إسهامات أبناء البحرين تحفز على التحدي
			
المنامة  -بنا

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو
الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل
خليف���ة بقص���ر القضيبي���ة أم���س نائب

سمو رئيس
الوزراء
مستقبال
الشيخ خالد
بن عبدالله

رئي���س مجلس ال���وزراء الش���يخ خالد
بن عبدهللا آل خليفة.
وأك���د صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس
ال���وزراء أن الحكوم���ة بالغ���ة التقدي���ر
إلس���هامات أبن���اء البحري���ن ،والت���ي
تحفزه���ا عل���ى خ���وض غم���ار التحدي
مهما بلغت آفاقه.
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االستثمار في السعودية استثمار في البحرين

سمو الشيخ عيسى بن علي
يكرم  47جمعية

س��مو ولي العهد ش��ارك بالحلقة النقاش��ية “النهض��ة الكبرى”

الرياض  -بنا

دع���ا ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل
خليفة إلى االس���تثمار في السعودية كون

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى رعايته للحفل

ذلك استثمارا في البحرين.
جاء ذلك لدى مش���اركة س���موه إلى جانب

المنامة  -بنا

ول���ي العهد نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء،

تح���ت رعاية الرئي���س الفخري لصندوق

المالي���ة ف���ي ال���دورة العاش���رة للبرنامج

العم���ل االجتماع���ي األهل���ي ،س���مو

بقيمة اجمالية هذا العام بلغت  155ألف

الش���يخ عيس���ى بن عل���ي ب���ن خليفة آل

دينار .وأعرب س���مو الش���يخ عيس���ى بن

خليف���ة ،أقام���ت وزارة العم���ل والتنمي���ة

علي ب���ن خليفة آل خليفة ،في مس���تهل

االجتماعي���ة بفن���دق كروان ب�ل�ازا أمس

الحف���ل ،ع���ن تهاني���ه للمنظم���ات األهلية

الحف���ل العاش���ر لتوزي���ع المن���ح المالي���ة

الفائزة في مش���روعاتها التنموية بالمنح

للمنظمات األهلي���ة والجمعيات الخيرية

المالي���ة لهذا الع���ام في دورته العاش���رة،

الفائ���زة بمش���روعات تنموي���ة خدم���ة

منوه���ا س���موه بم���ا يقوم���ون ب���ه م���ن

للمجتمع وتطويره .وشهد البرنامج هذا

جه���ود مش���هود لها في ط���رح المبادرات

العام ،منافسة  74جمعية خيرية أهلية،

األهلي���ة الممي���زة في العم���ل االجتماعي

في حين فازت  47جمعية بجوائز المنح

والتطوعي.

رئي���س مجل���س الش���ؤون االقتصادي���ة
والتنمي���ة ورئي���س مجل���س إدارة صندوق
االستثمارات العامة صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل
س���عود ،ورئي���س وزراء جمهوري���ة لبن���ان
س���عد الحريري ،في جلسة نقاشية بعنوان
“النهضة الكبرى :دور القيادات ذات الرؤى
الواضح���ة ف���ي تحويل العال���م العربي إلى
ق���وة اقتصادية عالمية” ،والتي تعد إحدى
أه���م جلس���ات منت���دى مب���ادرة مس���تقبل
االستثمار .2018
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سمو ولي العهد لدى مشاركته في منتدى مستقبل االستثمار

أموال قطرية للتأثير على االنتخابات
		
المنامة -النيابة العامة

ذك���ر المحام���ي الع���ام للنياب���ة الكلي���ة

الجه���ة المختص���ة وبالمخالفة ألحكام

المستش���ار أحمد الحم���ادي أن النيابة

القان���ون ،حي���ث ثب���ت تلقيهم���ا أمواال

العامة باشرت التحقيق في بالغ ورد

م���ن المدعو عبدهللا ب���ن خالد آل ثاني

إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن

الوزي���ر الس���ابق بالحكوم���ة القطري���ة،

م���ا توصل���ت إلي���ه تحرياتها م���ن قيام

وذل���ك من خ�ل�ال حس���اباتهما البنكية

ش���خصين بحرينيي���ن بجم���ع وتلق���ي

أو بالتردد على قطر واستالم األموال
ً
نقدا.
منه
()24

أم���وال من الخ���ارج دون ترخيص من

نواجه حربا إعالمية غير مباشرة

 169.1مليون
دينار كويتي
أرباح “بيتك”

القائد العام :اس��تمرار تدريب كوادر ق��ادرة على المواجهة

الكويت  -بيتك

الرفاع  -قوة الدفاع

ش���هد القائ���د العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة ب���ن أحمد آل خليفة أمس ختام المرحل���ة الفعلية لتمرين القيادات
المشترك “درع حمد  ،”1والذي نفذته قوات درع الجزيرة المشتركة ،بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.
وأش���ار إلى أن ه���ذا التمرين ال���ذي يتزامن
مع تمرينين جوي “الربط األساسي ”2018
وبحري “جس���ر  ”19يت���م تنفيذها للوصول

اتفاق بحريني اماراتي دوليا

بالقي���ادات إل���ى مرحل���ة متقدم���ة م���ن
التأهي���ل ،وصقلها وفق أحد النظم والعلوم

المنامة  -بنا

أك���د س���فير دول���ة اإلم���ارات العربية

الماض���ي ف���ي التحضي���ر لالجتم���اع

المتح���دة ل���دى مملك���ة البحري���ن

الثام���ن للجن���ة العليا المش���تركة بين

الش���يخ س���لطان بن حم���دان بن زايد

اإلم���ارات العربية المتح���دة ومملكة

آل نهي���ان تطابق وجه���ات النظر بين

البحري���ن والتح���رك م���ع الجه���ات

مملك���ة البحري���ن ودول���ة اإلم���ارات

المعني���ة ف���ي المملك���ة الس���تكمال

تج���اه العديد من الملف���ات اإلقليمية

وتجهيز كل الملفات التي ستتناولها

والدولية ،مش���يرا إلى أنه ش���رع منذ

اجتماع���ات

وصول���ه البحري���ن ف���ي ش���هر أبري���ل

المشتركة.

اللجن���ة
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انتخابات  ...2018طعون ومشاهدات
» »تواصل “البالد” حضورها في مقرات
اللجان اإلشرافية؛ لمتابعة سير
عمليات إدراج أسماء المترشحين
لالنتخابات النيابية والبلدية في
كشوف المقبولين وتقديم الطعون،
باإلضافة إلى مراجعة أسباب رفض
قبول ترشح البعض.

متطلبات العمل العسكري المشترك.

ق���ال رئي���س مجل���س اإلدارة ف���ي
بي���ت التموي���ل الكويت���ي “بيتك” حمد
المرزوق إن “بيتك” حقق صافي أرباح
للمس���اهمين حتى نهاية الرب���ع الثالث
 ،2018قدره���ا  169.10ملي���ون دين���ار
كويت���ي مقارنة بمبل���غ  137.87مليون
دين���ار كويت���ي ف���ي الفترة نفس���ها من
العام الس���ابق وبنس���بة نمو

تحديث مصفاة “بابكو” في 2019

10

العس���كرية الحديثة ،وتطويرها الستيعاب

حمد المرزوق

.% 22.7

24
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» »توقع نائب الرئيس التنفيذي
لشركة نفط البحرين (بابكو)،
إبراهيم طالب ،أن تبدأ األعمال
اإلنشائية لمشروع تحديث
مصفاة بابكو في النصف األول
من العام  ،2019حسب الجدول
الزمني الموضوع لتنفيذه.

()10

كما وحث على االس���تمرار ف���ي تنفيذ مثل
ه���ذه التماري���ن لم���ا له���ا م���ن أهمي���ة ودور
فاع���ل ف���ي رفع مس���توى الكف���اءة القتالية
واالرتق���اء بالجاهزي���ة القتالي���ة؛ م���ن أجل
إرس���اء إس���تراتيجية عس���كرية متكامل���ة
وموحدة لتصبح سدا قويا منيعا في وجه
كافة التحديات المحدقة بنا ،وتوفر س���بل

المعلن���ة علين���ا اليوم بطريقة غير مباش���رة

م���ن خ�ل�ال اس���تمرارية تدري���ب ك���وادر

األمن واألمان واالستقرار لمنطقتنا.

ف���ي الح���رب اإلعالمي���ة ،فه���ذا الن���وع م���ن

متخصصة لديها القدرة على مواجهة مثل

كما أش���ار إلى أن “هناك جزءا من الحروب

الحروب بحاجة إلى التحضير واالستعداد

هذه الحروب.

إسرائيليون يحطون بمطار الدوحة

17

المشير لدى حضوره ختام المرحلة الفعلية لتمرين القيادات المشترك “درع حمد ”1

» »أثارت مشاركة رياضيين
إسرائيليين في بطولة العالم
للجمباز في قطر موجة غضب
واسعة .وتداول ناشطون صورة
للوفد اإلسرائيلي في مطار الدوحة؛
للمشاركة في البطولة التي تنطلق
غدا في العاصمة القطرية.

“الصحافة العربية” تفتح باب الترشح

رابعا في “مستر أولمبيا”
الجابري
ً

27

21

» »أعلن نادي دبي للصحافة عن
فتح باب التسجيل والترشح لـ
”جائزة الصحافة العربية” في
دورتها الـ ،18اعتباراً من اليوم،
وحددت موعد  31من شهر
ديسمبر المقبل كموعد نهائي
الستالم طلبات الترشيح.
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» »تمكّن البطل البحريني أحمد
عيسى الجابري من تحقيق
المركز الرابع في بطولة “مستر
أولمبيا” لبناء األجسام ،التي
أقيمت خالل الفترة  21حتى
 23سبتمبر الماضي في مدينة
سان مارينو اإليطالية.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

تعزيــز العالقــات
مــع روسيــا

02
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المنامة  -بنا

أش��اد وزي��ر ش��ؤون مجلسي الشورى
والنواب غانم البوعينين بالمستوى
ال���م���ت���ق���دم ل���ل���ع�ل�اق���ات ال���ق���ائ���م���ة ب��ي��ن

مملكة البحرين وج��م��ه��وري��ة روسيا
االتحادية.

جاء ذلك ،خالل استقبال وزير شؤون
مجلسي ال��ش��ورى وال���ن���واب بمكتبه

سفير ج��م��ه��وري��ة روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة
بمملكة ال��ب��ح��ري��ن ف��اغ��ي��ف غ��اري��ي��ف،

بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأش���اد بالجهود ال��ت��ي بذلها السفير
الروسي في تعزيز العالقات القائمة
بين البلدين الصديقين وخصوصا في

الترتيب للزيارة التي قام بها عاهل
البالد الى روسيا في العام .2016

الخميس
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أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني
وبدورهم الفاعل في االستجابة لبرامج التطوير والتنمية التي تتبناها الحكومة؛ بهدف االرتقاء
بالعمل وتجويد المنتج الخدمي الحكومي

دور فاعل لخالد بن عبداهلل في التطوير الحكومي

س��م��و رئ��ي��س ال������وزراء :إس��ه��ام��ات أب��ن��اء ال��ب��ح��ري��ن تحفز ع��ل��ى خ���وض التحدي
المنامة  -بنا

اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة بقصر القضيبية أم���س نائب رئيس مجلس
الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.
وخالل اللقاء ،وجه رئيس الوزراء الش���كر والتقدير إلى الش���يخ
خال���د بن عبدهللا آل خليفة على إس���هاماته وجهوده في تطوير
العم���ل الحكومي من خ�ل�ال توليه منصب نائ���ب رئيس مجلس
الخدمة المدنية ،وبدوره الفاعل في االرتقاء باألداء على صعيد
بيئة العمل في المؤسسات الحكومية.
إل���ى ذل���ك ،فقد أش���اد صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء
بإس���هامات أبناء البحرين في مس���يرة العم���ل الوطني وبدورهم

توجيهات سمو األمير
خليفة بن سلمان تقف
خلف كل إنجاز حكومي

الفاع���ل في االس���تجابة لبرام���ج التطوير والتنمي���ة التي تتبناها
الحكوم���ة؛ به���دف االرتق���اء بالعم���ل وتجوي���د المنت���ج الخدمي

ورفع الش���يخ خالد بن عبدهللا آل خليفة خالص الش���كر وعظيم

الحكوم���ي ،مؤك���دا س���موه أن الحكوم���ة بالغ���ة التقدي���ر له���ذه

االمتن���ان إل���ى صاحب الس���مو الملكي رئيس ال���وزراء على دعم

اإلسهامات ،والتي تحفزها على خوض غمار التحدي مهما بلغت

س���موه وإس���ناده لتطوي���ر بيئ���ة العمل ف���ي الحكوم���ة ،مؤكدا أن

آفاق���ه إليمانها ب���أن ما تمتلكه م���ن كوادر محبة للب���ذل والعطاء

توجيه���ات س���موه تق���ف خل���ف كل إنج���از وتط���ور تحق���ق ف���ي

ٍّ
تحد.
أكبر من أي

الحكومة وفي الخدمة المدنية.
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ANNIVERSARY

٢٠١٨  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ٧  اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﺘﻰ٢٥ اﻟﻌﺮوض ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ
MOIC/PC/8671/2018

Tr a v e l i n g

Terms & Conditions apply*

FREE

Save up to
BD 1500

ﺗﺬﻛﺮة ﺣﺪﻳﻘﺔ واﻫﻮو اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ

ﻣﺠﺎﻧﺎ

Enjoy your

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﺪاﻳﺎ

Dining

Get a The Entertainer Gift Card FREE On Purchases Worth BD 100 or Above @ Sharaf DG

Leisure

Get a Wahooo Waterpark Ticket Free
On Purchases Worth BD 200 or Above @ Sharaf DG

ﻣﺠﺎﻧﺎ

ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻫﺪاﻳﺎ ﻣﺎﺟﻴﻚ ﺑﻼﻧﻴﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﺪاﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻣﻦ ﺷﺮف دي ﺟﻲ

ﻣﺠﺎﻧﺎ

Gif
Voucther

Gift
Voucher
Gift
Voucher
Diamond Ring, Gold Coins, Smartphones,TV,Laptops, Washing Machine,Microwave, Iron Box, Accessories, Gift Vouchers etc.

Scratch & Win Promotion Valid from 25th October till 21st November 2018 MOIC/PC/8675/2018

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻣﻦ ﺷﺮف دي ﺟﻲ

 دﻳﻨﺎر١٦  ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔMG2540

ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﻣﻦ

Laptops, Convertibles, Desktops Above BD 150

CRAZY DEAL

Now Available

129.990
59.990

BD
YOU PAY BD

PRICE BUSTER

BUY

ONLINE

45.990

ONLINE

FREE

YOU PAY BD

149.990
YOU PAY BD 84.990
BD

FREE

٨٤.٩٩٠

HP TOPLOAD BAG15.6'
WIRELESS MOUSE & H/S
+ ESCAN INTERNET
SECURITY SUITE
WORTH BHD 10/-

FRIDAY

• 40” Full HD LED TV
• Digital Crystal Clear for precision
• Brilliant LED images with contrast
• 2 x HDMI , USB Port

UHD
4K SMART
LED TV

99.990

HGA243255M
COOKER

BD
YOU PAY BD

FREE

CANON PRINTER
WORTH BHD 16

8

GEN
PROCESSOR

E X C L U S I V E

2018 MODEL

65”

4K UHD
HDR SMART
LED TV

FREE

١٧٩.٩٩٠

1 Day Offer

54

26th October 2018

ltrs

FRIDAY

• Solo Blender 450 Watts
• Serrated stainless steel blade
• One knob with 2 speed settings
+ Pulse function, plastic jug

19.990
9.990

DIGITAL

FREE

5 Days Offer

25st till 29th October 2018

WDBU6Y0010BBK
ELEMENTS PORTABLE
HARD DRIVE 1TB

EXCLUSIVE

PRICE

• High-capacity in a sleek design
• USB 3.0 and USB 2.0
• Improve PC performance

١٢.٩٩٠

Sharaf DG Mobile APP

1 Day Offer
FRIDAY

• 1.5 Ton Capacity
• Rotary Compressor,R-410A Gas,
• Anti Bacterial Filter
4 STAR RATING

BD
YOU PAY BD

ROTARY compressor

119.990
99.990

٩٩.٩٩٠

Also Available

2 TON BD 120.000

1 Day Offer
26th October 2018

BUY

ONLINE

FRIDAY

Now Available

TDC1800001
VACCUM CLEANER
• 1800 Watts, Drum Type
• Capacity 18, Noise Level 85.9 Db

BD
YOU PAY BD

32.990

19.990

١٩.٩٩٠

Now Available

10000
mAh

• Capacity: 10000mAh
• Dual USB output ports
• Built-in LED lighting function
• Smart digital LCD display

