العاهل يتسلم أوراق اعتماد  5سفراء
المنامة  -بنا

تسلم جاللة
الملك أوراق
اعتماد كل من
سفراء ألمانيا
كاي ثامو بوكمان،
وباكستان أفضال
محمود ،وبلجيكا
بيت هيربوت،
واليونان أندرياس
باباداكيس،
وبولندا بافيو
ليهوفيتش

تس���لم عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة

محمد بن راشد يتابع

استعدادات كأس العالم
للطيران الحر الداخلي

المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ،ف���ي
احتف���ال ج���رى في قص���ر الصخي���ر أمس،
أوراق اعتم���اد  5س���فراء ج���دد لدى مملكة
البحري���ن .وتب���ادل جاللت���ه م���ع الس���فراء
الجدد الكلمات الترحيبية بهذه المناس���بة،
مش���يدا بالعالقات الثنائية الوثيقة القائمة
بي���ن مملك���ة البحري���ن ودوله���م الصديق���ة
وم���ا تش���هده من تق���دم وتطور ف���ي جميع
المجاالت.
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الشيخ محمد بن راشد يتفقد االستعدادات الستضافة البطولة العالمية
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البحرين والسعودية على قلب رجل واحد
المنامة  -بنا

“العدل” للجمعيات:
سلموا واستلموا
راشد الغائب
علم���ت “الب�ل�اد” أن وزارة العدل والش���ؤون

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

اإلس�ل�امية واألوقاف ربطت دعمها المالي

س���لمان آل خليف���ة وولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب

للجمعي���ات السياس���ية باش���تراط وج���ود

األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي

نواب يمثلون الجمعية تحت قبة البرلمان.

األمير س���لمان بن حمد آل خليفة أننا واإلخوة في المملكة
العربية السعودية على قلب رجل واحد.

e-mail: local@albiladpress.com

وقالت المص���ادر إن الوزارة خاطبت الجمعيات
حدي ًث���ا بش���أن ض���رورة تقديم ما يثب���ت عالقة
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النائ���ب بالجمعية من خالل إرس���ال نس���خة من
رصيد س���داد الرس���وم لخزان���ة ال���وزارة وكتابة

سمو رئيس الوزراء وسمو

المترش���ح بأن���ه عض���و بالجمعي���ة باس���تمارة

ولي العهد“ :مستقبل

الترشيح الرسمية.
وكانت اللجن���ة التنفيذية لالنتخابات  2018قد

االستثمار” مكسب للجميع

كش���فت أمس عن أن إجمالي الكتلة الناخبة بلغ
سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد بقصر القضيبية أمس

 365ألفا و 467ناخبا.
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الرميحي :السعودية
أقوى من أي حمالت
معادية
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لندن  -بنا

أك��د وزي��ر اإلع�لام البحريني رئيس

مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية

السياسية علي الرميحي تضامن
مملكة البحرين وال��دول والشعوب
ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة م��ع المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ب��ق��ي��ادة خ��ادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ،ف��ي وج��ه الحمالت
المغرضة وال��م��ؤام��رات المشبوهة
التي تستهدف المساس بسيادتها

ومكانتها ال��رف��ي��ع��ة ك��رك��ي��زة لألمن
واالستقرار والتقدم االقتصادي في
المنطقة والعالم.

األربعاء

 17أكتوبر 2018
 8صفر 1440

جاللة الملك مستقبال السفراء الجدد

العاهل يتسلم أوراق اعتماد  5سفراء

ج�لال��ت��ه ي��ش��ي��د ب��ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��م��ن��ام��ة وال������دول ال��ص��دي��ق��ة

المنامة  -بنا

تس���لم عاهل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة ف���ي احتفال ج���رى في
قص���ر الصخي���ر أم���س أوراق اعتم���اد  5س���فراء
جدد لدى مملكة البحرين.
فقد تس���لم جالل���ة المل���ك أوراق اعتماد كل من
س���فير جمهوري���ة ألماني���ا االتحادي���ة كاي ثام���و
بوكمان ،وس���فير جمهورية باكستان اإلسالمية
أفض���ال محم���ود ،وس���فير مملك���ة بلجي���كا بيت
هيرب���وت ،وس���فير جمهورية اليون���ان أندرياس
باباداكي���س ،وس���فير جمهوري���ة بولن���دا بافي���و
ليهوفيتش.
وتب���ادل صاح���ب الجالل���ة م���ع الس���فراء الجدد

لتعزيز عالقات التعاون والصداقة مع البحرين.

بالعالقات الثنائي���ة الطيبة الوطيدة التي تربط

المتابع���ة بالدي���وان الملك���ي ،ورئي���س المراس���م

بالعالق���ات الثنائية الوثيق���ة القائمة بين مملكة

ونقل السفراء إلى جاللة الملك تحيات وتقدير

بلدانهم مع مملكة البحرين على كافة الصعد.

الملكي���ة .وكان الس���فراء الجدد ق���د وصلوا إلى

البحرين ودولهم الصديقة وما تشهده من تقدم

رؤس���اء دوله���م وخال���ص تمنياته���م لجاللت���ه

حض���ر مراس���م تقدي���م أوراق االعتم���اد س���مو

قص���ر الصخي���ر كل عل���ى ح���دة ،حي���ث كان في

وتطور في جميع المجاالت ،متمنيا جاللته لهم

موف���ور الصح���ة والس���عادة ولمملك���ة البحري���ن

الممث���ل الش���خصي لجالل���ة المل���ك ،ووزي���ر

اس���تقبالهم رئيس المراسم الملكية ،وجرت لهم

كل التوفيق والنجاح في مهماتهم الدبلوماسية

وش���عبها دوام الرفع���ة واالزده���ار ،مش���يدين

الدي���وان الملك���ي ،ووزي���ر الخارجي���ة ،ووزي���ر

المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.

الكلم���ات الترحيبي���ة به���ذه المناس���بة ،مش���يدا

عيشوا أجواء التشويق في
معرض البحرين الدولي للطيران 2018
اشتر تذكرتك اآلن!
 17 - 14نوفمبر 2018

قاعدة الصخير الجوية
البالغين 10 :د.ب - .األطفال 5 :د.ب.

التذاكر متوفرة في مجموعة مختارة من فروع بتلكو
وعبر الموقع اإللكتروني:
bahraininternationalairshow.com

هذه التذاكر تسمح بالدخول لمنطقة الجمهور فقط
المنظمين

@bahraininternationalairshow

الراعي الرئيسي

@bahairshow
الناقل الرسمي

الرعاة الذهبيون
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السعودية قوة سياسية واقتصادية عالمية
س��م��و رئ��ي��س ال�����وزراء وس��م��و ول���ي ال��ع��ه��د :المملكتان ع��ل��ى ق��ل��ب رج���ل واح��د

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد
المنامة  -بنا:

اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

استش���راف اآلفاق االقتصادية المستقبلية

الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة،

ف���ي المنطق���ة والعال���م ،وأن المش���اركة فيه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

ه���ي مكس���ب للجمي���ع ويص���ب ف���ي صالح

لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة
صب���اح أم���س بقص���ر القضيبي���ة .وخ�ل�ال
اللقاء ،أكد س���موهما الدور الذي تضطلع به
المملكة العربية الس���عودية كقوة سياس���ية
واقتصادي���ة عالمي���ة فض�ل�ا ع���ن دوره���ا
العرب���ي واإلس�ل�امي المؤث���ر كبي���ت جام���ع
للعروبة والمسلمين.

المشاركة
في “مستقبل
االستثمار”
مكسب
للجميع

تعزي���ز التع���اون االس���تثماري الدول���ي بم���ا
ينعكس على التنمية االقتصادية.
وأك���د س���موهما أنن���ا واإلخوة ف���ي المملكة
العربي���ة الس���عودية على قل���ب رجل واحد
ونح���ن معه���م ف���ي الس���راء والض���راء ،كما
هم لم يتأخروا يوما عن مس���اندتنا ودعمنا
والزال���وا ،وه���ذا الدع���م امت���د ل���كل دول���ة

السعودية بيت
جامع للعروبة
والمسلمين

احتاج���ت لنص���رة الح���ق والحي���اة األفضل

وأش���ار س���موهما إلى أهمية منتدى مبادرة

لشعبها إلى تأييد السعودية ونصرتها.

مس���تقبل االس���تثمار ال���ذي ستس���تضيفه

» »وتطرق سموهما إلى التطورات

المملكة العربية الس���عودية ،والذي سيرأس

اإلقليمية والدولية ،إذ شدد سموهما

الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

الدول بمختلف المستجدات بما

وف���د مملكة البحري���ن إليه صاحب الس���مو

على أهمية التعاون والتنسيق بين

األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء؛ لدوره في

يخدم االستقرار والتنمية.

ينبغي التحلي بالوعي وأخذ العبرة من األحداث

س��مو رئي��س ال��وزراء يدع��و األمتي��ن لمس��اندة الس��عودية تقدي��را لم��ا قدمت��ه للعال��م

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين
المنامة -بنا:

لدى استقبال س���موه عددا من أفراد العائلة
المالك���ة الكريم���ة والمس���ؤولين بالمملك���ة،
أش���اد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة بم���ا
تزخر به الذاكرة الوطنية من تاريخ يعكس
عراق���ة وأصال���ة البحرين وش���عبها ،مش���يدا
س���موه بالجهود المخلصة التي يبذلها أبناء
الوطن ف���ي حفظ التاريخ والتراث الوطني
وتوثيقهما.
وش���دد س���موه على أهمي���ة التحل���ي الدائم
بالوع���ي وأن نأخذ العبرة من األحداث التي
تجري م���ن حولنا ،وأن نك���ون أكثر تصميما
وإرادة على الوصول بالوطن إلى ما نرجوه
من تقدم ونماء.
وكان صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء
قد اس���تقبل بقصر القضيبية أمس عددا من
أفراد العائلة المالكة الكريمة والمس���ؤولين،

س���موه بما حققت���ه الصحيفة م���ن إنجازات

الش���قيقة ومناصرته���ا ف���ي مواجه���ة م���ا

إذ تطرق س���موه معهم إلى عدد من القضايا

ع���ززت حضوره���ا عل���ى الس���احة اإلعالمية

تتع���رض له م���ن حم�ل�ات ظالمة تس���تهدف

اإلقليمية والدولية.

محليا وإقليميا ،وعكس���ت م���ا تتمتع به من

النيل منها.

وخ�ل�ال اللق���اء ،أش���اد س���موه بالصحاف���ة

مكانة لدى القارئ البحريني ،متمنيا س���موه

ودعا س���موه األمتي���ن العربية واإلس�ل�امية

البحريني���ة وما تبذله م���ن جهود في خدمة

للصحيف���ة وجمي���ع القائمي���ن عليه���ا دوام

إل���ى أن تق���ف بق���وة إل���ى جان���ب المملك���ة

قضاي���ا المجتم���ع والتعبي���ر ع���ن تطلع���ات

التوفيق والنجاح في مسيرتهم الصحافية.

العربي���ة الس���عودية وتس���اندها تقدي���را لم���ا

الموطنين وآرائهم ،معربا س���موه عن تهانيه

إلى ذلك جدد صاحب السمو الملكي رئيس

قدمت���ه ف���ي خدمة العال���م أجمع ،وم���ا تعبر

لصحفي���ة “الب�ل�اد” البحريني���ة؛ بمناس���بة

ال���وزراء ،تأكي���د موق���ف مملك���ة البحري���ن

عنه من مواقف قوية وش���جاعة إلى جانب

م���رور  10أع���وام عل���ى صدوره���ا ،مش���يدا

الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية

قضايا الحق والعدل في كل مكان.

جهود مخلصة
يبذلها أبناؤنا
في حفظ
التاريخ والتراث
الوطني

لنكن أكثر
تصميما على
الوصول بالوطن
إلى ما نرجوه
من تقدم

صحافتنا تبذل
جهودا في
خدمة المجتمع
والتعبير عن
تطلعاته

األربعاء
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التصــدي لظاهــرة التغيــرات المناخيــة
س��م��و ول����ي ال���ع���ه���د :م��س��ت��م��رون ف���ي ج���ه���ود ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة

سموه ولي العهد ملتقيا األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
المنامة -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
االهتمام الذي توليه مملكة البحرين للقطاع البيئي والمحافظة عليه ،ومواصلة العمل على رسم السياسات الرامية إلى حماية
الموارد البيئة والطبيعية واستدامتها ،وتعزيز الوعي البيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأش����ار س����موه إل����ى أن مملك����ة البحري����ن

يعود أثره على الوطن والمواطنين.

م����ن  21 - 15أكتوب����ر الج����اري ،ألهميت����ه

مس����تمرة ف����ي جهوده����ا للمحافظة على

ج����اء ذل����ك ل����دى لق����اء س����موه بقص����ر

وض����رورة التص����دي لظاه����رة التغي����رات

البيئ����ة وتعزي����ز التع����اون بينه����ا وبي����ن

القضيبي����ة أم����س بحض����ور وزي����ر النف����ط

المناخية.

المنظمات الدولي����ة المتخصصة في هذا

الش����يخ محم����د ب����ن خليف����ة آل خليف����ة

وأشاد س����موه بدور إسبينوزا وجهودها

المج����ال واتخ����اذ اإلج����راءات والتدابي����ر

األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة

الدؤوب����ة ف����ي تنفي����ذ أه����داف اتفاقي����ة

المناس����بة؛ للتص����دي لظواه����ر التغي����رات

اإلطارية لتغير المناخ باتريسا إسبينوزا،

األم����م المتح����دة اإلطاري����ة لتغي����ر المناخ

المناخي����ة والبيئي����ة المختلف����ة ،وتضافر

حي����ث رحب بانعق����اد االجتم����اع الحادي

والتص����دي له وتوفير الدعم والمس����اندة

الجه����ود الدولي����ة واإلقليمي����ة لحماي����ة

والعشرين لصندوق المناخ األخضر الذي

للدول بما يضمن لها المس����توى المعيشي

البيئة ،مش����يرا سموه في هذا الصدد إلى

تس����تضيفه مملك����ة البحرين ف����ي الفترة

ويحفظ حقوق األجيال.

مدى حرص مملكة البحرين على الوفاء
بالتزاماته����ا المرتبط����ة باتفاقي����ة األم����م
المتح����دة اإلطاري����ة بش����أن تغي����ر المناخ،
ووضع البرام����ج والخطط لحماية البيئة
ف����ي مختل����ف القطاع����ات الحيوي����ة بم����ا

» »من جانبها ،أعربت األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير
المناخ عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه ،مشيدة بما
قدمته مملكة البحرين من إمكانات لعقد االجتماع الحادي والعشرين لصندوق
المناخ األخضر ،والذي يعكس اهتمام المملكة بالقضايا البيئية ودعمها.

“الدور للطاقة” تدعم مشروع “أم غويفة”
س��م��و م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ح��ث “ال����خ����اص” ل��ت��ط��وي��ر ال���م���راف���ق ال��ع��ام��ة
عوالي -المحافظة الجنوبية

أك���د محاف���ظ الجنوبي���ة س���مو الش���يخ خليفة بن علي ب���ن خليف���ة آل خليفة ضرورة مس���اهمة
الش���ركات والقطاع الخاص في تطوي���ر المرافق العامة والمعال���م التاريخية والحضارية التي
تزخر بها المحافظة الجنوبية ضمن ديمومة المشاريع والمبادرات ذات المدى البعيد التي تلبي
احتياجات أهالي المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية مستقبال الرئيس التنفيذي لشركة الدور للطاقة والمياه

ومن جهته ،عبر الرئيس التنفيذي لشركة الدور

للمحافظ���ة الجنوبي���ة دعمً ���ا لتطوي���ر مش���روع

للطاق���ة والمياه ماي���كل كانينغه���ام عن خالص

“أم غويف���ة” ال���ذي يع���د م���ن أه���م المش���اريع

شكره وتقديره على اهتمام سمو الشيخ خليفة

التنموي���ة ف���ي المحافظ���ة؛ لم���ا يحظ���ى به من

بن عل���ي آل خليفة بإحي���اء األماكن التاريخية

مكان���ة اجتماعية وتاريخية كبي���رة لدى أهالي

والخدمي���ة ف���ي نط���اق المحافظ���ة ،مؤك���دا أن

المحافظة ،ويعد هذا المش���روع ضمن سلس���لة

ش���ركة ال���دور للطاق���ة والمي���اه تعتز بالش���راكة

المش���اريع الت���ي تس���عى المحافظ���ة لتطويرها

الوثيقة بينها وبين المحافظة الجنوبية.

خالل الفترة المقبلة ،مؤكدا اس���تعداد الش���ركة

جاء ذلك لدى استقبال سمو محافظ الجنوبية

بدعم جميع المش���اريع التي تتبناها المحافظة

الرئيس التنفيذي لش���ركة الدور للطاقة والمياه

في س���بيل تطوي���ر المرافق العام���ة والخدمية

في مجلس���ه بالمحافظة ،حيث سلم كانينغهام

لألهالي والمواطنين.

يدا بيــــد لوقــــف الصيــــد الجائــــر
ً

خ��ال��د ب���ن ع���ب���داهلل ي��ؤك��د ت��ن��ام��ي إق���ب���ال ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي

المنامة  -بنا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أن االستفادة من أفضل الممارسات الغذائية والزراعية المطبقة
محليا.
من قبل الوكاالت األممية والدولية ستسهم في تعزيز استدامة هذين القطاعين الحيويين
ًّ
ج���اء ذلك ،لدى اس���تقبال أم���س بمكتبه في

حثيث���ة ومتواصل���ة داعم���ة للسياس���ات

والزراع���ة (ف���او) ح���رص الوكال���ة عل���ى

قص���ر القضيبي���ة وزي���ر األش���غال وش���ؤون

الوطنية الهادفة إلى تنمية الموارد الطبيعية

التع���اون المثم���ر مع مملك���ة البحرين ،وذلك

البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف،

وحفظه���ا وإداراته���ا عل���ى نح���و يحق���ق له���ا

لتحقي���ق عدد م���ن األه���داف ذات األولوية

الذي ق َّدم له وف���د منظمة األغذية والزراعة

االس���تدامة واالس���تخدام بكف���اءة عالي���ة،

والمتمثل���ة ف���ي التخطي���ط االس���تراتيجي

وخصوصا الثروة البحرية التي تعد مرتك ًزا
ً

ووضع السياس���ات وتعزيز نظم المعلومات

زيارت���ه المملكة للمش���اركة في تقديم الدعم

رئيس���ا م���ن مرتك���زات األم���ن الغذائ���ي التي
ً

الزراعية ،معربًا في الوقت ذاته عن إعجابه

الفني لتقييم القدرات في القطاع الزراعي.

يج���ب أن تتضاف���ر جميع الجه���ود لحمايتها

بم���ا تش���هده مملك���ة البحري���ن م���ن اهتم���ام

وخ�ل�ال اللقاء ،أكد الش���يخ خال���د أن تنامي

مم���ا يتهدده���ا م���ن مخاط���ر الصي���د الجائر،

بتعزي���ز القطاعي���ن الغذائ���ي والزراع���ي وما

إقبال البحرينيين على العمل في القطاعين

ومن ث���م العمل عل���ى تنظيمه���ا وفق أحدث

يقاب���ل ذلك من رغبة المواطنين في توجيه

الغذائ���ي والزراع���ي ،الس���يما م���ع م���ا تقدمه

األس���اليب ،وتوفي���ر البدي���ل االقتص���ادي لها

استثماراتهم نحو هذين المجالين مساهمة

الحكوم���ة م���ن تس���هيالت محف���زة وبني���ة

عبر تشجيع مشاريع االستزراع السمكي.

للجهود الرامية إل���ى تحقيق األمن الغذائي

تحتي���ة متط���ورة ،الب���د وأن تواكب���ه جه���ود

م���ن جانب���ه ،أك���د وف���د منظم���ة األغذي���ة

في المملكة.

التابعة لألمم المتحدة (فاو) ،وذلك بمناسبة

نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال وفد منظمة “فاو”

» »تأتي زيارة وفد منظمة “فاو” إلى مملكة البحرين للمشاركة في ورش عمل تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات
العالقة مع الوفد الزائر ،وذلك لبحث سبل التعاون مع المنظمة على مستوى الدعم اإلحصائي ،وتعزيز مساهمة الثروة
الحيوانية في األمن الغذائي ،واستعراض أحدث التطورات في إدارة الثروة السمكية ،وتنمية استراتيجية األمن الغذائي
في البحرين.
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خليفة بن سلمان ...رجل السالم والتنمية
رؤى س��مو رئي��س ال��وزراء قائم��ة عل��ى مواجه��ة مص��ادر مه��ددات األم��ن واالس��تقرار
بقلم :عادل عيسى المرزوق
تتص����در قضاي����ا الس��ل�ام والتنمية في العالم  -بال من����ازع  -اليوم قائمة أولويات جهود األم����م المتحدة ،وبالتالي،
تحظى باهتمام المجتمع الدولي ال س����يما على صعيد المبادرات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المس����تدامة حتى
العام .2030
وهن���ا ،يب���رز ال���دور المتمي���ز لمملك���ة
البحرين في حدثين كبيرين ،وفيهما،
ب���رزت المرئيات االس���تراتيجية التي
قدمها رئيس الوزراء صاحب الس���مو
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل
خليف���ة كدعام���ات مهم���ة ،فالح���دث
األول ه���و :أعم���ال منت���دى رؤى
البحري���ن “رؤى مش���تركة لمس���تقبل
عالمي ناجح” الذي عقد في نيويورك
ف���ي مقر منظمة األم���م المتحدة على
هام���ش اجتماع���ات ال���دورة ال���ـ 73
للجمعي���ة ،وذل���ك بتنظيم م���ن مملكة
البحري���ن وبالتع���اون م���ع معهد األمن
العالمي أواخر ش���هر سبتمبر الماضي،
والح���دث الثان���ي ه���و مؤتم���ر “ق���ادة
العال���م للح���ب والس�ل�ام لع���ام ”2018
الذي اس���تضافته العاصمة النمساوية
فيين���ا ي���وم الخمي���س  11أكتوب���ر
الج���اري تحت ش���عار “تحويل عالمنا:
ش���راكة عالمي���ة م���ن أج���ل التنمي���ة
المستدامة”.

تقدير دور البحرين
واح���دة م���ن أه���م المرتك���زات الت���ي
تؤك���د ري���ادة البحري���ن م���ن خ�ل�ال
مرئيات س���مو رئيس الوزراء ،اهتمام
المش���اركين بدوره���ا وجهوده���ا ف���ي
اإلس���هام والمش���اركة ف���ي معالج���ة
قضاي���ا العال���م ذات األولوي���ة ،فه���ي
بذل���ك الع���ب مهم في تعزي���ز اإلدراك
والتفاع���ل م���ع التحدي���ات العاب���رة
للح���دود الجغرافي���ة لل���دول ،لتص���ل
إل���ى اإلقليمي���ة والعالمية في صياغة
عمل مشترك هدفه تقوية التوجهات
لمواجه���ة مص���ادر مه���ددات األم���ن
واالس���تقرار والس�ل�ام ،والدلي���ل على
ذلك ،إجماع المشاركين على ضرورة
انعقاد هذه الفعالية بش���كل سنوي لما
تش���كله من منب���ر يجمع نخب���ة كبيرة

سموه دائم التحذير من

دوامة النزاعات العرقية
والطائفية واألطماع
التوسعية

“رؤى مشتركة لمستقبل

عالمي ناجح” و “قادة

العالم للحب والسالم”

مرئيات إستراتيجية

حددها سموه كدعامات
مهمة لتنفيذ أهداف

حدثان كبيران

التنمية المستدامة

م���ن السياس���يين والخب���راء للنق���اش
وطرح الرؤى واألفكار المرتبطة بأبرز
القضايا والتحديات المتعددة الهائلة
الت���ي تواج���ه ش���عوب العال���م عل���ى
مس���توى الحي���اة المعيش���ية والرف���اه
والصحة الطبيعية ،والس�ل�ام العالمي
واالس���تقرار الدول���ي ،والتهدي���دات
الت���ي تش���كلها األس���لحة الحديث���ة،
وأسلحة الدمار الش���امل والعشوائي،
عل���ى وجه الخص���وص ،وه���ذه نقاط
تف���وق تحس���ب لمملك���ة البحري���ن،
وه���و الهدف الذي أراده س���مو رئيس
ال���وزراء في تأكيده على (أهمية هذه
الش���راكة العالمي���ة ف���ي التغل���ب على
التحدي���ات المرتبط���ة بتنفيذ أهداف
التنمية المس���تدامة م���ن خالل جهود
األم���م المتحدة وتعزي���ز التعاون بين
ال���دول لصال���ح البش���رية وحمايته���ا،
ذل���ك ألن أهداف التنمية المس���تدامة
تتس���م بطبيعة عالمية ومن المهم أن
تعم���ل جميع ال���دول وجميع أصحاب
المصلح���ة ف���ي إطار ش���راكة تعاونية
لتنفيذ هذه األهداف).

تعزيز الشراكة العالمية
لننظر إلى زاوية أخرى ،فعلى س���بيل
المث���ال ،ج���اء تأكي���د س���مو رئي���س
ال���وزراء عل���ى أن قم���ة ق���ادة العال���م

طويل���ة من مناقش���ة أه���داف التنمية

للجميع في مملك���ة البحرين بموجب

عالم���ي ل���ه موقع اإلش���ادة دون ش���ك،

المس���تدامة ،إذ نجح���ت البحرين في

الدس���تور ويتم دعمه���ا وتقديمها من

فحي���ن يتط���رّ ق س���مو رئيس ال���وزراء

توفي���ر التعلي���م المجان���ي ،والقض���اء

خالل السياسات العامة.

تكافؤ الفرص ،ورفع مستوى الرعاية

ريادة المملكة عالميًّا

عل���ى األمية ،وتمكي���ن المرأة ،وتعزيز
الصحي���ة ،وتحس���ين متوس���ط العمر
المتوق���ع ،وتوس���يع نط���اق الضم���ان
االجتماع���ي ،وغيره���ا م���ن المبادرات
األخ���رى الت���ي تص���ب ف���ي خدم���ة
المواط���ن ،كم���ا أن الحق���وق مكفول���ة

في كال الحدثين ،بل يتسنى لنا القول
في كل المحاف���ل العالمية التي تنعقد
تح���ت عناوي���ن التنمي���ة المس���تدامة،
يأتي موق���ع البحرين وريادتها بصدى

للتالق���ي بي���ن مختل���ف الحض���ارات،
فالبحري���ن تح���ت قيادة عاه���ل البالد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
ً
حي���ا ف���ي
تجس���د
آل خليف���ة
ّ
نموذج���ا ًّ

التعايش بين مختلف األطياف الدينية

ولهذا أثنى الحضور بإش���ادات واسعة
بالجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء
صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة
ب���ن س���لمان آل خليف���ة م���ن أج���ل أن
يس���ود الس�ل�ام واالس���تقرار مختل���ف
مناطق العالم وفق رؤية تدعم أهمية
العمل الجماع���ي الذي يرتقي بأوضاع

ً
منهجا نحو تحقيق األمن والسالم العالميين وفق التالي:
وحفلت كلمتا سموه بمجموعة من المبادئ والقيم التي تمثل
من أن عالم اليوم يعيش دوامة من التحديات التي

إلحاحا في الوقت
ً
في طريق التنمية هو المطلب األكثر
السيما في منطقة الشرق األوسط تتطلع إلى إحالل

اإلرهاب ،والسباق المحموم نحو امتالك أسلحة الدمار

واللحاق بركب التنمية والتقدم.

وتنذر بعواقب وخيمة إذا لم تتحد إرادة المجتمع

الدامية.

الراهن ،ولهذا لفت سموه إلى أن الكثير من الشعوب،

التوسعية ،إضافة إلى الخطر الداهم الذي يمثله

السالم الدائم والعادل إلنهاء ما تعيشه من مآس

الشامل ،وكلها عوامل تهدد حاضر ومستقبل البشرية،

الحقيقية للنهوض والتنمية ،وضمان الحفاظ على

مكتسبات الدول والشعوب ،داعيً ا إلى التحرك العاجل

التعاون والتكاتف لتقديم إس���هامات

واالتفاق على رؤية شاملة للتنمية من أجل اإلنسان
 3.3جانب مهم ركّ ز عليه سموه جاء بمثابة (التحذير)

الدولي لوقف نزيفها واجتثاث أسبابها.

 4.4إضاءة سموه على صعيد الطريق إلى الخير الذي

تنشده البشرية ،حيث يبدأ بتشابك أيدي المجتمع

الدولي لتحقيق السالم في ربوع العالم ،عبر إرادة

صادقة تؤمن بأن العالم يسع الجميع للتعارف

تأسيسا على أن إرادة
ً
والتعايش ،وتبادل المنافع،

الشعوب وفطرتها السليمة تصبو إلى العيش بأمن

5.5التحديات التي يواجهها العالم  -وفق ما طرحه سمو
رئيس الوزراء  -يمكن التغلب عليها من خالل جهود

األمم المتحدة في تعزيز السالم واالستقرار والتعاون
البناء بين الدول بما يكفل استمرار وتيرة العمل
التنموي لصالح البشرية.
 6.6التأكيد على أنه ال تنمية بدون سالم وال سالم بدون

تنمية ،وهنا ،جاءت إشادة سموه لما عبر عنه المجتمع
الدولي لدى تبنيه أهداف التنمية المستدامة من عزم

على تعزيز المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة من
خالل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وتمني���ات س���موه للقمة والمش���اركين
فيه���ا

بالنج���اح

والتوفي���ق

ف���ي

مساعيهم النبيلة ،إلى أن هذا التأكيد
أيدت���ه جه���ود مملك���ة البحري���ن التي

إل���ى م���ا حققت���ه م���ن إنج���ازات ف���ي

» » مظاهر الفوضى والدمار التي تشهدها العديد من المناطق يجب أن تحرك ضمير المجتمع

تحقي���ق األه���داف اإلنمائي���ة لأللفية،

الدولي من أجل وضع رؤية شاملة لمعالجة التحديات األمنية والسياسية واالقتصادية ،وأن

معيش���ة مواطنيه���ا من خ�ل�ال خطط

ضمان إرساء السالم والقضاء على أسباب التوتر الذي تشهده العديد من مناطق العالم.

واستراتيجيات إنمائية تشمل جميع
مح���اور التنمي���ة ،وتتضم���ن أولويات
خطة التنمية المس���تدامة لعام 2030
الت���ي ت���م دمجه���ا ف���ي برنام���ج عمل
ً
ملحوظا
الحكومة ،وقد حققت تقدمً ا
في مج���االت التنمية حتى قبل تبني
األهداف اإلنمائية لأللفية وقبل فترة

وتلك اإلشادات ليست وليدة اللحظة،
ب���ل ه���ي نت���اج عم���ل دؤوب مس���تمر
منذ س���نين ،فاإلنجازات التي حققتها
مملك���ة البحري���ن والخط���وات الكبيرة
الت���ي قطعته���ا عل���ى صعي���د التنمي���ة
ً
نموذج���ا جدي���رً ا باالحتف���اء،
تش���كل
إذ إن البحري���ن اس���تطاعت أن تق��� ّ
دم
للعال���م تجس���ي ً
دا لق���وة اإلرادة والعمل
المنظ���م في مجال التطوي���ر والتنمية
القائ���م عل���ى أس���س عصري���ة جعله���ا
تتب���وأ مرات���ب متقدم���ة لس���نوات
عدي���دة ف���ي مج���ال التنمية البش���رية
والحضري���ة ،نذكر على س���بيل المثال
ال الحص���ر مقول���ة الدكت���ور هونج تاو
تس���ي؛ رئيس االتحاد العالمي للس�ل�ام
والمحب���ة التي أعرب فيها عن تقديره

لتعزي���ز التع���اون الدول���ي ف���ي مج���ال
نشر السالم واإلنجازات التي تحققت
ف���ي مملك���ة البحري���ن ف���ي مج���ال
التنمي���ة المس���تدامة بفض���ل جه���ود
هابس���بورج نائب رئيس جمعية تعزيز
الس�ل�ام بالجه���ود الت���ي يبذلها س���موه
وتفانيه في تحقيق السالم المستدام،
وإن ح���رص س���موه على إرس���ال وفد
برئاس���ة الش���يخ حس���ام بن عيسى آل
خليف���ة للمش���اركة في هذه المناس���بة
يع���د دلي�ل�اً على دع���م س���موه وتفانيه
ف���ي العم���ل من أج���ل الس�ل�ام الدولي،
كل ذل���ك له داللة عل���ى اإليمان بدعوة
س���مو رئي���س ال���وزراء وتأكي���ده على
ض���رورة تضاف���ر جه���ود كل األطراف
واألش���خاص الذي���ن يؤمن���ون بخي���ر
البش���رية م���ن أجل مس���تقبل يس���وده
السالم.

لقد كان لتقدير سمو رئيس الوزراء لجهود الجميع في مثل هذه المحافل أثر ملهم ،ألن إيمان الجميع يجعلهم تحت مظلة الجهود المقدرة لنشر ثقافة السالم والتعايش والتعاون الذي يقوم على تلبية المصالح

تول���ي أهمية خاص���ة للتنفي���ذ الفعال

وأنها تسعى دائمً ا إلى رفع مستويات

األمم المتحدة.

جهدا عالميًّا
خطوات تتطلب
ً
عالميا ح ّدده سموه في التالي:
خاليا من الصراعات والتوتر واإلرهاب ،وهي تمثل خالصة تتطلب جه ًدا
المشتركة حتى نعيش عالمً ا
ًّ
ً

ألهداف التنمية المس���تدامة اس���تنا ًدا

التنمية المستدامة  2030التي أقرتها

س���موه ،وإش���ادة الدوق س���اندور فون
وسالم ،وفي ظل عالم خال من الحروب والصراعات

تؤججها النزاعات العرقية والطائفية واألطماع

 2.2تأكيد سموه على أن ترسيخ األمن والسالم هو البداية

نجاح���ات عديدة ف���ي تحقيق أهداف

رئي���س ال���وزراء م���ن جه���ود حثيث���ة

في مؤتمر (قادة العالم للحب والس�ل�ام لعام  )2018رئيس لجنة جائزة صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة للتنمية المس���تدامة الش���يخ حسام بن عيسى آل خليفة.

 1.1إن مملكة البحرين تؤمن بأن تحقيق السالم والمضي

البحرين والحكومة برئاسة سموه من

لكل ما يقوم به صاحب السمو الملكي

واألس���س التي ش���ملتها كلمة س���مو رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عن س���موه وزير ش���ئون مجلس الوزراء محمد المطوع وذلك في (منتدى رؤى البحرين) ،فيما ألقاها نيابة عن س���موه

ولخير البشرية.

