا بالت�س���جيل � 18,190ألف
مواط���ن يف �أ�س���بوعني من فتح باب الت�س���جيل وهذا
يدل على تعاون وتكاتف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

يف دعم م�ش���اريع وبرامج وزارة ال�ص���حة .و�أ�ض���افت
�أن الت�س���جيل الختيار طبيب العائلة �سي�س���تمر حتى
نهاي���ة �أكتوبر اجلاري .كما �أ�ش���ارت �إل���ى �أن املرحلة
الثانية من امل�رشوع �شهدت م�شاركات بارزة للعديد
م���ن اجلمعي���ات اخلريي���ة والتعاونية ومنه���ا جمعية

النوي���درات اخلريية ،جمعية العك���ر اخلريية ،جمعية
املعامري اخلريية ،جمعية �سند اخلريية ،جمعية مدينة
عي�س���ى التعاوني���ة ،جمعية ج���رداب اخلريية ،جمعية
توبل���ي اخلريي���ة ،جمعية ال�س���هلة اخلريي���ة ،جمعية
�أبوقوة اخلريية ،جمعية املالكية اخلريية االجتماعية،
جمعية دم�س���تان اخلريية ،جمعية ك���رزكان اخلريية،
جمعية الهمل���ة الثقافية اخلريية االجتماعية وجمعية
�ص���دد اخلريي���ة بالإ�ض���افة �إلى م����أمت �أن�ص���ار احلق
وم�أمت �أم البنني ومركز �ش���باب �سند ونادي املالكية
وم�س���جد ال�ش���يخ مر�ش���د وجوالة املالكية وم�شاركة
جمموعة كبرية من ن�ش���طاء التوا�ص���ل االجتماعي يف
الدعم الإعالمي للم�رشوع يف خمتلف املناطق واملراكز
ال�ص���حية املختارة يف فرتة الت�سجيل الختيار طبيب
العائلة لكل �أ�رسة.
يذك���ر �أن برنامج اخرت طبيب ي�أتي متا�ش���يا مع
القي���م واملب���ادئ الت���ي و�ض���عتها اخلط���ة الوطنية
لل�ص���حة  2025 - 2016والتي �أقرها جمل�س الوزراء
العام املا�ض���ي ،به���دف تطوير الهيكل امل�ؤ�س�س���ي
ال�صحي ليمتاز بالتناف�سية واجلودة العالية.

بالدنا

local@albiladpress.com
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“املالية” ت�صدر قائمة بال�سلع املعفاة من “القيمة امل�ضافة” و“ ”$تن�رشها:

الأفوكادو والزبيب وال�سفرجل والكرز واخلوخ والتوت والعنب خا�ضعة لل�رضيبة
ا���س��ت��ث��ن��اء ق����راب����ة ��� 97س��ل��ع��ة �أ����س���ا����س���ي���ة م����ن ال����ضري��ب��ة

“ال�شورى” ميرر ال�رضيبة والتعديل الد�ستوري

م���ن ب�ي�ن ال�����س��ل��ع امل��ع��ف��اة �أن�����واع م���ن الأ����س���م���اك امل��ع��روف��ة
النق���رور وامليد وال�ص���ايف والكنع���د والهامور وال�ش���عري معفاة
قائمة وزارة
البالد تنشر
البطاط�س والثوم واخل�س صحيفة
الماليةبال �رضيبة
والبطيخ
والربتقال
والبقدون�س

احلليب طويل الأج���ل

للسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
أكتوبر ٢٠١٨
�سعتها ع��ن ل�تر معفى
بعبوة ال تزيد

را�شد الغائب

تن��ش�ر “البالد” قائمة وزارة املالية لل�س���لع
املعفاة من �رضيبة القيمة امل�ض���افة ،وتعتربها
ال���وزارة �س���لعًا �أ�سا�س���ية ،وت�ص���ل لقرابة 97
�سلعة.
و�أبرز ال�س���لع غري املعفاة –ح�سب القائمة
الت���ي ح�ص���لت عليها “الب�ل�اد” -الت���ي كانت
مدرج���ة بالقائم���ة ث���م طلب���ت وزارة املالي���ة
�شطبها :الأفوكادو ،والعنب املجفف (الزبيب)،
والباباي���ا ،وال�س���فرجل ،والك���رز ع���دا احلام�ش
(برونو����س �سريا�س���و�س) ،واخل���وخ م���ن ن���وع
برونو�س بريمي���كا ،والتوت الع���ادي والعليق،
والعنب الأ�سود والأبي�ض والأحمر والك�شم�ش.
�أم���ا م���ن ب�ي�ن ال�س���لع املعف���اة �أن���واع من
الأ�س���ماك املعروف���ة مث���ل النق���رور واملي���د
وال�ص���ايف والكنع���د والهام���ور وال�ش���عري،
والدجاج ،وخ��ض�راوات وفواكه مث���ل البطاط�س
والث���وم واخل����س والبقدون����س ،والربتق���ال،
والبطيخ ،وال�ش���اي الأخ�رض بعبوات ال يزيد وزن
حمتواه���ا عن  3كيلو غرام ،وال�ش���اي الأ�س���ود،
والذبائح الكاملة و�أن�صافها من ف�صيلة الأبقار
الطازج���ة �أو امل�ب�ردة ،و�أغذي���ة الأطف���ال التي
�أ�سا�س���ها اللنب ،واحلليب طوي���ل الأجل بعبوة
ال تزيد �س���عتها عن ل�ت�ر ،والزب���ادي ،والأجبان
الطازجة ،واملياه املعدنية والعادية الطبيعية،
وملح الطعام ،والبي�ض واخلبز العادي.

املنام���ة  -بنا :وافق جمل�س ال�ش���ورى
يف جل�س���ته الأول���ى م���ن دور االنعقاد غري
الع���ادي م���ن الف�ص���ل الت�رشيع���ي الرابع،
والتي عقدت �ص���باح �أم�س برئا�سة رئي�س
املجل�س علي ال�ص���الح على م�رشوع قانون
تعدي���ل امل���ادة ( )91من د�س���تور مملكة
البحرين ،امل�ص���اغ بناء على اقرتاح جمل�س
النواب بالتوافق مع جمل�س ال�ش���ورى� ،إلى
جان���ب موافقة املجل����س على املرا�س���يم
املتعلقة بالتوازن امل���ايل و�رضيبة القيمة

امل�ضافة.
ونظر املجل�س يف تقرير جلنة اخلدمات
ب�ش����أن املر�س���وم بقانون رقم ( )45ل�سنة
 2018ب�ش����أن نظام تقاعد الوزراء ومن يف
حكمهم ،ومكاف�آت تقاعد �أع�ض���اء جمل�سي
ال�ش���ورى والن���واب واملجال����س البلدي���ة،
واملت�ض���من تو�ص���ية اللجن���ة باملوافق���ة
عل���ى املر�س���وم بقانون� ،إذ ق���رر املجل�س
املوافق���ة عل���ى تو�ص���ية اللجن���ة ،ومتت
املوافقة النهائية على املر�سوم بقانون.

“نواب التكميلية” يطالبون بـ “مكرمة تقاعد”
نا�ش���د “نواب التكميلي���ة” جاللة امللك
�أن ينظ���ر بعني الكرم مبكرم���ة للنواب الذي
وقفوا وقفة م�رشفة مع البحرين يف االنتخابات
التكميلي���ة الع���ام  2011بح�ص���ولهم عل���ى
التقاع���د �أ�س���وة ب�أخوتهم النواب ال�س���ابقني
واحلاليني.
كم���ا �أ�ش���اروا �إل���ى ان عدده���م  8ن���واب
فقط ،من الذين �س���اهموا يف الدفع بامل�سرية
الوطني���ة �إل���ى الأم���ام ،واالتقاء به���ا ،بعد �أن
�ض���حوا بالغ���ايل والنفي�س من �أجل ا�س���تمرار
م�رشوع جاللة امللك الإ�صالحي ،و�أن ح�صولهم

عل���ى التقاع���د يوفر لهم لقم���ة عي�ش كرمية
بعد �أن �أ�صبح بع�ضهم ال ميلك قوت يومه.
وثمن ه�ؤالء النواب �إقرار جمل�س النواب
للمر�س���وم بقان���ون  45ل�س���نة  2018ب�ش����أن
نظام تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم ومكاف�آت
تقاع���د �أع�ض���اء جمل�س���ي ال�ش���ورى والنواب
واملجال�س البلدية.
كما �أكدوا �أن ذلك من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف
دعم وا�س���تقرار �صندوق التقاعد للمواطنني
الك���رام من خالل الهيئ���ة العام���ة للت�أمينات
االجتماعية.

•“البالد” تن�رش قائمة وزارة املالية لل�سلع املعفاة من �رضيبة القيمة امل�ضافة

“مالية ال�شورى” توافق على مرا�سيم التوازن و “القيمة امل�ضافة” ...وزير املالية:

تطبيـق ال�رضيبـة بالتدرج مـع بعـ�ض امل�ؤ�ســ�سـات
الق�ضيبية – جمل�س ال�شورى :قدم وزير املالية
ال�ش���يخ �أحمد بن حممد �آل خليف���ة� ،رشحا ً عن الآليات
واخلط���وات التي �س���تقوم بها احلكوم���ة يف املرحلة
املقبلة للو�ص���ول للتوازن امل���ايل والتي تقوم على
زي���ادة الإي���رادات وتقلي���ل امل�رصوف���ات ،وتطبيق
ع���دد من الإج���راءات والتي من بينه���ا �رضيبة القيمة
امل�ض���افة الت���ي تعت�ب�ر مبثاب���ة الت���زام خليجي مت
االتف���اق والتوقيع عليه من اململكة ،كما �ست�ش���كل
دخالً جديداً �ضمن الإيرادات.

ولف���ت الوزير �إلى �أن �ص���ندوق النق���د العربي
�س���يقوم مبتابع���ة �إجراءاتن���ا ملعاجل���ة العج���ز ،فيما
�س���يكون لذلك �أثر �إيجابي لدى البنوك وم�ؤ�س�س���ات
الت�ص���نيف االئتماين ،مبينا ً �أن تطبيق �رضيبة القيمة
امل�ضافة �سيكون مع بداية العام فيما �سيتم التدرج
يف تطبي���ق ال�رضيب���ة مع بع�ض امل�ؤ�س�س���ات ح�س���ب
حجمها ،كما �س���يكون اجلهاز م�س����ؤوالً ع���ن التعامل
مع اجله���ات الأخرى داخ���ل وخارج البحري���ن لتبادل
املعلوم���ات والبيانات املتعلق���ة بال�رضائب وجتنب

االزدواج ال�رضيبي.
وكان���ت جلن���ة ال�ش����ؤون املالية واالقت�ص���ادية
مبجل����س ال�ش���ورى ق���د �أو�ص���ت يف اجتماعه���ا �أم�س
برئا�س���ة خالد امل�س���قطي باملوافقة على املر�سوم
بقان���ون رق���م ( )46ل�س���نة 2018م باملوافقة على
الرتتيب���ات الإطارية للتعاون املايل ب�ش����أن التوازن
امل���ايل للف�ت�رة (2018م –  ،)2022واملر�س���وم
بقانون رقم ( )47ل�س���نة 2018م بالت�ص���ديق على
االتفاقية املوح���دة ل�رضيبة القيمة امل�ض���افة لدول

جمل����س التع���اون ،واملر�س���وم بقان���ون رق���م ()48
ل�س���نة  2018ب�ش����أن �رضيب���ة القيم���ة امل�ض���افة ،مع
�إخط���ار املجل�س ب�إحالت���ه �إلى جلنة ال�ش����ؤون املالية
واالقت�ص���ادية مع �إخطار جلن���ة ال�ش����ؤون الت�رشيعية
والقانوني���ة .ج���اء ذل���ك بعد اجتم���اع جلنة ال�ش����ؤون
املالية واالقت�صادية بح�ضور وزير املالية ،وحمافظ
البنك املركزي ر�شيد املعراج ،ووكيل وزارة �ش�ؤون
ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة ن���ادر امل�ؤيد لبحث
املرا�سيم املذكورة.

•ال�شيخ �أحمد بن حممد

�ضم � 5سنوات اعتبارية ومبلغ نقدي ي�ساوي كلفة �رشاء � 5سنوات افرتا�ضية

فتح باب التقدم للتقاعد بد ًءا من اليوم ولغاية  8نوفمرب
املنام���ة  -بن���ا :تنفيذا لربنام���ج التوازن
امل���ايل ،عق���د دي���وان اخلدم���ة املدني���ة �أم�س
لق���اء تعريفيا مببن���ى وزارة املالي���ة ملديري
امل���وارد الب�رشي���ة ب�ش����أن تفا�ص���يل برنام���ج
التقاعد االختياري ملن يرغب فيه من موظفي
احلكومة ،وال���ذي �أعلنت عنه اللجن���ة الوزارية
لل�ش����ؤون املالي���ة و�ض���بط الإنف���اق لربنامج
التوازن املايل �ض���من حزمة املب���ادرات التي
ي�شملها الربنامج .وقال رئي�س ديوان اخلدمة
املدنية �أحمد الزايد � :إن لقاء اليوم يهدف �إلى
�أن تك���ون جميع اجلهات احلكومية اخلا�ض���عة
لدي���وان اخلدم���ة املدنية ملم���ة بجميع جوانب
برنامج التقاعد االختياري الذي �س���يتم طرحه
مرة واحدة فقط ،وه���و �إحدى مبادرات برنامج
التوازن املايل.
و�أ�ض���اف �أن الربنام���ج الذي �س���يتم فتح
ب���اب التقدم ب���دءا من الي���وم (الثالث���اء) �إلى
تاريخ  8نوفمرب املقبل �أمام موظفي احلكومة
مينحهم الفر�ص���ة لتوظيف خرباتهم يف جمال
ريادة الأعمال والقطاع اخلا�ص للم�س���اهمة يف
النمو االقت�صادي للمملكة عرب منحهم احلوافز
والت�سهيالت للبدء يف م�شاريعهم اخلا�صة.

“اخلدمة” ي�صدر تعليماته ب�ش�أن الربنامج

•ديوان اخلدمة املدنية يقدم عر�ضا تعريفيا عن التقاعد االختياري ملديري املوارد الب�رشية

و�أ�شار �إلى �أن لقاء اليوم ت�ضمن تفا�صيل
الربنام���ج و�رشوط اال�س���تحقاق ،وهي �أن يكون
امل�س���تفيدون منه موظف���ون يف جهة حكومية
خا�ض���عة لدي���وان اخلدم���ة املدني���ة ،و�أال تقل
�س���نوات اخلدمة الفعلية عن � 10سنوات ،و�أال
يكون���وا من �ش���اغلي الوظائ���ف العليا ومن يف
حكمهم ،وعدم عودتهم للخدمة احلكومية.
ولفت �إل���ى �أن الربنامج يقدم بالإ�ض���افة

�إل���ى املعا����ش التقاعدي ع���ددا م���ن احلوافز
تتمثل يف �ض���م � 5س���نوات اعتبارية ل�س���نوات
اخلدمة الفعلية واالفرتا�ضية بح�سب القوانني
والأنظم���ة ،ومبلغ نق���دي ي�س���اوي تكلفة �رشاء
� 5س���نوات افرتا�ض���ية ،وترقية نهاية اخلدمة
للم�س���تحقني ،ومكاف����أة نهاي���ة اخلدم���ة� ،إلى
جان���ب مكاف����آت �أخ���رى بح�س���ب القوان�ي�ن
والأنظمة.

املنامة  -بنا :تنفي���ذًا لربنامج التوازن
املايل� ،أ�ص���در رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
�أحم���د الزايد تعليمات اخلدم���ة املدنية رقم
( )7ل�س���نة  2018ب�ش����أن برنام���ج التقاع���د
االختياري ملوظفي اجلهات احلكومية ،حيث
تهدف ه���ذه التعليمات لتحدي���د الإجراءات
والقواع���د اخلا�ص���ة بربنام���ج التقاع���د
االختي���اري واملط���روح مل���رة واح���دة فقط،
وذل���ك لإعط���اء موظف���ي احلكومة الفر�ص���ة
لدخ���ول جمال ريادة الأعمال وامل�ش���اركة يف
النم���و االقت�ص���ادي من خالل تق���دمي حوافز
مالية للم�ش���اركني يف الربنامج.و�أ�ش���ار الزايد
�إلى �أن الديوان يقوم بالتن�سيق مع الهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي فيما يخ�ص ا�ستكمال �إجراءات
�إنه���اء اخلدم���ة وت�س���وية املكاف�آت واملعا�ش���ات
التقاعدية ،وبتعديل احلد الأق�صى للقوى العاملة
(ال�س���قف الوظيفي) وتعديل اعتمادات ميزانية
نفق���ات القوى العامل���ة (الب���اب الأول) للجهات

احلكومية بح�س���ب تعليمات اخلدمة املدنية رقم
( )5لع���ام 2012م ب�ش����أن �إلغاء الوظيف���ة و�إنهاء
خدمة �شاغلها.
واختت���م رئي����س دي���وان اخلدم���ة املدني���ة
بالتو�ض���يح ب�أن اجله���ات احلكومية وبالتن�س���يق
مع دي���وان اخلدمة املدني���ة ووزارة املالية تقوم
ب��ص�رف املبال���غ النقدي���ة امل�س���تحقة للموظفني
الذين يتق���رّر �إنهاء خدماتهم ،وذلك وفقًا ملا هو
معم���ول به يف هذا ال�ش����أن خالل �ش���هر من تاريخ
�إنه���اء اخلدم���ة ،فيم���ا تق���وم اجله���ات احلكومية
بتق���دمي الإج���راءات يف الأوق���ات املنا�س���بة �إل���ى
ديوان اخلدم���ة املدنية والهيئ���ة العامة للت�أمني
االجتماعي لغر����ض الت�أكد من متابعة ا�س���تكمال
�إجراءات ت�س���وية امل�س���تحقات ومكاف����آت نهاية
اخلدمة و�رصف املعا�ش���ات التقاعدية خالل �ش���هر
من تاريخ �إنهاء اخلدمة ،وذلك ل�ضمان اال�ستقرار
امل���ايل واملعي�ش���ي للموظفني الذين يت���م �إنهاء
خدماتهم.
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بالدنا
�أول حمطة ل�شحن ال�سيارات الكهربائية قريبا ...مريزا:

فجر جديد
إبراهيم النهام
Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

التسمم الغذائي بالمدارس
تابعت باهتمام حادثة الت�س���مم الغذائي ب�إحدى املدار�س اخلا�ص���ة �أخريا ،والذي
حوَّل الإهمال بها ،مق�ص���ف املدر�س���ة ،من من�ض���دة لتزويد الطعام� ،إل���ى ب�ؤرة للأكل
امللوث ،والفا�سد ،والأمرا�ض ،طال ب�رضره الطلبة واملدر�سني على حد �سواء.
و�أق���در عاليا املتابعة اجلادة ،والقوية ،لكل م���ن وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة
ال�ص���حة ،وبقي���ة اجله���ات الأخرى ،والتي با��ش�ر كل فرد وم�س����ؤول بها ،ب����أداء واجبه،
من���ذ الوهلة الأولى من و�ص���ول ال�ش���كاوى ،ودخول املر�ض���ى �أروق���ة �أجنحة الطوارئ
بامل�ست�شفيات.
ونظرا لتزايد من�س���وب ه���ذه الظاهرة ،وخطورة �آثارها عل���ى �أبنائنا الطلبة ،ي�ؤمل
ت�ش���كيل جلنة وزارية بع�ض���وية املعنيني بوزارتي الرتبية والتعليم وال�صحة؛ للقيام
بزيارات مفاجئة للمدار�س اخلا�ص���ة واحلكومية ،والوقوف على �أو�ض���اعها ال�ص���حية؛
منعا حلدوث مثل هذه احلوادث.
بجه���ة �أخ���رى ،ي�ؤكد خرباء ال�ص���حة�� ،ض�رورة تق���دمي الوالدين الأطعمة ال�ص���حية
ل�ل��أوالد قبل ذهابهم املدر�س���ة؛ جتنبا ل��ش�راء الأطعمة اجلاهزة ،وتن���اول الأغذية غري
ال�صاحلة للأكل ،وجتهيز �أخرى لتناولها باملدر�سة ،واحلر�ص على تغليفها بالطريقة
ال�صحيحة؛ حفظا لها من احلرارة والرطوبة.
ويف�ض���ل �أن ي���زود الطفل باملياه م���ن البيت ،وقد يحتاج �أحيان���ا ل�رشب املاء من
املدر�سة ،وعليه فالبد من ال�س�ؤال عن امل�صدر الذي تعتمده املدر�سة للح�صول على
مياه ال�رشب (بالربادات املفتوحة).
ومن واجبات الوالدين �أي�ضا ،الت�أكد وال�س�ؤال عن دورية �صيانة املدر�سة للأجهزة
اخلا�ص���ة بتزويد املياه للطلبة ،ومتابعة حالة املق�صف ،خالل اللقاءات الدورية التي
جتمع الأهل بالإدارة املدر�سية ،فامل�س�ؤولية م�شرتكة هنا ،والوالدان �أول من يتحملها.

خفر ال�سواحل يبد�أ “ال�سالمة البحرية ”4

املنام����ة  -وزارة الداخلي����ة :حتت
رعاية رئي�س الأم����ن العام اللواء طارق
احل�س����ن ،بد�أت قيادة خفر ال�س����واحل،
فعالي����ات التمرين البحري امل�ش��ت�رك
“ال�س��ل�امة البحرية  ”4مب�شاركة �سالح
البحري����ة امللك����ي البحرين����ي ،قي����ادة
طريان ال�رشط����ة ،الإدارة العامة للدفاع
امل����دين ،الإدارة العام����ة للمباح����ث
والأدلة اجلنائية ،الإدارة العامة للإعالم
والثقاف����ة الأمنية ،املكت����ب التنفيذي
للجن����ة الوطني����ة ملواجه����ة الك����وارث
و�إدارة العمليات برئا�سة الأمن العام.
وبه����ذه املنا�س����بة� ،أ�ش����اد قائ����د

خفر ال�س����واحل اللواء رك����ن بحري عالء
�س����يادي باجله����ود الت����ي بذلتها جلنة
الإعداد وال�سيطرة والإدارات امل�شاركة
يف تنظي����م ه����ذا التمرين الذي ي�ش����مل
مرحلتني ،نظرية وعملية ،ويهدف �إلى
رفع م�س����توى التعاون والتن�س����يق بني
الأجه����زة املخت�ص����ة ،وكذل����ك تدريب
القوات امل�شرتكة على تنفيذ عمليات
البح����ث والإنق����اذ ومكافح����ة احلري����ق
والتدري����ب عل����ى �أ�ش����غال اخلرائ����ط
البحري����ة و�إج����راءات ال�س��ل�امة البحرية،
للو�ص����ول �إلى االحرتافي����ة العملياتية
وامليدانية.

حما�رضات لأفراد الدفاع املدين عن �أ�رضار التدخني

املنام���ة  -بنا :تنظ���م الإدارة العامة
للدفاع املدين حاليًّا وبالتعاون مع �إدارة
ال�ش�ؤون ال�صحية واالجتماعية ،حما�رضات
توعوي���ة ملن�س���وبيها ع���ن التدخ�ي�ن
و�أ��ض�راره ،متتد حتى  16نوفمرب املقبل،
تت�ض���من التعريف ب�أ��ض�رار تعاطي التبغ
و�س���بل الإق�ل�اع ،وكذلك فح�ص �ش���امل
جلميع من�س���وبي الإدارة العام���ة للدفاع
امل���دين وقيا����س كمية غاز �أول �أك�س���يد
الكربون يف اجل�س���م ،كما ت�شمل الفعالية
معر�ض���ا توعويًّا للم�شاركني يبني �أ�رضار
ً
التدخني.
ويعت�ب�ر ه���ذه الربنامج الث���اين من

local@albiladpress.com

نوعه ال���ذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع
امل���دين بالتع���اون م���ع �إدارة ال�ش���ئون
ال�ص���حية ،حي���ث يق���دم اال�ست�ش���ارات
التوعوي���ة وال�ص���حية والإر�ش���ادات
الوقائية للمر�ض���ى للإقالع عن التدخني
ومن ثم حتويل احلاالت التي ت�س���تدعي
املتابعة �إلى عيادة ال�شئون ال�صحية.
و�أ�ش���ار مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة
للدف���اع امل���دين �إل���ى �أن مث���ل ه���ذه
املعار����ض ال�ص���حية التوعوي���ة ،تهدف
�إل���ى تعزي���ز ال�ص���حة ل���دى املوظف�ي�ن
املنت�سبني للإدارة وبناء جمتمع خال من
الأمرا�ض واملخاطر.

ال انقطاعات كهربائية يف �صيف 2018
املنام����ة  -بن����ا� :أك����د وزي����ر �ش�����ؤون
الكهرب����اء وامل����اء عبداحل�س��ي�ن م��ي�رزا �أن
مو�سم �ص����يف  2018مل ي�سجل انقطاعات
كهربائي����ة ،م�ؤكدًا �س����عي هيئ����ة الكهرباء
وامل����اء الدائ����م لتح�س��ي�ن ج����ودة اخلدمات
املقدمة للمواطنني واملقيمني.
وقال مريزا يف رده على �أ�س����ئلة لوكالة
�أنب����اء البحري����ن (بن����ا) على هام�����ش م�ؤمتر
ومعر�����ض االبت����كار يف التنقل امل�س����تدام،
�أم�����س “مو�س����م ال�ص����يف هذه ال�س����نة كان
ممتازًا من حيث عدم ت�سجيل �أية انقطاعات
كهربائي����ة .ثم����ة انقطاعات ال ت����كاد تذكر
ولك����ن ع����دد احل�س����ابات البال����غ � 380ألف
ح�س����اب مل ت�ش����هد �سوى ن�س����بة قليلة جدًا،
والعديد من املناطق مل ت�ش����عر ب�أي انقطاع
يف خدمة الكهرباء على الإطالق”.
و�أو�ض����ح �أن اخلط����ة الوطني����ة لرف����ع
كف����اءة وتر�ش����يد ا�س����تهالك الطاق����ة التي
�أعدتها وحدة الطاقة امل�س����تدامة تت�ض����من

•وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء

 22مبادرة لرت�ش����يد ورف����ع كفاءة الطاقة،
�إحداه����ا ترتك����ز عل����ى التحول �إل����ى التنقل
امل�س����تدام وا�س����تبدال اجلازولني والديزل
بالكهرباء يف ت�شغيل املركبات.
وك�ش����ف الوزي����ر ع����ن �أنه �س����يتم قريبا

الإع��ل�ان ع����ن �أول حمط����ة جتريبية ل�ش����حن
ال�س����يارات الكهربائي����ة يف اململك����ة ،وجا ٍر
حتدي����د مواق����ع جدي����دة ملحط����ات �ش����حن
الكهرب����اء بالتن�س����يق مع ع����دد من اجلهات
املعنية.

الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة ...اخلاجة:

�إطالق “م�ؤ�رش البحرين للحكومة الإلكرتونية”

املنام����ة  -احلكوم����ة االلكرتونية :على
غرار الإعالن الذي جرى خالل افتتاح منتدى
البحري����ن ال����دويل للحكوم����ة الإلكرتوني����ة
ح����ول �إط��ل�اق (م�ؤ���ش�ر البحري����ن للحكوم����ة
الإلكرتوني����ة) ،ق����ال القائم ب�أعم����ال نائب
الرئي�����س التنفي����ذي للتح����ول الإلك��ت�روين
بهيئ����ة املعلومات واحلكوم����ة الإلكرتونية
زكري����ا اخلاج����ة �إن �إدراك البحري����ن املبكر
�أهمية تبني التقني����ة احلديثة وريادتها يف
ه����ذا املجال� ،أ�س����فر عن بن����اء م�ؤ�رش وطني
فري����د م����ن نوع����ه والأول عل����ى م�س����توى
املنطقة ي�س����هم يف تطوير الأداء احلكومي
من خ��ل�ال ت�س����هيل االج����راءات ورفع جودة
اخلدمات املقدمة للجمهور.
و�أ�ض����اف اخلاجة �أن امل�ؤ���ش�ر يعمل على
تقييم اجله����ات احلكومية ب�ص����ورة دورية
بن����ا ًء على جملة م����ن املعاي��ي�ر ترتكز على
ن�ض����ج اخلدمات الإلكرتوني����ة املقدمة من
حيث التكامل والتفاعل و�سهولة الإجراءات
و�إتاحته����ا للمعلومات� ،إلى جانب م�س����توى
تبني امل�ؤ�س�سة لتقنية احلو�سبة ال�سحابية
ومدى التزامها بالتطوي����ر التقني والب�رشي
يف ه����ذا اجلانب ،كما يتم قيا�س مدى تبني

•زكريا اخلاجة

امل�ؤ�س�سات لثقافة التخطيط الإ�سرتاتيجي
لتقنية املعلوم����ات ،وجاهزيتها الأمنية يف
جمال �أمن املعلومات بنا ًء على الت�ص����نيف
اخلا�ص بربنامج (ثقة).
و�أ�شار �إلى �أن هذه املبادرة ت�سعى �إلى
تقيي����م اجلهات احلكومية ب�ص����ورة دورية؛
ت�ش����جيعا له����ا لتبني �أف�ض����ل املمار�س����ات
التقني����ة وتطوي����ر الأداء احلكوم����ي ورف����ع
كفاءته����ا مبا ي�س����هم يف خف�����ض النفقات
�إلى جانب حت�س��ي�ن التخطيط الإ�سرتاتيجي

و�إعادة مراجعة وحتديد الأولويات احلكومية
التقنية بنا ًء على التخطيط والتن�سيق بني
اجله����ات احلكومي����ة ،من خ��ل�ال قيا�س �أداء
اخلدمات احلكومية وتر�سيخ ثقافة التميز
فيما بينها.
يذك����ر �أن����ه بن����ا ًء عل����ى التقيي����م الذي
ج����رى حتت �إ���ش�راف اللجن����ة العلي����ا لتقنية
املعلومات واالت�ص����االت؛ لقيا�س م�ستوى
تق����دم املب����ادرات احلكومي����ة الإلكرتونية
ونتائج تنفيذها وم����دى الأثر التي �أحدثته
تلك املبادرات على م�س����توى تطوير الأداء
احلكوم����ي يف اجله����ات اخلدمي����ة ،قام����ت
الهيئة بت�صميم التقييم والذي ارتكز على
مبادئ مب����ادرة كوبيت خم�س����ة (COBIT
 )5املعن����ي بالربط بني النتائ����ج والت�أثري
وفق����ا للأطر املعمول به����ا يف جمال حوكمة
تقنية املعلومات امل�ؤ�س�س����ية و�إدارتها مع
بطاقات الأداء املتوازن لقيا�س ما �أحدثته
م����ن �أثر ،حي����ث �إنه م����ن املقرر �أن تخ�ض����ع
مبادرات  17جهة م�ؤ�س�س����ية ووزارة جلملة
من املعايري قبل �أن يتم ت�ص����نيفها �ضمن
�إطار م�ؤ�رش البحرين للحكومة الإلكرتونية.