6.990
YOU PAY BD 4.990
BD

٤.٩٩٠

٤.٩٩٠

٨٠٠٠٨٠٠٧ : اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ

Now Available

WNT18FC2B1AH
WINDOW AC

BUY
JOKUL100
ONLINE
POWER BANK
10000MAH WHITE

26th October 2018

BD

Per Customer One Piece

FREE

WA11J5710SG/SG
TOP LOAD WASHER

BUY

ONLINE

٣٩.٩٩٠

10.990
YOU PAY BD 4.990

24.990
YOU PAY BD 12.990
BD

1.5
Ton

DELIVERY &
INSTALLATION

69.990
YOU PAY BD 39.990

50.990

999.990

699.990

٦٩٩.٩٩٠

BD

37.990

• Print, Copy, Scan
• Upto 5.5 ppm color & 7.5 ppm mono
• Up to 1200 x 1200 dpi

YOU PAY BD

• 0.8kg capacity, 1425Watts
• 80% less fat
• Patented Rapid Air Technology
• Adjustable temp
•80-200 degrees
• 2-years global guarantee

• 54 Ltrs. Capacity
• Smart Sensor
• Triple Distribution System
• 10 power levels

2130
INKJET ALL IN ONE

BD

499.990

HD9216/81
AIR FRYER

٣٧.٩٩٠

٩.٩٩٠

• 75” UHD Smart LED TV
• High-Res Razor sharp image
• Consistent images at any angle
• The core of authentic image
• 4K Active HDR for a lifelike scene

364.990

٨٩.٩٩٠

THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY

BD

4K UHD
HDR SMART
LED TV

129.990
YOU PAY BD 89.990

3 Days Offer

YOU PAY BD

Now Available

BD

DELIVERY &
INSTALLATION

BUY

ONLINE

75UK7050
UHD SMART LED TV

75”

KD65X7000F
4K UHD HDR SMART
LED TV

THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY

25th, 26th & 27th October 2018

MICROWAVE

YOU PAY BD

CRAZY DEAL

BUY

ONLINE

• 11Kg Capacity, Diamond Drum
• Wobble wash, Black door
• Active Wash, with Pump

309.990

٣٠٩.٩٩٠

MACGUARD
ULTRA-THIN
PROTECTIVE CASE
WORTH BD 10

3 Days Offer

ME6194ST/XSG
MICRO WAVE OVEN

MMB12P4RGB
BLENDER

FREE

25th, 26th & 27th October 2018

11Kg

444.990

BD
YOU PAY BD

٣٦٤.٩٩٠

BD

DELIVERY &
INSTALLATION

325.990

259.990

BD

• 615 Ltrs. Capacity
• Inverter Compressor
• No Frost, 2 Door

249.990
YOU PAY BD 179.990

• Intel Core i5 1.8GHz Processor
• 8 GB RAM, 128GB SSD
• 13.3” Screen, Bluetooth/WIFI/Webcam

Now Available

YOU PAY BD

Now Available

ENGLISH/ARABIC

٢٥٩.٩٩٠

359.990

279.990

GR-H615UBZ-N (GR/FS)
REFRIGERATOR

ltrs

YOU PAY BD

BUY

ONLINE

MQD32 MACBOOK AIR

• 65” 4K UHD HDR Smart LED TV
• 4K X-Reality PRO, Motion Flow XR200
• Bass Reflex Speakers, Smart TV
• HDMI X 3 & USB X 3

25st till 29th October 2018

615

COMBO DEAL

BUY

ONLINE

PRICE BUSTER

BUY

ONLINE

5 Days Offer

BD

٩٩.٩٩٠

BD
TH

٢٧٩.٩٩٠

• 60cm x 60cm
• Full flame safety, Gas oven
• Stainless steel

189.990
YOU PAY BD 99.990

36

69.990

54.990

٥٤.٩٩٠

• Intel Core i5 8520U, 8 GB RAM
• 1 TB Hard Disk, Shared Graphics
• 13.3" FHD Screen, Windows 10 OS
• Bluetooth/WIFI/Webcam

١٢٩.٩٩٠

• 55” 4K UHD Smart LED TV
• Real 4K UHD Resolution, Pur Color
• UHD Dimming (software)
• New Edge Skinny Bezel
• Wifi, Browser & Apps

69.990

BD
YOU PAY BD

5379INS1139
CONVERTIBLE TOUCH
LAPTOP

MONTHS

Now Available

• 5.5” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, 3 GB RAM
• 16MP Rear & 8MP Front Camera
• Fingerprint, Fast battery charging

Now Available

184.990
YOU PAY BD 129.990

UA55NU7300K
4K UHD SMART LED TV

25st till 29th October 2018

or download

ONLINE

Now Available

55”

40PFT5063/56
FULL HD LED

BUY

ONLINE

NOKIA 6 TA1021
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 32GB

E X C L U S I V E

CRAZY DEAL

5 Days Offer

bahrain.sharafdg.com

62.990

44.990

COMBO DEAL

BD

٦٩.٩٩٠

visit

٢٤٥.٠٠٠

٤٤.٩٩٠

BUY

• Intel Core i3 Processor
• 4 GB RAM, 500 GB Hard Disk
• Shared Graphics, 15.6" Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS

• Intel Celeron N3550 processor
• 4 GB RAM, 64GB Hard Disk
• 13.3" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam, Win10 OS

26th October 2018

1TB

BD
YOU PAY BD

15BS154
LAPTOP

BD

245.000

YOU PAY BD

Now Available

• 5.2” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, 2 GB RAM
• 13MP Rear & 8MP Front Camera, Fingerprint

K I L L E R

1 Day Offer

FREE

199.990

163.990

COMBO DEAL

SWIFT 1
LAPTOP

DELIVERY &
INSTALLATION

370.000

Bundle RRP BD

MEMORY CARD
WORTH BD 15

BUY

Now Available

BD

• 6.2” QHD+ sAMOLED Screen
• Octa Core (Up to 2.7 GHz + 1.9GHz), 6 GB RAM
• Super Speed Dual Pixel12 MP OIS (F1.5/F2.4)
+ 12 MP OIS (F2.4) , Front: 8MP AF (F1.7)
• Super-Slow Motion, Iris, Face recognition

FREE

ONLINE

NOKIA 5 TA1053
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 16GB

١٦٣.٩٩٠

THURSDAY

cm

BUY

ONLINE

Bundle RRP BD
BLUETOOTH
SPEAKER
WORTH 15BD

25th October 2018

YOU PAY BD

374.990

219.990

Now Available

GALAXY S9 PLUS
4G LTE SMARTPHONE 64GB

٢١٩.٩٩٠

MEMORY CARD
+ AIRFIT CASE
WORTH BD 20

• 6.3” IPS LCD capacitive, Android 8.0
• Octa Core Processor, 4GB RAM
• 16MP+24MP Rear & 16MP+2MP Front
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
• Infrared face recognition

1 Day Offer

60x60

YOU PAY BD

Now Available

189.990

149.990

١٤٩.٩٩٠

FULL HD
LED TV

Bundle RRP BD

MATTE BLACK COLOR

• 5.1” IPS-NEO LCD Touchscreen, Android OS
• Octa-core Processor, 4GB RAM
• Dual 20 MP + 12 MP Rear Camera (Leica Lens)
• 8MP Front Camera, Fingerprint
• Non-removable 3200mAh battery

40”

• 6.3” Super AMOLED Touchscreen,
• Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz)
• 6 GB RAM, Android OS
• Dual 12 MP Camera, 8 MP Front Camera
• IP68 certified - dust/water proof
• Iris scanner, fingerprint, 3300 mAh battery

NOVA 3 PARLX1M
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

Now Available

Per Customer One Piece

BUY

ONLINE

Now Available

MATTE BLACK COLOR

COMBO DEAL

BUY

P10 VTRL29 4G LTE
DUAL SIM SMARTPHONE 64GB

ESCAN INTERNET
SECURITY SUITE
WORTH BHD 10/-

٣٩٩.٩٩٠

BUY

119.000
94.000

٩٤.٠٠٠

399.990

ONLINE

FREE

YOU PAY BD

469.990

BD
YOU PAY BD

E X C L U S I V E

PRICE BUSTER

FREE

399.990

GALAXY NOTE 8 4G LTE
DUAL SIM SMARTPHONE 64GB

Now Available

BD

29.990

٢٩.٩٩٠

YOU PAY BD

• 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant glass
• Face ID, wireless charging, iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0,

359.990

BUY

Now Available

APPLE IPHONE X
SMARTPHONE 256GB

٣٥٩.٩٩٠

ONLINE

• 6.0'' Super AMOLED Touchscreen
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, 4 GB RAM
• 16MP+ 5MP Rear & 16MP Front Camera
• Fingerprint (front), 3500 mAh battery

Bundel RRP BD

BD
YOU PAY BD

٩٩.٠٠٠

• 5.0” PLS TFT Screen, Dual SIM, Android OS
• Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53, 1.5GB RAM
• 8 MP Rear Camera & 5 MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

13000MAH
POWER BANK
WORTH 10BD

BUY

ONLINE

Now Available

• 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant glass
• Face ID, wireless charging, iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0,

199.000
99.000

GALAXY J8 SM-J810F
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB

BD

BUY

ONLINE

APPLE IPHONE X
SMARTPHONE 64GB

Now Available

PRICE APPLICABLE FOR LIMITED QUANTITY*

Now Available

FREE

BUY

GRAND PRIME PLUS
SM-G532 4G LTE
DUAL SIM SMARTPHONE 8GB

YOU PAY BD

Up to 6 months Easy Payment Plan!*

• 4.7” LED-backlit IPS LCD, iOS, Apple A8
• Dual-core 1.4 GHz Typhoon, 1 GB RAM
• 8 MP Rear Camera, 1.2 MP Front Camera
• Fingerprint, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band

٥٩.٩٩٠

CRAZY DEAL

 ﺷﻬﺮ6 ﺧﻄﺔ ﺳﺪاد ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻤﺪة

ONLINE

APPLE IPHONE 6
SMARTPHONE 32GB

GOLD / SPACE GREY COLOR

GOLD / SILVER COLOR

BD

CRAZY DEAL

BUY

• 4.0” LED-backlit IPS LCD, iOS, Apple A7
• Dual-core 1.3 GHz Cyclone, 1 GB RAM
• 8 MP Rear Camera, 1.2 MP Front Camera
• Fingerprint, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band

YOU PAY BD

ﻣﺠﺎﻧﺎ

ONLINE

IPHONE 5S
SMARTPHONE 16GB

Get a Magic Planet Gift Card FREE
on each Purchases from Sharaf DG

Get “Scratch & Win” Card on Every Purchase اﺣﺼﻞ ” اﻛﺸﻂ وارﺑﺢ “ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺷﺮاء

SHARAF DG

1 Day Offer
26th October 2018
FRIDAY

GTR8712
TRIMMER
• Rechargeable trimmer
• Charging time: 6-8 hours
• Working time: 30 minutes
• LED indicator light
• Precision steel blade

SHARAF DG

BD

3.990

YOU PAY BD

0.990

٠.٩٩٠
SHARAF DG ONLINE

الخميس
 25أكتوبر 2018
 16صفر 1440

04

local@albiladpress.com

حب وتقدير من شرق المحرق لسمو رئيس الوزراء
أح����ف����اد س���م���وه ي���س���ي���رون ع���ل���ى ن��ه��ج��ه ب���االه���ت���م���ام ب���ك���ب���ار ال��س��ن
قصيدة

المنامة  -بنا

» »ابيات مهداة الى رئيس الوزراء
صاحب السمو الملكي االمير
خليفة بن سلمان آل خليفة
من اهالي شرق المحرق
كتعبير عما يكنونه لسموه
من محبة بالغة وتقدير بالغ
لعطاء سموه واسهاماته
الكبيرة في بناء نهضة الوطن
وتقدمه وازدهاره واعتزازهم
بما يخص به سموه المحرق
من رعاية واهتمام جعلتها
شعلة تنموية.

رف���ع أهالي منطقة ش���رق المحرق أس���مى آيات الش���كر واالمتن���ان والتقدير إلى
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ما
تحظ���ى ب���ه المحرق من اهتمام كبير ورعاية خاصة من لدن س���موه تتجس���د في
المشاريع التنموية والمبادرات الخيرة التي تعكس النهج الحكيم لسموه.
وعب���ر أهال���ي المنطق���ة ع���ن س���عادتهم

وأك���دوا أن أبناء وأحفاد س���موه جميعا

باالهتم���ام المتواص���ل لس���موه رغ���م

يس���يرون عل���ى ه���ذا النه���ج الس���ديد

المشاغل والمس���ؤوليات التي ال تحول

ويقدم���ون نماذج مضيئ���ة في االهتمام

أب���دا بي���ن س���موه والمواطني���ن الذي���ن

الش���امل والرعاي���ة الكاملة لكبار الس���ن

يكن���ون لس���موه كل الح���ب والتقدي���ر

ويحرصون على مختلف أوجه العطاء

ويش���عرون بالفرح���ة الش���ديدة عندم���ا

لكل ما يالم���س احتياجاتهم من خالل

يس���معون خب���ر ق���دوم س���موه لتفق���د

مب���ادرات اجتماعية رائدة وإس���هامات

أحوالهم واالطالع على س���ير المشاريع

جليل���ة؛ لتعزي���ز دعائم مجتمع إنس���اني

التي يتم إنجازه���ا بالمحافظة ،ليضمن

تطوعي متكافل.

س���موه أن يكون التنفيذ على مس���توى

وقالوا“ :إن هذا ليس بغريب على أبناء

ك للندى
كف َ
وبنان ِّ
ُ

الطموح���ات واآلم���ال المعلقة على هذه

وأحف���اد رئيس الوزراء صاحب الس���مو

المش���اريع التي تغطي مختلف جوانب

الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل

وطفا ُء ساكبة ٌ رَويّه

طلعتك البهية
َ
للمجدِ
شمس تشعُّ على البريّه
ٌ

المناقب في سما ِء
ُ
ولك
َ

التنمية.

خليف���ة ،هذه القيادة االس���تثنائية التي

وأكدوا أن ه���ذا االهتمام الكبير يعكس

غم���رت أبن���اء ش���عبها بموف���ور العط���اء

إيمان سموه بأن اإلنسان هو أساس أي

وتعم���ل ب���كل ج���د وع���زم ألج���ل رفع���ة

عملي���ة حضارية ،وه���و محور كل تقدم

الوط���ن ولتحقي���ق الس���عادة والرفاهية

حقيق���ي وركي���زة كل تنمية مس���تدامة،

لجميع المواطنين”.

ل���ذا فإن س���موه يح���رص على تس���خير

وشددوا على أن هذا االهتمام المتدفق

اإلمكان���ات؛ لتوفي���ر الحي���اة الكريم���ة

بكب���ار الس���ن عل���ى وج���ه الخص���وص

صاحب السمو عن التعبير عن

ألبن���اء الوط���ن ،وتلبي���ة متطلب���ات

س���يظل مح���ل فخره���م واعتزازه���م

واحتياج���ات المواطني���ن ،وتوفي���ر كل

الش���ديدين ،لم���ا له���ذه الفئة م���ن مكانة

الكبير المتواصل ومسعاكم

الفخرِ مُ زهرة ٌمضيّه
سمو رئيس الوزراء لدى زيارته للمحرق(أرشيفية)

» »وقال األهالي“ :نعجز يا

امتناننا وسعادتنا الهتمامكم
الدءوب لتوفير الحياة الهانئة
للمواطنين ،وستظل كلمات

سبل العيش اآلمن والكريم.

ف���ي قلوبه���م جميع���ا تدفعه���م وتوجب

ون���وه األهال���ي باالهتمام الخ���اص الذي

عليه���م تقدي���م الع���ون والدع���م ل���كل

يوليه س���مو رئيس الوزراء بكبار الس���ن

الجه���ات والمؤسس���ات الت���ي تعمل في

ورعاية الوالدين لهذه الش���ريحة المهمة

خدمته���م ،والتي يتش���رفوا باحتضانها
ً
انطالقا من القيم
في منطقته���م ،وذلك

والعم���ل واإلنج���از م���ن أج���ل الوط���ن،

والتقالي���د األصيل���ة الت���ي يتس���م به���ا

مستقبل أبنائنا من خالل

وحرص سموه على توفير كل مقومات

المجتمع البحرين���ي ،وردا للجميل لفئة

الراحة والس���عادة لهذه الفئة التي تعتبر
رئيسا من مكونات المجتمع.
مكو ًنا
ً

قدم���ت الكثي���ر ،ولعب���ت دورا كبيرا في

كافة مناحي الحياة ،أطال الله

التي تجسد أسمى قيم الوالء واالنتماء

بناء الوطن.

الشكر عاجزة أمام مكرمات

سموكم وجهودكم المبذولة؛ من
أجل راحة آبائنا وأمهاتنا وتأمين

تحقيق التنمية والنهضة في

عمركم وأمدكم بموفور الصحة
والعطاء”.

سمو رئيس الوزراء في أحد زياراته التفقدية للمحرق

اللقاءات المباشرة عادة متوارثة

س��مو محاف��ظ الجنوبي��ة :حريص��ون عل��ى رص��د احتياج��ات األهال��ي

المنامة -بنا

اس����تقبل محاف����ظ الجنوبي����ة س����مو الش����يخ

ناصر بن حمد يتحدث عن تجربته

خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بمجلسه
األس����بوعي ،ع����د ًدا م����ن وجه����اء وأعي����ان

المحافظة وكبار ضباط وزارة الداخلية.