العالمية من أجل التنمية المستدامة،

الحض���اري والثقاف���ي ،حي���ث نقط���ة

ف���ي أج���واء م���ن األم���ن واالس���تقرار،

حدثان يكتس���بان هذه األهمية العالمية بحضور ش���خصيات رفيعة المس���توى وممثلي الدول والمنظمات والهيئات والوكاالت الدولية والجمعيات العالمية ،ش���هدا منظومة من المحاور

للحب والس�ل�ام لعام  2018تأتي في

مهم���ة م���ن أج���ل تعزي���ز الش���راكة

التاريخ وما زال���ت باالنفتاح ،والتنوع

مجتمع���ي متي���ن يعيش في���ه الجميع

مبادئ حافلة بالقيم اإلنسانية

ومد يد العون لنزع فتيل األزمات في مختلف المناطق،

توقي���ت مه���م يحتاج في���ه العالم إلى

إلى ما عرفت ب���ه مملكة البحرين عبر

والعرقي���ة والمذهبي���ة ،ضم���ن نس���يج

البش���رية ،منوهي���ن بم���ا حققته مملكة

تضطلع منظمة األمم المتحدة بدور أكبر في حل األزمات واتخاذ تدابير أكثر فعالية من أجل
» » اتفاق الجميع على أن سعادة المجتمعات تبدأ بإحالل السالم ،وتوفير مسببات األمن

واالستقرار ،وأن علينا كمجتمع دولي أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض للنهوض بمسئوليتنا
احتياجا لدعم جهود التنمية فيها.
ً
تجاه المجتمعات األكثر

» » إن مملكة البحرين ماضية في االهتمام بقضايا األمن والسالم والتنمية المستدامة ،الذي
يدفعها بشكل مستمر إلى تحفيز وحشد الجهود من أجل أن يعم السالم في العالم وأن

تأخذ مسيرة التنمية مسارها الصحيح لكي تنعم اإلنسانية بالرخاء واالستقرار.
دائما للتأكيد على أن المدخل األول الستتباب األمن واالستقرار ومن
ً
» » مبادرات البحرين تأتي

التوصل إلى
ّ
ثم النهوض والتنمية ،هو تحقيق السالم الشامل والعادل ،الذي يتأتى من خالل

حلول سلمية لما تعانيه بعض المناطق من أزمات ونزاعات وفقً ا للمبادئ السامية التي
قامت على أساسها منظمة األمم المتحدة.

» »ختامً ا ،ليس هنا مسك ختام أعطر من ذلك الدور التي تلعبه قيادتنا الرشيدة لدعم قضايا

العالم الملحة ،وهو ما بوأها مكانتها الشامخة بين األمم فهي أرض عرفت منذ القدم بحبها
للسالم والخير واالزدهار والعيش المشترك ،وهي مركز إشعاع إنساني عالمي عنوانه أرض

المحبة والعطاء.

األربعاء
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جاللة الملك داعم الشباب

ج�لال��ة الملك يتلقى م��زي��دا م��ن التهاني ب��إن��ج��از ن��اص��ر ب��ن حمد

المنامة  -بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقيات تهنئة من كل كم وزير النفط الش���يخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ووكيل وزارة الخارجية رنا
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة والوكيل المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية خالد الحيدان واألمين العام لمجلس الدفاع األعلى الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل
خليفة ورئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري؛ بمناسبة إحراز ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس األعلى للشباب

حمَ دنا اهلل أنك
“الحمدُ ” ()4 - 3

سيد ضياء الموسوي

Û Ûي���ا أبا س���لمان ،دعنا نتقاس���م جرح الس���نين ،وجع الحني���ن ،صرخات تاريخ
األني���ن ،وقديما قيل “إذا ش���في الجرح تحول إلى حكمة” والجرح يس���كنه

الذي هو األلم.

Û Ûأبا س���لمان ،لن ينسى ش���عب البحرين مشاريعك الكبرى ،وإن اعتلى صوت
متط���رف ،وال يمك���ن أن يمح���ى التاري���خ الجميل بكبس���ة كيب���ورد غبي ،أو
بحرف بتويتر لألحمق ،أو تقيؤ حقد جاهل معزول بخط حرف على شارع

أو زق���اق ،ولو كان هك���ذا يختصر تاريخ العظماء لما كان في الكون عدالة،

وال في التاريخ أنصاف لحاكم عادل مستنير ،وال كان للوجود قيمة ،فالله
يك���رم خلق���ه ف���ي الدنيا قبل اآلخ���رة ،وهل يوجد أكرم من أن يتلو اس���مك

عشرة آالف يتيم وأرملة في مؤسستك اإلنسانية ،والرسول ص يقول “أنا

وكافل اليتيم في الجنة”.

Û Ûي���ا أبا س���لمان ،كن���ا مغربين ،تأكلن���ا المنافي وتت���آكل ذكري���ات طفولتنا في

والرياض���ة و رئي���س اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليف���ة ،المركز األول في بطولة العال���م للرجل الحديدي ،التي أقيمت ف���ي مدينة كونا بالواليات
المتحدة األميركية.
ورفع المهنئون في برقياتهم إلى مقام جاللة الملك أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة
فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب الرجل الحديدي في بطولة العالم للرجل
الحديدي ،مؤكدين أن فوز س���موه بهذا اللق���ب العالمي يعكس المكانة الرفيعة والمنزلة
المرموق���ة الت���ي تتبوأها الرياض���ة البحرينية عل���ى خارطة الرياض���ة العالمية بفضل ما
تحظى به من دعم ومس���اندة من لدن جاللتكم لرس���الة الرياضة ،وأنتم الرياضي األول

اإلنجاز الحقوقي يجسد احترام العالم للبحرين
» »تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة
من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووكيل وزارة الخارجية رنا بنت عيسى

بن دعيج آل خليفة واألمين العام لمجلس الدفاع األعلى الفريق الركن الشيخ

دعيج بن سلمان آل خليفة بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس

ف���ي مملكتن���ا الغالية .قالوا إن تحقيق س���موه به���ذا اإلنجاز الرياضي العالم���ي يمثل حافزا

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للفترة من  2019إلى  ،2021بمناسبة

ف���ي جمي���ع المجاالت والمحاف���ل الدولية ،وداللة عل���ى دعم جاللة الملك للحركة الش���بابية

للفترة من  2019إلى .2021وأكد المهنئون في برقياتهم أن اإلنجاز يجسد

للش���باب البحرين���ي لمزي���د م���ن اإلرادة والتح���دي والعطاء ف���ي خدمة الوطن ورفع اس���مه

فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

والرياضي���ة بمملك���ة البحري���ن ،وتعزيز مكانتها عل���ى الخريطة العالمية ،مش���يدين بمواقف

احترام العالم للمبادرات اإلنسانية الرائدة لجاللة الملك في ترسيخ التسامح و

جاللته الداعمة لمسيرة الرياضة ،بما يسهم في مؤازرة جهود التنمية المستدامة وتحقيق
الرخاء المنشود لشعب البحرين الوفي.

التعايش بين األديان والحضارات.

محط���ات الغربة ،فم���ن أرجعنا لوطننا؟ من زرع نبت���ة الديمقراطية غيرك؟

من بنى البيوت اآليلة للسقوط غيرك؟ من أرجع المعارضة ألرضها ووهبها
ج���وازات خاصة غي���رك؟ من صنع كل هذا المجد من كتب كل هذا التاريخ

غي���رك؟ وذنبهم هم ذنب الدول والس���فارات والعق���ول المتحجرة إذ طبلت
لحرائ���ق الربيع ،وهن���اك مقولة فقهية “المتس���بب أقوى من المباش���ر” ،فمن
المتس���بب لكل ه���ذه الفواتير التي دفعه���ا الوطن والعال���م العربي لكل هذا

الحريق؟ ولوال القفزات السياسية غير المسؤولة ألصبحت البحرين أجمل

تطلع لتعزيز العالقات

وزي�������ر ال����خ����ارج����ي����ة ي���ت���س���ل���م أوراق ال����س����ف����راء ال���ج���دد

للجمي���ع ،ولكنا مازلن���ا بكم وبالعقالء م���ن مواطنين ومس���ؤولين متفائلين

ونحمل شعلة األمل واليقين.

s.dheyaalmosawi

المنامة  -وزارة الخارجية

@gmail.com

اس���تقبل وزي���ر الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليف���ة ،بمكتبه بالديوان

“أسري” ضمن “فريق البحرين”

الع���ام لل���وزارة بي���ت هيربوت ،حيث تس���لم نس���خة م���ن أوراق اعتماده س���فيرًا لمملكة
بلجيكا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت.
وفي اللق���اءّ ،
رحب وزير الخارجية بس���فير
مملك���ة بلجي���كا المعي���ن ،منو ًه���ا بعالق���ات

ل���دى مملك���ة البحري���ن والمقي���م ف���ي دول���ة

الصداق���ة المتمي���زة بي���ن مملك���ة البحري���ن

الكويت.

ومملك���ة بلجيكا وما تش���هده من تقدم على

وفي لقاء آخر ،تسلم الشيخ خالد بن أحمد

متمني���ا للس���فير كل
مختل���ف المس���تويات،
ًّ

التوفيق في مهمات عمله.

إل���ى ذل���ك ،أع���رب وزي���ر الخارجي���ة ،ع���ن
تطل���ع مملك���ة البحري���ن إلى تعزي���ز التعاون

الحد  -أسري

اعتم���اده كس���فير جمهوري���ة بولن���دا المعين

بن محمد آل خليفة ،وزير الخارجية ،نسخة
م���ن أوراق اعتم���اد اندري���اس باباداكي���س،
س���فيرًا لجمهوري���ة اليون���ان المعي���ن ل���دى
مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت.

واالرتق���اء بعالق���ات الصداق���ة وتعزيز أطر

» »وخالل اللقاء ،بحث الوزير مع الضيف

ّ
يع���زز المصال���ح المش���تركة
األصع���دة بم���ا

مملكة البحرين وجمهورية اليونان،

تفاعلت الشركة العربية لبناء وإصالح السفن

بمشاركة رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج

(أس���ري) مع مب���ادرة ولي العه���د النائب األول

ب���ن س���لمان آل خليف���ة واإلدارة التنفيذي���ة

التع���اون م���ع جمهوري���ة بولن���دا عل���ى كافة

العالقات الثنائية التي تجمع بين

لرئي���س مجلس ال���وزراء نائ���ب القائد األعلى

ومجموع���ة م���ن موظف���ي الش���ركة .وعب���ر

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن

منتس���بو الش���ركة عن فخرهم بالمساهمة في

للبلدين والشعبين الصديقين.

وسبل توسيع التعاون المشترك

حم���د آل خليفة تحت وس���م “فريق البحرين”

تحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين.

ج���اء ذلك لدى اس���تقباله بافيو ليهوفيتش،
حي���ث تس���لم الوزي���ر نس���خة م���ن أوراق

استكمال تجهيزات “مساكن”

 68ش��ق��ة م���وزع���ة ع��ل��ى  9ط���واب���ق ف���ي ال��ل��وزي

في شتى المجاالت ،متمنيًّا للسفير

التوفيق في االطالع بمهامه.

وزير الخارجية مستقبال سفير اليونان المعين لدى البحرين والمقيم بالكويت

وزير العدل نائبا لرئيس “التأمينات”

مجلس اإلدارة يعتمد اتفاقات أنظمة الحوكمة في الهيئة

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

المنامة  -بنا

ق���ام ممثل���ون ع���ن المجلس األعلى للمرأة ،ووزارة اإلس���كان ،ووزارة الداخلي���ة ،وصندوق الزكاة والصدق���ات التابع لوزارة العدل

عق���د مجل���س إدارة الهيئة العام���ة للتأمين االجتماعي أمس اجتماعه الرابع لس���نة  2018بمقر الهيئة برئاس���ة وزير المالية ،رئيس

والش���ؤون اإلس�ل�امية واألوقاف ،بزيارة تفقدية لمبنى “مس���اكن” بمنطقة اللوزي بالمحافظة الش���مالية ،والمتاح للمرأة البحرينية

مجلس اإلدارة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

التي تنطبق عليها اشتراطات “الفئة الخامسة” ضمن الخدمات اإلسكانية التي تقدمها الدولة.

وأش���اد أعضاء مجل���س اإلدارة بالعروض

وتفقدت كل من وزارة الداخلية وصندوق

المقدم���ة من إدارة الهيئ���ة العامة للتأمين

ال���زكاة والصدق���ات التاب���ع ل���وزارة الع���دل

االجتماع���ي ،وش���ركة إدارة األص���ول،

والش���ؤون اإلس�ل�امية واألوقاف ،وش���ركة

وش���ركة إدارة أم�ل�اك الهيئ���ة العام���ة

فيف���ا البحري���ن لالتص���االت التجهي���زات

للتأمي���ن االجتماعي للتطوير ،وذلك أثناء

النهائي���ة للمبن���ى ،كل حس���ب مس���اهمته

زياراته���م التعريفية التي تمت بتاريخ 24

الكريم���ة وف���ي إط���ار اختصاصاته���م

أكتوب���ر  2018وتاري���خ  1أكتوب���ر 2018؛

ومساهماتهم تجاه المجتمع.

لالطالع على س���ير العمل في الهيئة وفي

ويأت���ي المش���روع تنفي���ذا للتوصي���ة التي

الش���ركات االس���تثمارية المملوك���ة لها.ثم

اعتمده���ا عاه���ل الب�ل�اد بن���اء على دراس���ة
ق���ام به���ا المجل���س األعل���ى للم���رأة ف���ي
إط���ار متابعات���ه لتلبي���ة احتياج���ات المرأة
البحريني���ة بمختل���ف فئاته���ا وظروفه���ا
االجتماعية .وافتتحت قرينة ملك مملكة
البحري���ن رئيس���ة المجل���س األعل���ى للمرأة
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي برئاسة وزير المالية

 ،2016ال���ذي جهزت���ه وزارة اإلس���كان
بأرق���ى المواصف���ات ،ويت���اح م���ن خالل���ه
الس���كن المالئم ضمن الخدمات اإلسكانية

عل���ى ج���دول األعم���ال ،حي���ث ق���رر

ش���ركة إدارة األصول وتعيين مجلس

المعلومات.

إدارة ش���ركة أم�ل�اك الهيئ���ة العام���ة

باإلجماع تعيين وزير العدل والشؤون

للتأمي���ن االجتماعي للتطوير ،ومن َّ
ثم

» »كما ناقش المجلس موضوع

اإلس�ل�امية واألوقاف الشيخ خالد بن

اعتم���د المجل���س االتفاق���ات الخاص���ة

تحديد أولويات العمل في

عل���ي آل خليف���ة نائبا لرئي���س مجلس

بأنظمة الحوكمة في الهيئة ،وتحديدا

الهيئة للمرحلة المقبلة ،على

اإلدارة ،كم���ا اتخذ المجل���س القرارات

اتفاقي���ة ع���دم تض���ارب المصال���ح،

كل األصعدة الخدماتية منها

والتأمينية.

بح���ث المجل���س المواضي���ع المدرج���ة

االنتهاء من التجهيزات الخاصة بمبنى مساكن

ابراهي���م آل خليف���ة المبن���ى ف���ي ديس���مبر

المناس���بة بش���أن تعيين مجلس إدارة

واتفاقي���ة المحافظ���ة عل���ى س���رية

المتعددة التي تتيحها الدولة لمواطنيها.
» »يذكر أن مبنى “مساكن” يقع في

منطقة اللوزي ويبلغ عدد وحداته

السكنية  68شقة موزعة على  9طوابق.

“اكتشف أميركا” في البحرين
بدور المالكي
أش���اد الس���فير األميركي في البحرين جاستن سيبريل بقوة العالقات التجارية
الدائمة بين الواليات المتحدة ومملكة البحرين.
وش���دد عل���ى أن أس���بوع “اكتش���ف

المتحدة.ج���اء ذل���ك في كلمة للس���فير

أميركا” كان فرصة لاللتقاء واالستماع

س���يبريل ف���ي الحلق���ة النقاش���ية التي

إل���ى رؤية مؤسس���ي اتفاقي���ة التجارة

اس���تضافها ف���ي مق���ر إقامت���ه ضم���ن

الح���رة عندما قمنا بتأس���يس االتفاقية

فعاليات أسبوع “اكتشف أميركا” التي

ومناقش���ة س���بل دفع اتفاقي���ة التجارة

نظمته���ا الس���فارة األميركي���ة لتكري���م

مواصلة التطور الرقمي

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

الحرة لألمام؛ من أجل جني المزيد من

مؤسس���ي اتفاقية التج���ارة الحرة بين

المنامة  -وزارة األشغال

لمب���ان أكاديمية جديدة في
تنف���ذ وزارة التربية والتعليم مش���روعات إنش���ائية
ٍ

الفوائ���د لكل م���ن البحري���ن والواليات

الواليات المتحدة ومملكة البحرين.

اس���تقبل وزي���ر األش���غال وش���ؤون

اإللكتروني.وأش���اد وزي���ر األش���غال

البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي

بالجه���ود والمس���اعي الت���ي بذله���ا

 2.6مليون دينار لمبان أكاديمية
 3م���ن الم���دارس الحكومي���ة القائم���ة ،وه���ي الرف���اع الغرب���ي االبتدائي���ة للبنات،
والمح���رق االبتدائي���ة للبن���ات ،والس�ل�ام االبتدائي���ة للبن���ات بمنطق���ة جدحفص،
بكلفة قدرها مليونان و 264ألف دينار.
وتفق���د وزي���ر التربي���ة والتعلي���م ماجد

التعليمية المباركة.

النعيم���ي س���ير العمل في المش���روعات

ل���كل م���ا م���ن ش���أنه االرتقاء بالمس���يرة

اإلنش���ائية ،معربً���ا ع���ن تقدي���ر ال���وزارة
واعتزازه���ا بدع���م قي���ادة بلدن���ا العزيز

عص���ام خل���ف بمكتب���ه ف���ي دي���وان
ال���وزارة،

مدي���ر

إدارة

تقني���ة

المعلوم���ات هش���ام س���اتر وموظفي

فريق العمل ٌ
كل في مجاله.

» »وأضاف أن الفوز يؤكد اهتمام
الوزارة بالتواصل الرقمي

اإلدارة بمناسبة فوز الوزارة بجائزة

ومواكبة التطورات لضمان

اإللكتروني���ة  2018خ�ل�ال حف���ل

المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات
المواطنين والمقيمين.

وتستوعب المبان األكاديمية الجديدة
نح���و  875طال ًب���ا ،وتض���م  25فص�ًل�اً
ً
مجه���زة ب���أدوات التعلي���م
دراس���يا
ً

التميز في مؤشر البحرين للحكومة

تحقيق التقدم في المجاالت

توزي���ع جائ���رة التمي���ز اإللكترون���ي

اإللكتروني.

ضم���ن مس���ابقة جائ���زة التمي���ز

واالتصاالت من أجل خدمة
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حسين حبيب
بدائرة جنوسان

local

@albiladpress.com

تحت ش���عار “مستقبل أفضل في وطن
أجم���ل” ق���رّ ر المرش���ح حس���ين محم���د

حبيب الترشح في الدائرة األولى التي
تضم قرى حلة العبدالصالح ،المقشاع،
كران���ة ،ج���د الح���اج ،جنوس���ان ،بارب���ار
وجزء م���ن الدراز ،وه���ي تعتبر واحدة
م���ن أكب���ر دوائ���ر المحافظ���ة الش���مالية
بعدد يقدر بأكثر من  12000ناخب.
وق���ال المرش���ح حس���ين حبي���ب إن
البحري���ن تس���تحق أن تك���ون األجم���ل
واألفض���ل ،فق���د كنا مث���االً يُ حتذى في

2018

التج���ارة العاب���رة وأيقون���ة للتعلي���م
ف���ي منطق���ة الخلي���ج العرب���ي ،ومرك ًزا

األربعاء

للنشاط االقتصادي في المنطقة.

 17أكتوبر 2018
 8صفر 1438

تعميم تسلمه النواب بشأن ضرورة تسليمهم
بطاقات التأمين الصحي خالل مدة ال تجاوز  15يناير
بأي مطالبات
 2019وإن شركات التأمين لن تعوضهم ّ
بعد تاريخ  30يناير

“العدل” :سلِّموا واستلموا الدنانير

ال دعـــم للجمعيــــة إال إذا فــــاز متــرشحــهـــا نيـــابيـــا
راشد الغائب

 15754مقترعا الفرق بين برلمان  2014و2018
المحافظة

كتلة برلمان 2014

كتلة برلمان 2018

المالحظة

العاصمة

90349

81892

انخفضت 8457

المحرق

68618

79213

زادت 10595

119467

125870

زادت 6403

78492

زادت 7213

365467

زادت 15754

علم���ت “البالد” أن وزارة العدل والش���ؤون

البرلمان.

خ�ل�ال إرس���ال نس���خة م���ن رصي���د س���داد

اإلس�ل�امية واألوق���اف ربط���ت دعمه���ا

وقال���ت المص���ادر إن ال���وزارة خاطب���ت
الجمعي���ات حدي ًثا بش���أن ض���رورة تقديم

الرس���وم لخزانة الوزارة وكتابة المترش���ح
بأنه عضو بالجمعية باس���تمارة الترش���يح

الشمالية

وج���ود نواب يمثل���ون الجمعية تحت قبة

م���ا يثب���ت عالق���ة النائ���ب بالجمعي���ة م���ن

الرسمية.

الجنوبية

71279

المجموع

349713

المال���ي للجمعي���ات السياس���ية باش���تراط

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺃﻋﻀﺎء
ّ
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ:
ﺩﻋﻤﺎ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ًّ
ً

1000
ﺩﻳﻨــــــــــــﺎﺭ

1500
ﺩﻳﻨـــــــــــﺎﺭ

2500

+500
ﺩﻳﻨـــــــــــﺎﺭ

ﺩﻳﻨـــــــــــﺎﺭ

“العاصمة” تفقد  8457ناخبا

ان�����ض�����م�����ام  10595ص�����وت�����ا ب���ال���م���ح���رق

المنامة  -بنا

ﺇﻧﻔﻮﺟﺮﺍﻓﻴﻚ:

ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻘﺎﻱ

كش���فت اللجن���ة التنفيذي���ة لالنتخاب���ات

الناخبي���ن نهائية .وأش���ارت إلى وجود 21

اإلش���رافية ،إذ أي���دت المحكمة م���ا انتهى

 2018أن إجمال���ي الكتلة الناخبة بلغ 365

طعنا تم تقديمها إلى محكمة االس���تئناف

إليه قرار قضاة اللجان اإلش���رافية في 12

ألف���ا و 467ناخبا ،بعد أن أصبحت جداول

العلي���ا المدني���ة عل���ى ق���رارات اللج���ان

قرارا ،فيما عارضت وألغت  9قرارات.

للراغبين بالتقاعد“ :احسبوها صح ال تستعجلون”
ن���ق���اش س���اخ���ن ب����ن����دوة م��ج��ل��س زي���ن���ل ع����ن ال���ت���ق���اع���د ...ف���رص���ة أم ف���خ؟
سعيد محمد
وضع���ت ن���دوة بعنوان ”:التقاع���د االختياري لموظف���ي الحكومة ..فرص���ة أم فخ؟”
بعض النقاط على الحروف فيما يتعلق بالجوانب المبهمة أو التي لم يفهمها الكثير
م���ن الناس تج���اه العرض الحكوم���ي المفاجئ للتقاعد االختي���اري ،غير أن جوانب
أخ���رى تب���دو في حاج���ة إل���ى التريث من جان���ب موظف���ي الحكوم���ة الراغبين ألن
(يحس���بوها صح وال يس���تعجلون) ،فيما يلزم على الدولة ممثلة في وزارة المالية،
الهيئ���ة العامة للتقاعد وديوان الخدمة المدنية تكثيف التوعية اإلعالمية لتعريف
الناس بشكل كاف بهذا النظام.
وتن���اول الس���ماك ف���ي حديث���ه المخاض

فكرة العرض
وتح���دث ف���ي الن���دوة الت���ي اس���تضافها
مجلس المحامي يوسف زينل األسبوعي
رئي���س جمعي���ة الحكم���ة للمتقاعدي���ن
الدكتور سعيد السماك ،وبمشاركة فرعية
كمداخالت لكل م���ن الباحث االقتصادي
عبدالحمي���د عبدالغف���ار وعض���و مجلس
ً
(س���ابقا)
إدارة التأمين���ات االجتماعي���ة
والمحاض���ر بالجامع���ة األميركي���ة ف���ي
اإلمارات حسن الماضي.

وبدأت بتس���اؤل ّ
وجهه السماك للحضور

“ :أس���أل موظفي الحكوم���ة الموجودين
ّ
يفكر في االس���تفادة
في المجل���س ..من
م���ن ع���رض التقاع���د االختي���اري؟” ،ومع
قلة عدد من رفعوا يدهم ،واصل السماك
الق���ول أن الكثي���ر م���ن الناس ي���رون أنها
فرصة متاحة وبالتالي س���يكون العرض
مناس��� ًبا لهم ،ما يدفعنا ألن نستبعد كلمة
(فخ) ،أما كون العرض فرصة فهو فرصة

بالفع���ل ،إال أن الس���ؤال ه���و كيف جاءت
فكرة العرض وخرجت بشكل مفاجئ؟

العس���ير الذي تزامن مع قان���ون المقترح
قبل أشهر لرفع س���ن التقاعد والنقاشات
الت���ي دارت حول���ه إل���ى حي���ن ص���دور
التوجيه���ات الملكي���ة الس���امية لحض���رة

جانب من الحضور بندوة مجلس يوسف زينل

صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى
آل خليف���ة عاه���ل الب�ل�اد المف���دى بإعادة
بح���ث القانون ،عالوة على الحديث منذ
س���نين عن العجز االكت���واري للتأمينات،
فنظ���ام التقاع���د االختي���اري ي���دل عل���ى
(وهميا)! ذاك���رًا بأنه
أن ذل���ك العج���ز كان
ًّ
أح���د الذي���ن ال يش���جعون عل���ى التقاع���د
المبك���ر م���ن أج���ل المحافظة عل���ى قوى
العمل الوطنية من جهة ،ومنح المواطن
الفرصة إلدارة المؤسسات ،فحتى عرض
التقاع���د االختي���اري الجديد في���ه تمييز
إذ ل���م يش���مل موظف���ي القط���اع الخاص
وكأنه���م (س���كند كالس ..درج���ة ثاني���ة)،
رغ���م ضغط العم���ل في القط���اع الخاص
وانخف���اض مس���توى أج���وره والمالحقة
اليومية الش���ديدة للموظفين أضعاف ما
يشهده الموظف في القطاع الحكومي.

معلومات إيجابية
» »قال السماك” :أبسط موظف
يتساءل ..أليس في هذا العرض
خدعة؟” فالكثيرون متخوفون،
لكن من الضرورة بمكان أن تضخ
الحكومة معلومات إيجابية كافية
عن التقاعد االختياري من خالل
وسائل اإلعالم ،فيلزم على وزارة
المالية وديوان الخدمة المدنية
وهيئة التأمين االجتماعي توفير
المعلومات للناس ،فكما أعلن
فإن قرابة  6آالف شخص تقدموا
بطلباتهم في األسبوع األول من
التقديم للتقاعد االختياري وقد
يرتفع العدد كما هو متوقع إلى 20
ألفً ا ممن تنطبق عليهم الشروط

 25سنة

لمرحلة رئيس قسم وال يشمل
المديرين والوظائف اإلدارية العليا،
كما أن هذا التقاعد مشروط بغربلة

الطلبات من جانب ديوان الخدمة
المدنية واإلدارات المعنية ال سيما
في شأن إلغاء الوظيفة .وأعاد

السماك التأكيد على أن العرض
فرصة لمن خدم لمدة عشر
سنوات في الحكومة ،إال أنه من
المهم (عدم التهور) فهذه حسبة
معيشية والمشروع مجز لمن
سيحصل على معاش تقاعدي
بنسبة  % 60أو أكثر لكن عليه
أن (يحسبها صح) ،مؤكدً ا أهمية
القرارات التي تعيد القوة لهيئة
التأمين االجتماعي والحد من
الخسارة ،ومنها على سبيل المثال،
إيقاف تقاعد النواب في الدورات
القادمة ،فقد كلف تقاعد النواب
الدولة قرابة  100مليون دينار وهذا
وضع غير دستوري فالنائب تطوع

تخوف من االتجاه نحو الخصخصة
(سابق) والمحاضر بالجامعة
ً
» »تطرّق عضو مجلس إدارة التأمينات االجتماعية
األميركية في اإلمارات الدكتور حسن الماضي إلى ضرورة التفريق بين التقاعد المبكر،
وبين النظام الجديد وهو تقاعد اختياري وفق قانون الخدمة المدنية الذي له الصالحية
في تطبيق قوانينه على موظفي الحكومة وإلغاء بعض الوظائف ،وهو يختلف عن قانون
موظفي القطاع الخاص الذي ال يتيح إلغاء الوظيفة.

» »كما أن طلبات المتقدمين من موظفي الدولة لن تقبل إذا لم تكن وظيفته قابلة
لإللغاء ،وعدد بعض الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه الفرصة وهم الموظفون الذين
خدموا لمدة  25سنة حيث سيتسلمون رواتب  35سنة وسيكون لهم راتبًا تقاعديًّا بمعدل
 % 70من راتبهم ،أما من خدموا لمدد تتراوح بين  10إلى  20سنة فهؤالء عليهم أن يدققوا في (حسبتهم) جيدً ا.

» »حدد الخبير االقتصادي عبدالحميد عبدالغفار سبب تخوف الناس وأرجعه إلى شح المعلومات والغموض في آلية
تطبيق النظام الجديد ،كما أنه من الخطأ أن تعتبر الدولة جهاز التأمينات كأداة تتصرف في خزينته وتوظفه كحل
إلشكالية مالية ،والخطأ الثاني هو توظيف التأمينات كأداة أساسية لحل إشكالية في سوق العمل ،فحين يتم إلغاء
وظائف حكومية وتقليصها فهذا سيعزّز االتجاه نحو الخصخصة وهذا أمر خطير ،وشبّه عبدالغفار الوضع بصندوق
كان يستثمر بنسبة  % 50من موجوداته ،وهو في األساس يعاني من العجز ،فكيف سيتم تقليص موجوداته إلى
نسبة % 30؟
» »ومع تعدد مداخالت الحضور ،إال أن غالبها كان يدور حول معلومات وتساؤالت تلزم توفير معلومات وتوضيح وشرح
من جانب الدولة ،بحيث يتسنى للموظفين الراغبين في االستفادة من (الفرصة) وليس (الفخ) اتخاذ قرارهم (بحسبة
صح).
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كوريا تعفي البحرينيين من التأشيرة

السفير ال��ك��وري لـ “^” 600 :مليون دوالر حجم التبادل التجاري
بدور المالكي

رحب الس���فير الكوري لدى مملكة البحرين ك���و هيون-مو بزيارة البحرينيين إلى بالده،

مرور  4351عاما
على “أرض المنى”
وتأسيس كوريا

معلن���ا ع���دم حاجة المواطنين إلى تأش���يرة دخول مس���بقة ،إذ تم إعفائهم من ش���روط

“غراسياس”
إبراهيم النهام

نصر اهلل

Û Ûنش���رت وكاالت األنباء العالمية أمس تقريرا مفصال عن تصنيف الواليات
المتح���دة  5جماع���ات إرهابي���ة ،ووصمتها بالمنظم���ات الجرائمي���ة العابرة

للحدود.التقري���ر ال���ذي صي���غ بطريق���ة درامي���ة ،أع���اد لذهن���ي مسلس�ل�ات

“أس���كوبار” و “ال ش���ابو” ،المنتج���ة من قبل ش���بكة نتفليك���س التلفزية عن
مس���يرة أه���م باطرة المخ���درات والجريم���ة المنظمة في أمي���ركا الجنوبية

والعالم .وباإلضافة إلشارة التقرير لحزب هللا اللبناني.

Û Ûالالفت لالنتباه ،إشارة التقرير لعزم أميركا تشكيل فرق من قوات النخبة؛
لش���ن عمليات نوعية في عمق المنظمات اإلرهابية كالمسلسالت واألفالم

األميركية.

Û Ûوكان���ت باك���ورة الح���دث األولى م���ع الحزب حي���ن ح���ددت وزارة الخزانة
األميركي���ة الع���ام  2011هوي���ة أح���د عناص���ره (أيم���ن جمع���ة) ،إل���ى جانب

 9آخري���ن ،و 19ش���ركة م���ن ش���ركات األعم���ال المتورطين ف���ي مخططات

الحصول على الفيزا ،وأن بإمكانهم الحصول عليها في المطار عند الوصول.
وأش���اد الس���فير الك���وري بالتق���دم والتط���ور

األول لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو

الكبي���ر ف���ي العالقات بين كوري���ا والبحرين في

الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة حينما

المج���االت كاف���ة ،موضح���ا أن حج���م التب���ادل

زار س���يئول لم���دة  3أيام ،وت���م توقيع مذكرات

التج���اري بي���ن البلدي���ن بل���غ  600ملي���ون دوالر

تفاه���م ف���ي المج���االت التعليمي���ة والثقافي���ة

وفق آخر اإلحصاءات.

والتجاري���ة ،أهمه���ا اتفاقي���ة إلغ���اء الضريب���ة

وأوض���ح ك���و هيون-م���و ف���ي تصريح���ات ل���ـ

الجمركي���ة المزدوج���ة ،ث���م تلته���ا الع���ام 2013

“الب�ل�اد” بمناس���بة احتف���ال جمهوري���ة كوري���ا

الزيارة الرس���مية األولى لرئيس الوزراء الكوري

الي���وم األربعاء بمناس���بة م���رور 4351عاما على

آن���ذاك ،حي���ث تم اس���تقباله بحف���اوة من جانب

تأسيس���ها ،منذ العثور عل���ى “أرض المنى” التي

رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير

يتفاخ���ر به���ا كل مواط���ن ك���وري ،أن العالق���ات

خليفة بن س���لمان آل خليفة ،وتم توقيع المزيد

الثنائية بين الدولتين س���جلت تب���ادالت رفيعة

م���ن مذك���رات التفاهم ف���ي المج���االت الصحية

م���ن البرام���ج الثقافي���ة جل���ب أنظ���ار الجمه���ور
البحرين���ي مثل ع���رض األزي���اء التقليدية الذي
أقي���م ف���ي المس���رح الوطن���ي برعاي���ة رئيس���ة
هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار الش���يخة مي

السفير الكوري لدى البحرين

بن���ت محم���د آل خليف���ة ،حي���ث تاب���ع الجمه���ور
اس���تعراضا ألفخم األزي���اء التقليدي���ة للهانبوك

إلى  27أكتوبر الجاري بالتعاون مع مجموعة

الكوري الذي ويمتاز بدقة الصنع والتصميم.

الجزي���رة ،حيث تع���رض المنتج���ات الكورية

وأشار السفير إلى أن السفارة الكورية تستعد

ألول مرة في متاجر البحرين ،ولكنها شهيرة

المس���توى ب���دأت بالزي���ارة الرس���مية األولى من

والتعليمية والبنية التحتية.

خالل هذا الشهر لمعرض المنتجات الزراعية

في كوريا للتعريف بها ،وتشجيع البحرينيين

نوعه���ا لول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب

وقال “لقد استطاعت السفارة ومن خالل حزمة

الكوري���ة األول ،والذي تقيمه ف���ي الفترة 21

والمقيمين على شرائها واالستمتاع بها.

لالتجار بالمخدرات ،وتبييض األموال في العالم.

Û Ûوكش���فت تحري���ات إدارة مكافح���ة المخ���درات األميركية أن جمعة غس���ل
أم���واال بقيم���ة  200ملي���ون دوالر ،بش���هر واح���د فق���ط .وأعق���ب التقري���ر،

تقري���ر آخر لوزارة الخزانة األميركية ف���ي  ،2015أدرج الحزب على قائمة

المنظمات اإلجرامية التي تتاجر بالمخدرات ،وغسيل األموال.

Û Ûوكم���ا كان يفع���ل الممث���ل البرازيل���ي واغن���ر م���ورا ال���ذي جس���د ش���خصية
“اس���كوبار” بالمسلس���ل األميركي األش���هر م���ع خصوم���ة ،إذ كان يقول لهم

قبي���ل لحظ���ات إعدامهم “غراس���ياس” وتعني باإلس���باني “ش���كرا”؛ لغبائهم
الذي أسعفه لكشف حقيقتهم ،ثم يفرغ ببرود رصاص مسدسه برؤوسهم.