معر�ض تقنية املعلومات ي�ستقطب  1500زائر

اختتام فعاليات منتدى احلكومة الإلكرتونية

املنام���ة  -بن���ا :اختتمت �أم����س �أعمال
وجل�سات منتدى البحرين الدويل للحكومة
الإلكرتوني���ة  2018املق���ام يف ن�س���خته
التا�س���عة ،حتت رعاية نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،رئي����س اللجن���ة العلي���ا لتقني���ة
املعلومات واالت�صاالت �سمو ال�شيخ حممد
بن مبارك �آل خليفة ،والذي �شهد م�شاركة
كبرية على مدار يومني.
وبه���ذا ال�ص���دد� ،أكدت رئي����س اللجنة
املنظم���ة للمنت���دى ،القائ���م ب�أعم���ال
مدي���ر �إدارة االت�ص���ال والت�س���ويق بهيئة
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية لولوة
�إبراهي���م ،جن���اح املنت���دى لهذا الع���ام� ،إذ
�ش���هد حف���ل االفتت���اح الر�س���مي ح�ض���ور
�أكرث من � 800شخ�ص���ية م���ن داخل وخارج
البحري���ن ،و�أكرث م���ن  1500زائر ملعر�ض
البحرين لتقنية املعلومات.
وقال���ت �إن منت���دى البحري���ن ال���دويل
للحكوم���ة الإلكرتونية اعتاد على �أن يكون
حمطة للإعالن عن اجلديد �ض���من مبادرات
التح���ول الإلك�ت�روين يف القط���اع الع���ام
واخلا�ص مبملكة البحرين ،وهذا العام خالل
افتتاح �س���مو نائب رئي����س جمل�س الوزراء
رئي����س اللجنة العليا للتقني���ة املعلومات
واالت�ص���االت للمعر�ض ،ج���رى الإعالن عن
تد�ش�ي�ن التطبيق الإلكرتوين (�إي �شباب)
التابع لوزارة �ش����ؤون ال�ش���باب والريا�ضة،
و�إط�ل�اق وزارة املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت

•جانب من افتتاح منتدى البحرين للحكومة الإلكرتونية

(مرا�س���ي) البواب���ة الإلكرتوني���ة لعمليات
الرتاخي����ص ومناول���ة الب�ض���ائع باملرافئ
اخلا�ص���ة� ،إل���ى جان���ب تد�ش�ي�ن (دلي���ل
اخلدمات احلكومية) ال�ش���امل على البوابة
الوطني���ة  www.bahrain.bhم���ن قبل
هيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتونية،
ونظ���ام الهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م املهن
واخلدمات ال�صحية.
وا�ستطردت قائلة� :إن املعر�ض �شهد
تد�شني �س���موه ل�رشكة �أد�س�ي�رتور مبملكة
البحري���ن ،وه���ي �رشك���ة بريطاني���ة رائ���دة
يف جم���ال التكنولوجي���ا ،تعم���ل على دمج
البيان���ات �ض���من من�ص���ة متط���ورة متكن
ال�رشكات وامل�ؤ�س�س���ات الأخ���رى من تركيز

ودمج بياناته���ا يف نظام واحد ،و�س���تقدم
ال�رشك���ة خدماتها ل���دول املجاورة من خالل
مقرها الرئي�س باملنطقة يف البحرين.
ي�شار �إلى �أن جل�س���ات املنتدى �شارك
فيه���ا ح���وايل  20متحدث���ا متخ�ص�ص���ا من
خ���ارج البحرين ،نقل���وا جتاربه���م الدولية
الناجح���ة يف جمال التح���ول الإلكرتوين من
الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ،واململكة
املتحدة ،وال�ص�ي�ن ،و�أ�سرتاليا� ،إلى جانب
الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان.
وبح�سب رئي�سة اللجنة املنظمة� ،شارك
يف معر����ض تقنية املعلومات امل�ص���احب
للمنتدى قرابة  28عار�ض���ا منهم  12جهة
خا�صة.
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البوعينني :و�ضع �أ�س�س �صحيحة خلريطة الق�ضاء بالتعلم امل�ستمر

فت���ح برنام���ج التدري���ب الأ�سا�سي للق�ض���اة اجلدد
املنامة  -املجل�س الأعلى للق�ضاء :افتتح رئي�س
حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
امل�ست�ش���ار عب���داهلل البوعين�ي�ن ،برنام���ج التدريب
الأ�سا�س���ي للق�ض���اة اجل���دد املعين�ي�ن يف املجل����س
الأعل���ى للق�ض���اء ،مبعه���د الدرا�س���ات الق�ض���ائية
والقانونية ب�ضاحية ال�سيف.
ورح���ب امل�ست�ش���ار عب���داهلل البوعين�ي�ن
ب�أع�ض���اء ال�س���لطة الق�ض���ائية اجلدد و�أكد �أن
الثقة امللكية ال�س���امية يف تعينهم يف ال�سلك
الق�ضائي هي ح�ص���يلة ما ميتلكون من خربة
و�إملام يف العمل الق�ض���ائي م���ن خالل عملهم
ال�س���ابق يف املج���ال القانوين ،وق���ال �إن على
�أع�ض���اء ال�س���لطة الق�ض���ائية الت���زام دين���ي
ووطن���ي وقانوين يف و�ض���ع �أ�س����س �ص���حيحة
خلارطة الق�ض���اء من خ�ل�ال التعلم امل�س���تمر
واملتوا�ص���ل من احلوار واملداولة واملناق�شة
يف العمل الق�ضائي.
و�أ�ض���اف “�إذا كان القان���ون ه���و اجل�س���د
ف�إن املداولة هي ال���روح” ،منوها �إلى �رضورة
التدري���ب امل�س���تمر يف املج���ال الق�ض���ائي

اتفاقية مع “نيابة فل�سطني” ملكافحة الإرهاب

•جانب من برنامج التدريب الأ�سا�سي للق�ضاة اجلدد املعينني يف املجل�س الأعلى للق�ضاء

ومتابعة ما ي�ستحدث من تعديالت يف القوانني
والت�رشيع���ات حت���ى ي�س���اير القا�ض���ي الركب
يف �إ�ص���دار الأحكام التي ت�ص���ل �إلى م�س���توى
ير�ضي املجتمع ،وما يحدث من تغيري ملمو�س
ل���دى اجلميع م���ن خ�ل�ال النتائ���ج وامل�ؤ�رشات
الإيجابية.وتناولت الور�شة يف اجلل�سة الأولى “قيم
وتقاليد ال�س���لطة الق�ضائية” ،وت�ضمنت حماور عدة
منها مقت�ض���يات تنمية �شخ�صية و�س���مات وقدرات

ومه���ارات القا�ض���ي ،تعامل القا�ض���ي داخل حميطه
الق�ض���ائي ،تعامل القا�ضي داخل حميطه املجتمعي
و�ض���مانات ع���دم الق�ض���اء بالعلم اخلا����ص وحتمية
جتنب املواقف امل�سبقة� ،أما اجلل�سة الثانية فركزت
على “معايري التقييم الق�ضائي” والتي احتوت على
بيان �أهمية مراجعة الإر�ش���ادات الق�ض���ائية ،التنويه
ملدونة ال�س���لوك الق�ض���ائي ،معايري قيا�س احل�س���م
والإجناز املن�صف ،و�أهم امل�آخذ املتكررة.

املنام���ة  -النيابة العامة :ا�س���تقبل
النائ���ب الع���ام عل���ي البوعينني �ص���باح
�أم�س مبقر النياب���ة العامة نظريه النائب
العام بدولة فل�سطني �أحمد براك والوفد
املرافق له ،يف �إط���ار الزيارة التي يقوم
بها للنيابة العامة باململكة؛ لبحث �أوجه
التعاون وتبادل اخلربات .ووقع الطرفان
مذكرة تفاهم يف جم���ال التعاون الدويل
فيما بني النيابتني ،تنظم �أوجه التعاون
من حيث تبادل امل�س���اعدات الق�ض���ائية
واخلربات وتنمية القدرات.
و��ص�رح البوعين�ي�ن يف كلمت���ه التي
�ألقاه���ا به���ذه املنا�س���بة ب����أن مذك���رة
التفاهم التي مت توقيعها ت�أتي يف �إطار
تفعيل �أوجه التعاون الق�ضائي كافة مبا
ي�ض���من مواجهة حا�س���مة لآثار اجلرمية،

البوعينني ي�ستعر�ض التعاون مع النائب العام الفل�سطيني

ا�س���تقبل رئي�س حمكمة التميي���ز – نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ض���اء
امل�ست�ش���ار عبداهلل البوعينني ،يف مكتبه باملنطقة الدبلوما�س���ية النائب العام
�أحمد براك من دولة فل�سطني ال�شقيقة.
وت�أت���ي ه���ذه الزي���ارة �ض���من الزي���ارات املتبادلة ب�ي�ن البلدي���ن لتبادل
املعلوم���ات واخل�ب�رات الق�ض���ائية والقانوني���ة ،واالط�ل�اع على �أب���رز التجارب
البحرينية والفل�سطينية يف املجال العديل ،وا�ستعرا�ض �أوجه التعاون وال�رشاكة
القائمة وامل�ستقبلية بني البلدين ال�شقيقني.
وقد رحّ ب امل�ست�ش���ار البوعينني بالنائب العام الفل�س���طيني م�شيدًا بعمق
العالق���ات التاريخي���ة والأخوي���ة بني البلدي���ن ،متمنيًّا له التوفي���ق والنجاح يف
زيارت���ه ململك���ة البحرين .من جانبه� ،أ�ش���اد ب���راك بروح التعاون ب�ي�ن البلدين
ال�شقيقني وحفاوة اال�ستقبال.

•من اللقاء

حماكم

خ�صو�ص���ا جرائ���م الإره���اب ،والف�س���اد،
واالجتار بالأ�شخا�ص ،والت�صنيع واالجتار
غري امل�رشوع يف املواد املخدرة ،واجلرائم
احلا�سوبية وجرائم تقنية املعلومات ،من
خالل تبادل املعلومات التي ت�س���تلزمها
الإج���راءات اجلنائي���ة وتنفي���ذ طلب���ات
امل�س���اعدة وفق���ا مل���ا جتي���زه القوانني
الوطني���ة ،وكذل���ك التدري���ب وتب���ادل
اخلربات و�ص���وال لأف�ضل املمار�سات يف
جمال التحقيق واالدعاء.
من جهته� ،أعرب النائب العام بدولة
فل�س���طني عن �س���عادته بتوقيع مذكرة
التفاه���م م���ع النياب���ة العام���ة مبملك���ة
البحرين التي من �ش�أنها �أن تعزز التعاون
ب�ي�ن النيابتني؛ ملواجه���ة اجلرائم ذات
اخلطورة ،وتنمية قدرات �أع�ضائها.

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

جرمية ب�شعة ومتوح�شة ...وباعثها دينء ...وطبائع البحرينيني طيبة و�سمحة

املحكمة حتيل قاتل �إمام امل�سجد للطب النف�سي ...والنيابة� :أعدموه

�رصح رئي�س نيابة املحرق ح�س�ي�ن خمي�س
ب����أن املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة الأولى قد
ا�س���تكملت �أم�س الإثنني املواف���ق � 8أكتوبر
 2018النظ���ر يف ق�ض���ية قت���ل �إمام م�س���جد
بن �ش���دة والت���ي �أحالتها النياب���ة العامة �إلى
املحاكم���ة ،م�س���ندة �إلى املته���م الأول م�ؤذن
امل�س���جد تهمة القتل العمد مع �س���بق الإ�رصار
و�إخف���اء �أدلة متعلقة باجلرمي���ة و�إخفاء اجلثة
وانته���اك حرمته���ا ،و�إل���ى املته���م الث���اين
اال�ش�ت�راك يف جرمي���ة �إخف���اء الأدل���ة و�إعان���ة
املتهم الأول على الفرار من وجه الق�ض���اء مع
علمه بوقوع جناية القتل.
وقد مثل املتهمان ودفاعهما باجلل�س���ة،

و�أدلت النيابة مبرافعة �ش���فهية ا�ستعر�ضت
فيها وقائع اجلرمية والأدلة القولية واملادية
القائم���ة �ض���د املتهم�ي�ن ،والت���ي تقط���ع
بارتكابهم���ا اجلرائم امل�س���ندة اليهما ،والتي
تختلف ما بني اعرتافات املتهمني و�ش���هادة
ال�ش���هود ،ف�ض�ل�ا عن تقارير الط���ب ال�رشعي
والت�ص���وير الأمن���ي ونتائج تقاري���ر املخترب
اجلنائي ب�ش����أن فح�ص الأدوات امل�س���تخدمة
يف اجلرمي���ة والعين���ات املرفوع���ة م���ن مكان
ارت���كاب الواقعة ،والتي �أكدت احتواءها على
�آث���ار تخ�ص املته���م الأول ،وت�ؤكد م�س���اعي
املته���م الثاين مل�س���اعدة الأول يف �إخفاء جثة
املجن���ي عليه ،فيما �أ�ش���ارت النياب���ة �إلى �أن

ال�سجن � 3سنوات ل�شابني �أخفى
�أحدهما الآخر مبنزله �سنتني
عاقبت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى �ش���ابني
( 33و 26عام���ا) بال�س���جن مل���دة � 3س���نوات؛ لإدانة
الأول ب�إخف���اء و�إي���واء املته���م الث���اين مل���دة تقارب
ال�س���نتني؛ ك���ون �أن���ه مطل���وب �أمنيا وحمك���وم عليه
بعقوبت�ي�ن جنائيتني على الأقل بال�س���جن ملدة 14
عاما للق�ضيتني.

ي�رسق �سيارة من منطقته
ويركنها �أمام م�سكنه

حج����زت املحكم����ة الك��ب�رى اجلنائي����ة الأول����ى
النظر بق�ض����ية �ش����اب متهم بارتكاب جرمية �رسقة
بالإكراه ،ا�س����تولى فيها على �سيارة املجني عليه
وارتكب بها حادثا مروريا ،و�أوقفها �أمام م�س����كنه
ال����ذي ط����رد من����ه وال����ده كبري ال�س����ن و�ش����قيقته
وطفالها ،كما ���س�رق من املجني عليه �أمواله بعدما
اعتدى عليه بال�رضب؛ وذل����ك للنطق باحلكم عليه
يف جل�س����ة � 31أكتوب����ر اجلاري ،مع الأمر با�س����تمرار
حب�سه حلني اجلل�سة املقبلة.

جميع هذه الأدلة ال يداخلها لب�س وال غمو�ض،
ومن ثم تخل�ص عن حق �إلى �إدانة املتهمني.
ولفت���ت النياب���ة النظ���ر �إلى �أن م���ا وقع
م���ن املتهمني ال�س���يما املته���م الأول م�ؤذن
امل�س���جد قد جاوزا به مدىً �شائنا من الإجرام
وارتقي���ا ب���ه مرتق���ى �ص���عبا حينم���ا طال���ت
اجلرمي���ة �أبلغ القيم و�أجل املبادئ وبلغت من
الب�شاعة والغيلة والتوح�ش قدرا غري م�سبوق،
ف�ضال عن االجرتاء على احلرمات واملقد�سات
ب�إتيانها يف بيت من بيوت اهلل.
و�أ�ش����ارت �إلى �أنه جرم فاق يف تف�صيالته
وبواعثه كل ما �صادفه املجتمع البحريني من
�صنوف اجلرمية من حيث غلو املق�صد وعتو

الفعل ودن����اءة الباع����ث ،وا�س��ت�رعت النيابة
العامة يف مرافعتها طبائع املجتمع البحريني
الطيب����ة ال�س����محة و�إرث����ه القيم����ي ،وقدم����ت
النيابة مرافعتها مكتوبة طالبة �إنزال �أق�صى
العقوبة باملتهمني والق�ضاء باعدام املتهم
الأول.
وم���ن ناحية �أخ���رى ترافع الدف���اع وطلب
احلا�رض م���ع املتهم الأول عر�ض���ه على الطب
النف�س���ي ،وق���ررت املحكم���ة ت�أجي���ل نظ���ر
الدع���وى جلل�س���ة  15/10/2018لعر����ض
املتهم الأول على م�ست�ش���فى الطب النف�سي
وتكلي���ف النيابة العام���ة بذلك مع ا�س���تمرار
حب�س املتهمني.

امل�ؤذن و�رشيكه ارتقيا
مرتقى �صعبا
بلغت اجلرمية من
الب�شاعة والغيلة قدرا
غري م�سبوق
جرم فاق بتف�صيالته كل
ما �صادفه املجتمع من
�صنوف اجلرمية

ب�سبب عدم ح�ضورهم جل�سة املحكمة

جتديد ا�ستدعاء �أطباء �أثبتوا بتقريرهم �إدراك قاتل �آ�سيوية �أفعاله

�أع���ادت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائية
الأول���ى ا�س���تدعاء �أطب���اء نف�س���يني مل
يح�رضوا جل�س���ة �أم�س للإدالء ب�شهادتهم
ح���ول تقرير نف�س���ي خا�ص ب�ش���اب “28
عاما” متهم بنحر وقتل �ش���ابة �آ�س���يوية
وتعم���د فق�أ عينها عندم���ا مل يتمكن من
اقت�ل�اع الأخرى من مكانها ،والذي يدعي
�أن املجن���ي عليه���ا حاول���ت ا�س���تمالته
جن�س���يا ما دع���اه لقتلها� ،إذ �أق���ر الأطباء
بالتقرير �أنه م���درك �أفعاله وقت حدوث
اجلرمية وم�س�ؤول عنها م�س�ؤولية كاملة،
وقررت ت�أجيل الق�ض���ية حتى جل�سة 23
�أكتوبر اجلاري ،مع الأمر با�ستمرار حب�سه
حلني اجلل�سة القادمة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�ض���ية ح�س���بما
جاءت يف اعرتافات املتهم �إلى �أنه وبعد
مغ���ادرة �ص���ديقته الآ�س���يوية اململك���ة
حاول���ت �ص���ديقتها -املجن���ي عليها-

ا�س���تمالته وا�س���تدراجه �إلى �إقامة عالقة
جن�سية لأكرث من مرة فيما بينهما� ،إال �أنه
كان دائم���ا ما يرف�ض ذلك ،لكنها عندما
تطلب منه م�س���اعدتها بالأم���وال كان ال
يرف�ض طلبها.
و�أ�ض���اف �أن���ه يف ذلك الي���وم طلبت
من���ه املجن���ي عليها �أن يح�رض مل�س���كنها
الكائ���ن يف منطق���ة الب�س���يتني ،وتفاج�أ
عندما التق���ى بها مبحاولته���ا معانقته،
فم���ا كان من���ه �إال �أن دفعه���ا بعيدا عنه،
فتم�س���كت ب���ه ب�ش���دة حت���ى متك���ن من
التوج���ه للمطب���خ و�أخذ منه �س���كينا حال
ك���ون املجن���ي عليه���ا مم�س���كة برقبته،
ف�أم�س���ك هو الآخر برقبته���ا ب�إحدى يديه
وطعنها بالأخرى يف خ�رصها ،ومن ثم نحر
رقبتها من اليمني �إلى الي�س���ار .كما قرر
�أنه بعد نحرها ظلّت ترجف �إلى �أن �سكن
ج�س���دها ال�س���اقط على الأر�ض ،فتيقن

�أنها مات���ت ،عندها ح���اول اقتالع عينها
اليمنى ،لكن���ه مل يتمكن من ذلك ،ففق�أ
عينها الي�رسى بوا�س���طة �إ�صبعه ال�سبابة،
وغ�س���ل ال�س���كني امل�س���تعملة باجلرمية
ورماها �أ�سفل �رسير املجني عليها وغادر
م�سكنها.
�إال �أنه مل يكت�ش���ف �أحد طوال � 4أيام
جرمي���ة املته���م ،حتى حاولت �ص���ديقة
للمجن���ي عليها االت�ص���ال بها عدة مرات
دون ج���دوى ،فقررت التوجه مل�س���كنها
وال�س����ؤال عنه���ا واالطمئن���ان عليه���ا،
وهن���اك الحظ���ت �أن املكي���ف يعمل ،يف
ح�ي�ن �أن الباب مغلق وال �أحد يرد عليها،
فم���ا كان منه���ا �إال �أن ات�ص���لت ب�رشط���ة
النج���دة ،والذين متكنوا م���ن فتح الباب
واكت�شاف اجلرمية.
وج���اء يف تقري���ر الطبي���ب النف�س���ي
اخلا�ص باملتهم �أن الأخري مل يكن يعاين

�أي���ة �أعرا�ض �أو عاهات عقلية �أو نف�س���ية
م�ؤثرة عل���ى �إدراكه وقت وقوع احلادث،
فيم���ا �أو�ض���حت اللجنة الطبي���ة �أنه كان
مدركا �أفعاله وت�رصفاته متاما ،ومل يكن
واقع���ا حتت ت�أث�ي�ر �أي مر����ض عقلي �أو
ذهن���ي ،وبذلك يعد م�س����ؤوال م�س����ؤولية
كاملة عن ت�رصفاته حيال الواقعة.
وكانت النيابة العامة �أحالت املتهم
للمحاكم���ة على اعتب���ار �أن���ه بتاريخ 29
�أغ�س���ط�س � ،2017أوال :قت���ل عم���دا
املجني عليها ب�أن طرحها �أر�ض���ا و�ش���ل
حركتها ونحرها ب�سكني قا�صدا من ذلك
�إزه���اق روحه���ا ،ف�أحدث بها الإ�ص���ابات
املو�ص���وفة بالتقري���ر الطب���ي ال�رشعي،
والت���ي �أودت بحياته���ا ،ثاني���ا :انته���ك
حرم���ة جثة املجني عليه���ا وذلك بعد �أن
ت�أكد م���ن وفاتها ب�أن قام بفق�أ وحماولة
خلع عينيها من حمجرهما.

�إلغاء ترخي�ص “العربي الإ�سالمي”
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الثالثاء

املحرر االقت�صادي

�ألغى م�رصف البحرين املركزي الرتخي�ص املمنوح
للبن���ك العربي الإ�س�ل�امي .و�أو�ض���حت �أح���دث بيانات
ر�س���مية �أن “املرك���زي” كان ق���د من���ح ترخي����ص بنك
�إ�س�ل�امي جملة لـ “البنك العربي الإ�سالمي” بتاريخ 14
دي�س���مرب  .1989ووفقًا للبيانات ،ف�إن البنك امل�صنف
�رشكة م�س���اهمة بحرينية مقفلة معف���اة  -مقيمة حاليًا
ملغى �إداريًا .وبلغ ر�أ�سمال البنك م�رصح به  200مليون
دينار� ،أم���ا ر�أ�س املال املدفوع نق���دًا فبلغ  50مليون
دينار ،وهو ا�س���تثمار خليجي ميث���ل  % 25من �إجمايل
ر�أ�س املال امل�رصح به.
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 70مليون لتغطية �أذونات خزانة
املنامة  -امل�رصف املركزي� :أعلن م�رصف البحرين املركزي ب�أنه متت تغطية
الإ�صدار رقم  )ISIN BH0008289B78( 1725من �أذونات اخلزانة احلكومية
الأ�سبوعية التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�ص���دار  70مليون دينار لفرتة ا�س���تحقاق  91يومً ا تبد�أ يف
� 10أكتوبر 2018وتنتهي يف  9يناير ،2019كما بلغ معدل �س���عر الفائدة على
هذه الأذونات  % 4.20مقارنة ب�سعر الفائدة  % 4.18للإ�صدار ال�سابق بتاريخ
� 3أكتوبر .2018
و بلغ معدل �س���عر اخل�صم  % 98.950ومت قبول �أقل �سعر للم�شاركة بواقع
 % 98.938علمًا �أنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة .% 138
كما بلغ الر�ص���يد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�ص���دار ما قيمته 2.110
مليار دينار.

املحافظ :متفائلون برفع و�ضع البحرين االئتماين ...وخف�ض فوائد االقرتا�ض

“املركزي” يخاطب وكاالت الت�صنيف بعد “امل�ساعدات اخلليجية”
املع���راج  :ال “قيم���ة م�ض���افة” عل���ى توري���د اخلدم���ات امل�رصفي���ة
�أ�ش���ار املعراج �إلى �أن تفا�ص���يل اخلطة تعنى بوزارة
املالية.
وبخ�ص���و�ص ما �إذا كانت البحرين �س���تتجه �إلى
االقرتا�ض جمددًا من ال�سوق الدولية� ،أفاد املحافظ
�إلى �أن “املركزي” يق���وم بذلك حني يطلب منه من
وزارة املالية وفق الحتياجات املوازنة العامة.
واتفق املعراج ب�أن امل�س���اعدات اخلليجية التي
�س���تعالج العج���وزات يف املوازن���ة العام���ة للدول���ة،
�ست�س���اعد يف التقليل من عملي���ة االقرتا�ض واللجوء
للأ�سواق اخلارجية.
وارتفعت الفوائد على اقرتا�ض حكومة البحرين
�إثر قيام وكاالت التن�صيف بخف�ض ت�صنيف البحرين
االئتم���اين على مدى ال�س���نوات املا�ض���ية مع ارتفاع
العجز املايل وانخفا����ض االحتياطيات املالية ،الذي
تواكب مع تدهور �أ�سعار النفط قبل نحو �سنتني.
وقال املعراج “مبجرد ما ح�ص���لنا على تفا�صيل
امل��ش�روع الت���ي �أعلن���ت ،مت التوا�ص���ل م���ع وكاالت
الت�ص���نيف وكل اجلهات التي لها عالقة (� )...أمتنى

علي الفردان من املنامة

قال حمافظ م��ص�رف البحرين املركزي ،ر�ش���يد
املعراج� ،إن امل�رصف بد�أ خماطبة وكاالت الت�ص���نيف
االئتم���اين العاملي���ة م���ن �أج���ل مراجع���ة الت�ص���نيف
املمن���وح للمملك���ة ،وذلك �إث���ر الإعالن ع���ن برنامج
الدع���م اخلليجي الذي قدمته ال���دول اخلليج الثالث
�إلى البحرين ،والبالغة قيمته  10مليارات دوالر.
و�أبلغ املعراج ال�ص���حافيني على هام�ش منتدى
م�رصيف عق���د يف املنامة� ،أم����س� ،أن برنامج “التوازن
املايل” ،ال���ذي �أقرته البحرين بالتع���اون مع كل من
اململكة العربية ال�س���عودية ودول���ة الإمارات ودولة
الكوي���ت ،م���ن �ش����أنه �أن يرفع الت�ص���نيف االئتماين
للبحري���ن �إل���ى جان���ب تقلي���ل كلفة احل�ص���ول على
التمويل من الأ�سواق اخلارجية.
ويف معر����ض ردّه عل���ى �س����ؤال فيم���ا �إذا كانت
هناك �أي مبالغ �ستدخل �ضمن االحتياطيات الأجنبية
للم�رصف املركزي من �ض���من امل�س���اعدات املقررة،

�أن يت���م رفع الت�ص���نيف ،لديهم جداولهم اخلا�ص���ة
فيما يتعلق مبراجعة الت�صنيف”.
وتاب���ع املع���راج “ن�أم���ل �أن ه���ذا الربنامج الذي
�س���يعزز م���ن جه���ود البحري���ن يف الت���وازن امل���ايل
�س���ينعك�س �إيجابيًّا على الت�ص���نيف مع وجود اخلطة
وو�ضوحها وامل�ؤ�رشات التي فيها”.
وم�ض���ى بالق���ول “بالت�أكي���د �إذا م���ا مت تعديل
الت�ص���يف �س���ينعك�س �إيجابيًّا على تكلفة االقرتا�ض
( )...نقرت�ض بنا ًء على احتياج���ات الدولة واملوازنة
العامة (� )...إن �شاء اهلل �أن يقل االقرتا�ض”.
وبخ�صو�ص �رضيبة القيمة امل�ضافة قال املعراج
�إنه���ا لن تفر����ض على توري���د اخلدم���ات امل�رصفية
بح�س���ب ما ورد يف القانون ،م�س���تدركً ا “التفا�ص���يل
�س���تظهر يف اللوائ���ح الت���ي �س���تنظم التفا�ص���يل
والآليات”.
وعقدت جمعية م�ص���ارف البحري���ن �أم�س �أعمال
“امللتق���ى احل���واري املفت���وح” للجمعي���ة ،وذل���ك
بح�ضور وم�ش���اركة حمافظ م�رصف البحرين املركزي

ر�شيد املعراج ،والرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�ص���ادية خال���د الرميحي ،ورئي����س جمل�س �إدارة
اجلمعي���ة عدنان يو�س���ف ،و�أع�ض���اء جمل����س الإدارة
والر�ؤ�س���اء التنفيذي���ون للم�ؤ�س�س���ات امل�رصفية يف
البحرين من �أع�ضاء اجلمعية وخارجها.
وهدف ه���ذا اللق���اء الأول من نوع���ه �إلى توفري
من�ص���ة نقا����ش مفتوح يج���ري خالله تب���ادل الأفكار
والر�ؤى حول كيفية تعزيز ريادة القطاع امل�رصيف يف
مملكة البحرين.
م���ن جانب���ه ،ق���ال خال���د الرميح���ي� ،إن �أوليات
املجل�س تن�ص���ب على زيادة التنوع االقت�صادي من
امل�ص���ادر غ�ي�ر النفطية يف ظل حمدودي���ة النمو من
القط���اع النفط���ي ،و�أن يكون هناك منو اقت�ص���ادي
ثابت وم�ستدام.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن البحري���ن ط���ورت ع���دد م���ن
الت�رشيعات التي من �ش����أنها تعزيز مناخ اال�س���تثمار،
ومنها قانون الإفال�س ،وحماية البيانات والتناف�سية
وغريه���ا م���ن اخلط���وات مث���ل حا�ض���نات �أعم���ال

(ت�صوير :خليل ابراهيم)
•املعراج يلقي كلمته يف امللتقى �أم�س

“الفينت���ك” التي توف���ر بيئة خ�ص���بة لل�رشكات من
�أج���ل تطوير احلل���ول التقنية يف جم���ال املدفوعات
واخلدمات املالية وامل�رصفية.
و�أك���د الرميح���ي �إل���ى �أن جمل����س التنمي���ة
االقت�ص���ادية جنح يف العام املا�ض���ي يف ا�س���تقطاب
ا�س���تثمارات جديدة بقيمة  733ملي���ون دوالر وهذا
رقم قيا�سي يحققه املجل�س.

ً
م�رصفا من �أ�صل � 100أع�ضاء باجلمعية ون�سعى لزيادتهم
52

عدن���ان يو�سف :البنوك ت�ستعد للتعامل مع “القيمة امل�ضافة”
املحرر االقت�صادي من املنامة

ق���ال رئي����س جمل����س �إدارة جمعية م�ص���ارف
البحري���ن عدنان يو�س���ف �إنه �س���تكون هناك حاجة
لتكات���ف جهود البنوك وبدع���م وتوجيهات م�رصف
البحري���ن املرك���زي ه���و مو�ض���وع فر����ض �رضيبة
القيمة امل�ض���افة يف الفرتة املقبل���ة واتخاذ كافة
اال�ستعدادات لها.
و�أكد يو�س���ف خ�ل�ال امللتقى احل���واري الأول
جلمعية م�ص���ارف البحرين م�س���اء �أم�س �أن اجلمعية
�ستعمل بالتعاون مع امل�رصف املركزي على توفري
هذه اال�س���تعدادات خ�صو�ص���ا يف جماالت التوعية
والتثقيف وحماية م�صالح البنوك وكيفية التعامل
مع �آثارها املحتملة وال�سيما البنوك الإ�سالمية.
وقال يو�س���ف “اتخذنا م�ؤخرا مبادرة ب�إن�ش���اء
فري���ق عمل م���ن امل�رصفي�ي�ن للخروج بتو�ص���يات
حول �أف�ض���ل الطرق للتعامل مع هذه الق�ضية من
جان���ب البنوك يف البحرين ،م�ؤكدا �أن اجلمعية تركز

على خطة تعزيز وتقوية متثيل القطاع امل�رصيف يف
البحرين والدفاع عن م�صاحله على الأ�صعدة كافة.
و�أ�ش���ار يو�سف �إلى �أن “هناك مهام وحتديات
�أمام اجلمعي���ة� ،أولها تو�س���يع قاعدة ع�ض���ويتها.
ففي الوقت احلا�رض يبلغ عدد �أع�ض���اء اجلمعية 52
م�رصفا من جمموع  100م�رصف للتجزئة واجلملة يف
البحرين .لذلك البد �أن ت�س���عى اجلمعية ال�ستعادة
ثق���ة خمتل���ف امل�ص���ارف التجارية واال�س���تثمارية
و�صوال لو�ض���ع ت�صورات وحلول �شاملة للتحديات
التي تواجه القطاع املايل وامل�رصيف يف اململكة”.
و�أ�ض���اف “نتطل���ع م���ن خ�ل�ال ه���ذا امللتقى
احل���واري �أن ي�ص���ب يف حتقي���ق ه���ذا اله���دف
وا�س���تقطاب مزيد من امل�ؤ�س�س���ات امل�رصفية �إلى
ع�ضوية اجلمعية ،مبينا �أنه من التحديات القادمة،
والتي يج���ب �أن ت�س���تعد لها ال�ص���ناعة امل�رصفية
ب�ص���ورة جادة وبدعم وتوجيه متوا�صل من م�رصف
البحري���ن املركزي ،التحول الرقم���ي للحافظ على
�صدارة املركز املايل يف البحرين �إقليميا ودوليا”.

�إنتاج “�ألبا” يقفز  % 8يف � 9أ�شهر
ع�س���كر � -ألب���ا :حقق���ت �رشك���ة �أملنيوم
البحري���ن “�ألب���ا” الأداء الت�ش���غيلي اجليد يف
�إجم���ايل حج���م الإنت���اج واملبيع���ات للت�س���عة
�أ�ش���هر الأول���ى من الع���ام  ،2018فقد جتاوز
حج���م املبيعات  750202ط���ن مرتي بزيادة
بلغت  % 7على �أ�س���ا�س �سنوي وذلك مقابل
 700629طنا مرتيا للت�سعة �أ�شهر الأولى من
الع���ام  ،2017يف الوقت ال���ذي ارتفع �إجمايل
الإنتاج بن�س���بة  % 8على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ
 762952طنا مرتيا.
و�أبلغ���ت ال�رشك���ة ب����أن حج���م املبيع���ات
والإنتاج خالل الرب���ع الثالث من العام 2018
�ش���هدا منواً ثابت���ا ً ،حيث و�ص���ل �إجمايل حجم
املبيع���ات والإنتاج �إل���ى  248970طنا مرتيا
و 251472طنا مرتيا على التوايل.
واختتم���ت �ألبا الرب���ع الثالث والت�س���عة
�أ�ش���هر الأول���ى م���ن  2018ب�ت�راوح مبيعات
القيم���ة امل�ض���افة عن���د  % 60و % 59على
التوايل.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لل�رشكة تيم
م���وري “م���ع دخولنا الرب���ع الرابع م���ن العام
 ،2018ف�إنن���ا نتوقع اختتام العام ب�أداء قوي
من خالل �سعينا لإنتاج مليون طن مرتي لأول

•تيم موري

م���رة يف تاري���خ ال�رشكة .و�أود يف هذا ال�ص���دد
�أن �أ�ش���كر جميع املوظفني وعمال املقاولني
على حتقيق الأداء الت�شغيلي اجليد منذ بداية
العام وحتى الآن”.
�ستعلن “�ألبا” عن نتائجها املالية للربع
الثالث من الع���ام  2018للجمهور العام يوم
الإثنني � 29أكتوبر  ،2018كما �ستقوم برفع
العر�ض التو�ض���يحي لعالقات امل�س���تثمرين
على �ص���فحة عالقات امل�ستثمرين على موقع
ال�رشكة (.)www.albasmelter.com

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

و�أك���د يو�س���ف �أن “التح���ول الرقم���ي
والتكنولوجي���ا املالي���ة تخلق فر�ص���ا كثرية مثلما
تخلق حتديات كبرية يف جماالت البيئة اللوج�ستية
والت�رشيعات واملوارد الب�رشي���ة وطرق العمل والبد
من التكاتف حلمالت من التوعية والتثقيف”.
و�أ�شار �إلى �أنه مت تنفيذ العديد من املبادرات
�ض���من �إ�س�ت�راتيجيات اجلمعي���ة ،خ�صو�ص���ا فيما
يتعلق ب�إن�ش���اء اللجان الدائمة ،حيث مت ت�أ�س���ي�س
 11جلنة دائمة كل منها متخ�ص�ص يف جمال م�رصيف
معني مثل جلنة تطوير املنتجات امل�رصفية وجلنة
مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب واالمتثال
وجلنة اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية.
كما لفت �إلى �أنه مت و�ض���ع الئح���ة مهام لكل
جلنة ،وي�ضم كل منها نخبة من اخلرباء املخت�صني
وامل�س����ؤولني يف امل�ص���ارف الأع�ض���اء يف اجلمعية
لك���ي يجتمعوا ب�ص���ورة دوري���ة وي�ض���عوا احللول
امل�ش�ت�ركة للق�ض���ايا التي تواجه القطاع امل�رصيف
كل يف جمال تخ�ص�صه.