المنامة  -بنا

وفي مستهل اللقاء ،أكد سموه أن المحافظة
ماضي����ة ف����ي تعزي����ز التواص����ل م����ع األهال����ي
صاح����ب الجالل����ة الملك حمد بن عيس����ى آل

الش���باب ،رئيس المجل���س األعلى

س���موه م���ن القي���ادات البحريني���ة

رئي���س

الملهمة للش���باب ،لما يتمتع به من

اللجنة األولمبية البحرينية س���مو

خب���رة عملي���ة وش���خصية قيادية

الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د للش���باب

استثنائية ،إضافة إلى اإلنجازات

البحرين���ي ع���ن تجربت���ه وذل���ك

الكبي���رة التي حققه���ا في مختلف

عن���د الس���اعة التاس���عة صب���اح

المجاالت.

الي���وم في فعالي���ات “ 100موجه”

وستدير الجلسة الحوارية وزيرة

ضمن المهرجان الش���بابي العالمي

الدولة اإلماراتية لشؤون الشباب،

أله���داف التنمي���ة المس���تدامة.

نائب رئيس مركز الشباب العربي

وجاء اختيار س���مو الش���يخ ناصر

شما المزروعي.

للش���باب

خليف����ة ،ورئي����س مجل����س ال����وزراء صاح����ب
آل خليف����ة ،وول����ي العهد نائ����ب القائد األعلى

وش���ؤون

األساس���ية ف���ي البرنام���ج بوصف

لألعم���ال

والمواطنين تنفي����ذا لتوجيهات عاهل البالد

السمو الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان

يتح���دث ممث���ل جالل���ة المل���ك

ب���ن حم���د ليك���ون الش���خصية

ال عددً ا من وجهاء وأعيان المحافظة الجنوبية وكبار ضباط وزارة الداخلية
سمو الشيخ خليفة بن علي مستقب ً

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

واحتياج����ات األهال����ي ،والت����ي تص����ب ف����ي

حضاري����ة وتنموي����ة ش����املة عل����ى األصع����دة

الجنوبية بكافة المجاالت والمستويات.

الس����مو الملك����ي األمي����ر س����لمان ب����ن حمد آل

مصلح����ة تقدي����م أفض����ل الخدم����ات ألهال����ي

كاف����ة؛ كونها تحتضن أب����رز المقومات لعامل

م����ن جهته����م ،عب����ر الحض����ور ع����ن ش����كرهم

خليفة.

المحافظة الجنوبية مش����ددا س����موه على أن

التنمية والتطور لتمكين اسم المحافظة عبر

وتقديره����م للتواص����ل الدائ����م ال����ذي يحرص

وأكد س����مو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

اللقاءات المباشرة والمستمرة عادة متوارثة

استقطاب أبرز الفعاليات المحلية والعالمية،

على تجس����يده سمو الش����يخ خليفة بن علي

آل خليف����ة عل����ى م����ا يحظ����ى ب����ه التواص����ل

من اآلباء واألجداد ،وهو النهج الحميد الذي

مش����يرا س����موه ل����دور ال����رؤى والتطلعات في

ب����ن خليفة آل خليفة وما تقوم به المحافظة

المستمر والدائم مع المواطنين في المجلس

نفخر به في المحافظة الجنوبية.

ارتف����اع مع����دل التنمي����ة االس����تثمارية الت����ي

الجنوبي����ة م����ن متابعة ورص����د الحتياجاتهم

األس����بوعي م����ن أهمي����ة؛ لمعرف����ة تطلع����ات

وأوض����ح أن المحافظ����ة الجنوبي����ة وجه����ة

ته����دف إل����ى تق����دم نم����و مجتم����ع المحافظ����ة

وتطلعاتهم.

الخيري���ة
والرياض���ة،

“الهداية الخليفية” تطرح تخصصات نادرة
ث���م قدم���ت كلي���ة البحري���ن التقني���ة

المنامة -بنا

“بوليتكن���ك البحري���ن” عرض���ا تطرق إلى

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في

س���ير العمل ف���ي تنفيذ المرس���وم بقانون

مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع المجلس ،حيث رحب س���موه بأعضاء المجلس وش���كرهم على جهودهم ،كما رحب س���موه

رق���م  26لس���نة  2018وال���ذي يهدف إلى

بالمدير التنفيذي الجديد لمشروع تطوير التعليم والتدريب السيدة باتريشيا هيكيا براثا ،متمنيا لها التوفيق في مهامها.
كم���ا اس���تعرض س���موه ج���دول أعم���ال

حي���ث قام���ت وزارة التربي���ة والتعلي���م

وقد ش���كر نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء

االجتماع ،إذ عبر في البداية عن ارتياحه

بالتواصل مع عدد من الجامعات الدولية

رئي���س المجلس األعلى لتطوي���ر التعليم

لم���ا ورد ف���ي التقاري���ر الدولي���ة الصادرة

لتنفيذ برامج أكاديمية نادرة في جامعة

والتدري���ب الش���يخ محم���د بن مب���ارك آل

مؤخ���را ،والتي حقق���ت مملك���ة البحرين

الهداي���ة الخليفي���ة تخ���دم س���وق العم���ل

خليف���ة لم���ا قدمت���ه وزارة التربي���ة م���ن

مراك���ز متقدمة فيه���ا بفضل السياس���ات

وتؤه���ل خريجي���ن ذوي كف���اءة عالي���ة،

إيجاز حول آخر مس���تجدات المش���روع،

التعليمي���ة الت���ي تنتهجه���ا ،وف���ي مقدمة

وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي

مؤكدا ضرورة متابعته وإنجازه.

ذل���ك تقري���ر البن���ك الدول���ي ح���ول رأس

والخ���اص ،حي���ث إن المرحلة األولية من

ثم قدمت جامعة البحرين عرضا لسموه

المال البشري الذي صنف مملكة البحرين

تنفي���ذ المش���روع تش���مل التنس���يق بي���ن

حول نتائج خطتها اإلس���تراتيجية ،ومن

في المس���توى األول عل���ى الدول العربية

وزارة التربية والتعليم وهيئة التخطيط

ذلك تح���ول الجامعة الرقمي بش���كل تام

والمس���توى  47عل���ى مس���توى العالم في

والتطوي���ر العمران���ي لتخصي���ص أرض

في خدمات القبول والتسجيل والتقييم

رأس المال البشري.

إلنشاء الجامعة بمحافظة المحرق ،على

اإللكترون���ي للمق���ررات ،وزي���ادة بنس���بة

ثم اس���تمع س���موه إلى ش���رح حول ما تم

أن يتم تخصيص مكاتب إدارية لمتابعة

 % 8ف���ي أع���داد الطلب���ة الخريجي���ن من

إع���ادة تنظي���م الكلي���ة بصورة مس���تقلة،
حي���ث ت���م اس���تعراض جه���ود الكلية في
إعادة صياغة األنظمة الخاصة بها.
وف���ي خت���ام االجتم���اع اعتم���د المجلس
نتائ���ج الدفعة  32م���ن تقاري���ر المراجعة
والمتابع���ة الص���ادرة ع���ن هيئ���ة ج���ودة
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مترئسا االجتماع

التعلي���م والتدري���ب ،والت���ي ش���ملت 14
مدرس���ة وأرب���ع م���دارس خاص���ة وس���بع

بش���كل يواك���ب متطلب���ات س���وق العمل،

للمعلمي���ن ،والت���ي تضمن���ت تأس���يس

وتحقي���ق جامعة البحرين أعلى عدد من

مرك���ز التدري���ب والتمي���ز ،والذي س���وف

األبح���اث المنش���ورة في مج�ل�ات علمية

يك���ون له دور مه���م في توفي���ر التدريب

محكم���ة على مس���توى جمي���ع الجامعات

الالزم للقيادات المدرس���ية في المدارس

المحلية.

الحكومي���ة الحاصل���ة عل���ى تقيي���م غي���ر

من إجراءات لتنفيذ األمر السامي لعاهل

المش���روع بش���كل مؤق���ت ف���ي المبن���ى

الجامعة ،واستحداث وتطوير  32مؤهال

البالد بتأسيس جامعة الهداية الخليفية،

الحال���ي لمدرس���ة الهداي���ة الخليفي���ة.

كم���ا اطل���ع المجل���س عل���ى مس���تجدات

مالئ���م ف���ي تقارير هيئ���ة ج���ودة التعليم

ما بين الدبلوم والماجس���تير والدكتوراة

إلى التقرير الس���نوي لهيئة جودة التعليم

الخط���ة التطويري���ة لكلي���ة البحري���ن

والتدريب.

والتدريب.

مؤسس���ات تدريبي���ة ،إضاف���ة إل���ى نتائج
تقاري���ر مراجع���ة برام���ج التعلي���م العالي،
كم���ا اعتم���د المجل���س إدراج ع���دد م���ن
المؤسس���ات وتس���كين وإس���ناد ع���دد من
المؤهالت عل���ى اإلطار الوطن���ي ،إضافة

الخميس
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نجاح “مستقبل االستثمار” نجاح للبحرين
المنامة  -بنا

بع���ث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في ختام زيارته
للمملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة ومش���اركته ف���ي منت���دى مب���ادرة
مس���تقبل االس���تثمار  2018تلبية لدعوة كريمة من ولي العهد نائب رئيس
مجل���س ال���وزراء ،رئي���س مجل���س الش���ؤون االقتصادي���ة والتنمية رئيس
مجل���س إدارة صن���دوق االس���تثمارات العام���ة بالمملك���ة صاح���ب الس���مو
الملك���ي األمي���ر محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود للمش���اركة في
منتدى مبادرة مستقبل االستثمار  ، 2018برقية شكر إلى خادم الحرمين
الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود ملك المملك���ة العربية
السعودية الشقيقة هذا نصها:
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه اهلل ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
يسرني وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة ،التي أكن

خادم الحرمين الشريفين مستقبال سمو ولي العهد

له���ا كل التقدي���ر والمحبة ،أن أعرب لكم عن عميق الش���كر واالمتنان على ما

سمو ولي العهد :السعودية في القلوب

خادم الحرمين مستقبال سموه :عالقاتنا مع البحرين تاريخية وتتسم بالعمق

لقيته والوفد المرافق من حفاوة وحسن االستقبال خالل زيارتي للمشاركة
في أعمال مبادرة مس���تقبل االس���تثمار .كما أود ان أعرب عن اعتزاز مملكة
ً
ً
وش���عبا بم���ا يربط البلدين الش���قيقين م���ن عالقات
مل���كا وحكومة
البحري���ن
متمي���زة عل���ى امت���داد تاريخهم���ا العريق والش���كر والتقدير للمملك���ة العربية
ً
دوما لمملكة
السعودية الش���قيقة على للمواقف األخوية الداعمة والمساندة
البحرين.
وإنني إذ أكرر خالص الش���كر والتقدير ألس���أل هللا جلت قدرته ان يحفظكم
ويمتعك���م بموف���ور الصح���ة والعافي���ة وأن يحق���ق لش���عب المملك���ة العربية
الس���عودية م���ا يصب���و إليه م���ن تواصل التق���دم واالزدهار في ظ���ل قيادتكم

المنامة -بنا

استقبل عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة ،وذلك في قصر اليمامة بالرياض أمس وذلك بمناس���بة زيارته المملكة العربية الس���عودية؛ للمشاركة
في منتدى مبادرة مس���تقبل االس���تثمار  2018الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الش���ريفين وبرئاس���ة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الش���ؤون
االقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود.

الحكيمة.
ودمتم بعون اهلل سالمين موفقين
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ونق���ل س���موه تحي���ات عاه���ل الب�ل�اد

العالقات المش���تركة ،مثنيا س���موه على

صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن

الدور المحوري الذي تقوم به الش���قيقة

عيس���ى آل خليف���ة إلى خ���ادم الحرمين

الكب���رى ف���ي تحقيق األمن واالس���تقرار

الش���ريفين وتمني���ات جاللت���ه للمملك���ة

للمنطق���ة ،وق���ال س���موه “إن للمملك���ة

العربي���ة الس���عودية وش���عبها المزيد من

العربي���ة الس���عودية مكان���ة ف���ي قل���وب
ً
راس���خا في
الجمي���ع ،وه���و م���ا س���يظل

الش���ريفين ،وم���ا وصلت إلي���ه العالقات

نفوس���نا ،فالش���قيقة الكب���رى كان���ت وال

البحريني���ة الس���عودية م���ن تمي���ز ف���ي

ت���زال العم���ق اإلس���تراتيجي وتاري���خ

صاحب السمو الملكي األخ العزيز األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مختلف المجاالت.

حاف���ل بالعطاء؛ من أج���ل خدمة قضايا

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق

التق���دم والنماء بقيادة خ���ادم الحرمين

كما بعث س���موه برقية ش���كر إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،
رئي���س مجل���س الش���ؤون االقتصادي���ة والتنمي���ة ورئي���س مجل���س إدارة
صن���دوق االس���تثمارات العام���ة صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،هذا نصها:

ورحب خادم الحرمين الشريفين بسمو

األمتين العربية واإلسالمية”.

ول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب

األول لرئي���س مجلس الوزراء ،مش���ي ًدا

وأش���ار س���موه إلى أهمية انعقاد منتدى
مب���ادرة االس���تثمار وأهداف���ه الطموحة

السعودية الشقيقة حفظه اهلل

بم���دى عم���ق العالق���ات التاريخية التي

الت���ي تعك���س رؤي���ة المملك���ة العربي���ة

تجمع بين المملكتين الشقيقتين ،وأبلغ

والشعبين.

القطاعات وتوحي���د الرؤى في مختلف

الس���عودية  ،2030الرامي���ة إل���ى صناعة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين س���مو ولي

وأك���د س���موه مواصل���ة البن���اء عل���ى ما

القضايا ذات االهتمام المش���ترك ،والذي

اقتص���اد ق���وي ومس���تدام ،وتعزيز دور

العه���د بنق���ل تحيات���ه لصاح���ب الجاللة

تحقق من تعاون ثنائي مثمر في جميع

ً
أنموذجا يحتذى ب���ه على صعيد
ش���كل

القط���اع الخ���اص ،وخلق ف���رص نوعية

يس���رني وأن���ا أغ���ادر بل���دي الثان���ي المملك���ة العربية الس���عودية الش���قيقة أن

واع���دة تق���ود نح���و مس���تقبل مزده���ر

عاه���ل البالد وتمنيات���ه لمملكة البحرين
بدوام التقدم واالزدهار.

ورؤية اقتصادية مشتركة تدفع بعجلة

وخ�ل�ال اللق���اء ،ال���ذي حض���ره س���مو

برقية شكر من الرئيس الصيني

التنمية المنشودة.

القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س

المنامة  -بنا

الش���يخ عيس���ى بن س���لمان بن حمد آل
خليف���ة ،أعرب س���مو ول���ي العه���د نائب
مجل���س ال���وزراء ع���ن ش���كره وتقديره
لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه
المش���رفة لمساندة مملكة البحرين على
جمي���ع الصعد ،والذي جس���دته الروابط
األخوي���ة الوثيقة الت���ي تجمعها أواصر
المحب���ة ووح���دة المصير المش���ترك بما
يلب���ي التطلعات المش���تركة بين البلدين

أمي���ر منطق���ة الري���اض األمي���ر فيص���ل
بن بن���در ب���ن عبدالعزيز ،ووزي���ر الدولة

تلق���ى ول���ي العه���د نائب القائ���د األعلى

بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء

وأع���رب الرئي���س الصيني ف���ي البرقية

صاح���ب الس���مو الملكي األمير س���لمان

عن خالص ش���كره وتقديره لسمو ولي
ً
متمنيا
العه���د عل���ى مش���اعره الطيب���ة،

من رئي���س جمهورية الصين الش���عبية

لس���موه موف���ور الصح���ة والس���عادة

الصديق���ة تش���ي جين بين���غ ،وذلك ردا

ولمملك���ة البحري���ن اضط���راد التق���دم

عل���ى برقي���ة س���موه المهنئ���ة لفخامته

واالزدهار.

بن حمد آل خليفة برقية ش���كر جوابية

حض���ر اللق���اء م���ن الجان���ب الس���عودي

عض���و مجلس ال���وزراء مستش���ار خادم
الحرمي���ن الش���ريفين األمي���ر منص���ور
ب���ن متع���ب ب���ن عبدالعزي���ز ،وع���دد من

لرئيس مجلس الوزراء.