Û Ûوب���دوري ،أقول لحس���ن نصر هللا (غراس���ياس) إن مصي���رك المقدر ،قادم ال
محال ،وكل دماء الش���عوب التي أريقت بس���ببك بلبنان ،والعراق ،وسوريا،

والبحرين ،وغيرها ،ستسدل فصولها قريبا.

إدخال تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

م���ي���رزا :ت��ط��وي��ر م���راف���ق ال��ك��ه��رب��اء وت��ش��ج��ي��ع ال��ط��اق��ة النظيفة

المنامة – وزارة شؤون الكهرباء والماء

اس���تقبل وزير ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا بمكتبه وفدا من ش���ركة  BCG Consultingالعالمية الذي يزور البحرين برئاس���ة المدير اإلداري للش���ركة Arun Bruce

ebrahim.alnahham

وعدد من المسؤولين ،حيث تم تعيين هذه الشركة االستشارية العالمية من جانب مجلس التنمية االقتصادية إلجراء بعض الدراسات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية
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في سبيل النهوض بالقطاع التكنولوجي والصناعي في المملكة ،وإدخال تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومجاالت تطبيقها.

دورة للتخطيط اإلستراتيجي
المنامة  -وزارة الداخلية

أقام���ت ش���ؤون الجم���ارك بالتعاون م���ع معه���د اإلدارة العامة (بيب���ا) دورة تدريبية
ع���ن المفاهيم المتقدمة في التخطيط والتفكير اإلس���تراتيجي بمش���اركة عدد من
منسوبي شؤون الجمارك.

وأش���اد مي���رزا ب���دور الش���ركات االستش���ارية
العالمي���ة التي تعن���ى بمجال التنمي���ة الصناعية
والتكنولوجي���ة ف���ي مختل���ف ال���دول ودوره���ا
الريادي في تدعيم البرامج والمشاريع اإلنمائية
لتل���ك الدول ،وقدم عرض���ا مرئيا للوفد عن أهم
المشاريع الحالية والمستقبلية بقطاع الكهرباء
والم���اء والطاق���ة المتج���ددة ف���ي البحري���ن
واإلنجازات التي تحققت في هذا القطاع.

وت���م ف���ي ال���دورة تزوي���د المش���اركين

والتعرف على المع���ارف الخاصة بأنواع

بالمنهجي���ات والمفاهي���م المتقدم���ة في

الق���رارات ومراحل اتخاذه���ا وصناعتها،

التخطي���ط اإلس���تراتيجي ،إضاف���ة إل���ى

وأهمي���ة التفكي���ر بالنس���بة للموظ���ف

تحليل جميع المعطيات التخاذ القرارات

ومؤسسته ،إضافة إلى تزويده بعدد من

الصائبة في منظومة العمل المؤسس���ي،

أدوات التفكير التي تساعده.

وأب���دى الوزي���ر اس���تعداده الت���ام للتع���اون م���ع
ش���ركة  BCGاالستش���ارية وتوفي���ر جمي���ع
المعلوم���ات المطلوب���ة من القطاع���ات التي تقع
ضم���ن اختصاصه بما يخ���دم مصلحة االقتصاد
الوطني ويعود بالنفع والفائدة على المملكة.
وزير شؤون الكهرباء والماء مستقبال وفد شركة BCG Consulting

محاكم

إعداد :عباس إبراهيم

براءة سبعيني من اختالس  11ألفا

األدل��ة قاص��رة وأق��وال ش��اهد اإلثب��ات متناقض��ة

تطليق سيدة اعتدى عليها زوجها

المحكم��ة :الض��رب عل��ى الوج��ه ال يع��د تأديب��ا

قالت المحامية إيمان محمد علي إن المحكمة الصغرى الجنائية برأت موكلها “69

قالت المحامية ابتس���ام الصباغ إن محكمة االس���تئنافية العليا الش���رعية قضت

عاما” من تهمة اختالس مبالغ تصل إلى أكثر من  10آالف دينار من الشركة التي

بتطليق س���يدة من زوجها طلقة بائنة للضرر؛ نظرا للخالفات المس���تمرة بينهما،

تقاع���د م���ن العم���ل فيها بعد خدمة ألكثر م���ن  12عاما ،بعد اإلب�ل�اغ عنه في العام

وألغت الحكم المستأنف القاضي بإلزام السيدة بالعودة لمنزل الزوجية النعدام
ذلك بالطالق.

 2015وصدور الحكم عليه في  ،2018لتضارب أقوال شاهد اإلثبات وعدم ثبوت
تلك االختالسات المدعى عليه بها بواسطة شيك تبين أنه لم يستلم قيمته أصال
وفق خطاب من البنك.
وأوضح���ت أن الش���ركة المجن���ي عليه���ا

ما أنكره المتهم جملة وتفصيال.

كان���ت ق���د تقدم���ت بب�ل�اغ ض���د المتهم

واس���تندت المحكمة في تبرئتها المتهم

أف���ادت في���ه أن���ه اختل���س من الش���ركة

إل���ى ما ورد من تناقض���ات بأقوال مدير

مبال���غ مالية تتراوح ما بين  9و 10آالف

ش���ؤون الموظفي���ن الش���اهد الوحي���د

دين���ار قيمة إيج���ارات بنايات ومحالت

للش���ركة المجن���ي عليه���ا ،إذ ق���ال إن

خاصة بالشركة وصاحب الشركة.

قيم���ة م���ا اختلس���ه المته���م يص���ل إل���ى

وبينت المحامية أن القصة بدأت عندما

 11ألف���ا و 982دين���ارا  -ف���ي حي���ن ذك���ر

طالب الموظ���ف (المتهم) بحصوله على

بالتحقيق���ات أن المبل���غ  10آالف و299

حق���وق نهاي���ة الخدم���ة بعدم���ا طل���ب

دين���ارا  -كون���ه المس���ؤول ف���ي الش���ركة

إحالت���ه للتقاع���د كونه كبيرا بالس���ن ،إال

ع���ن تحصي���ل اإليج���ارات ألح���د مباني

أن الش���ركة امتنعت عن ذلك وقررت له

الش���ركة بمنطقة الس���لمانية ،واكتش���فوا

بأن عليه التزامات تجاه الش���ركة ،فقدم

ذل���ك بعدمنا أبلغه���م أحد المس���تأجرين

له���م مفت���اح س���يارة الش���ركة ومفت���اح

أن���ه دف���ع قيم���ة األج���رة للمته���م ،إال أن

مكتب���ه وبقي���ة العه���دة الت���ي بحوزت���ه

األخي���ر لم يودعها في حس���اب الش���ركة

والخاص���ة بالش���ركة ،وغادره���م ،وبع���د

واختلس���ها لنفس���ه ،وأنه اس���تلم المبالغ

مرور أسبوعين تفاجأ بوجود إحضارية

م���ن المس���تأجرين بعضه���ا نق���دا وأخرى

جنائي���ة ض���ده ،حي���ث تقدمت الش���ركة

ع���ن طري���ق ش���يكات التي ق���ام بصرفها

ض���ده بب�ل�اغ جنائ���ي ،مدعية أن���ه خائن

واخت�ل�اس المبالغ ،كم���ا أنهم تأكدوا من

لألمانة ،وأنه مخول من صاحب الشركة

البن���ك بذل���ك ،وأن كل ذل���ك حص���ل في

باس���تالم إيج���ارات بناي���ات ومح�ل�ات

 10أيام فقط بعد اكتش���اف المحاسبين

وش���ركات خاصة بصاحب الش���ركة من

لألمر على حد زعمه.

المس���تأجرين.فأحالته النياب���ة العام���ة

وقال���ت المحكم���ة في حيثي���ات حكمها

للمحاكم���ة عل���ى اعتبار أن���ه في غضون

بب���راءة المته���م م���ن أن أدل���ة االته���ام

الع���ام  ،2015اختل���س المبال���غ النقدي���ة

قاصرة ع���ن بلوغ حد الكفاي���ة لما قصد

المبينة القدر والمملوكة للشركة المجني

إلي���ه في هذا المق���ام وال تطمئن إلى أن

عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة

المتهم قد ارتك���ب الواقعة ،إذ إن األدلة

وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه ،وهو

ل���م ت���رق الطمئنانه���ا وثقته���ا وال ترق���ى

إيمان محمد علي

لمرتب���ة الدليل المعتبر في إدانة المتهم،
حيث إن ش���هادة المبلغ وأقواله س���الفة
البي���ان ج���اءت متناقض���ة فيم���ا بينه���ا،
ففي أقواله بمحاضر جمع االس���تدالالت
أف���اد بمبلغ ق���ام المتهم باختالس���ه ،في
حي���ن أنه بش���هادته أم���ام المحكمة أفاد
بمبل���غ آخ���ر أعل���ى م���ن الس���ابق ،وهو ما
أدى لتش���كك المحكم���ة ف���ي صحة تلك
الش���هادة وتلك األقوال كون يوجد فرق
بين المبلغين ،فضال عن أن تلك الشهادة
صادرة من ش���خص واحد وكانت كالما
مرسال لم يسانده أي دليل في األوراق.
ولفتت إلى أن الش���يك ال���ذي ادعي بأن
المته���م ق���د س���حب قيمت���ه تبي���ن بع���د
مخاطب���ة المحكمة للبن���ك أنه تم صرف
قيمته إلى شخص آخر غير المتهم ،مما
ال تطمئ���ن مع���ه المحكمة إل���ى اختالس
المتهم لتلك المبالغ.
كم���ا خل���ت األوراق م���ن ثم���ة م���ا يفي���د
اس���تالم المس���تأجرين أية إيصاالت من
شأنها تفيد تسليمهم المتهم أموال ،كما
ّ
المبلغ ذاته أفاد بأنهم ال يقدمون أية
أن

وأف���ادت الصب���اغ ب���أن وقائ���ع الدع���وى

له���م بمنزل العائلة ،فضال عن مش���اهدة

تتمث���ل في أن المس���تأنفة كانت أقامت

المستأنف ضده رأي العين وهو يضربها

دعواه���ا لتطليقها من المس���تأنف ضده

بمن���زل والده���ا ،فيم���ا ق���رر اثن���ان منهم

طلقة بائن���ة للضرر المتمثل في الضرب

أنهم سمعوا المستأنف ضده وهو يسب

والس���ب والق���ذف والهج���ران لم���دة 7

زوجت���ه ،فض�ل�ا ع���ن األوام���ر الجنائي���ة

أش���هر وعدم اإلنف���اق عليه���ا ،بعد زواج

الصادرة بحق���ه والتقرير الطبي المرفق

اس���تمر لمدة  8سنوات ،وألنها تحصلت

بمل���ف الدع���وى وامتن���اع األخي���ر ع���ن

ف���ي وقت س���ابق ض���ده بحكم ش���رعي

اإلنفاق عليها.

بالنفقة إال أنه لم يلتزم بذلك الحكم.

م���ن جهتها ،قالت المحكمة في أس���باب

فتق���دم ال���زوج بدع���وى متقابل���ة ض���د

حكمه���ا إن���ه إذا عج���ز القاض���ي ع���ن

موكلته���ا بالع���ودة إلى من���زل الزوجية،

اإلص�ل�اح فيم���ا بي���ن الطرفي���ن وثب���ت

أو إثب���ات نش���وزها وإس���قاط نفقته���ا

الض���رر حك���م بالتطلي���ق وفق���ا لقان���ون

الزوجي���ة ،مدعي���ا أنه���ا التحق���ت بمنزل

األس���رة ،وأنها تطمئن إلى شهادة شهود

ذويها وترف���ض العودة لمنزل الزوجية،

اإلثب���ات الذي���ن جلبته���م المس���تأنفة،

رغ���م محاوالت���ه الودي���ة المتع���ددة ،إال

والذين أفادوا بتعرضها للضرب المبرح

أن محكم���ة أول درج���ة قض���ت برفض

على رأس���ها ووجهها وتعدي المستأنف

دعواه���ا وألزمته���ا بالع���ودة لمن���زل

عليه بس���بها وش���تمها المق���ذع والدائم،

الزوجية ،وهو ما لم تقبل به المستأنفة،

كم���ا أن الثابت بالتقري���ر الطبي الخاص

فطعنت عليه باالستئناف طالبة الحكم

بالمس���تأنفة أنه���ا مصاب���ة بكدم���ات في

بإلغ���اء الحك���م المس���تأنف والقض���اء

أنح���اء متفرق���ة م���ن جس���دها ،وهو ما

بتطليقها للضرر.

يبين تعرضها للض���رب المبرح واإليذاء

وأم���ام محكم���ة االس���تئناف تقدم���ت

البليغ.

المحامي���ة الصب���اغ بمرافعته���ا الت���ي

وبين���ت أن أفع���ال المس���تأنف ض���ده

ذك���رت فيه���ا دفعه���ا الوحي���د المتمث���ل

يترتب عليها نتائج تمس حق اإلنس���ان

ف���ي مخالفة الحكم للقانون والش���ريعة

ف���ي س�ل�امة جس���مه وصحت���ه ،مضافا

والفس���اد باالس���تدالل ومخالفة الثابت

إل���ى ذل���ك أن الض���رب عل���ى الوج���ه ال

ب���األوراق؛ نظرا لثبوت الضرر من خالل

يع���د تأديبا ،إذ إن الض���رب التأديبي هو

الش���هود األربع���ة الذي���ن تقدم���ت به���م،

الض���رب الخفي���ف المس���موح ب���ه للزوج

والذي���ن ذك���روا جميعهم أنهم ش���اهدوا

في حدود ما هو مقرر شرعا ،وال يكون

آثار الضرب على المستأنفة عند زيارتها

على الرأس والوجه؛ حفاظا على كرامة

ابتسام الصباغ

الم���رأة ،وأال يترك أثرا وال يحدث عاهة
في جس���مها ،وأن يكون محكوما بغاية
اإلصالح والتهذي���ب ،ال بقصد االعتداء
واإلي���ذاء ،فال يجوز للزوج الخروج عن
ح���دوده المباح���ة ش���رعا ،والدخول في
فعل اإلضرار بالزوجة ما يشكل جريمة
يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأوضحت المحكمة أنها لم تقبل شهادة
النفي من جانب المس���تأنف ضده؛ كون
أن المتخاصمين يعيش���ان بمنزل خاص
بهم���ا ،وبالتالي فإن نف���ي العلم أو النفي
المطلق أو النفي الصرف شهادتهم غير
مقبولة شرعا.
وانتهت إلى الق���ول بأنه يتعين والحال
كذلك القضاء بتطليق المستأنفة طلقة
بائن���ة للض���رر ال���ذي يتع���ذر مع���ه دوام
العشرة بين الزوجين بالمعروف ،فضال
عما ثبت بأقوال ش���هود اإلثبات بوجود
خالف���ات ومش���اكل بينهما يتع���ذر معها
استمرار الحياة الزوجية بينهما.
فلهذه األسباب حكمت المحكمة بقبول
استئناف السيدة شكال ،وفي الموضوع

إيصاالت للمس���تأجرين ،وعلي���ه فإنه لم

بإلغ���اء الحك���م المس���تأنف والقض���اء

يثب���ت قي���ام المس���تأجرين بتس���ليم أية

ف���ي الدع���وى األصلي���ة بتطليقه���ا على

مبال���غ مح���ل االتهام للمتهم واختالس���ه

المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر وتبدأ

له���ا ،إضاف���ة إلى خل���و األوراق مما يفيد

الع���دة بع���د إيق���اع صيغة الط�ل�اق فيما

وج���ود ش���يكات ق���ام المته���م بصرفه���ا

بينهما وصيرورة هذا الحكم نهائيا ،كما

لحس���ابه الخاص ولم يق���م بإيداعها في

رفض���ت الدع���وى المتقابل���ة للمس���تأنف

حس���اب الش���ركة ،فضال عن ع���دم ورود

ض���ده فيما قضى به الحكم المس���تأنف

أي سؤال باألوراق ألي من المستأجرين

م���ن إلزام المس���تأنفة بااللتح���اق بمنزل

حول هذا األمر.

الزوجية النعدام موضوعها بالطالق.

Osama.almajed@albiladpress.com

09

opinions

@albiladpress.com

العالم ينحني

للسعودية وهو

مغمض العينين

أسامة الماجد

المجتمع اإلنساني عبر تطوراته المتعاقبة يسجل للشقيقة الكبرى المملكة

أعينه���م لي���روا الحقيقة المطلق���ة والواقع الملموس ،فالس���عودية ترد على

العربي���ة الس���عودية مواقفها التاريخية العظيمة ف���ي خدمة العالم وتحمل

التهديدات بتهديدات أكبر وبش���كل أكثر حدة كدوي االنفجارات ،فلم ولن

المس���ؤولية والمساهمة في بناء األوطان والدفاع عن اإلسالم ولها كيانها

تخل���ق الدولة التي تتفوه بجملة “س���نفرض عقوبات على الس���عودية” وإن

ومكانته���ا وقدرته���ا الفائقة على حل أعقد المش���اكل والقضايا المتش���ابكة،

وج���دت فهي حتما س���رعان ما س���تختفي ،الس���عودية ال تلهيها الش���عارات

لهذا فهي دائما مس���تهدفة م���ن قبل المخططات والمؤام���رات الكبرى ،وما

والضجي���ج وقفز المهرجين على الحب���ال وجلوس الحاقدين على منضدة

تتع���رض له اليوم من اس���تفزازات وهجمة ق���ذرة وتهديدات مختلفة أمور

التآم���ر ،فكله���م يذهبون في مهب الريح كورقة ش���جر ،فالس���عودية قادرة

تؤكد أن السعودية أرعبتهم على الصعيد الدولي وال تلتفت لطنين الذباب

عل���ى خن���ق الهواء الذي يتنفس���ونه وحجب الش���مس عنهم ،له���ا من القوة

ومنابر الثرثرة في أميركا وغيرها ،وأي حديث عن التلويح بفرض عقوبات

االقتصادية والعسكرية والسياسية ما يجعل العالم بأسره ينحني لها وهو

اقتصادية أو اس���تخدام ضغوط سياسية أو ترديد اتهامات باطلة لن تنال

مغمض العينين.

من السعودية وتؤثر في شخصيتها القوية ومبادئها األصيلة وقيمها.
لق���د ه���ب العالم اإلس�ل�امي والعرب���ي كما ش���اهدنا للوقوف مع الس���عودية
ورف���ض كل م���ا يس���يء إليه���ا والمس���اس بس���يادتها والني���ل م���ن مكانته���ا
الرفيعة ،وهي رس���الة ألولئك األغبياء الذين يتصورون أنهم قادرون على
إلحاق الخس���ائر بالس���عودية وإضعافها .الس���عودية ال تخس���ر أبدا ونصرها
ل���ه مالم���ح خاص���ة ويحت���اج المضلل���ون والمش���ككون إلزالة الغش���اوة عن

» »من أقوال الملك فيصل رحمه هللا (إننا نؤدي واجبنا حيال ديننا وأمتنا
ووطننا ،وليقل عنكم من يقول ،فال تلتفتوا إلى ما قيل ويقال ،ألن التحلي
باألخالق الكريمة من صفاتكم المميزة ،ومن خالل عقيدتكم نذرتم أنفسكم
للدفاع عن الوطن واألمة).
» »فليخفض األعداء والمتربصون بالسعودية أصواتهم ،ألنهم ال يعرفون متى
تزأر الرياح.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

األربعاء
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للتواصل17111483 :

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

وسائل التواصل االجتماعي ...وما أدراك
ً
ً
ج���دا من قب���ل الصغير
منتش���را
اس���تخدام وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي أصبح
قب���ل الكبير ف���ي مجتمعاتنا وس���ائر المجتمعات ،وباعتقادي الش���خصي أصبحت
ً
أمرا ال يُ مكن االس���تغناء عنه ،وأصبح الناس
هذه الوس���ائل التي تخدم البش���ريّ ة

ً
مس���تمرا بين األهل
يذهبون إلى مش���ارق األرض ومغاربها ،ولكن يبقى التواصل
واألصدق���اء والعم���ل وما إلى ذلك ،األمر الذي يؤكد أن التواصل وتس���يير األمور
الحياتية أصبح أكثر سالس���ة وس���هولة ،حيث نجد الي���وم التطبيقات الموجودة
ً
جدا وتخفف علينا الكثير من العناء.
في هواتفنا عملية
لك���ن م���ن المه���م أن نورد هن���ا الس���لبيات المرتبطة به���ذه الوس���ائل الحديثة التي
ً
ً
جدا ،وهي من وجهة نظري المتواضعة س���لبيات قليلة
متس���ارعا
أصبح تطورها
ً
ً
صحيحا.
جدا إذا ما قورنت باإليجابيات وذلك في حال كان االستخدام
ً
نتلقى جميعنا آالف الرسائل يوميا ،لكن األهم مشاركة اآلخرين تلك الرسائل إن
كانت تحتوي معلومات مفيدة أو حِ كما أو قصصا أو أخبارا وما إلى ذلك ،فهناك

ك���م كبي���ر من المعلوم���ات التي يمكنه���ا أن تؤتي ثماره���ا في حال ّ
تم اس���تغاللها
بالشكل الصحيح.
ً
من المهم أن ّ
يتم اختيار المناسب للنشر ،كما من الهم جدا التأكد قدر المستطاع
ً
ّ
نظرا للكم الهائل من
صح���ة المعلومة ،رغم صعوبة ذلك في بعض األحي���ان،
م���ن
المعلومات التي تصلنا في كل يوم ،وأنا على ثقة بأنه إذا ما ّ
تم انتقاء الرس���ائل
الجيد والنافع ،فإن النتائج س���تكون مفيدة ،والمطلوب اختيار ما
ذات المحتوى
ّ
ً
هو مفيد ومنطقي عوضا عن الرسائل الفارغة التي ال تسمن وال تغني من جوع.
لق���د أصبح���ت وتيرة الحياة متس���ارعة ،وأصبح الناس غير قادري���ن على الوفاء
ahmedjuma44@yahoo.com

والمجتمعية ،وهذا األمر بحد ذاته مش���كلة ال يمكن حلها مع
بواجباته���م العائلية
ّ

األس���ف الش���ديد ،لكن مع وجود وس���ائل االتصال الحديثة تلك ،أصبحت األمور
ولله الحمد ميسرة في القدرة على التواصل مع الجميع.

متى رأيت

عدوك يرضى عنك؟

» »كلّي أمل في أن نعوّ د أنفسنا على مشاركة اآلخرين نقل الرسائل ذات
تعم الفائدة للجميع وهذا ما يسمى بــ
ّ
المعلومات المفيدة من أجل أن
(  .،) Knowledge sharingوأتمنى أن يقوم أولياء األمور باألدوار المناطة
بهم من خالل التوجيه الصحيح ألبنائهم ،كما أرجو أن تضطلع المدارس
والجامعات بأدوراها المأمولة في هذا الجانب .والله من وراء القصد.

أحمد جمعة

حي���ن ت���رى خصمك يتقبل���ك ويرضى عنك ويكف ش���ره ،تأكد أن���ك واقع بخطأ،
ً
ش���يئا غير صحيح بخطواتك جعل عدوك يكف ش���ره عنك ،وهنا البد
وأن هناك
من البحث ...أين الخلل؟ لكن حين يجن جنون عدوك ويفلت منه الزمام ويبدأ
يلف���ق وي���زور ويكذب ويرتك���ب الحماقات ،بل يحرض علي���ك ويفتح كل أبواب
الش���ر والش���ياطين م���ن حولك فتأك���د حينها أن���ك بالدرب الصحيح وأنك تس���ير
ً
جنونا ويبدأ حرب
بخطوات ثابتة ونجاح باهر فاق خيال عدوك ما جعله ينفجر

اإلخوان المس���لمون فتح���ت النار على المملكة العربية الس���عودية فيما ُزعم عن
قضي���ة الصحافي جمال خاش���قجي التي فاقت كل قضاي���ا العالم وتجاوزت كل
ما يقوم به األش���رار من قتل وس���حل وتدمير للدول والش���عوب لتختصر معركة
اإلخوان وقطر وتركيا المسألة باختفاء خاشقجي وهي مسألة ستزول بالوقت
وستتكشف اللعبة اإلخوانية التركية القطرية وسيكون هناك حساب عسير لكل
من تشوهت يده ولسانه وقلمه بحملة الشر والكذب والتلفيق ضد مملكة الخير

األكاذيب والتزوير ،بل ال يس���تبعد أن يرتكب هو الجرائم البش���عة ويلصقها بك

والس�ل�ام والنج���اح الذي أفق���د األعداء رش���دهم وجعلهم يتوهم���ون أن المملكة

العال���م بثق���ة وق���وة ونجاح ،هن���ا مكمن قوتك وهن���اك مكمن ضعف ع���دوك ،ألنه

دولة من ورق وهي التي صاغت اليوم موقعها بالعالم كأحد أقطاب السياسات
ً
جنب���ا إلى جنب م���ع الدول الكبرى ،بل واجهت ال���دول الكبرى وخاضت
الدولي���ة

ألنه بحالة غير عقالنية من فقدان السيطرة بعدما شاهدك تصعد وتكبر وتواجه
س���رعان ما س���ينهار جبل األكاذيب والتزوير وهنا سيتلقى منك صفعة تفقده ما
بقي من توازنه.
ه���ذا ح���ال المملك���ة العربية الس���عودية ش���قيقتنا بالمصي���ر في مواجه���ة عدوها
المتمث���ل باإلخ���وان المس���لمين بتنظيمه���م العالم���ي المدع���وم م���ن قط���ر وتركيا
ومؤسسات مالية ولوجستية دولية وشبكة إعالمية هائلة تمولها خزينة الدوحة
المالية وش���بكة بشرية تركية وخونة لبالدهم من كل الدول من مصر والبحرين
وإيران والس���عودية والدول الغربية والشرقية والهند والسند وكل بقعة يسكنها

Raja.marhoon
@gmail.com

التحدي ،ولهذا س���هلت هذه الدول آللتها اإلعالمية تلقف كذب وتزوير اإلخوان
بقضي���ة خاش���قجي كمحاولة لتحجيم المملكة ونس���وا أن حج���م المملكة بحجم

رجاء مرهون

التاريخ البشري ،سلمت المملكة وسلم أهلها.

“واسطة النواب” ...واجب أم “خدمة إنسانية”؟!

تنويرة:
» » لوال وجود األشرار ما عرفنا األخيار.

ش����د انتباه����ي اس����تطالع رأي موس����ع ،أعده صحافيان قب����ل أيام ف����ي الزميلة “أخبار
الخلي����ج” وتناول وعي الناخبي����ن في البحرين بحقوقهم وال����دور المفترض لمجلس
الن����واب ،وذل����ك قبيل االس����تحقاق االنتخاب����ي المرتقب ...انتهى التقرير  -الذي نش����ر
في مدرس����تي األم بعالم الصحافة – إلى أن  % 62.6من المس����تطلعة آراؤهم أكدوا
sm.adnan56@hotmail.com

أن إيجاد وظائف ألهالي دائرة النائب من الواجبات واألدوار التي عليه أن يؤديها.
وخلص الزميالن الفاضالن إلى أن هذه النتيجة تعكس عدم وعي الناخب البحريني
بالواجب����ات الدس����تورية األساس����ية الملق����اة على عات����ق النائب المتمثلة ف����ي اقتراح
وإقرار القوانين ،وكذلك مراقبة العمل الحكومي ،فإذا ما رغب في التحرك لتوظيف
ً
واجبا”.
شخص ما ،فإنه “يؤدي في هذه الحالة خدمة إنسانية ،ال

أنت؟!
متى
ُ
ستكونَ ...

أرى في التحقيق الصحافي المنشور الكثير من الحرفية والجهد والوقت ،والنتائج

د .زهرة حرم

يقول���ون إن اإلنس���ان يس���تخدم م���ا نس���بته  % 2 – 1م���ن عقله ،والباق���ي أدراج
خالية؛ فهل قمتم بحسبة رياضية لتتعرفوا على مساحة الهدر المُ ّ
عطلة ،والتي
ال يت���م ش���غلها؛ والمتروك���ة لأليام! هللا العالم ما إذا كان هذا اإلنس���ان س���يرتقي
به���ذه النس���بة أم س���يهبط به���ا؟! طبعً ���ا ه���ذه المس���احة أو النس���بة تمث���ل عملية
التفكير ،وكيف تدور أو تشتغل في العقل ،وبحسبة أخرى :إننا ال ُنفكر بما فيه
إضافيا أو ُدرجين؛ فنستكشف ما فيها من
الكفاية ،وال نبذل جهدا لنفتح ُدرْ ًجا
ً

فرص أو إمكانات أو قدرات!
والحقيق���ة أنن���ا اليوم نميل إلى إغ�ل�اق كل األدراج ُجملة وتفصيلاً  ،وكأننا نبذل
في عملية الفتح هذه جهو ًدا عقلية أو جس���دية جبارة؛ تجعل من هذه األدراج

“س��� ّ
ثقيلة على النفس والقلب واليد؛ ل ُن ِّ
جس���د بذلك المثل القائل ِ
ده واس���تريح”،
وه���ذا يعني أن نس���بة إش���غال العقل هنا تصل إلى صف���ر %؛ أي أننا أمام عملية
(قِ ْف) كاملة للعقل؛ ُتصدر األوامر بإلغاء التفكير!
لم���اذا هذا الكس���ل والتثبي���ط لعملية التفكير؛ ونحن أس���ياد الخل���ق في األرض؛
وت ّ
وتقيِّ مهاُ ،
قلبهاُ ،
كرمنا هللا بعقول ُتفكر ،وتزن األمور ،وتستوعبهاُ ،
وت ِّ
قومها...
وأكثر بكثير! لماذا حين أقف عند مسألة معينة ،أو قضية ما ،أو مشكلة؛ أسارع
بالبح���ث ع���ن حلوله���ا أو تفاصيله���ا أو قراراتها لدى اآلخري���ن ،وكأن ال عقل لي،

وال حيل���ة ،وال مَ زيّ ���ة؛ فأنتظ���ر تدبير ش���ؤون حياتي وخصوصيات���ي َ
وحركاتي
وسكناتي؛ ليديرها لي هؤالء ،وأنا أنفذ إمالءاتهم!
َ
ُ
توقفت قليال؛ ألفكر وأعجن المس���ائل،
أي���ن أن���ا من هذا كله ،أين ذات���ي! ماذا لو
وأطبخه���ا عل���ى ن���ار عقلي الهادئة الصافي���ة! ماذا لو فتحت ُد ً
رج���ا واحدا فقط؛
َ
ُ
سينقص من شأني لو استبدلت بأفكار
صح ،أو اقتراح! ما كان
بعض ُن
ليقدم لي
ٍ

أناي التي تعرف صالحها وطالحها ،ما تحب وما ال تش���تهي،
غيري؛ أفكاري أنا؛
َ
فستان على غير قياسي؛ فأندم مستقبال! ماذا لو؟
ثوب أو
بدلاً من انتظار
ٍ
ٍ

المشورة تأتي بعد التفكير ،واالستخارة بعد الحيرة ،وفي الحالتين؛ تأتيان بعد
دعي أح ٌ
تشغيل العقل وإعماله ،وشحذ همّ ته ،لذلك ال ي َّ
د أن في تفكير اآلخرين
َ
غ َلبة! هي غلبة فقط حين تضيف إليها مخرجات عقلك أنت ،ال أن تعتمد عليها
كأن ال عق���ل لك ،وكأن نصيبك من األدراج صفر  !%فما حاجتك للدماغ
تمامً ���ا؛
َّ
إن كان حظك منه الوزن دون القيمة؛ القيمة التي تالزم العقل؛ حين يفكر!
» »فَ ِّكر بنفسك ،وقلل مساحة الهدر ،واستفد من مخزون عقلك؛ ففيه ما

تحتاج وزيادة .أنت صاحب طاقة وقدرة وكفاءة ،قرارك في عقلك ،ال في عقول

اآلخرين!.

التي ش����ملت أكثر من  5آالف ش����خص تستحق دون شك التفكير والتأمل ،غير أنني
أختل����ف مع الزم��ل�اء في قراءة وتحليل األرق����ام واإلجابات .ال أعتق����د أن البحريني
ال����ذي خ����اض تجربة االنتخاب����ات والتصويت وعاش وقع الس����جاالت ف����ي المجالس
النيابية المتعاقبة يجهل حتى اللحظة األدوار الدس����تورية للس����ادة أعضاء مجلسي
الش����ورى والن����واب ،لكن الناس أصبحوا اليوم يتوقعون منه����م أداء “واجبات” أخرى
يفرضها الواقع وقبل بها المنتخبون أنفس����هم لتكون إحدى مس����ؤولياتهم وأدوارهم
الرئيسية.
ال يخف����ى عل����ى أحد يعيش عل����ى أرضنا م����دى تعاظم صعوبة الحص����ول على فرص
وظيفية – مهما أنكر المس����ؤولون والمعنيون ،-ويحتاج أي ش����خص اآلن لـ “التزكية”
و “الواسطة” ليتمكن من الحصول على عمل بعائد مادي ووضع وظيفي مقبول (مع
وجود اس����تثناءات محدودة) ،فالواقع المؤسف فرض نفسه على الخريجين الجدد،
فمن يحصل على الوظيفة “المحترمة” ليس األكثر كفاءة ،بل هو صاحب “الواسطة
األقوى” واألكثر نفوذا في المؤسسة التي يرغب باالنضمام إليها ،وبعض البحرينيين
ال يعرفون إال نائبهم.
» »هل أثر سعي المنتخبين في دفع المطالب الخدمية لألهالي على أداء

أدوارهم التشريعية والرقابية؟ أثر دون شك برأيي ،وأتذكر هنا دردشة مع نائب
أخبرني فيها توقفه عن معارضة القوانين التي يعلم أن هناك أغلبية كافية

لتمريرها ،فالجهات المهتمة بتمرير التشريع ستعرقل “طلبات دائرته”!.

“الغرفة” تشارك في

المنتدى العربي اإليطالي
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السنابس  -الغرفة:

يش����ارك رئي����س غرف����ة تج����ارة وصناعة

مشروعان للتكيف مع التغيرات المناخية

وزي��ر النف��ط يض��ع حج��ر األس��اس ل��ـ “األراض��ي الرطب��ة”

البحري����ن س����مير ن����اس ف����ي “منت����دى
األعم����ال العرب����ي اإليطال����ي الس����نوي
الثان����ي” ال����ذي س����يعقد في روم����ا يومي

أمل الحامد من الصخير | (تصوير :خليل إبراهيم)

 17و 18م����ن أكتوب����ر الج����اري ،بتنظي����م
م����ن الغرفة التجاري����ة العربية اإليطالية

وضع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة واألمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،بتريشا اسبنوزا مساء أمس حجر األساس

المش����تركة وبالتعاون م����ع اتحاد الغرف

لمشروعي األراضي الرطبة على مساحة تقدر بـ  110هكتارات بمنطقة الصخير ومحمية الحنينية بمساحة  500هكتار الواقعة جنوب البحرين.

العربي����ة ووزارة الش����ؤون الخارجي����ة
ووزارة التنمية االقتصادية في إيطاليا.

وق���ال وزي���ر النف���ط إن تدش���ين هذي���ن

وس����يتضمن المنت����دى عق����د  3جلس����ات

المشروعين الحيويين في مجال التكيف

عم����ل األول����ى ح����ول االبت����كار والتحول

م���ع التغي���رات المناخية وآثارها الس���لبية

الرقم����ي ،والثاني����ة ح����ول اللوجس����تية

على البحرين ،يأتيان إلبراز الدور الحيوي

والبن����ى التحتي����ة ،والثالث����ة ح����ول
الصناعات الغذائية “الزراعة المستدامة
واألمن الغذائي”.