•عدنان يو�سف متحدثا يف امللتقى احلواري

و�أ�ش���ار يو�س���ف �إلى “�أنه جرى ت�شكيل جلان
متخ�ص�صة لغر�ض معني ت�ضم نخبة من امل�رصفيني
اخلرباء يف هذه املو�ضوعات امللحة للخروج بر�ؤية

موحدة متث���ل القطاع امل��ص�ريف وتقدمها للجهات
الرقابية املعنية،على �س���بيل املثال ،مت ت�ش���كيل
جلان خم�ص�ص���ة ملوا�ضيع عديدة مثل نظام احلجز
على احل�س���ابات امل�رصفية والر�سوم على اخلدمات
امل�رصفية ور�سوم خدمات التحويل الإلكرتوين”.
و�ش���دد يو�س���ف عل���ى �أن “التح���ول الرقم���ي
والتكنولوجي���ا املالي���ة للبن���وك يف الوقت احلا�رض
ينطوي على حتوالت جذرية يف ال�صناعة امل�رصفية.
ولذلك بدرت اجلمعية ويف ظل التوجهات ال�سديدة
مل��ص�رف البحري���ن املرك���زي وجمل����س التنمي���ة
االقت�ص���ادية لدخول ع�رص الرقمن���ة والتكنولوجيا
املالية� ،إلى تنظيم م�ؤمتر مهم خالل هذا ال�شهر”.
و�أ�ش���ار �إلى �أن هناك توا�ص�ل�ا �شبه يومي مع
امل�س����ؤولني يف امل�رصف املركزي للت�شاور وتبادل
وجه���ات “كما �س���عينا لإقام���ة تعاون مثم���ر وبناء
مع جمل�س التنمية االقت�ص���ادية �أ�س���فر عن برامج
م�ش�ت�ركة تركز على تعزيز قطاع اخلدمات املالية
يف البحرين كوجهة جذابة لال�ستثمارات الأجنبية”.

تر�أ�س اجتماع جلنة عمليات حتديث مطار البحرين

وزير “املوا�صالت” يطلع على جاهزية مبنى امل�سافرين اجلديد

املح���رق � -رشك���ة املط���ار :تر�أ����س وزي���ر
املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت رئي����س جمل����س �إدارة
�رشك���ة مطار البحرين كمال �أحمد ،االجتماع اخلام�س
للجنة الوطنية للإعداد لت�ش���غيل مبنى امل�سافرين
اجلدي���د يف املط���ار ،بح�ض���ور الرئي����س التنفيذي
لل�رشك���ة حمم���د البنف�ل�اح وممثل�ي�ن ع���ن ال�رشكاء
اال�س�ت�راتيجيني الرئي�س�ي�ن ،مبا يف ذلك �ش����ؤون
الطريان املدين بوزارة املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت
و�رشط���ة املط���ار والهج���رة واجل���وازات و�ش����ؤون
اجلم���ارك ب���وزارة الداخلية و�رشكة مط���ار البحرين
و�رشك���ة فراغب���ورت �إيه جي فرانكف���ورت العاملية
خلدمات املطارات.
واطل����ع الوزي����ر واحل�ض����ور عل����ى �أه����م م����ا مت
�إجنازه يف م�رشوع الإعداد لت�ش����غيل مبنى امل�سافرين
اجلديد من قب����ل �رشكة فراغبورت العاملية خلدمات
املطارات واملكلفة بتقدمي برنامج �شامل جلاهزية
العملي����ات ونق����ل احلرك����ة اجلوي����ة ( )ORATيف
مبنى امل�س����افرين اجلديد و�ضمان التبادل الفوري
للمعلوم����ات وفاعلية عملي����ة اتخاذ الق����رار ،والتي
تهدف �إلى �سال�س����ة �س��ي�ر العمليات جلميع اجلهات
املعنية ،كما ا�س����تمع الوزير واحل�ض����ور �إلى تقارير

•امل�شاركون يف اجتماع جلنة ت�شغيل مبنى امل�سافرين

ب�ش�أن �أهم تطورات عمل اجلهات احلكومية املعنية
يف ه����ذا امل���ش�روع ،مب����ا يف ذل����ك اجلم����ارك و�رشط����ة
املطار والهجرة واجلوازات وغريها ،ويف هذا ال�ش�أن
�ش����دد وزير املوا�ص��ل�ات واالت�ص����االت على �رضورة
اال�س����تفادة والأخذ بعني االعتبار جتارب املطارات
العاملة يف املنطقة ،مبا ي�ضمن توفري جتربة مثالية
للم�سافرين عرب املطار ،والذي من املتوقع االنتهاء
منه يف الربع الثالث من العام .2019
و�أكد الوزي����ر �أن برنامج حتديث مطار البحرين
الدويل اجل����اري العمل على تنفي����ذه حاليًا يعد �أحد
�أه����م امل�ش����اريع الوطني����ة احلديثة و�أكرب م�ش����اريع

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

البنية التحتية يف البحرين ،معربًا عن �رسوره بالتقدم
املط����رد الذي حت����رزه اللجن����ة الوطنية والتن�س����يق
امل�ستمر بني جميع الأطراف املعنية خالل العمليات
التطويري����ة ل�ض����مان االنتق����ال ال�س����ل�س للعمليات
الت�ش����غيلية ،وه����و الأم����ر ال����ذي ت�س����اعد اجتماعات
اللجنة الدورية على حتقيقه مبنتهى الفاعلية.
و�أ�ش����ار �إل����ى �أن عمليات اجلاهزية الت�ش����غيلية
تعد مرحلة مهمة من مراحل تد�شني املطار اجلديد؛
ل�ض����مان �س��ي�ر جميع العمليات ب�سال�س����ة منذ اليوم
الأول للت�ش����غيل ،وتوف��ي�ر جتربة �آمنة وا�س����تثنائية
للم�سافرين.

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

اقتصاد

business@albiladpress.com

11

الثالثاء  9أكتوبر 2018
 29محرم 1440
العدد 3647

خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية

البحرين الرابعة خليجيا بت�صدير اال�ستثمار وال�سلع بـ  205ماليني دوالر
زينب العكري

حل���ت البحري���ن يف املرتب���ة التا�س���عة عربيً���ا
والرابع���ة خليجيا يف م�ؤ�رش التوزيع اجلغرايف لعمليات
�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات بقيمة عمليات
بلغ���ت  205.06ملي���ون دوالر وبن�س���بة  % 1.6م���ن
جممل العمليات ح�سب الأقطار امل�صدرة لال�ستثمار
وال�س���لع �إلى الدول العربية والعامل خالل ال�س���نوات
الأخرية (.)2017 - 2008
وت�ش�ي�ر �إح�ص���اءات امل�ؤ�س�س���ة العربية ل�ضمان
اال�س���تثمار وائتمان ال�صادرات� ،أن ال�سعودية جاءت
باملرتب���ة الأولى بقيم���ة عمليات بلغ���ت 3387.91
مليون دوالر وبن�س���بة  % 27من �إجم���ايل العمليات،
تليه���ا الكويت يف املرتبة الثاني���ة بقيمة 2529.78
ملي���ون دوالر وبن�س���بة  % 20.2م���ن الإجم���ايل،
فالإم���ارات ثالث���ا بقيم���ة  1010.83ملي���ون دوالر
وبن�س���بة  ،% 8.1ثم تون�س يف املرتبة الرابعة بقيمة
 895.19مليون دوالر وبح�صة تبلغ  ،% 7.1ثم لبنان
خام�س���ا بقيم���ة  784.54مليون دوالر وبن�س���بة 6.3
 ،%يف حني بلغت قيم���ة العمليات املقدمة للبنوك
العربي���ة وامل�ش�ت�ركة ودول �أخ���رى نح���و 2101.39
مليون دوالر وبن�سبة  % 16.8من الإجمايل.

فيما ك�ش���ف التوزيع اجلغرايف للعمليات ح�سب
الأقطار امل�ض���يفة لال�س���تثمار وامل�س���توردة لل�سلع
خ�ل�ال نف�س الفرتة ،عن �أن البحرين جاءت يف املرتبة
اخلام�سة ع�رشة عربيًا واخلام�سة خليجيا بقيمة عمليات
بلغت  246.52مليون دوالر وبن�س���بة  % 2من جممل
العمليات ،يف حني حلت م�رص يف املرتبة الأولى بقيمة
 1153ملي���ون دوالر وبن�س���بة  % 9.2م���ن �إجم���ايل
العملي���ات ،ثم ال�س���ودان يف املرتب���ة الثانية بقيمة
 991.72مليون دوالر وبن�سبة  % 7.9من الإجمايل،
ث���م الإم���ارات يف املرتب���ة الثالث���ة بقيم���ة 925.88
مليون دوالر وبح�ص���ة تبل���غ  ،% 7.4فاجلزائر رابعا
بقيم���ة  914.63مليون دوالر ،وال�س���عودية خام�س���ا
بقيمة  839.49مليون دوالر.
يف ح�ي�ن بلغت قيم���ة عملي���ات ال�ض���مان التي
ا�س���تفادت منه���ا ال���دول غ�ي�ر العربية امل�س���توردة
لل�س���لع العربية نحو  2248.93مليون دوالر وبن�سبة
 % 19.5من الإجمايل ،توزعت ب�ش���كل رئي�سي على
�أوروب���ا بن�س���بة  % 6.8من الإجمايل و % 7.5لآ�س���يا
و % 1.2لأفريقيا وبقية دول العامل بن�سبة .% 4
�أما فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف لإجمايل قيمة
االلتزام���ات القائمة للم�ؤ�س�س���ة بنهاية العام 2017
فت�شري �إح�صاءات امل�ؤ�س�سة �إلى �أن البحرين حلت يف

املركز اخلام�س ع�رش بقيمة بلغت  1.63مليون دوالر
وبن�س���بة  % 0.4من جممل ال�ضمانات ،وجاءت لبنان
يف املرتب���ة الأول���ى ب���ـ 71.84مليون دوالر وبن�س���بة
 % 18.5م���ن �إجمايل ال�ض���مانات ،ثم ال�س���ودان يف
املرتبة الثاني���ة بقيمة  37.26مليون دوالر بن�س���بة
 % 9.6م���ن الإجمايل ،و�س���وريا يف املرتب���ة الثالثة
ب 35.25مليون دوالر وبح�ص���ة تبلغ  ،% 9.1فم�رص
رابع���ا بقيمة  34.97مليون دوالر وبن�س���بة  ،% 9ثم
العراق خام�سا بقيمة  34.95مليون دوالر.
يف ح�ي�ن بلغ���ت قيم���ة االلتزام���ات القائم���ة
للم�ؤ�س�س���ة بنهاية العام  2017لل���دول غري العربية
 40.85مليون دوالر وبن�سبة  % 10.5من الإجمايل،

الوزير الزياين تر�أ�س اجتماع اللجنة الثاين

“معايري الكفاءة” ت�ستعر�ض امل�شاريع اجلديدة ذات ال�صلة
املنام���ة  -ال�ص���ناعة والتج���ارة :تر�أ����س وزير
ال�ص���ناعة والتجارة وال�س���ياحة زايد الزياين �أعمال
االجتم���اع الث���اين للجن���ة معايري كف���اءة املركبات
والأجه���زة الكهربائي���ة والذي عقد مببن���ى الوزارة
�أم�س بح�ض���ور �أع�ض���اء اللجنة.و �أك���د الوزير �أهمية
التن�س���يق فيما بني اجلهات املعني���ة واملمثلة يف
اللجن���ة لو�ض���ع مرئياته���ا فيما يتعل���ق باملعايري
الرامي���ة لرف���ع كفاءة املركب���ات وكف���اءة الأجهزة
الكهربائي���ة مبا يحقق اال�س���تخدام الأمثل للطاقة.
ومت خالل االجتماع مناق�شة �أهم الربامج وامل�شاريع
اجلدي���دة الوطنية واخلليجية ذات ال�ص���لة بكفاءة
الطاقة مثل م�رشوع ال�س���يارات الكهربائية وكذلك
م��ش�روع كف���اءة املكيف���ات ذات ال�س���عات العالية،
�إلى جانب عر�ض �أه���م التطورات للربامج الرقابية
املعم���ول به���ا حاليا من قب���ل �إدارة املوا�ص���فات
واملقايي����س يف الوزارة يف جمال كفاءة الطاقة مثل

•اجتماع جلنة معايري كفاءة املركبات والأجهزة الكهربائية

برامج م�ص���ابيح الإنارة و�أجه���زة التكييف املنزلية
وكفاءة اقت�ص���اد الوقود للمركبات وكفاءة �سالمة
الإطارات.
يذكر �أن اللجنة م�ش���كلة مبوج���ب قرار جمل�س
الوزراء رقم 07-2414 :برئا�س���ة وزير ال�ص���ناعة
والتجارة وال�سياحة وع�ضوية وزارة �ش�ؤون الكهرباء

واملاء وممثلني ع���ن كل من الإدارة العامة للمرور،
و�ش�ؤون اجلمارك ،ووزارة املوا�صالت واالت�صاالت،
وغرفة جتارة و�ص���ناعة البحري���ن ،وهي تهدف �إلى
دع���م املب���ادرات التي من �ش���انها حتقي���ق اخلطة
الوطني���ة لكفاءة الطاقة واخلط���ة الوطنية للطاقة
املتجددة التي �أقرهما جمل�س الوزراء.

ك�سب عائد نقدي بن�سبة % 9

“�سرية لال�ستثمار” ت�ستكمل بيع “باكيه” بفينك�س الأمريكية

املنامة � -س��ي�رة لال�ستثمار :ا�س����تكملت �رشكة
�سرية لال�ستثمار – وهي �رشكة ا�ستثمارية تعمل وفقا
لأحكام ال�رشيعة الإ�س��ل�امية ويقع مقرها الرئي�سي يف
البحرين – بي����ع مركز باكيه للخدمات اللوج�س����تية،
وهو خمزن للتوزيع تبلغ م�س����احته مليون قدم مربع
مبدينة فينك�س يف والية �أريزونا الأمريكية ،واملخزن
م�ؤجر بن�سبة  % 100على �رشكة �أمازون .وا�ستحوذت
�رشكة �س��ي�رة مع �رشيكتها جمموعة كول ،على املركز
املجه����ز ب�آخر ما تو�ص����لت �إليه التط����ورات التقنية،
والواقع يف قلب مركز اخلدمات اللوج�س����تية مبدينة
فينك�س ،يف �شهر يوليو العام .2016
وق����ال رئي�����س جمل�����س �إدارة �رشك����ة �س��ي�رة
لال�س����تثمار ،حمد العمريي “نحن �س����عداء ال�ستكمال
عملي����ة بيع مركز باكيه للخدمات اللوج�س����تية ،الذي
مت اال�س����تحواذ عليه يف منت�ص����ف العام  2016حيث
كان املتبق����ي من مدة ت�أجريه � 5س����نوات ،علما ب�أنه
كان م����ن املتوق����ع بي����ع املرك����ز الع����ام  2021بعد
جتدي����د عق����د الت�أج��ي�ر� .إال �أنه ومن خ��ل�ال اخلطوات

•عبداهلل جناحي

اخلا�صة ب�إ�ض����افة القيمة التي اتخذتها �رشكة �سرية
وجمموعة ك����ول ،متكنا من ا�س����تكمال عملية تخارج
ناجحة قبل املوعد املحدد لفرتة اال�ستثمار”.
و�أ�ضاف العمريي “بف�ضل هذا التخارج الناجح،
متكنت ال�رشكة وامل�س����تثمرون لي�س فقط من ك�سب

عائد نقدي بلغت ن�س����بته  % 9من عقد اال�س����تثمار،
بل نتج عن عملية البيع ربح يف ر�أ�س املال ”.
م����ن جانب����ه ،ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي لل�رشكة
عب����داهلل جناح����ي “نعت��ب�ر عملية بي����ع مرك����ز باكيه
للخدم����ات اللوج�س����تية �إجنازا مهما لل�رشك����ة� ،آخذين
يف االعتبار و�ضع الأ�س����واق املالية والبيئة العاملية
ب�صورة عامة والتي ت�ش����وبها الكثري من التحديات.
وفيم����ا يتعلق بالعوائد فقد جتاوزت عائدات عملية
بيع مرك����ز باكي����ه للخدمات اللوج�س����تية ع����ددا من
التعام��ل�ات ال�ش����بيهة والتي ات�س����مت بديناميكيات
خماط����رة م�ش����ابهة ،مت اال�س����تحواذ عليه����ا يف نف�س
الوقت بالوالي����ات املتحدة الأمريكي����ة .وقد �أتاحت
ه����ذه العملي����ة للم�س����تثمرين جمموع عائ����دات على
اال�س����تثمار يف ح����دود  % 30عل����ى مدار ح����وايل 18
�ش����هرا .ومما ال �ش����ك في����ه �أن ق����رارات اال�س����تثمار
احل�صيفة التي اتخذتها �رشكة �سرية يف الفرتة التي
تل����ت الأزمة املالية �س����اعدت يف حتقي����ق العائدات
املجزية للم�ستثمرين”.

توزعت ب�ش���كل رئي�سي على �آ�سيا بن�سبة  % 4.7من
الإجم���ايل و % 0.5لأفريقي���ا و % 0.6لأوروبا وبقية
دول العامل .ومع ارتفاع معدالت خماطر �إجناز الأعمال
التجارية واال�س���تثمارية نتيجة التوترات ال�سيا�سية
والأزمات االقت�ص���ادية املتكررة يف عدد متزايد من
مناطق العامل ،زادت حاجة �أطراف التعامالت الدولية
لنق���ل املخاطر �إلى جهات متخ�ص�ص���ة تق���دم خدمة
الت�أم�ي�ن  لعمليات التج���ارة واال�س���تثمار والتمويل
�ض���د املخاطر التجارية وال�سيا�س���ية .وقد �أ�س���همت
تل���ك العوام���ل� ،إل���ى جانب زي���ادة الوع���ي يف تزايد
وترية الطل���ب على خدمات ال�ض���مان يف العديد من
مناط���ق الع���امل على اخت�ل�اف ت�ص���نيفاتها من حيث

درجة املخاطر ،خ�صو�ص���ا مع كون ال�ضمان يعد �أح د
ك
�أه���م الآلي���ات الوقائية الفعال���ة يف التعامل مع تل 
املخاطر  .
و�إدراكا من امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات (�ضمان) مل�س�ؤولياتها يف جمال
متابعة تطورات �ص���ناعة ال�ض���مان والتوعية ب�ش����أن
�أبرز اجتاهاتها على ال�صعيدين العاملي والإقليمي،
ت�س���تعر�ض امل�ؤ�س�سة �سنويا �أبرز امل�ؤ�رشات اخلا�صة
بالعمليات اجلدي���دة والقائمة وقيمة التعوي�ض���ات
املدفوعة وامل�س�ت�ردة مع الرتكيز على و�ضع الدول
العربي���ة فيه���ا .وبلغت قيم���ة ال�ض���مانات املقدمة
عاملي���ا من  83م�ؤ�س�س���ة قطرية و�إقليمي���ة ودولية،
�أع�ض���اء يف احتاد ب�ي�رن ،نح���و  2.33تريليون دوالر
يف الع���ام  ،2017بزيادة بلغت  % 22مقارنة بالعام
ال�سابق .وت�ستحوذ عمليات ت�أمني ائتمان ال�صادرات
ق�ص�ي�ر الأج���ل عل���ى غالبية الن�ش���اط بقيم���ة 2088
مليار دوالر وبح�ص���ة تبل���غ  ،% 89.6وت�أتي عمليات
ائتمان ال�صادرات متو�سط وطويل الأجل يف املرتبة
الثاني���ة بقيمة  179مليار دوالر وح�ص���ة  ،% 7.7يف
حني مثلت عمليات الت�أمني �ض���د خماطر اال�ستثمار
ما قيمته  64مليار دوالر وح�ص���ة  % 2.7من �إجمايل
العمليات اجلديدة للعام .2017

“الغرفة” ت�ؤكد دعمها خلطط اال�ستدامة املالية
ال�سناب�س  -الغرفة� :أعربت غرفة جتارة
و�ص����ناعة البحرين عن دعمه����ا لكافة اخلطط
والربام����ج الرامي����ة لدعم اال�س����تدامة املالية
للحكوم����ة والقطاع االقت�ص����ادي يف اململكة
وموا�ص����لة تنميته ،حيث �أ�شاد رئي�س الغرفة
�س����مري نا�س ،يف هذا ال�ص����دد ،باجلهود التي
يبذلها نائب جاللة امللك ويل العهد �صاحب
ال�س����مو امللك����ي الأمري �س����لمان ب����ن حمد �آل
خليف����ة ،ورئي�����س ال����وزراء �ص����احب ال�س����مو
امللك����ي الأمري خليفة بن �س����لمان �آل خليفة،
الت����ي �أ�س����همت يف تهيئ����ة الأر�ض����ية الت����ي
ا�س����تند عليها برنام����ج الت����وازن املايل ،مما
�أ�س����فر عنها تقلي�����ص امل�رصوفات احلكومية
و�إع����ادة هيكل����ة امليزانية العام����ة ،كما ثمّن
بتقدي����ر ع����ال الدعم ال����ذي تلقت����ه البحرين
م����ن اململك����ة العربي����ة ال�س����عودية ودول����ة
الإم����ارات العربي����ة املتحدة ودول����ة الكويت
مب����ا يعك�س عم����ق ومتان����ة الرواب����ط الأخوية
التي تربط البحرين ب�أ�ش����قائها التي ت�ستند
على امل�ص��ي�ر امل�شرتك والعمل على حتقيق
ما فيه م�ص����لحة اجلميع .ودعا رئي�س الغرفة
�إلى تطوير ال�رشاكة والتعاون بني القطاعني
الع����ام واخلا�ص ،ومنح الأولوية مل�ؤ�س�س����ات
و���ش�ركات القطاع اخلا�ص البحريني يف تنفيذ
م�شاريع التنمية والبنى التحتية والتي �سيتم
تنفيذه����ا �ض����من برنام����ج الدع����م اخلليج����ي
تكون مرتكزاتها �إقامة م�رشوعات اقت�صادية

•�سمري نا�س

وتنموية كربى تنه�ض باالقت�ص����اد الوطني
وتزي����د م����ن ن�ش����اطه وحيويته .كم����ا طالب
بالإ���س�راع يف ط����رح املزي����د م����ن املب����ادرات
والربامج واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنعا�ش
القطاع االقت�ص����ادي ،وت�رسي����ع تنفيذ و�إجناز
امل�ش����اريع احلكومي����ة وزيادة الإنف����اق العام
على م�شاريع البنية التحتية واخلدمية ،ومنح
الأولوي����ة لل���ش�ركات وامل�ؤ�س�س����ات الوطنية
يف تنفيذ هذه امل�ش����اريع لأن ذلك �س����ينع�ش
احلرك����ة التجاري����ة واالقت�ص����ادية ،م�ؤكدًا �أن
القط����اع اخلا�����ص �س����يلعب دورًا حمور ًّي����ا يف
هذا اخل�صو�ص خا�صة و�أن هذا القطاع قادر
على تنفيذ م�شاريع البنية التحتية والتعليم
والإ�سكان وال�صحة.

 10مليار دوالر قيمة م�شاريع “الين �سايت” باخلليج
املنام���ة  -الين �س���ايت :ك�ش���فت �رشكة
“الي���ن �س���ايت” املتخ�ص�ص���ة يف جم���ال
اال�ست�ش���ارات الإن�ش���ائية �أنه���ا تعم���ل حاليا
على تطوير م�ش���اريع تزيد قيمتها الإجمالية
عن  10ملي���ارات دوالر ،وذل���ك بالتزامن مع
احتفاله���ا مب���رور � 10س���نوات عل���ى افتتاح
مكتبها الإقليمي يف ال�رشق الأو�س���ط يف مدينة
دبي العام  ،2008جنحت خاللها بتحقيق منو
�سنوي يف الإيرادات بن�سبة .% 6.6
وت�شمل حمفظة م�ش���اريع ال�رشكة البارزة
م��ش�روع تطوي���ر مارين���ا البحري���ن متع���دد
اال�س���تخدامات ال���ذي تق���در تكلفت���ه ب�أكرث

م���ن  430مليون دوالر ،وم��ش�روع مدينة ذاخر
متع���دد اال�س���تخدامات يف مك���ة املكرم���ة،
وال���ذي تبلغ كلفته  4مليارات دوالر ،وم�رشوع
�س���يتي �س���نرت �إ�ش���بيلية يف الريا�ض .وت�رشف
ال�رشك���ة حاليا على �إدارة الت�ص���ميم و�إن�ش���اء
م��ش�روع مارينا البحرين ،والذي �سيت�س���ع عند
ا�س���تكماله لـ  250مر�س���ى ،ف�ضال عن فندق
من فئ���ة اخلم�س جنوم وجمموعة من املطاعم
واملقاه���ي واملراف���ق الرتفيهي���ة والفل���ل
الفاخرة وبرج �س���كني ي�ضم  600وحدة تطل
على البحر .كما ت�ش���ارك “الين �سايت” حاليا
يف تطوير م�رشوع فندق ال�ساحل يف البحرين.

تنفي ًذا لتوجيهات “العليا” للرثوات الطبيعية والأمن االقت�صادي

“بابكو” ت�ستكمل خط الأنابيب اجلديد وبدء الت�شغيل التجريبي

ع���وايل  -بابك���و� :أعلن���ت �رشكة نف���ط البحرين
“بابكو” عن حتقيق �إجناز تاريخي كبري با�س���تكمال
م�رشوع خط الأنابيب اجلديد ،الذي يربط بني البحرين
وال�سعودية ،مع بدء و�صول �أول كمية من النفط �إلى
خزنات م�ص���فاة البحري���ن بتاري���خ � 3أكتوبر ،2018
يف �أعق���اب التنفيذ الناجح والآم���ن جلوانب امل�رشوع
و�أن�ش���طة م���ا قب���ل التد�ش�ي�ن على م���دار الأ�س���ابيع
القليل���ة املا�ض���ية .وجاء ذل���ك تنفي���ذًا لتوجيهات
اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن االقت�ص���ادي

برئا�سة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة.
وذك���ر بيان �ص���ادر عن ال�رشكة تلق���ت “البالد”
ن�س���خة منه �أنه “مت تنفيذ هذا امل��ش�روع العمالق من
خ�ل�ال فريق عمل متكامل من املقاولني حتت �إ�رشاف
�رشكة �أرامكو ال�سعودية و�رشكة “بابكو”.
ويع���د هذا امل��ش�روع الأ�ض���خم ل�رشك���ة بابكو يف
ال�س���نوات احلديث���ة .وقد مت تد�ش�ي�ن اخلط اجلديد

بح�ض���ور لفيف من كبار م�س���ئويل �رشكة بابكو لإبراز
�أجواء االحتفال بهذا الإجناز.
و�س���وف ي�س���تمر العم���ل بامل��ش�روع عل���ى مدار
الأ�س���ابيع القليل���ة املقبلة من �أجل ا�س���تقرار تدفق
النفط اخلام والأن�ش���طة ذات ال�ص���لة ببدء الت�شغيل
التجريبي لهذا امل�رشوع ال�ض���خم ،على �أن تقوم �رشكة
�أرامك���و ال�س���عودية و�رشك���ة بابكو بتحوي���ل الإمداد
الكام���ل للنفط اخل���ام �إلى اخلط اجلديد يف غ�ض���ون
ال�شهور القادمة ،بحيث يحل اخلط اجلديد حمل اخلط

القدمي ب�شكل تدريجي ووفق جدول زمني حمدد.
و�أو�ض���ح البي���ان “ت�ؤك���د �رشك���ة بابك���و فخرها
واعتزازها ب�إجناز هذا امل�رشوع ال�ض���خم بالتعاون مع
�رشكة �أرامكو ال�س���عودية مبا يج�سّ ���د الر�ؤى ال�سديدة

يف اململكت�ي�ن ال�ش���قيقتني ،واملتابع���ة امل�س���تمرة
م���ن وزي���ر النفط ال�ش���يخ حممد بن خليف���ة بن �أحمد
�آل خليفة ،من �أجل �إجن���از هذا امل�رشوع الكبري ودوره
الفعال يف دعم م�سرية التنمية امل�ستدامة”.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة ذات مسؤلية محدودة

القيد - 108606 :التاريخ7/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )130314لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة ليوبارد انتيريرس ذ.م.م

القيد - 107322 :التاريخ 2018/10/8:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )142645لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه

بناء على قرار الشركاء في شركة ميسم ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت
الشخصية تضامن بحرينية ،املسجلة مبوجب القيد رقم  ،120939بتصفية الشركة
اختياريا وتعيني السيدة /زينب عبداهلل أحمد محمد الشرقي مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص املادة  335من
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه ،مدعومة
باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:
السيد  /زينب عبداهلل أحمد محمد الشرقي
رقم االتصال )+973(39206418 :
البريد االلكترونيfirstclass75015@hotmail.com :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة روهاالت ألنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب
األخرى شركة تضامن لصاحبتها عهود مهدي وشريكتها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه
قد تقدم إليها بوابة شاجرة للعقارات وتخليص املعامالت ذ.م.م
واملسجلة مبوجب القيد رقم  ،94706طالبني إشهار انتهاء
اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل
التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
باملرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب شركة ليوبارد انتيريرس ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم
 ،108606طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
ليوبارد انتيريرس ذ.م.م
LEOPARD INTERIORS W.l.l
إلى :ليوبارد انتيرير سلوشنس ذ.م.م
LEOPARD Interior Solutions W.l.l
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أباكوس ألنشطة املكتب الرئيسة أو اإلدارية تضامن
لصاحبتها نرجس محمد وشريكتها سجل جتاري رقم 106925

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بي أن ترست ألنشطة املكاتب  -تضامن بحرينية ألصحابها
نعيمة نصر معيوف وشريكتها سجل جتاري رقم 121037

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
يلديزي ألنشطة التصميم املتخصصة األخرى تضامن ألصحابها عقيل عبدعلي وشريكته
سجل جتاري رقم 1-108487

بناء على قرار الشركاء في شركة أباكوس ألنشطة املكتب الرئيسة أو اإلدارية تضامن
لصاحبتها نرجس محمد وشريكتها ،املسجلة مبوجب القيد رقم  ،106925بتصفية
الشركة اختياريا وتعيني السيدة /نرجس السيدمحمد رضي ابراهيم مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص املادة  335من
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه ،مدعومة
باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:
السيد  /نرجس السيدمحمد رضي ابراهيم
رقم املوبايل )+973(35908978 :
البريد االلكترونيfirstclass75015@hotmail.com :

بناء على قرار الشركاء في شركة بي أن ترست ألنشطة املكاتب  -تضامن بحرينية
ألصحابها نعيمة نصر معيوف وشريكتها ،املسجلة مبوجب القيد رقم ،121037
بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة /نعيمة نصر عبداهلل معيوف مصفية
للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص املادة  335من
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه ،مدعومة
باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:
السيدة  /نعيمة نصر عبداهلل معيوف
رقم املوبايل )+973(39206418 :

بناء على قرار الشركاء في يلديزي ألنشطة التصميم املتخصصة األخرى تضامن
ألصحابها عقيل عبدعلي وشريكته ،املسجلة مبوجب القيد رقم  ،1-108487بتصفية
الشركة اختياريا وتعيني السادة /عقيل عبدعلي عيسى احمد مرهون مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص املادة  335من
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه ،مدعومة
باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:
السيد  /عقيل عبدعلي عيسى احمد مرهون
رقم املوبايل )+973(35908978 :
البريد االلكترونيfirstclass75015@hotmail.com :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -142927
تسجيل اسم جتاري

3/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم ()2018-140032
تنازل  -عن احملل التجاري

القيد - 117509 :التاريخ8/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري إي نسيج للتجارة اإللكترونية ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب شركة إي نسيج للتجارة اإللكترونية ذ.م.م املسجلة مبوجب
القيد رقم  ،117509طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
إي نسيج للتجارة اإللكترونية ذ.م.م
eNaseej Online Marketplace W.L.L
إلى :فيه ال للتجارة اإللكترونية ذ.م.م
Feeh La Online Marketplace W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -ادارة احملاكم
رقم الدعوى - 02/06939/2018/3 :رقم الكتابCS3001426887 :
التاريخ04-10-2018 :
احملكمة الكبرى املدنية الثانية
تبليغ باحلضور
املدعية :شركة البحرين للتسهيالت التجارية
وكيلها  :حسن علي محمد علي العجوز
املدعى عليه :وليد جابر سيد عبداحلافظ سالم
املدعى عليه :وائل أمني درويش خليل
صفة الدعوى :ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور اعاله
باحلضور بنفسه او بوكيل عنه جللسة 9/10/2018

البريد االلكترونيfirstclass75015@hotmail.com :

تقدم إليها مالكة شركة املاسي للمجوهرات ش.ش.و ملا لكتها
الشيخة صبا عبدالرحمن آل خليفة مبوجب القيد رقم ،107322
بطلب حتويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح باسم الشيخة
صبا عبدالرحمن فارس آل خليفة وتعيني الشيخة صبا عبدالرحمن
فارس آل خليفة نفسها للقيام بإجراءات التحويل.