تصوي ��ت م ��ن الجمهور ولجن ��ة اختيار المش ��اريع خ�ل�ال الحفل

ال ��راوي أمي ��رة القبيط ��ي  ،بفوزهم ��ا بجوائ ��ز برنام ��ج “رواد ف ��ي

المتح ��دة الش ��قيقة  .وأكد س ��موه عل ��ى دور هذه المب ��ادرة التي

أهدافهم وبهذا الفوز تنتقل المشاريع إلى المنافسة الدولية في

أطلقها صاحب السمو الملكي األمير أندرو دوق يورك في تعزيز

الفعالية النهائية التي س ��تقام في قصر سانت جيمس بلندن في

القصر” في نسخته الخليجية األولى التي نظمت تحت عنوان

روح االبتكار وريادة األعمال والتي اس ��تضافت مملكة البحرين

المملكة المتحدة في  12ديسمبر المقبل.

انطالق أعمال “”MEDLEC

رئيس الهيئة :زيادة التعاون بين دول المنطقة والمنظمات العالمية

المنامة  -هيئة شؤون الكهرباء والماء

تستضيف هيئة الربط الكهربائي الخليجي ،أعمال االجتماع السنوي الخامس والعشرين لــ  MEDEDLECالسنوي،
الذي انطلقت فعالياته أمس ،برعاية رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الشيخ نواف آل خليفة،
ورئيس  MEDELECالمدير العام لش���ركة الكهرباء الوطنية األردنية  NEPCOأمجد الرواش���دة ،ويعقد في فندق
انتركونتننتال ريجنسي.
ويش���ارك في االجتماع وورش���ة العمل ،ال���ذي يعقد تحت

لتعزي���ز أمن الطاقة وزيادة فرص االس���تثمارات وتطوير

عن���وان “االبت���كار ،قضايا البيئ���ة والممارس���ات التنظيمية

مص���ادر الطاقة المتجددة .وأض���اف أن  MEDLECتمثل

الجدي���دة ف���ي قطاع الطاق���ة” ،خبراء عالمي���ون من ذوي

فرصة لواضعي السياس���ات والخب���راء التقنيين من دول

اإلس���هامات الواضحة ف���ي مجال الطاق���ة ومتخصصون

مجلس التعاون ومن منظمة  MEDLECلتبادل الخبرات

وخب���راء م���ن منظم���ات عالمي���ة يطرح���ون خبراته���م

ف���ي تطوي���ر وتنفي���ذ مش���اريع الطاق���ة وتعزي���ز التراب���ط

ومعارفه���م الستش���راف مس���تقبل الطاق���ة ف���ي منطق���ة

والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة ومناقش���ة قضايا

الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا وق���ارة أوروب���ا وعلى

البيئة ودورها في توجيه قطاع الطاقة.

كري���م دعوتكم للمش���اركة ف���ي أعمال مبادرة مس���تقبل االس���تثمار وأود هنا
أن اتوج���ه بالتهنئ���ة لس���موكم على ما حققتم���وه من نجاح كبي���ر في تنظيم
هذا الحدث العالمي المرموق فإن هذا النجاح الذي تس���جله اليوم الش���قيقة
ً
أيضا نعتز ونفتخر به.
الكبرى هو نجاح لنا
ً
مك���ررا لس���موكم الكريم الش���كر والتقدير س���ائالً هللا تعال���ي أن يمدكم بعونه
وتوفيقه وللمملكة العربية الس���عودية الشقيقة المزيد من التقدم واالزدهار.
ودمتم سالمين موفقين ،،،

العه���د نائب القائ���د األعلى النائب األول

“التكنولوجيا في خدمة البشرية “ بعد ان حصال على أعلى نسبة

صاحب ش ��ركة ون جي س ��ي حارث العط ��اوي وصاحبة تطبيق

زيارتن���ا ،كم���ا أود أن أعرب لس���موكم العزيز ع���ن بالغ ش���كري وتقديري على

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

المراف���ق لصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي

رواد األعم ��ال مما أهلهم للمش ��اركة في ال ��دورة الخليجية منها ،
ً
متمنيا س ��موه للرواد الش ��باب كل التوفيق والنجاح في تحقيق

هن ��أ صاح ��ب الس ��مو الملك ��ي األمير س ��لمان بن حم ��د آل خليفة

االس���تقبال وك���رم الضياف���ة األصيلة الذي قوبل���ت به والوف���د المرافق أثناء

ال���وزراء ،وأعض���اء الوف���د الرس���مي

دورة خاص ��ة بها وش ��ارك به ��ا العديد من الش ��باب البحريني من

الختام ��ي الذي أقيم اليوم في أبوظب ��ي بدولة اإلمارات العربية

أبعث لكم ببالغ الش���كر واالمتنان على ما أحطتموني به من حفاوة وحس���ن

أخوكــم

سمو ولي العهد يهنئ الفائزين بجوائز “رواد في القصر”
المنامة -بنا

االستثمارات العامة ،رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بالمملكة العربية

مص���ادر طاقة حيوي���ة ولضمان أمن الطاق���ة لجميع دول

مستوى العالم.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد اإلبراهيم أن المؤتمر

وذك���ر الش���يخ ن���واف آل خليف���ة أن الهيئة تح���رص على

يع���زز توج���ه هيئ���ة الرب���ط الكهربائي الخليج���ي لالنفتاح

تنظي���م واس���تضافة فعالي���ات يش���ارك فيه���ا خب���راء م���ن

على األس���واق اإلقليمي���ة والدولية والدخ���ول في مجال

جمي���ع دول العال���م لتقدي���م أوراق علمي���ة وآراء وأف���كار

تج���ارة الطاقة على نطاق واس���ع وبش���كل قوي ومنهجي

ومقترح���ات وتوصيات تس���هم في تطوي���ر قطاع الطاقة

يؤس���س لالس���تدامة ف���ي توفي���ر الطاقة وتطوي���ر أنظمة

بمص���ادر الطاق���ة وتحقي���ق الوف���رة الت���ي تغط���ي تل���ك

وتس���اعد عل���ى زي���ادة حج���م التع���اون بي���ن دول مجلس

إنتاجها وحفظها وتسويقها وتوزيعها ،كما تواصل الهيئة

االحتياج���ات ،وضمان الحصول على طاقة مس���تمرة في

التع���اون والمنظم���ات العالمي���ة في هذا القط���اع الحيوي

تنفيذ اس���تراتيجيتها وهي القيام بدورها الريادي لتأمين

جميع الظروف وبأنسب األسعار.

المجل���س ،والذي يعتبر أحد أهم وأب���رز القضايا الحيوية
عل���ى المس���توى الدولي ،حي���ث تركز الخطة المس���تقبلية
للهيئ���ة عل���ى توفي���ر المزي���د م���ن الخي���ارات فيم���ا يتعلق

سلمان بن حمد آل خليفة
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نحو اقتصادات نفطية ذكية
س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ي���ش���ارك ب��ح��ل��ق��ة ن��ق��اش��ي��ة ف���ي “م��س��ت��ق��ب��ل االس��ت��ث��م��ار”
الرياض  -بنا

أك���د ول���ي العهد نائب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة أن أي نم���و أو تطوير أو نجاح في
المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة يعم أث���ره المنطقة كله���ا ،فالمملك���ة العربية
الس���عودية هي محرك النمو األساس���ي لهذه المنطقة وعمود االستقرار فيها ،داعيا
س���موه إلى االس���تثمار في الس���عودية كون ذلك اس���تثمارا في البحرين ،منوها بأنه
ً
يرى مس���تقبالً
مش���رقا مع اس���تمرار الس���عودية الش���قيقة باإلصالح ،واالستثمارات
هائلة الحجم مما يراه الجميع يتحقق أمام أعينهم.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد

سياساتها وتشريعاتها االقتصادية لدعم

نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس

التن���وع االقتص���ادي إضافة إل���ى التركيز

مجل���س ال���وزراء ع���ن الش���كر والتقدي���ر

عل���ى  6عوام���ل أساس���ية داعم���ة للنم���و

لألش���قاء في المملكة العربية الس���عودية

متمثل���ة ف���ي توف���ر األراض���ي ،وس���هولة

ودولة اإلم���ارات العربية المتحدة ودولة

الحصول عل���ى الطاقة ،والق���وى العاملة،

الكويت على دعمهم وإيمانهم بالخطوات

ورؤوس األم���وال ومواءمة القوانين مع

الت���ي تقوم بها مملكة البحرين من خالل

أفض���ل الممارس���ات العالمي���ة ،إلى جانب

برنامج التوازن المالي.

مي���زة االنفت���اح عل���ى العالم عل���ى جميع

وأوض���ح س���موه أن اله���دف م���ن برنامج

المس���تويات ،وق���د نجحن���ا ف���ي تنوي���ع

الت���وازن المالي هو إتاحة الفرصة إلعادة

اقتصادن���ا وقد حقق النمو في القطاعات

هيكل���ة الوضع المالي ،ليك���ون أكثر قدرة

غير النفطية ما نس���بته  ،% 5وهي عالية

وجاهزي���ة عل���ى تحقي���ق االس���تدامة

بالنسبة للمنطقة مع األخذ بعين االعتبار

خ�ل�ال العق���د المقب���ل ،وتن���اول س���موه

التحديات التي تمر بها.

المبادرات الس���ت التي ت���م إعالنها ضمن

وأش���ار س���موه إل���ى أن مملك���ة البحرين

برنام���ج الت���وازن المالي ومنه���ا :تقليص

تس���عى دوم���ا للحف���اظ عل���ى البيئ���ة

سمو لي العهد لدى مشاركته في مبادرة منتدى مستقبل االستثمار

أي نجاح في

أي استثمار في

المملكة

لم يمر على

المصروف���ات التش���غيلية ،وزي���ادة كفاءة

االستثمارية الجاذبة وتعزيزها من خالل

المملكة العربية

السعودية هو

الشقيقة هي

البحرين قط سنة

الكهرب���اء والم���اء ،وبرنام���ج التقاع���د

اس���تمرار االنفت���اح االقتص���ادي ووضعها

السعودية يعم

استثمار في

عمود االستقرار

شهدت فيها

االختي���اري ،ويأتي ه���ذا إلى جانب إقرار

ضم���ن األولوي���ات االس���تراتيجية ،وه���و
م���ا ّ
مك���ن البيئ���ة االس���تثمارية البحرينية

المنطقة كلها

البحرين

في المنطقة

نموا سلبيا

اعتبره س���موه خط���وة ش���جاعة وجريئة

بمقوماته���ا الواع���دة م���ن تحقي���ق نم���و

ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة الخليجية ،بما
رغم عدم سهولتها.

ف���ي اس���تقطاب االس���تثمارات الخارجية

وأض���اف س���موه أن���ه رغ���م أن اقتصادن���ا

بمع���دل 10أضع���اف ف���ي  3س���نوات ف���ي

ف���ي المملكة نفطي فإننا ال نريد االعتماد

الفت���رة م���ن  2015إل���ى  2018حي���ث

علي���ه كمص���در وحي���د للدخ���ل ،وعلي���ه

كان���ت تبل���غ  65ملي���ون دوالر ف���ي 2015

يج���ب أال نس���عى لنكون اقتص���ادات غير

وم���ن المتوقع أن تبل���غ  600مليون دوالر

نفطي���ة ب���ل يج���ب أن نس���عى ألن نصبح

أميرك���ي م���ع نهاي���ة العام الج���اري 2018

اقتص���ادات نفطي���ة ذكي���ة ،ف���إذا نجحن���ا

وهو األمر ال���ذي يعزز من موقع البحرين

ف���ي هذه الخط���وة فإنها س���تعتبر نجاحا

كوجهة مفضلة لالستثمار.

لسياساتنا.

ج����اء ذلك لدى مش����اركة صاحب الس����مو

وقال س���موه إنه في العام  2008أطلقت

الملك����ي ول����ي العه����د نائب القائ����د األعلى

مملك���ة البحري���ن الرؤي���ة االقتصادي���ة

النائ����ب األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء

 2030القائم���ة عل���ى المب���ادئ الثالث���ة

إل����ى جان����ب ول����ي العه����د نائ����ب رئي����س

االس���تدامة والتنافس���ية والعدالة ،منوها

مجلس الوزراء ،رئيس مجلس الش����ؤون

ف���ي هذا الص���دد إلى أن مملك���ة البحرين

االقتصادي����ة والتنمي����ة ورئي����س مجلس

حينما أرادت أن تحافظ على االستدامة

إدارة صن����دوق االس����تثمارات العام����ة

فقد حاولت الحفاظ على زخم االقتصاد

صاحب الس����مو الملك����ي األمير محمد بن

برغ���م التحدي���ات الت���ي واجهتنا س���واء

س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ورئيس

أكان ذلك في األزمة االقتصادية العالمية

وزراء جمهوري����ة لبن����ان س����عد الحريري،

أو م���ا واجهته في  ،2011مع ذلك لم يمر

ف����ي جلس����ة نقاش����ية بعن����وان “النهض����ة

عل���ى مملك���ة البحرين قط س���نة ش���هدت

الكب����رى :دور القي����ادات ذات ال����رؤى

فيها نموا سلبيا.

الواضح����ة ف����ي تحوي����ل العال����م العرب����ي

واعتبر س���موه أن حفاظ مملكة البحرين

إل����ى ق����وة اقتصادي����ة عالمي����ة” ،والت����ي

على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات
ً
عالمي���ا كان
والمتغي���رات االقتصادي���ة

تع����د إحدى أهم جلس����ات منتدى مبادرة
مستقبل االستثمار  2018الذي يعقد في

نتيج���ة لألس���س القوي���ة الت���ي رس���ختها

الرياض تحت رعاية م����ن عاهل المملكة

العربي����ة الس����عودية الش����قيقة خ����ادم

االقتصاد فقد بلغت إسهامات القطاعات

وأض���اف س���موه أن أي نم���و أو تطوير أو

واالس���تثمارات الكبيرة ،ولق���د رأينا ذلك

الحرمي����ن الش����ريفين المل����ك س����لمان بن

غي���ر النفطي���ة  % 80من النات���ج المحلي

نج���اح ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عودية

يتحق���ق ،وق���د كن���ت ف���ي وق���ت س���ابق

عبدالعزيز آل س����عود ،كما حضر الجلسة

اإلجمال���ي ،أما فيما يتعلق بالوضع المالي

س����مو الشيخ عيسى بن س����لمان بن حمد

للحكوم���ة فإنه لم يس���توعب حجم النمو

الش���قيقة س���يكون أث���ره عل���ى كام���ل
ً
المنطق���ة ،نح���ن ن���رى مس���تقبالً
مش���رقا

مطلع���ا عل���ى أجن���دة اإلص�ل�اح ،وال���رؤى
التي صاغتها المملكة العربية الس���عودية

آل خليف����ة ،ووف����د مملك����ة البحرين الذي

االقتص���ادي اإليجاب���ي ،والي���وم النف���ط

م���ع اس���تمرار الس���عودية باإلص�ل�اح

هي رؤى للجميع.

يض����م ع����ددا م����ن كب����ار المس����ؤولين ف����ي

يمث���ل م���ا نس���بته  % 75م���ن اإلي���رادات

القطاعين العام والخاص.

الحكومي���ة ،وه���ذا وض���ع غي���ر مس���تدام

وأض���اف س���موه أن���ه بس���بب تنوي���ع

حين األخذ بمعدل االنفاق الحالي.

عمود االستقرار
وأش���ار س���موه إل���ى أن المملك���ة العربي���ة

وقال سموه إنه قبل  86سنة وجدنا ثروة

مضيف���ا س���موه أن األنابيب الت���ي نبنيها

وقال سموه إنه كله فخر بأبناء البحرين

الس���عودية ه���ي مح���رك النمو األساس���ي

تح���ت تراب الصحراء ،وهي النفط ،وتم

ف���ي المس���تقبل يجب أن تك���ون التمويل

ويج���ب أن نفتخر كذلك كعرب بتاريخنا

له���ذه المنطق���ة وعم���ود االس���تقرار فيها،
ً
داعيا سموه إلى االستثمار في السعودية

بناء أنابيب النفط ومصافي النفط ،ولقد

والدعم للمش���اريع الناشئة واألعمال في

وتراثن���ا وهويتنا ،لك���ن األهم من ذلك أن

تم تس���خير م���ردود ذلك لبن���اء المدارس

المنطق���ة ،ومصاف���ي النف���ط الت���ي نبنيها

نواصل الس���عي لما يمك���ن أن نحققه وما

معتبرا ذلك استثمار في البحرين.

والمستش���فيات والجامع���ات والمس���اكن

ه���ي حاضنات األعم���ال التي توفر البيئة

يمكن أن نكون عليه كعرب.

ون���وه س���موه بمداخالت صاحب الس���مو

والمدن المتحضرة التي بنيناها.

المناس���بة إليجاد ودعم األفكار العظيمة

كما تحدث في الجلس���ة صاحب الس���مو

الملك���ي األمير محمد بن س���لمان بن عبد

وأش���ار س���موه إلى أن الطاقة التي يجب

والش���ركات ،و موانئ شحن النفط يجب

الملك���ي األمي���ر محم���د ب���ن س���لمان ب���ن

العزيز آل س���عود ،وما حملته من مشاعر

أن نطلقه���ا ف���ي العالم العرب���ي اليوم هي

أن تكون البنى التحتية بمختلف أنواعها

عبدالعزي���ز آل س���عود ،ورئي���س وزراء

أخوي���ة صادق���ة ،مؤك���دا أن ل���ه أخ���ا في

طاق���ة االبت���كار ،وأن نعط���ي المجتمعات

المادي���ة والرقمية واالنفت���اح على العالم

جمهورية لبنان سعد الحريري.