الذي يلعبه القطاع النفطي في المساهمة

األربعاء

ف���ي الجه���ود الوطني���ة لمكافح���ة اآلث���ار
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السلبية لظاهرة تغير المناخ على المملكة،
كم���ا أنهم���ا يعكس���ان ال���دور ال���ذي يلعب���ه
القط���اع النفط���ي ف���ي تنظي���م االس���تفادة
من الموارد المتاحة بالقطاع والعمل على
استدامتها السيما المائية منها.
وأشاد الوزير بالدور الريادي التي تضطلعُ

لماذا التحكيم

التجاري ؟

ب���ه المملك���ة عل���ى المس���توى اإلقليم���ي
والدول���ي ،في التص���دي لظاهرة التغيرات
المناخي���ة التي ُتع ُّد موضوع الس���اعة في

عبدالقادر ورسمه

الوق���ت الحال���ي ،وال���ذي يس���تحوذ عل���ى
االهتم���ام األكبر في مناقش���ات الرؤس���اء

من أس���باب اللج���وء للتحكيم لفصل النزاع ،أنه يتم في س���رية تام���ة وبعي ًدا عن

وال���وزراء ف���ي المحاف���ل واالجتماع���ات

معرفة المتطفلين وغيرهم .فالسرية أمر مهم لعدم نشر تفاصيل الخالفات على
الم�ل�أ ،بل داخل قاعات محكمة اإلغ�ل�اق .ويصدر قرار التحكيم ،وليس هناك من
يعلم���ه إال األط���راف وفي هذا حفظ لس���رية األعمال وكيفي���ة إدارتها ،إال إذا رأت

الدولية.
وتعتبر األراضي الرطبة إضافة إلى كونها
إح���دى أه���م الوس���ائل الطبيعي���ة لمعالجة

األطراف غير ذلك.

المي���اه ،وأح���د أه���م الموائ���ل ذات النظ���م

وم���ن أس���باب اللج���وء للتحكيم ً
أيض���ا ،أن الكثير م���ن المنازع���ات اآلن ذات صفة
ً
“فني���ة” محض���ة .وهذا يش���مل مث�ل�ا ،منازع���ات التش���ييد الهندس���ية والمنازعات

اإليكولوجي���ة المائي���ة التي تهيئ أس���باب
الحي���اة لمجموع���ات متمي���زة م���ن النبات
َّ
مؤكدا
والحيوان ،الس���يما الطيور المائية،

المتعلق���ة بعل���وم التقني���ة والكمبيوت���ر ومنازع���ات البن���وك والحس���ابات والط���ب
والطي���ران واالتص���االت وغيره���ا .كل هذه المج���االت فنية وتتم فيه���ا معامالت

أهمي���ة األراض���ي الرطب���ة على المس���توى

يومي���ا وكذل���ك تح���دث المنازعات الفني���ة .إن التحكيم مؤهل للنظر في تس���وية

الدولي من النواحي البيئية والسياسية.

هذه المنازعات الفنية وذلك ألن “المحكم الفرد” أو “هيئة التحكيم” التي يختارها

وق���ال إن المش���روع سيس���اعد عل���ى

أط���راف الن���زاع ،تك���ون م���ن فنيي���ن متخصصي���ن في نف���س المجال س���واء أكان

تحس���ين ق���درة قط���اع المي���اه البحرين���ي

الهندس���ي أم المصرف���ي أم التقن���ي أم المحاس���بي أم غي���ره ،وبم���ا أنه���م من أهل

عل���ى التكي���ف م���ع تغير المن���اخ من خالل

االختص���اص والمهنة والدراية الفنية ،فإنه���م مؤهلون أكثر من غيرهم للنظر في
النزاع.

لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصل
إل���ى  29.2ملي���ون متر مكعب في الس���نة

إرادة األط���راف” ،وعب���ر ه���ذه اإلرادة ،يق���وم األط���راف باختيار “هيئ���ة التحكيم”

( 80أل���ف مت���ر مكع���ب في الي���وم) ،والحد

و”القان���ون الواج���ب التطبيق” و”م���كان التحكي���م” و”لغة التحكي���م” واإلجراءات
وال يجوز الطعن فيه إال في حاالت محددة.

الكرب���ون س���نويا بس���بب عملي���ات حق���ن

م���ن اس���تخراج المي���اه الجوفي���ة وتكميل
التغذي���ة الجوفية .كما أن تقنية األراضي
الرطب���ة توف���ر ح�ل�ا طبيعي���ا ومس���تداما

ال ب���د م���ن أن نش���ير إل���ى أن البحرين تهت���م بالتحكيم ويوجد بها مرك���ز التحكيم

للبيئ���ة وقط���اع النف���ط والغ���از ،والذي من

التج���اري ل���دول الخليج “دار الق���رار” ،وهناك غرف���ة البحرين لتس���وية المنازعات

خالله س���يعمل ه���ذا المش���روع على الحد

االقتصادية والمالية واالستثمارية ،ومركز تحكيم غرفة التجارة والصناعة وكل
ً
تحقيقا للعدالة.
هذا يوضح االهتمام الكامل بدعم التحكيم،

من إطالق  100ألف طن من ثاني أكس���يد

بس���بب اس���تنزاف الم���وارد المائي���ة خالل

مما تس���بب في زيادة الطل���ب على المياه
ف���ي جمي���ع القطاع���ات .وم���ن المُ َّ
رجح أن
ً
مجتمع���ة ،إل���ى
ت���ؤدي ه���ذه التهدي���دات،

له���ذا المش���روع تكمن في االس���تفادة من

تتع���رض لتهدي���دات خطي���رة؛ بس���بب

تقليل إمدادات المياه العذبة في البحرين

المي���اه المنتجة في الري ألغراض الزراعة

العدي���د م���ن تأثي���رات تغي���ر المن���اخ منه���ا

بكميات كبيرة.

والمناظ���ر الطبيعية بما فيها المس���طحات

ارتف���اع مس���توى س���طح البح���ر مم���ا أدى

من جانب آخر ،اس���تعرض الوزير مشروع
الحنيني���ة الواقع على مس���احة ُتق َّدر 500

الخض���راء وتبريد المنطق���ة المحيطة بها

المياه الجوفية ،وارتفاع درجات الحرارة

هكتار ،والذي س���تقوم الهيئة والش���ركات

وكثاف���ة أكب���ر لألمط���ار مم���ا يتس���بب في

المنضوي���ة تح���ت مظلته���ا كج���زء م���ن

وغيره���ا م���ن الحيوان���ات البري���ة ،وكذلك

انخف���اض مع���دالت إع���ادة تغذي���ة طبق���ة

مس���ؤوليتها االجتماعية للشركات بإعادة

جع���ل المنطق���ة جاذب���ة للس���ياحة البيئية

المياه الجوفية ،وارتفاع درجات الحرارة

تأهي���ل منطق���ة الحنيني���ة الت���ي تقلص���ت

والتربية البيئية.

المياه في اآلبار العميقة.
وأش���ار الوزير إل���ى أن المياه في البحرين

إل���ى تس���رب المي���اه المالحة إل���ى طبقات

القرن األخير .وقال إن االس���تفادة البيئية

وإنش���اء مواط���ن ذات قيم���ة مضاف���ة من
صنع اإلنس���ان للطيور المهاجرة والمُ قيمة

آبار تجريبية لحقل النفط الصخري

اس���تخدام تقني���ات مبتك���رة جدي���دة

وهناك أسباب عديدة أخرى تبرر اللجوء للتحكيم وجلها يدور حول أن “التحكيم

األخرى المكملة للس���ير في القضية .مع العلم ،أن التحكيم “نافذ” وقابل للتنفيذ،

وزير النفط يضع حجر األساس للمشروعين

» »كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في تصريح للصحافيين أن العمل جا ٍر على آبار تجريبية
لحقل النفط الصخري المكتشف حديثا ،كما تم فتح القنوات مع الشركات العالمية؛ لمعرفة مدى رغبتهم في
المشاركة في عقود امتياز مستقبال .وفي رده على سؤال عن توجه البحرين لتصدير الغاز إلى الخارج ،أجاب الوزير
بأنه ال يوجد توجه لذلك؛ ألن البحرين مستهلك كبير نسبيًا للغاز مقارنة بحجمها ،مشيرًا إلى أن المملكة تعتمد
على الغاز في الكثير من صناعاتها من األلمنيوم وإنتاج الكهرباء والمشاريع الصناعية ،ومنها مصنع تكرير النفط،
مؤكدا أن االستهالك المحلي هو الرئيس.
» »وتطرق الوزير إلى أن خط األنابيب البحريني السعودي تم االنتهاء منه ،وتم تشغيله ،كما تم إيقاف تشغيل خط
األنابيب القديم.

 % 70نسبة التقدم بمصهر الخط السادس

رئي��س مجل��س إدارة “ألب��ا” يجتم��ع بوف��د “بكت��ل”

عسكر  -ألبا:

ق���ال رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة ألمني���وم البحرين “ألبا” الش���يخ دعيج بن س���لمان آل خليفة “إن مش���روع خط الصهر الس���ادس
للتوس���عة في ألبا (مصهر الخط الس���ادس ومحطة الطاقة  )5يعج بمختلف األنش���طة واألعمال مع تقدمنا نحو هدفنا بإنتاج أول
معدن منصهر بتاريخ  1يناير .”2019

متوسطا الفائزين
ً
جناحي

جناحي يكرم الفائزين بـ“جائزة التقنية”

وأضاف الش���يخ دعي���ج “أننا متحمس���ون
جدا لما يش���هده المش���روع م���ن تقدم ،مما
س���يجعل ألبا أكبر مصه���ر لأللمنيوم حول

إب��راز المنتج��ات البحريني��ة ف��ي مج��ال المعلوم��ات

العالم عند اس���تكماله .وحت���ى اآلن ،بلغت
نس���بة التق���دم في مصهر الخط الس���ادس
أكث���ر م���ن  ،% 70ف���ي حي���ن بلغت نس���بة

المنامة  -تمكين:

اإلنجاز في محط���ة الطاقة  5أكثر من 72
 ،%وفي نظام التوزيع الكهربائي أكثر من
.”% 94
ج���اء ذل���ك ل���دى اجتم���اع الش���يخ دعيج
م���ع وف���د مجموع���ة بكت���ل أم���س .وتألف

ك���رَّم الرئي���س التنفيذي لصندوق العم���ل “تمكين” إبراهيم جناحي ،المؤسس���ات الفائزة بجائزة

للس���وق ،وم���دى تنافس���يتها ف���ي األس���واق

البحرين لشركات التقنية ،وذلك خالل حفل أقيم على هامش أعمال الجناح الوطني البحريني

اإلقليمي���ة والدولي���ة ،واس���تخدام أفض���ل

حالي���ا بمش���اركة  40مؤسس���ة بحرينية  20ش���ركة ناش���ئة من
ف���ي جايتك���س المق���ام ف���ي دبي
ًّ

الممارس���ات الدولي���ة ،وم���دى فاعلي���ة الخط���ة

العالمين في مجال التقنية وبدعم من “تمكين” للعام الحادي عشر على التوالي.

وف���د بكتل م���ن كل من الرئي���س التنفيذي
للعملي���ات جاك فتش���ر ،والرئيس اإلقليمي
ف���ي أوروب���ا والش���رق األوس���ط س���توارت
جون���ز ،ومدي���ر مش���روع خ���ط الصه���ر

أثناء جولة تفقدية بالمشروع

السادس دينيس جاريتي.

التس���ويقية .وأع���رب ع���ن ارتياح���ه للتط���ور

وأقي���م حفل اإلعالن عن نتائج الجائزة وس���ط

ش���ركات التقني���ة البحريني���ة عل���ى تطوي���ر م���ا

حض���ور بحريني وخليج���ي وعالمي من صناع

تقدم���ه م���ن حل���ول ومنتجات وخدم���ات وفقا

القرار في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.

للمعايير العالمية ،ومن بينها اإلبداع واالبتكار،

وأك���د جناحي أهمية هذه الجائ���زة في تحفيز

وتلبي���ة الحاج���ات التجاري���ة واالجتماعي���ة

الذي ش���هدته جائزة البحرين لشركات التقنية
ف���ي عامها الثان���ي على التوال���ي ،وتنامي عدد
طلبات المش���اركة فيها ،وزيادة فئاتها لتش���مل
شركات بحرينية وخليجية وعالمية.

“الصداقة العربية” :عدنا والعود أحمد
المنامة  -بحرين هوليديز:

أعرب الرئيس التنفيذي لش���ركة بحري���ن هوليديز ،محمود الكاظم ،عن بالغ

فريق الرحلة
روج للسياحة
ّ
في البحرين
يوما
خالل ً 65

س���عادته واعتزازه بفري���ق رحلة الصداقة العربية ال���ذي أنهى رحلة عودته
الهادف���ة إل���ى التروي���ج الس���ياحي للمملك���ة من خالل الس���فر بالس���يارة إلى
أوروبا.
وقال الكاظم” خالل  65يومً ا حققت

ً
ً
وتمي���زا في
نجاح���ا
رحل���ة الصداق���ة
أسلوب الترويج السياحي الحديث،

الترويجي���ة للمملك���ة إليمانن���ا الكبير
بأن بلدنا يمتلك المقومات السياحية
الجاذب���ة للس���ياح فض�ل�اً ع���ن أن

وذلك أن أعض���اء الرحلة يتواصلون

اس���تراتيجية ش���ركتنا ّ
تتج���ه نح���و

مباش���رة بالس���ائحين ف���ي الم���دن

تنش���يط الس���ياحة الواردة من خالل

والس���احات والمواق���ع الس���ياحية

توفي���ر خدمات ومنتجات س���ياحية

ويقدمون لهم المعلومات والكتيبات

مس���تحدثة ف���ي القط���اع الس���ياحي

الس���ياحية ع���ن البحري���ن فض�ل�ا عن

المحلي”.

إقامته���م لع���دة فعالي���ات ف���ي بعض

وتك���ون فري���ق الرحل���ة م���ن :الرحالة

الفريق طوال طريق���ه ،وفي المواقع

فريق رحلة “الصداقة العربية”

الس���ياحية واألثري���ة الت���ي توق���ف

ونش���ط أعضاء الرحل���ة طوال خطها

ومقوماته���ا الس���ياحية وتاريخه���ا

اليوناني���ة الت���ي تش���تهر بأش���جار

الممتد على مس���افة تص���ل ألكثر من

العريق.

وانته���اء ب���دول البلق���ان
ً
الماس���تيكا

وأض���اف “نحن في بحري���ن هوليديز

هوليدي���ز”

وكري���م

ثالثة عش���ر ألف كيلو متر في توزيع
الكت���ب والمطبوع���ات الس���ياحية

ندع���م ه���ذا الن���وع م���ن المش���اريع

وانطلق���ت الرحل���ة م���ن البحرين إلى
المملك���ة العربي���ة الس���عودية ،وصوالً

بلغاري���ا وروماني���ا وصربي���ا ودول���ة

المدح���وب والمصور حي���در رفيعي.

المجر.

والترويجي���ة الت���ي تع���رف بالبحرين

إل���ى تركي���ا ،ث���م جزي���رة هي���وس

من جانبه ،قال الرحالة مش���يمع“ :إن

المدن المكتظة بالزوار”.

علي مش���يمع ،وعضو شركة “بحرين
ط���ه

عل���وي،

عنده���ا واصل نش���اطه ف���ي التعريف
بالبحري���ن بوصفه���ا بل��� ً
س���ياحيا
دا
ًّ
جمي�ل�اً اش���تهر باللؤل���ؤ من���ذ الق���دم”،
مقدمً ���ا ش���كره للجه���ات الداعم���ة
للرحلة.

البحرين تحقق أعلى “تقدير” في الشفافية

تنبيه إلظهار لوحات السيارات أمام الصرافات
علي الفردان

المنامة  -وزارة المالية:

حصل���ت البحرين على أعلى “تقدير

وصرح���ت الوكيل المس���اعد لتنمية

المملكة من تحسين نتيجة تقييمها

طل���ب مصرف البحري���ن المركزي من

األموال والزبائن داخل س���ياراتهم لم

وتتناول اإلرش���ادات الس���ابقة للبنوك

ع���ام” يمك���ن الحص���ول علي���ه ف���ي

وسياس���ة اإليرادات العام���ة بوزارة

الذي حصلت عليه عام  ،2013الذي

البن���وك العاملة ف���ي البحرين التحقق

يت���م تثبي���ت كامي���رات خارجي���ة بها

م���ن التزامه���ا باالش���تراطات األمنية

بحي���ث يتم تس���جيل لوحة الس���يارة

ب���أن تكون هن���اك إض���اءة كافية لكي

مجال الشفافية وتبادل المعلومات

المالية ،رنا فقيه���ي ،أن هذا اإلنجاز

كان بتقدير (متوافق إلى حد كبير).

في المس���ائل الضريبية ،وهو تقدير

الذي حققته البحرين كأول دولة في

فيما يتعل���ق بالصرافات اآللية خارج

ورقمه���ا ف���ي الفت���رات المس���ائية

البن���وك الت���ي يتم من خاللها س���حب
األم���وال م���ن الس���يارات والمركبات.

ونبه المصرف البنوك قبل
والنهاريةّ .
فترة ،بأن عدم إظهار لوحات سيارات

وبحس���ب مص���ادر مصرفي���ة ،ف���إن

الزبائ���ن الذي���ن يقومون الس���حوبات

المصرف المركزي كان قد أش���ار على

المالية من الصرافات اآللية يتعارض

البنوك إلى أن بعض الصرافات اآللية

وااللتزام���ات المفروض���ة فيما يتعلق

الخارجية التي يتم من خاللها سحب

بالصراف���ات المخصص���ة للس���يارات.

تتمك���ن الدوائ���ر التلفزيوني���ة م���ن
التصوير.
» »وتأتي هذه التوجيهات من ناحية
التأكد من االحترازات األمنية

في حال ما حدثت أي مشكالت
ال تسترعي الرجوع
مستقب ً

لتسجيالت الفيديو.

» »أكدت أن هذه الخطوة تأتي

(متوافق).

المنطق���ة ،يعزز مكانتها كمركز مالي

وذلك إث���ر اعتماد المنت���دى العالمي

متق���دم ويعك���س تقدي���ر المجتم���ع

للش���فافية وتب���ادل المعلوم���ات في

الدولي لجهودها الحثيثة في تبني

للقطاع المالي والمصرفي في

المس���ائل الضريبي���ة تقري���ر تقيي���م
الجولة الثاني���ة للمملكة فيما يتعلق

دولي���ا
المعايي���ر المتواف���ق عليه���ا
ًّ

المملكة وشهادة بمدى حرفية

وتطبي���ق أفض���ل الممارس���ات ف���ي

اإلجراءات المتبعة فيه ،األمر

بمعيار تب���ادل المعلومات الضريبية

مجال الشفافية وتبادل المعلومات

الذي سينعكس إيجابًا على

عند الطلب.

الضريبي���ة ،وكنتيج���ة لذلك تمكنت

المواطن في كافة تعامالته مع
هذا القطاع.

بمثابة رسالة ثقة وتقدير
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األربعاء

طرح مناقصة “جسر الملك حمد” خالل  6أشهر
ت��ق��ي��ي��م ال����ع����روض ال��م��ق��دم��ة ق��ب��ل ال��ت��رس��ي��ة ب��ال��ن��ص��ف األول 2019
زينب العكري من الماحوز
ق���ال وزي���ر المواص�ل�ات واالتص���االت ،كمال

االستش���ارية لمش���روع جس���ر المل���ك حم���د

نح���و  65ملي���ون دينار في الس���نوات المقبلة

أحم���د ،إن معرض البحرين للطيران قد حقق

الجديد الذي س���يربط المملكتين ،مشيرًا إلى

ليش���كل القط���اع نح���و  % 5.8م���ن إجمال���ي

نس���بة نم���و بلغ���ت  % 70في عدد الش���ركات

أن فت���رة ط���رح المناقص���ة والتعيي���ن س���تتم

النات���ج المحلي ،الفتًا إل���ى أن القطاع يوظف

المش���اركة في نس���خة الع���ام  ،2018مبينًا أنه

خ�ل�ال  6أش���هر ،فيم���ا س���يتم بعده���ا تقيي���م

نحو  % 3.5من إجمالي العمالة في البحرين.

تم بيع مس���احات المعرض بالكامل وتش���ارك

الع���روض المقدم���ة ودراس���تها قب���ل مرحل���ة

فيه  11ش���ركة من أكبر شركات الطيران في

المفاضل���ة والترس���ية خ�ل�ال النص���ف األول

عل���ى صعي���د آخ���ر ،ق���ال الوزي���ر إن مش���روع

العالم.
وأض���اف أن المع���رض حق���ق إقب���االً كبي���رًا

 .2019وف���ي س���ياق آخ���ر ،ق���ال إن مش���روع
مط���ار البحري���ن الجديد س���يكون جاه ًزا في

ف���ي دورات���ه الس���ابقة وأصب���ح مح���ط أنظار

س���بتمبر  ،2019وسيرفع الطاقة االستيعابية

قطاع الطي���ران في العالم واس���تقطب كبرى

إلى  14مليون مس���افر بكلفة  1.1مليار دوالر

الش���ركات العالمي���ة ذات الصل���ة بصناع���ة

وس���تلبي االحتياجات المس���تقبلية للبحرين

“مت���رو البحري���ن” س���يغير نم���ط الحي���اة ف���ي
البحرين عبر إيجاد وس���ائل نقل جديدة منها
مش���روع النق���ل الع���ام ومش���روع القط���ارات
الخفيفة.
» »أوضح أن المملكة أنفقت نحو 1.5
مليار دينار على توسعة الشوارع

الطي���ران حي���ث أب���رز اس���م البحري���ن عل���ى

إلى  20عامً ا.

الس���احة الدولي���ة كموط���ن لصناع���ة معارض

وأوض���ح الوزي���ر أن القط���اع يعتب���ر ثال���ث

الطيران”.

القطاعات التي تدر إيرادات لميزانية الدولة

البحرين تعاني من االزدحام

وأكد الوزير ،في فعالية اس���تضافتها جمعية

حالي���ا لنح���و
بع���د النف���ط والجم���ارك تص���ل
ًّ

المروري ،مؤكدً ا أن البحرين بحاجة

 55ملي���ون دين���ار ،متوقعً ���ا أن ترتف���ع نس���بة
مس���اهمة القطاع مس���تقبالً بنسبة  % 18إلى

إلى القطارات الخفيفة لحل مشكلة
االزدحام المروري ولخدمة االقتصاد

س���يدات األعم���ال البحريني���ة ،أن البحري���ن
والس���عودية اتفقت���ا عل���ى تحدي���د الش���ركة

والجسور كحل جزئي إذ ال زالت

والقطاع التجاري.

الوزير كمال في ضيافة جمعية سيدات األعمال البحرينية (تصوير :رسول الحجيري)

اقتراح :فحص العقارات بعد  10سنوات

“المهندسين” :خطة مشاريع تطويرية

أي�����وب :ال��ف��ك��رة ت���ع���زّز ال��ث��ق��ة ب��ال��س��وق وت��ط��م��ئ��ن المستثمرين
المحرر االقتصادي

اقترح عضو مجلس إدارة شركة “أمفا القابضة”

صباغتها ،إالّ أن الفحص الهندس���ي والمهني لها

العق���اري ويجذب المزيد من االس���تثمارات في

فنية
محمد رجب أيّوب تشكيل لجنة هندسية ّ

ّ
سيسهل
قد يكشف عن عيوب كبيرة ،األمر الذي

هذا المجال .كما أش���ار إلى أن تطبيق مثل هذا

على الجهات المعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المقترح من ش���أنه الح ّد م���ن القضايا المرفوعة

وأض���اف “م���ن جه���ة أخ���رى ،تش���هد الت���داوالت

في المحاكم في هذا الش���أن ،حيث إن المحاكم

تابعة ل���وزارة األش���غال والبلدي���ات والتخطيط

العمران���ي أو مؤسس���ة التنظيم العقاري تضطلع
بمهم���ة فحص العق���ارات والمباني بعد مرور 10

العقاري���ة أحيا ًنا عمليات تنطوي على مغالطات

مليئة بشكاوى على خلفية بيع وشراء عقارات
ّ
تتوف���ر فيها المعايي���ر والمواصفات المعتمدة
ال

مخفي���ة ،األم���ر ال���ذي يؤث���ر س���ل ًبا عل���ى حرك���ة

أو المتف���ق عليه���ا ف���ي عملي���ة البي���ع ،ف���ي حين
ّ
س���توفر الكثير من العن���اء في هذا
أن الش���هادة

س���نوات على إنش���ائها ،وإصدار ش���هادة فحص

بعيوب هندس���ية
م���ن خالل بيع عقارات قديمة
ٍ

البناء ومواصفاته ودرجة تطابقها مع الشروط
والمعايير الهندس���ية المعتم���دةّ .
وأكد أيوب أن

التداول العقاري”.

وتاب���ع “في حال تنفيذ المقت���رح ،فإن كل مبنى

تنفيذ مثل هذا المقترح الجديد من شأنه تعزيز

س���يكون لدي���ه ش���هادة فح���ص فنّ���ي معتم���دة

ل���كل مبن���ى تكون قابل���ة للتجديد بحس���ب قوّ ة

محمد أيوب

الجانب.
ف���ي ذات الوق���ت ،ن���وّ ه إل���ى أن تنفي���ذ المقترح

الس���وق العقارية وطمأنة المستثمرين وبالتالي

م���ن جه���ة رس���مية مهني���ة ،ممّ ���ا س���يخلق ل���دى

هندس���ية صارم���ة معلن���ة ،وسيش���مل الفح���ص

من ش���أنه تجنيب المملكة المزيد من الحوادث

تس���هيل الت���داول العق���اري وتقلي���ل الخالف���ات

المس���تثمرين االطمئن���ان والثق���ة ،األم���ر ال���ذي

أنظم���ة الس�ل�امة والكهرباء واش���تراطات إدارة

والشكاوى في هذا المجال.

س���ينعكس إيجابًا على حركة التداول العقاري،

الدف���اع المدن���ي ،كم���ا س���يكون للجن���ة قاع���دة

المأس���اوية التي تتس��� ّبب فيها األبني���ة القديمة

ون���وّ ه إل���ى أن الكثي���ر م���ن المبان���ي القديمة قد

وعلى عمليات البيع والشراء”.
ّ
الفنية التي ستضطلع بالفحص
وأكد أن اللجنة
ّ

معلوماتي���ة إلكتروني���ة متاح���ة للمتداولي���ن

جيدة بس���بب عمليات
تب���دو في ظاهرها بحالة ّ

الصيان���ة الش���كلية وتغليفه���ا باأللمني���وم أو

فنية دقيق���ة ومعايير
س���يكون لديها مح��� ّددات ّ

والمش���ترين ،األم���ر الذي من ش���أنه أن يع ّزز من

الس���وق العقارية في المملكة ويزيد من الحراك

واآليل���ة للس���قوط ،حي���ث إن الفح���ص ال���دوري
للمبان���ي من ش���أنه توفير آلي���ة دقيقة ّ
تمكن من
ّ
المبك���ر للمباني اآليلة للس���قوط واتخاذ
الرص���د

اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد.

تكريم الوزير خلف على هامش االحتفال
الجفير – المهندسين البحرينية:

قال رئي���س جمعي���ة المهندس���ين البحرينية،
ضياء توفيق���ي ،إن هناك مش���اريع تطويرية
أطلقته���ا الجمعية بالتزامن مع احتفالها بيوم
المهن���دس البحرين���ي ،أم���س األول ،تتضم���ن
برامج متميزة منها :مشروع برنامج توظيف
وتدري���ب المهندس���ين البحرينيي���ن حديث���ي
التخرج الذي سيكون بدعم من “تمكين”.
وهنأ توفيقي جميع المهندسين والمهندسات
بي���وم المهن���دس البحرين���ي ،وق��� ّدم التهنئ���ة
كذل���ك باألصال���ة ع���ن نفس���ه وبالنياب���ة ع���ن
أعض���اء ومنتس���بي الجمعي���ة إل���ى وزي���ر
األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العمران���ي ،عص���ام ب���ن خلف ،بمناس���بة منحه

عضوي���ة الزمال���ة م���ن معه���د المهندس���ين
متمنيا ل���ه دوام النجاح
المدني���ن البريطاني،
ًّ

والسداد.

» »وقعت الجمعية عددً ا من االتفاقيات
مع شركات بحرينية بهدف تطوير

العمل في الجمعية تشمل كافة

األصعدة ،كما وانتهز توفيقي الفرصة

لتكريم عدد من طلبة الهندسة

المتفوقين الذين تعدت معدالتهم

التراكمية  3من  4بجامعة البحرين
والمدرجين ضمن برنامج الجمعية

للمنح الدراسية.

“البحرين والكويت” و“ديار المحرق” :شراكة استراتيجية
المنامة  -بنك البحرين والكويت:

ّ
وق���ع بن���ك البحرين والكوي���ت ،مذكرة
تفاه���م مع “دي���ار المح���رق” ،بم���ا ّ
يمهد

التس���هيالت العقاري���ة للزبائ���ن م���ن

ً
وانطالقا
واألجان���ب عل���ى حد س���واء.

جميع الجنس���يات والمقيمين في دول

الطري���ق لش���راكة اس���تراتيجية يق���وم

مجل���س التع���اون الخليج���ي الراغبين

من مس���اعي الشركة المستمرة لتقديم

بموجبه���ا بن���ك البحري���ن والكوي���ت

ف���ي امت�ل�اك وحداته���م الخاص���ة ف���ي

بتوفي���ر خدمة التمويل العقاري لزبائن

مش���روع “الب���ارح” م���ن خ�ل�ال أس���عار

التس���هيالت الالزمة الستمالك الفلل أو
القس���ائم المتوفرة بالمشروع ،يسعدنا
توقيع مذكرة التفاهم مع بنك البحرين

مشروع “البارح”.

فائ���دة تنافس���ية ،وش���روط تموي���ل

وق���ال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين

متميزة يقدمها البنك”.

والكويت ،رياض ساتر “في ظل جهودنا

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لديار

المس���تمرة لتزوي���د عمالئن���ا بأفض���ل

المحرق ،ماهر الشاعر “يعد البارح أحد

الخدم���ات ،فإنن���ا س���عداء باإلع�ل�ان

أه���م مش���اريع ديار المح���رق ،حيث تم

عن ه���ذه الش���راكة االس���تراتيجية مع
“دي���ار المح���رق” ،وهي ش���ركة عقارية

راقيا في
تصميم���ه ليحتضن مجتمعً ���ا
ً
الجان���ب الغربي م���ن المدين���ة بإطاللة

حتى  940مترا مربع في فلل

تتمت���ع بس���معة مرموق���ة تعم���ل عل���ى

عل���ى البحر والقن���اة المائية الرئيس���ية

“البحر  ”1و ”البحر  .”2ومن جانب

تطوي���ر مدينة نموذجي���ة متكاملة في

له���ا .ويعك���س المش���روع حرصن���ا ف���ي

آخر ،تتراوح مساحة قسائم فلل

المملك���ة وتوفر حلول س���كنية حديثة

ش���ركة ديار المحرق على توفير فرص

“دارين” و ”سهيل” بين 460

يمك���ن لعمالئن���ا االس���تفادة منه���ا .ف���ي

س���كنية متنوع���ة بنظ���ام التمل���ك الحر

مربعا .وتم تزويد
ً
و 640مترًا

المقابل ،يوفر بن���ك البحرين والكويت

للمواطني���ن البحرينيي���ن والخليجيين

جميع فلل البارح بأحدث أنظمة
وتقنيات البيوت الذكية.

والكوي���ت لتوفي���ر خدم���ات التموي���ل
العقاري للراغبين بالتملك”.
» »تمتاز الفلل السكنية بمشروع
البارح بمساحات مالئمة جدًّ ا،

تتراوح قسائم الفلل من 800

أثناء توقيع مذكرة التفاهم
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التاريخ 10/10/2018:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم CR2018-144355
تسجيل اسم تجاري

القيد - 108098-01 :تاريخ15/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018

تقدم الينا الس���يد المعلن بطلب اسم تجاري فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني
التق���دم ال���ى االدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر االع���الن مرفقا به ما
يعزز اعتراضه
اسم التاجر :عبد النبي عبد هللا علي خاتم
االسم التجاري الحالي :مصنع االبرار لاللمنيوم
االسم التجاري الجديد  :االبرار لاللمنيوم
النشاط :صنع المنتجات المعدنية إلنشائية  – -ورشة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها مالك ش���ركة كاميرون للعقارات ش.ش.و لمالكتها السيدة
 /فيجاياليكش���مي كارومالي���ل س���ارادا المس���جلة بموج���ب القيد رقم
 108098طالب ًا تحويل الش���كل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره  2000دينار ،بين كل من:
VIJAYALEKSHMI KARUMALIL SARADA -1
KARISHNA KUMAR VARIKKARA -2
 -3سارادا باي اسواري اما

التاريخ15/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-80353لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
ليتوال دور للمواد اإلنشائية والديكور ش.ش.و
لصاحبها محمد عقيل محمد شركه الشخص الواحد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

قيد رقم

محل

8-11866

1088و

بناية
-

طريق

مجمع

106

1012

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /
محمد حميده محمد جاب هللا جمعه باعتباره المصفي القانوني لشركة ليتوال دور
للمواد االنش���ائية والديكور ش.ش.و لصاحبها محمد عقيل محمد ش���ركه الشخص
الواحد ،المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد رقم  ،1-98660طالبا إشهار
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

اعالن رقم ( )136108لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

كرييتف تارجت االنشائية والعقارية تضامن
والصحابها عبدالنبي عبدهللا وشريكته

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
الس���يدة  /ام���ل عبدالرس���ول حبيب حس���ن حس���ين باعتبارها المصف���ي القانوني

لشركة كرييتف تارجت االنشائية والعقارية تضامن الصحابها عبدالنبي عبدهللا
وش���ريكته ،والمس���جلة كش���ركة تضامن بحريني���ة بموجب القيد رق���م ،102519
طالبي���ن إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من
السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم  21لسنة .2001

التاريخ15/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد - 116432 :تاريخ15/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-146771لسنة 2018

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحةمؤسسة
مؤسس���ة ازال الدوات الزين���ه الس���يارات لمالكتها ظبي���ه صالح ناصر
الخ���اوي والمس���جلة بموجب القيد رق���م  49950بطلب تحويل الفرع
رق���م  3المس���مى (ظبية صال���ح ناصر الخ���اوي) إلى تضامن برأس���مال
وقدره  1000ألف دينار بحريني وذلك بإدخال كل من:
 -1خالد علي محمد الخاوي
 -2محمد احمد محمد القاضي
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه الى االدارة المذكورة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر ي،ما من تاريخ نشر االعالن.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد
تقدم إليها مكتب عبدالعال الخليج للتدقيق نيابة عن الس���ادة اصحاب
ش���ركة ليفانت للتدريب والتطوير ذ.م.م ،والمس���جلة بموجب القيد رقم
 ،116432طالبين تغيير االسم التجاري
من :شركة ليفانت للتدريب والتطوير ذ.م.م
إلى :شركة الفانت للخدمات االدارية والتريب والتطوير ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-136108لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
اسبانا ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم
إليه���ا الس���يدة  /معصومه ج���واد ابراهيم ناصر عبود الصف���ار باعتبارها
المصفي���ة القانوني���ة لش���ركة اس���بانا ألنش���طة خدم���ات الدع���م األخ���رى
لألعم���ال ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودةبموج���ب
القيد رقم  ،101904طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري ،وذل���ك وفقا ألح���كام قانون
الش���ركات التجاري���ة الص���ادر بالمرس���وم بقان���ون رقم  21لس���نة .2001

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ليفانت للتدريب والتطوير ذ.م.م

إعالن بحل وتصفية
شركة السوسنة السوداء تضامن
ألصحابها نادية جمعة عباس وشريكها
سجل تجاري رقم 115377
بناء على قرار الشركاء في شركة السوسنة السوداءتضامن ألصحابها نادية جمعه
عب���اس وش���ريكها بموجب القيد رق���م  ،115377بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين
السيدة /نادية جمعه عباس حسن عاشوري مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :السيدة /نادية جمعه عباس حسن عاشوري
رقم الموبايل)+973( 39206418 :
البريد االلكترونيFIRSTCLASS75015@HOTMAIL.COM :
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عـقـارات الـفـرصــة
[ ]1للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه  53.6مرت مربع يف الطابق  17مع اطاللة عىل
البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي مميزات املبنى :مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام
حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة
اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع
الفاتح سعر البيع  65الف دينار سعر االيجار الشهري  450دينار شامل الكهرباء واملاء
[ ]2للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل  4قطع املساحة 6601.2م سعر القدم  30دينار
(هايوي السعودية)
[ ]3للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من :غرف  6حاممات  8صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد 2كراج لسيارة
مساحة البناء  470مرت مساحة االرض 376مرت السعر  240الف دينار
[ ]4للبيع شقة يف أبراج (زوايا  )3تتكون من غرفة ،صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري
[ ]5للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة
[ ]6للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو يف سرتة املساحات 930.2م 902.3م سعر القدم  32دينار
[ ]7للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RAاملساحة 368.6م و377.4م
[ ]8للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل  620الف
[ ]9يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة
المساحة 380
مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع
ورش خدمية بعمق 13متر وعرض 5متر
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا
مساحة األرض 347م المبني جاهز يوجد
لفت في المبني المبلغ المطلوب 350
الف دينار قابل للتفاوض مدخول المبنى
المتوقع 2700دينار في الشهر

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

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

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

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com  33737677مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين
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أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن

ال��س��ع��ودي��ة :ن��ق��در أص���وات ال��ع��ق�لاء بقضية خاشقجي

سقوط طائرة تدريب عسكرية شمال

غربي البالد ،و”استشهاد طاقمها” ،وفق

ما أفادت وكالة األنباء السعودية “واس”،

الرياض ـ وكاالت:

أمس الثالثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول

أع���رب مجل���س ال���وزراء الس���عودي أمس الثالث���اء عن تقديره لجمي���ع الدول اإلس�ل�امية والعربية والصديق���ة والمنظمات والبرلمان���ات والهيئات العربي���ة والدولية،
وأصوات العقالء حول العالم ،الذين َّ
َّ
ورحب مجلس الوزراء
غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدال من التعجل والسعي الستغالل الشائعات واالتهامات.