8/10/2018

تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :مروة بهاء مصطفى الشني
االسم التجاري احلالي :مطعم مجالس املدينة
االسم التجاري املطلوب :مطعم اسكندراني
األنشطة التجارية املطلوبة :انشطة خدمات األطعمة واملشروبات
قيد رقم
102452-03

شقة/محل
 228أ

بناية
0

شارع/طريق/ممر
99

مجمع
814

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية
شركة ميسم ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية تضامن بحرينية
سجل جتاري رقم 120939

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه :السيد  /السيد عصام خالد شاه مقبول
جيالني بطلب حتويل احملل التجاري التالي :الى السيد /السيد احمد محمد
مسعود
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

االسم التجاري

1-115153

مؤسسة الوان سارة
لتجارة مواد البناء

نوع النشاط

العنوان

جتارة /بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية محل رقم 2836ب طريق 1448
ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها

الهملة 1014

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة/
عهود مهدي احمد جاسم اخليال باعتباره املصفي القانوني شركة روهاالت ألنشطة
خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى شركة تضامن لصاحبتها عهود
مهدي وشريكتها ،املسجلة كشركة  -روهاالت ألنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات
واحلاسوب األخرى شركة تضامن لصاحبتها عهود مهدي وشريكتها مبوجب القيد رقم
 ،108676-1طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من
السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم
 21لسنة .2001
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ﻟﻠﺒﻴـــــــــﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺧﺎﺹ ﺑﻘﺴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

 - Tel: 17564411 - F: 17564441ﻋﺒﺎﺱ - 36600656 :ﻋﻠﻲ 36700722 :
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ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ �� ﺳﺎﺭ
ﺩﻭﺭ�ﻦ  5 ,ﻏﺮﻑ  6 ,ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ  3ﺃﺩﻭﺍﺭ ,ﻏﺮﻑ  8 ,ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ
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ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ �� ﺍﻟﺴهﻠﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ �� ﺳﺎﺭ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ �� ﺟﺒﻠﺔ ﺣ����
ﻏﺮﻑ
5
,
ﺩﻭﺭ�ﻦ
3ﺃﺩﻭﺍﺭ 4 ,ﻏﺮﻑ
 3ﺃﺩﻭﺍﺭ 4 ,ﻏﺮﻑ
ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ
5
 4ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ
 6ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ  ,ﺻﺎﻟﺘ�ﻥ
ﻣﻄﺒﺨ�ﻥ
,
ﺻﺎﻻﺕ
4
 3ﺻﺎﻻﺕ  ,ﻣﻄﺒﺨ�ﻥ
ﻣﻮﻗﻔ�ﻥ  ,ﻣﻄﺒﺨ�ﻥ
 4ﻣﻮﺍﻗﻒ  ,ﻧﺼﻒ ﻓﺮﺵ
ﻣﻮﻗﻔ�ﻥ  ,ﻧﺼﻒ ﻓﺮﺵ ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎﻡ  ,ﺑﺮﻛﺔ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻧﺼﻒ ﻓﺮﺵ  ,ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎﻡ
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ﻟﻺﻳﺠﺎﺭﻓﻴﻼ �� ﺳﺎﺭ
ﺩﻭﺭ�ﻦ  5 ,ﻏﺮﻑ
 4ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ
ﺻﺎﻟﺘ�ﻥ  ,ﻣﻄﺒﺨ�ﻥ
ﻣﻮﻗﻔ�ﻥ  ,ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎﻡ
ﻧﺼﻒ ﻓﺮﺵ  ,ﺣﺪﻳﻘﺔ
BD 1,300
V003957

ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ �� ﺳﺎﺭ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻴﻼ �� ﺍﻟﺸﺎﺧﻮﺭﺓ
ﺩﻭﺭ�ﻦ  5 ,ﻏﺮﻑ
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احلوثي يعرقل و�صول
امل�ساعدات ل�صنعاء
دبي ـ العربية نت

�أك����د املتحدث با�س����م حتال����ف دعم
ال�رشعي����ة يف اليمن العقي����د الركن تركي
املالكي ،ام�����س االثنني� ،أن ميلي�ش����يات
احلوث����ي تتعم����د عرقل����ة م����رور امل����واد
الغذائية والنفط من احلديدة �إلى �صنعاء
و�إل����ى املحافظات اليمنية كافة ،م�ش��ي�را
�إل����ى �أن املمرات الآمنة الت����ي مت الإعالن
عنه����ا �س����ابقا ب��ي�ن احلدي����دة و�ص����نعاء
تهدف �إلى ت�سهيل حركة املواد الغذائية
واملواطن��ي�ن واملنظم����ات الأممي����ة.
و�أ�ض����اف املالك����ي يف م�ؤمت����ر �ص����حايف،
�أن التحال����ف ا�س����تهدف من�ص����ة �إط��ل�اق
�صواريخ بالي�ستية يف حمافظة �صعدة،
كما ق�ص���ف نفق���ا لتخزين ال�ص���واريخ
البالي�س���تية يف مدينة �ص���نعاء يف جبل
النهدين ،ف�ض�ل�ا عن ا�س���تهداف خمزن
ا�سرتاتيجي �آخر يف �صنعاء.

مو�سكو ترد على هولندا
بعد تهمة التج�س�س
موسكو ـ أ ف ب

نقل����ت وكال����ة �إنرتفاك�س الرو�س����ية
للأنب����اء ع����ن وزارة اخلارجي����ة الرو�س����ية،
�أم�س االثنني ،قولها �إن  4رو�س تهمتهم
هولن����دا باخ��ت�راق نظ����م �إلكرتوني����ة،
كان����وا يحمل����ون مع����دات تقني����ة لفح�ص
نظ����م تكنولوجي����ا املعلومات بال�س����فارة
الرو�س����ية يف اله����اي .وقالت ال�س����لطات
الهولندية الأ�سبوع املا�ضي �إنها �أحبطت
حماول����ة اخرتاق رو�س����ية بالقب�ض على 4
رجال يف �أبريل ،يحملون معدات جت�س�����س
يف فن����دق قري����ب م����ن مقر منظم����ة حظر
الأ�سلحة الكيماوية.
و�أف���ادت وكاالت �أنب���اء ر�س���مية
رو�س���ية� ،أم�س� ،أن اخلارجية الرو�س���ية،
�ست�س���تدعي ال�س���فري الهولن���دي ،بعد
�إعالن هولندا الأ�سبوع املا�ضي طردها
 4رو�س ،ي�شتبه �أنهم جوا�سي�س� ،أعدوا
خمطط���ا لقر�ص���نة �أنظمة مق���ر منظمة
حظر الأ�سلحة الكيماوية.

�إندوني�سيا :ا�ستخراج
 2000جثة حتت الأنقا�ض
بالو /إندونيسيا  -أ ف ب

�أعلن����ت ال�س����لطات املحلي����ة
الإندوني�س����ية� ،أم�س االثنني� ،أن ح�ص����يلة
الزلزال ال����ذي تبعه ت�س����ونامي يف جزيرة
�سوالوي�س����ي الأ�سبوع املا�ضي بلغت نحو
 2000قتيل ،متوقعة ارتفاع احل�ص����يلة
ب�ش����كل �إ�ض����ايف لأن �آالف الأ�ش����خا�ص ال
يزالون يف عداد املفقودين.
و�أعل����ن الناطق با�س����م اجلي�ش حممد
توهري �أنه مت العث����ور على  1944جثة يف
مدينة بالو و�ضواحيها التي �رضبها زلزال
بق����وة  7.5درجات تبعته �أم����واج قوية يف
� 28س����بتمرب .و�أو�ضح امل�س�ؤول �أن “هذا
الرقم ميك����ن �أن يرتفع �أكرث لأنه مل نتلق
بعد الأمر بوقف �أعمال البحث عن جثث”.
وتخ�ش����ى ال�س����لطات �أن يكون هناك
نح����و � 5آالف مفق����ود ،يحتم����ل �أنهم حتت
الأنقا�����ض .ومل يع����د هناك �أم����ل بالعثور
على ناج��ي�ن ،فيما ترتكز اجله����ود حاليا
على انت�شال اجلثث وتعدادها.

ال�صني :رئي�س
الإنرتبول متهم بالر�شوة
بكين /باريس ـ رويترز

قال����ت ال�ص��ي�ن �أم�����س االثن��ي�ن �إنها
حتق����ق م����ع الرئي�����س ال�س����ابق ملنظم����ة
ال�رشط����ة الدولية (الإنرتب����ول) مينغ هونغ
وي لال�ش����تباه يف ح�ص����وله عل����ى ر�ش����وة
وخمالف����ات �أخ����رى وذل����ك بعد �أي����ام من
�إعالن ال�س����لطات الفرن�سية �إن زوجة مينغ
�أبلغت عن اختفائه �أثناء زيارة لل�صني.
ويوم الأحد �أعلنت منظمة الإنرتبول،
ومقره����ا فرن�س����ا ،ا�س����تقالة مين����غ م����ن
رئا�ستها.
وقالت ال�صني �إن مينغ الذي ي�شغل
�أي�ضا من�ص����ب نائب وزير الأمن العام يف
ال�ص��ي�ن يخ�ض����ع للتحقيق .وقالت وزارة
الأمن العام �إن التحقيق يركز على �شبهة
ر�شوة.
وقالت ال����وزارة يف بي����ان “التحقيق
ب�ش�����أن ح�ص����ول مينغ هونغ وي على ر�شا
واال�ش����تباه يف خمالفت����ه القان����ون جاء يف
وقته متاما وب�شكل �صحيح وحكيم”.
و�أ�ض����افت �أنها �ست�ستجوب وتعاقب
�آخرين تلقوا ر�شا �إلى جانب مينغ.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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ال�سعودية تنفي مزاعم طرد ال�سفري الرتكي من اململكة
الرياض ـ وكاالت

نفى م�ص���در م�س�ؤول يف اخلارجية ال�س���عودية خرب طرد ال�سفري الرتكي من اململكة على خلفية اختفاء
ال�ص���حايف جمال خا�شقجي ،بح�سب ما �أفادت وكالة الأنباء ال�سعودية .ونقلت “وا�س” عن امل�صدر قوله �إن
هذا اخلرب “ال �أ�س���ا�س له من ال�ص���حة جملة وتف�صيال” .وفند امل�ص���در بهذا الت�رصيح ما نُ�رش يف �أحد املواقع
الإلكرتونية من مزاعم ب�إ�صدار اخلارجية ال�سعودية بيان ت�ضمن “طرد ال�سفري الرتكي من اململكة” .وكان
يخ�ص
امل�ست�ش���ار القانوين ،معت�صم خا�شقجي ،قال �إن العائلة جتري تن�سيقا مع احلكومة ال�سعودية ،فيما ّ
املواطن املفقود جمال خا�شقجي.
كم���ا قال “نحن نثق يف احلكومة والإج���راءات التي تتخذها ،وكل اجلهود التي يتم اتخاذها يف ق�ض���ية
جمال خا�ش���قجي يتم التن�س���يق فيها مع الدولة وال�س���فارة يف �أنقرة” .وذكر امل�ست�شار خا�شقجي �أن بع�ض
الدول لديها �أجندة خبيثة ،حاولت متريرها من خالل ا�س���تغالل مو�ضوع جمال خا�شقجي ،وقال “نحن نعرف
�أهداف الذباب الإلكرتوين والأبواق امل�سعورة التي تهاجم الوطن لأهداف �سيئة”.

جي�ش االحتالل يعتقل �شقيقة منفذ عملية “بركان”

نتنياهـو :ن�ستعـد لعمليـة ع�سكريـة �ضد غـزة
القدس المحتلة  -األناضول

�أبلغ رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو� ،أع�ضاء حكومته �أن اجلي�ش ي�ستعد
لعملية ع�سكرية �ضد قطاع غزة يف حال مل تتح�سن الأو�ضاع هناك.
وقالت القناة الثانية� ،أم�س االثنني� ،إن نتنياهو �أبلغ جمل�س الوزراء من �أنه �إذا مل تتح�سن
وتب���ذل م�رص والأم���م املتحدة جهودا؛
من �أج���ل متك�ي�ن تنفيذ م�ش���اريع كربى
يف قطاع���ات املي���اه والكهرب���اء وال�رصف
ال�ص���حي يف غزة لتف���ادي �أزمة �إن�س���انية
حمتمل���ة .وكان���ت العدي���د م���ن التقارير
الإن�س���انية الفل�س���طينية والإ�رسائيلي���ة
والدولي���ة ح���ذرت م���ن تفاقم الأو�ض���اع
الإن�سانية يف قطاع غزة.
ويطالب الفل�س���طينيون والعديد من
الدول برفع احل�ص���ار الإ�رسائيلي امل�شدد
املفرو����ض على قطاع غزة م���ن �أكرث من
 11عاما.
و�ش���نت �إ�رسائي���ل من���ذ ذل���ك احلني
 3ح���روب على غ���زة �آخره���ا العام 2014
وت�س���ببت بدمار كب�ي�ر� .إلى ل���ك ،اعتقل
اجلي����ش الإ�رسائيل���ي� ،ص���باح االثن�ي�ن،
�ش���قيقة منفذ عملية م�ستوطنة “بركان”
من مدينة نابل�س �شمايل ال�ضفة الغربية.
وقال �ش���هود عيان �إن قوة ع�س���كرية
داهم���ت حي املعاج�ي�ن يف مدينة نابل�س،
واعتقل���ت “فريوز نعال���وة” املحا�رضة يف
كلية ال�صيدلة بجامعة النجاح الوطنية.
وقت���ل فل�س���طيني �إ�رسائيليني اثنني
يوم الأح���د يف املنطقة ال�ص���ناعية داخل

مقتل  52تكفرييا يف �سيناء
القاهرة ـ أ ف ب

�أعل���ن اجلي����ش امل��ص�ري �أم����س االثن�ي�ن
مقت���ل  52جهاديا يف �س���يناء يف �إط���ار عمليته
الع�س���كرية الوا�س���عة �ض���د الف���رع امل��ص�ري
لتنظي���م “داع����ش” يف �س���يناء الت���ي بد�أها يف
فرباير املا�ض���ي .و�أكد بيان ن�رش على ال�صفحة
الر�سمية للمتحدث با�سم اجلي�ش �أن “ 26فردا
تكفريي���ا �ش���ديدى اخلط���ورة” قتلوا بو�س���ط
و�شمال �سيناء .وقال البيان �إنه عرث “بحوزتهم
عدد م���ن البنادق الآلية وكمي���ات من الذخائر
وقنبلة يدوية و�أحزمة نا�سفة وجهازي ات�صال
ال�س���لكي وعدد من دوائر الن�س���ف وكمية من
املالب�س الع�س���كرية و�ض���بط طائ���رة من دون
طيار ت�س���تخدم يف مراقبة �أعمال قواتنا بو�سط
و�ش���مال �س���يناء” .و�أ�ض���اف البي���ان �أن قوات
ال�رشط���ة نفذت “�رضب���ة ا�س���تباقية” يف مدينة
العري�ش ،عا�صمة �شمال �سيناء.

الأو�ضاع يف قطاع غزة ف�إن �إ�سرائيل ت�ستعد للقيام بعملية ع�سكرية �ضد القطاع.
و�أ��ض��اف نتنياهو ،بح�سب القناة� ،إذا ت�ضاءل واق��ع اال�ضطرابات املدنية يف غ��زة ،فهذا
�أمر مرغوب فيه ،لكن لي�س من امل�ؤكد �أن يحدث هذا ،ولذا ف�إننا ن�ستعد ع�سكريا ،هذا لي�س
ت�صريحً ا فارغًا.

العاهل الأردين ي�ؤكد
�رضورة �إحياء ال�سالم
عمان ـ بترا

•عنا�رص من جي�ش االحتالل

م�س���توطنة “بركان” املقام���ة على �أر�ض
حمافظة �سلفيت �شمايل ال�ضفة الغربية.
وقال���ت هيئ���ة الب���ث العربي���ة �إن
الإ�رسائيليني (رجل وامر�أة) قتال مت�أثرين
بجروحهم���ا ،وذك���رت �أن ثالث���ا يتلق���ى

العالج .و�أ�ض���افت �أن منف���ذ الهجوم يبلغ
م���ن العمر  23عاما ،من �س���كان طولكرم،
�شمايل ال�ضفة ،فر من املكان بعد تنفيذ
�إطالقه النار على الإ�رسائيليني.

ا�س���تقبل امللك الأردين عبداهلل الثاين،
�أم�س االثنني ،زعي���م حزب العمل الإ�رسائيلي
�آيف غاب���اي ،يف لق���اء رك���ز عل���ى التط���ورات
املرتبطة بعملية ال�سالم بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيلي�ي�ن .و�أكد العاهل الأردين �رضورة
�إعادة �إحياء عملية ال�س�ل�ام ،ا�ستنادا �إلى حل
الدولت�ي�ن ووفقا لق���رارات ال�رشعية الدولية
ومب���ادرة ال�س�ل�ام العربي���ة ،ومب���ا يف�ض���ي
�إلى قي���ام الدولة الفل�س���طينية امل�س���تقلة
عل���ى خطوط الرابع من يوني���و العام ،1967
وعا�ص���متها القد�س ال�رشقي���ة ،لتعي�ش ب�أمن
و�س�ل�ام �إلى جانب �إ�رسائيل .و�ش���دد على �أن
م�س�ألة القد�س يجب ت�سويتها �ضمن ق�ضايا
الو�ض���ع النهائي على �أ�سا�س حل الدولتني،
م�ؤك���دا �أن الأردن م�س���تمر يف القي���ام بدوره
التاريخ���ي يف حماية املقد�س���ات الإ�س�ل�امية
وامل�سيحية يف املدينة املقد�سة ،من منطلق
الو�صاية الها�شمية عليها.

�أخطر �إرهابي م�رصي يف قب�ضة اجلي�ش الليبي
درنة ـ وكاالت

�أعلنت القيادة العامة للجي�ش الليبي عن �إلقاء
القب�ض على الإرهابي امل�رصي ،ه�ش����ام ع�ش����ماوي،
فجر االثنني مبدينة درن����ة �إثر عملية �أمنية ،والتي
طلب����ت م���ص�ر ف����ور الإعالن ع����ن القب�����ض عليه من
ال�سلطات يف ليبيا بت�سليمه لتقدميه ب�شكل عاجل
ملحاكمته.
وعرثت ال�سلطات الليبية خالل عملية القب�ض
على ع�ش����ماوي على زوج����ة الإرهابي امل�رصي حممد
رفاعي �رسور و �أبنائه.
و�أعلِن ع�ش����ماوي ر�سميًا بالعام � 2013إرهابيا
مطلو ًب����ا لل�س����لطات امل�رصية بعد حماول����ة اغتياله
وزير الداخلية ،وبعد اختفائه ب�ش����هرين ظهر ا�سم
ع�ش����ماوي جمددًا �ض����من عمليات تنظيم “�أن�ص����ار
بي����ت املقد�����س” التي ا�س����تهدفت مديري����ة �أمن

•ه�شام ع�شماوي بعد القب�ض عليه يف ليبيا

الدقهلي����ة يف دي�س����مرب و�أ�س����فرت ع����ن مقتل 14
و�إ�ص����ابة الع�رشات ،ث����م مذبحة كم��ي�ن الفرافرة يف
يولي����و من الع����ام الت����ايل التي راح �ض����حيتها 28
جنديا ،و�أحيل الع�ش����ماوي الع�س����كري ال�س����ابق يف

قوات ال�ص����اعقة للمحكمة الع�س����كرية غيابيًا ومن
ثم �إلى املفتي الذي �أق َّر احلكم ب�إعدامه.
ويف �أعقاب عملياته الإرهابية �أكد م�س�����ؤولون
�أمنيون م�رصيون �أن عمليات ع�شماوي مت التدريب
والإع����داد له����ا يف ليبي����ا ،و�أنه فر �إل����ى ليبيا عقب
كم��ي�ن الفرافرة الذي �أ�ص����يب في����ه يف رجله ،ويف
نوفم��ب�ر � 2014أ�س�����س ع�ش����ماوي تنظيم����ا جديدا
�أطلق عليه م�سمى املرابطون� ،أعلن عنه يف ت�سجيل
�ص����وتي من درنة يف يولي����و  2015داعيا فيه �إلى
“اجلهاد”.
ومنذ ذلك التاريخ اختفى ع�شماوي يف �صفوف
الإرهابيني يف درنة ،لك����ن ت�رصيحات قادة اجلي�ش
الليب����ي �أك����دت �أن����ه ي�ش����ارك يف قي����ادة العمليات
وتنظيم ال�صفوف �ضد عملية حترير درنة على يد
قوات اجلي�ش.

“ ”F 35الأمريكية ملواجهة “ ”S 300الرو�سية يف �سوريا

المعارضة تستكمل سحب األسلحة الثقيلة من إدلب
عواصم ـ وكاالت

قال����ت وكال����ة الأنا�ض����ول الرتكي����ة للأنب����اء
�أم�س االثنني �إن املعار�ض����ة ال�س����ورية امل�س����لحة
ا�ستكملت �سحب الأ�س����لحة الثقيلة من اخلطوط
الأمامي����ة يف �إدل����ب مبوجب االتفاق بني رو�س����يا
وتركيا على �إقامة منطقة منزوعة ال�سالح.
ومبوج����ب االتفاق املربم ال�ش����هر املا�ض����ي
ب��ي�ن �أنق����رة ومو�س����كو حليفة الرئي�س ال�س����وري
ب�ش����ار الأ�س����د ،يتعني على م�س����لحي املعار�ض����ة
االن�س����حاب من املنطقة منزوعة ال�س��ل�اح بحلول
منت�صف �أكتوبر ويتعني �سحب الأ�سلحة الثقيلة
بحلول اليوم العا�رش من هذا ال�شهر.
وح����ال االتفاق ب��ي�ن تركي����ا ورو�س����يا دون
�ش����ن هجوم من احلكومة ال�سورية على املنطقة.
وح����ذرت الأمم املتحدة م����ن �أن مثل هذا الهجوم
�سيت�س����بب يف كارثة �إن�س����انية يف منطق����ة �إدلب
التي يقطنها نحو  3ماليني ن�سمة .ومل تعلن بعد

•مقاتلون من اجلبهة الوطنية للتحرير يف جنوب غرب حمافظة حلب

هيئة حترير ال�ش����ام ،اجلماعة املت�شددة الرئي�سة
يف �إدل����ب ،م����ا �إذا كان����ت �س����تلتزم باالتفاق .من
جانب �آخر� ،أفادت وكال����ة “بلومربغ” الأمريكية،
�أن مقات��ل�ات م����ن اجلي����ل اخلام�����س من ط����راز F
 35ت�س����تعد لتجارب قتالية وا�س����عة النطاق يف
نوفمرب املقبل .و�أ�ش����ارت الوكالة الأمريكية �إلى

�أن االختبارات هدفه����ا تقييم قدرات املقاتالت
�ض����د �أنظمة الدفاع اجلوي الرو�س����ية وال�صينية
وال�سورية ،خ�صو�صا �أنظمة ال�صواريخ امل�ضادة
للطائرات من طراز  S 300و .S 400وت�س����تعني
الواليات املتحدة الأمريكي����ة بـ  320مقاتلة من
الطراز املذك����ور �أعاله يف  15قاع����دة جوية حول

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

العامل.
يف غ�ض����ون ذلك ،ر�ست املدمرة ال�صاروخية
( )USS ROSSالتابع����ة للأ�س����طول ال�س����اد�س
البحري الأمريكي� ،أم�س الإثنني ،يف ميناء �أ�سدود
جنوب����ي �إ�رسائي����ل .وق����ال موق����ع “�أ�س����دود نت”
الإخب����اري الع��ب�ري� ،إنها املرة الأول����ى منذ العام
 1999التي تر�س����و فيها ه����ذه املدمرة يف ميناء
�أ�س����دود رغم �أنها ر�س����ت يف �س����نوات ما�ضية يف
مين����اء حيفا (�ش����مال) .ولفت �أن “ه����ذه املدمرة
م�ش����هورة ب�إطالق �ص����واريخ “توما ه����وك” على
قواعد تنظيم (داع�ش) يف �سوريا” .ونقل املوقع
عن اورن����ا بيخور ،مدي����رة ميناء �أ�س����دود ،قولها
“للواليات املتحدة الأمريكية و�إ�رسائيل م�ص����الح
م�ش��ت�ركة يف املنطق����ة ل����ذا م����ن الطبيعي ر�س����و
املزيد من ال�س����فن يف �أ�سدود قريبا” .من جهتها
قالت القن����اة العا�رشة العربية� ،إن املدمرة حتمل
على متنها طاقما من � 400شخ�ص.

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

opinion@albiladpress.com
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سوالف

إلغاء تقاعد النواب...
قرار مفيد ومثمر وخطوة مهمة

أسامة الماجد
Osama.almajed

@albiladpress.com

ا�س���تقبل �ش���عب البحري���ن ق���رار �إلغ���اء
تقاع���د النواب بفرح و�رسور لأن���ه قرار مفيد
ومثم���ر ويرمي �إلى تر�ش���يد الإنفاق وخف�ض
امل�رصوف���ات وحتقي���ق الت���وازن وا�س���تقرار
الو�ض���ع االقت�ص���ادي وا�س���تدامة امل���وارد
املالي���ة ،فتقاعد الن���واب كان يكلف خزينة
الدول���ة مبالغ كبرية وهائل���ة لفرتات طويلة
وبالتايل ف����إن عملية الإلغاء و�إع���ادة تقييم
الو�ض���ع من �أهم ال�رضوريات يف هذه املرحلة
التي تتطلب تقلي�ص امل�رصوفات احلكومية
و�إعادة هيكل���ة امليزانية العامة ،مع الت�أكيد
عل���ى �أن الهدف الأ�س���مى للن���واب هو خدمة
املواط���ن والتعبري ع���ن تطلعاته دون النظر

�إل���ى �أية اعتب���ارات مادية ،وم���ن يحمل �أمانة
��ش�رف خدمة املواطن ال يبح���ث عن امتيازات
وال خم�ص�صات.
ونتمن���ى �أن ال يقت��ص�ر الأمر عل���ى �إلغاء
تقاعد النواب بل �أي�ضا ميتد لي�شمل تقنني
�س���فراتهم وجوالتهم وتكاليفها الباهظة ،ال
نقول �إلغاء امل�ش���اركة يف الن�شاطات الدولية
ومتابعة ق�ض���ايا الوطن� ،إمنا تقلي�ص الوفد
و�إلغ���اء ال�س���فرات غ�ي�ر ال�رضوري���ة الت���ي ال
تن�سجم مع م�صلحة البلد.
لق���د كانت التجربة يف الأعوام ال�س���ابقة
ونقوله���ا �رصاح���ة ومب���ا ميليه علين���ا واجبنا
املهن���ي ت�س���تنزف خزينة الدول���ة ،ومل تكن

هن���اك معاي�ي�ر ل�ل��أداء وحما�س���بة �ش���ديدة
ودقيقة ومنتظمة ،لأن فكرة حما�سبة النائب
املق�رص واملخطئ والفا�ش���ل والعاجز ،فكرة
يجب �أن ترت�س���خ و�أن ت�أخ���ذ مداها و�أبعادها
وم���ن الواج���ب تطبيقها يف ال���دورة القادمة
ب�ش���كل فعل���ي وحقيقي ،لأن فيها م�ص���لحة
الوط���ن �أوال و�أخ�ي�را ،و�س�ن�رى مفع���ول هذا
الق���رار عل���ى الوج���وه اجلديدة الت���ي تنوي
خو�ض االنتخابات النيابي���ة والبلدية وما �إذا
كانت تنوي الرت�شح لتحمل م�س�ؤولية الدفاع
ع���ن املواط���ن وااللت���زام بحقوق���ه وحتقيق
�أماني���ه كم���ا يقول���ون �أم “حلاج���ة يف نف����س
يعقوب”.

�إلغ���اء تقاعد الن���واب خط���وة مهمة نحو
التغيري تتما�ش���ى مع �أو�ض���اع املالية العامة
ومهما يكن من �أمر ف�إن اجلميع اليوم مطالب
بتحم���ل امل�س����ؤولية ومواجه���ة التحدي���ات
وتظاف���ر اجله���ود والعمل ب�إخال����ص كل من
موقع���ه ،فللمواط���ن دور مه���م ورئي����س يف
تعزيز مكان���ة الوطن واالرتقاء به و�إي�ص���اله
�إلى القمة ،والبحرين م�ش���هود لها بال�صالبة
والت���وازن وكل ذلك بف�ض���ل احلكومة التي
ت�س���عى بكل ال�س���بل والإمكاني���ات لتحقيق
الرف���اه للمجتم���ع وتعم���ل بجه���د وا�ض���ح
وملمو�س مب���ا يتالءم مع متطلب���ات املرحلة
احلالية ومبا يتما�شى مع التطورات.

من الواقع
أحمد
عمران

قانون لحماية
المعلم
�إن �أف�ضل ما يكرم به املعلم
يف ه���ذا الوقت هو �س���ن قانون
حلمايت���ه �أمني���ا ً واقت�ص���اديا ً
و�ص���حيا ً ،م���ن �أج���ل ا�س�ت�رجاع
مكانت���ه الت���ي فق���دت ملعانها
وبريقه���ا يف �أو�س���اط املجتمع،
وه���و تك���رمي غ�ي�ر مكل���ف وال
يرتبط �إقراره بتوفر امليزانية،
فمن الواجب �أن ال يرتك املعلم
يف مه���ب الري���ح و�أن جنعله بال
حماية يف ظل الظروف ال�ضاغطة
عل���ى البيئ���ة املدر�س���ية ،هذا
املعل���م ال���ذي ميته���ن مهن���ة
الأنبي���اء والذي يق�ض���ي معظم
ي���وم عمله واقفا ً على رجليه وال
ينتهي ذل���ك عند انتهاء دوامه،
بل ي�س���تمر عمله حتى يف منزله
كل هذا يف �س���بيل خدمة الطلبة
متحمال ً �ش���تى �أنواع ال�ض���غوط
والإ�س���اءة التي قد يتعر�ض لها
من قبل الطلبة �أو �أولياء �أمورهم
بني احلني والآخر� ،أال ي�س���تحق
املعل���م �أن يوف���ر له م���ا يحقق
اال�س���تقرار املعي�ش���ي والأمني
وال�ص���حي يف �س���بيل �أن يرتقي
ه���و الآخر بنف�س���ه حت���ى يقدم
تعليم���ا فعّ اال ذا ج���ودة يرتقي
م���ن خالل���ه الط�ل�اب وت�ص���بح
خمرجات التعليم قوية ت�س���اهم
يف تطوي���ر اململكة وجتعلها يف
م�ص���اف الدول املتقدمة؟! خرب
املوافق���ة عل���ى مق�ت�رح زيادة
روات���ب املعلمني مبق���دار 10
 %الذي جاء على ل�س���ان رئي�س
دي���وان اخلدم���ة املدنية خطوة
يف االجت���اه ال�ص���حيح لالرتق���اء
بالعملي���ة التعليمي���ة ،حيث �إن
ه���ذا املقرتح تق���دم ب���ه وزير
الرتبية والتعليم ماجد النعيمي
م�ش���كورا ً ه���و تك���رمي ب�س���يط
يق���دم للمعلمني وهو خرب �أثلج
�صدورهم وهم ينتظرون �إقراره
حال توفر امليزاني���ة ،لقد حان
الوق���ت لإيج���اد قان���ون يحمي
�رشيح���ة املعلمني الت���ي تعترب
العم���ود الفق���ري للم�ؤ�س�س���ة
التعليمي���ة كي���ف ال وهي التي
حتم���ل عل���ى عاتقه���ا تربي���ة
وتثقي���ف كل �رشائ���ح املجتم���ع
وه���ي املتحكم���ة يف تنمي���ة
وتوجيه عقولهم ،لذا ف�إن حماية
املعلم�ي�ن و�ص���يانة كرامته���م
�أم���ام الطلب���ة و�أولي���اء �أمورهم
حماية مل�ستقبل الوطن.

ما وراء الحقيقة

مؤامرة الربيع
العربي...
ديمقراطية بوش
م�ؤام���رة الربيع العربي كانت ت�س���تهدف
تدم�ي�ر الأم���ة العربي���ة الإ�س�ل�امية ،حت���ت
�ش���عار ن��ش�ر الدميقراطية ،وا�ش�ت�ركت فيها
الإدارات الأمريكي���ة ال�س���ابقة و�إي���ران وقطر
الت���ي كان لديها م�رشوع ت�ص���فية ح�س���ابات
م���ع بع����ض الأنظم���ة العربي���ة و�إ�س���قاطها،
بالإ�ض���افة �إلى اخلونة والعم�ل�اء الذين عملوا
عل���ى ت�س���هيل مهمة ه����ؤالء ،وه���م ليرباليو
ال�س���فارات الغربية� ،أتباع حزب اهلل واحل�شد
ال�ش���عبي واحلوثي ،والإخوان امل�سلمون بكل
م�سمياتهم بالعامل العربي.
وب���د�أ بو����ش ذل���ك امل��ش�روع التدم�ي�ري
بالع���راق �أوال ،وه���و م��ش�روع التب�ش�ي�ر
بالدميقراطي���ة بالعامل العرب���ي ،وعند النظر
�إل���ى ذل���ك امل��ش�روع ،علين���ا �أن ن�س���تعر�ض
ال�س���يناريوهات التي مهدت له���ذا امل�رشوع،
فبعد دحر قوات املقبور �ص���دام ح�س�ي�ن من
الكويت ،كان من البديهي �أن ي�ص���بح العراق
بلدا �ضعيفا ،بعد �أن مت تطبيق احل�صار عليه
من قبل الأمم املتحدة ،ومنع حتليق طائراته
الع�س���كرية ،و�إيجاد مناطق داخل �أرا�ض���يه ال

د .طارق آل شيخان
يجوز له �أن يتعداها� ،إذا �ص���دام �أ�صبح ممزق
اجلناح ومك�س���ور املخالب ،فلماذا �إذا كذبت
�إدارة بو����ش و�إدارة ت���وين بل�ي�ر بالق���ول �إن
�صدام ميتلك �أ�سلحة كيماوية ويجب الإطاحة
ب���ه ،و�س���وقت ذل���ك �إعالميا و�سيا�س���يا بني
�ص���فوف الر�أي العام الغربي ،ثم تبني الحقا
�أنهم كاذبون؟
هن���اك �س���يناريوهان بخ�ص���و�ص ن��ش�ر
الدميقراطي���ة بالع���راق ،طبعا بعد ت�س���ويق
كذبة وجود �أ�س���لحة كيماوية ومن ثم �إ�سقاط
نظ���ام املقب���ور �ص���دام ،الأول ه���و �أن �إدارة
بو����ش م�ؤمن���ة �إميانا كام�ل�ا ب����أن العراقيني
�س���يتعاملون م���ع الدميقراطي���ة اجلدي���دة
ومبادئه���ا وقيمه���ا بتح��ض�ر ورق���ي كبريين،
حت���ى يكونوا منوذج���ا عظيم���ا للدميقراطية
بالع���امل العرب���ي� ،أما ال�س���يناريو الثاين فهو
�أن �إدارة بو����ش تعلم �أن هناك �رشائح و�أحزاب
ومكون���ات عراقية� ،ست�س���تغل الدميقراطية
مل�ص���احلها و�آيديولوجياته���ا ،وبالت���ايل،
ف����إن الع���راق �سي�ص���بح �ض���عيفا ممزق���ا
داخليا وخارجي���ا ،حتى �إن الت���زم العراقيون
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بالد�س���تور وبنوده ،وهذا طبعا ما يحدث الآن
بالعراق ،فالأكراد ي�س���تخدمون الدميقراطية
لتحقيق م�ص���لحتهم ،وبع�ض الأحزاب ت�سعى
مل�صلحتها املذهبية.
وفيما يتعلق بال�سيناريو الأول ،ال نعتقد
�أن �إدارة بو�ش كانت ت�ؤمن بذلك ال�سيناريو،
�أم���ا ال�س���يناريو الث���اين ،فهو فع�ل�ا ما كانت
ت�س���عى �إلي���ه �إدارة بو�ش بتعم���د كامل ،وهو
�إ�ض���عاف العراق داخليا وخارحي���ا عن طريق
الدميقراطي���ة ،وم���ن خ�ل�ال جع���ل كل حزب
ومذهب وعرق ،ي�ستغل هذه الدميقراطية من
�أجل م�صلحته �أوال و�أخريا ،وبالنهاية تن�صيب
�إيران وكيال بالعراق والحقا تن�ص���يبها �رشطي
املنطق���ة العربية ،وم���ا يعانيه الع���راق الآن
وم���ا نراه ب�أم �أعيننا من عجز عن النهو�ض من
جدي���د ،كان كله ب�س���بب فخ بو����ش� ،أي “ن�رش
الدميقراطية بالعراق” ،وه���و احللقة الأولى
من م�سل�س���ل تدمري الأمة العربية الإ�س�ل�امية
ع���ن طري���ق م���ا ي�س���مى بالربي���ع العرب���ي
ودميقراطيته ...وللحديث بقية.