البحرين وآخر في لبنان.

األدوات لينجح���وا ف���ي تحقي���ق ذل���ك،

مما يعزز القدرات التنافسية.

تطوير العالقات مع الغابون في المجال الزراعي
س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د يلتقي ب��ون��غ��و ع��ل��ى ه��ام��ش م���ب���ادرة مستقبل االس��ت��ث��م��ار
الرياض  -بنا

التق���ى ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجل���س الوزراء
صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في إطار مشاركته في
أعمال مبادرة مس���تقبل االس���تثمار  2018المنعق���دة بالرياض برئيس جمهورية
الغابون علي بونغو أوندينمبا.
وتبادل س���موه ،بحضور س���مو الش���يخ

كالث���روة الزراعي���ة ،وغيره���ا من أوجه

عيس���ى بن س���لمان بن حمد آل خليفة،

الفرص المتاحة.

م���ع رئي���س الغاب���ون وجه���ات النظ���ر

» »كما جرى تبادل األحاديث الثنائية

ح���ول القضايا ذات االهتمام المش���ترك

حول العالقات بين البلدين

المجاالت السيما االقتصاد واالستثمار

التي تطرحها مبادرة مستقبل

وتطوير العالقات الثنائية في مختلف

الصديقين ،وأهم القضايا المدرجة

خصوص���ا ف���ي القطاع���ات الحيوي���ة

االستثمار.

سمو ولي العهد ملتقيا رئيس جمهورية الغابون
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سمو الشيخ عيسى بن علي يكرم  47جمعية
توزي��ع المن��ح المالي��ة للمنظم��ات األهلي��ة والجمعي��ات الخيري��ة الفائ��زة بمش��روعات تنموي��ة

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة لدى تفضله برعاية الحفل العاشر لتوزيع المنح المالية للمنظمات األهلية والجمعيات الخيرية الفائزة بمشروعات تنموية خدمة للمجتمع وتطويره

المجتم���ع المدني من خ�ل�ال تنفيذ برامج من

المنامة  -بنا

برام���ج ومش���اريع تنموية مس���تدامة ،تعكس

تح���ت رعاي���ة الرئيس الفخري لصندوق العمل االجتماعي األهلي ،س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي بن خليف���ة آل خليفة ،أقامت

روح المثاب���رة وس�ل�امة التخطي���ط ،وثم���رة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية بفندق كروان بالزا أمس الحفل العاش���ر لتوزيع المنح المالية للمنظمات األهلية والجمعيات

الس���تراتيجية ش���املة تبناها القط���اع األهلي

الخيري���ة الفائزة بمش���روعات تنموية خدمة للمجتمع وتطويره ،بحضور وزير العم���ل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ،إلى

كإط���ار لبرامجه التنموي���ة الهادفة ،ليكون بها

جانب عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ،والجهات الداعمة لصندوق العمل االجتماعي األهلي بمملكة البحرين.
وفي كلمة لس���مو الش���يخ عيس���ى بن علي بن

آل خليف���ة ،ودع���م ومتابع���ة رئي���س ال���وزراء

مؤك���دا ان دع���م ومس���اندة األعم���ال الخيرية

خليف���ة آل خليفة ،في مس���تهل الحفل ،أعرب

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن

واإلنس���انية والمجتمعي���ة عل���ى الصعيدي���ن

فيها عن تهانيه للمنظمات األهلية الفائزة في

س���لمان آل خليفة ،ودعم ومساندة ولي العهد

المحل���ي والدول���ي ف���ي مملك���ة البحري���ن ق���د

مشروعاتها التنموية بالمنح المالية لهذا العام

نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س

أصبح���ت نموذج���ا ونهج���ا يحت���ذى وحاف���زا

في دورته العاشرة ،منوها سموه بما يقومون

مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير

للش���باب البحرين���ي عل���ى مواصل���ة العط���اء،

به من جهود مش���هود لها في طرح المبادرات

سلمان بن حمد آل خليفة في االرتقاء بالعمل

وبوصل���ة موجه���ة للقط���اع األهل���ي التخ���اذ

األهلي���ة الممي���زة ف���ي العم���ل االجتماع���ي

التطوعي ومس���اندة ودعم العمل االجتماعي

اإلب���داع والتمي���ز أساس���ا ،وه���و أم���ر نابع من

والتطوع���ي .وأش���ار س���موه إل���ى أن م���ا يميز

في البحرين.

قي���م وأع���راف وتقالي���د مجتمعاتن���ا الخي���رة،

مملكة البحرين هو الشراكة والتعاون الوثيق

ووجه س���موه الش���كر لوزارة العم���ل والتنمية

ويترجم عل���ى أرض الواق���ع توجيهات عاهل

بي���ن القط���اع الحكوم���ي والقط���اع الخ���اص

االجتماعية لدعمها بمختلف الوسائل الممكنة

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى

والقطاع األهلي لتنفيذ المشاريع االجتماعية

للعمل األهلي في المملكة ،وألعضاء صندوق

آل خليف���ة ،واهتمام الحكومة برئاس���ة رئيس

التنموي���ة ،األمر ال���ذي يمثل إضاف���ة حقيقية

العم���ل االجتماع���ي األهل���ي؛ لدوره���م الممي���ز

الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة

عل���ى المس���يرة التنموية في المملكة ،مش���يدا

في تحفي���ز التع���اون والش���راكة االجتماعية،

بن س���لمان آل خليف���ة ،ودعم ومس���اندة ولي

بالقط���اع الخ���اص لما له من دور مش���هود عبر

وتس���هيل

األهلي���ة

العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

تاري���خ البحرين في التنمية ،وإس���هاماته في

المش���روعات التنموية ذات األهمية للمجتمع،

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

تعزي���ز مكانته���ا بين دول العال���م ،ومنوها في

مؤكدا االس���تمرار ف���ي دعم ومس���اندة العمل

األمير س���لمان بن حمد آل خليفة في ترسيخ

الوق���ت ذاته بم���ا قدمته مؤسس���ات المجتمع

االجتماع���ي األهلي التنم���وي الذي يصب في

مفاهي���م المس���ؤولية المجتمعي���ة ،وتطبي���ق

المدني من نماذج مش���روعات تنموية ناجحة

مصلحة الوطن والمواطن.

أفضل الممارس���ات لمب���ادرات العطاء والعمل

كان له���ا أثر إيجابي عل���ى المواطن البحريني

تنفي���ذ

المنظم���ات

وألق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة

التطوعي.

بالدرجة األولى.

كلم���ة ،أع���رب فيه���ا ع���ن الش���كر للرئي���س

وأوضح حميدان أن برنامج المنح في دورته

وق���ال إن م���ا تش���هده مملك���ة البحري���ن م���ن

الفخ���ري لصن���دوق العم���ل االجتماعي األهلي

الحالي���ة ش���هد تنافس���ا كبي���را م���ن جمعي���ات

االنفت���اح المجتمع���ي عل���ى العم���ل التطوع���ي

س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي ب���ن خليفة آل

أهلي���ة م���ن مختل���ف مناط���ق البحري���ن ،ف���ي

األهل���ي ه���و ثم���رات توجيه���ات عاه���ل البالد

خليف���ة؛ عل���ى دعمه لمس���يرة العم���ل الخيري

ابت���كار أف���كار تنموي���ة خدمية مبدع���ة ،نبعت

صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى

واالجتماع���ي والتنم���وي ف���ي البحري���ن،

م���ن ممارس���اتها اليومي���ة للعم���ل االجتماع���ي

شريكا فاعال مع القطاع الحكومي ،األمر الذي
يؤك���د حاجة القطاع األهلي للدعم المس���تمر؛
ك���ي يتمك���ن م���ن مواصل���ة عطائ���ه وتوس���يع
وتنويع مجاالت عمله اإلنس���انية ،فهو القطاع
األكثر قدرة على تلمس احتياجات المجتمع،
وإيصال خدماته لألفراد بشكل أسرع.
وأثن���ى حمي���دان عل���ى الجه���ود الت���ي بذلته���ا
الجه���ات الداعم���ة لبرنام���ج المن���ح المالي���ة،
ومنه���ا البن���ك األهلي المتحد ،وبن���ك البحرين
والتطوع���ي والخدمي والخي���ري ،وقد فازت

برام���ج التوعي���ة الصحي���ة واالجتماعي���ة

منها الجمعيات التي قدمت مش���اريع تنموية

واألسرية ،وبرامج الحماية والتوعية البيئية،

اس���تهدفت المش���اريع الفائزة تقدي���م المنفعة

فضال عن دعم فئات األشخاص ذوي اإلعاقة

المباش���رة لمختلف فئ���ات المجتمع ،من خالل

وكبار السن.

تمكين الشباب والنس���اء ،والتدريب ،وتقديم

وأش���اد حمي���دان بم���ا تحقق���ه منظم���ات

 155ألف دينار جوائز
» »يعد برنامج المنح المالية للمنظمات األهلية أحد المشاريع التنموية التي
يشرف على تنفيذها صندوق العمل االجتماعي األهلي ،التابع لوزارة العمل
والتنمية االجتماعية ،بدعم من القطاع الخاص؛ لتشجيع هذه المنظمات
األهلية وتحفيز أنشطتها الخيرية والتطوعية المميزة بما يفعل برامج
الشراكة بين القطاعين الخاص واألهلي والقطاع الحكومي في هذا الشأن.
وشهد البرنامج هذا العام ،منافسة ( )74جمعية خيرية أهلية ،في حين
فازت ( )47جمعية بجوائز المنح المالية في الدورة العاشرة للبرنامج
بقيمة اجمالية هذا العام بلغت  155ألف دينار.

والكوي���ت ،وش���ركة الكوهج���ي للمق���اوالت،
وش���ركة النم���ل للمق���اوالت ،وغيره���م م���ن
الداعمي���ن ،داعي���ا الش���ركات والمؤسس���ات
األخ���رى إلى دعم مث���ل هذه المب���ادرات التي
ينفذه���ا صندوق العم���ل االجتماع���ي األهلي؛
م���ن أج���ل اإلس���هام ف���ي اس���تمرارية ه���ذا
المشروع التنموي الرائد.
وتفض���ل س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن عل���ي بن
خليف���ة آل خليف���ة ،ووزي���ر العم���ل والتنمي���ة
االجتماعية جميل حميدان ،بتسليم شهادات
المن���ح المالي���ة عل���ى الجمعي���ات الفائ���زة ،إلى
جان���ب تكري���م الجه���ات الراعي���ة والداعم���ة
لبرنام���ج المن���ح المالي���ة في دورته العاش���رة،
وأيض���ا تكري���م لجن���ة تقيي���م المش���اريع م���ن
جامع���ة البحري���ن ،وأعض���اء صن���دوق العم���ل
األهلي االجتماعي السابقين.
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“جائزة فريق الموارد الخليجي”
المنامة  -بنا

في إنجاز جديد لـ #فريق_البحرين،

من���ح الجائ���زة بموج���ب ق���رارات

فاز فريق الموارد البش���رية بمجلس

لجن���ة تحكيم تضم قيادات وخبراء

بجائ���زة

عالميي���ن ف���ي مج���ال إدارة الموارد

“فري���ق الم���وارد البش���رية الحكومي

البش���رية والتصمي���م المؤسس���ي

الخليج���ي” له���ذا الع���ام ،حي���ث يتم

والتعليم والتطوير.

التنمي���ة

االقتصادي���ة

نواجه حربا إعالمية غير مباشرة

القائ��د الع��ام يش��هد خت��ام المرحل��ة الفعلي��ة لتمري��ن “درع حم��د ”1

الرفاع  -قوة الدفاع

شهد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس
خت����ام المرحلة الفعلية لتمرين القيادات المش����ترك “درع حم����د  ،”1والذي نفذته قوات درع
الجزيرة المشتركة ،بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

 150مليون دينار لمحطة الحد للكهرباء
المنامة  -مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء

انطالق���ا م���ن توجيه���ات رئي���س الوزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن
س���لمان آل خليفة للوزراء والمس���ؤولين بالنزول الى الميادين وتفقد س���ير العمل،
تفق���د وزير ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا يرافق���ه الرئيس التنفيذي
لهيئ���ة الكهرب���اء والم���اء الش���يخ نواف ب���ن إبراهي���م آل خليفة لمحط���ة الحد لنقل
الكهرباء جهد  400كيلوفولت واالطالع على سير العمل فيها.

ولدى وصول القائد العام لقوة دفاع البحرين

والتنفيذ للعمليات الدفاعية.

إل����ى موقع التمري����ن كان في اس����تقباله قائد

وأش����ار إل����ى أن ه����ذا التمري����ن ال����ذي يتزامن

ق����وات درع الجزيرة المش����تركة اللواء الركن

م����ع تمرينين جوي “الربط األساس����ي ”2018

عبدالعزيز البلوي ،وعدد من كبار الضباط.

وبح����ري “جس����ر  ”19يت����م تنفيذه����ا للوصول

وبع����د ع����زف س��ل�ام القائ����د العام لق����وة دفاع

بالقي����ادات إلى مرحل����ة متقدمة من التأهيل،

البحري����ن ،اس����تمع المش����ير إل����ى إيج����از ع����ن

وصقلها وفق أحد النظم والعلوم العس����كرية

أه����داف ومراح����ل التمري����ن والخط����ط

الحديث����ة ،وتطويره����ا الس����تيعاب متطلبات

الموضوعة التي تم تنفيذها من جانب هيئة

العمل العسكري المشترك.

الرك����ن ،وكم����ا اطل����ع عل����ى المس����توى المتميز

كم����ا وح����ث على االس����تمرار ف����ي تنفيذ مثل

للنتائ����ج الت����ي تحقق����ت م����ن خ��ل�ال تنفي����ذ

ه����ذه التمارين لما لها م����ن أهمية ودور فاعل

مختل����ف مجري����ات تمري����ن القي����ادات “درع

في رفع مس����توى الكفاءة القتالية واالرتقاء

حمد .”1

بالجاهزي����ة القتالي����ة؛ م����ن أج����ل إرس����اء

بعدها ،تفقد مركز العمليات ،وش����اهد جانب

إس����تراتيجية عس����كرية متكامل����ة وموح����دة

م����ن مجري����ات التمري����ن ،كما اطل����ع عن كثب

لتصب����ح س����دا قوي����ا منيع����ا ف����ي وج����ه كاف����ة

عل����ى عملي����ات التمري����ن ووس����ائل القي����ادة

التحدي����ات المحدقة بنا ،وتوفر س����بل األمن

والس����يطرة ،حي����ث اس����تمع إل����ى ش����روح من

واألمان واالستقرار لمنطقتنا.

جان����ب ضباط القيادة عن مختلف الواجبات

كما أش����ار إل����ى أن “هناك جزءا م����ن الحروب

���اء عل����ى التوجيه����ات
جاهزي����ة وحداته����ا بن� ً

والمه����ام ،بعدها اطلع على ع����دد من اآلليات

المعلنة علينا اليوم بطريقة غير مباشرة في

الس����ديدة لرؤوس����اء األركان ب����دول مجل����س

والمعدات واألسلحة الحديثة والمتقدمة.

الح����رب اإلعالمية ،فهذا الن����وع من الحروب

التع����اون ل����دول الخلي����ج العربي����ة ،وتطب����ق

وق����د أكد القائ����د العام لق����وة دف����اع البحرين

بحاجة إلى التحضير واالس����تعداد من خالل

وحداتن����ا تمري����ن القي����ادات المش����تركة (درع

أن ه����ذا التمري����ن يعكس المس����توى المتقدم

اس����تمرارية تدريب ك����وادر متخصصة لديها

حم����د  )1ف����ي مملك����ة البحري����ن ،وه����و م����ن

القدرة على مواجهة مثل هذه الحروب.