في وزارة الدفاع السعودية قوله ،إن

الطائرة “سقطت في تمام الساعة 12

بإعالن رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين؛ للكشف عن مالبسات اختفاء

من ظهر اإلثنين في المنطقة الشمالية

المواطن السعودي ،جمال خاشقجي ،في مدينة إسطنبول.

الغربية” .وأوضح المصدر أن الطائرة هي
من “طراز هوك ،وسقطت أثناء طلعة

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك

تدريبية ،ونتج عن الحادث استشهاد

س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود ،جلسة

طاقمها الجوي”.

مجل����س ال����وزراء ،ف����ي قص����ر اليمام����ة

» »وأشار المصدر إلى “بدء

التحقيقات لمعرفة أسباب

الحادث”.

بومبيو يشكر خادم الحرمين

بمدينة الرياض.

األربعاء
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وف����ي وقت س����ابق م����ن أم����س الثالثاء
َّ
وج����ه وزي����ر الخارجي����ة األميرك����ي،
مايك بومبيو ،ش����كره لخ����ادم الحرمين
الش����ريفين ،عل����ى الت����زام الس����عودية
بتحقيق ش����فاف ف����ي قضية الصحافي
السعودي ،جمال خاشقجي.

الحوثي يفرض السالح على المعلمات
ق���ال وزي���ر اإلع�ل�ام اليمن���ي معم���ر

صنع���اء حض���ور وقف���ة احتجاجي���ة

اإلرياني إن ميليشيا الحوثي تفرض

مس���لحة أم���س الثالث���اء ،وحم���ل

عل���ى المعلم���ات في صنع���اء حضور

السالح.

وقف���ة احتجاجي���ة مس���لحة أم���س

» »وقال إن الميليشيا أعدت
برنامجا للوقفات االحتجاجية
المسلحة للعنصر النسائي في
باقي المديريات والمحافظات
الواقعة تحت سيطرتهم لمدة
شهر ،وخيرت المعلمات بين
المشاركة أو الفصل.

بين المشاركة أو الفصل.
وكت���ب اإلريان���ي عل���ى حس���ابه في
تويت���ر “الميليش���يا الحوثي���ة تفرض
عل���ى المعلمات ف���ي مديري���ة معين

في مكتب����ه بقصر اليمامة في الرياض،
ماي����ك بومبي����و ،وفق م����ا أوردت وكالة
األنباء السعودية (واس).

دبي ـ العربية نت:

الثالثاء ،وحمل السالح وتخييرهن

واس����تقبل الملك س����لمان بن عبدالعزيز

تمديد حالة الطوارئ في مصر  3أشهر
القاهرة ـ أ ف ب:

وأضاف����ت وكالة األنباء الس����عودية أنه
جرى خالل اللقاء ،استعراض العالقات
التاريخي����ة بي����ن البلدي����ن الصديقي����ن،
وبحث األوض����اع الراهنة في المنطقة،
والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.
وكان متح����دث باس����م مجل����س األم����ن
القوم����ي األميرك����ي ،ق����د ق����ال إن وزير
الخارجية مايك بومبيو س����يتوجه إلى
تركيا بعد زيارته الرياض.
وكان خادم الحرمين الش����ريفين الملك
س����لمان بن عبدالعزيز ،قد تلقى اتصاال
هاتفي����ا ،اإلثني����ن ،م����ن الرئي����س دونالد
ترام����ب ،رئي����س الوالي����ات المتح����دة
األميركية.
وج����رى

خ��ل�ال

االتص����ال

بح����ث

م��� ّدد الرئي���س المص���ري عبدالفت���اح
السيس���ي حال���ة الط���وارئ ف���ي الب�ل�اد

أن
ال���وزراء .قرر (رئي���س الجمهوري���ة) ّ
تعلن حال���ة الطوارئ ف���ي جميع أنحاء

لثالثة أش���هر جدي���دة؛ “نظ���را للظروف

البالد لمدة  3أشهر”.

األمني���ة الخطي���رة” ف���ي الب�ل�اد” ،وفق

البلدين.

» »“تتولى القوات المسلحة وهيئة
الشرطة اتخاذ ما يلزم من
إجراءات لمواجهة أخطار اإلرهاب
وتمويله ،وحفظ األمن بجميع
أنحاء البالد ،وحماية الممتلكات
العامة والخاصة ،وحفظ أرواح
المواطنين”.

وق����د أثن����ى الرئي����س األميرك����ي دونالد

م���ا أف���ادت الجري���دة الرس���مية أم���س
الثالث���اء .وجاء في ن���ص قرار الرئيس
المصري المنشور في الجريدة الرسمية
“نظ���را للظ���روف األمني���ة الخطي���رة
الت���ي تمر بها البالد وبع���د أخذ مجلس

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خالل لقاء مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في الرياض

مس����تجدات األح����داث ف����ي المنطق����ة،
واس����تعراض العالق����ات الثنائي����ة بي����ن

ترام����ب عل����ى س����ير التعاون الس����عودي
الترك����ي المش����ترك ف����ي التحقي����ق ف����ي
قضي����ة اختف����اء المواط����ن جم����ال
خاش����قجي ،وح����رص قي����ادة المملك����ة
على اس����تجالء كافة الحقائق المتعلقة
بذلك.

وكان ع����دد م����ن البل����دان العربي����ة

ترب����ط البلدي����ن ،ف����إن المجل����س يدع����و

وش����فافية في التحقيق المشترك حول

والخليجي����ة ،منه����ا مص����ر واإلم����ارات

لعدم الترويج للش����ائعات بحق اختفاء

قضية اختفاء جمال خاشقجي ،ومنح

والكويت والس����ودان وغيره����ا ،إضافة

المواطن الس����عودي ،جمال خاشقجي،

إلى الجامعة العربية ،ومنظمة التعاون

والت����ي تهدف للنيل من مكانة المملكة.

اإلس��ل�امي ،أك����دت وقوفها إل����ى جانب

كما دعا بيان المجلس إلى انتظار نتائج

المملك����ة ،ورفضه����ا ألي تلوي����ح باتخاذ

التحقيقات دون استباق األحكام.

إجراءات بحقها.

م����ن جانبه����ا ،اس����تنكرت موريتاني����ا ما

وأك����د بيان ص����ادر عن مجل����س النواب

تتعرض له المملك����ة العربية من “حملة

الليب����ي وقوف����ه م����ع الس����عودية ف����ي

االدع����اءات المغرض����ة” ،بخص����وص

مواجه����ة الحملة األخي����رة ،التي تهدف

قضية خاشقجي ،مؤك ّدة أنها “ال تخدم

لإلساءة للمملكة.

شفافية ومصداقية التحقيق الجاري”.

وأش����ار المجل����س ف����ي بيان����ه ،إل����ى أن����ه

ودع����ت وزارة الخارجية ف����ي بيان لها،

انطالق����ا م����ن العالق����ة األخوي����ة الت����ي

إل����ى “توفي����ر كل م����ا يل����زم م����ن مهني����ة

الوق����ت الكاف����ي لكش����ف الحقيقة ،بدل
التسرّ ع في الحكم وإطالق الشائعات”.
وانقطع����ت أخب����ار الكات����ب والصحافي
السعودي ،جمال خاشقجي ،في الثاني
م����ن الش����هر الج����اري ،بع����د خروجه من
القنصلية السعودية.
» »تتواصل التحقيقات في تركيا
لمعرفة مصير خاشقجي إلى
حدّ اليوم ،بمشاركة فريق تحقيق
سعودي وصل قبل أيام إلى
اسطنبول؛ للوقوف على مالبسات
الحادث.

ليبرمان يؤيد توجيه “ضربة قاسية” ضد حماس

إدان�����ة واس���ع���ة ل��م��ق��ت��رح أس��ت��رال��ي ل�لاع��ت��راف ب��ال��ق��دس ع��اص��م��ة إلس��رائ��ي��ل
عواصم ـ وكاالت :ش���دد وزير الدفاع اإلس���رائيلى افيغدور ليبرمان أمس الثالثاء على ضرورة توجيه “ضربة قاسية” لحركة حماس
في غزة ،معتبرا أنه ال يمكن السماح باستمرار االحتجاجات الفلسطينية وأعمال العنف على حدود قطاع غزة.

من مسيرات العودة في قطاع غزة (أ ف ب)

وأك���د ليبرمان أن القرار ف���ي هذا الصدد ال

م���ن جان���ب آخ���ر ،أث���ار رئي���س ال���وزراء

وح���ذرت أس���تراليا من المجازف���ة بزعزعة

يعود إلي���ه وإنما للمجل���س األمني الوزاري

األس���ترالي ،س���كوت موريس���ون ،أم���س

المصغ���ر ،داعي���ا ه���ذا المجلس إل���ى اتخاذ

الثالث���اء ،ضج���ة سياس���ية واس���عة ،بعدما

األمن.

قرارات صارمة.

ق���ال إن ب�ل�اده منفتح���ة عل���ى االعت���راف

وق���ال ليبرم���ان أثن���اء زيارت���ه قاع���دة ريم

بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،ونقل سفارتها

في غضون ذلك ،قال السفير المصري لدى
أس���تراليا ،محم���د خي���رت ،إن س���فراء 13
دول���ة عربية اجتمعوا ف���ي كانبيرا واتفقوا

العس���كرية قرب ح���دود إس���رائيل مع غزة

من تل أبيب إلى المدينة.

“ال يمك���ن أن يس���تمر الوض���ع كم���ا هو عليه

وبحس���ب ما نقلت رويترز ،فإنه من الوارد

اليوم .نحن غير مستعدين لقبول مسلسل

أن تؤث���ر ه���ذه الخط���وة األس���ترالية عل���ى

العنف األسبوعي”.

سياس���ة خارجي���ة متبع���ة ف���ي الب�ل�اد منذ

وش���دد ليبرمان على أن “إعادة الوضع إلى

عق���ود ،كم���ا أنه���ا س���تؤجج التوت���رات بين

م���ا قبل  29مارس ال تتم بتس���وية للوضع،

كانبيرا وبعض جيرانها اآلسيويين.

بل بضربة قاس���ية على حماس فقط” قائال

وأك���دت وزي���رة الخارجي���ة اإلندونيس���ية،

“ه���ذه النتيج���ة التي توصلت له���ا مع قادة

ريتن���و مارس���ودي ،دع���م إندونيس���يا لح���ل

فقط بين أستراليا والدول العربية

الجيش”.

الدولتي���ن ف���ي ص���راع الش���رق األوس���ط،

أيضا”.

عل���ى إرس���ال خط���اب لوزي���رة الخارجي���ة
االسترالية إلبداء قلقهم.
» »وأضاف“ :أي قرار مثل هذا قد يضر
بعملية السالم ،سيكون له كذلك

كعواقب سلبية على العالقات ليس
وإنما الكثير من الدول اإلسالمية

قطر  ..تراجع على “مؤشر السالم”

العراق ..الحشد يحتضن الدواعش

الجزائر ...نواب يغلقون البرلمان

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

واشنطن ـ أ ب:

الجزائر ـ أ ف ب:

أظهر مؤش���ر الس�ل�ام العالمي ،ال���ذي يصدره معه���د االقتصاد

بع���د نح���و عام م���ن إع�ل�ان الحكوم���ة العراقي���ة أن البلد بات

ق���ام نح���و  200نائب من المجلس الش���عبي الوطن���ي الجزائري

والس�ل�ام ،أن قط���ر ش���هدت انخفاض���ا قياس���يا؛ بس���بب ع���دم

خالي���ا م���ن “داعش” ،ح���ذر تقرير أميركي من عودة مس���لحي

أم���س الثالث���اء بإقف���ال ب���اب المجل���س لمن���ع رئيس���ه الس���عيد

التنظيم اإلرهابي ،لكن بطريقة غير متوقعة على اإلطالق.

بوحج���ة م���ن الدخ���ول مطالبين باس���تقالته ،بحس���ب مراس���ل

االس���تقرار السياس���ي ،وعالقاته���ا م���ع جيرانه���ا التي س���اءت
عق���ب المقاطعة السياس���ية واالقتصادي���ة لها من جانب الس���عودية واإلمارات
والبحرين ومصر ،على خلفية دعم الدوحة لإلرهاب.
وذكر تقرير المعه���د ،أمس الثالثاء ،أن

القياسي لقطر إلى عالقاتها السيئة مع

العالم أصبح أقل س�ل�اما ،خصوصا في

جيرانه���ا بس���بب إص���رار الدوح���ة على

منطقة الش���رق األوسط؛ بس���بب زيادة
اإلره���اب والص���راع الداخل���ي .فف���ي
العام الماضي وحده ،انخفض مستوى
السالم العالمي بنسبة .% 0.27
وعل���ى الرغم م���ن كون منطقة الش���رق
األوس���ط أقل مناطق العالم سالما منذ
الع���ام  ،2015فقد ش���هدت المنطقة إلى
جان���ب ش���مال إفريقي���ا تحس���نا طفيفا
للمرة الثالثة خالل  11عاما ،باس���تثناء
قط���ر التي ش���هدت أكب���ر انخفاض في
مؤشر السالم.
وأرج���ع التقري���ر س���بب االنخف���اض

دع���م الجماع���ات المتش���ددة .وكان���ت
السعودية واإلمارات والبحرين ومصر
قطع���ت عالقاته���ا م���ع قط���ر؛ لدعمه���ا
اإلره���اب ،والعب���ث بأم���ن واس���تقرار
الدول المجاورة.
» »ويعتمد مؤشر السالم العالمي،
الذي يصنف  163دولة وإقليما،

على  3محاور :األمن واألمن في

المجتمع ،والنزاع المحلي والدولي

المستمر فيها ،ومدى عسكرة
الدول.

فق���د نجحت ميليش���يات الحش���د الش���عبي

الطائفي���ة الت���ي تمتل���ك عالق���ات وثيق���ة

“فرنس برس”.

ف���ي اس���تقطاب عدد من مس���لحي التنظيم

بالجن���رال قاس���م س���ليماني قائ���د فيل���ق

وب���دأت األزم���ة في الغرفة األول���ى للبرلمان

وال ين���ص الدس���تور الجزائ���ري عل���ى آلي���ة

السابقين وضمهم إلى صفوفها ،بعد أن ظل

الق���دس التاب���ع للح���رس الث���وري اإليراني،

ف���ي  30س���بتمبر عندما قدم���ت خمس كتل

لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة

الطرف���ان يتحارب���ان لس���نوات ،ف���ي ظاهرة

عل���ى تأمين ع���دد من المناط���ق التي كانت

برلماني���ة للس���عيد بوحجة عريض���ة تدعوه

باستقالته ،والطريقة الوحيدة لتغييره هي

لالستقالة من منصبه ،بعدما انتخبه النواب

أما بالوفاة أو االستقالة الطوعية أو المرض

رئيسا في  2017لمدة خمس سنوات.

ال���ذي يمنع���ه م���ن ممارس���ة مهام���ه .وباتت

وندد النواب في العريضة بـ “س���وء تس���يير

األزمة في المجلس الحدث السياسي األبرز

ش���ؤون المجل���س ،مصاري���ف مبال���غ فيه���ا

في البالد في األسابيع الماضية.

وصرفه���ا على غي���ر وجه ح���ق ،والتوظيف

» »وصرح رئيس كتلة الحركة
الشعبية الجزائرية ( 13نائبا) ،أحد
أحزاب األغلبية البرلمانية ،الحاج
شيخ بربارة أن ما ال يقل عن 351
نائبا “وقعوا الئحة الحضور إلى
هذه الوقفة االحتجاجية السلمية،
معبرين عن رفضهم القاطع”
لدخول بوحجة إلى المجلس.

مستغربة رصدها موقع “فورين بوليسي”.
ومن ش���أن الخطوة الجديدة التي رصدت
ق���رب المناط���ق ذات الس���يطرة الكردي���ة،
أن توس���ع ميليش���يات الحش���د وجوده���ا
ف���ي المناط���ق الس���نية بمس���اعدة “قدام���ى
الدواع���ش” ،فيم���ا س���يتمكن األخيرون من

تح���ت س���يطرة “داع���ش” ،كما تش���كل قوة
سياس���ية كبي���رة ف���ي العراق ،حي���ث نجح
حلفاؤها ف���ي الظفر بعش���رات المقاعد في
البرلمان باالنتخابات األخيرة.
» »ومع مساعي الحشد الشعبي
لكسب تأييد أكبر في صفوف

إمكان دخول المجتمع العراقي مرة أخرى،

المناطق السنية ،فقد أحدثت

وكان���ت ميليش���يات الحش���د رأس الحرب���ة

 2014تغييرا جذريا في إستراتيجية

متهم���ة بارت���كاب العدي���د م���ن االنته���اكات

المسلحين السابقين في

وإيجاد مصدر دخل جديد ،حسب التقرير.

ميليشياته التي تأسست العام

ف���ي حرب الع���راق ضد “داع���ش” ،علما أنها

التجنيد وفتحت الباب أمام

بح���ق المدنيين .واآلن ،تعمل الميليش���يات

“داعش” ،العدو السابق.

المشبوه والعشوائي”.
وعل���ى رأس الكت���ل البرلماني���ة حزب���ا جبهة
التحرير الوطن���ي ( 161نائبا من اصل )462
ال���ذي ينتمي إليه بوحجة ويتزعمه الرئيس
عب���د العزي���ز بوتفليق���ة ،والتجم���ع الوطن���ي
الديمقراطي ( 100نائب) الذي يقوده رئيس
الوزراء أحمد أويحيى.

“فضائح تحرش” قد تطيح بمسؤول بريطاني

ب���ات مصير رئيس مجل���س العموم البريطاني جون بيرك���و على المحك؛ في ظل
االتهام���ات المتصاع���دة ضده بـ ”التس���تر” على قضايا التحرش الجنس���ي للنواب
داخل البرلمان ،األمر الذي دفع البعض إلى دعوته لالستقالة.
وس���يجتمع المجل���س ،االثني���ن المقب���ل ،في جلس���ة قد تكون حاس���مة بش���أن مصير
بيركو ،إذ س���يناقش نتائج تقرير لجنة عكفت خالل األش���هر الماضية على التحقيق

نستعرض أهم ما ينشر في

في اتهامات التحرش الجنسي داخل أروقة المجلس.

الصحف العربية العالمية.

ودع���ا كيفن بارون ،رئي���س لجنة المعايير في مجلس العموم ،بيركو إلى االس���تقالة

مقال اليوم من صحيفة:

من منصبه ،بعد أن خلص التقرير إلى أن “المزاعم” بشأن التحرش الجنسي من قبل
أعضاء البرلمان “تم التسامح معها وإخفاؤها”.
ووجد التقرير ،الذي أعدته لورا كوكس ( 66عاما) أنه سيكون من “الصعوبة البالغة”
بالنس���بة “ل�ل�إدارة العليا الحالية ف���ي مجلس النواب” ،بما في ذل���ك رئيس المجلس،
إحداث التغييرات المطلوبة.
وأض���اف التقري���ر أن بيركو غير قادر عل���ى التعامل مع ثقاف���ة “االحترام والخضوع
والقب���ول والصمت” بي���ن موظفي مجلس العموم ،وفق ما ذك���رت صحيفة “التايمز”
البريطانية ،أمس الثالثاء.
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األربعاء

واشنطن :نؤيد شعب إيران في التعبير عن مطالبه
االح����ت����ج����اج����ات ت���ص���ل م���ح���ط���ت���ي ال���م���ت���ق���اع���دي���ن وال����م����زارع����ي����ن
عواصم ـ وكاالت:

قال���ت المتحدث���ة باس���م الخارجية األميركي���ة هيذر نوريت إن بالدها تتاب���ع تقارير اإلضرابات في إي���ران .وأضافت نوريت في
تغري���دة عل���ى تويتر “نحن نؤيد حق الش���عب اإليراني في التعبير الس���لمي عن مطالبه المش���روعة”.وأردفت أن هذه اإلضرابات
لديها رسالة للنظام مفادها “توقف عن إهدار ثروة إيران في الخارج وابدأ في تلبية احتياجات شعبك”.
وتش���ير التقاري���ر والص���ور ال���واردة م���ن

ً
احتجاجا
تنس���يقيات نقاب���ات المعلمي���ن؛

وش���ارك ف���ي االحتج���اج ع���دد كبي���ر من

إي���ران إل���ى اس���تمرار إض���راب المعلمين،

على “الغالء والتضخم وانخفاض القدرة

المعلمي���ن المتقاعدي���ن الذي���ن يؤك���دون

للي���وم الثان���ي ،ف���ي عدد كبير م���ن المدن

الش���رائية للمعلمي���ن واس���تمرار اعتق���ال

أن رواتبه���م غي���ر كافي���ة ،إذ إنها ليس���ت

اإليرانية ،منها العاصمة طهران وأصفهان

نشطاء النقابات التعليمية”.

مثل روات���ب المعلمين الذين ما زالوا في

وشيراز واألحواز.

وتزامنً���ا م���ع ذل���ك ،ق���ام األم���ن اإليراني

الخدم���ة ،وليس مث���ل بقي���ة المتقاعدين

وبن���اء عل���ى الص���ور المنش���ورة عب���ر

باعتقال محمد رضا رمضان زاده ،رئيس

في الوزارات األخرى.

مواق���ع التواصل االجتماع���ي ،فقد امتنع

نقاب���ة خراس���ان الش���مالية ومدي���ر لجن���ة

المعلم���ون في م���دن مثل كرج وس���نندج

تنس���يقيات نقابات المعلمي���ن اإليرانيين

» »وتزامنا مع التجمع االحتجاجي

للمتقاعدين ،قام عدد من المزارعين

وكرمانش���اه وقش���م وأصفه���ان وباب���ل

في مدينة بجنورد.

وطه���ران ع���ن الذه���اب إل���ى صف���وف

إلى ذل���ك ،تجمع حش���د م���ن المتقاعدين

الدراسة لليوم الثاني ،مكتفين بالجلوس

اإليرانيي���ن أم���س الثالثاء ،أم���ام منظمة

وقفة احتجاجية قرب سد زايندرود،

في مكتب المدير أو غرفة االستراحة.

الميزاني���ة والتخطي���ط ،ف���ي العاصم���ة

على خلفية عدم توفير المياه

وب���دأ إضراب المعلمي���ن في مدن إيرانية

طه���ران ،احتجاج���ا عل���ى س���وء األحوال

الكافية للزراعة ،خصوصا أن كثيرًا

مختلفة ،منذ يوم األحد ،بدعوة من لجنة

المعيشية ،حسب ما نقلت وكالة “إيلنا”.

من المزارعين تركوا أراضيهم بعد
جفافها.

في محافظة أصفهان بتنظيم

تجمع لحشد من المتقاعدين اإليرانيين

حرب دعائية إيرانية ...وحديث عن تطوير “باليستي”

عقوبات أميركية
تستهدف
“الباسيج”

أم��ي��رك��ا :ب��رن��ام��ج ط��ه��ران ال��ص��اروخ��ي ي��زي��د ال��ت��وت��رات ف��ي اليمن وال��ع��راق وس��وري��ا

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

طهران ـ وكاالت:

فرض���ت وزارة الخزان���ة األميركية ،أمس،

في إطار حربها الدعائية المستمرة في المنطقة ،كشفت إيران ،أمس الثالثاء ،عن زيادة مدى أحد

عقوب���ات جدي���دة عل���ى إي���ران ،ش���ملت
منظمة “الباس���يج” وش���بكات تدعم بنيتها

صواريخها ،في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران ،على خلفية برنامج األخيرة

التحتية ،من بينها  5ش���ركات اس���تثمارات

الصاروخي.
وق���ال مس���ؤول رفي���ع ف���ي الجي���ش اإليراني ،إن

قص���ف أي مرك���ب أو س���فينة م���ن على بع���د 700

طهران زادت مدى صواريخها الباليس���تية أرض -

كيلومترا”.

و 3مصارف.
وق���ال مس���ؤولون ف���ي اإلدارة األميركية،
إن الباس���يج تش���ارك ف���ي عملي���ات العنف

بحر ،إلى  700كيلومترا ،في وقت لم يكشف عن

وف���ي ع���ام  ،2008عرضت إيران ص���اروخ أرض-

مدى صدقية تصريحاته بأي صورة تؤكد كالمه.

بحر ،قالت إن مداه يصل إلى  290كيلومترا.

وانس���حب الرئي���س األميركي دونال���د ترامب من

ول���م تتوق���ف إي���ران من���ذ زم���ن ع���ن ه���ذه

اتف���اق دول���ي بش���أن برنام���ج إي���ران الن���ووي في

االس���تعراضات الت���ي يراه���ا مراقب���ون “ظاه���رة

ماي���و الماض���ي ،قائال إن���ه “معيب” ،ألنه ال يش���مل

صوتية فقط”.

تقييد برنامج الصواريخ الباليس���تية اإليراني ،أو

وق���ال بري���ان ه���وك المبع���وث األميرك���ي الخاص

تغادر إيران يوميا ،وهذا يكشف عن نقاط

وق���ف دعمها ألط���راف في س���وريا واليمن ولبنان

بش���أن إي���ران ،ف���ي مؤتم���ر االثني���ن ،إن برنام���ج

الضعف في االقتصاد اإليراني،
ونقلت فرانس برس عن مسؤول أميركي

بالداخ���ل اإليران���ي وانته���اكات حق���وق
اإلنس���ان ،كتجنيد األطفال في القتال في
سوريا.
وكش���ف المص���در أن المزيد من الش���ركات

والعراق.

طهران للصواريخ الباليس���تية يزيد من التوترات

ونقلت وكالة فارس لألنباء عن أمير علي حاجي

في اليمن والعراق وسوريا.

زادة ،قائ���د القوات الجوفضائية بالحرس الثوري

قوله للصحأفيين“ :هذا جزء آخر مهم من

» »قال بريان “إذا لم نبذل المزيد لردع نشر
الصواريخ اإليرانية في الشرق األوسط ،فإننا
نراكم مخاطر الصراع في المنطقة”.

حملتنا لممارسة أقصى ضغوط اقتصادية

قوله“ :نجحنا في صنع صواريخ باليس���تية أرض
 -بحر ،ليس���ت صواري���خ كروز ،صواري���خ يمكنها

موسكو

أعمال إيران االستفزازية والدعائية في المنطقة تتصاعد

الرباط

أكبر انشقاق في

ضد النظام اإليراني ،والتي ستستمر حتى
يتوقف عن سلوكه اإلجرامي والشرير”.

أديس أبابا

المسيحية منذ ألف عام

 7قتلى و 86جريحا

بانحراف قطار

إنجاز غير مسبوق للمرأة

موسكو ـ رويترز:

الرباط ـ أ ف ب:

اديس ابابا ـ أ ف ب:

ق���ررت الكنيس���ة األرثوذكس���ية الروس���ية ،قط���ع كل العالق���ات م���ع بطريركي���ة

خل���ف ح���ادث خ���روج قط���ار عن س���كته أم���س الثالث���اء بالمغرب ع���ن مصرع 7

كش���ف رئيس ال���وزراء االثيوب���ي آبي أحمد أم���س الثالثاء عن تش���كيل حكومة

القس���طنطينية المس���كونية في إس���طنبول؛ احتجاجا عل���ى موافقتها على طلب

أش���خاص وجرح  ،86حاالت  7منهم خطرة ،وفق حصلية رس���مية أعلنها مدير

أوكرانيا إقامة كنيسة “مستقلة”.

المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع.

داخل الحكومة

ّ
مصغرة ،ش���غلت النس���اء نص���ف مقاعدها لمرة األولى في تاري���خ البالد ،على ما
قال مسؤول كبير.

وق���ال المطران إيالري���ون ،بعد اجتماع

ووصف���ت

األرثوذكس���ية

وأوضح الخليع لوس���ائل إعالم محلية

من مدين���ة الدار البيض���اء (غرب) نحو

وتش���غل النس���اء مناص���ب رئيس���ة في

اإلفريق���ي ال���ذي يبلغ عدد س���كانه أكثر

للمجلس الحاكم للكنيس���ة الروسية في

الروس���ية ذل���ك بأن���ه “أكبر انش���قاق في

ف���ي موقع الح���ادث أن المكت���ب “فتح

القنيطرة (غرب).

الحكوم���ة المؤلفة من  20وزيرا ،والتي

من  100مليون نسمة.

روسيا البيضاء ،إن المجمع المقدس لم

المسيحية منذ ألف عام” ،وفق ما نقلت

تحقيقا لتحديد أس���باب الحادث” الذي

وتداولت مواق���ع التواصل االجتماعي

تتضم���ن وزارة الس�ل�ام المس���تحدثة

كم���ا عين���ت رئي���س البرلم���ان مفري���ات

يترك أي خيار س���وى قطع العالقات مع

“رويت���رز” .وق���ال المط���ران إيالري���ون

وق���ع قرب بلدة بوقن���دال على بعد 20

فيديوه���ات وص���ورا تظه���ر العرب���ة

لإلش���راف عل���ى الش���رطة الفدرالي���ة

كامل كوزيرة للسالم ،وهي كانت أيضا

البطريركية في إس���طنبول مقر الزعيم

للصحافيي���ن ف���ي مينس���ك عاصم���ة

كيلومترا تقريبا شمال الرباط.

األمامي���ة للقط���ار وقد انقلب���ت بجانب

ووكاالت االس���تخبارات ،عل���ى م���ا

أول ام���رأة تتولى المنص���ب في تاريخ

الروح���ي العالم���ي لنح���و  300ملي���ون

روسيا البيضاء “جرى اتخاذ قرار لقطع

وكان���ت القن���اة الثاني���ة (عمومي���ة) ق���د

الس���كة ق���رب قنط���رة .وأف���اد ب�ل�اغ

أف���اد رئي���س أركان الجي���ش اإلثيوب���ي

البالد في أبريل الفائت.

مسيحي أرثوذكسي.

العالق���ات بالكام���ل” معلن���ا رد روس���يا

أش���ارت في وقت س���ابق ه���ذا الصباح

للدي���وان الملك���ي أم���س الثالث���اء أن

فيتس���ام اريغ���ا .وكت���ب اريغ���ا عل���ى

وكان���ت الحكوم���ة الماضي���ة تض���م 28

وكان���ت أوكرانيا حصلت في األس���بوع

بطريركية القسطنطينية المسكونية.

إل���ى أن “البح���ث ال ي���زال جاري���ا ع���ن

الملك محمد الس���ادس أصدر تعليماته

الماض���ي عل���ى موافقة من المس���كونية

وش���بهت

األرثوذكس���ية

ضحاي���ا آخري���ن” .وأفاد مص���ور وكالة

لوزي���ري الداخلي���ة والتجهي���ز والنق���ل،

أن “النس���اء س���يتولين حقائ���ب
تويت���ر ّ

وزيرا ،من بينهم  5سيدات فقط.

وزارية رئيس���ة بما فيها وزارات السالم

عل���ى إقام���ة كنيس���ة مس���تقلة ،فيم���ا

الروس���ية خط���وات أوكراني���ا؛ من أجل

فران���س ب���رس إل���ى أن ف���رق اإلنق���اذ

اللذين انتقال إل���ى مكان الحادث قصد

والتجارة والصناعة والدفاع”.

النس���اء ه���و األخي���ر ف���ي سلس���لة م���ن

وصفت���ه كييف بأنها خط���وة مهمة ضد

االس���تقالل باالنش���قاق العظي���م ال���ذي

شرعت في إخراج جثت الضحايا.

نق���ل الع�ل�اج المصابي���ن للمستش���فى

وس���تكون عائشة محمد هي أول امرأة

اإلصالح���ات الدرامية الت���ي طبقها آبي

التدخل الروسي في شؤونها.

حدث في .1054

وأوض���ح الخليع أن القط���ار كان قادما

العسكري بالرباط.

تش���غل منصب وزي���ر الدفاع ف���ي البلد

منذ توليه منصبه في أبريل.

الكنيس���ة

الكنيس���ة

ويع���د اإلع�ل�ان عن حكوم���ة نصفها من

16

األداء الرائع الذي قدمه

“الرهيب النجماوي” أمام

برشلونة اإلسباني يستحق
اإلشادة والثناء عليه؛ كونه

ظهور مشرِّف ليد النجمة

Sports

@albiladpress.com

استطاع أن يقدم نفسه بشكل

خسر أمام برشلونة اإلسباني ويالقي الحمامات التونسي اليوم

مثالي أمام أفضل وأقوى نجوم

لعبة كرة اليد وحامل لقب بطولة
العالم لألندية.