زبدة القول
بثينة
خليفة قاسم
B7747
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تصريحات األمير
محمد بن سلمان
�س���عدنا جدا ونحن نقر�أ
ت�رصيح���ات �س���مو الأم�ي�ر
حمم���د ب���ن �س���لمان لوكالة
بلوم�ب�رج الأمريكية تعليقا
عل���ى ت�رصيح���ات الرئي����س
الأمريك���ي دونال���د ترام���ب
التي طالب فيها ال�سعودية
ب�أن تدفع مقابل �أمنها.
ت�رصيح���ات �س���مو الأمري
حمم���د ب���ن �س���لمان ج���اءت
ر�ص���ينة وقوي���ة وو�ض���عت
النق���اط على احلروف بعيدا
عن �أي���ة عنرتي���ة �أو مبالغة،
فق���د قال �س���موه م���ا يجب
�أن يق���ال بلغ���ة راقي���ة ويف
نف�س الوقت كانت ر�سالته
وا�ض���حة جدا لكل من يهمه
الأم���ر ،عندم���ا ق���ال �إننا لن
ندف���ع �ش���يئا يف الوق���ت
احل���ايل مقاب���ل �أمنن���ا ،كما
قال �س���موه �إن ال�س���عودية
ت�ش�ت�ري الأ�س���لحة الت���ي
تداف���ع عن نف�س���ها بها وال
ت�أخذها جمانا ،وال�س���عودية
كانت موج���ودة قبل �أمريكا
بثالثني عاما.
كل ه���ذه اجلم���ل
الوا�ض���حة كان الب���د منها،
و�أعتق���د �أن ال���ر�أي العام يف
الب�ل�اد العربية والإ�س�ل�امية
كان بحاج���ة ما�س���ة ل�س���ماع
مث���ل هذه الكلم���ات منذ ما
قاله الرئي�س ترامب يف هذا
ال�ش�أن.
�إذا كان ال�س���يد ترام���ب
يق�ص���د �أن ال�سعودية حتت
تهديد م���ن �أي من جريانها
فه���و خمطئ ،فال�س���عودية
ووراءه���ا كل الع���رب
وامل�س���لمني ق���ادرة بعون
اهلل عل���ى حماية م�ص���احلها
و�أمنها ،ولن تتجر�أ �أية دولة
�إقليمي���ة مهما كان �ش����أنها
�أن تتعر�ض لأمن ال�سعودية
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
وعلى الرغ���م من النوايا
ال�سيئة لإيران وعلى الرغم
م���ن ممار�س���اتها التخريبية
يف املنطق���ة� ،إال �أنه���ا مل
تعد ت�ص���لح كفزاعة ،فعلى
الرئي����س الأمريكي �أن يعيد
تقييم���ه لعالق���ات ب�ل�اده
اال�سرتاتيجية مع ال�سعودية
كدول���ة مهمة وله���ا ثقلها
ورمزيته���ا يف املنطق���ة
والعامل الإ�سالمي كله.

ومضة قلم

المستقلون الخيار األفضل
هناك من يجزم ب�أنّ طبيعة العمل النيابيّ
تق���وم عل���ى التكت�ل�ات بو�ص���فها ال�ض���مانة
الأكي���دة لتحقي���ق �آمال وتطلع���ات املواطن،
بينما ي�ؤكد املرت�شح امل�ستقل �أنه قادر على
العمل دون �أية و�ص���اية م���ن الآخرين ،الثابت
�أنّ امل�س���تقل يخو�ض االنتخاب���ات الت�رشيعية
بربنامج خا�ص دون �أن تكون له �صفة حزبية،
فقط له ر�ؤية م�س���تقلة ،وقناعتنا �أنه ال يوجد
ا�س���تقالل مطلق ل�سبب ب�سيط هو �أنّه البد �أنّ
هناك جهة داعمة ل���ه ،وبالتايل ف�إنّها تفر�ض
�رشوطها ب�شكل �أو ب�آخر ،وبالنظر �إلى جتربتنا

الربملانية على مدى ال�س���نوات الفائتة �شهد
املجل����س النيابي ع���ددا من الكت���ل النيابية
ذات االنتم���اءات املتباين���ة ،كما �ش���هدنا يف
ذات الوقت من ف�ضلوا الدخول كم�ستقلني.
الكت���ل النيابي���ة التي �ش���هدها الربملان
ورغم و�ص���ول عدد �أع�ضائها يف املجل�س �إلى
ع�رشي���ن ،وهناك �أخرى و�ص���ل الع���دد �إلى 12
ع�ض���وا� ،إال �أنها جميعا ف�ش���لت يف �إجناز احلد
الأدنى من طموحات و�آمال املواطن ،والأدهى
�أنه���ا باتت عاجزة عن ا�س���تخدام �إح���دى �أهم
الأدوات الربملاني���ة (اال�س���تجواب) .الف�ش���ل

محمد المحفوظ
م���رده هنا كما هو معلوم هو غياب االن�س���جام
بني الأع�ض���اء ،ولو بحثنا عن املربر احلقيقي
لإجها����ض اال�س���تجواب ال���ذي يعد �أه���م �أداة
رقابية لكان���ت الإجابة عدم قناعة الأع�ض���اء،
الأمر الذي ي�ؤكد ف�ش���لها ،وم���ن هنا ندرك �أنّ
�أي���ة كتلة نيابي���ة مهما بلغ عدده���ا لن تكون
قادرة على الإجناز احلقيقي ذلك �أنّ امل�س�ألة
لي�ست حم�سومة بالعدد وحده ،وال �أدري ملاذا
الرتوي���ج للكتل �إذا كانت �إجنازاتها �ض���ئيلة
�إلى �أبعد احلدود.
م���ن هن���ا ف�إنن���ا نراه���ن على املرت�ش���ح

sm.adnan56

@hotmail.com

امل�س���تقل بدرج���ة �أك�ب�ر ولأك�ث�ر من �س���بب،
فعدد من املرت�ش���حني امل�ستقلني يتمتعون
ب�ش���عبية وا�سعة وتاريخ وطنيّ م�رشف ،كما �أنّ
بينهم من له جهود د�ؤوبة حتت قبة الربملان
وم�ساهمة ال تنكر يف م�س�ي�رة العمل الوطنيّ ،
و�أتذكر �أن �أحدهم اكت�سب احرتام �أبناء دائرته
ملا يتمتع به من ق���درة على الت�أثري و�إخال�ص
يف العمل و�صالبة يف املوقف ،ويبدو لنا �أنّ �رس
جناح هذه الفئة يكمن يف �أنّ دخولها املجل�س
النيابيّ مل يكن بحثا عن جاه �أو �سلطة �أو �إغراء
راتب.
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اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي للتنس
تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي البحرين للتنس اليوم اجتامعها السنوي العادي ،يف متام
الساعة السابعة مساء اليوم بصالة النادي بالجفري ،إذ يتم عرض وإقرار التقارير اإلدارية واملالية
عن العام  ،2017وحيث إن هذا هو االجتامع الثاين ،فيشرتط حضور ثلث عدد أعضاء الجمعية
العمومية وعددهم  127عضوا ،وان مل يستكمل النصاب يف االجتامع الثاين أيضا ،فسيعقد
االجتامع بعد ساعة واحدة أي يف متام الساعة الثامنة من مساء اليوم ويكون قانونيا إذا حرضه
بأنفسهم  % 10من األعضاء.
وكان مجلس إدارة النادي قد وجه الدعوات ألعضاء النادي الذين يحق لهم الحضور لحضور
االجتامع ،كام تم نرش صور من التقارير يف لوحة اإلعالنات بالنادي ،وتم توفري نسخ إضافية
بالنادي ملن يود الحصول عليها.

في افتتاح الجولة الثانية لدوري السلة

االتحاد يُغرق بحارة سترة ...وفوز عريض للمنامة
محمد الدرازي

حقق االتحاد فوزه الثاين عىل التوايل
ب��دوري زين الدرج��ة األوىل لكرة
الس��لة ،بتغلبه عىل حس��اب سرتة
بنتيج��ة ( ،)77/58يف املباراة التي
جمعتهام مس��اء أم��س (اإلثنني)،
يف افتتاح منافس��ات الجولة الثانية
للدور التمهيدي من املسابقة.
وعزز البنفسج بهذا الفوز حظوظه
يف التأه��ل للدور الس��دايس ،رافعا
رصيده إىل  4نقاط ،يف الوقت الذي
تلقى فيه س�ترة الخس��ارة الثانية
وأصبح رصيده إىل نقطتني.
وجاء فوز االتحاد مس��تحقا؛ عطفا
عىل الس��يطرة الكبرية التي فرضها
يف الش��وط الث��اين بفض��ل األداء
الجامعي املتزن يف الدفاع والهجوم.
االتح��اد ف��از يف األش��واط الثالثة
األوىل ب��ـ 20/17و 25/9و،18/16
فيام فاز سرتة بالربع األخري .16/14
وجاءت بداي��ة املباراة متوس��طة
املس��توى الفن��ي م��ن الفريق�ين
اللذين تبادال التسجيل مع أفضلية

التق��دم لالتحاد ،إذ أخذ البنفس��ج
عصا الس��بق بتقدمه  10/4مطلع
الربع األول ،معوال عىل قوة الرصيب
إليك تح��ت الحلق ،ومتكن س�ترة
من تقليص الف��ارق لنقطة واحدة
يف مناسبتني آخرها  ،18/17غري أن
االتحاد حافظ عىل تقدمه وحس��م
الفرتة ملصلحته بـ.20/17
واس��تعاد االتح��اد الف��ارق بداية
الربع الثاين  ،27/19قبل أن يتمكن
سرتة من العودة تدريجيا منتصف
الرب��ع وتقليص النتيجة إىل س��لة
واح��دة بواق��ع  .28/26وحاف��ظ
االتحاد عىل أدائه املتزن واالعتامد
عىل ال�صريب إليك بش��كل كبري يف
الجانب�ين الدفاع��ي والهجوم��ي،
ليحس��م الش��وط األول ملصلحت��ه
بنتيجة .45/26
وفرض االتحاد س��يطرة كاملة عىل
مجريات الش��وط الثاين ،إذ حافظ
عىل تقدمه بف��ارق مريح يف الربع
الثال��ث الذي حس��مه ب��ـ.63/42

 7نوفمبر قرعة التصفيات اآلسيوية
تحت  23المؤهلة ألولمبياد 2020
حسن علي

حدّد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم السابع من
نوفمرب املقبل موعدًا إلجراء قرعة منافسات
تصفيات كأس آسيا تحت  23عاما املؤهلة
ألوملبياد طوكيو  2020بالعاصمة املاليزية
كواالملبور مقر االتحاد القاري.
وستحتضن مملكة البحرين مباريات املجموعة
مبشاركة  43دولة سيتم توزيعها عىل 10
مجموعات بشهر مارس املقبل  ،2019علماً بأن البطولة مؤهلة
للمشاركة يف أوملبياد طوكيو .2020
وسيشارك يف التصفيات اآلسيوية املنتخب األوملبي الذي يقوده املدرب
التونيس سمري بن شامم ،إذ يتطلع االتحاد لالرتقاء باملجموعة الحالية
لتشكل نواة للمنتخب األول ،حيث شارك املنتخب يف دورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عرشة التي استضافتها إندونيسيا أخريا ،كام غادر
املنتخب أمس إىل دولة الكويت للمشاركة يف بطولة “عودة األوملبي”
وضمن يف إطار املحطات اإلعدادية للمنتخب قبيل خوض غامر
التصفيات اآلسيوية التي يهدف من خاللها االتحاد إىل بلوغ دورة
األلعاب األوملبية للمرة األوىل يف التاريخ.
وتأيت استضافة مملكة البحرين للتصفيات املؤهلة لكأس آسيا (تحت
 23سنة) ،متوافقة مع الخطوات التي يبذلها االتحاد البحريني لكرة
القدم يف أن تكون البحرين وجهة إلقامة مختلف البطوالت الكروية
القارية والدولية ،السيام التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا يف
جميع الفئات العمرية ،حيث سبق التحاد الكرة أن استضافة البطولة
اآلسيوية تحت  19عامًا التي أقيمت العام .2016

جديدت�ين إىل رصي��ده الذي ارتفع
إىل  4نقاط ،فيام كس��ب البحرين
نقطة الخسارة وبات رصيده إىل 2
نقطتني من خسارتني.
وف��از املنام��ة يف األش��واط الثالثة
األوىل بنتائ��ج 33/16 ،36/20
و ،27/22في�ما ف��از البحري��ن يف
الربع األخري بـ.19/17
املنام��ة مل يواج��ه أدىن صعوبة يف
الظف��ر بنتيجة املباراة املحس��ومة
س��لفا؛ عطفا عىل فارق اإلمكانات
الفنية الكبرية بني الفريقني.
وأعط��ى م��درب املنام��ة عقي��ل
ميالد العبي فريقه الش��بان فرصة
أكرب للمش��اركة يف املباراة وإراحة
املحرتف األمرييك واين تشيزم الذي
شارك يف  11دقيقة.
البحرين ورغم خسارته ،إال أنه قدّم
من لقاء المنامة والبحرين األداء املطلوب منه وخرج مبكاسب
من لقاء االتحاد وسترة
فني��ة ع��دة؛ تحض�يرا للمباريات
ومنح الفارق الكبري أريحية لالتحاد ويف املب��اراة األوىل أم��س ،حق��ق البحرين بنتيجة (.)117/77
املقبل��ة ،كام نجح يف تس��جيل 77
يف حسم املباراة يف الربع األخري.
املنامة انتصارا عريضا عىل حساب وأض��اف املنامة بهذا الفوز نقطتني نقطة يف سلة حامل اللقب.

توبلي اجتاز االتحاد

األهلي يكسب مواجهة الشباب بتمهيدي اليد
علي مجيد

كس��ب فريق األهيل مواجهة نظريه
الشباب بنتيجة ( )26/31يف املباراة
التي جمعتهام أمس لحساب الجولة
األوىل من ال��دور التمهيدي لدوري
أندية الدرجة األوىل لكرة اليد.
وكان الشوط األول قد انتهى لصالح
األصفر بف��ارق  3أهداف (،)12/15
وبذل��ك أصبح رصي��ده  3نقاط من
الفوز ونقطة واحدة للش��باب جراء
هذه الخسارة.
وش��هد الش��وط األول إث��ارة كبرية
ب�ين الطرفني وتقارب ت��ام يف األداء
والنتيجة التي كانت تتقلب بينهام.
الش��باب أخذ أفضلي��ة التقدم 1/4
بفض��ل تألق حارس��ه ع�لي الخزنة
والتصوي��ب البعيد ألحم��د حمزة
والع��ب الدائرة محم��د جواد فيام
األهيل متكن من الع��ودة بدءاً من
 4/4عرب حارس��ه صالح عبدالجليل
وتصويب��ات نارص ع�لي وتحركات

(تصوير :خليل إبراهيم)

األخطاء وس��وء االس��تغالل؛ ليخرج
خارسا من اللقاء الذي شهد مشاركة
جاسم السالطنة وتيسري محسن مع
األه�لي .أدار اللقاء الطاقم س��مري
مرهون وحسني املوت.
توبلي يفوز

س��يد أحم��د فائق ثم أخذ يوس��ع
الفارق بدخول حس��ن السامهيجي
بف��ارق  3أه��داف وس��ط أخطاء
هجومي��ة للامروين رغ��م محاوالت
نادر سامي وعبدالله ياسني لينتهي
الشوط لصالح األهيل .12/15
ويف الشوط الثاين حافظ األهيل عىل
فارق األهداف بينه وبني الش��باب

يف املب��اراة األوىل حقق توبيل طعم
الف��وز األول ،عىل حس��اب االتحاد
بفارق  5أهداف وبنتيجة (.)23/28
من لقاء األهلي والشباب وبذلك حص��د توبيل النقاط الثالث
في�ما االتحاد أصب��ح رصيده نقطة
ال��ذي كان العبي��ه يجاه��دون يف واحدة
تقليص الفارق وبرز عبدالله ياسني
مباريات اليوم
وأحمد جالل ،إال أن املاروين اصطدم
برسعة وقوة العبي األهيل خصوصا ولحس��اب الجولة نفسها تقام اليوم
عيل عبدالقادر الذي س��اهم يف فوز مبارات��ان ،يف األوىل يلتقي التضامن
فريقه باألهداف الحاسمة.
مع البحرين يف متام الس��اعة 5.30
الش��باب نج��ح يف تقلي��ص الفارق مس��ا ًء وتليه��ا لق��اء يجم��ع الدير
عىل فرتات إال أنه رسعان ما ارتكب واالتفاق عند الساعة .7

يسعى لنتيجة إيجابية في ركلة البداية

األولمبي يدشن مشوار بطولة “عودة األولمبي” بلقاء نظيره الكويتي
اتحاد الكرة

أكتوبر الجاري.
وبحس��ب برنامج مباريات البطولة ،فإن
منتخبنا س��يخوض لقاء الجول��ة الثانية
يوم الجمعة املقب��ل املوافق  12أكتوبر
الج��اري أمام منتخب الس��عودية ،عىل
أن يقام اللقاء األخري يف البطولة يوم 16
أكتوبر بني منتخبي الكويت والسعودية.

يخ��وض منتخبن��ا األوملبي لك��رة القدم
عن��د  7.15من مس��اء الي��وم (الثلثاء)
لقاء افتتاح بطولة ع��ودة األوملبي التي
ينظمه��ا االتح��اد الكويتي لك��رة القدم
يف الكويت ،وذلك أم��ام نظريه منتخب
الكويت األوملبي عىل اس��تاد ثامر بنادي
الساملية.
وتعت�بر مب��اراة الي��وم رشي��ط افتتاح
ختام التحضيرات
البطول��ة التي يقيمها االتح��اد الكويتي
مبش��اركة  3منتخب��ات أوملبية:البحرين ،وأنه��ى منتخبن��ا األوملب��ي ي��وم أمس
الكويت والس��عودية ،وتستمر حتى  16تحضريات��ه للمب��اراة األوىل ،عرب خوضه
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

امل��ران الث��اين يف الكويت ع�لى امللعب
الذي س��يحتضن املب��اراة (اس��تاد ثامر
بن��ادي الس��املية) ،وذلك تح��ت قيادة
املدرب التونيس س��مري ش�مام ،والطاقم
املع��اون :مس��اعد املدرب ب��در خليل،
مدرب اللياقة التونيس محمد الس�لامي،
م��درب الح��راس عبدالله ب�لال .وكان
املنتخ��ب قد وصل ظهر يوم أمس األول
(األحد) إىل الكويت ،واس��تقر يف فندق
“الجمريا” وخاض أوىل حصصه التدريبية
عىل استاد ثامر بنادي الساملية أيضا.

تغطية خاصة

إىل ذلك ،ستقوم قناة الكويت الرياضية
بتغطية البطولة تغطية خاصة وموسعة
وش��املة لجميع املباريات ،إذ س��تكون
املباراة منقولة عىل الهواء مبارشة اليوم.
وكان��ت القناة ق��د أقامت ي��وم أمس
جلس��ات تصوير خاص��ة لجميع العبي
املنتخبات املشاركة.
وكان املدرب س��مري ش�مام اختار قامئة
مكونة من  23العبً��ا هم :عبدالرحمن

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

اللجنة اإلعالمية

األحم��دي ،حم��زة الج�بن ،محم��د
الش��اميس وع�لي مفت��اح “املح��رق”،
حس�ين جمي��ل “الش��باب” ،محم��د
مره��ون ،حمد شمس��ان ،جاس��م نور
وعدنان فواز “الرفاع” ،يوس��ف حبيب،
س��يد هاش��م عي�سى وأحم��د حبيب
“املالكية” ،عبدالعزيز الكندري وأحمد
صال��ح “مدينة عيىس” ،س��يد إبراهيم
علوي وعيل حس��ن يحي��ى “األهيل”،
أحم��د الرشوق��ي “البدي��ع” ،مصعب
عمر وجاس��م خليف “الرفاع الرشقي”،

س��يد محمد أمني “سرتة” ،عامر محمد
“املنامة” ،أحمد بوغامر “الحد” ومحمد
الحردان “اف يس سفانتول املولدويف”.
وت��أيت مش��اركة منتخبن��ا األوملب��ي يف
البطول��ة الودي��ة الدولية ضم��ن إطار
تحض�يرات املنتخ��ب للمش��اركة يف
التصفي��ات املؤهلة لكأس آس��يا تحت
 23عامًا  2020املؤهلة ألوملبياد طوكيو
 ،2020إذ س��تقام مباري��ات التصفيات
خ�لال ش��هر م��ارس  2019مبملك��ة
البحرين.

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

الثالثاء  9أكتوبر 2018
 29محرم 1440
العدد 3647

“اك��ت��ش��اف ال��م��واه��ب” تجتمع م��ع الجهاز الفني للشراع
عقدت اللجنة املرشفة عىل
برنامج مملكة البحرين الكتشاف
املواهب الرياضية الذي ترشف
عليه وتنفيذه وزارة شؤون الشباب
والرياضة ،اجتامعًا مع الجهاز الفني
واإلداري املرشف عىل لعبة الرشاع.
وترأس االجتامع املرشفة عىل
برنامج اكتشاف املواهب الرياضية
سالمة عتيق وحرضه كل من املدير
الفني باالتحاد البحريني للرياضات

البحرية قاسم بن جميع ومساعد
املدرب مهدي خميس واإلدارية
سندس العامري .ويف بداية
االجتامع ،أشادت عتيق بالتعاون
البناء بني برنامج اكتشاف املواهب
الرياضية واالتحاد البحريني
للرياضات البحرية الذي أمثر عن
ضم لعبة الرشاع إىل الربنامج ،األمر
الذي سيمثل نقلة نوعية يف مسرية
اللعبة من خالل اكتشاف املواهب

مشيدة بالجهود التي يبذلها الجهاز
الفني واإلداري املرشفة عىل لعبة
الرشاع ،مشرية إىل أن وزار شؤون
الشباب والرياضة برئاسة وزير
الشباب والرياضة هشام الجودر
مهتمة كثريًا بضم لعبة الرشاع
إىل برنامج اكتشاف املواهب
الرياضية إضافة إىل العديد من
األلعاب الرياضية وذلك تنفيذًا
السرتاتيجيتها الرامية إىل توسيع

قاعدة األلعاب الرياضية املنضوية
تحت الربنامج .بعدها ،اطلع
املجتمعون عىل الخطة الفنية
لتدريبات لعبة الرشاع ،إذ أشار
املدير الفتي قاسم بن جميع إىل
أن برنامج التدريب املستمر انطلق
يف شهر سبتمرب املايض وهي تسري
بحسب الجدول الزمني املقرر لها
وسط مشاركة متميزة من قبل
املواهب الرياضية.
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جانب من االجتماع

بعد خسارة فريقها الكروي ...جماهير المحرق:

يا مجلة يا جريدة ...اكتبي عن سلمان شريدة!
علي مجيد

تعي��ش جامهري ن��ادي املح��رق حالة
غلي��ان كبرية إثر خس��ارة فريقها األول
لك��رة القدم بالجولة الرابعة من دوري
ن��ارص بن حم��د بهدف نظي��ف أمام
الحد.
هذه الخس��ارة جعل��ت الفريق يحتل
املركز الس��ابع برصيد  4نقاط ،بتعادل
وفوز وخسارة مع تبقي مباراة مؤجلة،
وبف��ارق  4نقاط عن املتص��در الرفاع
الرشقي.
الجامه�ير املحرقاوي��ة وعرب حس��اب
النادي الرس��مي والحس��ابات األخرى
الخاصة بش��أن كيان القلع��ة الحمراء
ع�لى موق��ع التواص��ل االجتامع��ي
“انستغرام” ش��نوا هجوما حادا والذعا
بس��بب مس��توى الفري��ق املرتاج��ع
يف ه��ذه الجول��ة والج��والت املاضية،
وحمَّلوا الجهاز الفني برئاس��ة س��لامن
رشيدة خس��ارة الفريق؛ لعدم تقدميه

الجدي��د لفريقهم م��ن الناحية الفنية
والتكتيكي��ة ،وافتق��اده الحل��ول التي
تعيد هيب��ة الفريق وقوته التي تحقق
باالنتصار ،كام وضعوا املهاجم إسامعيل
عبداللطيف أمام حبل املشنقة؛ لهبوط
مستواه مقارنة باملوسم املايض ،ولعدم
قدرته عىل صنع الفارق يف خط الهجوم
وإحراز األهداف التي تنتظر منه.
اختلفت أس��اليب الطرح وحجم جرأة
ال��ردود التي صبت ج��ام غضبها لهذه
الخس��ارة غري املتوقعة ،ولكن غالبيتها
اتفق��ت عىل أن امل��درب رشيدة وصل
لنقط��ة النهاي��ة والب��د م��ن تغي�يره،
كام طالب��وا بوضع الالعب إس�ماعيل
عبداللطي��ف عىل دكة الب��دالء؛ حتى
يع��ود إىل صب��اه مج��ددا ويش��عر
مبس��ؤوليته ،بل وطالب��وا أيضا تدخل
أعضاء مجلس إدارة الن��ادي إلنقاذ ما
ميك��ن إنقاذه قبل ف��وات األوان؛ كون

األم��ور حت��ى اآلن ال تبعث عىل األمل
أبدا.
بلغت نسبة املشاركة يف هذا املوضوع
 115مش��اركة حتى عرص أمس اإلثنني،
حي��ث قال أح��د املش��اركني “الفريق
الوحي��د يف ال��دوري ال��ذي ال ميتل��ك
مهاجام بديال ،والع��ب مدافع يف مركز
رأس الحرب��ة ،وتس��اءل :أي فري��ق يف
العامل ميكنه املنافسة يف موسم مبهاجم
واح��د ،م�تراخٍ أداؤه” ،وآخ��ر يق��ول
“مستوى الفريق سيئ جدا خصوصا يف
الناحي��ة الهجومية ،وعىل مجلس إدارة
النادي إعادة النظر يف الجهاز الفني”.
وآخر يقول “الحل هو استبدال املدرب،
وتجدي��د الفريق مبجموعة جديدة من
شباب النادي ،مضيفا :رشيدة لقد قمت
بواجب��ك ،وحان الوقت ل�ترك الفريق؛
ألنك أعطيت كل ما عندك .إس�ماعيل
عبداللطي��ف يج��ب علي��ك مراجعة

مس��تواك ،وهو يف تدنٍ كبري واملحافظة
ع�لى تاريخ��ك! وأم��ا اإلدارة ،فيحب
عليكم إعط��اء الفرصة؛ ألنه يوجد من
هو أفضل منكم الستكامل املشوار .لله
صربنا عىل هذه الحال ،وتبقى املحرق يف
القلب” .أما مشرتك آخر يقول “أوجدوا
ح�لا للمدرب الذي ما ع��اد قادرا عىل
توجي��ه بوصل��ة املح��رق ،مهاجمكم
انته��ى ،فعن��د منتصف زم��ن املباراة
يجد نفس��ه يسحل نفسه باألرض ،عيل
عامر أصبح عاجزا ،وهو يكلم مدربكم
ومدربكم ليس راضيا عنه ،إنه يستبدل
الظهري الذي أرهق الفريق ،وآخر يشء
يكون نصيب عيىس موىس ذي املجهود
الكبري للفريق مقاعد البدالء ،ويس��مح
إلس�ماعيل مبواصل��ة اس��تهتاره” .أم��ا
مش�ترك آخر ،فاخترص الحديث بعبارة
واحدة “يا مجلة ويا جريدة اكتبي عن
سلامن رشيدة”.

موعدا لسحب القرعة
ً
 13أكتوبر

مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد نظام كأس الملك
اتحاد الكرة

عق��د مجل��س إدارة االتح��اد
البحرين��ي لكرة الق��دم اجتامعا
دوري��ا برئاس��ة رئي��س االتح��اد
الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليفة ،وذل��ك يف مقر االتحاد
بالرفاع.
وخ�لال االجت�ماع ،أق��ر مجلس
اإلدارة نظام مس��ابقة كأس جاللة
امللك للموس��م الري��ايض - 2018
.2019
وج��اء النظ��ام كاآليت :دور الـ :16
ستجرى قرعة ألندية الدرجة األوىل
باإلضافة إىل الستة أندية أصحاب
املراكز األوىل من مجموعتي الدور
التمهي��دي لتس��كينهم يف دور الـ
 ،16ويتم تصنيف الفرق املشاركة
إىل  3مستويات.
سيكون املس��توى األول مخصصا
لبطل الدوري يف املوس��م السابق
وبطل كأس جاللة امللك ،ويف حال
حصول بطل ال��دوري عىل بطولة
الكأس يكون صاحب املركز الثاين

املواق��ع التالية يف الجدول الهرمي
(،)15 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،2
واألندي��ة ه��ي (البدي��ع ،الحالة،
األهيل ،االتحاد ،البس��يتني ،مدينة
عيىس ،البحرين ،وسرتة).
موعد القرعة

يف الدوري .ويتم سحب قرعة عىل
هذا املستوى عىل ترتيب املوقعني
 1و 16يف الج��دول الهرم��ي،
والناديان هام النجمة واملحرق.
املس��توى الث��اين س��يخصص لـ 6
أندية من الدرج��ة األوىل الحاصة
عىل املراكز من الثاين إىل الس��ابع،
ويف حال حصول أحد هذه األندية
ع�لى بطول��ة كأس جالل��ة امللك
يدخ��ل صاحب املرك��ز الثامن يف
املس��توى الثاين .يتم سحب قرعة
عىل هذا املس��توى ع�لى ترتيب

املواق��ع التالية يف الجدول الهرمي
( ،)14 ،12 ،10 ،7 ،5 ،3واألندي��ة
ه��ي (املنامة ،املالكية ،الش��باب،
الحد ،الرفاع ،والرفاع الرشقي).
املستوى الثالث س��يضم  8أندية
الحاصل�ين ع�لى املراك��ز التالي��ة
يف املوس��م الس��ابق :بطل دوري
الدرجة الثانية ،ثاين دوري الدرجة
الثاني��ة ،و 6أندي��ة الت��ي تأهلت
من الدور التمهيدي لكأس جاللة
املل��ك يف املوس��م الح��ايل .ويتم
س��حب قرع��ة له��ذه الف��رق يف

جلفار :مفاوضات لتطوير السوبر
البحريني اإلماراتي لكرة اليد
حسن علي

اللجنة اإلعالمية

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

الجهاز الفني لفريق المحرق لكرة القدم

وح��دد االتح��اد ي��وم  13أكتوبر
الجاري موعدا لسحب قرعة كأس
جاللة امللك.
وفي�ما يخ��ص مواعي��د إقام��ة
املباري��ات ،فإن ذهاب دور الـ 16
س��يقام من  20وحتى  22أكتوبر
الج��اري ،فيام اإلياب  25حتى 27
الجاري أيضا.
وس��يقام ذه��اب دور ربع النهايئ
يوم��ي  3و 4ديس��مرب املقب��ل،
واإلياب  8و 9من الشهر ذاته.
وسيقام ذهاب نصف النهايئ يومي
 9و 10فرباي��ر  ،2019واإلياب 16
و 17فرباي��ر  ،2019في�ما املباراة
النهائية ستحدد الحقا.

كشف رئيس االتحاد اإلمارايت لكرة
اليد محمد عبدالكريم جلفار عن
وجود مفاوضات جادة لتوسيع تجربة
االتحادين البحريني واإلمارايت بإقامة
السوبر البحريني اإلمارايت سنويًّا بإقامة
مباريات سوبر مامثلة “إمارايت مرصي”
وآخر “إمارايت سعودي” لكل من األندية
محمد جلفار
واملنتخبات والعمل عىل توسيع القاعدة
بتواجد دول خليجية أخرى دون أن يكشف املزيد من التفاصيل
عام إذا كانت ستقام بني ثالثة أو أربعة أندية دفعة واحدة
كبطولة مجمعة أو مباراة واحدة فقط عىل غرار السوبر البحريني
اإلمارايت ،وذلك خالل حديثه لصحيفة “البيان” اإلماراتية أمس.
وأوضح جلفار أن الهيئة العامة للرياضة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة تدعم مثل تلك الفكرة عىل أمل تطبيقها الحقا بعد
استكامل كافة اإلجراءات الالزمة.
وجاءت مبادرة مباراة السوبر البحريني اإلمارايت بفكرة انبثقت
من املعلق اإلمارايت املعروف جعفر الفردان ليطبقها االتحادين
البحريني واإلمارايت ألول مرة ابتداء من املوسم املايض بني النجمة
والشارقة عىل أرض اململكة وتوج بها األول ،قبل أن يفوز النجمة
كذلك بلقب النسخة الثانية التي أقيمت بديب مؤخرًا عىل كأس
زايد وعىل حساب الشارقة أيضا وذلك يف إطار الروابط الوثيقة
التي تربط البلدين الشقيقني قيادة وحكومة وشعبا والتعاون
الثنايئ مبختلف املجاالت وباألخص يف املجال الريايض وتحديدًا
عىل مستوى كرة اليد.