التماري����ن المخطط لها مس����بقا؛ لتحقيق عدد
م����ن األه����داف ،ومنه����ا تدري����ب الق����ادة عل����ى

أنه يحمل اسم غالي علينا جميعا،

وهو اسم سيدي عاهل البالد القائد

األعلى حضرة صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة ،ويجسد
رعاية جاللته المستمرة لمسيرة

أكمل وجه وب����كل موضوعية؛ لنقل الحقيقة

تمرين (درع حمد .”)1

الالزم����ة والمطلوب����ة وبالص����ورة الصادق����ة،

واختتم حديثة قائال “ندعو هللا عز وجل أن

وأن تق����وم به����ذا الواج����ب بكف����اءة ومق����درة

يوف����ق الجمي����ع لكل مما ش����أنه تقوية روابط

عاليتي����ن” ،مثمن����ا الدور اإلعالمي العس����كري
المتمي����ز ال����ذي يت����م تنفي����ذه وتطبيقه خالل
مختلف التمارين العسكرية.
م����ن جانبه ،ص����رح قائد ق����وات درع الجزيرة
المش����تركة ،قائ��ل�ا“ :تح����رص قي����ادة ق����وات
درع الجزيرة المش����تركة باس����تمرار على رفع

وتأتي هذه المحطة ضمن مش���روع بناء

العالمي����ة الرائ����دة بتصني����ع وتوري����د

 3محطات رئيس���ة جهد  400كيلوفولت

وتركيب وفحص األجهزة والمعدات

بمناط���ق الح���د وأم الحص���م والرف���اع،

له����ذه المحط����ة ،حيث قامت ش����ركة

ويت���م تمويل تلك المش���اريع من برنامج

 Siemensااللمانية بتزويد القواطع

م����ن خط����ط االس����تعداد المتواص����ل وبرامج

الدع���م الخليج���ي المم���ول م���ن قب���ل

والمفاتي����ح ،ف����ي حين قامت ش����ركة

التدري����ب المس����تمر لق����وات درع الجزي����رة

وأش����اد بالقائمين “على ال����دور اإلعالمي في

الصندوق الكويت���ي للتنمية االقتصادية

 HHIالكوري����ة بتصني����ع وتزوي����د

المش����اركة؛ م����ن أجل رف����ع ق����درات القيادات

قواتن����ا لم����ا يق����ع عل����ى عاتقه����م ف����ي إيص����ال

العربية ضمن مشروع تطوير شبكة نقل

المح����والت الكهربائي����ة والمفاع��ل�ات

إج����راءات الرك����ن ،وتنفي����ذ عملي����ات الدف����اع

وتهيئة الضباط ،إضافة إلى التدريب المتقن

الكهرب���اء جه���د  400كيلوفولت ،ويعتبر

وش����رك ة  Viscasالياباني����ة و �Prys

الصورة الصحيحة في هذا الشأن”.

الس����احلي والتدري����ب عل����ى خط����ط التح����رك

هذا المش���روع االس���تراتيجي األول من

 mianاإليطالي����ة بتصني����ع وتزوي����د

عل����ى كيفي����ة اس����تخدام الق����وة المتاح����ة في

وأض����اف “ل����دى أجهزتن����ا اإلعالمي����ة المدنية

نوع���ه ال���ذي يت���م تش���ييده ف���ي مملك���ة

كاب��ل�ات جه����د  400كيلوفول����ت ،كما

تنفي����ذ خط����ط العمليات الدفاعي����ة ،وتدريب

والعس����كرية الق����درة على تطوير مس����تواها؛

واالنتشار.

البحرين لمس���توى جهد  400كيلوفولت،

تم انج����از األعم����ال المدنية للمحطة

الق����ادة وضب����اط األركان عل����ى التخطي����ط

لتتمك����ن من القي����ام بواجبه����ا اإلعالمي على

وتبل���غ القيمة اإلجمالي���ة للمرحلة االولى

من قبل ش����ركة س����يباركو البحرينية

م���ن المش���روع م���ا يق���ارب  150ملي���ون

لإلنش����اء وأعم����ال م����د الكاب��ل�ات

دينار.

الكهربائية من قبل ش����ركتي ألكومد

وخالل الزيارة التفقدية صرح ميرزا بأن

ون����اس ،ف����ي حي����ن يقوم باإلش����راف

هذا المشروع االس���تراتيجي يعتبر نقله

عل����ى التنفي����ذ ش����ركة موكدنال����د

نوعية في تطوير ش���بكات نقل الكهرباء

اإلنجليزي����ة ( ،)MMLويق����ام ه����ذا

بمملك���ة البحري���ن ويأت���ي ضم���ن الخطة

المش����روع ك����ي يكون بمثاب����ة العمود

الرئيس���ية التي وضعتها هيئ���ة الكهرباء

الفقري لش����بكة نق����ل الكهرباء ،حيث
ّ
���يمكن ه����ذا المش����روع م����ن توفير
س�

الكهرباء في المملكة.

ركائ����ز التش����غيل اآلم����ن للش����بكة

وقام����ت مجموع����ة م����ن الش����ركات

وبالتالي ضمان اعتماديتها.

والم���اء لتطوي���ر وتوس���عة ش���بكات نقل

وأضاف “تش����رفنا جميعا برعاية القائد العام
لق����وة دف����اع البحرين للمرحل����ة الختامية من

التعاون والتنسيق المشترك”.
وم����ن جانبه ،أوض����ح قائد القي����ادة المتقدمة
لق����وات درع الجزي����رة المش����تركة العمي����د
الركن خالد عل����ي الرميحي ،قائال“ :إن تنفيذ
تمري����ن القي����ادات المش����تركة “درع حم����د ”1
يؤك����د اهتمام القيادة المتقدم����ة لقوات درع
الجزيرة المش����تركة لتنفيذ سلس����لة التمارين
المش����تركة التي تزيد من كف����اءة واحترافية
وانس����جام العم����ل العس����كري بي����ن وح����دات
قوات درع الجزيرة المشتركة”.
» »وأضاف “لعل ما يتميز هذا التمرين

التعاون والتنسيق العسكري

الخليجي المشترك”.

االستعانة بدراسات “ ”IISSلدعم األمن

دور مه��م للمعه��د الدول��ي للدراس��ات ف��ي نش��ر الفك��ر االس��تراتيجي

المنامة  -وزارة الخارجية

اس���تقبل وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد آل خليفة بمكتبه بالديوان العام للوزارة أمس
المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية ( ) IISSجون تشيبمان.
وخ�ل�ال اللق���اء ،رح���ب وزي���ر الخارجية
ً
منوه���ا بالجه���ود الطيب���ة
بتش���يبمان،
وال���دور الملم���وس للمعه���د الدول���ي
للدراس���ات اإلستراتيجية في نشر الفكر
اإلس���تراتيجي ف���ي العال���م ،معب���رً ا ع���ن
تقديره لألنش���طة والفعالي���ات المختلفة
الت���ي يق���وم به���ا المعه���د وم���ا ينف���ذه
م���ن مب���ادرات وم���ا يقدم���ه م���ن بحوث
ودراس���ات ح���ول القضاي���ا اإلقليمي���ة
والدولية ما يزي���د من فهم هذه القضايا

للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية،

وس���بل التعام���ل معه���ا بما يدع���م األمن

واهتمامه���ا بالعم���ل إل���ى جان���ب المعه���د

والترتيبات الجارية لحوار المنامة،

» »وتطرق اللقاء إلى التحضيرات

واالستقرار.

ف���ي س���بيل تحقي���ق أفض���ل المخرجات

والذي تنظمه وزارة الخارجية

من جانبه ،أعرب تش���يبمان عن اعتزازه
بلق���اء وزير الخارجي���ة ،مش���ي ً
دا بالدعم

والنتائج من الدراس���ات والندوات التي

بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات

يق���وم بها ،متمنيا لمملك���ة البحرين دوام

اإلستراتيجية في الفترة من  26إلى

الكبي���ر ال���ذي تولي���ه مملك���ة البحري���ن

التقدم والنجاح.

 28من شهر أكتوبر الجاري.

حبس مواطنين تلقا أموال قطرية

وزير سابق بحكومة الدوحة سلمهما المبالغ للترشح لالنتخابات النيابية

المنامة  -النيابة العامة

ذكر المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في بالغ ورد إليها من إدارة المباحث
الجنائي���ة بش���أن م���ا توصلت إلي���ه تحرياتها من قيام ش���خصين بحرينيين بجمع وتلقي أم���وال من الخ���ارج دون ترخيص من الجهة
المختص���ة وبالمخالف���ة ألح���كام القان���ون ،حيث ثب���ت تلقيهما أمواال م���ن المدعو عبدهللا بن خال���د آل ثاني الوزير الس���ابق بالحكومة
ً
نقدا.
القطرية ،وذلك من خالل حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستالم األموال منه
كم����ا أس����فرت التحري����ات ع����ن تس����لم

ف����ي عم����ل المؤسس����ات التش����ريعية

إياه����ا بالدائ����رة الجمركي����ة ،وم����ن ث����م

أحدهم����ا من ذلك القط����ري مبالغ مالية

بالمملكة من خالل العمل في المجلس

ت����م ضبطهم����ا وعرضهم����ا عل����ى النيابة

للترش����ح ف����ي االنتخاب����ات النيابي����ة

النياب����ي على نح����و يخ����دم التوجهات

المزم����ع إجراؤه����ا ه����ذا الع����ام ولدع����م

واألهداف القطرية المناوئة للبحرين.

حملت����ه االنتخابي����ة ،وأن����ه بتكثي����ف

وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي

التحري����ات ح����ول صل����ة المتهمي����ن

بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية

بالمس����ؤول القط����ري واألغ����راض التي
ألجلها يتلقيان األموال منه فضالً عن

التي تجري فيما بين المتهمين ،وثبت
منها صحة ما توصلت إليه التحريات.

الداف����ع من وراء تقدي����م الدعم المالي

وبن����اء عل����ى أم����ر النياب����ة ،ت����م القبض

لحملة أحدهما االنتخابية ،فقد كشفت

على المتهمين بمطار البحرين الدولي

عن أن الغ����رض من تلقي تلك األموال

ل����دى عودتهما من دول����ة قطر حاملين

ه����و اس����تخدامها ف����ي أمور من ش����أنها

معهما مبالغ نقدي����ة تجاوزت مقدارها

عما بحوزتهما من مبالغ مالية .وأمرت

اإلض����رار بمصال����ح الب��ل�اد ،وم����ن بينها

 12أل����ف دين����ار بحرين����ي و 500ري����ال

بالتحفظ على المبالغ المضبوطة

التدخل في الش����أن الداخل����ي بالتأثير

قطري دون أن يفصح����ا عن حيازتهما

وبطلب التحريات حول عدد من

األشخاص المتورطين في الواقعة.

العام����ة برفق����ة م����ا يحوزانه م����ن نقود
ومضبوطات أخرى.
» »وأمرت النيابة العامة بحبسهما

احتياطي ًا على ذمة التحقيق بعد أن

وجهت إليهما تهمة التخابر مع من

يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد

اإلضرار بمصالحها القومية ،وبتلقي

ال
أموال على خالف أحكام القانون ،فض ً

عن عدم اإلفصاح بالدائرة الجمركية
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شباب  90دولة يتعرفون على تجارب رواد عالميين

خت��ام جلس��ات المؤتم��ر الدول��ي للش��باب أله��داف التنمي��ة المس��تدامة

المنامة  -بنا

مم���ا دفعه إلى مخاطب���ة المنظمات من حوله،

اختتم���ت أمس جلس���ات المؤتمر الدولي للش���باب التي اس���تمرت على م���دار يومين ضمن فعالي���ات المهرجان الش���بابي العالمي األول ألهداف

إال أن���ه ل���م يجد تفاعال منهم م���ع األفكار التي
كان يطرحها لمعالجة هذه الظاهرة ،خصوصا

التنمي���ة المس���تدامة ال���ذي يقام برعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،بمش���اركة ش���باب م���ن أكثر من  90دولة

لشاب في مثل عمره.

حول العالم.

واختت���م المؤتم���ر جلس���اته بلق���اء م���ع صفاء

وخ�ل�ال الجلس���ة األولى تحدث أن���درو إيفانز

االتهام���ات بي���ن مختل���ف الدول داخ���ل األمم

الصحاف���ي والمستكش���ف ومق���دم البرام���ج

المتحدة بش���أن المسؤولية عن تراجع الموارد

ع���ن الحياة ف���ي الب���ر ،متطرقا إل���ى عمله في

الطبيعي���ة أو التأثيرات الس���لبية عل���ى البيئة؛

ما يجري على

قناة ناش���يونال جيوغرافيك الت���ي أتاحت له

ألننا جميعا في مرحلة خطيرة تهدد العالم.

الفرصة لالقتراب من المش���كالت التي تواجه

واختتم أندرو إيفانز ،مشيدا بمبادرة البحرين

األرض يؤثر

الحي���اة البري���ة والتهدي���دات الت���ي تالحقه���ا

بإقامة هذه الفعالية المهمة التي تجمع شباب

ألس���باب مختلفة ،داعيا الش���باب إلى ضرورة

العال���م ،داعي���ا بقية دول العال���م إلى أن تحذو

العمل عل���ى تطوير الق���درات والمهارات التي

ح���ذو المملك���ة؛ من أجل نش���ر الوعي بأهداف

تس���اعدهم ف���ي مس���اعدة العال���م لمعرفة أين

التنمية المستدامة.

يذهب.

وخالل الجلسة الثانية تحدث خبير القرصنة

وشدد إيفانز على أن الحديث عن االستدامة

األخالقية األول ف���ي أوروبا جيمي وودروف

ه���و الحديث عن المس���تقبل؛ م���ن أجل حماية

ع���ن تجربته في القرصنة واألمن اإللكتروني،

األجي���ال القادم���ة ،مش���ددا على أن���ه من أجل

إذ رأى أن األم���ن اإللكتروني بات ضرورة في

إنق���اذ الحي���اة ف���ي الب���ر يجب حل مش���كالت

ظ���ل تنام���ي أهمي���ة التكنولوجيا ف���ي حياتنا،

الناس أوال من خالل العمل على إيجاد حلول

مش���ددا على أهمية تنفيذ إجراءات الس�ل�امة

تس���اعدهم عل���ى العي���ش ،وك���ذا نش���ر الوعي

االلكترونية ،ومنها عدم الدخول على البرامج

السليم بينهم لحماية مختلف الحيوات سواء

غير المؤكدة.

أحمد مؤسسة “نس���اء من أجل الديمقراطية”
الت���ي تحدث���ت ع���ن أهمي���ة المس���اواة بي���ن
الجنس���ين ،مس���تعرضة تجربته���ا ف���ي بلده���ا
المالدي���ف ،مش���يرة إل���ى أنها ق���ررت أن تقوم
بدور فاعل في هذا الشأن بعدما رصدت عدم

على البحار

المساواة والتقدير لجهود النساء.
وأش���ارت إلى أن التقارير تشير إلى أن النساء

والمحيطات

أكثر حرصا على التعلم والحصول على أفضل

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

أن يخت���رق الموق���ع الش���هير الفيس���بوك ،وإنه
اليوم تم تكليفه من جانب شركات رائدة في
جميع أنح���اء العالم الكتش���اف نقاط الضعف،
داخ���ل ش���بكات الكمبيوت���ر الخاص���ة به���م
واألنظم���ة اإللكتروني���ة الخاص���ة فيهم لوضع
أنظم���ة حماية ،كما أنه اس���تطاع الكش���ف عن
الكثي���ر م���ن الثغ���رات األمنية ف���ي العديد من

انطلقت فيها بداف���ع حبها للبيئة ،وتعزيز قيم

واس���تضاف مؤتمر الش���باب الدولي في اليوم

التشارك في هذا العالم.

الثان���ي عل���ى التوالي مؤس���س منظمة (Feed

وأك���دت أهمي���ة العم���ل الس���تبدال الزجاجات

 )Indiaأنكي���ت كوات���را ،حي���ث اس���تعرض

واألكياس البالس���تيكية بم���واد أخرى صديقة

تجربت���ه ف���ي تأس���يس منظمته غي���ر الربحية

للبيئ���ة ،وأن ذل���ك ال يتم إال من خالل الس���عي

الت���ي ته���دف إل���ى القض���اء عل���ى الج���وع من

إلى إقناع المحالت بجدوى هذا االس���تخدام،

خ�ل�ال إيص���ال الكميات الكبي���رة المتبقية من

الدرجات العلمية ،ولكنهن ال يصلن إلى مواقع
القرار ،موضحة أن على النساء أن يكن جزءا
من الحل ،وأال يقعن تحت رحمة هذه األفكار،
وذل���ك م���ن دون اإلص���رار على الوص���ول إلى
المواق���ع الحكومية فحس���ب ،ولكن من خالل
الس���عي إلى إثبات النفس ف���ي المنظمات غير
الحكومية ،وكذا المؤسسات الخاصة.

المؤسسات رفيعة المستوى.

مح���ذرة من خط���ورة مادة المايكروبالس���تيك

طعام الفنادق والحفالت إلى المحتاجين.

والمايكوفايب���ر التي تس���تعمل ف���ي حافظات

وذكر أن فكرة تأسيس المنظمة بدأت بوادرها

البري���ة منه���ا أو المائي���ة ،مؤك���دا أن ما يجري

وتح���دث جيم���ي ع���ن تجربت���ه ،وق���ال إن

واس���تعرضت الناش���طة البيئي���ة الش���ابة هان���ا

مي���اه الش���رب ،م���ن حيث يمك���ن له���ذه المواد

حينم���ا كان ف���ي الثانية والعش���رين من عمره،

عل���ى األرض يؤث���ر عل���ى البح���ار والمحيطات

اهتمامه في الكمبيوتر بدأ منذ عمر التاس���عة،

تيس���تا “ 15س���نة” تجربته���ا ضم���ن جلس���ات

أن تتس���بب باإلصاب���ة بأم���راض الس���رطان،

حيث كان يعمل حينها في القطاع المصرفي،

أيضا.