علي مجيد
ق��� ّدم فري���ق النجم���ة األول لكرة اليد مس���توً ى قويًّ ���ا في أولى مبارياته بمنافس���ات بطولة العالم لألندية أبطال القارات “س���وبر غلوب” رغم خس���ارته أمام نظيره
برشلونة اإلسباني “حامل اللقب” بفارق  9أهداف وبنتيجة (/28 )37في المباراة التي جمعتهما أمس الثالثاء على صالة الدحيل بقطر.

جلوس مسؤولي ومنتسبي

الفرق المتبارية في المقصورة

وكان الش���وط األول ق���د انتهى بتقدم

الرئيسة لكل الصاالت والمالعب

الفري���ق اإلس���باني بف���ارق  5أه���داف

أمر طبيعي ونتمنى استمراره،

(/14 ،)19وبذل���ك س���يخوض ممثلن���ا

ولكن غير الطبيعي أن يكون ذلك

الوطني منافس���ات تحديد المراكز من

المسؤول محط أنظار الجميع

 8 - 5وسيلتقي اليوم فريق الحمامات

بصراخه وعصبيته على بعض

األربعاء

األلعاب ومنها التحكيمية.

 17أكتوبر 2018
 8صفر 1440

التونس���ي في تمام الساعة  1بتوقيت
مملك���ة البحرين والمباراة منقولة على
قنوات الدوري والكأس.
أداء
ً
وقدم العبو النجمة دون استثناء
ً
مش���رفا للغاي���ة عل���ى مدار الش���وطين،

تمهيدي

وأظه���روا إمكاناته���م الفني���ة الفردي���ة
والجماعي���ة وكان���وا ن��� ًّدا لعمالق���ة

دوري اليـد

برش���لونة وتمكن���وا في نهاي���ة المباراة
ً
هدف���ا ،وه���ذا معدل
م���ن تس���جيل 28

االتفاق والدير يحققان االنتصار

جي���د ج��� ًّدا ،إذا م���ا ذكرنا أن برش���لونة

يلع���ب بالعبي���ه ومحترفي���ه العمالق���ة
أمام سواعد بحرينية خالصة.

مجريات اللقاء

علي مجيد
حقق فريقا االتفاق والدير طعم االنتصار خالل منافس���ات الجولة الثانية
من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد.
» »في المباراة األخرى ،حقق
الدير الفوز الثاني على التوالي
وهذه المرة كان على حساب
سماهيج بنتيجة (/27 )28بعدما
تقدم بالشوط األول أيضا
بنتيجة (/12 ،)13وبذلك أصبح
رصيده الدير  6نقاط وسماهيج
بخسارته الثانية نقطتين.

وتمك���ن االتف���اق م���ن حص���د نق���اط
الف���وز األول ل���ه بعدم���ا تغل���ب عل���ى
البحري���ن بنتيج���ة (/19 )27بع���د
تقدمه أيض���ا بالش���وط األول بفارق
 5أه���داف وبنتيج���ة (/10.)15
وبذل���ك أصبح رصيده  4نقاط ،فيما
البحرين أصبح رصيده نقطتين من
خسارتين متتاليتين.

البداي���ة كان���ت متوترة ألف���راد الكتيبة
النجماوي���ة في ظل ارت���كاب األخطاء
الدفاعي���ة والتس���رع الهجوم���ي ال���ذي
أسفر عن تقدم برشلونة /16؛ ليتدخل
الم���درب حاف���ظ الزواب���ي بطلب وقت
مستقطع في الدقيقة ( .)7نجح بعدها
حس���ين الصياد بهدفين وحسين بابور
ومحم���د مي���رزا بالتس���جيل والنتيجة
حينه���ا /5 .)11( 8الزواب���ي عم���د
إلخ���راج الحارس محمد عبدالحس���ين
والدف���ع بالعب  7بأرضي���ة الميدان إال
أنه���ا كان���ت س���لبية في ظل اس���تغالل
برشلونة بدفاعه القوي والمحكم على

مباراة اليوم

الكرة وتسجيلها في المرمى الخالي.

» »تختتم اليوم األربعاء منافسات الجولة بإقامة مباراة واحدة تجمع
مساء .ويسعى
ً
فريقي أم الحصم مع باربار في تمام الساعة 6.30
أم الحصم في لقائه هذا لتعويض خسارته بالجولة الماضية ،فيما
يهدف باربار “حامل اللقب” للفوز الثاني رغم اإلصابات التي تحيط
به.
» »يذكر أن فريقي االتحاد والنجمة يغيبان عن هذه الجولة؛ بسبب
مشاركة األخير في كأس العالم لألندية والمقامة حاليا في قطر.

من لقاء النجمة وبرشلونة اإلسباني

بالل بش���ام نجح في تس���جيل هدفين
متتاليي���ن وت�ل�اه الصياد وم���رة أخرى
بالل /9 13ليأخذ برشلونة في توسيع
الفارق لصالح وسط أخطاء كثيرة في
النجمة رغم تصدي عبدالحسين إال أن
الدقائق األخيرة ش���هدت نجاح حس���ن
ش���هاب وب�ل�ال وباب���ور م���ن تس���جيل
األه���داف باإلضاف���ة لهدفي���ن متتالين

“بيت التمويل” يدعم موهوبي القوى

ب��ن جالل يش��يد بال��دور البارز للبن��ك في دع��م الرياضة

لكمي���ل محف���وظ عبر ك���رة طويلة في

والصي���اد

مرمى برشلونة الخالي لينتهي الشوط

أه���داف النجم���ة فيم���ا

بفارق  5أهداف.

برشلونة وصل للهدف

تدريجيا؛ ليزيد
على عقوب���ة اإليق���اف
ًّ

اإلس���باني غلت���ه م���ن األه���داف بتأل���ق

وف���ي الش���وط الثان���ي ،أض���اف باب���ور

 24مع الدقيقة (.)11

حارسه وسرعة أدائه وتنويع هجماته.

ومحف���وظ

تحصل العبا النجمة شهاب ومحفوظ

» »حاول العبو النجمة مع الدقائق
العشر األخيرة تسجيل األهداف
وتقليص الفارق ونجح بذلك عبر
تصدي عبدالحسين وأهداف علي
ميرزا وعلي عيد والصياد وشهاب
وبالل ،في الوقت الذي كان فيه
برشلونة قد أمّ ن على نتيجة الفوز
لينتهي اللقاء لصالحه.

أهداف النجمة
» »خطف النجم حسين الصياد األضواء
بتسجيله  7أهداف وتاله بالل بشام 5
أهداف وحسين بابور  4أهداف وحسن
شهاب وعلي ميرزا  3أهداف لكل منهما
وهدفين لكل من كميل محفوظ وعلي عيد
ومحمد ميرزا.

“جاالكسي” توفر فنادق “عالمية الطائرة”

علي بن محمد يشيد بالشراكة الثنائية بين االتحاد والشركة

الرفاع  -االتحاد البحريني أللعاب القوى

الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ماليا لالتح���اد البحريني أللعاب الق���وى ،وذلك في إطار ح���رص البنك على دع���م برامج تنمية
ق���دم بي���ت التموي���ل الكويت���ي دعمً ���ا
ًّ

وقع االتحاد البحريني للكرة الطائرة اتفاقية مع ش���ركة جاالكس���ي للس���فر والس���ياحة لتقوم بموجبها بتوفير فنادق لبطولة العالم

المجتمع خصوصا برامج قطاعي الشباب والرياضة؛ إذ سيخصص الدعم لبرنامج الموهوبين باالتحاد.

تحت  21عامً ا للكرة الطائرة التي ستحتضنها المملكة من  15لغاية  27يوليو .2019

وخ�ل�ال اللق���اء ،نق���ل ب���ن ج�ل�ال للرئي���س

ووق���ع االتفاقية من جانب االتحاد رئيس مجلس اإلدارة الش���يخ

التنفي���ذي للبن���ك عبدالحكي���م الخي���اط

عل���ي بن محم���د آل خليفة ،فيم���ا وقعها من جانب الش���ركة مدير

تحي���ات وتقدي���ر النائ���ب األول لرئي���س

عام شركة جاالكسي للسفر والسياحة عبدالحكيم العرادي ،وذلك

المجلس األعلى للشباب والرياضة ،رئيس

بمقر االتحاد بمدينة عيسى الرياضية بمنطقة الرفاع.

اتح���اد غرب آس���يا أللع���اب الق���وى ،رئيس

وبهذه المناس���بة ،عبر الش���يخ علي بن محمد عن سعادته الكبيرة

االتح���اد البحرين���ي أللع���اب الق���وى س���مو

بالش���راكة الثنائية مع ش���ركة جاالكس���ي للس���فر والس���ياحة التي

الش���يخ خال���د بن حم���د آل خليف���ة على ما

س���تقوم بتوفي���ر الفنادق الس���تضافة الحدث العالم���ي ،وذلك في

قدم���ه البن���ك م���ن دع���م ،وذل���ك ف���ي إطار

إطار حرص االتحاد المس���تمر لمد جس���ور التعاون والش���راكة مع

حرص���ه عل���ى دع���م القط���اع الرياضي في

مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية ومن بينهم

المملكة بهدف التمثيل المش���رف بمختلف

ش���ركة جاالكس���ي الش���ركة الرائ���دة ف���ي عالم الس���فر والس���ياحة،
ً
انطالق���ا من ثق���ة االتح���اد بقدرتها عل���ى تقديم أفض���ل العروض

المش���اركات الخارجية والعمل على تعزيز

بيت التمويل الكويتي يقدم دعمه التحاد القوى

قاعدة الموهوبين باالتحاد ليشكلوا راف ًدا

والمزايا المتميزة التي ستس���هم في تقديم خدمات ضيافة رائعة

للمنتخبات الوطنية.

دوره الري���ادي الب���ارز ف���ي دع���م المجتم���ع

مختلف أش���كال الدعم والمس���اندة لجميع

لكافة الوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وأش���اد ب���ن ج�ل�ال بال���دور الب���ارز لبي���ت

البحريني عموما والرياضي خصوصا.

األنشطة والفعاليات الرياضية ،مشيرًا إلى

التموي���ل الكويت���ي ف���ي دع���م مختل���ف

وم���ن جانب���ه ،أكد عبدالحكيم الش���مري أن

أن دع���م القط���اع الرياض���ي وبرامج تنمية

عب���ر عبدالحكيم الع���رادي عن اعتزازه الكبير بالش���راكة
وب���دورهّ ،
م���ع االتح���اد البحرين���ي للك���رة الطائ���رة ال���ذي يعتب���ر واح���دا من

يجس���د
األنش���طة الرياضي���ة ،األم���ر ال���ذي
ّ

بيت التمويل الكويتي حريص على تقديم

المجتمع هو نهج راسخ لدى الشركة.

أب���رز االتح���ادات المنج���زة الذي يتمتع بس���جل زاخر م���ن األلقاب

جانب من توقيع االتفاقية

والبطوالت التي عززت مكانة الرياضة البحرينية ،وبدوره المميز
في استضافة مختلف األحداث الرياضية.

سماوي الرفاع يواجه صحوة النجمة بدوري زين
محمد الدرازي

مباريات اليوم

تق���ام الي���وم مباراتان في اس���تكمال منافس���ات الجولة الثالثة ل���دوري زين الدرجة
األولى لكرة السلة .ويلتقي في المباراة األولى فريقا الرفاع مع النجمة في الساعة
ً
ً
مساء.
مساء .وتليها مباشرة مباراة األهلي مع البحرين في الساعة 7:45
السادسة

الرفاع  VSالنجمة

وتقام المباراتان على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وف���ي المب���اراة األول���ى ،يبح���ث فريق

النجم���ة  3نقاط من انتصار وخس���ارة

الرف���اع العائد للمنافس���ة بعد خضوعه

واحدة.

للراحة اإلجبارية في الجولة الماضية،

ويق���ود تدري���ب الرف���اع الم���درب

ع���ن تحقي���ق انتص���اره الثان���ي عل���ى

الليتوان���ي أودروي���س براكوريتي���س

التوالي في الدوري.

ال���ذي يس���تند لتحقي���ق الف���وز عل���ى

في المقابل ،يس���عى النجم���ة لمواصلة

عناصر قوية أمثال عبدالرحمن غالي،

صحوت���ه وتف���ادي تعث���ر جدي���د ف���ي

محم���د كوي���د ،صب���اح حس���ين ،عل���ي

طري���ق المنافس���ة عل���ى التأه���ل للدور

جعفر والصربي ساشا.

السداسي.

فيم���ا يتول���ى تدريب النجم���ة المدرب

ويدخ���ل الرفاع المب���اراة وفي رصيده

الوطني جعفر راشد الذي يأمل بوضع

نقطتين من انتصار واحد على حساب

فريق���ه مع ف���رق المقدمة مع���وال على

س���ترة في الجولة األولى ،فيما يمتلك

تواجد محمد بوعالي ،قاس���م حس���ن،

18:00

األهلي  VSالبحرين
19:45
فريق الرفاع لكرة السلة

فض���ل هللا حبي���ل ،حس���ين محم���د
واألميركي روجير.
وتميل الكف���ة الفنية لمصلح���ة الرفاع
ال���ذي حقق الف���وز في آخ���ر  3لقاءات
جمع���ت الفريقين في بطولتي الدوري
والكأس بالموسم الماضي.

صالة االتحاد بأم الحصم

استعادة التوازن
» »يسعى األهلي الستعادة نغمة االنتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية إثر خسارته أمام المحرق ،وتحقيق
الفوز الثاني له في الدوري .فيما يفتش البحرين عن االنتصار األول له في المسابقة ،متمسكا بحقه المشروع في
المنافسة .ويمتلك األهلي  3نقاط من فوز وخسارة ،فيما يمتلك البحرين نقطتين من خسارتين.

مراسالت إلكترونية بدوري ناصر بن حمد

“قرطبة” بطال للطائرة إلعدادية البنات

والمخاطب���ات الخاص���ة بمنافس���ات

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اتحاد الكرة  -اللجنة اإلعالمية

حقق���ت مدرس���ة قرطبة لق���ب بطولة

ً
تنفي���ذا لتوجيه���ات ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب

الك���رة الطائ���رة لم���دارس البن���ات

السياس���ة الخضراء من قب���ل المكتب

المدي���ر التنفيذي لدوري ناصر ب���ن حمد الممتاز لكرة القدم عارف المناعي ،أن

الرياضي���ة ب���إدارة التربي���ة الرياضي���ة

التنفي���ذي ل���دوري ناص���ر ب���ن حم���د

المكت���ب التنفيذي للدوري اعتمد المراس�ل�ات اإللكترونية لجميع المراس�ل�ات

والكش���فية والمرش���دات ف���ي وزارة

الممتاز يأتي ضمن إطار خلق مجتمع

والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالدوري.

التربي���ة والتعلي���م ،إذ حص���دت كأس
البطول���ة والميدالي���ات الذهبي���ة إث���ر

الت���ي حصل���ت عل���ى الميدالي���ات

وأوض���ح ع���ارف المناع���ي أن تطبي���ق

س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة في تطبيق السياس���ة الخض���راء ،أكد

الخارج���ي ال���ذي يقيمه قس���م التربية

دون مقاب���ل عل���ى مدرس���ة أم س���لمة

القدم للموسم .2019 - 2018

رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية

اإلعدادي���ة ،وذل���ك ضم���ن النش���اط

التغلب في المباراة النهائية بشوطين

دوري ناص���ر ب���ن حم���د الممت���از لك���رة

تتويج مدرسة قرطبة بكأس البطولة

الفضي���ة ،وق���ام مدي���ر اإلدارة عص���ام

بحض���ور رئيس مجموعة المس���ابقات

عب���دهللا بتتوي���ج الم���دارس الفائ���زة

عبدهللا العباسي.

بيئيا وتقلي���ل التلوث وخلق
مس���تدام
ًّ

وأش���ار عارف المناعي إلى أن المكتب

المتعلقة بدوري ناصر بن حمد الممتاز،

التنفي���ذي لل���دوري اعتم���د البري���د

ضمن إطار تطبيق السياسة الخضراء

اإللكترون���ي ( )npl@bfa.bhلجمي���ع

الصديق���ة للبيئ���ة ووق���ف اس���تخدام

المراس�ل�ات والمخاطب���ات الرس���مية

المنتج���ات الورقي���ة ف���ي التعام�ل�ات

بيئة عم���ل خض���راء والمحافظة على

الطاقة ،من دون استخدام المنتجات
الورقي���ة ،واالعتم���اد عل���ى الجان���ب
اإللكتروني.
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استعدادات للحدث الرياضي العالمي

محم��د ب��ن راش��د يتاب��ع تجهي��زات اس��تضافة كأس العال��م للطي��ران الح��ر الداخل��ي

محمد بن راشد يتفقد آخر االستعدادات

ق���ام رئي���س اللجن���ة العلي���ا لكأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي الش���يخ محمد بن راش���د بن خليفة آل خليف���ة ،بزيارة تفقدية
صب���اح أم���س ،اطلع فيها على االس���تعدادات الجارية الس���تضافة مملكة البحرين ل���كأس العالم الثالث للطيران الح���ر الداخلي الذي
سينطلق في الفترة من  25لغاية  28من شهر أكتوبر الجاري.
واطل���ع ف���ي جولت���ه عل���ى كل التجهي���زات

الفرق وبرنامج البطولة ،كما تفقد تجهيزات

ب���ه اللج���ان التنظيمي���ة لإلع���داد للمناس���بة

التي تقوم بها اللجان المنظمة الس���تضافة

المع���رض المراف���ق “جرافيت���ي بوليف���ارد”

العالمية التي تس���تضيفها مملكة البحرين،

وتنظي���م الح���دث الرياض���ي العالم���ي ،بم���ا

الذي س���يضم عددا من المقاهي والمطاعم

مش���يرًا أن النجاح في اس���تضافة البطولة

فيه���ا النف���ق الهوائ���ي والمراف���ق المختلفة

والفعالي���ات المخصص���ة للجمه���ور ،معربً���ا

ل���م يك���ن ليتحق���ق إال م���ن خ�ل�ال التوجيه

وإج���راءات األم���ن والس�ل�امة وتدريب���ات

ع���ن تقدي���ره للجه���ود المخلصة وم���ا تقوم

والدع���م المتواص���ل م���ن رئي���س ال���وزراء

صاحب الس���مو األمير خليفة بن سلمان آل

العالم على أرض مملكة البحرين المضيافة

خليف���ة لجرافيتي وللقط���اع الرياضي في

وأن جرافيت���ي ان���دور س���كاي دايفينغ أول

مملكة البحري���ن ،مؤك ًدا أن العمل والعطاء
في هذا المجال الحيوي يحقق العديد من
العائدات للمملك���ة ليس فقط على الصعيد
الرياضي بل االقتصادي والسياحي.
وق���ال الش���يخ محم���د ب���ن راش���د ،إن���ه من
دواع���ي فخرن���ا واعتزازن���ا أن يك���ون ه���ذا
الح���دث المه���م ال���ذي تتوج���ه إلي���ه أنظ���ار

» »أشاد رئيس اللجنة العليا لكأس

العالم الثالث للطيران الحر الداخلي

بالجهود المخلصة من قبل الرعاة

نف���ق هوائ���ي في آس���يا والش���رق األوس���ط

والقائمين على تنظيم كأس العالم

يس���تضيف كأس العال���م للطي���ران الح���ر

الثالث للطيران الحر الداخلي

الداخلي وبحضور أبط���ال من حول العالم

من خالل ما قاموا به من جهود

كأس العال���م الثالث للطيران الحر الداخلي

إنجاح البطولة ،متمنيًّا كل التوفيق

ف���ي هذه الرياضة .مؤك��� ًدا أن نجاح إقامة

واستعدادات ستسهم بشكل كبير في

هو نجاح للبحرين ولشعبها الكريم.

والنجاح للجميع.

مستوىغير

اإلصابات تداهم العبي باربار

متوقع

الجوكــم :بدايتنـــا سيئـــة للغــايــة ونتمنــى تكــون االنطـــالقــة مـــن اليـــوم

ي���رى مدي���ر بارب���ار لك���رة الي���د عل���ي
الجوك���م أن بداي���ة فريق���ه ف���ي ه���ذا
الموس���م تعتب���ر أس���وأ بداية ش���هدها
بع���د المس���توى غي���ر المتوق���ع ال���ذي

علي مجيد

قدمه أمام سماهيج.
وقال الجوكم ف���ي تصريح مقتضب

يبدو أن العبي فريق باربار األول لكرة اليد مس���تهدفون من جانب “لعنة اإلصابات” ،إذ

لـ “البالد س���بورت” لم نقدم المس���توى

وفي خالل أس���بوعين تقريبا تعرضت  3عناصر من صفوفه إلى اإلصابة ،إذ غيبتهم عن

المأمول بس���بب عوام���ل كثيرة ،منها

المش���اركة في منافس���ات ال���دور التمهيدي ل���دوري أندية الدرجة األولى لك���رة اليد رغم

اإلصابات الت���ي ألمت بالعبي الفريق

مرور جولتين فقط.

قب���ل المب���اراة ،وأيضا تحامل حس���ن

وافتت���ح مسلس���ل اإلصاب���ات النج���م أحمد

سيخضع له .حبيب وعباس وعمار بحسب

المقاب���ي عب���ر “الرب���اط الصليب���ي” ،وال���ذي

اإلصابات التي تعرضوا لها ،فهم يحتاجون

س���يبعده ع���ن حتى نهاي���ة الموس���م تقريبا،

م���دة ال تق���ل ع���ن ش���هر للراح���ة والع���ودة
ً
مج���ددا لمش���اركة زمالئهم في المنافس���ات

تعرض لـ “التمزق” في رجله خالل التدريبات

التي ق���د تكون صعبة للغاي���ة على فريقهم

التي س���بقت الجولة األول���ى ،وقبل يومين

“حام���ل اللق���ب” الذي يعيش موس���ما صعبا

أصي���ب “العمالق” جعفر عب���اس في األنف،

للغاي���ة منذ نقط���ة البداية التي خس���ر فيها

والذي استدعى التدخل الجراحي ،وآخرها

مباراة “الس���وبر البحريني” وت�ل�اه اإلحراج

ي���وم أمس الالعب محمد عمار الذي يعاني

الكبي���ر الذي القاه في فوزه على س���ماهيج

آالم���ا في ركبة الرجل ،والتي قد تس���تدعي

في الدقائق األخيرة القاتلة.

التدخل الجراحي بحسب التشخيص الذي

هذه اإلصابات بكل تأكيد س���ترمي بظاللها

وت�ل�اه النج���م الدول���ي محمد حبي���ب الذي

الناص���ر عل���ى إصابت���ه ف���ي اللق���اء
الس���ابق ،وع���ودة الح���ارس عيس���ى
خلف من اإلصابة.
» »وأضاف نسعى ألن نتغلب
على هذه األمور في المباريات
المقبلة بتحقيق االنتصارات
بأي ثمن حتى نكون ضمن
مراكز المقدمة ،ونأمل أن تكون
انطالقتنا منذ مباراة اليوم
أمام الحصم ،والتي تعطينا
الدافع لتقديم المزيد بالالعبين
الموجودين.

علي الجوكم

على أداء البنفس���ج ف���ي المباريات المقبلة،
والتي س���يكون فيها الفري���ق مطالبا بالفوز
وحص���د النق���اط الت���ي تش���فع ل���ه بضم���ان
التأه���ل للدور الرباعي واالبتع���اد عن دائرة
الحس���ابات وتحديدا قبل خوضه لمباريات
القمة التي ستجمعه مع (النجمة واألهلي).

من لقاء باربار بالجولة األولى

خلفان :نقاط منتخب الشباب غير محسوبة
حسن علي
أوضح نائب رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات جهاد خلفان أن مش���اركة منتخب الش���باب بدوري الدرجة األولى س���تقتصر على منافس���ات
القسم األول من المسابقة؛ بهدف توفير مباريات تنافسية قوية للمنتخب لتحقيق أكبر قدر من االستفادة الفنية بما ينعكس على مصلحة المنتخب المقبل على المشاركة
في بطولة العالم تحت  21عامً ا التي ستنظمها المملكة العام المقبل .2019
ج���اء ذل���ك ،خ�ل�ال االجتماع التنس���يقي

م���ن مس���توى س���يتم تخصي���ص مكافأة

أن الق���رار بش���أن ذل���ك والخيار س���يكون

الذين يمثل���ون المنتخب وأندية الدرجة

ال���ذي عق���ده االتحاد مس���اء أمس األول

مالية بقيمة  200دينار لكل فريق يتغلب
ً
وفق���ا لإلجراءات
علي���ه س���تدفع للن���ادي

لم���درب الن���ادي للس���ماح ل���ه باالنضم���ام

األول���ى مث���ل الع���ب داركلي���ب حس���ين

إل���ى المنتخب أو النادي ولن يكون هناك

خلي���ل والليبرو حس���ين عب���دهللا والعب

لجنة المس���ابقات حس���ين حماد ووجود

المالية المتبعة بين الطرفين.

إجبار لألندية على هذا األمر.”..

المحرق حس���ن الحداد والبقية ،وذكر أن

ممثلي���ن ل���ـ  6أندي���ة م���ن أص���ل  ،8وه���ي

وأض���اف أن المصلح���ة العام���ة للمنتخب

وأوض���ح خلفان أنه في حال كانت هناك

تلك التجربة س���تتبعها مب���ادرات مماثلة

األهل���ي ،المح���رق ،البس���يتين ،داركليب،

تحت���م الس���ماح لالعب���ي المنتخ���ب

مب���اراة للمنتخب مع ن���ادي المحرق على

في المواس���م المقبلة من خالل مشاركة

النص���ر ،عالي ،مع غي���اب كال من النجمة

المش���اركة م���ع المنتخب ولي���س النادي،

س���بيل المث���ال واألهلي لديه مب���اراة مع

منتخ���ب الصغ���ار ب���دوري الناش���ئين

وبني جمرة.

ً
موضح���ا بالش���رح “ف���ي ح���ال التق���ى

بن���ي جم���رة في ذات الي���وم ،فإن لمدرب

ومش���اركة منتخ���ب الناش���ئين ب���دوري

وأض���اف خلف���ان أن منتخ���ب الش���باب

المنتخب على س���بيل المث���ال مع األهلي

األهل���ي الح���ق ف���ي الس���ماح لالع���ب

الشباب وهكذا.

س���تكون مش���اركته فعلية ولك���ن نتائجه

بالمش���اركة م���ع المنتخ���ب ض���د المحرق

اإلثني���ن بمق���ر االتح���اد بحض���ور رئي���س

ور ًّدا عل���ى مداخلة مدي���ر فريق المحرق

والالع���ب س���يد محم���د العب���ار يمث���ل
ّ
نفض���ل أن يس���مح
المنتخ���ب واألهل���ي،

أو الحص���ول عل���ى خدمات���ه للمش���اركة

أحمد يوسف بخصوص تشتت الالعبين

تكون محس���وبة ،وبه���دف تحفيز الفرق

لالعب بتمثيل المنتخب ومواجهة ناديه

ض���د بن���ي جمرة ،كم���ا اس���تعرض خلفان

بس���بب تدريباتهم مع الن���ادي والمنتخب

التي س���تواجهه على تقديم كل ما لديها

لتحقيق االس���تفادة الفنية المرجوة ،بيد

العديد م���ن األمثلة حول بعض الالعبين

في ظ���ل اخت�ل�اف األس���اليب التدريبية

ونتائج الفرق األخرى التي س���تواجه لن

جهاد خلفان متحدثا في االجتماع

وتعرضهم لإلره���اق والتعب ،أكد خلفان
أن الج���دول ت���م تصميم���ه بم���ا ال يعرض
الالعبي���ن للتع���ب ف���ي ظ���ل وج���ود أيام
راح���ة كافي���ة وس���يكون هن���اك تنس���يق
بين األجه���زة الفنية للتغل���ب على جميع
العوائق.

» »أوضح خلفان أن االتحاد أصدر
جدول الدرجة األولى قبل
حوالي شهر كامل وهي فرصة
كافية لترتيب األوضاع والتهيؤ
للمنافسة في ظل مشاركة
منتخب الشباب.
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وعد شعب البحرين بالذهب

وأوفــــــى

ناص��ر بن حمد :س��ر تحقي��ق اإلنجازات
العالمي��ة يعود إلى دعم جاللة الملك

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة
األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة أن س���ر نجاحه في رياضة الرج���ل الحديدي يعود إلى
دعم جاللة الملك .وقال “أوفيت بالوعد بتحقيق الذهب وتمكنت من ذلك والفضل يعود إلى هللا سبحانه وتعالى
الذي وفقني للحصول على هذا المركز المتقدم ،ثم إلى دعم جاللة الملك الذي دعمني وش���جعني ألصبح بطال
ف���ي رياض���ة الرج���ل الجدي���دي ،وبالفع���ل تمكنت من ترجم���ة توجيهات جـالل���ة الملك عل���ى أرض الواقع إلى أن
تمكنت من الوصول إلى هذا المستوى وتتويجه بالحصول على المركز األول في البطولة العالمية”.
وأض���اف س���موه “من���ذ االنطالقة ف���ي بطول���ة العالم

كيلومت���را تمكن���ت من زيادة الس���رعة للوص���ول إلى

للرج���ل الحديدي وبالتحديد في مس���ابقة الس���باحة

خ���ط النهاي���ة ،ومس���كت الص���دارة وص���وال إلى خط

كان���ت هنال���ك العدي���د م���ن التحدي���ات والعقب���ات

النهاية”.

وتمكن���ت م���ن تخطيه���ا بفض���ل اإلص���رار والتح���دي

وتاب���ع س���موه “كان���ت هناك مح���اول م���ن جانب أحد

والرغب���ة ف���ي رفع اس���م المملك���ة عاليا ف���ي البطولة

المنافس���ين لخطف اللقب مني ،وكانت المسافة بني

العالمي���ة ،وم���ن ث���م دخل���ت ف���ي مرحل���ة أخ���رى من

وبينه مدة  7دقائق وهذه المدة الزمنية في بطوالت

التحدي���ات والصعوبات في الدراج���ة الهوائية ،ومن

الرج���ل الجديدي خط���رة جدا والخطأ فيه���ا ممنوع؛

ث���م الجري ،والتي كن���ت أرى خط النهاي���ة والتتويج

ل���ذا حرص���ت عل���ى أال أق���ع ف���ي أي خطأ ق���د يكلفني

بالمرك���ز األول ،وكن���ت أفكر وأقول في نفس���ي األلم

الكثي���ر ،ولكنن���ي بع���د فت���رة تراجع المنافس بس���بب

لحظ���ة وس���ينتهي واالنتص���ار س���يكتب ف���ي تاري���خ

التع���ب ،وحرص���ت عل���ى أال أجه���د نفس���ي وأخ���ذت

مملك���ة البحرين وسيس���جل التاريخ تحقيقي المركز

قلي�ل�ا من الراحة والماء ،هناك أبطال كنت أش���اركهم

الوفي بتحقيق المركز األول بعد منافس���ة

األول ف���ي البطول���ة العالمي���ة وفي أول مش���اركة لي

في الس���نوات األخي���رة ،وكانوا في بعض الس���باقات

قوية مع مختلف األبطال ،كان يوم عظيم

في هذا التجمع العالمي الكبير ،ولن أنسى هذا اليوم

يجتازون���ي ،ولكن���ي ف���ي بطول���ة العال���م تمكن���ت من

ومتمي���ز وأن���ا أرف���ع اس���م مملك���ة البحري���ن

أبدا”.

اجتيازه���م بص���ورة أس���هل وبعث���ت له���م رس���الة أني

وعلمها عاليا في المحفل الرياضي الكبير”.

وأش���ار س���موه “ف���ي مرحل���ة الدراج���ات تمكن���ت من

قادم بقوة من أجل اللقب ،وليس لدي بديل عن ذلك

وأض���اف س���موه “أن���ا وع���دت مملك���ة البحري���ن

تحقيق رقم قياس���ي واتخذ قرار ب���أن أنهي المرحلة

ودخلت في السباق على قائمة المحترفين”.

بتحقيق المركز األول في بطولة العالم وبالفعل

ف���ي زم���ن قياس���ي ،وكن���ت أتوق���ع أن أحق���ق زمن 5

وبي���ن س���موه “إن اللجن���ة المنظم���ة دعتن���ي ف���ي

تمكن���ت م���ن تحقيق ه���ذا المركز ،وه���و لم يكن

س���اعات ،لكنن���ي تمكنت م���ن تخطي المرحل���ة بزمن

العديد من المرات للمش���اركة ف���ي بطولة العالم بفئة

س���هال ،ولك���ن ج���اء نتاجا للجه���د الكبي���ر الذي

 4.40س���اعات ،وهو الفارق الذي تمكنت من تحقيقه

المش���اهير ،وق���د رفض���ت ه���ذه المش���اركة ،وبعث���ت

بذلت���ه والعم���ل المس���تمر ف���ي س���بيل تحقيق

وم���ع الدخول في مرحلة الجري كان���ت هناك العديد

للجن���ة المنظمة التقدير واالحت���رام ،وأكدت لهم أني

الحل���م ،وبالفع���ل تمكن���ت م���ن ذلك ف���ي عام

م���ن المرتفعات والمنح���درات الخط���رة التي تتطلب

أري���د المش���اركة في البطولة والتأه���ل لها عن جدارة

الذهب ،وأنا فخور بمشاركتي في هذا العام

تركي���زا عالي���ا ف���ي الس���باق ،وحققت س���رعة م���ا بين

واس���تحقاق ،وبالفع���ل تمكنت م���ن التأه���ل بعد أربع

مع إخواني الالعبين أبطال البحرين”.

 40ال���ى  44وعند النقطة األخي���رة ،وتحديدا في 12

س���نوات ووع���دت جالل���ة المل���ك وش���عب البحري���ن

شكرا للمهنئين

» »أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة عن شكره وتقديره للجميع من
هنأه بتحقيق اإلنجاز العالمي ،وقال
“أعرب عن خالص شكري وتقديري
إلى كل من هنأني بتحقيق اإلنجاز
العالمي الكبير ،والذي جاء ثمرة لوقوف
أبناء الشعب البحريني والمؤسسات
الحكومية والخاصة واألندية الوطنية

عطاء الفريق

والمراكز الشبابية ومنظمات المجتمع
المدني والذين ساندوني في كل
مشاركاتي الخارجية ،وصوال إلى تحقيق
هذا اإلنجاز العالمي الكبير ،وأنا أعد
الجميع بمواصلة سلسلة االنتصارات
في البطوالت القادمة؛ لرفع اسم وعلم
مملكة البحرين عاليا في مختلف
المحافل”.

» »أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة “أثناء المشاركة في
السباقات الثالثة للرجل الحديدي
كانت عيوني ترمق أعضاء الفريق
البحريني للترايثلون ،وكنت على
متابعة مستمرة للفريق وما
يقدمونه من مستويات بارزة في
السباق ،فأيقنت أن أعضاء الفريق

سموه متوشحا بالذهب

تنظيم متميز

رجال يمكنك االعتماد عليهم في
تحقيق اإلنجازات ،كان اإلصرار
والقوة تفيض منهم وصوال
إلى تحقيق اإلنجاز في البطولة
العالمية؛ لرفع اسم وعلم مملكة
البحرين عاليا وتأكيد مكانتها
العالمية وإنجازاتها في رياضة
الترايثلون”.

» »قال سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة “لقد كان تنظيم
السباق رائع جدا ووفقت اللجنة
المنظمة للسباق العالمي في
توفير مختلف أشكال الدعم
والمساندة التي تجعل من
البطولة ناجحة بكل المقاييس
خصوصا في ظل المشاركة

الواسعة من جانب أبطال العالم
ومحبي رياضة الترايثلون،
وليس من السهل أن تنظم
بطولة يشارك فيها أكثر من
 3آالف مشارك ،ويكون النجاح
حليفك في كل مواقع السباق
الثالثة ،إضافة الى اإلجراءات
التنظيمية”.