 50مشاركًا من مختلف بلدان آسيا

اتحاد التنس يواصل استعداداته الستضافة ورشة عمل االتحاد اآلسيوي
مدينة عيسى

يواصل االتحاد البحريني للتنس
استعداداته إلستضافة ورشة عمل
االتحاد اآلسيوي للتنس (ورشة عمل
تنمية وتطوير إداريي التنس بقارة
آسيا) وذلك يف الفرتة من  20حتى 22
من شهر أكتوبر الجاري التي ستقام
فعالياتها بفندق داون تاون روتانا
بالعاصمة املنامة.
وقد وصل عدد املشاركني يف هذه
الورشة إىل  50مشاركًا من مختلف
دول آسيا ،حيث إن استضافة مملكة

البحرين لهذه الورشة جعلها أول دولة
مبنطقة غرب آسيا تترشف باستضافة
هذه الورشة التي تعقد سنويًّا.
ومن املقرر أن يتم تناول العديد من
املواضيع املهمة التي تتعلق بتنمية
وتطوير اإلداريني القامئني عىل إدارة
اتحادات التنس بالقارة اآلسيوية ،حيث
إن سياسة وهدف االتحاد اآلسيوي هو
تطوير لعبة التنس باملنطقة وصقلها
ليك تتمكن من مقارعة التنس العاملي.
من جهته أكد أمني رس االتحاد

البحريني للتنس فؤاد الرويعي أن
اختيار مملكة البحرين لهذا الحدث
مل يأت من فراغ ،بل من خالل سمعة
البحرين يف تنظيم الفعاليات التي
تتوج دامئًا بالنجاح وخصوصً ا بعد نجاح
االتحاد البحريني للتنس يف استضافة
وتنظيم تصفيات كأس ديفس وبطولة
كأس الفيدرالية للسيدات ،حيث
أبهر تنظيم تلك البطوالت استحسان
القامئني عىل هذه البطوالت العاملية
ومسئويل االتحادين اآلسيوي والدويل

للتنس.
ومن املقرر أن تبدأ الوفود بالوصول
ململكة البحرين بتاريخ  19من شهر
أكتوبر القادم ويختتم االجتامع بتاريخ
 21أكتوبر عىل أن تغادر الوفود بتاريخ
 22أكتوبر .وقد تم اعتامد فندق روتانا
داون تاون مقرًّا إلقامة فعاليات هذه
الورشة وسكن الوفود املشاركة.
وسيحرض رئيس االتحاد اآلسيوي للتنس
أنيل كنا هذه الورشة ،حيث من املقرر
أن يلتقي مبسئويل االتحاد البحريني

اتحاد التنس

للتنس وسيقوم بزيارة ملقر االتحاد
وسيطلع عىل برامج وأنشطة االتحاد،
كام سيطلع عىل الجهود التي تبذلها
اللجنة األوملبية ووزارة شئون الشباب
والرياضة للرقي بالرياضة يف اململكة
عموما ولعبة التنس خصوصا.
وقدم أمني الرس العام الشكر إىل
أعضاء اللجنة األوملبية عىل املجهودات
املبذولة لتيسري عمل التأشريات
واملخاطبات التي هي من أساسيات
نجاح هذه االستضافات.

الثالثاء  9أكتوبر 2018
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أثناء زيارته تدريبات المنتخب الوطني ...علي بن خليفة:

استعدادات األحمر تسير وفق برنامج زمني للمشاركة اآلسيوية
اتحاد الكرة

أك��د رئي��س االتح��اد البحريني لكرة
القدم رئي��س اللجنة املنظم��ة العليا
ملس��ابقة دوري نارص بن حمد املمتاز
لكرة القدم الش��يخ عيل ب��ن خليفة
بن أحمد آل خليفة أن اس��تعدادات
املنتخ��ب الوطني لكرة القدم تس�ير
وفق برنامج زمني وضعه الجهاز الفني
للمنتخ��ب بقيادة املدرب التش��ييك
مريوس�لاف س��كوب ،ال��ذي يضمن
وصول املنتخ��ب للجهازية املطلوبة،
قبل املش��اركة املرتقبة بنهائيات كأس
آسيا التي س��تحتضنها دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة الش��قيقة يف الفرتة
 5يناي��ر -1فرباي��ر  ،2019مضيفً��ا
أن املرحل��ة القادم��ة تحت��اج ملزي��د
من الرتكي��ز وتكاتف الجه��ود لدعم
املنتخب يف هذه املشاركة اآلسيوية.
ج��اء ذل��ك ،خ�لال زيارت��ه للحصة
التدريبية األوىل التي خاضها املنتخب
يوم األح��د املايض ،والتي دش��ن من
خاللها تجمعه يف شهر أكتوبر الجاري،
الذي يتضمن خوض املنتخب مباراتني
وديت�ين أم��ام املنتخب�ين الس��وري
والفلسطيني يومي  11و 16أكتوبر.
نأمل بمشاركة مشرفة

وقال الشيخ عيل بن خليفة “إن تجمع
أكتوبر يع��د الثال��ث للمنتخب بعد
فرتة املعس��كر وتجمع س��بتمرب التي
حقق م��ن خاللها املنتخب اس��تفادة
كبرية عىل املس��تويني البدين والفني،

رئيس االتحاد يتوسط منتخبنا الوطني

وأعتق��د إن ه��ذه املرحلة س��تكون
ه��ي البداي��ة الحقيقي��ة نح��و رفع
وترية التحضريات الخاصة باملش��اركة
يف املشاركة اآلس��يوية .فهذه املرحلة
تحت��اج ملزيد م��ن الرتكي��ز وتكاتف
الجه��ود ،بهدف تحقي��ق األهم وهو
الوصول للمستوى الفني املثايل الذي
يس��اهم يف ظهور املنتخب بالش��كل
املرشف .فاالتحاد يأمل دامئًا أن يقدم
املنتخب يف جميع مش��اركته املستوى
الذي يليق بسمعة الكرة البحرينية”،
مؤكدًا ثقته بالجهازين الفني واإلداري
والالعب�ين يف بذل قص��ارى جهدهم
لتحقيق االستفادة الكاملة من املرحلة
اإلعدادية ،من أجل رفع الجاهزية إىل
أعىل مس��توى لخوض غامر منافسات
كأس آسيا املقبل.

بشيد برؤية سموه التطويرية

وأض��اف أن االتح��اد البحريني لكرة
القدم يشيد  -وبشدة  -مببادرة ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة ،رؤي��ة  ،2022والهادف��ة
لتطوير وارتقاء املس��توى العام بكرة
مش�يرا إىل
القدم يف مملكة البحرينً ،
أن هذه الرؤية تعكس حرص واهتامم
س��موه الدامئني ع�لى رعاي��ة ودعم
ه��ذه الرياض��ة ،موضحً ��ا أن االتحاد
بدأ برس��م الخط��وات الت��ي تتوافق
مع ه��ذه الرؤية ،التي ترتكز عىل رفع
املس��توى الفني لكرة القدم من أجل
تكوي��ن منتخبات وطني��ة قادرة عىل

اللجنة اإلعالمية

من تدريبات منتخبنا الوطني

املنافس��ة وتحقيق اإلنجازات السيام
ع�لى صعيد املنتخ��ب الوطني األول،
منوهً ا أن ه��ذه الرؤية تهدف كذلك
لتحقيق املرشوع األهم عىل مس��توى
املش��اركات وهو مشاركة املنتخب يف
مونديال كأس العامل  2022وتعزيزها
يف مونديال العاملي .2026
نعتز بهذه المشاركة

من جديد بالكوي��ت ،مؤكدًا أن هذه
املشاركة س��تصب يف مصلحة األحمر
األوملبي يف اختب��ار جاهزيته الوقوف
عىل املستوى العام ،مبينًا أن املنتخب
تنتظ��ره مش��اركة مهم��ة يف م��ارس
الق��ادم بالتصفي��ات املؤهل��ة لكأس
آس��يا تحت  23سنة املؤهلة ألوملبياد
طوكي��و  ،2020مؤك��دًا يف الوق��ت
ذات��ه أن منتخبات الفئ��ات العمرية
قد ب��دأت مرحل��ة اإلعداد بحس��ب
برامجه��ا التدريبية ،وذلك اس��تعدادًا
لالستحقاقات القادمة.

وأع��رب رئي��س االتحاد ع��ن اعتزازه
مبش��اركة املنتخب األوملب��ي ببطولة
عودة األوملبي ،الت��ي ينظمها االتحاد
الكويت��ي لكرة القدم مبناس��بة عودة
هدفنا إنجاح المسابقة
النش��اط األوملب��ي بدول��ة الكوي��ت
الش��قيقة ،معتربًا أن هذه املش��اركة وقال“ :نعت ّز كثريًا ببادرة سمو الشيخ
ستكون داعمة لجهود نظريه الكويتي ن��ارص بن حمد آل خليفة يف تس��مية
يف عودة الحي��اة الرياضي��ة األوملبية مس��ابقة الدوري باسم س��موه ،فهذا

بح��د ذات��ه داللة واضح��ة عىل دعم
سموه لتطوير اللعبة .فاالتحاد يعمل
بتناغم م��ع اللجنة املنظمة العليا ويف
مس��ار واحد ،نحو اتخ��اذ كل ما يلزم
يف سبيل إبراز هذه املسابقة مبسامها
الجدي��د بص��ورة ممي��زة ،تس��هم يف
تحقيق األهداف املرسومة والتي من
شأنها رفع املس��توى العام للمسابقة
ع�لى املس��توى الفن��ي ،التنظيم��ي،
اإلعالم��ي وحت��ى ع�لى املس��توى
التسويقي وكذلك عىل مستوى زيادة
املكافآت والجوائز”.
اإلعالن عن الشركات
الراعية ..قريبًا

وأضاف أن لجنة التس��ويق والحقوق
التجاري��ة باللجنة املنظمة العليا التي
يرأس��ها مدير املكتب اإلعالمي لسمو
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة
ومرك��ز املعلومات توفي��ق الصالحي،
قد بدأت عملها منذ تش��كيل اللجنة
املنظم��ة ،وأنه��ا تعك��ف ع�لى بذل
جهوده��ا الرامي��ة الس��تقطاب أكرب
عدد من الرعاة واملس��اهمني يف دعم
املس��ابقة ،عىل الش��كل الذي يتوافق
مع مخرجات اجتامع س��مو الش��يخ
نارص بن حم��د آل خليفة مع ممثيل
الرشكات واملؤسسات الكربى واألهلية
لدع��م املس��ابقة ،مؤك��دًا أن اللجنة
املنظم��ة العليا ستكش��ف قريبًا عن
الرشكات الراعية.
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“رفع األثقال” يكشف عن المستويات المميزة لالعبي منتخب بناء األجسام
أم الحصم

أق��ام االتحاد البحرين��ي لرفع األثقال
مس��اء ي��وم الجمعة امل��ايض التقييم
الفن��ي الث��اين لالعب��ي منتخ��ب بناء
األجس��ام الوطني الذي يستعد ألهم
مش��اركاته هذا العام ببطول��ة العامل
لبن��اء األجس��ام للعم��وم ،والتي من
املقرر أن تس��تضيفها مدينة بيندورم
بإس��بانيا يف الف�ترة م��ن  7وحتى 12
من ش��هر نوفمرب املقبل وبطولة العامل
لألس��اتذة يف أسبانيا أيضاً يف الفرتة من
 6وحتى  11من ش��هر ديسمرب املقبل،
حي��ث من املق��رر أن ميث��ل املنتخب
الوطني يف بطولة العامل لبناء األجسام
للعموم كل من الالعبني عيل القصاب

فئ��ة وزن  65كيلوغرام��ا ،عبدالعزيز
بومجيد فئة وزن  75كيلوغراما ،حمد
بوحجي فئة وزن  75كيلوغراما ،س��يد
نرصالله هاشم فئة وزن  80كيلوغراما،
بدر س��لطان فئة وزن  80كيلوغراما،
نادر مال الله فئة وزن  90كيلوغراما،
محم��د بوخالف فئ��ة كالس��يك بناء
أجس��ام ،محمد املاجد فئة الكالسيك
بن��اء أجس��ام ،عبدالعزيز ع��ون فئة
كالسيك بناء أجسام ،أما الالعبون الذين
س��يمثلون املنتخب الوطني يف بطولة
العامل لبناء األجسام لألساتذة لفئة بناء
األجسام فهم هشام إسامعيل ،محمد
صباح ،عبدالواح��د العصفور ،عرفات

“جولف الداخلية” يحقق المركز
األول بدولية فرنسا الشرطية

فريق الجولف بوزارة الداخلية

حقق فريق الجولف بوزارة الداخلية ،املركز األول عىل الدول املشاركة
دون الفرق الفرنسية واملركز الثالث عىل فئة الجروس ،وذلك خالل
مشاركته يف بطولة فرنسا الرشطية الدولية للجولف التي أقيمت بداية
الشهر الجاري .وعىل مستوى مسابقة الفردي ،حقق الالعب النقيب
محمد مصطفى السيد املركز األول عىل مستوى الفئة األوىل ،بعد طرح
نقاط التكافؤ ،حيث احتل املركز الثالث يف اليوم األول من البطولة
واألول يف اليوم األخري ،وحقق الالعب النقيب نارص الفضالة املركز األول
يف فئة الثانية بعدما كان يف اليوم األول يف الرتتيب الثاين ،بعد طرح
نقاط التكافؤ .وشهدت البطولة منافسات قوية بني املشاركني الذين بلغ
عددهم  95من مختلف دول العامل ،ويعترب هذا اإلنجاز الرابع وسبقه
إنجاز هذا العام يف مشاركة الفريق يف بطولة أملانيا الرشطية الدولية
للجولف التي أقيمت يف يوليو  2018مام يؤكد تألق الفريق يف مشاركاته
الدولية.وتقدم رئيس االتحاد الريايض لألمن العام خالد الخياط ،بالتهاين
والتربيكات إىل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة عىل اإلنجاز الريايض العاملي املرشف للمرة الرابعة عىل التوايل.

يعقوب ،عيل الخياط ،ن��ادر مال الله
ويف فئة الكالس��يك بناء أجس��ام سيد
حمزة الحسيني وطاهر سلامن.
م��ن جهت��ه ،أك��د أم�ين رس االتحاد
البحرين��ي لرفع األثق��ال رئيس لجنة
بن��اء األجس��ام جاس��م بورش��يد ،أن
مجلس اإلدارة وبرئاسة سلطان الغانم
حري��ص كل الح��رص ع�لى أن يوف��ر
األجواء املناس��بة للربنام��ج التدريبي
لالعبني من خالل متابعتهم املستمرة؛
للوصول بهم ألفضل املستويات الفنية
والجاهزية العالية.
وأضاف بورشيد أن هذه بطولة العامل
لبناء األجسام التي يشارك بها املنتخب

االتحاد البحريني لرفع األثقال

األع�لى للش��باب والرياض��ة واللجنة
األوملبي��ة البحرينية ومب��ا يتامىش مع
تطلعات ممثل جالل��ة امللك لألعامل
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة بأن
يكون هذا العام عام الذهب.
وحث بورشيد العبي املنتخب الوطني
لبناء األجسام عىل مواصلة التدريبات
الغانم يتوسط أعضاء اللجنة الفنية خصوصا م��ع اقرتاب موع��د البطولة
الت��ي يتطلع له��ا اتحاد رف��ع األثقال
الوطن��ي بنخب��ة وحفنه م��ن العبيه خري متثيل ،وتحقيق اإلنجازات املرشفة بتحقي��ق النتائ��ج املرشف��ة يف ه��ذا
األبط��ال والصاعدي��ن لتمثيل الوطن وتحقي��ق رؤى وتطلع��ات املجل��س التجمع الريايض العاملي املهم.

جالل يحقق المركز األول ببرنامج السائقين الشباب
الصخير

أحرز املتس��ابق البحريني محمد
ج�لال املرك��ز األول يف برنام��ج
األكادميي��ة الخليجي��ة للس��ائقني
الش��باب لدول مجل��س التعاون
الخليجي التي اختتمت فعالياتها
عىل مضامر حلبة البحرين الدولية
موطن رياضة السيارات يف الرشق
األوس��ط بع��د يوم�ين مكثف��ان
(الثالثاء واألربع��اء) املاضيني من
الربنامج التدريبي بجزئيه النظري
والعم�لي ،وح��ل ثانيا املتس��ابق
العامين وهيب الخرييس ويف املركز
الثالث املتسابق البحريني يوسف
الخمريي.
وجاءت ه��ذه النتائج بعد يومني
متواصالن من التدريبات العملية
والتطبيقات والدراس��ات املفصلة
واملكثف��ة عىل اساس��يات رياضة
الس��يارات واملهارات املتعلقة بها،
حيث أمىض املش��اركون يومني يف

حلب��ة البحرين الدولي��ة ،والذي
اش��تمل ع�لى أساس��يات رياضة
الس��يارات ،كيفي��ة التعام��ل مع
مختل��ف الظروف ،ط��ب رياضة

االتحاد البحريني للسيارات

يف الربنام��ج ع��ن س��عادتهم
ملش��اركتهم ضمن هذه املجموعة
التي تم اختياره��ا بعد انتقاء من
ب�ين ع��دد كبري م��ن املتس��ابقني
يف منطق��ة الخليج ،مش��يدين مبا
اكتس��بوه م��ن مع��ارف وخربات
جديدة وجه��ود الجهات املرشفة
عىل الربنامج واملحارضين ،معربني
ع��ن اس��تفادتهم الكب�يرة م�ما
خاض��وه م��ن مح��ارضات نظرية
وتدريب��ات عملية م��ن مترينات
رياضية خاصة برياضيي السيارات
ومترين��ات مه��ارات القيادة عىل
مضامر الحلبة.
صورة جماعية للمتسابقين المشاركين وشارك يف الربنامج يف نسخته الثانية
 14متسابقا ومتسابقة وبدعم من
الس��يارات ،مه��ارات التواصل مع االتحاد ال��دويل للس��يارات FIA
مختلف وسائل الصحافة واإلعالم ،وبالتنس��يق م��ع ن��ادي اإلمارات
وجزء عميل يف اللياقة البدنية.
للس��يارات والس��ياحة وبتنظي��م
وقد أعرب املتسابقون املشاركون االتحاد البحريني للسيارات.
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سموه يصل محطة جديدة لتأكيد إنجازاته

ناصر بن حمد يدخل عالمية الترايثلون بتاريخ ناصع ومرصع بالذهب
كونا

يدخل ممث��ل جاللة امللك لألعامل
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس
املجلس األعىل للش��باب والرياضة
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية
سمو الش��يخ سمو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة ،يف محطة جديدة
وهمه��ة م��ن محطات س��موه يف
بطوالت الرتايثلون هو البطل الذي
حق��ق إنجازات رائدة يف مس�يرته
ببط��والت الرتايثلون بعد أن بدأها
يف مش��اركات محلي��ة ،ث��م انتقال
إىل املشاركات الخارجية من خالل
بطول��ة الرتايثل��ون يف أملانيا ،ومن
ثم توالت مس�يرة سموه وإنجازاته
العاملي��ة ،وص��وال إىل التأه��ل اىل
بطولة العامل للرتايثل��ون والتواجد
فيها يف هذا العام.
وسيدافع س��موه أثناء مشاركته يف
بطولة العامل للرتايثلون عن اس��مه
الالمع وإنجازاته املبهرة يف مسريته
برياضة الرتايثلون بعد أن ملع اسمه
يف س�ماء اإلنجازات ،وبات س��موه
واح��دا من أبط��ال اللعبة كيف ال
وهو البطل الذي يتكئ عىل تاريخ
مرصع بامليداليات واإلنجازات التي

وضعته يف مقدمة أبطال العامل.
وسيكون سموه أمام تحدي جديد
يف تاريخ��ه وسيس��عى إىل إضاف��ة
إنجاز جديد لسموه ويؤكد مكانته
العاملي��ة يف رياض��ة الرتايثل��ون
ومقارعة س��موه ألبطاله��ا بعد أن
حقق إنجازات رائدة يف فرتة زمنية
قياسية جدا.
التحضيرات النهائية

دخل س��موه املرحل��ة النهائية من
التحض�يرات والتدريبات ملش��اركة
س��موه يف بطول��ة الع��امل للرج��ل
الحدي��دي مبدينة كون��ا بالواليات
املتحدة األمريكية والتي س��تنطلق
يوم السبت املقبل مبشاركة أكرث من
 3آالف مش��ارك من مختلف دول
العامل والواليات املتحدة األمريكية.
وكان سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة وأعضاء الفري��ق البحريني
املش��اركني يف البطول��ة ق��د أخذوا
قس��طا من الراحة يوم أمس االول
وع��اودا التدريبات م��رة ثانية يوم
أمس ،حيث ش��هدت الحصة األوىل

خوض تدريبات الس��باحة يف البحر
املحدد للس��باق ويف الحصة الثانية
تم التدرب ع�لى الدراجات وقطع
املسافة املحددة.
وبعد خت��ام التدريب��ات الحصص
التدريبية اجتمع سموه مع أعضاء
الفري��ق البحرين��ي املش��اركني يف
الس��باق؛ وذل��ك من أج��ل وضع
الخط��وط العريض��ة ع�لى رزنامة
التدريب��ات لألي��ام املقبل��ة قب��ل
االنطالق السباق ونوعية التدريبات
التي توصل الفريق إىل الكامل قبل
خ��وض املنافس��ات العاملي��ة ،كام
ت��م التباحث حول الخط��ة الفنية
التي س��يخوض بها الفريق البطولة
العاملي��ة؛ لتحقي��ق إنج��از جديد
ململكة البحرين.
صعبة وليست مستحيلة

وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد
“لق��د حققن��ا جانب��ا كب�يرا م��ن
التحض�يرات للبطول��ة العاملي��ة،
وكانت تل��ك التحضريات عىل قدر
عال من املس��ؤولية ،حي��ث بلغنا

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

مرحلة متقدمة جدا وش��ارفنا عىل
النهائية بع��د تدريبات مس��تمرة
وتصاعدية عىل مدار األيام املاضية
يف مدينة كونا ،والتي تتمتع باجواء
صيفي��ة حارة جدا ،لكنه��ا لن تأثر
علين��ا يف الس��باق ،وس��نحولها إىل
نقطة انطالقة للوصول إىل تحقيق
الهدف”.
وأكد س��موه “أن بطولة العامل تعد
من الس��باقات الت��ي متتلك مكانة
كب�يرة بني جميع الس��باقات كونها

األق��وى من كاف��ة النواحي ،حيث
يؤكد فيها املشاركون قوة املنافسة
ع�لى تحقي��ق املراك��ز املتقدم��ة
يف الس��باق يف ظ��ل م��ا يتمتع به
املتس��ابقون من ق��وة بدنية عالية
تؤهلهم للمنافس��ة ع�لى اللقب،
لكنن��ا سنس��عى اىل تحقيق هدفنا
ألنن��ا نؤم��ن باهمي��ة املش��اركة
البحريني��ة يف الس��باق ،والت��ي
ستسهم يف تأكيد التواجد البحريني
يف املحف��ل الري��ايض الكب�ير الذي

سيسهم يف توسيع قاعدة املشاركني
يف مث��ل ه��ذه الس��باق يف مملكة
البحرين.
وأض��اف س��موه “أن الس��باق لن
يكون س��هال عىل الجمي��ع يف ظل
تواج��د ه��ذا الك��م الهائ��ل م��ن
املش��اركني اللذين وضع��وا نصب
أعينه��م تحقيق املراك��ز املتقدمة،
ولكني مع أعضاء الفريق البحريني
سنسعى بكل قوة إىل تحقيق إنجاز
جديد بعد اإلنجاز التي حققناها يف
البطوالت املاضي��ة ،والتي ضمنت
لنا الصعود عىل منصات التتويج”.
وأشار سموه “أن مشاركتي وأعضاء
الفريق البحريني يف س��باق العامل
يعد مكس��با كبريا بوصف��ه تجربة
متميزة وفريدة من نوعها للفريق،
والتي س��تكون بالش��كل اإليجايب
عىل مس�يرته يف املسابقات املقبلة،
وس��تضمن له املش��اركة اكتساب
خربات عالي��ة؛ للتعرف عىل ماهية
هذه السباقات ،إضافة إىل السعي
لتحقي��ق إنج��از رائ��ع يف البطولة
العاملية”.

استعدادات ألعاب القوى مستمرة والعداؤون يعلنون الجهوزية

دواني يقدم أداء رائعا رغم الخسارة في منافسات فردي التنس
اللجنة األولمبية

قدم الع��ب منتخبن��ا للتنس عيل
دواين عرضً ��ا ممي��زًا يف مس��تهل
مشاركته يف دورة األلعاب األوملبية
للش��باب ،بالرغ��م م��ن خس��ارته
أمام املصن��ف الخام��س والثالثني
عامليًّ��ا الهولندي ج��ي دي يونغ يف
منافس��ات فئة الف��ردي يف مالعب
“غري��ن بارك” ضمن ال��دورة التي
تحتضنه��ا العاصم��ة األرجنتيني��ة
بوين��س آي��رس يف الف�ترة م��ا بني
الس��ادس لغاية الثام��ن عرش من
شهر أكتوبر الجاري.
وانته��ى اللق��اء لصال��ح الالع��ب
الهولن��دي بنتيجة مجموعتني دون
مقابل ،بواقع  6مقابل  2و 6مقابل
 ،1حي��ث اس��تغل املناف��س بعض
األخطاء والجزئيات البس��يطة التي
وق��ع فيه��ا ع�لي دواين م��ن أجل
تحوي��ل مس��ار املب��اراة لصالحه،

وشهد املواجهة متابعة مدير بعثة س��ادا والجنوب أفريق��ي فيليبس
اململكة يف بوينس آيرس سامل نارص باري.
س��امل باإلضافة إىل وال��دي الالعب
استعدادات ألعاب القوى
ع�لي دواين ،الذي��ن ح�صروا عىل
مس��اندته يف انط�لاق مش��واره يف تواصل��ت اس��تعدادات العب��ي
دورة األلع��اب األوملبية للش��باب ألعاب القوى يوم أمس يف املالعب
.2018
املخصص��ة للتدري��ب يف “ي��ووث
وم��ن املق��رّر أن الع��ب منتخبنا أوملبيك ب��ارك” تحت إرشاف مدير
قد خاض منافس��ات فئ��ة الزوجي البعث��ة البحريني��ة واملدرب س��امل
يف وق��ت متأخر من مس��اء أمس،
الذي س��يكونه في��ه برفقة الالعب نارص س��امل ،حي��ث اس��تمر مران
القريغس��تاين داش��وبوالتوف يف العدائني يوسف أحمد عنان ومروة
مواجه��ة فئة زوجي الرجال ،حيث إبراهي��م العجوز أكرث من س��اعة
س��يواجهان مع��اً الثن��ايئ املك��ون ونص��ف ،اش��تملت ع�لى اإلحامء
م��ن البلجي�كي ف��ويب وال�صريب وتدريب��ات الرسع��ة وغريه��ا من
ميالدونوفيتش ،بين�ما ينافس غدًا اس��تعدادات قبي��ل دخولهم دائرة
يف فئ��ة الزوجي املختل��ط بجانب املنافسة يف أم األلعاب.
الالعبة التايلندية ناكلو س��اثابورن ،وأكد املدرب س��امل نارص اس��تمرار
إذ س��يواجهان الربوندي��ة ناهيامنا الالعب�ين يف التدريب��ات لح�ين

استعدادت العبي ألعاب القوى

موعد انط�لاق مس��ابقات ألعاب
الق��وى ،وأنه عىل تواصل مس��تمر
م��ع املدرب�ين املبارشي��ن لالعبني
واملتواجدين يف مملك��ة البحرين،
مضيفًا“ :نس�ير وفق برنامج محدد

البوعينين يفتتح الجزء الثاني لدورة دبلوم كرة القدم للمحترفين
اتحاد الكرة

افتت��ح األم�ين الع��ام لالتح��اد
البحريني لك��رة القدم إبراهيم
البوعينني الجزء الثاين من الفرتة
األوىل ل��دورة االتحاد اآلس��يوي
لدبل��وم كرة الق��دم للمحرتفني،
التي ينظمه��ا االتحاد البحريني
لكرة القدم تحت إرشاف االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم.
وج��رت مراس��م االفتت��اح يف
فندق الريجنيس ،وذلك بحضور
األمني العام لالتح��اد البحريني
لكرة الق��دم إبراهيم البوعينني،
ورئيس قس��م الش��ؤون الفنية
باالتحاد عابد األنصاري.
ويس��تمر الجزء الثاين حتى يوم
 18أكتوبر الجاري.
وخ�لال االفتت��اح ،نق��ل األمني
الع��ام لالتح��اد البحريني لكرة
القدم إبراهيم البوعينني تحيات
مجل��س إدارة االتحاد برئاس��ة

اللجنة اإلعالمية

متوسطا المشاركين
ً
البوعينين

رئي��س االتحاد الش��يخ عيل بن
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة
لجميع املحارضين والدارسني.
وأكد البوعين�ين أن اتحاد الكرة
حريص ع�لى تفعي��ل الدورات
التدريبية مبا ينعكس إيجابًا عىل
الك��وادر الفنية ،مش�يرًا إىل أن

دورة دبلوم كرة القدم املحرتفني
من ال��دورات املتقدمة واملهمة،
ومتمنيًّ��ا التوفي��ق لجمي��ع
الدارسني.
ويخصص الجزء الثاين من الفرتة
األوىل لدورة دبل��وم كرة القدم
للمحرتف�ين إىل قس��مني :األول

بوينس آيرس

يتعل��ق بعلم النف��س الريايض
ويقدم��ه الربوفس��ور األمل��اين
“ويرن��ر ميكلر” ويس��تمر حتى
 10أكتوب��ر الج��اري بجوان��ب
نظرية إىل جان��ب حصة عملية
ستقام يف صالة نادي املنامة.
أم��ا القس��م الثاين فس��يقدمه
املحارض الرئييس للدورة األملاين
إيري��ك رويت مولر ،وس��يكون
مخصصً ��ا للجوان��ب التكتيكية
إىل جان��ب مس��اعدي املحارض،
املحارض ال��دويل البحريني فهد
املخ��رق ،واملح��ارض اآلس��يوي
اإلمارايت عبدالله حسن.
يش��ار إىل أن الج��زء األول م��ن
الف�ترة األوىل لل��دورة خص��ص
ملح��ور الياقة البدني��ة ،وقدمه
محارض اللياق��ة البدنية الدويل
الكويتي طارق البناي.

بالتع��اون م��ع املدرب�ين املعنيني
بتدري��ب كلٍ من مروة ويوس��ف
يف البحري��ن ،حيث نأمل بأن يكونا
جاهزين لخوض غامر املنافس��ة يف
دورة األلعاب األوملبية للشباب”.

كام وتحدث ن��ارص عن األهداف
الرئيس��ية م��ن وراء مش��اركة
العدائ�ين يف هذه ال��دورة ،التي
تتمثل يف تحقيق أرقام ش��خصية
وخ��وض تجربة جدي��دة يف أكرب
تجم��ع ري��ايض عاملي للش��باب،
متابعًا“ :من أجل لهؤالء الرياضيني
الشبان أن يعيشوا األجواء الخاصة
باألحداث العاملية ،سوا ًء يف القرية
األوملبي��ة أو يف مراك��ز التدريب
وغريه��ا م��ن مراف��ق وفعاليات
ال��دورة ،فاله��دف يف األس��اس
م��ن تنظيم هذه الدورة ليس��ت
املنافس��ة بق��در ما هو ترس��يخ
املفاهي��م األوملبية لدى للش��بان
باإلضاف��ة إىل تهيئتهم للمش��اركة
يف البط��والت العاملي��ة والدورات
األوملبية يف املستقبل”.

“أحمد العمران” تُحقق لقب
كرة الطاولة للبنين للثانوي

تتويج مدرسة أحمد العمران بالبطولة

مدينة عيىس  -وزارة الرتبية والتعليم :حققت مدرسة أحمد العمران
لقب الكرة الطاولة ملدارس البنني الثانوية ،وذلك ضمن النشاط
الخارجي الذي يقيمه قسم الرتبية الرياضية بإدارة الرتبية الرياضية
والكشفية واملرشدات يف وزارة الرتبية والتعليم ،وقامت شيخة يوسف
الجيب الوكيل املساعد للخدمات الرتبوية واألنشطة الطالبية بالوزارة
بتتويج املدارس الفائزة ،وذلك بحضور مدير إدارة الرتبية الرياضية
والكشفية واملرشدات عصام عبدالله.
وتغلب فريق مدرسة أحمد العمران البطل يف النهايئ عىل فريق مدرسة
الشيخ عيىس بن عيل بثالثة أشواط مقابل شوط واحد ،وحصدت
مدرسة الشيخ عيىس بن عيل امليداليات الفضية ،فيام حصلت مدرسة
الهداية الخليفية عىل املركز الثالث وامليداليات الربونزية .وأرشف عىل
فريق مدرسة أحمد العمران معلم الرتبية الرياضية صالح حسن ومثل
الفريق صادق جعفر ومحمود عبدالله وسيد عيل حسن ،فيام أرشف
عىل فريق مدرسة الشيخ عيىس بن عيل معلم الرتبية الرياضية عيل
مفتاح ومثل الفريق ريض عيل ومحمد جاسم ،وفريق الهداية أرشف
عليه عيل بوسهيل ومثله محمد شوقي ومحمد عيل.
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كوفاتش في عين العاصفة
(وكاالت) :أصب��ح امل��درب الك��روايت
نيك��و كوفات��ش يف “ع�ين العاصفة”
بعد بدايته الكارثية مع بايرن ميونيخ
األمل��اين ،الس��يام أن الن��ادي البافاري
معروف بعدم تهاونه مع االخفاقات.
ومني باي��رن الس��بت بهزميته األوىل
ع�لى أرض��ه ه��ذا املوس��م والثانية
إج�ماال يف ال��دوري األمل��اين ،بنتيجة
مذلة أمام بوروس��يا مونش��نغالدباخ
 0-3يف املرحلة الس��ابعة ،ما يزيد من
الضغوط عىل مدربه الكروايت ،السيام
أن بطل الـ ”بوندس��ليغا” يف املواسم
الس��تة املاضية فشل يف تحقيق الفوز
ل��ـ  4مباري��ات متتالي��ة ألول مرة يف
النصف األول من املوسم منذ .2009
ودخ��ل حام��ل الرقم القي��ايس بعدد
األلق��اب ( )28مب��اراة الس��بت بني
جامهريه عىل خلفية تعادلني وهزمية
يف ال��دوري املحيل ومس��ابقة دوري
أبط��ال أوروبا ،ثم خرج م��ن مباراته
وضيف��ه مونش��نغالدباخ وه��و يجر
خلفه ذيل خيبة الهزمية الثانية تواليا
يف الدوري بعد الت��ي تلقاها الجمعة

املايض ضد هرتا برلني (.)0-2
وكان��ت مجلة “ش��ترين” األس��بوعية
أفض��ل م��ن يص��ف وض��ع املدرب
الكروايت الذي اس��تلم مهمة االرشاف
عىل الن��ادي الباف��اري خلف��ا ليوب
هاينكي��س ،بالق��ول يف موقعها عىل
ش��بكة االنرتن��ت “كوفات��ش يف عني
العاصفة”.
وم��ن جهتها ،تحدثت صحيفة “بيلد”
يف نس��ختها االلكرتوني��ة عن “مدرب
لباي��رن يبدو مهزوزا بع��د  11مباراة
فقط .بعد الفوز باللقب لستة مواسم
متتالية ،ما يجري مل يكن أحد يتصوره
لكن ه��ذا ما يحص��ل بالضبط لنيكو
كوفاتش”.
وبعد الفوز األول ملونش��نغالدباخ يف
معقل منافس��ه البافاري منذ ،2015
س��ئل كوفاتش عن مس��تقبله فكان
جواب��ه “أعلم كيف تج��ري األمور يف
كرة القدم ،وطريقة العمل يف الدوري
األمل��اين وباي��رن ميوني��خ .وأدرك أن
الوقت الذي س��تحصل عليه يف بايرن
أقل من أي مكان آخر”.