وبعده���ا انتق���ل إل���ى الجامع���ة ودرس نظ���م

مؤتمر الش���باب الدولي في مكافحة النفايات

للمناص���ب القيادي���ة حت���ى ف���ي االنتخاب���ات،

وهو أحد األس���باب الت���ي دفعتها للحديث عن

حي���ن أث���ار حفيظته الك���م الكبير م���ن الطعام

الم���رأة ال تنتخ���ب المرأة بخ�ل�اف الرجال؛ لذا

ودع���ا المستكش���ف إل���ى التوق���ف ع���ن تبادل

المعلوم���ات ،وف���ي مس���ابقة طالبية اس���تطاع

البالس���تكية وحماي���ة الحي���اة الفطري���ة ،التي

خطورة هذه المواد وتغيير نمط تغذيتها.

الذي يت���م التخلص منه في حف�ل�ات الزفاف،

على النساء أن يساندن بعضهن البعض.

مؤتمر الشباب الدولي

جائزة ناصر بن حمد

وبشأن عدم قدرة النساء على تولي المناصب
القيادية في عمل السياسة ،قالت صفاء أحمد
إن النس���اء ال يس���اعدن ف���ي وص���ول أقرانهن

مؤتمر الشباب الدولي

تطابق الرؤى مع البحرين حيال مختلف قضايا
ال��ش��ي��خ س��ل��ط��ان آل ن��ه��ي��ان :اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ن��ه��اي��ة أك��ت��وب��ر
المنامة -بنا

أكد س���فير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الش���يخ س���لطان بن حمدان بن زايد آل نهيان تطابق وجهات
النظ���ر بي���ن مملك���ة البحرين ودولة اإلمارات تج���اه العديد من الملفات اإلقليمية والدولية ،مش���يرا إلى أنه ش���رع منذ وصوله
البحرين في شهر أبريل الماضي في التحضير لالجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين اإلمارات العربية المتحدة ومملكة
البحرين والتحرك مع الجهات المعنية في المملكة الستكمال وتجهيز كل الملفات التي ستتناولها اجتماعات اللجنة المشتركة،
والتي ستعقد في نهاية شهر أكتوبر  2018بما يحقق المزيد من المكاسب والمنفعة لشعبي البلدين الشقيقين.
وق���ال ف���ي حدي���ث لوكال���ة أنب���اء
البحري���ن “بن���ا” إن���ه وبحم���د هللا

تنسيق مشترك

مساهمات

القي���ادة والتنس���يق المش���ترك بي���ن

لمواجهة الخطر

إماراتية بكبرى

ودول���ة اإلم���ارات تطابق���ت مواق���ف

اإليراني

المشروعات

وتوفيق���ه ،ثم بفضل حكم���ة وحنكة
الحكومتي���ن ف���ي مملك���ة البحري���ن
ورؤى البلدي���ن الش���قيقين تج���اه
القضاي���ا والمواضي���ع المختلف���ة في
المنطقة والعالم.
وبي���ن أن ل���دى البلدي���ن الش���قيقين
مواق���ف مش���تركة وموح���دة تج���اه
أزمة اليمن إلعادة األمن واالستقرار
لجمي���ع المحافظات اليمني���ة وإنهاء
احت�ل�ال الحوثيي���ن ،ول���ذا ف���إن الدم
اإلمارات���ي اختلط مع الدم البحريني
ف���ي س���احة الش���رف ف���ي اليم���ن،
وف���ي الدف���اع ع���ن أم���ن واس���تقرار
مملك���ة البحرين ،ورف���ض التدخالت
الخارجي���ة ف���ي ش���ؤونها الداخلي���ة،
ووض���ع ح���د للعناص���ر والجماع���ات
اإلرهابي���ة المدعوم���ة م���ن الح���رس
الثوري اإليراني.
وش���دد عل���ى أن م���ا يض���ر مملك���ة
البحري���ن يض���ر بدول���ة اإلم���ارات
واالس���تقرار

االقليم���ي،

موضح���ا

أن���ه“ :بحم���د هللا تعال���ى ،ف���إن هن���اك

القليل���ة الماضي���ة م���ع عدد م���ن كبار

رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو

المس���ؤولين في المملكة ،وعن نتائج

الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان

ه���ذه اللق���اءات ،ومدى إس���هامها في

آل خليف���ة ،وولي العه���د نائب القائد

تطوير العالقات التاريخية الوطيدة

األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس

التي ترب���ط البحرين بدولة اإلمارات

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

العربي���ة المتحدة الش���قيقة ،ذكر بأنه

سلمان بن حمد آل خليفة ،كما أجرى

تشرف بتقديم أوراق اعتماده لعاهل

مقاب�ل�ات مثم���رة م���ع ال���وزراء وكبار

والسلم في المنطقة والعالم”.

الب�ل�اد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد

المس���ؤولين ف���ي مملك���ة البحري���ن،

وفيما يتعل���ق باللقاءات التي عقدها

بن عيسى آل خليفة في بلده الثاني

مؤك���دا أن نتائ���ج جمي���ع المقاب�ل�ات

الس���فير اإلمارات���ي خ�ل�ال األس���ابيع

مملك���ة البحري���ن الش���قيقة ،ومقابلة

كان���ت مثم���رة وتبني عل���ى ما تحقق

تعاونا وتنس���يقا مش���تركا بين بلدينا
الش���قيقين؛ لمواجهة هذه التحديات
والقضاي���ا بما يحقق أمن واس���تقرار
بلدان دول مجلس التعاون الخليجي
وال���دول العربي���ة واالس�ل�امية ،كم���ا
يمت���د ه���ذا التع���اون ليش���مل ال���دول
الش���قيقة والصديق���ة ليتحقق األمن

م���ن تع���اون وتنس���يق ف���ي مختل���ف

بين األشقاء ،ومن أجل دعم وتعزيز

وفي معرض إجابته عن جهود دولة

المجاالت وذل���ك للوصول بالعالقات

اس���تقرار المالي���ة العام���ة ومواصل���ة

اإلم���ارات العربية المتح���دة ومملكة

الثنائي���ة إل���ى آف���اق أرح���ب وأوس���ع

تحفي���ز النمو االقتص���ادي في مملكة

تحق���ق تطلع���ات قي���ادة وش���عبي

البحري���ن ،وه���و م���ا أك���ده صاح���ب

البحرين في مواجهة خطر اإلرهاب،

البلدين الشقيقين.

الجاللة الملك حمد بن عيس���ى خالل

أم���ا بالنس���بة للمس���اهمات التنموي���ة

لق���اء جاللت���ه س���فراء كل م���ن دول���ة

المهم���ة لدول���ة اإلم���ارات العربية في

اإلمارات والمملكة العربية السعودية

كب���رى مش���روعات البني���ة التحتي���ة

ودولة الكويت في يوليو الماضي.

ف���ي مملك���ة البحرين ،فذكر الس���فير

وبموج���ب ه���ذا التنس���يق والعم���ل

اإلماراتي أن إجمالي عدد المش���اريع

المش���ترك ،ق���ام وزراء المالي���ة ف���ي

التنموي���ة الت���ي نفذه���ا صن���دوق

ال���دول الث�ل�اث بزي���ارة المنام���ة يوم

أبوظب���ي للتنمية في مملكة البحرين

الخام���س م���ن أكتوب���ر  ،2018حي���ث

منذ الع���ام  1974وحتى يناير 2013

ت���م التوقيع م���ع نظيره���م البحريني

بل���غ نحو  15مش���روعا ف���ي قطاعات

عل���ى الترتيب���ات اإلطاري���ة للتع���اون

عدة ،أهمها اإلسكان والطاقة.

المال���ي بي���ن حكوم���ات كل م���ن:

وح���ول دور دول���ة اإلم���ارات العربية

المملك���ة العربي���ة الس���عودية ،ودولة

المتح���دة المه���م م���ع دول الخلي���ج

اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ،ودولة

ف���ي دع���م مش���روعات وبرام���ج

الكوي���ت ،وحكومة مملك���ة البحرين،

التنمي���ة في مملك���ة البحري���ن ،فأكد

وصن���دوق النقد العربي بوصفه جهة

الس���فير الش���يخ س���لطان بن حمدان

استشارية ،وتتضمن هذه الترتيبات

بن زاي���د آل نهيان بأن هناك تنس���يقا

المس���اهمة بمبل���غ  10ملي���ارات دوالر

واجتماعات مش���تركة جرت بين كل

يمث���ل تموي�ل�ات وق���روض ميس���رة

من دولة اإلم���ارات والمملكة العربية

لتموي���ل برنامج التوازن المالي الذي

الس���عودية ودول���ة الكوي���ت ،إضافة

يس���تهدف تحقي���ق اس���تقرار المالية

إل���ى مملكة البحري���ن وذلك من أجل

العام���ة ومواصل���ة تحفي���ز النم���و

تنفي���ذ توجيه���ات القادة وف���ي إطار

االقتص���ادي ،وفق���ا لمعايي���ر األداء

تتخذه���ا لحماي���ة أمنها واس���تقرارها

الروابط األخوية والتعاون المشترك

والمؤشرات الخاصة.

لمواجهة الخطر اإليراني.

وال���ذي يمثل أحد أهم مصادر تهديد
األم���ن الوطن���ي لل���دول م���ن خ�ل�ال
تجفيف مصادر تمويله ،ووقف أذرع
التحري���ض إعالمي���ا ،أوضح الس���فير
ب���أن العال���م يعان���ي حالي���ا م���ن خطر
اإلرهاب العابر للحدود ،وتشارك دولة
اإلم���ارات ومملكة البحرين بقوة في
الجهود الدولية لمحاربته .وإن هناك
تعاون���ا بين البلدين الش���قيقين وفي
إط���ار جه���ود دول مجل���س التع���اون
الخليج���ي لدح���ر اإلره���اب والقضاء
على منابعه وتجفيف موارده المالية
وذل���ك بالتعاون مع المجتمع الدولي،
مبين���ا أن هن���اك جه���ودا مش���تركة
لمن���ع مح���اوالت التدخ���ل المس���تمر
ف���ي ش���ؤوننا الداخلي���ة م���ن جان���ب
الحرس الثوري اإليراني والمنظمات
اإلرهابي���ة الت���ي يدعمه���ا ويوف���ر
له���ا التدري���ب والتس���ليح ،كم���ا تقف
اإلمارات بقوة مع ش���قيقتها البحرين
وتدع���م مواقفه���ا واإلج���راءات التي
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 169.1دينار كويتي أرباح “بيتك”
مليــــــــــــــون

مرك���ز االتص���ال أو م���ا يع���رف ب���ـ
“الك���ول س���نتر” لبع���ض الجه���ات

ربحي��ة الس��هـــم  27.04فل��س بنس��بـــة زي��ادة % 22.6

الرس���مية المعني���ة بالقطاع���ات
االقتصادي���ة وج���د لل���رد عل���ى
استفسارات الجمهورُ .
صلب عمل

الذي���ن يتلق���ون اتص���االت الناس

الكويت  -بيتك

محصور بخدمات االستعالم .مع

قال رئيس مجلس اإلدارة في بيت التمويل الكويتي “بيتك” حمد عبدالمحسن المرزوق ،إن “بيتك” حقق  -بفضل هللا وتوفيقه  -صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية

ذلك عندما تتصل ال تجد الجواب

الربع الثالث من العام الجاري  ،2018قدرها  169.10مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  137.87مليون دينار كويتي خالل نفس الفترة من العام الس���ابق وبنس���بة نمو

خصوصا إذا ما
ً
الش���افي والوافي

 .% 22.7كما بلغ صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري  404.82مليون دينار كويتي بنس���بة نمو  % 25.4مقارنة بنفس الفترة من العام

كنت تستفسر عن وثائق مطلوبة

الس���ابق ،وبلغ إجمالي إيرادات التش���غيل حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري  589.61مليون دينار كويتي بنس���بة نمو  % 12.3مقارنة بنفس الفترة من العام

إلجراء معاملة ما ،أو تريد معرفة

السابق ،وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل  367.47مليون دينار كويتي ،بنسبة نمو  % 17.9مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

اإلج���راءات المتبع���ة ف���ي ه���ذا
الموضوع أو ذاك .حري بمن يريد

وبلغ���ت ربحي���ة الس���هم  27.04فل���س

إجابة التجار والمستثمرين العلم

مقارن���ة بـ  22.06فلس عن نفس الفترة

بتفاصي���ل األمور حت���ى ال يضيع
الوقت والجهد والمال.

المحرر

من العام السابق بنسبة زيادة .% 22.6

الخميس
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عل���ى الرغ���م م���ن النم���و الحقيق���ي في
حج���م األعم���ال ،إال أن االنخفاض الذي
ش���هدته العمل���ة التركية مقاب���ل الدينار
الكويتي خ�ل�ال الربع الثال���ث من العام
الج���اري كان ل���ه أث���ر عل���ى األرص���دة

تحديث “المصفاة” بداية 2019
أمل الحامد من السنابس

المجمع���ة كم���ا ف���ي تاري���خ المعلوم���ات
المالي���ة المرحلي���ة المكثف���ة المجمع���ة،
وبعد استبعاد ذلك األثر فقد زاد رصيد
إجمالي الموجودات للمجموعة بنس���بة
 ،% 4.3وكذلك زادت محفظة التمويل
ً
وأيض���ا بلغ���ت نس���بة
بنس���بة ،% 6.8

توق���ع نائب الرئيس التنفيذي لش���ركة

الزيادة في أرصدة حسابات المودعين

نف���ط البحرين (بابكو) ،إبراهيم طالب،

 % 4.4مقارنة بنهاية العام السابق.

تحدي���ث مصف���اة بابك���و ف���ي النص���ف

تفاعل مع التكنولوجيا المالية:

أن تب���دأ األعمال اإلنش���ائية لمش���روع
األول من العام  ،2019حسب الجدول

وحول تفاعل المجموعة مع التطورات

الزمني الموضوع لتنفيذه.

وأوض���ح طال���ب للصحافيي���ن “وُ قِ عت

التكنولوجي���ة ،بين الم���رزوق أن تفعيل

اتفاقي���ة لتنفي���ذ المش���روع ف���ي ش���هر

“التكنولوجي���ا المالي���ة” “”FINTECH

حالي���ا 3
فبراي���ر الماض���ي ،وتعم���ل
ً
ف���رق عمل خ���ارج البحرين ف���ي روما

إبراهيم طالب

بإيطاليا،س���يول ف���ي كوري���ا ،ومدريد

تزويد الخدمات الهندس���ية والشرائية

ف���ي إس���بانيا ،وأعم���ال ف���رق العم���ل
ه���ذه تتعل���ق ب���ـ  3أم���ور ه���ي قس���م
الهندسي وقس���م المشتريات ثم قسم
اإلنش���اءات” .وأش���ار إل���ى أن األعمال
حالي���ا تترك���ز عل���ى القس���م الهندس���ي
ً

وش���راء المع���دات األساس���ية ،مؤك��� ًدا
أن المش���روع يس���ير وف���ق الخط���ة

المرزوق :األرباح استراتيجية معتمدة

واإلنشائية لمشروع تحديث المصفاة
ب���ـ  4.2ملي���ار دوالر بي���ن وزي���ر النف���ط
والرئيس التنفيذي لمؤسس���ة تيكنيب
اف ام س���ي األميركي���ة ،دوغ�ل�اس

ينس���جم م���ع اس���تراتيجية “بيت���ك”
لتقدي���م خدم���ات متط���ورة ومبتك���رة
بج���ودة عالي���ة عل���ى م���دار الس���اعة،
وتكالي���ف اق���ل ،حي���ث انف���رد “بيت���ك”
خ�ل�ال الربع الثال���ث بالعمل على تقديم
ع���دة خدمات تقنية جدي���دة من أهمها
تقني���ة ال���ذكاء االصطناعي ،بع���د أبرام

بفيرديهرت.