“األولمبية” تحتفي بإنجاز سموه التاريخي
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

احتف���ت اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية باإلنج���از التاريخي الذي حققه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب
رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،بعد فوز
س���موه بلق���ب بطول���ة العالم للرج���ل الحديدي التي اختتم���ت مؤخرا بمدينة كون���ا بالواليات المتح���دة األميركية ،حيث بادر
األمين العام عبدالرحمن عس���كر بالس���ماح لجميع موظفي وموظفات اللجنة باالنصراف المبكر فوز إعالن فوز س���مو الشيخ
ناصر باللقب العالمي وفي اليوم التالي (االثنين) أقامت اللجنة مأدبة إفطار لجميع منتس���بيها وس���ط أجواء احتفالية عبر

ً
عنوانا لإلصرار والعزيمة.
فيها الحضور عن سعادتهم باإلنجاز العالمي وفخرهم واعتزازهم بقائدهم البطل الذي كان
وخ�ل�ال الحف���ل رف���ع األمي���ن الع���ام

اإلرادة الت���ي يتمت���ع به���ا س���مو الش���يخ

آل خليفة ،حيث إن احتفالنا اليوم يعبر

عبدالرحمن عس���كر أسمى آيات التهاني

ً
نموذجا
ناصر بن حمد آل خليفة ليشكل

ع���ن ما نكنه لس���موه من محب���ة وتقدير

والتبري���كات إل���ى س���مو الش���يخ ناص���ر

وق���دوة لكل الرياضيين ول���كل األجيال

واعتزاز ،فعندما يكون القائد هو البطل

ب���ن حم���د آل خليف���ة بمناس���بة تحقي���ق

من أبناء وطننا العزيز.

في الميدان الرياضي فإن ذلك يش���عرنا

ه���ذا اإلنج���از التاريخ���ي العالم���ي الذي

وأضاف عس���كر خالل الكلم���ة “اعتادت

جميعً ���ا بالفخ���ر ويحفزن���ا للعم���ل وبذل

اس���تقبلته األس���رة الرياضي���ة وكاف���ة

اللجن���ة األولمبي���ة أن تلتق���ي بموظفيها

المزي���د م���ن الجه���ود المضاعف���ة للعم���ل

أطي���اف الش���عب البحرين���ي ببالغ الفخر

ف���ي جمي���ع المناس���بات مث���ل األعي���اد

من أجل رف���ع راية الوطن عالية خفاقة

واالعتزاز لما يحمله من دالالت ومعاني

الوطني���ة والديني���ة وه���ا نح���ن نلتق���ي

بمختلف المحافل الخارجية.”..

جانب من احتفال اللجنة األولمبية

ه���ي بفض���ل م���ن هللا وم���ن ث���م بدع���م

الرياضة البحرينية أحلى أيامها ،كما أن

وكتب اس���مه في سجل أبطال الرياضة

قائدن���ا س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل

س���موه لم يكتفي بدور القائد واستطاع

البحريني���ة بتحقيق���ه له���ذا اإلنج���از

تجس���د قي���م الش���جاعة وروح
كثي���رة
ّ

اليوم بمناس���بة إنج���از رياضي تاريخي

وأك���د عس���كر أن م���ا حققت���ه الرياض���ة

خليف���ة الذي ق���اد اللجن���ة األولمبية إلى

أن يتح���دى جميع التحديات والظروف

العالمي األخير والذي يعتبر امتدادا لما

حقبة جديدة من التطور والنماء بعدما

وق���دم لنا ص���ورة ناصعة ع���ن الرياضي

حققه س���موه سواء في سباقات القدرة

العزيم���ة واإلص���رار والتح���دي وق���وة

حققه قائدنا سمو الشيخ ناصر بن حمد

البحريني���ة من إنجازات ف���ي هذا العام

تولى رئاس���تها منذ العام  2009لتعيش

المثاب���ر والمتس���لح ب���اإلرادة الحديدية

والفروسية أو رياضة الترايثلون.
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خالد بن حمد :إنجازاتكم محل تقدير الجميع

ل��دى اس��تقبال س��موه األمي��ن الع��ام للجن��ة األولمبي��ة وأعض��اء مجل��س اإلدارة

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

دعم ملكي

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد غرب آسيا أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني

وأض���اف س���موه أن ذل���ك ل���م يتحق���ق إال

أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،بمجلس سموه العامر بقصر الوادي ،صباح يوم الثالثاء الموافق  16أكتوبر،
األمين العام المس���اعد للمجلس األعلى للش���باب والرياضة األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر ،باإلضافة
إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة األولمبية ،ورئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة اليد ،وأعضاء مجلس إدارة
االتحاد البحريني أللعاب القوى الذي ش���ارك في النس���خة الثامنة عشرة من دورة األلعاب اآلسيوية التي احتضنتها أندونيسيا
في الفترة  18أغسطس 2 -سبتمبر.

من رعاية ودعم من لدن حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة
عاه���ل الب�ل�اد المفدى حفظ���ه هللا ورعاه،
ال���ذي انعكس على النه���وض بهذا القطاع

بم���ا قدم���ه أبط���ال الق���وى البحرينية من

اإلنجازات التي حققتها القوى البحرينية

وبهذه المناسبة ،أعرب سمو الشيخ خالد

مس���توى مش���رف بمنافس���ات مس���ابقات

خالل مشاركاتها المختلفة ،التي تؤكد ما

األلع���اب الق���وى بال���دورة اآلس���يوية ،وما

وصلت إليه هذه اللعبة من مكانة عالمية

ب���ن حمد آل خليفة عن فخ���ره واعتزازه،

حقق���وه من إنج���از كبير يضاف لسلس���لة

مرموقة.

فخورون بكم

بفض���ل ما تحظى ب���ه الرياضة البحرينية

الحيوي وس���اهم ف���ي ظه���ور المنتخبات
الوطني���ة بمس���تويات كبي���رة وتحقيقه���ا
لنتائ���ج متميزة ،عززت م���ن مكانة مملكة
البحرين على خارطة الرياضة الدولية.

جانب من االستقبال

تطور مستويات الالعبين في الفحص الفني الثالث

اس��تعدا ًدا ألق��وى بط��والت بن��اء األجس��ام بعالمي��ة إس��بانيا الش��هر المقب��ل
أم الحصم  -االتحاد البحريني لرفع األثقال

ً
أيضا في
من المقرر أن تستضيفها مدينة بيندورم بأسبانيا في الفترة من  7حتى  12من شهر نوفمبر القادم ،وبطولة العالم لألساتذة في إسبانيا

» »اجتاز  8العبين من أصل  16العبًا
الفحص الفني.

الفترة من  6حتى  11من شهر ديسمبر القادم.
وأقي���م الفح���ص الفن���ي الثال���ث مس���اء ي���وم
الجمع���ة الماض���ي بمق���ر االتح���اد البحرين���ي
ب���أم الحص���م بحضور جاس���م بورش���يد أمين
س���ر االتح���اد البحرين���ي لرفع األثق���ال رئيس
اللجن���ة الفني���ة وأعض���اء اللجن���ة عبداله���ادي
عل���ي جاس���م ،عبدالعظيم علي حس���ن ،طارق

دائمً ���ا لتحقي���ق ه���ذه التطلعات ف���ي مختلف

أكد رئيس اللجنة الفنية جاس���م بورش���يد أنه
ً
تحقيق���ا لتطلعات ممثل جاللة الملك لألعمال
الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس

وحرصه���م عل���ى تطوي���ر مس���توياتهم

األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة

» » 16العبًا لبطولتي العالم لبناء
األجسام للعموم والماسترز.

المش���اركات .وأشاد بورشيد بالجهود التي
مثنيا
يبذله���ا أعضاء اللجنة مع الالعبين،
ً

على جه���ود الالعبين خالل فترة اإلعداد
م���ع كل أس���بوع ،األم���ر ال���ذي ي���دل عل���ى

الفرس���اني ،يوش���ع أش���كناني وس���يد نض���ال

األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن

عزيتمه���م وإصراره���م للوص���ول ألفضل

حم���د آل خليف���ة ب���أن يك���ون ه���ذا الع���ام عام

المس���تويات الفني���ة وتحقي���ق النتائ���ج

سلمان.

“الذهب فقط” يس���عى مجل���س إدارة االتحاد

المش���رفة للمملك���ة الحبيب���ة ،مؤك��� ً
دا أن

» »يحرص االتحاد من خالل الفحص
والتقييم بتوجيه الالعبين من
جميع النواحي.
» »تقوم بها اللجنة الفنية بمتابعة
الالعبين أثناء برنامج اإلعداد
والتدريبات.

يواصل االتحاد البحريني لرفع األثقال استعداداته المكثفة للمشاركة بمنتخبيه الوطنيين لبناء األجسام ببطولة العالم لبناء األجسام للعموم التي

تشريف المملكة هدفنا

من الفحص

رئيس وأعضاء اللجنة الفنية

مجل���س اإلدارة وبرئاس���ة س���لطان الغانم

خ�ل�ال متابعتهم المس���تمرة للوصول بهم

حريص كل الحرص على توفير األجواء

ألفض���ل المس���تويات الفني���ة والجهوزية

المناس���بة للبرنامج التدريبي لالعبين من

العالية.

» »مجموعة الالعبين التي تم انتقاؤها
هي األفضل من بين الجميع.
» »الالعبون الذين لم يجتازوا الفحص
الفني يتم التنسيق معهم
للمشاركة في بطوالت قادمة.

أبوقوة يالقي دمستان بهدف التأهل إلى نصف النهائي

ال��س��ه��ل��ة ال��ش��م��ال��ي��ة وب����وري ف��ي ل��ق��اء ق���وي ب��رب��ع ن��ه��ائ��ي “ال��م��راك��ز الشبابية”
مواجهة صعبة

تغطية  -اللجنة اإلعالمية

» »نظريًّا فإن المباراة الثانية أصعب وأكثر
قوة حسب المعطيات بناء على ما
قدمه الفريقان في الدور ثمن النهائي؛
ألنها ستجمع فريق مركز شباب
السهلة الشمالية صاحب المستوى
المتميز مع فريق نادي بوري حامل
لقب الدوري في النسخة الثانية التي
انقضت مؤخرًا بفوزه على مركز مدينة
حمد الشبابي بهدفين دون مقابل.

تبدأ اليوم األربعاء مباريات الدور ربع النهائي بمباراتين ،يلتقي في األولى فريقا مركز ش���باب أبوقوة ومركز ش���باب دمس���تان في الس���اعة
الخامس���ة مس���اء على اس���تاد نادي اتحاد الريف ،وفي المباراة الثانية يلعب فريقا مركز ش���باب السهلة الشمالية وبطل الدوري فريق نادي
بوري في الس���اعة الس���ابعة مس���اء ،في المسابقة التي تنمها وزارة شؤون الشباب والرياضة في نس���ختها الثانية ،انسجامً ا مع رؤية ممثل
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة الرامية إلى زيادة نس���بة البرامج الموجهة إلى الش���باب البحريني وتنفيذها بصورة مس���تمرة طوال العام ،وهو
األمر الذي يتوافق مع سياسات المجلس األعلى للشباب والرياضة في إشراك الشباب في برامج متنوعة بمختلف المجاالت واستراتيجية
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة هشام بن محمد الجودر في تعظيم دور المراكز الشبابية واألندية الوطنية في احتضان الشباب.
مرك���ز ش���باب أبوق���وة تأه���ل إل���ى ال���دور ربع

إلى اللقاء بالتعادل في المرتين ،لكن حارس

المس���توى المع���روف عن���ه كبط���ل لل���دوري

النهائ���ي بع���د ف���وزه ف���ي مب���اراة ال���دور ثمن

مرمى فريق أبوقوة وقائده حس���ين الش���جار

وكأس السوبر في النسخة األولى.

من مباريات الدور ثمن النهائي

النهائي على نادي عالي بأربعة أهداف مقابل

تمك���ن م���ن ص���د ث�ل�اث ركالت ترجي���ح وقاد

أم���ا الط���رف اآلخر ف���ي المب���اراة األولى فهو

ثالث���ة أهداف ب���ركالت الترجي���ح ،وذلك بعد

الفريق إلى دور الثمانية ولكن بمس���توى أقل

فري���ق مرك���ز ش���باب دمس���تان الذي بل���غ هذا

واح���د ف���ي الدقيق���ة األخي���رة م���ن المب���اراة،

الثامن���ة عش���رة ،وبينما كانت المب���اراة تتجه

أن انتهى ش���وطا المب���اراة بالتعادل اإليجابي

م���ن المتوق���ع نتيج���ة اعتم���اد الم���درب عل���ي

ال���دور بف���وز صع���ب ج��� ًّدا عل���ى فري���ق مركز

بهدفي���ن مقاب���ل هدفي���ن ،وكان أبوق���وة ه���و

عباس على عناصر لم تكن تشارك من قبل أو

ش���باب الس���نابس ،وبمس���توى مختل���ف عمّ ���ا

وكان التع���ادل يس���يطر عل���ى لق���اء الفريقين
ً
هدفا
به���دف مقابل ه���دف ،وتلقى دمس���تان

للحس���م ب���ركالت الترجي���ح س���جل دمس���تان
هدف الف���وز وعبر بصعوبة به���دف مهدي آل

المتقدم مرتين ،واستطاع نادي عالي العودة

أنه���ا تلعب أدوارًا أق���ل ،لذلك لم يقدم الفريق

ق ّدم���ه ف���ي ال���دوري بهدفي���ن مقاب���ل ه���دف

ف���ي الدقيقة السادس���ة وتعادل ف���ي الدقيقة

ضيف.

» »تأهل السهلة الشمالية إلى ربع النهائي
بفوز مستحق على فريق مركز شباب
كرانة بهدفين دون مقابل ،فيما تأهل
بوري لم يكن مقنعً ا أمام فريق مركز
شباب أبوصيبع بعد التعادل بهدف
لهدف والفوز بركالت الترجيح بـ 3
أهداف مقابل هدفين.

“أحمر الطائرة” يفوز على “سفدنيك” بمعسكر سلوفاكيا
حسن علي
حاليا في س���لوفاكيا
خ���اض منتخبن���ا الوطن���ي األول للك���رة الطائ���رة مواجهته الخامس���ة في المعس���كر التدريبي ال���ذي يقيمه
ًّ
اس���تعدا ًدا لمنافس���ات البطول���ة العربي���ة الحادية والعش���رين لمنتخب���ات الرجال التي س���تقام بجمهورية مص���ر العربية من 25

أكتوب���ر لغاي���ة  4نوفمبر المقبل بعدما التقى أمام فريق “س���فدنيك” أحد أندية الدرج���ة األولى على صالة المجمع الرياضي في
مدينة “جاشوف” أمس األول.
وفاز منتخبنا على نادي “س���فدنيك” بثالثة

ّ
تتوجه
البحري���ن حوال���ي  5أي���ام عل���ى أن

وج���اء اختي���ار ناص���ر عن���ان الع���ب النادي

أش���واط نظيف���ة “ ،”25/22 ،25/19 ،25/23

بعث���ة المنتخ���ب إل���ى العاصم���ة المصري���ة

بن���اء عل���ى م���ا يتمت���ع ب���ه م���ن
ً
األهل���ي

وه���ي المب���اراة الثاني���ة لألحم���ر م���ع ه���ذا

القاهرة بتاريخ  25أكتوبر الجاري.

مواصفات وس���مات قيادية جعلت المدرب

الفري���ق الس���لوفاكي الذي يض���م نخبة من

إل���ى ذلك ،من���ح الم���درب الوطني يوس���ف

يوس���ف خليف���ة يمنح���ه الثق���ة لقي���ادة

أبرز عناصر منتخب سلوفاكيا.

خليف���ة الالعب ناص���ر عنان ش���ارة القيادة

خصوصا
ً
المنتخب خالل المرحلة القادمة

وتبق���ت للمنتخ���ب مواجه���ة واح���دة أمام

“الكابت���ن” ليرت���دي عنان الش���ارة ألول مرة

ن���ادي “يبيلت���ز” البولن���دي الي���وم األربع���اء

خ�ل�ال فت���رة التجم���ع الحالي���ة للمنتخ���ب
ً
خلف���ا لفاضل عباس
والمعس���كر التدريب���ي

مش���اركات خارجي���ة م���ع المنتخ���ب األول

س���تكون األخي���رة قب���ل العودة إل���ى ارض

وأنه يعتب���ر واح ًدا من أق���دم الالعبين في
المنتخ���ب وس���بق ل���ه المش���اركة ف���ي عدة
خليفة يوجه الالعبين اثناء المباراة

الوط���ن  19أكتوب���ر الج���اري ،فيم���ا خ���اض

ال���ذي كان قائ���د المنتخ���ب ف���ي بطول���ة

المنتخ���ب مس���اء أم���س مواجه���ة أم���ام

المنتخب���ات العربية العش���رين التي أقيمت

إل���ى قدرات���ه الفنية كض���ارب متميز فرض

منذ العام  2009و 2010تقري ًبا ،وباإلضافة

“ريبجزا” البولندي.

بمص���ر  2016الت���ي تعتب���ر آخ���ر مش���اركة

نفس���ه مع المنتخب واألهلي فإنه معروف

يذك���ر أن قائم���ة المنتخ���ب تض���م  14الع ًبا

وم���ن المؤم���ل أن يمك���ث المنتخ���ب ف���ي

خارجية للمنتخب.

بأخالقه العالية.

يوس���ف خالد إبراهيم ،محمد صالح عنان،

وه���م محم���د يعق���وب ،ناصر صال���ح عنان،

علي إبراهيم حبيب ،حسن محمد الحداد،

الحايك���ي ،محم���د أحم���د هرون���ة ،محم���ود

علي عبدالحس���ن الصيرفي ،محمد جاس���م

العافي���ة ،أيم���ن هرون���ة ،حس���ين عب���دهللا

عب���دهللا ،عب���اس محم���د الخب���از ،حس���ين

عباس ،سيد محمد العبار.

األربعاء
 17أكتوبر 2018
 8صفر 1440

(وكاالت)
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إنجلترا عادت من إسبانيا بالفوز األول منذ 1987

sports@albiladpress.com

دروس وجرعات

حمل الفوز األول إلنجلترا على مضيفتها إسبانيا منذ  ،1987في المرحلة الثالثة من دوري األمم
األوروبية في المجموعة الرابعة للمستوى األول بنتيجة  ،3-2جرعات ثقة لإلنجليز.
في المقاب���ل ،كانت المعنوي���ات مرتفعة لالعبين
اإلس���بان الذي���ن تمكنوا م���ن العودة إل���ى أجواء
المباراة في الش���وط الثاني بعد تخلفهم بثالثية

نظيف���ة ف���ي األول ،ول���و أن الوق���ت س���اعدهم،

لتمكن���وا م���ن إدراك التعادل وربم���ا قلب الطاولة
على منافس���يهم ،بعدما س���بق لهم إسقاطهم في
ويمبلب���ي ذهابًا  .2-1اإلنجلي���ز نفضوا الغبار عن

ثالثي مرعب قوامه المهاجمين رحيم س���ترلينغ
ً
علما أن
والقائد هاري كاين وماركوس راشفورد،

(كاين) هداف المونديال الروسي بست إصابات،
تح���ول ممو ًن���ا وصانعً ���ا لأله���داف (اثن���ان) ف���ي
المباراة المذكورة .صحيح أن إس���بانيا خس���رت
للم���رة األولى عل���ى أرضها منذ  15عام���ا ،إال أنها
أظهرت ً
روحا قتالية عالية عبر العبيها .وجاءت
الخس���ارة لتعي���د المدير الفني الجدي���د ،المدرب
الس���ابق لبرش���لونة لوي���س أنريك���ي إل���ى أرض
الواقع ،لجهة تصويب االختيار في تشكيلته.

» »نال المدرب اإلنجليزي غاريث ساوثغايت جرعات ثقة ،احتاج إليها بعد مسيرة مونديالية تعتبر
مقبولة بالنسبة إلى منتخب األسود الثالثة .واعتبر أن ما قدمه العبوه في ملعب أشبيلية
أساسا للبناء عليه للمستقبل”.
ً
“يشكل

دفــــاع “انتحـــاري”

مجددا
ميسي يدير ظهره للمنتخب
ً
(وكاالت)

ق���رر ليوني���ل ميس���ي ،نجم ن���ادي برش���لونة اإلس���باني ،اس���تمرار غيابه ع���ن تمثيل

(وكاالت)

ل���م تتس���بب هزيم���ة إس���بانيا  3-2على أرضها أم���ام إنجلترا في دوري األمم األوروبية لكرة القدم في انخفاض مس���توى التفاؤل حول المدرب الجدي���د لويس إنريكي فقط ،لكنها
أعادت ذكريات غير سعيدة حول الخروج المبكر من كأس العالم األخيرة في روسيا.
وتقدم���ت إنجلت���را 3-صف���ر في الش���وط األول

إنه يحت���اج إلى دقيقة واح���دة فقط من اللعب

وتع���رض أصحاب األرض لصيحات اس���تهجان

للتع���رف عل���ى أي نس���خة يظه���ر به���ا س���يرجيو

م���ن المش���جعين بين الش���وطين في أش���بيلية.

رام���وس“ .وأض���اف ”عندما يلعب في أش���بيلية

وقاتلت إس���بانيا وس���جلت هدفين لكن ذلك لم

(مس���قط رأس���ه) ال ي���ؤدي ع���ادة بش���كل جي���د..

يكن كافيا لتجنب أول خسارة منذ تولي لويس

يرتك���ب أخط���اء بش���كل أكب���ر م���ن مس���اهماته

إنريكي المسؤولية في يوليو.

بشكل إيجابي“.

وارتفع���ت ال���روح المعنوي���ة مع ق���دوم المدرب

وتاب���ع ”يبدو أن عقله يس���تمع إلى جملة واحدة

الجدي���د بعد الظهور بش���كل متواضع في كأس

وه���ي‘أنت أفضل س���يرجيو أنت األفضل‘ .ربما

العال���م حي���ث خ���رج المنتخ���ب الوطن���ي أم���ام

يك���ون من المتأخر جدا قول ذلك اآلن لكن ربما

أصحاب األرض في دور الستة عشر.

ال ينبغي أن يقول الناس ذلك كثيرا“.

وكتب���ت صحيف���ة م���اركا ي���وم الثالث���اء ”عادت

وأك���د خافيي���ر تيب���اس رئي���س رابط���ة ال���دوري

الشكوك التي بدا أنها انتهت بعد مسيرة الفريق

اإلس���باني أن الجماهي���ر تس���ببت ف���ي ش���عور
الب�ل�اد بإحب���اط ً
أيض���ا بس���بب إط�ل�اق صيحات

ف���ي روس���يا“ .وأضافت ”تع���رض الفريق لضربة
من الواقع أعادته إلى الخلف لمدة ثالثة أشهر“.

سيرجيو راموس

وأكدت صحيفة آس أن إس���بانيا كانت تستحق
الحصول على ركلة ج���زاء لكنها انتقدت األداء

انتحاري“.

تعرض النتقادات من وسائل اإلعالم.

وقال���ت ”خ���ط الوس���ط كان كس���وال والدف���اع

وسجل سيرجيو راموس مدافع إسبانيا الهدف

وكت���ب خوان كارلوس دي���از في صحيفة ماركا

كان متقدم���ا بش���كل مبال���غ فيه ويلعب بش���كل

الثان���ي لب�ل�اده ف���ي الوق���ت ب���دل الضائ���ع لكنه

”لق���د ق���ال أح���د مش���جعي مدريد ف���ي المكتب

المنتخب األرجنتيني ،خالل الفترة المقبلة.
وقال���ت تقاري���ر ف���ي وس���ائل اإلع�ل�ام

لميس���ي ،هو البقاء م���ع عائلته ،والتركيز

األرجنتيني���ة ،إن ليوني���ل ميس���ي ق���رر

مع ناديه برشلونة ،خالل الفترة الحالية.

الغي���اب ع���ن مبارات���ي راقص���ي التانجو

ويغي���ب ليوني���ل ميس���ي ،ع���ن تمثي���ل

أمام منتخب المكس���يك ،يومي  17و20

المنتخ���ب األرجنتين���ي ،من���ذ نهاي���ة

نوفمبر المقبل.

مونديال روس���يا ،مما أثار الشكوك حول
المحيط���ة

مس���تقبله الدولي ،بعد الفش���ل المس���تمر

وأوضح���ت

أن

البيئ���ة

بالبرغوث ،أش���ارت إلى أن القرار النهائي

في البطوالت الكبرى مع منتخب بالده.

االس���تهجان خ�ل�ال ع���زف النش���يد الوطن���ي
لمنتخب إنجلترا.
» »عندما يلعب في أشبيلية (مسقط رأسه)
ال يؤدي عادة بشكل جيد ..يرتكب أخطاء
بشكل أكبر من مساهماته بشكل إيجابي

ليونيل ميسي

األفضــــــل في التاريــــــــخ

تشيلي
تتراجع

(وكاالت)

(وكاالت)

َّ
أن روج���ر فيدرر ،هو الالعب األفضل ف���ي تاريخ اللعبة
أك���د اإلس���باني رافاييل نادالَّ ،

طال���ب م���درب المنتخ���ب التش���يلي،
رينال���دو روي���دا ،بالصب���ر عل���ى الفريق،

بالوق���ت الحال���ي .وق���ال ن���ادال أم���س الثالث���اء“ :عندم���ا أس���مع الكثير من األش���خاص

ف���ي ط���وره الجدي���د ،وس���ط الضغوط

يتحدثون عن كون فيدرر الالعب األفضل في التاريخ ،ال أش���عر بالمفاجأة؛ كوني أول

التي يتع���رض لها ،بس���بب النتائج غير

شخص يقول هذا األمر”.
وأوض���ح “هذا اس���تنتاج عادل بالنس���بة

وف���ي عام واح���د ،وربما يبقى التس���اؤل

لالع���ب ال���ذي ن���راه اآلن ،وس���يكون م���ن

اآلن ،لي���س من ه���و الالعب األفضل في

الصع���ب للغاي���ة على أي الع���ب تحطيم

التاري���خ بين���ي وفيدرر ،بل م���ن الالعب

أرقامه”.

األفضل بين روجر ،ورود ليفر”.

وأض���اف“ :ف���ي نف���س الوق���ت ،ليس من

وخت���م“ :بالنظ���ر إل���ى مس���يرتي ،أعتق���د

الع���دل تحليل مس���يرة أي الع���ب بالنظر

أنن���ي حقق���ت العدي���د م���ن اإلنج���ازات

فق���ط لبطوالت الجراند س�ل�ام ،فكل من

أكث���ر مما حلمت به .آم���ل في أن أحظى

يتاب���ع التن���س يعل���م جي��� ً
دا أن اللعب���ة ال

بفرص���ة مواصل���ة تحقي���ق االنتصارات،

تتعلق بالجراند سالم فقط”.

وبعد نهاية مس���يرتي ،س���نرى حينها أين

وأش���ار “روج���ر يمل���ك أرقامً ���ا ال تص���دق
ً
أيضا بعي ً
دا عن البطوالت األربع الكبرى،

أتواجد بين قائمة الالعبين األفضل في

باإلضاف���ة إلى أنه يملك الرقم القياس���ي
بالطبع كأكثر من توج بالجراند سالم”.
وتاب���ع“ :ل���م أر رود ليفر ،أثناء مس���يرته،
لكنن���ي أعل���م تاريخ���ه جي��� ً
دا ،فه���و أول

م���ن ت���وج ب���كل األلق���اب األرب���ع الكب���رى

المشجعة.
وق���ال روي���دا “هناك مزيج م���ن عوامل
مهم���ة يج���ب تقييمه���ا ،منه���ا األداء
والفرصة للش���باب ،لمعرف���ة من يمكننا
االعتماد عليه في بطولة كوبا أمريكا”.
وأض���اف “هن���اك قائمة العبي���ن بارزين
ف���ي الس���نوات األخي���رة ،لك���ن تراج���ع
مس���تواهم مع أنديتهم ،يجب رؤية ما
إذا كانوا سيستمرون معنا أم ال”.
وداف���ع روي���دا ع���ن مهاج���م مانشس���تر
يونايت���د ،أليكس���يس سانش���يز ،الذي ال

التاريخ”.

يمر بفت���رة جيدة مع فريقه ،بقوله “إنه

» »نادال“ :ليس من العدل تحليل مسيرة
أي العب بالنظر فقط لبطوالت الجراند
سالم ،فكل من يتابع التنس يعلم
جيدً ا أن اللعبة ال تتعلق بالجراند سالم
فقط”.

الع���ب مميز ،دائمً ا ما يس���تمتع بالوقت
الذي يقضيه في المنتخب”.
وتابع “أتمنى أن يؤدي سانش���يز بشكل
كبير ،ألنه قادم من صعوبات في ناديه،
بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر”.

رافاييل نادال ووروجر فيدرر

عـرض احترافـي
(وكاالت)
قد يشق أسطورة سباقات السرعة العداء الجامايكي المعتزل أوساين بولت طريقه الحتراف كرة القدم في القارة األوروبية،
بعد حصوله على عقد لمدة سنتين من ناد في مالطا ،بحسب ما ذكرت تقارير الثالثاء.
ويخض���ع بولت ( 32عامً ���ا) ،حامل ثماني

الكأس الس���وبر في  13ديسمبر ،وسنفوز

الخارق س���ابقا ،بما فيها وقفته الش���هيرة

ذهبي���ات أولمبي���ة ،لتجربة في أس���تراليا

فيه ...هل تتخيلون أوساين بولت يرفع

مع نادي س���نترال كوس���ت مارين���رز منذ

الكأس السوبر؟”.

ورس���مه صورة البرق بيديه بعد تسجيل

أغسطس الماضي ،في محاولة لتحقيق

وتاب���ع “ال يتعل���ق األم���ر بالم���ال ،ب���ل

حل���م طفولت���ه واحتراف ك���رة القدم بعد

بالتاري���خ .هذا أمر س���يتحدثون عنه في

اعتزاله ألعاب القوى العام الماضي.

غضون  50أو  100عام”.

وقال ن���ادي فاليتا أف س���ي المالطي إنه

واس���تحوذ مس���تثمرون م���ن مجموع���ة

تق���دم بع���رض رس���مي لبول���ت يتضم���ن

“س���انبان” في اإلمارات العربية المتحدة

اللع���ب في نهائ���ي ال���كأس المقبلة ،ورأى

أكثري���ة حص���ص النادي الش���هر الماضي،

رئيس���ه التنفيذي غاس���تون س���ليمان ان

متعهدي���ن

ل���دور

الس���عي لجل���ب بول���ت يتعل���ق بـ”كتاب���ة

المجموعات من دوري أبطال أوروبا في

بإيص���ال

الفري���ق

التاريخ”.

كرة القدم.

وق���ال س���ليمان لش���بكة “اي ب���ي س���ي”

وأق���ر س���ليمان أن بولت ال ي���زال بحاجة

األس���ترالي “تابعته في آخر سنة ونصف

إل���ى تحس���ين مس���تواه الك���روي ،لكن���ه

خالل مش���واره الك���روي ..نخوض نهائي

عب���ر ع���ن إعجاب���ه باحتف���االت الع���داء

األهداف.
وأردف “ال أري���ده أن يأت���ي إل���ى هن���ا
لتمضي���ة العطل���ة” مش���يرًا إلى أن���ه يريد
بولت لرفع األلقاب في فاليتا.
وتاب���ع “ال أري���ده أن يثي���ر ضج���ة كبيرة،
أري���ده أن يوقع العقد ،الركوب على متن
الطائ���رة ،الوص���ول إل���ى مالط���ا وخوض
التماري���ن ،ألن���ه يتعين علينا االس���تعداد
للكأس السوبر”.
ورف���ض الوكي���ل األس���ترالي ال���ذي رتب
تج���ارب بول���ت م���ع س���نترال كوس���ت
مارينرز تأكيد أو نفي التقارير.

أوساين بولت

» »سجل حامل الرقم العالمي في سباقي  100و 200م أول أهدافه في عالم كرة القدم االحترافية الجمعة الماضي في مباراة
تحضيرية ،عندما هز شباك ماكآرثر ساوث وست يونايتد من الدرجة الثانية في مناسبتين.

“األفنيوز” يتربع على عرش التصميم
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مركز التسوق يتفوق بجائزة العقارات العربية واإلفريقية

حصد األڤنيوز  -البحرين جائزة أفضل تصميم معماري في قطاع التجزئة على مس���توى الوطن العربي ،إذ نافس بجدارة عددا من الش���ركات والمش���اريع العقارية
من شتى أنحاء الوطن العربي المتقدمة لجائزة العقارات العربية واإلفريقية .2019 - 2018
وتع���د

جائ���زة

العق���ارات

العربي���ة

واإلفريقي���ة إح���دى أه���م المس���ابقات
العقاري���ة المتمي���زة في المنطق���ة ،التي
يتنافس من خاللها العديد من المشاريع
العقاري���ة ضمن ش���روط ومعايير تتعلق
بمختلف فئات الجائزة.
وأعلنت النتائ���ج النهائية للفائزين على
مس���توى العال���م العرب���ي وإفريقي���ا في

األربعاء

حف���ل أقيم مؤخرا في فندق والدورف
اس���توريا دبي بالم جميرا ،حضره عدد

إعداد :هبة محسن

 17أكتوبر 2018
 8صفر 1440

للتواصل17111509 :

من المطوري���ن ،والمعماريي���ن ،ووكالء
العقار ،ومصممي الديكور الداخلي.
ويأت���ي التنظي���م لتحفي���ز وتكري���م
المتميزين في قط���اع العقارات بجميع
أنح���اء العال���م ،ويتم من���ح الجوائز بعد
تقيي���م المش���اريع المش���اركة م���ن قب���ل
لجن���ة تض���م أكث���ر من  70خبي���را ضمن
معايي���ر تأخ���ذ ف���ي االعتب���ار التصمي���م

صروح

والجودة والخدمات واالبتكار واإلبداع
وااللتزام بالتنمية المستدامة.
» »وتأسست المسابقة العالمية منذ
العام  1995وتم إقامة أول حفل
لجائزة العقارات العربية العام
 2006في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

» »أعربت شركة صروح  -وهي شركة زميلة لشركة المباني التي تمتلك األفنيوز في الكويت  -عن سعادتها واعتزازها
بهذه الجائزة التي تعتبر األولى لألفنيوز  -البحرين الذي تم افتتاحه العام الماضي ،والذي يعتبر من أهم الوجهات
التسويقية والسياحية في البحرين .وأشارت الشركة إلى أن األفنيوز -البحرين هو أول مجمع تجاري وترفيهي
من نوعه في مملكة البحرين بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة  1.5كيلومتر ،حيث يقع األفنيوز في منطقة
استراتيجية في قلب العاصمة المنامة ضمن مشروع خليج البحرين مطال على شارع الملك فيصل.

دوري “البالي ستيشن” في “الدرة”
أقام���ت إدارة منتج���ع ال���درة دوري درة البحري���ن أللعاب البالي ستيش���ن،
الجمع���ة الماض���ي في أج���واء من الحماس���ة والتنافس والم���رح .وتضمنت
الفعالي���ة دوري فيف���ا  18والعديد من ألعاب الفيديو ،كما تخلل ذلك تناول
الوجبات الخفيفة.
وش���هدت الفعالية إقب���اال متميزا من

ضم���ن الفعالي���ات والبرام���ج الت���ي

أبن���اء الم�ل�اك وذويه���م ف���ي أج���واء

يقيمها المنتجع لمالك الفلل السكنية

م���ن الفرح���ة والبهج���ة .ويأت���ي ذلك

وعائالتهم وأصدقائهم.