وحاول كوفاتش عش��ية الخسارة أمام
مونش��نغالدباخ نزع فتيل االنتقادات
املوجه��ة اليه م��ن العبي��ه ،وأبرزهم
الكولومبي خامي��س رودريغيز الذي
كش��ف علنا بأن الحص��ص التدريبية
للمدرب الجديد مل تكن بالقدر الكايف
من الرصامة ،وأن سياس��ة التناوب يف
التشكيلة تثري غضب بعض النجوم ألن
بايرن “ليس فرانكفورت” يف اشارة اىل
الفريق السابق للمدرب الكروايت.
ونفى كوفاتش أن��ه فقد دعم العبيه،
لك��ن ذل��ك كان قب��ل الكارث��ة التي
حصلت أمام مونشنغالدباخ.
ويف ظ��ل الضغ��ط علي��ه م��ن قب��ل
الصحافي�ين بش��أن إذا كان م��ا زال
يتمتع بدعم الالعبني بعد الذي حصل
السبت يف ميونيخ ،قال كوفاتش “كان
لدي دعمه��م بعد املباريات الس��بع
األوىل (عندم��ا مل يه��زم بايرن) ،لذلك
أفرتض أن ما زلت أحظى به”.
لكنه استطرد بالقول “لكن يف النهاية،
أنا لس��ت الش��خص الذي باستطاعته
اإلجابة عىل ذلك”.

نيكو كوفاتش

وغ��ادر رئي��س باي��رن ميوني��خ أويل
هوني��س والرئي��س التنفي��ذي كارل
هاينت��س رومينيغيه ملع��ب “أليانز
أرين��ا” دون أن اإلدالء ب��أي ترصيح،
لكن الثن��ايئ القوي يف النادي البافاري
أطاح قبل ع��ام باملدرب اإليطايل الفذ
كارلو أنش��يلويت بعد خس��ارة مامثلة
ضد باريس سان جرمان ( 0-3أيضا) يف
دوري أبطال أوروبا.

وحت��ى إن قرر هوني��س ورومينيغيه
إنه��اء مغام��رة كوفات��ش يف الن��ادي
الباف��اري ،فالخيارات املتوفرة أمامهام
ضئيلة جدا يف هذه الفرتة من املوسم،
واملدرب املنقذ هاينكس شدد أكرث من
مرة بأنه لن يعود للتدريب مجددا.
وم��ا يثري القلق أن سلس��لة املباريات
التي عجز بايرن ع��ن الفوز بها كانت
ض��د فرق يف متناوله متاما عىل الورق،

اعتــزال تيــري

في السعودية

رافايل نادال ونوفاك ديوكوفيتش

(وكاالت) :كشف نجم كرة املرضب اإلسباين رافايل
نادال ،املصنف أول يف العامل ،أنه وافق عىل خوض
مباراة استعراضية ضد غرميه الرصيب نوفاك ديوكوفيتش
يف السعودية خالل شهر ديسمرب املقبل.
وستقام املباراة بني الالعبني يف مدينة امللك عبدالله
الرياضية يف جدة يوم  22ديسمرب بحسب ما
كشف نادال ،متوجها يف حسابه عىل تويرت بالشكر
“عىل الدعوة وأتطلع بفارغ الصرب بأن ألعب وأزور
(السعودية) للمرة األوىل”.
وسبق لنادال وديوكوفيتش اللذان حصدا معا  31لقبا يف
بطوالت الغراند سالم األربع ( 17لألول و 14للثاين) ،أن
تواجها يف  52مناسبة ويتقدم الرصيب املصنف ثالثا حاليا
عىل منافسه اإلسباين .27-25
واستضافت السعودية سلسلة من األحداث الرياضية
الدولية يف األشهر األخرية .وأقيمت أول بطولة محرتفة
للنساء يف االسكواش يف يناير ،بينام شهد الشهر املايض
فوز الربيطاين كالوم سميث بلقب السوبر العاملي يف
املالكمة لفئة الوزن املتوسط بفوزه بالرضبة القاضية
عىل مواطنه جورج غروفز يف نزال أقيم بينهام يف مدينة
جدة عىل “كأس محمد عيل”.
وينظر اىل هذه النشاطات كجزء من عملية االنفتاح
التي يقودها األمري محمد بن سلامن منذ تعيينه وليا
للعهد يف يونيو .2017

(وكاالت) :أعل��ن مداف��ع تش��ليس
واملنتخب االنجليزي لكرة القدم سابقا
جون تريي األح��د اعتزاله اللعب نهائيا
يف س��ن الس��ابعة والثالث�ين ،يف وقت
تطرقت فيه وس��ائل اإلعالم الربيطانية
منذ بضعة أسابيع عن دخول تريي عامل
التدريب.
وكت��ب تريي قال تريي عىل حس��ابه يف
انس��تغرام “بعد  23عاما رائعة كالعب
ك��رة القدم ،ق��ررت أن الوقت قد حان
لالعتزال”.
وكانت وسائل اإلعالم الربيطانية أشارت
إىل ان تريي غري املرتبط مع أي ناد منذ
تركه أستون فيال الصيف املايض ،سيقود
اإلدارة الفنية لألخري مع املهاجم الدويل
الفرن�سي الس��ابق تيريي ه�نري خلفا

لس��تيف بروس الذي أقيل من منصبه
مطلع األسبوع الحايل.
وكان ت�يري أعلن مطلع الش��هر املايض
أن��ه رفض عرضا لالنض�مام اىل صفوف
نادي سبارتاك موسكو الرويس.
ولعب تريي املوس��م املايض مع أستون
فيال ،لكنه تركه بعد الفش��ل يف الصعود
اىل الدوري املمتاز.
وعقب خسارة استون فيال امام فولهام
يف ال��دور الفاصل املؤه��ل اىل الدوري
املمتاز ،فكر ت�يري باالعتزال ،لكنه قال
لصحيفة “دييل ميل” األس��بوع املايض
أن��ه حريص عىل مواصلة اللعب ألطول
فرتة ممكنة.
وبحسب الصحف اإلنجليزية ،فإن تريي
من املمك��ن أن ينضم إىل الجهاز الفني

جون تيري

لفريقه السابق تشليس بقيادة اإليطايل
ماوريتسيو ساري.
وت��رك تريي تش��ليس يف صي��ف 2017
بعدم��ا دافع عن ألوانه مل��دة  22عاما
ت��وج مع��ه خالله��ا خصوص��ا بدوري
أبطال أوروبا ( )2012والدوري األورويب

ملايكل شوماخر ”هذا عجيب حقا“.
وأضاف ”بالطبع أخوض سباقات منذ
ف�ترة طويل��ة لكن الس��عادة التي يف
داخيل كبرية كام هي دوما“.
وكان الف��وز يوم األحد هو الس��ادس
لهاميلت��ون يف اخر س��بعة س��باقات
والرابع له عىل التوايل.
وأصبح هاميلتون قاب قوسني أو أدىن
من أن يكون ثالث س��ائق فقط ،بعد
ش��وماخر واألرجنتيني خوان مانويل
فانجي��و ،يف��وز بخمس��ة ألقاب عىل
األق��ل يف فورموال  .1ويحلق الس��ائق
الربيط��اين يف ص��دارة الرتتي��ب العام
بف��ارق  67نقط��ة ع��ن سيباس��تيان
فيت��ل ال��ذي أنهى الس��باق يف املركز
الس��ادس بع��د حادث اصط��دام مع
ماكس فرستابن سائق رد بول .وميكن

“يوروب��ا لي��غ” ( )2013و 5ألق��اب يف
ال��دوري اإلنجلي��زي ( 2005و2006
و 2010و 2015و )2016و 4ألق��اب يف
كأس انجل�ترا ( 2007و 2009و2010
و )2012و 3يف كأس الرابط��ة (2005
و 2007و.)2015

انسحــاب فقيــر
(وكاالت) :س��يغيب قائ��د ومهاجم
ليون نبيل فقري عن املباراتني املقبلتني
للمنتخب الفرنيس بطل العامل ،وذلك
بس��بب التواء يف كاحل��ه تعرض له
األحد ض��د باريس س��ان جرمان يف
الدوري املحيل لكرة القدم بحس��ب
ما أعلن مدربه برونو جينيسيو.
وكشف جينيسيو مس��اء األحد بعد
الخس��ارة املذلة أمام س��ان جرمان
بخامس��ية نظيفة أن “هن��اك التواء
يف الكاح��ل ،س��يذهب (اإلثنني) اىل
كلريفونت�ين لرؤية طبي��ب املنتخب
الفرن�سي” م��ن أجل الوق��وف عىل
حج��م االصاب��ة ،مؤكدا “س��يغيب

ال محالة” ع��ن املبارات�ين املقررتني
الخميس ضد ايس��لندا وديا والثالثاء
املقب��ل ض��د أملاني��ا يف دوري األمم
األوروبية.
وخرج فقري منذ الدقيقة السادس��ة
من مباراة األح��د عىل ملعب “بارك
دي برين��س” بع��د احت��كاك بقائد
ومدافع سان جرمان الربازييل تياغو
س��يلفا من��ذ الدقيقة الثاني��ة ،وهو
ح��اول مواصلة اللع��ب لكنه اضطر
بعدها بدقائق اىل الخروج.
وكان املنتخ��ب الفرن�سي ،املتوج يف
يوليو بلقبه العاملي الثاين عىل حساب
كرواتيا ( ،)4-2اس��تهل مش��واره يف

نبيل فقير

النس��خة األوىل م��ن دوري األم��م
األوروبي��ة بالتعادل م��ع أملانيا دون
أهداف يف ميونيخ ضمن منافس��ات
املجموعة األوىل للمستوى األول ،ثم

عشــق هــاميلتــون
(وكاالت) :فض��ل لوي��س هاميلت��ون
االنغ�ماس يف س��عادة الفوز بس��باق
جائزة الياب��ان الكربى يوم األحد بدال
من التفك�ير يف لقبه الخامس ببطولة
العامل لس��باقات فورموال  1للسيارات
والذي أصبح قاب قوسني أو أدىن.
وتصدر الس��ائق الربيط��اين ،الذي بدأ
السباق من مركز أول املنطلقني للمرة
 80يف مس�يرته وهو رق��م قيايس ،من
البداي��ة وحتى النهاية ،ومل يتنازل عن
الصدارة حتى أثناء وقفات الصيانة.
وتص��در الس��ائق البال��غ عم��ره 33
عام��ا كل التجارب الح��رة والتجارب
التأهيلية لسباق اليابان.
وقال هاميلتون ال��ذي حقق انتصاره
رق��م  71يف مس�يرته ليصبح عىل بعد
 20انتص��ارا فقط م��ن الرقم القيايس

إن كان أوغسبورغ ،هرتا برلني ،أياكس
أمسرتدام الهولندي أو مونشنغالدباخ.
ورأى الظهري األمين جوش��وا كيميتش
أن االفتق��اد اىل االب��داع هو الس��بب
الرئييس يف األزم��ة ،مؤكدا “أن الدفاع
ليس املشكلة الكبرية .مل نخلق تقريبا
أي فرصة ضد مونشنغالدباخ .األمر ال
يتعلق بعدم قدرتنا عىل وضع الكرة يف
الشباك ،بل املشكلة أننا ال نحصل عىل
فرص لفعل ذلك! نحن بايرن ميونيخ،
ومن املف�ترض أن نس��جل هدفني أو
ثالثة كل مرة”.
وسيحصل كوفاتش عىل فرصة التقاط
أنفاس��ه ومحاولة ايج��اد الحلول مع
توق��ف ال��دوري ألس��بوعني بس��بب
املباري��ات الدولي��ة إن كانت ودية أو
يف دوري األم��م األوروبي��ة ،وهذا ما
تطرق اليه بالقول “مهمتي هي تغيري
الوض��ع ...م��ن املؤس��ف بالطبع أن
العديد من الالعبني س��يغادرون األحد
لالنضامم اىل منتخباتهم الوطنية ،لكن
هذا األمر قد يكون شيئا إيجابيا أيضا،
سيعطيهم الفرصة لتغيري املشهد”.

تغلب عىل هولندا .2-1
وس��يلتقي “الديوك” مع ايسلندا يف
غانغ��ان ،قبل اس��تضافة األملان عىل
“ستاد دو فرانس” يف سان دوين.

وفاة اثنين
في ماراثون كارديف

لويس هاميلتون

لهاميلتون حس��م اللقب يف الس��باق
املقب��ل يف أوس�تن لو انت�صر واحتل
األمل��اين فيتل مركزا أقل من الثاين .ومل
يك��ن لدى مرس��يدس ،الذي مل يخرس
بطولت��ي الس��ائقني والصانع�ين منذ
االس��تعانة مبحركات توربينية مكونة

من ست اسطوانات وأنظمة استعادة
الطاقة ،السيارة األفضل ألغلب فرتات
املوسم إذ تفوق فرياري منذ البداية.
لك��ن يف ثالث س��باقات من��ذ جائزة
إيطاليا الكربى يف الشهر املايض ،الذي
فاز به هاميلتون أيضا ،ظهر الفريق يف

ثوب املنافس الذي ال يقهر.
وق��ال هاميلتون ”قل��ت للكل ‘أمتنى
أيه��ا الرفاق أن تش��عروا جميعا أنكم
تقوم��ون بعملكم ع�لى أفضل وجه
ألننا نفعل ذلك حق��ا ويجب االنتباه
لذلك‘“ .وأضاف ”من الصعب مالحظة
العمل الفردي الرائع وأيضا الجامعي
الذي نقوم به خالل فرتة قصرية“.
لك��ن هاميلتون ال يفضل االس��تغراق
كثريا يف املايض ،وتحول بتفكريه رسيعا
إىل سباق جائزة أمريكا الكربى املقرر
ي��وم  21أكتوبر حيث ف��از هناك يف
خمسة من آخر ستة سباقات.
وق��ال الس��ائق الربيطاين وهو يش�ير
لس��يارته ”أوس�تن حلبة جيدة لنا يف
املعتاد .لذلك ال أطيق االنتظار إلطالق
العنان لذلك الوحش هناك“.

(وكاالت) :قالت مؤسسة (رن فور
ويلز) املنظمة لسباق نصف ماراثون
كارديف يف بريطانيا إن اثنني من
العدائني توفيا بعد إصابتهام بأزمة
قلبية.
وأضافت أن فريقا طبيا قام بفحص
كل من املتسابقني عند خط النهاية
ونقال إىل مستشفى ويلز الجامعي يف
كارديف حيث لفظا أنفاسهام األخرية.
وهذه أول حالتي وفاة يف تاريخ
هذا السباق الذي بدأ قبل  15عاما
والذي أصبح ثاين أكرب سباق نصف
ماراثون يف بريطانيا .ومل تُعلن هويتا
الشخصني بعد السباق الذي امتد
ملسافة  21كيلومرتا يوم األحد.
وذكرت تقارير إخبارية أن نحو 25
ألف شخص شاركوا يف السباق وأن
عمري املتوفيني  25عاما و 32عاما.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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تحت مظلة “مزايا”

“التمويل الكويتي” يقدم تمويالت لدانات اللوزي وفلل “جيوان”
انطالق���ا م���ن م�س����ؤوليته االجتماعي���ة لدع���م
الأه���داف امل�س���تدامة يف قط���اع الإ�س���كان� ،أعل���ن
بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين� ،أح���د البنوك
الإ�س�ل�امية الرائ���دة يف مملك���ة البحرين وم�س���اهم
رئي����س يف تطوي���ر القط���اع امل���ايل الإ�س�ل�امي
باململكة ،عن تقدمي ت�س���هيالت للم�س���تحقني من
برنام���ج مزايا التابع ل���وزارة الإ�س���كان والراغبني

امل�رصفي���ة للأفراد يف بي���ت التموي���ل الكويتي -
البحري���ن �ص���باح الزي���اين ،قائال� :إنه مل���ن دواعي
�رسورن���ا �أن نق���دم حلوال متويلي���ة مل�رشوعي دانات
الل���وزي ودي���رة العي���ون “فل���ل جي���وان”؛ كونن���ا
ن�س���عى دوم���ا لتوفري حلول مبتكرة من �ش����أنها �أن
تخف���ف من �أعباء م�س���تحقي برنامج مزايا وتُ�س���هل
م���ن عملية امت�ل�اك العقار املنا�س���ب .وعالوة على

يف ��ش�راء من���زل يف م�رشوعي دانات الل���وزي �أو ديرة
العي���ون “فلل جيوان” .وب�إمكان الراغبني بالتملك
يف �أحد امل�ش���اريع املذكورة ،اال�ستفادة من متويل
متواف���ق م���ع ال�رشيعة الإ�س�ل�امية حت���ى 120000
دينار مع مرونة يف فرتة ال�سداد ت�صل �إلى  25عاما
ومن دون دفعات م�سبقة.
وبهذه املنا�سبة� ،رصح نائب رئي�س املجموعة

“السيف” يعلن الفائزين في سحوبات سبتمبر
�أعل���ن جمم���ع ال�س���يف �أ�س���ماء الفائزين ل�ش���هر
�س���بتمرب  2018وذل���ك �ض���من حملت���ه الرتويجي���ة
“ت�س���وق يوميا واربح  1000دينار نقدا �أ�س���بوعيًا”
والتي ت�رسي حتى تاريخ  31دي�سمرب  2018يف جممع
ال�سيف� ،ضاحية ال�سيف واملحرق.
و�أجري ال�س���حب بح�ض���ور م�س����ؤولني م���ن �إدارة
جمم���ع ال�س���يف ومبعي���ة ممثل ع���ن وزارة ال�ص���ناعة
والتجارة وال�سياحة.
و�ش���مل الفائزون من جممع ال�س���يف � -ضاحية
ال�س���يف كال م���ن رنا يو�س���ف ،و�أم���ل غ���امن ،و�أفراح
جا�س���م ،و�أحمد ح�سني بينما فاز �أمني حممد ،وبرهان
ال�س���ماري ،وميعاد قم�ب�ر ،وفريال اخلان يف �س���حب
جممع ال�سيف – املحرق ،حيث ت�سلم جميع الفائزين
املحظوظني جوائزه���م النقدية القيمة مببلغ 1000
دينار لكل منهم .ويتاح لكافة زبائن جممع ال�س���يف
بفرعي���ه الت�أه���ل لدخول ال�س���حب ب�إنف���اق مبلغ 20
دينارا �أو �أكرث ،بحيث يح�صل املت�أهلون على فر�صة
ذهبية للفوز بـ  1000دينار كل �أ�سبوع.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة عقارات ال�سيف
�أحمد يو�س���ف “�إننا �س���عيدون بامل�ش���اركة املطردة

م���ن زبائننا الأع���زاء وزوار جمم���ع ال�س���يف ،ونتطلع
دائمً���ا �إلى طرح �أف�ض���ل العرو�ض واجلوائ���ز للزوار.
�إنن���ا نحر�ص دائمًا على تقدمي �أعل���ى قيمة للزبائن،
ون�س���عى لن�ضمن لهم جتربة ت�س���وق مثلى ال تتكرر.
كما �أننا نهنئ الفائزين ل�ش���هر �س���بتمرب ،ونتمنى �أن

يكون احلظ حليف اجلميع يف ال�سحوبات املقبلة التي
�ستجرى ب�صورة �أ�س���بوعية حتى نهاية العام احلايل،
ون�ؤك���د على �أننا �س���نعمل على ط���رح جوائز وحمالت
مماثل���ة و�أك�ث�ر من ذلك م�س���تقبال؛ �س���عيا لإر�ض���اء
عمالئنا”.

كونه بنكا �إ�س�ل�اميا ،ف�إن بيت التمويل الكويتي -
البحرين يتميز بتقدمي متويل ب�أ�س���عار تناف�س���ية
مع فرتة �س���داد مرنة .ومت �إن�ش���اء دان���ات اللوزي
الواقعة يف مدينة حمد بال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص.
وي�ض���م امل�رشوع املطل على البحرية ،واملقام على
م�س���احة  106713مرتا مربعا 303 ،فيالت ومراكز
للفعاليات االجتماعية للقاطنني فيه.

فنادق الخليج تتبرع ألولياء أمور المعوقين

ق���ام الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة
فن���ادق اخلليج جارفيل���د جونز بتقدمي
�شيك مببلغ  1000دينار لرئي�س جمل�س
الإدارة جلمعية البحريني���ة لأولياء �أمور
املعوقني و�أ�صدقائهم جا�سم �سيادي.

المستشفى األلماني للعظام يحتفل بيوم الوحدة
يحتف����ل امل�ست�ش����فى الأمل����اين للعظام
الواقع يف قل����ب مملكة البحرين بيوم الوحدة
الأمل����اين ،وبه����ذه املنا�س����بة ���ص�رح املدي����ر
التنفي����ذي واملدي����ر الطب����ي وا�ست�ش����اري
التخدي����ر يف امل�ست�ش����فى الأمل����اين للعظ����ام
الدكتور هايرن �آبيل قائلاً “ :ي�س����عدنا انتهاز
فر�ص����ة تهنئة املجتم����ع الأمل����اين يف مملكة
البحري����ن متمن��ي�ن لهم ي����وم وحدة �س����عيد،
وكلنا فخر مبا قدمه امل�ست�شفى من عالجات
لأبن����اء ون�س����اء بلدن����ا الذي����ن يعي�ش����ون يف
مملكة البحرين على مدى ال�س����نوات الثماين
املا�ض����ية دون احلاج����ة للعودة �إل����ى الوطن.
حيث �إنه ناجت ب�س����يط م����ن التميز الأملاين يف
ع��ل�اج العظام يف مملكة البحرين ،ولأننا نقدم
للمر�ض����ى عالجات عاملية ومتنوعة ملختلف
احلاالت”.
ب����دوره ،عل����ق نائ����ب رئي�����س اخلدمات
الطبي����ة وا�ست�ش����اري جراح����ة العظ����ام مايك
بري�س��ت�ر بالق����ول“ :بالإ�ض����افة �إل����ى ع��ل�اج
ال�س����كان املغرتبني الأملان على مر ال�سنني،
ي�رشفن����ا التعامل مع العديد م����ن البحرينيني
وغريهم من املغرتبني يف امل�ست�شفى ،حيث
يزور امل�ست�شفى مر�ضى من جميع اجلن�سيات
نظ����رًا مل����ا نقدمه من نه����ج عالج����ي متكامل
متعدد التخ�ص�صات كما نقدم عالجات بديلة

“الخليج الدولي”
ينظم يوم الصحة
للموظفين
نظ���م بنك اخللي���ج ال���دويل  -حديثا
 يوما �ص���حيا ملوظف���ي البنك يف املقرالرئي�س يف البحرين ،وذلك مبنا�سبة يوم
ال�ص���حة العاملي ،ويف �إطار برنامج البنك
للم�س�ؤولية االجتماعية (واجب).
و�أتيحت للموظفني فر�ص���ة التعامل
والتفاعل مع عدد م���ن مقدمي اخلدمات
ال�ص���حية والغذائية ،و�إجراء الفحو�صات
ال�ص���حية يف مق���ر البن���ك دون احلاج���ة
ملغادرة مكاتبهم.
وق���ال رئي����س �إدارة االت�ص���ال
امل�ؤ�س�س���ي يف البن���ك م�ش���اري العتيبي
“ته���دف هذه املب���ادرة �إلى ن��ش�ر الوعي
ال�ص���حي بني موظفينا ،وخلق بيئة نقية
يتعرف���ون م���ن خالله���ا عل���ى اخلدم���ات
ال�ص���حية ،ف�ض�ل�ا عن الربام���ج الغذائية
الت���ي يجب �أخذه���ا يف االعتب���ار للموازنة
بني العمل واحلياة”.

وي�أت���ي هذا الت�ب�رع يف �إطار حر�ص
جمموع���ة فن���ادق اخلليج عل���ى تقدمي
الدع���م الدائ���م وامل�س���تمر للجمعي���ات
وامل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة يف مملك���ة
البحرين.

قبل القيام ب�أي عملية جراحية”.
م����ن جهت����ه ،ق����ال ا�ست�ش����اري جراح����ة
العظ����ام والعمود الفق����ري �س����تيفن هاوغ :
“يحتوي امل�ست�شفى على 14غرفة للمر�ضى
املقيم��ي�ن مب����ا يف ذلك جن����اح خا�����ص بكبار
ال�شخ�ص����يات وخدمات تقدمي طعام م�شابهة
خلدمات الفنادق لأننا ن�ض����ع مر�ضانا ن�صب
�أعيننا.
كم����ا ي�ض����م امل�ست�ش����فى غرفت��ي�ن
للعمليات مزودتني ب�أحدث املعدات الطبية
ي�رشف عليه����ا فريق عمل مت����درب مكون من
ممر�ضني ،ووحدة التعقيم املركزي ،وغرفة
�إنعا�ش وكل ذل����ك لتوفري جميع االحتياجات
الالزمة للمر�ض����ى .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن
جميع �أطباء امل�ست�شفى يقيمون يف البحرين.

يهدف لتطوير العالقات المهنية بين الشباب واإلداريين

“روتاري” يطلق منتدى “حوار” بدعم “البحرين والكويت”
املنام���ة  -روت���اري العدلي���ة :يطل���ق ن���ادي
روتاري العدلية منتدى “حوار” يف البحرين ،والذي
ويع���د الأول م���ن نوعه يف اململكة ،كم���ا يعترب من
�أحدث املبادرات الطموحة املوجهة لل�شباب والتي
يطلقها النادي.
وتت�ض���من هذه املبادرة �سل�سلة من احللقات
احلواري���ة وور�ش العمل والتي �س���تعقد �أربع مرات
يف ال�س���نة لت�س���هيل احلوار املثمر بني ال�شباب يف
موقع العمل والإدارة العليا .و�س���يتكون احل�ض���ور
م���ن خمتل���ف ال��ش�ركات وامل�ؤ�س�س���ات العامل���ة يف
البحري���ن لكي تناق�ش موا�ض���يع رئي�س���ية متعلقة
ببيئ���ة العم���ل ،اذ ترك���ز كل جل�س���ة م���ن جل�س���ات
املنت���دى على مو�ض���وع خا�ص بحي���ث يتم حتليله
من خالل جل�س���ات املناق�ش���ة وجمموع���ات احلوار.
وته���دف املبادرة �إل���ى تطوير العالق���ات املهنية
ب�ي�ن ال�ش���باب والإداريني م���ن الأجي���ال املختلفة
وتعزيز الفعالي���ة الإنتاجية يف العمل بني الأجيال،
وخلق بيئة عمل �إيجابية.
�س���يعقد احلوار الأول بدعم م���ن بنك البحرين
للتواصل مع المحررة 17111509 :

•لقاء النادي مع الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين والكويت

والكوي���ت وم�س���اندة معه���د البحرين للدرا�س���ات
امل�رصفي���ة واملالية و�رشكات مث���ل داديدو وا.م.ج.
واوبي وهيل و�سيتم عقده يف �شهر نوفمرب املقبل
من ال�ساعة التا�سعة �صباحا الى الثانية بعد الظهر.
ومن املخطط �أن يكون مو�ض���وع النقا�ش هو “ماذا

تعني الإنتاجية يف عامل اليوم؟” ،و�س���تتكون جل�سة
احل���وار من ثالثة �ش���باب م���ن جيل الألفي���ة وثالثة
من اخل�ب�راء يف املوارد الب�رشية وم���دراء تنفيذيني
م���ن “اجليل  .“ xو�س���يتم تق�س���يم احل�ض���ور الى
جمموع���ات ملناق�ش���ة و�إيج���اد حل���ول للمو�ض���وع

الرئي�س���ي وتق���دمي عرو�ض���هم به���دف التنفي���ذ
امل�ستقبلي يف ال�رشكات.
والتقى رئي�س نادي روتاري العدلية دري
اتا�س���ي م���ع الرئي�س التنفيذي لبن���ك البحرين
والكوي���ت ريا����ض �س���اتر ي���وم � 26س���بتمرب

 2018ملناق�ش���ة �أهمية هذه املبادرة ودورها
يف تعزي���ز م�ش���اركة املوظف�ي�ن به���دف خل���ق
بيئ���ات عمل �أكرث �س���عادة و�إنتاجية .ومت خالل
االجتماع ت�سليم الرعاية للربع الأول �إلى البنك.
و�أو�ضحت ع�ض���و نادي روتاري العدلية ومدير
م�رشوع حوار� ،أم���ل الكوهجي� ،أن حوار هو حدث
عام ي�س���تفيد منه اجلميع ،لكن دعمه �س���يكون
مفي���دًا ب�ش���كل خا����ص للك���وادر املهني���ة من
ال�شباب يف البحرين و�أع�ضاء الإدارة العليا حيث
�ست�شجع هذه الأحداث الف�صلية على التوا�صل
و�إزال���ة االختالف���ات ب�ي�ن االجي���ال لتح�س�ي�ن
خمرجات العمل.
من جانبه ،عرب �ساتر عن حما�سه الكبري برعاية
�أولى جل�س���ات منت���دى “ح���وار” و�س���عادته بدعم
جهود �س���د الفج���وة القائمة بني الأجيال ،م�ش���يدا
به���ذه املب���ادرة الطموح���ة ،وم�ؤك���دا عل���ى التزام
بن���ك البحري���ن والكوي���ت الدائم بتق���دمي الدعم
وامل�س���اندة عندم���ا يتعل���ق الأمر بخل���ق بيئة عمل
ايجابية ملوظفيه.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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الثالثاء

�أك���د الفنان م�ص���طفى قم���ر �أنه ي�س���تعد خالل الف�ت�رة احلالية
لالنته���اء من ت�س���جيل جميع �أغ���اين �ألبومة اجلديد وال���ذي من املقرر
طرح���ه يف الأ�س���واق نهائية العام اجلاري �أو بداي���ة العام املقبل على
�أق�ص���ي تقدير م�ش�ي�رً ا �أنه انتهى من ت�س���جيل � 6أغنيات منه ويعكف
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مسافات

خ�ل�ال الف�ت�رة احلالية على االنته���اء من باقي �أغ���اين الألبوم ومل يتم
اال�س���تقرار على ا�سم النهائي بعد  .وك�شف �أنه عقب االنتهاء من هذا
الألبوم املقرر طرحه نهاية العام اجلاري �سيتم ال�رشوع يف البدء �ألبوم
جديد يحمل ا�سم “ ملن يهمه الأمر”.

22

tariq.albahar@albiladpress.com

ماذا قالت الصحافة العالمية عن فيلم Venom؟
طارق البحار

مازال يعر����ض بنجاح يف فوك�س �س���ينكو
البحري���ن الفيل���م املث�ي�ر  Venomلع�ش���اق
اخلي���ال العلمي وهو اليوم مرتبع على �س���باق
الأفالم يف الواليات املتحدة �إلى جانب البحرين
ب�أكرب الإيرادات ،وهو م���ن بطولة املمثل توم
هاردي ومن �إنتاج �رشكة �سوين بكت�رشز يف �إطار
مناف�س���تها ملجموعة  Marvelالتي ت�شاركها
الفيلم �إلى جانب  DC ComicsوWarner
.Bros
الق�ص���ة عن عندم���ا تطلق م�ؤ�س�س���ة اليف
العلمي���ة مركب���ات ف�ض���ائية ال�ستك�ش���اف
الع���وامل الأخ���رى املحيطة بالأر����ض ،على �أمل
العثور على �ش���كل للحياة خ���ارج كوكبنا .جتد
املركب���ة  4خملوقات ف�ض���ائية وتق���رر جلبها
�إلى الأر�ض� ،أثن���اء عملية النقل يهرب �أحدها،
ما يت�س���بب بتحطم املركبة يف ماليزيا .تتمكن
امل�ؤ�س�سة من ا�ستعادة الثالثة الباقية ،وتعود
�إلى مقرها يف �سان فران�سي�سكو.
يتمل���ك رئي�س امل�ؤ�س�س���ة كارلتون دريك
(ري���ز) الهو����س بتل���ك املخلوق���ات وبح���ث
�إمكاني���ة اندماجها م���ع الب�رش ج�س���ديا ً ،فيطلق
�سل�س���لة جتارب غري قانونية تت�س���بب مبقتل
م�رشدي���ن زجه���م يف غرف مع تل���ك املخلوقات
التي تلت�صق ب�أج�س���امهم ،وتخرتقها وتعي�ش
بداخله���ا كطفيلي���ات .جتذب تل���ك احلوادث
اهتمام ال�ص���حايف اال�ستق�ص���ائي �إيدي بروك
الذي يرتب عن طريق �ص���ديقته املحامية �آن
لقاء �صحافيا ً مع دريك ،بعد �أن �رسق معلومات
من بريدها الإلكرتوين .ينتهي اللقاء ال�صحايف
بط���رد �إيدي و�إقالت���ه وفق���دان �آن وظيفتها،
وتنتهي عالقتهما.
بع���د �أ�ش���هر ع���دة ،تتوا�ص���ل عامل���ة من
امل�ؤ�س�س���ة مع �إيدي ،وتخربه ب�أنها ال تتفق مع
�أ�س���اليب دريك غ�ي�ر الأخالقي���ة وت�أخذه معها
��س�را ً �إلى خمتربات امل�ؤ�س�س���ة ل�ي�رى التجارب
بنف�س���ه .هناك يرى �إيدي فتاة يعرفها جعلها
دري���ك مثل ف�أر لتجاربه ،وعندما ت�س���تنجد به،
ويح���اول �إنقاذها يقع ح���ادث ويخرج املخلوق

م���ن ج�س���مها �إلى ج�س���د �إيدي .يب���د�أ املخلوق
بالتح���دث داخل ر�أ����س �إيدي ،ويعرف با�س���مه
“فين���وم” ،ويعقد معه اتفاق���ا ً ين�ص على �أن
يتمت���ع فينوم باحلي���اة على الأر�ض يف ج�س���د
�إيدي ،مقابل متتع الأخري بقدرات خارقة وقوة
رهيبة ،ي�س���تطيع بها �أن يه���زم كتيبة مدججة
بال�سالح .الآراء بدت منق�سمة حول الفيلم عند
ا�ش���هر نق���اد ال�س���ينما يف هولي���وود عند كبار
املجالت وال�ص���حف ،وهذه جمموع���ة من االراء
الت���ي تكلمت عن ه���ذا الفيلم والذي نن�ص���ح
بعدم االهتمام كثريا يف ارائهم الن يف النهاية
ان���ت ما حتدد قيمة الفيل���م ومدى اعجابك مع
احرتام جميع االراء:
 الناقد مايكل نوردين يف :IndieWire�ش���به الفيل���م بنوعي���ة �أف�ل�ام الكوميديا التي
ترتكز على مغامرات الأ�ص���دقاء ،التي ي�ضطر
فيها �ش���خ�ص �أن مينع �آخر من ال�رصاخ يف وجوه

النا����س دون �س���بب .م�ؤكدا �أنه ا�س���تعان بهذا
املثال للتعبري عن حبه لفيلم .Venom
 الناقد ال�سينمائي �سكوت مندل�سون يفجملة  :Forbesكتب انطباعا �رسيعا عن الفيلم
عرب ح�س���ابه على موقع  ،Twitterجاء فيه �أن
�أداء هاردي �إما يت�شابه مع جوين ديب يف اجلزء
الأول من �سل�سل ة Pirates of The Cari b
� ،beanأو كري�س كالين يف Street Fighter:
 .The Legend of Chun-Liم�ؤكدا �أنه يف
كلتا احلالتني ،مل يكن ممال.
 ال�ص���حايف براندون ديفي�س  يف Co m� :ic Bookأ�ش���ار �إل���ى �أن نقطت���ي الق���وة يف
الفيلم هما م�ش���اهد احلرك���ة والعالقة الغريبة
بني “�إيدي” و”فينوم” .و�أ�ض���اف�“ :إذا كانت
�رشك���ة  Sonyترغب يف امل�ض���ي قدما لتطوير
هذا العامل ،عليها احلفاظ على الأجزاء القليلة
املميزة ،والتخل�ص من اجلزء الكبري ال�سلبي”.

 ال�ص���حافية ب�ي�ري نيم�ي�روف يف موقع :Collider.Comاتفق���ت م���ع ر�أي براندون
ديفي�س ،م�ؤك���دة �أن هناك عيوب يف جزء كبري
من الفيلم ،لكن يف الوقت نف�س���ه ،يوجد �سحر
حقيقي يف العالقة بني “�إيدي” و”فينوم”.
ونوه���ت �إل���ى �أنه���ا مل تتفاعل م���ع بع�ض
 ال�صحافية بياتري�س فريهوفن يف Theامل�شاهد على النحو امل�أمول ،الفتة �إلى �أنه من � :Wrapأكدت �أن فيلم  Venomلي�س �سيئا
ال�سيئ عدم ح�صول الفيلم على ت�صنيف .R
كما يقول اجلميع ،م�شرية �إلى �أن هاردي ممثل
* الربام���ج ت���وم هورورجين�س���ن يف موقع رائع .وقالت �إن الفيلم �أ�ضحكها كثريا ،لكنها
 :IGN.comذك���ر �أن الفيل���م يعترب حماولة ال تعرف هل كان هذا مق�ص���ودا �أم ال .ونوهت
فا�شلة متاما ،يبلغ عمرها  15عامًا ،مو�ضحا �أنه �إلى �أن امل�شهد الذي يظهر عقب �شارة النهاية
جتاهل التطورات التي حدثت يف �رسد ق�ص�ص مثري لالنتباه ،م�ستعينة ب�صورة نار م�شتعلة.
الأبطال اخلارقني خالل ال�سنوات الأخرية.
 الناق���د املتخ�ص�ص���ة يف حتلي���ل �أفالمو�أ�ضاف“ :بعيدا عن اللحظات الكوميدية الق�ص�ص امل�صورة ،ميج داوين  يف Game S
التي ت�ض���منها الفيلم ،فهو ال يقدم �ش���يئا” :pot .اعت�ب�رت �أن الفيل���م اجلدي���د قادم من
�صنع قبل
واختت���م طالب���ا اجلمه���ور ب����أال يرف���ع �س���قف العام  ،2004وك�أنه عمل �س���ينمائي ُ
�إطالق �رشكة  Marvelلعاملها املميز.
التوقعات.

فنانات زاد جمالهن بعد الـ50
يبدو �أن ال�سن حاجز ال
ت��خ�����ش��اه جميع ال��ن�����س��اء كما
يعتقد البع�ض ،فهناك عدد
من الن�ساء تركن ب�صمتهن
على ال�سن ولي�س العك�س،
وك��ل��م��ا ت��ق��دم��ت ���س��ن��وات
عمرهن �رضبن �أمثلة جديدة يف
اجلمال والأناقة والب�رشة التي
ال ت��ع��رف التجاعيد طريقا
�إل��ي��ه��ا ،ول��ع��ل النجمة ي�رسا،
وليلى علوي ،و�إلهام �شاهني
ون���ادي���ة اجل���ن���دي ه���ن �أب���رز
تلك النجمات الالتي �رضبن
بعالمات تقدم العمر عر�ض
احلائط ،حيث ظهرن ب�أنوثة
وجمال طاغ جعل جمهورهن
يت�س�أل“ :هي النا�س دي �إزاي
مبتكرب�ش؟” ،وك ��أن العالقة
بينهن وبني ال�سن عك�سية.
على الرغم من �أن النجمة
الكبرية ي�رسا تناهز الـ 67من
عمرها �إال �أنها تتمتع بروح
حيوية و�أن��وث��ة طاغية جتعل
كل جمهورها ي�شعر وك�أنها �شابة يف الع�رشينات ،فهي دائما
ما تفاجئهم ب�إطالالتها وروحها ال�شابة التي ال تفارقها
�أبداً� ،سواء يف �أدوارها يف ال�سينما �أو التليفزيون� ،أو �أثناء
ح�ضورها �أحد الربامج التليفزيونية �أو حتى املهرجانات،
فتلك العوامل جعلت من ي�رسا مع�شوقة للجماهري ،فهم ال
ي�شعرون وال يعرتفون �أمامها بـ”ال�سن” ،فهي تعتمد على
الوجه اجلميل والروح املرحة فى املقام الأول ،ثم على
ر�شاقتها يف املقام الثاين.
�أم���ا ليلى ع��ل��وي فهي واح���دة م��ن �ضمن جميالت
ال�سينما العربية التي عرفت بجمالها الطاغي منذ ظهورها
على �شا�شات ال�سينما ،وعلى الرغم من تقدم �سنها،
�إال �أن ليلى �أي�ضا ً دائما ً ما تفاجئ جمهورها ب�إطالالتها
ال�شبابية املميزة و�أنوثتها الطاغية التي تظهر بهما يف

كل �إطاللتها منذ ظهورها للمرة الأول��ى على اجلمهور،
فلم تغب الر�شاقة والأناقة عنها حلظة .كما تخطى �سن
الفنانة �إلهام �شاهني الـ 55عاما ً ،ولكنها ال تزال حتتفظ
ب�أنوثتها وجمالها ،فهي واح��دة ممن ا�ستطعن احلفاظ
على رونقهن و�أنوثتهن حتى م��ع تقدم العمر ،حيث
ظهرت �إلهام م�ؤخرا يف �إحدى املهرجانات ب�إطالالت �شابة،
لفتت �أنظار جمهورها من خاللها ،وجعلتهم يتناقلون
احلديث عنها وعن عمرها الذي مل تظهر عالماته عليها.
كما ا�ستطاعت النجمة نادية اجلندي �أن حتدث �ضجة هي
الأخ��رى على مواقع التوا�صل االجتماعي ،مع كل �صورة
تن�رشها وتظهر من خاللها وك�أنها �أ�صغر من �سنها بـ 20
عاما ،مما جعلها حديثا لل�شباب على ال�سو�شيال ميديا
خالل الفرتة الأخرية ،متداولني �صورها ومعلقني“ :هي
ال�ست دي مبتكرب�ش وال �إيه؟”.

tariq_albahhar
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أحداث
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 9اكتوبر
1917
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الأم��ي�ر �أح��م��د ف����ؤاد
ي�صبح �سلطانا ً على
م�رص وذلك بعد وفاة
�أخيه ال�سلطان ح�سني
ك��ام��ل وت��ول��ي��ت��ه من

الحمل:

قبل �إجنلرتا.

تنتابك م�ش���اعر متناق�ض���ة وانفعاالت
كثرية.

1962

الثور:

ان�سحب من مكان ي�شعرك باخلطر على
�صحتك.

�أوغ������ن������دا ت�����س��ت��ق��ل

الجوزاء:

وت�صبح جمهورية.

احل���ظ يبت�س���م ل���ك ويطمئ���ن بال���ك،
وتبتعد �أكرث.

1967

السرطان:

�إع������������دام ال���ث���ائ���ر

ال تكن متذمراً من القيام ب�ساعة م�شي
كل يوم.

الأرجنتيني �إرن�ستو

األسد:

ت�������ش���ي ج���ي���ف���ارا يف

تعمل م���ن �أجل ه���دف جدي���د ،وتقود
م�سرية ما.

بوليفيا وذل���ك بعد

العذراء:

فيلم جديد عن حياة الفنانة
الراحلة سعاد حسني

حدد اخلطوات التي �س���تتخذها ب�ش�أن
و�ضعك ال�صحي.

الميزان:
يرك���ز هذا الي���وم على ق�ض���ايا مهنية
وعائلية.

العقرب:

انت��ش�رت يف الآون���ة الأخرية �أخب���ار عن نية
نادي���ة ي�رسي �ص���ديقة الفنانة الراحلة �س���عاد
ح�س���ني� ،ص���نع فيلم عنه���ا بعن���وان “وجوه”،
يقوم ب�إنتاجه املنتج العراقي كاظم ح�سني.
و�أ�ش���ارت نادي���ة يف ت�رصيح���ات من�س���وبة
�إليه���ا �إل���ى �أنه���ا ب�ص���دد و�ض���ع التفا�ص���يل
الأخرية ،وتركز على �آخر ع�رش �س���نوات من حياة
ال�س���ندريال ،وذلك للرد على ال�ش���ائعات التي
طاول���ت حكاية موتها والتي قيل فيها ع�رشات
الق�ص�ص واحلكايات.
وح���ول حقيقة ما يق���ال ور�أيها فيه قالت
ال�س���يدة جاجناه �ش���قيقة �س���عاد ح�س���ني �إنها
ال تع���رف �أي �ش���يء حول هذا الفيل���م ،و�إن �أي

ا�ستمع �إلى الن�ص���ائح وال تفر�ض ر�أيا ً
�أو جتازف.

القوس:
يركز هذا اليوم على ال�ش�ؤون املالية.

الجدي:
من الأف�ضل عدم القيام بعملية �رشائية
كبرية.

الدلو:
ينتاب���ك �ش���عور بالراح���ة والطم�أنينة،
فرتتاح نف�سيا ً.

الحوت:
�إ�ص���ابة �أحد �أفراد الأ�رسة بوعكة ب�سيط
تقلقك.

�ش���خ�ص يريد �إنت���اج عمل فني عنه���ا ال يجوز
ل���ه ذل���ك �إال بالرج���وع �إليه���ا ،بحك���م �أنها من
�أ�رستها وال بد من �أن ي�ستند �إلى كتابها “�أ�رسار
اجلرمي���ة اخلفية” بعد احل�ص���ول على مواقفه
منه���ا ب�ص���فتها كاتبة ه���ذا الكت���اب .و�أكدت
�أنه يف حال التطرق �إلى حياة �س���عاد ح�سني يف
عمل فني م���ن دون �إذنها و�إطالعها على كافة
تفا�صيل العمل �سوف تلج�أ �إلى الق�ضاء.
و�أكمل���ت جاجن���اه قائل���ة �إن نادي���ة ي�رسي
تدّع���ي كذب���ا ً �أنها كان���ت �ص���ديقة مقربة من
�س���عاد وتعرف كافة �أ�رسارها ،وهو بعيد متاما ً
عن ال�ص���دق ،خا�ص���ة و�أن نادي���ة كانت جمرد
�سيدة تعمل مبقابل مادي لدى ال�سندريال.

ي����وم واح�����د م���ن من
اع��ت��ق��ال��ه وحماكمته
يف حماكمة ميدانية
�رسيعة.

1973
�إ�رسائيل تعلن �أنها
فقدت ال�سيطرة على
خط بارليف الدفاعي
ع��ل��ى ���ش��اط��ئ ق��ن��اة
ال�سوي�س وا�ستيالء
القوات امل�رصية عليه
بالكامل وذلك بعد 3
�أي���ام م��ن ب��د�أ احل��رب
العربية �ضد �إ�رسائيل
(حرب �أكتوبر).

ستبدأ بالندوات والورشة والملتقيات الفنية

الموجة السابعة للفنون تحتفل بمرور عام على التأسيس
�أ�سامة املاجد

احتفلت املوجه ال�س���ابعة لتعلي���م الفنون
ي���وم �أم����س الأول مب���رور ع���ام عل���ى االفتت���اح
بح�ضور عدد من الفنانني واملدعوين ،حيث بد�أ
برنامج احلفل بجولة يف �أنحاء املدر�س���ة للتعرف
على خمتلف الأن�ش���طة الت���ي تقدمها من تعليم
التمثي���ل وتعلي���م فن الرق����ص والغناء وغريها
م���ن الربامج التي تقدمه���ا ،بعد ذلك مت عر�ض
فيلم ق�ص�ي�ر عن املدر�س���ة وبعدها قدم عازف
العود العراقي �أحمد �شمة و�صالت فنية واختتم
احلفل بكلمة ل�ص���احبة املدر�س���ة ليزيل اجل�شي
جاء فيها:
قبل عام ونحن نفتح ابواب هذا املكان..
كانت االحالم تتوزع بني هذه الغرف� ،أحالم
للمو�س���يقى والرق����ص والغناء وامل��س�رح� ،أحالم
حتم���ل ثقافة عربية تتم���ازج وتلتحم مع خربات
عديدة.
لطامل���ا كان���ت املوج���ة ال�س���ابعة موج���ة
للتغيري ..موج���ة للت�أثري ..بد�أت هذه االحالم من
البي���ت و�أنا �أرى �ش���عرنا العربي ينح�رس وي�ض���يع
ويرتاج���ع ،فكانت الفك���رة �أن تك���ون لثقافتنا

العربية وجودها يف املدار�سة التعليمية الفنية،
الثقافة العربية اجلامعة ل���كل الثقافات والتي
بدورها ا�ض���اءات الع���امل لق���رون طويلة .يكرب
احللم الن�ش���اء مدر�س���ة ومدربني ،ن�ض���ع �أحالمنا
على طاولة اجلدي���ة والعزمية ،وتربز يف املوجة
ال�سابعة طموحات م�شرتكة وخمتلفة ولهذا وجد
الف���ن ..هنا ويف هذا امل���كان نح���اول �أن منتد..
�أن نك���ون ج��س�راً �أو حمط���ة لن�رش ثقاف���ة الفنون

وت�أ�صيلها يف جمتمعتنا ،ولهذا ف�إن احللم يكرب
لأن تك���ون املدر�س���ة جزءا من امل�ش���هد الثقايف
العرب���ي ع�ب�ر ت�أ�سي�س���نا لع���دد من امل�ش���اريع
الثقافية ال�شهرية منها �أو اال�سبوعية ،نحلم ب�أن
تكون املوجة ال�س���ابعة م�أوى الفن���ون بزواياها
وغرفه���ا .ونح���ن نحتف���ل بعامن���ا االول ..نهدد
االحالم عل���ى مهل ونب���د�أ منذ اال�س���بوع القادم
فعالياتن���ا امل�س���تدامة عرب الندوات والور�ش���ة

وامللتقيات الفنية ،عرب االم�سيات وامل�شاهدات
ونعدك���م باجلديد دائما ،حيث نعكف حاليا على
اعداد الن�سخة الأولى من مهرجان ثقايف �سيكون
رافداً خمتلفا ً لثقافة الفنون ..نعكف حاليا على
ا�ستقطاب ن�سخ دولية من م�شاريع م�ستدامة من
�أجل التدري���ب ..ونقف حاليا ً �أمام �أحالمنا لرناها
تك�ب�ر وتكرب حتى حت���دث موجتنا ال�س���ابعة كل
التغيري الذي نحلم به.

“شباب القادسية” يقدم مسرحية “مخلصوص” في مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي
تتوا�ص���ل فعاليات مهرجان جائزة خالد بن حمد
للم�رسح ال�ش���بابي الراب���ع للأندية الوطني���ة واملراكز
ال�ش���بابية ولذوي العزمية ،حتت رعاية النائب الأول
لرئي�س املجل�س الأعلى لل�ش���باب والريا�ض���ة رئي�س
االحت���اد البحريني لألع���اب الق���وى الرئي�س الفخري
لالحتاد البحريني لريا�ضة ذوي العزمية �سمو ال�شيخ
خال���د بن حمد �آل خليفة ،وال���ذي يقام بتنظيم وزارة
�ش����ؤون ال�شباب والريا�ضة ،وذلك خالل الفرتة من 1
لغاية � 15أكتوب���ر املقبل ،حيث ي�أتي هذا املهرجان
�ض���من مبادرات �سموه الداعمة لل�شباب يف املجالني
الثقايف والإن�ساين.
وقد �أقيم م�ؤخرا ،العر����ض الرابع يف املهرجان،
وخ�ص�ص ملركز �ش���باب القاد�سية ،كما قدم املركز
م�رسحي���ة حتت عن���وان (خمل�ص���و�ص) للمخرج حممد
بهلول.
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

و�ش���هد العر�ض تفاعال كبريا من قبل احلا�رضين
الذي���ن اكتظ���ت بهم �ص���الة النهام مبرك���ز املحرق
ال�ش���بابي النموذجي .ويتكون طاق���م عمل امل�رسحية
م���ن :املخ���رج حمم���د بهل���ول وي�س���اعده يف الإخراج
عب���داهلل الدو��س�ري ،ت�ص���ميم الديكور نا��ص�ر نظام،
املمثل�ي�ن :عبداهلل الدو��س�ري� ،أحمد ح�س�ي�ن ،زينب

كلون ،طارق �شناعة� ،سارة حممد ،نا�رص عبدالوهاب،
نا��ص�ر نظ���ام ورقية عب���داهلل .و�أع���رب املخرج حممد
بهل���ول عن فخره واعت���زازه بامل�ش���اركة يف مهرجان
خالد بن حمد للم�رسح ال�ش���بابي ،م�ؤكدا �أن املهرجان
مكان مث���ايل الكت�ش���اف املواهب امل�رسحي���ة ،منوها
بدعم �سمو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة للحركتني

ال�شبابية والثقافية .و�أ�ش���ار بهلول �إلى �أن م�رسحيته
�ش���هدت تواجد ممثلني على خ�شبة امل�رسح لأول مرة،
وهي فر�صة لهم الكت�ساب اخلربات.
وتناول���ت امل�رسحي���ة مو�ض���وعا ع���ن ل�ص���و�ص
ي�رسق���ون مزرعة �أمام �أعني �أ�ص���حاب املزرعة ،وذلك
بتمثيلهم لتنظيف املزرعة والعمل فيها.

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

و�أقيمت الن���دوة التعقيبي���ة للعر�ض امل�رسحي
ملركز �ش���باب القاد�س���ية بعد انتهاء العمل ،و�شهد
العديد من املداخالت من قبل احل�ضور.
وتوج���ه اللجنة املنظم���ة و�إدارة املهرجان دعوة
مفتوحة جلميع ال�ش���باب وفئات املجتمع ،للح�ض���ور
واال�س���تمتاع بالعرو�ض امل�رسحية ،علم���ا �أن العر�ض
امل�رسح���ي يب���د�أ عن���د  8م�س���اء عل���ى �ص���الة النهام
مبرك���ز املحرق ال�ش���بابي النموذجي ،تعقب���ه الندوة
التطبيقية.
وقدم الكاتب الكويتي خالد ال�ش���طي الإ�ص���دار
الأول لكتاب���ه �إلى مدير املهرجان ن�ض���ال العطاوي،
و�إلى الفنانة البحرينية هيفاء ح�سني.
وجاء تقدمي خالد ال�شطي للإ�صدار الأول لكتابه
عل���ى هام�ش تواجده وح�ض���وره لفعالي���ات مهرجان
جائزة خالد بن حمد للم�رسح ال�شبابي

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الطق�س ح�س���ن عموما
ولكن���ه ح���ار ن�س���بيا خالل
بغداد
46º 29º
النهار.

الري���اح متقلبة االجت���اه من � 5إلى
بيروت
23º 10
عق���د28ºولكنها �ش���مالية �رشقية من
� 10إلى  15عقدة �أحيانا بعد الظهرية.
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مسقط
32º 27º

ارتف���اع املوج من ق���دم �إلى � 3أق���دام .درجة
احلرارة العظمى  37م وال�ص���غرى  29م .الرطوبة
الن�سبية العظمى  % 75وال�صغرى .% 30
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صنعاء
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تحذير
ليوجد.
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الكويت

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.
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“قبلة احلياة” تنقذ
عا�شقا من املوت

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.

“كالب لندن” تتظاهر �ضد الربيك�ست
تظاه���ر مئ���ات ال���كالب م���ن �أن���واع
خمتلفة مع �أ�ص���حابها يف لن���دن للمطالبة
با�س���تفتاء جديد حول الربيك�ست .وقال
دانيي���ل �إل���كان ،ال���ذي يق���ف وراء ه���ذه
املبادرة� ،إنه يهدف من خاللها �إلى �إحداث
“�أق���وى عواء يف الع���امل” معوال على حب
الربيطانيني الكبري حليواناتهم املنزلية
م���ن �أجل حماولة تعطيل خ���روج بريطانيا
من االحت���اد الأوروبي .ورفع املتظاهرون
الأعالم الأوروبية و�ألب�س���وا بع�ض كالبهم
الراية املنجمة لالحتاد الأوروبي و�س���اروا يف �أجواء مرحة يف و�سط العا�صمة الربيطانية ،و�صوال �إلى مقر
الربملان يف وي�ستمن�سرت .و�أتت تظاهرة الكالب قبل �أ�سبوعني على تظاهرة �ضخمة مقررة يف � 20أكتوبر
يف لندن للب�رش فقط هذه املرة؛ للمطالبة بتنظيم ا�ستفتاء جديدة حول الربيك�ست.

•�آثار الهزة الأر�ضية وت�سونامي الذين �رضبا جزيرة �سوالوي�سي ،و�سط �إندوني�سيا

ثلث فتي��ات بريطانيا
تعر�ضن للتحر�ش
ت�ص���اعد يف الآون���ة الأخ�ي�رة احلدي���ث عن
ق�ض���ايا التحر�ش ،ال�سيما يف �أو�ساط امل�شاهري
يف حقل���ي الف���ن وال�سيا�س���ية ،لك���ن يب���دو �أن
املعاناة من هذه الظاهرة ال تقت�رص على الكبار،
بل �إنها منت�رشة �أي�ضا يف �أو�ساط القا�رصين.
فقد ك�شف ا�ستطالع �ص���ادم� ،أن �أكرث من
ثلث التلميذات تعر�ض���ن للتحر�ش اجلن�سي يف
الأماكن العامة� ،أثناء ارتداءهن الزي املدر�سي
يف اململكة املتحدة.
و�أج���رت “،”Plan International UK
وهي جمعية خريية للأطفال ،ا�س���تطالعا للر�أي
�ش���مل  1004فتيات ترتاوح �أعمارهن بني 14
و� 21سنة.

ال�صــدر يعــر�ض تــ�أمني حفــل لكاظــم ال�ســاهر يف املــو�صل
ك�شف الفنان العراقي �سنان العزاوي
عن �إعجاب زعيم التيار ال�ص���دري مقتدى
ال�ص���در ب�أغنية “�س�ل�ام علي���ك” للفنان
كاظ���م ال�س���اهر ،معرب���ا عن ا�س���تعداده
لت�أم�ي�ن �إقامة عر�ض فني له���ذه الأغنية
الت���ي و�ص���فها بالن�ش���يد الوطني.وق���ال
الع���زاوي ع�ب�ر ح�س���ابه يف موق���ع التوا�ص���ل
االجتماع���ي في�س���بوك ب�أنه خ�ل�ال احلوار الذي
ج���رى مع مقت���دى ال�ص���در� ،أع���رب الأخري عن

ا�س���تعداده ال�ست�ض���افة الفنان كاظم ال�ساهر
يف العراق ،وتوفري كل املتطلبات اللوج�ستية
والأمني���ة ل���ه لتق���دمي ه���ذا العم���ل الفني يف
املو�ص���ل ،م�ض���يفا ب����أن ال�ص���در ق���د كلفه
ملتابعة هذا الأمر مع ال�ساهر.
وي�ش���ار �إلى �أن �أغنية ال�ساهر التي عرفت
“�س�ل�ام عليك ..على رافديك ..عراق القيم”،
كان مت ت�س���جيلها وغنا�ؤه���ا الع���ام  2008يف
�أي���ام االقتت���ال الطائف���ي يف الع���راق ،وكان

ق���د طال���ب العديد م���ن العراقيني ب����أن يتم
اعتمادها ن�ش���يدا وطنيا للعراق ،بدال للن�شيد
احل���ايل ال���ذي مت اعتم���اده م�ؤقت���ا م���ن قبل
الربملان العام .2005
وكان كاظ���م ال�س���اهر امللق���ب بقي��ص�ر
الأغني���ة العربية ،قد خ���رج من العراق يف فرتة
نظام �صدام ح�سني ،وقد زار بغداد مرة واحدة
العام  2007بعد �أن �أ�صبح �سفريا لليوني�سف،
لكن دون �إقامة �أي حفل فني.

رحيل الفنانة دينا هارون يثري �صدمة

ال�سجن والغرامة لقاتل
النحل يف النم�سا
حكم���ت حمكم���ة من�س���اوية يف مدين���ة
كالغنفورت على ب�ستاين بال�سجن الفعلي
مل���دة ع���ام ودفع غرام���ة قدره���ا � 20ألف
يورو؛ ب�س���بب قتل���ه النحل بال�س���م لإنقاذ
رحي���ق �أ�ش���جار ب�س���تانه املزه���رة من غزو
�أ�رساب النحل.و�أدانت املحكمة الب�ستاين البالغ
من العم���ر 47عام���ا لقيامه بر����ش مبيد يعرف
بـ”الكلوربرييفو����س” على �أ�ش���جاره املزهرة،
مما �أ�س���فر عن نفوق النح���ل يف  50خلية ،تعود
ملكيته���ا ملربي النحل يف املنطقة ،على الرغم
من تذرع الب�س���تاين ب�أنه مل يكن يعلم ب�أن عمله
هذا يعترب جرمية يعاقب عليها.

جرمية اغت�صاب وقتل �صحافية تهز بلغاريا
يف جرمية هزت بلغاريا و�أثارت ا�ستنكارا دوليا
وا�سعا ،قتلت �ص���حافية تلفزيونية بطريقة وح�شية
بع���د �أن تعر�ض���ت لالغت�ص���اب ،يف مدين���ة رو�س���ي
�شمايل البالد ،ح�سبما �أفاد مكتب االدعاء العام.
وق���ال املدع���ي العام ملدين���ة رو�س���ي �إن جثة
فيكتوريا مارينوفا البالغة  30عاما وجدت يف �إحدى
احلدائق العامة ،م�ضيفا �أن الوفاة جنمت عن �رضبات
على الر�أ�س واالختناق.
و�أ�ش���ار املدع���ي العام �إل���ى فق���دان “هاتفها
املحمول ومفاتيح �سيارتها ونظاراتها وجزء من مالب�سها” ،الفتا �إلى �أن التحقيق ي�أخذ كل الفر�ضيات
يف االعتبار �سواء ال�شخ�صية �أو تلك املتعلقة بوظيفتها.
و�أكد وزير الداخلية مالدن مارينوف الحقا لل�صحافيني �أن ال�ضحية تعر�ضت لالغت�صاب �أي�ضا.
ودان ممثل حرية ال�ص���حافة يف منظمة الأمن والتع���اون الأوروبية هارمل ديزير مقتل مارينوفا على
“تويرت” ،قائال “�أنا م�ص���دوم ملقتل ال�ص���حافية اال�ستق�ص���ائية فيكتوريا مارينوفا يف بلغاريا� .أدعو
ب�شكل عاجل �إلى �إجراء حتقيق كامل ومعمق .يجب حما�سبة امل�س�ؤولني عن هذه اجلرمية”.

ال�صني حتطم رقما قيا�سيا للعزف اجلماعي

�أع��اد كتاب��ا بعد 84
عاما من ا�ستعارته
ب�ش���كل مفاجئ ،عاد كتاب �إلى مكتبة بعد
ا�ستعارته منها قبل  84عاما ،يف واقعة طريفة
�أدت �إلى �إعفاء م�س���تعريه م���ن غرامة قدرها 3
دوالرات .وقال���ت مكتب���ة يف والي���ة لويزيان���ا
الأمريكي���ة على �ص���فحتها يف موقع في�س���بوك
“�أن ي�أتي مت�أخرا خري من �أال ي�أتي على الإطالق!
�ص���حيح؟ ..لق���د �أعاد ق���ارئ كتابا �إل���ى فرعنا
الرئي����س البارحة ،كانت والدته قد ا�س���تعارته
العام  1934عندما كانت يف الـ 11من عمرها”.
و�أ�ض���افت “ه���ذا يعن���ي �أن الكت���اب ج���اء
مت�أخرا  84عاما فقط! الكتاب هو (�سبون ريفر)
بقلم �إدغار يل ما�سرتز” .وقالت م�ساعدة مدير
املكتبة “كان الرجل ينظف منزل والديه عندما
وجد الكتاب وقرر �إعادته”.

ا�ستطاع جندي من الفلبني التقدم بطلب يد الفتاة التي يحب بعد �أن �أنقذته من املوت
�إث���ر حادث م���روري .وكان ال�ش���اب الفلبيني الذي يخ���دم يف اجلي�ش ،قد اتفق م���ع عنا�رص من
�رشطة املرور على �أداء متثيلية �ص���غرية ،لك�سب ود فتاة �أحالمه ودفعها للقبول بالزواج منه.
وا�س���تلقى اجلندي ال�ش���اب على قارعة الطريق بالقرب من دراجته النارية ومثل دور امليت.
وق���ام �رشطي ب�إح�ض���ار الفتاة �إلى موقع “احلادث” وكان قد ح�رضها نف�س���يا لال�س���تعداد لأمر
�س���يئ .ويظهر الفيديو الذي �ص���وره �أحد معارف اجلندي ون�رشه موقع “ ،”Newsflareكيف
رك�ضت الفتاة باكية �إلى ع�شيقها املطروح �أر�ضا وكانت قد اعتقدت �أنه تويف نتيجة حلادث.
وا�ستفاق الرجل من املوت بعد �أن اقرتبت منه عرو�س امل�ستقبل ،وقدم لها علبة حمراء فيها
خامت الزواج ،وبهذا ال�شكل طلب منها القبول به ،فوافقت الفتاة على الفور.

فوجئ الو�س���ط الفني يف العامل العربي� ،أم�س الإثنني ،برحيل الفنانة ال�سورية ال�شابة دينا هارون،
عن عمر  44عامًا ،يف �أحد م�ست�شفيات العا�صمة دم�شق بعد خ�ضوعها لعملية جراحية عاجلة.
ونعت نقابة الفنانني ال�سوريني الفنانة الراحلة يف بيان ،كما عرب عدد من الفنانني ال�سوريني عرب
�صفحاتهم مبواقع التوا�صل االجتماعي عن �صدمتهم لرحيلها املفاجئ .بد�أت الفنانة ال�سورية الراحلة
م�ش���وارها بالع���ام  2000وقدمت م�سل�س�ل�ات عديدة منه���ا “�أحالم م�ؤجلة” و “�أ�ش���واك ناعمة” و “تعب
امل�ش���وار” و “�أ�س���ياد املال” و “هي ...دنيتنا” و “نوادر وحكايا” و “طريق النحل” و “اخلط الأحمر” و
“وحو�ش و�سبايا” �إ�ضافة �إلى م�شاركتها يف عدد من �أجزاء �سل�سلة “مرايا” �أمام املمثل املخ�رضم يا�رس
العظمة.

�سجلت ال�صني رقما قيا�سيا يف مو�سوعة “غيني�س” عقب �أداء جماعي على البيانو� ،شارك
فيه مو�س���يقيون حمرتفون وهواة على � 666آلة بيانو يف وقت واحد .وقالت وكالة “�شينخوا”
ال�صينية �إن عازيف البيانو ال�صينيني من مديرية �أوتيان مبحافظة خبي �شمايل ال�صني ،حطموا
الرقم القيا�سي �أثناء فعالية �أقيمت يف �إطار حفل خريي ،مب�شاركة حمرتفني وهواة البيانو من
خمتلف �أقاليم ال�صني .ومتكنت الفعالية من جمع تربعات قدرها  50مليون يوان ( 7.3مليون
دوالر) مل�س���اعدة الأطف���ال املكفوفني .و�أقيم احلفل اخلريي مبنا�س���بة عي���د قيام جمهورية
ال�صني ال�شعبية (� 1أكتوبر) والتغريات االقت�صادية والتقدم يف البالد.
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