“التنين” ...رائدة اإلعالن
60

شاش��ة

رقمي��ة

جدي��دة

داخ��ل

المجم��ع

انطالق���ا من حرصها على اس���تخدام جميع القنوات للترويج لمس���تأجريها وتوفير تجربة تس���وق فريدة لزبائنه���ا ،أعلنت مدينة التنين
البحرين ،أكبر مركز تجاري صيني للبيع بالجملة والتجزئة في المملكة ،عن توقيعها عقد ش���راكة مع ش���ركة بن فالح لإلعالنات ،التي

ثورة معلوماتية في “التطبيقية”

الجامعة تستضيف يوما مفتوحا لـ “مهندسي الكهرباء”

استضافت جامعة العلوم التطبيقية فعاليات اليوم المفتوح السنوي لمنظمة معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات العالمية في
غسان عوّ اد ،بمشاركة عدد من الجامعات المحلية الحكومية والخاصة.
مملكة البحرين ،والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجامعة ّ
واش���تملت الفعالي���ة الت���ي أش���رف عل���ى

.”Student Branch

المتعلقة بأمنها.

تنظيمه���ا كلي���ة اآلداب والعل���وم بالجامعة

كما ش���هدت الفعالية مش���اركة طلبة قسم
علم الحاس���وب بالجامعة ،إذ ّ
سلط الطلبة

وأشارت ريم إلى أن هذا المصطلح يطلق

عل���ى العدي���د م���ن المس���ابقات الثقافي���ة

عل���ى مجموع���ة م���ن البيان���ات الضخم���ة
ً
ج���دا والمعق���دة لدرجة يصعُ ���ب معالجتها

واألدبي���ة ،إلى جانب إقامة ن���دوة علمية،

الض���وء على االتجاهات الحديثة في علم

كم���ا ش���هد الحف���ل افتت���اح ف���رع لمنظم���ة

الحاس���وب والتكنولوجيا م���ن خالل كلمة

باس���تخدام أداة واح���دة فق���ط من أدوات

معهد مهندس���ي الكهرب���اء واإللكترونيات

الطالب���ة ري���م يحيى الزمان ع���ن موضوع

إدارة قواع���د البيان���ات أو باس���تخدام

بالجامع���ة أطل���ق عليه اس���م “ASU IEEE

البيان���ات الضخم���ة ( )Big dataوالمفاهيم

تطبيقات معالجة البيانات التقليدية.

من المتوقع أن تساهم في تحقيق المنفعة والمصالح المتبادلة بين الطرفين على المدى البعيد.
وتعتب���ر ش���ركة ب���ن ف�ل�اح لإلعالن���ات
متخصص���ة ف���ي توفي���ر شاش���ات ع���رض
رقمي���ة س���هلة االس���تعمال وبأس���عار ف���ي
متن���اول الجمي���ع وذات ج���ودة عالي���ة
تس���اهم ف���ي زي���ادة المبيع���ات وتحقي���ق
األرباح ومشاركة تجارب العمالء.
وقام���ت الش���ركة بتزوي���د مدين���ة التني���ن
البحري���ن بم���ا يق���ارب  60شاش���ة إعالنية
رقمية جديدة داخل المجمع.
ويمك���ن لجميع مس���تأجري مدين���ة التنين
وزبائنها الخارجيين اس���تخدام الشاشات
الرقمية لألغراض اإلعالنية.
وباعتب���ار مدين���ة التنين الوجه���ة العائلية
األول���ى ف���ي المملك���ة ،لذل���ك فه���ي توف���ر

ال���زوار ،والتي تس���اعد المعلني���ن للوصول

التجاري للمدينة أكثر من  10ماليين زائر،

منص���ة عريض���ة رائ���دة لإلع�ل�ان بفض���ل

لجمهورهم المستهدف.

وه���ذا الرق���م يعكس م���دى ق���درة المدينة

الش���ريحة الديموغرافي���ة الواس���عة م���ن

فف���ي الع���ام الماض���ي ،اس���تقبل المرك���ز

على خلق اتصال دائم ووثيق مع الزبائن.

موظفو “األهلي المتحد” ...بال سمنة
أطل���ق البنك األهلي المتحد برنامجا صحيا إرش���اديا لموظفي���ه؛ في إطار مبادرات
البنك الرامية إلى إش���راك وتشجيع منتسبيه على اتخاذ خطوات عملية نحو تبني
نمط حياة صحي واتباع سلوكيات غذائية سليمة.
وصم���م ه���ذا البرنام���ج بحي���ث يش���مل 4

والدهنية وغيرها ،كما أعقب ذلك جلسات

مح���اور صحية رئيس���ة ه���ي الفحوصات

استش���ارة ش���خصية مع مختصين لشرح

الطبية األساس���ية ،والورش���ات التثقيفية

نتائ���ج الفحوص���ات ومناقش���ة البرنام���ج

حول الع���ادات الغذائية الصحية ،وخطط

الصحي والغذائي المناس���ب لكل مش���ارك

الرياضة البدنية تحت إشراف مختصين،

ومشاركة على حدة.

إلى جانب مس���ابقة جماعية للوصول إلى

كما يتضم���ن البرنامج في مرحلته التالية

الوزن الصحي األمثل.

تنظي���م حلق���ات تثقيفي���ة ع���ن أساس���ات

وانطلق���ت فعالي���ات البرنام���ج بمش���اركة

الحي���اة الصحي���ة م���ع متابع���ة التقدم في

نح���و  290موظفا تلق���وا فحوصات طبية

خطة األنش���طة البدني���ة الموصى بها ،في

وبدنية مختلفة ،وشملت قياس مؤشرات

حين س���يكون مس���ك الختام حفل تكريم

حيوي���ة مث���ل ضغط الدم ونس���بة الس���كر

الفائزين في تح ّدي “اربح صحتك” والذي
سيش���هد تقدي���م جوائ���ز كب���رى ألولئ���ك

كتل���ة الجس���م األمث���ل لفئته���م العمري���ة

إضاف���ة إل���ى مؤش���رات اللياق���ة البدني���ة

الذي���ن حقق���وا أفضل تقدم ف���ي التخلص

م���ن الجنس���ين .وقال���ت رئيس���ة الم���وارد

وتمسنا
ش���ك أن المس���ائل الصحية تعنينا
ّ
جميع���ا ،ول���ذا فق���د س���عدنا ج���دا بتفاع���ل

األخ���رى مث���ل نس���بة الكتل���ة العضلي���ة

م���ن ال���وزن الزائ���د والوص���ول إلى مؤش���ر

البش���رية للمجموع���ة إيم���ان المدن���ي “ال

موظفين���ا ومش���اركتهم الواس���عة في هذا

والكوليس���ترول ومؤش���ر كتل���ة الجس���م

البرنامج ال���ذي تم تدش���ينه لتعزيز ثقافة

فالحركة صحة وبرك���ة واالختيار الواعي

الحي���اة الصحي���ة ولتحفي���ز الجمي���ع على

للغذاء هو الدواء كما أن طريق الفحص

اتخ���اذ خطوات إيجابية ف���ي هذا اإلطار،

والوقاية خير من ألف عالج”.
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تستعد الفنانة هند
البحرينية لطرح أغنية
جديدة بعنوان “موت
ويعني” ،وكشفت أنها
ستصورها في لندن
قريبا .واختارت هند أن
تتعاون مجددا ،بحسب
“ذا انسايدر بالعربي” ،مع
المخرج جاد شويري.

األربعاء
األحد

2018
اكتوبر
17 15
2017
أكتوبر
7 15ذوصفر
14381440
الحجة

أهداف نبيلة ومواهب جديدة

خ��ال��د ب��ن ح��م��د :ال��م��ه��رج��ان ال��م��س��رح��ي ول���د ليبقى
على جائزة أفضل ممثل دور أول.

المنامة -بنا

كما حصل يوس���ف الحمدان عن تأليف نص

أك���د النائ���ب األول لرئي���س المجل���س

مس���رحية “ضالل���وه” عل���ى الجائ���زة األولى

األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س االتحاد

للن���ص المس���رحي ،فيم���ا الجائ���زة الثاني���ة

البحرين���ي أللع���اب القوى الرئي���س الفخري

للبسام علي عن تأليف نص مسرحية “كوت

لالتح���اد البحرين���ي لرياض���ة ذوي العزيم���ة

 ،”6وحصل���ت أمين���ة الجني���د عل���ى الجائزة

س���مو الش���يخ خالد ب���ن حم���د آل خليفة ،أن

الثالث���ة ع���ن تألي���ف مس���رحية “الصن���دوق”

مهرج���ان س���موه للمس���رح الش���بابي أخ���رج

للنادي األهلي.

العدي���د م���ن المواهب الش���ابة في نس���خته

وحص���ل حم���زة العصف���ور ع���ن إخراج���ه

الرابعة بمش���اركة  12فريقا مسرحيا ،والذي
أقيم تحت ش���عار “#لنغرس_بسمة” بتنظيم

سمو الشيخ خالد بن حمد يرعى الحفل الختامي للمهرجان

م���ن وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة في
الفترة من  1ولغاية  15أكتوبر الجاري على
صالة مس���رح النهام بمركز المحرق الشبابي
النموذجي.وق���ال س���موه بمناس���بة رعايت���ه
الحف���ل الختام���ي للمهرج���ان إن الجائ���زة

هيفاء وهبي“ ...حوا”
يحاف���ظ ألب���وم النجم���ة هيف���اء
وهب���ي الجدي���د “حوا” عل���ى صدارة
األلبوم���ات األعلى مبيعً ���ا عبر موقع
“ايتونز” العالمي.
ويحت���ل ألبوم “حوا” المرتبة األولى
ضمن قوائ���م “ايتونز” في عدد كبير
من البلدان العربية واألجنبية.
يذك���ر أن “ح���وا” يتضم���ن  9أغنيات

جديدة وهي “واحش���ني”“ ،هفضل”،
“جن الصبي”“ ،قالوا سابني”“ ،مزيكا
هادي���ة”“ ،س���ت البن���ات”“ ،إجم���دي”،
“في يوم من األيام” و ”حوا” ،إضافة

وج���دت م���ن أجل أه���داف نبيل���ة ،خصوصا
أن المسرح الشبابي هذا العام أكد ما يتمتع
به الشباب البحريني من قدرة على اإلبداع
والتميز.
وهن���أ س���موه جمي���ع الفائزي���ن والمتميزي���ن
ف���ي المهرج���ان ،معربا عن اعت���زازه وفخره
الكبيرين بمشاركة إخوانه من ذوي العزيمة
في النسخة الرابعة.
وت���وج س���موه الفائزي���ن بالجوائ���ز ،وحصل

إل���ى  5أغني���ات كان���ت ق���د أطلقته���ا

على جائ���زة أفضل ممثل واع���د مهند زينل

خالل األشهر الماضية.

ع���ن دوره ف���ي مس���رحية “ك���وت  ”6لمرك���ز

لمس���رحية “ ”xoعل���ى جائ���زة أفضل مخرج
مس���رحي .ولمش���اركتها الفاعل���ة ف���ي

شباب مدينة عيسى.

وحص���ل يوس���ف قازان���ي ع���ن مس���رحية

وحصل���ت ف���وز جناحي على جائ���زة أفضل

“الوكر” على جائزة أفضل موسيقى مؤلفة.

ممثل���ة واع���دة ع���ن دوره���ا ف���ي مس���رحية

وع���ن فئة أفض���ل ممثل���ة دور ثاني حصلت

“الوكر” لنادي المحرق.

ن���وف س���بت ع���ن دوره���ا ف���ي مس���رحية

وحصل محمد يونس الخياط عن مسرحية

“الصن���دوق” للن���ادي األهل���ي عل���ى جائ���زة

“تح���ت األرض” لن���ادي الحال���ة عل���ى جائزة

أفض���ل ممثل���ة دور ثان���ي ،وحصل���ت عبي���ر

أفضل ديكور مس���رحي ،كما حصل عبدهللا

مفت���اح ع���ن دورها في مس���رحية “ضاللوه”

البك���ري ع���ن مس���رحية “ ”xoعل���ى جائ���زة

لمرك���ز ش���باب ال���زالق عل���ى جائ���زة أفض���ل

أفض���ل إض���اءة مس���رحية ،وحصلت عفاف

ممثلة دور أول.

أحم���د محمد عن مس���رحية “تحت األرض”

وحص���ل راش���د عبدالرحم���ن ع���ن دوره في

جائ���زة أفض���ل مكي���اج ،فيما حصل���ت زهرة

مسرحية “احترامي للحرامي” لمركز شباب

حس���ن الحم���ادي ع���ن مس���رحية “تح���ت

مدين���ة حم���د على جائزة أفض���ل ممثل دور

األرض” لن���ادي الحال���ة عل���ى جائ���زة أفضل

ثان���ي ،فيم���ا حصل عقيل الماج���د عن دوره

أزياء وإكسسوارات مسرحية.

في مس���رحية “ ”xoلمركز ش���باب الشاخورة

المهرج���ان ،ق���ررت لجنة التحكي���م أن تمنح
جائ���زة للفنانة صديقة األنصاري عن مجمل
أعماله���ا .وحقق���ت مس���رحية “ ”XOالمرك���ز
األول ألفضل عرض مسرحي متكامل ،فيما
حل���ت مس���رحية “تح���ت األرض” ،والمرك���ز
الثالث لمسرحية “ضاللوه”.
وك���رم س���موه مجموعة م���ن رواد المس���رح
ه���م مري���م زيم���ان ،يوس���ف بوهل���ول ،خالد
الرويعي ،جمال الغيالن ،ونضال العطاوي.
» »كما كرم سموه ضيوف الشرف،
وهم محمد ياسين ،سلوى بخيت،
هيفاء حسين ،جمعان الرويعي،
جمال الصقر ،عبدهللا سويد،
الكاتب عثمان الشطي من دولة
الكويت ،فهد سيار وفهد العمادي.

قالت الفنانة زهرة الخرجي إنها ستشارك في مسلسل “العاصفة” ،مع الفنان

وصلت الفنانة السعودية امتنان محمد إلى الكويت؛ لتصوير دورها في عمل

وج��وه مختلفة ،تطل من خاللها الممثلة الش��ابة رانيا ش��هاب في الموس��م

الدور في هذا العمل ،حيث أجس��د فيه ش��خصية جديدة تجمع

وج��دت ضالتها في عمل كويتي جديد من المقرر بدء تصويره

و “حكاي��ات صغي��رة” ،تعك��ف حالي ًا على تجس��يد ش��خصيتها

عبدالعزيز المس��لم وعدد م��ن الفنانين النج��وم ،موضحة “أعجبني

التش��ويق والغم��وض ف��ي آن واح��د ،وتحم��ل الكثي��ر من

المضامين والصفات اإلنسانية من خالل دورها في األحداث
العامة للعمل ،وأجس��د فيه دور محامية يواجهها كثير من

المواضي��ع والقضايا ومنه��ا يأتي عنصر المفارق��ة الدرامية”.

وأك��دت الخرج��ي أنها من الممكن أن تش��ارك في عمل مس��رحي

جديد في الموسم المقبل ،إلى جانب أعمال فنية أخرى.

جدي��د من المقرر أن تكش��ف تفاصيله في وقت الح��ق .وقالت إنها

الدرامي المقبل! فبعدما فرغت من تصوير مشاهدها في مسلسلي “الحزرة”
الجديدة في مسلس��ل “غصون ف��ي الوحل” للمخرج محمد

خالل أيام ،لكنها آثرت إرجاء الكشف عن التفاصيل إلى حين

دحام الش��مري ،تألي��ف من��ى النوفلي ،وم��ن بطولة هدى

االنتهاء من كل الترتيبات.

حسين وعبدالله السيف وروان مهدي.

م��ن جهة أخ��رى ،أعرب��ت الفنانة الس��عودية الش��ابة عن

وكشفت ش��هاب عن مش��اركتها في المسلسل االجتماعي

س��عادتها بالمش��اركة في فيلم “نج��د” إلى جان��ب الفنانة

القدي��رة حي��اة الفه��د ،ويُعد أول فيلم س��عودي س��يعرض في

المملكة ،عقب السماح بتدشين دور العرض هناك.

أكتوبر 17
1979

 اإلعالن عن فوزاألم تريزا بجائزة
نوبل للسالم
وذلك نظرًا
جلهودها
اإلنسانية
في مساعدة
فقراء الهند والعالم.

“عش��اق رغم الطالق” ،قصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمي،

ومن إخراج خالد جمال ،في حين تقتس��م بطولته نخبة من نجوم
الدراما الخليجية ،بينهم انتصار الشراح.

1973
حرب أكتوبر“ :أوبك” تقرر خفض مبيعاتها من النفط تدريجيا.

1980
إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان.

1991
شمال األطلسي تقرر خفض ترسانتها النووية التكتيكية.
دول حلف
1999
مجلس الوزراء الكويتي يقرر إيقاف صحيفة السياسة عن الصدور.

2003
استقالة الرئيس البوليفي غونزالو سانشيز دي لوزادا في مواجهة تعبئة.

الميزان

الحمل
احذر مخالفة اآلراء والقوانين وإثارة العداوات.

الثور

وفعال وعمليً ا ،وانفتح على اآلخرين.
اً
كن منتظمً ا

العقرب
تشعر بالظلم أو اإلساءة ،لكنك تهدّ ئ من روعك.

ادرس خطواتك بدقة ،وال تغامر بالعمل.

القوس

الجوزاء
يوم آخر ليس على مزاجك ،وتأخذك العصبية.

السرطان

أنت أقوى من أن تتغلّب عليك األوضاع األخيرة.

الجدي

تريحك األجواء هذا اليوم ،وتوحي لك بأفكار.

األسد

يحالفك الحظ ويوسع اآلفاق ويسرع الخطى.

الدلو
بعض المشاريع تدعوك إلى المبادرة والمجازفة.

العذراء

تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعودً ا

بفكرة.

الحوت
يوم مالئم جدً ا لالنطالق باألعمال المهمّ ة.

سارع إلى استشارة من تحب في التطورات
األخيرة.

tariq_albahhar
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زهرة عرفات :السوشيال ميديا سخافة وابتذال
نش����رت الفنان����ة زهرة عرفات عبر حس����ابها الش����خصي على تطبيق “س����ناب ش����ات” ،فيدي����و مصورا ،دافعت م����ن خالله عن
الوسط الفني ،ووجهت انتقادا الذعا للسوشيال ميديا ،مؤكدة أنها أصبحت تعتمد على السخافة واالبتذال.
وقال����ت النجمة البحرينية “عندما أطلع الي����ف أقرأ التعليقات

عرف����ات ،وه����و من بطول����ة عبدالرحم����ن العقل ،طي����ف ،أحالم

والطريق����ة الت����ي يتكلم����ون فيه����ا ع����ن الوس����ط الفن����ي وكأنهم

حس����ن ،عقيل الرئيس����ي ،فرح الهادي ،حس����ين المهدي ،شيالء

يعرف����ون كل الخفاي����ا ،ولكن هذا الكالم غير صحيح ،الوس����ط

س����بت ،وآخرين ،ومن تأليف عب����دهللا الرومي ،وإخراج مناف

الفن����ي مثل أي وس����ط ومجال آخ����ر بالحي����اة” .وأضافت “في
جمل����ة دائم����ا تت����ردد ه����و أن الفن����ان يش����تغل عش����ان الفلوس،
طيب اإلنس����ان اللي يصحى الصبح ويروح الش����غل مو عشان
الفل����وس ،ب����كل المج����االت اإلنس����ان يش����تغل ألن ه����ذا مجال����ه
واختصاصه وموهبته ،وأيضا من أجل إثبات الذات ومكانته
بالمجتم����ع ب����س بالنهاي����ة يوج����د م����ردود م����ادي ،ه����ل الطبيب
يستغل المرضى من أجل المال أو المحامي وغيرهم ،بالنهاية
اإلنسان يشتغل عشان الفلوس من أجل حياة كريمة”.وتابعت
“من بين هذه المجاالت الفنان مو قاعد ببيته والفلوس تجيه
ببالش ،هو حاله حال أي موظف أو إنس����ان يشتغل ،ولألسف
السوش����يال ميدي����ا ص����ارت تعتم����د عل����ى الس����خافة والتفاهة،
حفل غنائيًا كبيرًا في
اً
» »أحيت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا
المكسيك ضمن جولتها الغنائية التي تحمل عنوان ألبومها األخير (El
 .)Doradoشاكيرا تألقت خالل الحفل باستعراضات ضخمة قدّمتها
ورقصا وشغلت الصحافة
ً
على المسرح ،فأشعلت األجواء غنا ًء
العالمية بإطاللتها الرائعة.

عبدهللا.
زه����رة عرفات ممثل����ة بحرينية مواليد نوفمب����ر  ،1969أكملت
حياتها في الكويت ،وكانت بداية أعمالها الفنية في مسرحية
“لن أعيش في جلباب زوجتي”.
تزوجت الفنانة زهرة عرفات مرتين ولديها ولدان من الزواج
األول هم����ا وف����اء ومحم����د .وبع����د وف����اة زوجه����ا تزوجت مرة
أخرى من ش����خص عماني الجنسية ولديها ابن اسمه عبدهللا،
وهي مطلقة اآلن.
» »اشتهرت الفنانة زهرة عرفات بالكثير من المسلسالت
الخليجية أبرزها كان “خطوات على الجليد”” ،حكم

الزمان”” ،أسرار خلف الجدران”” ،لعبة القدر”” ،صمت

هنالك أشخاص تتحدث بأمور مفيدة للمجتمع ما حدا يعيره

السنين”” ،بعد الشتات”” ،أيام السراب “” ،قلب أبيض”،

يعل����ق ويتحدث ،نفس ش����يء يح����دث مع الفن����ان تكون فنانة

التي قدمتها كانت “حكم الحاس”” ،عيلة  10نجوم”،

بس إذا نزلت شيء سخيف وعريان الكل يتكلم بالموضوع”.

البرامج على شاشة التلفاز مثل “أحالم”” ،بنات حوا” ،و

اهتم����ام ،لكن خليه يقول ش����يء مخالف أله����واء البعض الكل

و ”امرأة تبحث عن المغفرة” .ومن أبرز المسرحيات

وايد محترمة وتنزل ش����غالت واي����د مفيدة ما حدا يلتفت لها

”أوه يا الكرة” ،و ”بيت أبونا” .علما أنها كانت تقدم بعض

يذك����ر أن مسلس����ل “تعبت أرضي����ك” آخر أعم����ال الفنانة زهرة

“زهرة الخليج”.

زهرة عرفات

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
ayman.hamam
@albiladpress.com
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“السيلفي القاتل” من الطابق 27
نش���رت صحيفة “ميرور” البريطانية ،مقطع���ا مصورا ،يوثق اللحظة التي
توفي���ت فيه���ا ام���رأة بع���د س���قوطها من ش���رفة في الطاب���ق ال���ـ  27بأحد
األبراج ،بينما كانت تحاول التقاط صورة سيلفي.
وه���رع المس���عفون إل���ى ب���رج ف���ي ح���ي ش���عبي ببنم���ا س���يتي ،يدعى إل
كانغريج���و ،بعدم���ا س���قطت الس���يدة الت���ي كان���ت ال ت���زال تمس���ك بعصا
السيلفي ،بحسب الشهود.
وعقب المأس���اة ،كش���فت السلطات في بنما عن اس���م المرأة وهي ساندرا
مانويال دا كوستا ماسيدو ( 44عاما) ،ويعتقد أنها أم لطفلين.
وفي منشوراتهم على اإلنترنت ،أشاد األصدقاء بماسيدو ،التي قالوا إنها
معلمة من البرتغال ،انتقلت حديثا إلى بنما سيتي.
وصور عمال بناء مجاورين الحادث ،حيث كانت ماس���يدو تلتقط صورا

افتتح األمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
رسميً ا معهد العلوم والتعلم في حديقة حيوان
تارونجا أمس الثالثاء في أول مهماتهما الرسمية
خالل زيارة ألستراليا.

سيلفي قبل لحظات من سقوطها المأساوي من المبنى.
» »وفقا لوسائل اإلعالم المحلية ،فإن الشرطة تعتقد أن رياحا عاتية
كانت سببا في اختالل توازنها ،بعد أن أمضت بالفعل دقائق عدة
في التقاط الصور.

تبادل حليب األمهات عبر فيسبوك
عل���ى الرغ���م من وج���ود بن���وك للحليب المبس���تر لألطف���ال تابعة لخدم���ة الصحة

الغاردي���ان البريطاني���ة ،أم���س الثالث���اء “لق���د

أخري���ات يحت���اج أطفاله���ن الحلي���ب .وكتبت

ش���عرت بالفخ���ر بينم���ا كن���ت أش���اهد ام���رأة

آبي���ز عل���ى الصفح���ة ع���ن رغبتها ف���ي التبرع

تغ���ادر منزلي بحقيب���ة مليئة بحليب مني بعد

بحليبه���ا بع���د أن واج���ه طفلها مش���كالت في

ع���دم نجاح رحلت���ي مع الرضاع���ة الطبيعية”.

الرضاعة من صدرها ،فتفاجأت بعدد الرسائل

وتضيف آبيز أنها س���معت الحقا عن مش���اركة

ال���ذي انه���ال عليها من نس���اء يرغبن في جمع

الحلي���ب في فيس���بوك عبر صفح���ة “هيومان

الحليب .وأعربت إحدى األمهات المش���اركات

ميلك فور هيومان بيبيز” ،وهي مجموعة غير

في الصفحة ع���ن س���عادتها بالتجربة ،وقالت

بـ  710ماليين دوالر لألعمال الخيرية ،وفق ما أوردت وسائل إعالم صينية .ويقول الممثل
الخفي” إنه يمارس حياة بسيطة ومتواضعة ومقتصدة ج ًدا.

التواصل االجتماعي؛ من أجل نظام أكثر فعالية وكفاءة.
وتقول روبي آبيز ،في مقال نش���رته صحيفة

قال أسطورة السينما في هونغ كونع تشاو ين فات ،إنه سوف يتبرع بمعظم ثروته المقدرة
البال���غ م���ن العم���ر  63عامً ا الذي س���بق أن فاز باألوس���كار ع���ن فيلمه “النمر الراب���ض والتنين

الوطني���ة ف���ي بريطاني���ا ،ف���إن العدي���د م���ن األمه���ات ب���دأن يس���تخدمن ش���بكات

رسمية لألمهات لمش���اركة الحليب مع أمهات

نجم سينمائي يتبرع بكل ثروته

إنه���ا تبرعت بحليبها لنحو  30طفال .وتش���هد
الصفح���ة إقباال كبيرا من األمهات ،إذ بلغ عدد
المشاركين فيها نحو  80ألفا.

بنوك الحليب

ويعي���ش ف���ات حي���اة ش���هرية بمبل���غ 106

األول ،وذل���ك لمدة  17س���نة قب���ل أن يجدده

دوالرات فق���ط ،ودائمً ���ا م���ا ش���وهد ف���ي

لهاتف م���ن الجيل الذكي قب���ل عامين .وقال

المواص�ل�ات العام���ة أو وه���و يتس���وق ف���ي

“إن أصعب ش���يء يمكن تحقيقه في الحياة

المتاج���ر الرخيص���ة حي���ث التنزي�ل�ات.

ليس هو الثروة ،إنما كيف نحافظ على حياة

ويس���تخدم الممثل الش���هير هاتفا من الجيل

عقلية سليمة”.

أفعى تسقط فوق رؤوس موظفين

اليـابــان تعـلــم
مواطـنيـهــا
“البكاء”

انتش���رت ف���ي اآلون���ة األخي���رة ف���ي
الم���دارس الياباني���ة ومؤسس���ات العم���ل
دروس من نوع خاص يقوم بها “مدرسو
الب���كاء” .وتس���اعد دروس الب���كاء عل���ى
تخفي���ف الضغط والحف���اظ على الصحة
العقلية للعمال والطالب على حد س���واء،
وفق���ا لصحيفة “الياب���ان تايمز” .ويالحظ
الخب���راء أن الدموع ه���ي طريقة للدفاع
ع���ن النف���س ض���د اإلره���اق والضغ���ط
المتراكمي���ن .ويعتق���د المعل���م هيدفومي

فوج���ئ موظف���ون ف���ي أح���د البن���وك بالصي���ن بأفع���ى ضخم���ة تهاجمه���م خ�ل�ال اجتماعهم

يوش���يدا أن الب���كاء يس���مح للش���خص

الصباح���ي ،مم���ا أثار حال���ة من الرعب والهلع والفزع في البنك ،قب���ل أن يتمكن رجال األمن

باالسترخاء بشكل أكثر فعالية من النوم
والضحك.

افتت���ح أول بن���ك رس���مي للحلي���ب ف���ي بريطاني���ا الع���ام ،1939

عل���ى نطاق واس���ع  -تس���بب ف���ي نقص التب���رع بحلي���ب األمهات،

بمستشفى الملكة شارلوت في لندن ،وكان المكان مخصصا لجمع

وكادت أزم���ة في���روس نقص المناعة المكتس���ب “اإلي���دز” تقضي

من السيطرة عليها وطردها.

ومعالج���ة وتوزي���ع الحليب المتب���رع به لألطف���ال المرضى .وفي

على بنوك الحليب بالكامل في بريطانيا؛ ألن العدوى يمكن حملها

وتمكن���ت كامي���رات المراقب���ة م���ن تس���جيل

بع���د أن تمكن رج���ال األمن م���ن التعامل معها

فت���رة الخمس���ينات م���ن القرن الماض���ي تم فتح المزي���د من بنوك

ف���ي حلي���ب األم .أما اآلن ،فقد تعزز وس���ائل اإلع�ل�ام االجتماعي

لحظ���ة هج���وم األفع���ى عل���ى االجتم���اع

بنج���اح وفعالي���ة ،مس���تخدمين ملقط���ا خاصا

الحلي���ب داخ���ل المستش���فيات البريطانية ،وف���ي الثمانينات كان

إحي���اء تجرب���ة مش���اركة حليب األمه���ات من جديد ،إذ تس���تطيع

تت���م تغذي���ة األطفال الرضع إل���ى حد كبير في المستش���فيات من

النس���اء االتصال ببعضهن البعض عبر مجموعات في “فيس���بوك”

الصباح���ي المصرفي ،ما أفس���د على العاملين

في التعام���ل معها والس���يطرة عليها ،ومن ثم

حلي���ب التبرعات .لكن تطوير الحليب االصطناعي  -الذي انتش���ر

لهذا الغرض.

يومه���م .وقال���ت جري���دة “مت���رو” البريطاني���ة

ت���م وضعه���ا ف���ي كي���س كبي���ر ،وتم نقله���ا إلى

التي نش���رت الفيدي���و “إن األفعى الضخمة لم

خارج المبن���ى بالكامل .يذكر أن طول األفعى

حضروا التدريب “أشعر بأنني ال

تتس���بب بأي أذى ألي ش���خص كان في المكان

يبلغ  3أقدام ،أما وزنها فيبلغ  7.5كيلوغرام.

عندما أكون بحاجة لذلك”.

وحض���ر أحد تدريب���ات الب���كاء  79طالبا،
وبع���د مش���اهدة فيل���م اجتماع���ي مؤث���ر،
كتبوا موضوعا إنشائيا يدفع على البكاء.
» »كتب أحد الطالب ( 17عاما) ممن
يجب أن أمنع نفسي من البكاء

لوحة ترامب تشعل مواقع التواصل

سعد لمجرد يعاني

كيم تهدي الرئيس
األوغندي زوج حذاء

يواجه الرئيس األميركي دونالد ترامب سيال من االنتقادات على منصة التواصل

أعلن محامي المغني المغربي ،سعد

أه���دى مغن���ي ال���راب كاني ويس���ت

االجتماعي “تويتر”؛ بسبب لوحة معلقة على أحد جدران البيت األبيض.

لمج���رد ،أن األخي���ر يعان���ي اكتئاب���ا

وزوجت���ه كيم كارداش���يان ،الرئيس

اكتئابا حادا

حادا داخل محبس���ه في فرنسا ،منذ
اعتقاله بتهمة االغتصاب قبل أشهر
عدة ،وفق ما ذكرت وسائل إعالم.
ونقل���ت صحيفة “الخب���ر” الجزائرية
ع���ن أح���د الموق���ع الفرنس���ية قول���ه
إن الحال���ة النفس���ية للمغني المغرب
تزداد سوءا مع مرور الوقت ،مشيرا
إل���ى أن لمج���رد ح���اول االنتحار في
باريس خالل اعتقاله.
وتأت���ي ه���ذه التط���ورات ف���ي وقت
طل���ب محام���ي لمج���رد ج���ان م���ارك
فديدا ،م���ن المدعى العام الفرنس���ي
إي���داع لمج���رد ف���ي مصحة نفس���ية
بش���كل عاجل ،بدال م���ن اعتقاله في
السجن.
» »يشار إلى أن لمجرد يواجه تهم

األوغندي يوويري موسيفيني زوجا
م���ن األحذي���ة الرياضي���ة .وح���رص
الرئي���س األوغندي عل���ى رد الهدية،
بمنح الثنائي أسماء أوغندية ،خالل
لق���اء اس���تهدف الترويج للس���ياحة
في شرق إفريقيا.
واألحذي���ة

الرياضي���ة

المه���داة

للرئي���س األوغن���دي م���ن صناع���ة

األميركي���ة ،وج���رت المقابل���ة ف���ي البيت

 ،”linsonقائ�ل�ا “ي���ا إله���ي ،إنه���ا معلقة في

األبيض.

البيت األبيض” .وكتب صاحب الحس���اب

والتقطت عدسات الكاميرا صورة للوحة

“ ”Islegrlnflمازح���ا “ه���ذه ه���ي الص���ورة

معلق���ة على أح���د الج���دران ،ويظهر فيها

التي يجب تقطيعها” .واس���تبدل صاحب

ترامب جالسا إلى جانب عدد من الزعماء

الحس���اب“  “�Ghost

ZombieMaster

الس���ابقين للواليات المتح���دة األميركية؛

 ”Dudeصورة ترامب بشخصية كرتونية.

علي���ه مغني ال���راب وزوجت���ه نجمة
تلفزيون الواقع.
» »أفاد مكتب الرئاسة األوغندية،
أن الرئيس األوغندي أطلق

على وست اسم “كانيسيجي”،
وهو اسم شائع بين جماعة

بانيانكوري العرقية التي ينحدر
منها موسيفيني ،كما منح كيم

كارداشيان اسم “كميجيشا”.

رهن االعتقال االحتياطي بانتظار

عن سعادته لكونه في أوغندا،

البت في القضية.

س���ابق مقابلة مع ش���بكة “س���ي ب���ي إس”

وعل���ق صاح���ب الحس���اب“  “�Josh Bil

الش���ركة الخاص���ة بويس���ت ،ووق���ع

اغتصاب عدة ،مما دفع المحكمة

إلى وضعه مجددا في السجن

وأج���رى الرئي���س األميرك���ي ف���ي وق���ت

األمر الذي أثار سيال من االنتقادات له.

وأشار البيان إلى أن ويست أعرب
ووصفها بأنه بلده الثاني.

شهد أسبوع الموضة “مرسيدس بنز” المقام في العاصمة الروسية موسكو،
مشاركة عدد من مصممات األزياء المغربيات ،اللواتي جاءت تصاميمهن من
روح الشرق.
اللوحة المعروفة باسم “النادي الجمهوري” من عمل الفنان آندي توماس.