اتفاقية ش���راكة الس���تخدام تكنولوجيا

» »وسيقوم كونسورتيوم تيكنيب

الروب���وت المتط���ورة والرائ���دة ف���ي

الذي يضم (شركة تيكنيكاس

الموضوعة ل���ه دون أي تأخير ،ويعمل

ريونيداس اإلسبانية وشركة

حاليا تركز على
ولفت إلى أن الش���ركة
ً

االتفاقية ،باستكمال األعمال

الخطة الموضوعة ،وكل ش���يء يسير

كافة للمشروع في أوائل العام

به العديد من الكوادر البحرينية”.
الهندس���ة الدقيقة والمش���تريات وفق
عل���ى ما يرام .ووقعت مؤخرًا اتفاقية

سامسونج الكورية) بموجب

الهندسية والشرائية واإلنشائية

.2022

» »وقال المرزوق إن األرباح تعبر عن استراتيجية “بيتك” المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وخططه
طويلة المدى التي تطبقها اإلدارة التنفيذية ،لتنويع مصادر األرباح ،وتجنب المخاطر،
وترشيد اإلنفاق ،وزيادة اإليرادات التشغيلية من األنشطة المصرفية الرئيسية ،وتحقيق
االنسجام في األداء بين بنوك المجموعة ،لضمان االستدامة في النمو والربحية ،مشيرًا إلى
أن الميزانية تحمل مؤشرات إيجابية عديدة ،تبرز متانة الوضع المالي ،والنمو المستدام
المتوازن على مدى  4أعوام اتسمت باألداء اإليجابي المتصاعد ،وعلى مدى  3فصول متتالية
حتى الربع الثالث من العام الجاري ،سجلت كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفاعً ا ،حيث ارتفع
معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين .وكذلك ارتفع معدل العائد على متوسط
الموجودات مقارنة بنهاية عام  ،2017كما ارتفعت ربحية السهم ،وارتفع بند صافي إيرادات
التمويل وزادت اإليرادات التشغيلية من األعمال المصرفية مقارنة بنفس الفترة من عام
.2017

مج���ال األتمت���ة على عدد م���ن عملياته
التشغيلية ،ليصبح “بيتك” أول بنك في

» »وأفاد المرزوق أن العمليات التشغيلية الدولية لـ “بيتك” تتمتع بتنوع جغرافي واضح ،يصب
في مصلحة الربحية ،وجودة األصول ،وتساهم في تقليل المخاطر بتكامل األداء ،حيث
تعمل بنوك بيتك” في أسواق رئيسية مثل تركيا والبحرين والسعودية وماليزيا وألمانيا ،في
تنوع يوفر قوة لعوامل السيولة والتمويل ،وسط سياسات تحوط وضوابط عمل رشيدة.

الكوي���ت يعم���ل لتطبي���ق تقني���ة الذكاء
االصطناع���ي في العمليات التش���غيلية،
لزي���ادة اإلنتاجية وخف���ض المصاريف،
ومواكبة التوجه العالمي لالستفادة من
تقنيات الذكاء االصطناعي.

األلمنيوم يشكل  % 61من الصادرات في 2017

ح���ج���م ت����ب����ادل ال���س���ل���ع ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وأم����ي����رك����ا زاد ب��ن��س��ب��ة % 55

زينب العكري من السنابس

ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

قال المنسق المقيم لألمم المتحدة في البحرين ،أمين الشرقاوي ،إن التجارة بين المملكة وأميركا تضاعفت إلى
 1.9مليار دوالر في العام  ،2017مقارنة بـ 780مليون دوالر في العام  ،2005مبي ًنا أن معظم البضائع االستهالكية
البحرينية تدخل أميركا مجانا .وبلغ حجم التجارة بين البلدين  1.7مليار دوالر منذ مطلع العام  2018حتى يوليو
الماضي.
وأض���اف الش���رقاوي أن  % 61م���ن الص���ادرات

وق���ال إن العالقات بين البحرين والواليات المتحدة
ً
جدا ،مثمن���ا الش���راكات الداعمة ،مع الس���فارة
قوي���ة

و % 8من المالبس والمنس���وجات ،و % 7س���لع ذات

األمريكي���ة ،ومجلس التنمية االقتصادي���ة ،والفوائد

تصني���ف خ���اص مث���ل الس���لع المرس���لة للتصلي���ح أو

المتبادلة التي جاءت نتيجة العمل المشترك.

البحريني���ة ألمنيوم ف���ي الع���ام  ،2017و % 11نفط،

المستخدمة في السفن ،و % 4حديد وصلب.

» »وأنجزت الغرفة األميركية مهماتها ،من أجل تطوير

وفي تصريحات سابقة ،أكد سفير الواليات المتحدة

الموارد والمشاريع والفرص ،لتحسين االستفادة

أن حج���م تب���ادل الس���لع بي���ن البحرين وأمي���ركا ،زاد

واألعمال ،وتقديم األحداث والخدمات لدعم

حي���ث وص���ل إل���ى  1.67ملي���ار دوالر مقارن���ة بالعام

الدخل الستدامة غرفة التجارة األمريكية لمواصلة

األميركية لدى البحرين ،جاستين هيكس سيبيريل،

من اتفاقية التجارة الحرة ،وزيادة فرص التجارة

بنس���بة  % 55ف���ي النص���ف األول م���ن الع���ام 2018

أعضائها الحاليين ،وزيادة العضوية الجديدة ،وتوليد

السابق.

حوكمة الشركات.

% 61

ﺃﻟﻤﻨﻴﻮﻡ
ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ

% 11

ﻭﻗﻮﺩ
ﻣﻌﺪﻧﻲ  ،ﻧﻔﻂ

%8

ﻧﺴﻴﺞ

%7
%4
%3

شركة مدفوعات برأسمال  32مليون دوالر
المحرر االقتصادي
كش���فت مصادر مطلعة أن محافظي البنوك المركزية الخليجية اتفقوا على إطالق تأس���يس ش���ركة المدفوعات الخليجية
ً
16مليونا ،على أن تس���اهم جميع دول مجلس التعاون في
برأس���مال مصرّ ح به يبلغ  32مليون دوالر ،ورأس���مال مدفوع بـ
رأسمال الشركة بحصص متساوية.
وذك���رت أن���ه ت���م تعيي���ن الس���عودي عل���ي

مجلس التعاون.

إلى أنه تم التعاقد مع ش���ركة االستش���ارات

التأسيس���ية األخي���رة س���تبدأ كل دول���ة

األغراض التي من أجلها أسست.

والحص���ول عل���ى الموافق���ات المطلوب���ة

حالي���ا س���يكون لمرحل���ة
رأس���مال الش���ركة
ًّ

رئيس���ا تنفيذيًّا للش���ركة ،مشيرة
الحميدان،
ً

المتخصص���ة “ديلوي���ت” لعم���ل الهي���كل
اإلداري والمال���ي والفن���ي للش���ركة الجديدة
وإع���داد نم���وذج أعماله���ا مع تقدي���م الدعم
اللوجس���تي له���ا ،منوهة إل���ى أن كلفة العقد

ولفت���ت المص���ادر إلى أن���ه ً
وفق���ا للتطورات

خليجي���ة باتخ���اذ إجراءاته���ا الخاص���ة

لمساهمتها في هذه النوعية من الشركات.

وأضاف���ت أن اإلش���راف عل���ى ش���ركة

الموق���ع م���ع “ديلوي���ت” تبل���غ نح���و ملي���ون
دوالر ،سيتحملها ً
أيضا جميع دول المجلس

مجل���س اإلدارة ،فيم���ا ت���دار عل���ى أس���س

ً
س���ابقا عل���ى أن يكون
يذك���ر أنه تم االتفاق

للمجتمع���ات من دون االعتم���اد على الدول

بالتساوي.

المدفوع���ات الخليجي���ة س���يكون من خالل
تجاري���ة حت���ى تحق���ق المصلح���ة العام���ة

المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية

ف���ي ض���خ رؤوس أم���وال بخ�ل�اف رأس

وتس���تهدف الش���ركة توفي���ر بيئ���ة آمن���ة

أن���ه س���يكون لها مجل���س إدارة مش���كل من

ف���ي الرياض ومقرها الثان���وي في أبوظبي،

وس���ريعة للتحوي�ل�ات المالي���ة بي���ن دول

الم���ال التش���غيلي ،ف���ي البداي���ة ،الفت���ة إلى

المحافظي���ن وأعض���اء آخري���ن م���ن البن���وك

المركزي���ة خاصة ف���ي المرحلة التأسيس���ية
للتأك���د م���ن س�ل�امة انطالقته���ا لتحقي���ق

ونوّ ه���ت ذات المص���ادر إل���ى أن تحدي���د

التأس���يس والتشغيل االبتدائي ،وأن إقراره
ج���اء ً
وفق���ا لل���رأي الفن���ي ال���ذي أع���د ح���ول

المبل���غ المخص���ص لعملي���ة التأس���يس ،على

أن تنطل���ق بع���د ذلك من خ�ل�ال رأس المال
المض���خ من دول مجلس التعاون الخليجي

أو من اإليرادات التي ستجنيها.

وذك���رت المصادر أن نموذج أعمال الش���ركة

ً
ش���بيها لنم���وذج ش���ركة
الجدي���دة س���يكون

الخدمات المصرفية اآللية المشتركة شركة
(كي نت) ،لكن بمفهوم ودور أوسع.

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ
2017

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ
2017

ﺳﻠﻊ ﻣﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻠﺘﺼﻠﻴﺢ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺼﻠﻴﺢ
ﺣﺪﻳﺪ ﻭﺻﻠﺐ

ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ

ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 2٫500ﺩﻭﻻﺭ

% 22

ﻣﻌﺪﺍﺕ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

% 18

ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ

% 14

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
)ﺗﻠﻔﺎﺯ(

%9

ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ
ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ

%8

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻃﺒﻴﺔ

%4

ﺇﻧﻔﻮﺟﺮﺍﻓﻴﻚ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ

“جي إف إتش”
تنهي اتفاقية مع
“الرمز كابيتال”
المحرر االقتصادي
أعلن���ت مجموع���ة “ج���ي إف إت���ش”
المالي���ة أنه���ا ق���رّ رت إنه���اء اتفاقي���ة
توفي���ر الس���يولة م���ع ش���ركة “الرم���ز
كابيت���ال” ،وذل���ك راج���ع لبرنامجه���ا
المس���تمر إلعادة ش���راء األس���هم في
األسواق.
وأشارت المجموعة في بيان لها على
س���وق دبي المالي ،إل���ى أنها حصلت
عل���ى جمي���ع الموافق���ات الالزم���ة
ً
منتهية
إلنهاء االتفاقية ،حيث تعتبر

“بيتك ” يوسع خدماته الرقمية
علي الفردان من المنامة
أطل���ق بي���ت التموي���ل الكويت���ي – البحرين
“بيت���ك” ،تطبي���ق “جزيل” ف���ي خطوة تؤكد
عل���ى تنام���ي اتج���اه البن���وك اإلس�ل�امية
والتقليدية لتبني تقنيات “الفينتك” ،والتي
كانت أحدى المواضيع التي طرحت خالل
اليومي���ن الماضيي���ن ف���ي مؤتم���ر “األيوفي
والبنك الدولي” والذي عقد في المنامة.

خالد رفيع

وبخص���وص التوج���ه نح���و اس���تخدام
تكنولوجي���ا الخدم���ات المالي���ة والمعروفة
ً
اختص���ارا ب���ـ “الفينت���ك” ،ق���ال رئي���س

تمويل قطاع السيارات رغم إغالق أنشطة

المجموع���ة المصرفي���ة لألف���راد ف���ي بي���ت

الذي يمتلك���ه البنك في س���ترة.وتابع رفيع

البيع المباش���ر من خالل معرض الس���يارات

التموي���ل الكويت���ي ،خال���د رفي���ع “نؤمن أن

أن ظ���روف مبيع���ات الس���يارات دفع���ت

كثي���رة في ه���ذا المج���ال ،فأطلقن���ا تطبيق

عازي���ا ذل���ك ألس���باب “اقتصادي���ة” إذ كانت

في حالة ركود عموما.

المستقبل س���يكون للفينتك ،بدأنا خطوات

الش���ركة إلغالق معرضها الكائن في سترة،

اعتبارًا من يوم  26نوفمبر .2018

“جزي���ل” والذي س���يمكن العم�ل�اء من فتح

وكانت المجموعة عينت خالل ش���هر

حس���ابات م���ن أي م���كان وف���ي أي وق���ت

التكلف���ة مرتفعة وس���وق الس���يارات أصبح

أبريل الماضي شركة “الرمز كابيتال”

وذلك خالل عش���ر دقائق دون الحاجة إلى

وأوض���ح “س���نواصل عملي���ات التموي���ل

وأكد رفيع ،أن البنك سيواصل عملياته في

السيارات”.

موف���رًا للس���يولة عل���ى أس���همها ف���ي
سوق دبي المالي.

أوراق”.

بمختل���ف أنواعه���ا بم���ا فيه���ا تمويل ش���راء

تعاون مشترك بين “المصارف” و“اتحاد العربية”
المنامة  -جمعية المصارف

كاف���ة ويمتل���ك خب���رات وأنش���طة متمي���زة

وقعت جمعية مصارف البحرين واتحاد المصارف العربية على مذكرة تفاهم لتطوير أشكال التعاون بينهما في مجال تنظيم

وغنية ،مما يجعل من تعاوننا المش���ترك معه

الفعاليات والمؤتمرات والتدريب والدراس���ات وغيرها من القضايا المصرفية ذات االهتمام المش���ترك .وقد وقع على المذكرة
كل من الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم ،واألمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح ،وذلك
بحض���ور رئي���س مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوس���ف ،وذلك في مقر مجموعة
البركة المصرفية في خليج البحرين .كما حضر حفل التوقيع عدد من المسئولين في الجمعية واالتحاد.
م���ن جه���ة أخ���رى ،ال س���يما أن البحري���ن هي

تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية العربية.

وع ّبر يوس���ف عن بالغ س���روره بالتوقيع على

المركز المصرفي والمالي األول على مستوى

من جهته ،قال القاسم “يسعدنا أن نوقع على

بين جمعية مصارف البحرين والمصارف في

المنطق���ة ،وتمتل���ك الكثي���ر م���ن اإلمكان���ات

مذكرة التفاهم مع اتح���اد المصارف العربية،

البحرين من جهة واتح���اد المصارف العربية

والخبرات التي تؤهلها للعب دور رئيسي في

ال���ذي يضم ف���ي عضويته المص���ارف العربية

تجس���د التعاون الوثيق
مذك���رة التفاهم التي
ّ

قيم���ة مضاف���ة ل���كال الطرفي���ن ،ونتطل���ع إلى
تفعيل التعاون المشترك في كافة المجاالت”.
» »من جهته ،قال فتوح “البحرين
تعتبر حاضنة داعمة رئيسية لكافة
أنشطة وفعاليات وبرامج االتحاد
منذ سنوات طويلة لكونها تعتبر
من المراكز المصرفية المتطورة
على مستوى العالم .لذلك نحن
سعداء للتوقيع على مذكرة التفاهم
مع جمعية مصارف البحرين.

أثناء توقيع االتفاقية

11

 25أكتوبر 2018
 16صفر 1440

الخميس

“زالق سبرينغز” ّ
تنظم مهرجان ًا بعطلة نهاية األسبوع

ال��ف��ع��ال��ي��ة س���ت���ج���رى ط������وال أي������ام  25و 26و 27أك���ت���وب���ر ب������دون رس����وم

الزالق  -زالق سبرينغز

رس���ميا أبوابها من بعد انتظ���ار طويل ،عبر مهرجان
تفتت���ح واحة البحرين ،زالق س���برينغز،
ًّ
ينظ���م ط���وال عطل���ة نهاية األس���بوع ف���ي  25و 26و 27أكتوبر للجميع بدون رس���وم دخول.

تعتب���ر زالق س���برينغز المفه���وم األصل���ي للصف���اء ف���ي وس���ط منطق���ة ال���زالق بالمحافظ���ة

الجنوبي���ة ،حي���ث تتضم���ن  10مطاعم بوجه���ة مائية و 19مح�ل�اً تجاريًّا المحاط���ة بالينابيع
المائي���ة والبحي���رات التي تبلغ مس���احتها  3399مترًا مربعً ا ،وتعتبر وجه���ة فريدة من نوعها
مس���توحاة من مواق���ع عالمية ،منها الحدائق اليابانية المش���هورة بهدوئها وخضارها ،حيث
ستكون أول حديقة نباتية يتخللها الماء في المملكة ،وتبلغ مساحة زالق سبرينغز 25,338
مترًا مربعً ا ،متضمنة مواقف سيارات واسعة.

أنشطة متنوعة لجميع األعمار

عل���ى التأمل والتفكير في بيئ���ة طبيعية غير
ملوث���ة ،حيث يتمكن ال���زوار من التركيز على

سيش���مل المهرج���ان عل���ى أنش���طة متنوع���ة

صح���ة جس���مهم وعقله���م م���ن خ�ل�ال وجود

سبرينغز التي تدعو إلى االسترخاء والتأمل،

المس���تأجرين مث���ل قه���وة م���زارع الجزيرة و
ً
أيض���ا
 BeRehabو ،Equilibriumوتوف���ر

لجمي���ع األعم���ار المنبثق���ة م���ن رؤي���ة زالق
كجوالت ركوب الدراج���ات الهوائية المنظمة

منص���ة للرياضيي���ن للحص���ول عل���ى م�ل�اذ

من قبل كش���تة ،وجلس���ة بيالتس ف ي �Equi

لالستمتاع ،باإلضافة لطرق مخصصة لقيادة

 ،yogaباإلضاف���ة إل���ى رك���وب الدراج���ات

في المدينة.

 libriumوجلس���ة يوغ���ا المنظم���ة م���ن Pure
الهوائية والجلس���ات اإلرشادية من قبل رواد
أعمال ناجحين وأشخاص ملهمين من جميع
مجاالت الحياة مثل ندى علوي ونجمة غلوم
وعل���ي ديليم���ي والعدي���د م���ن الش���خصيات

مجاني���ا للن���اس،
الذي���ن يقدم���ون إرش���ا ًدا
ًّ
وس���يكون هن���اك ً
أيض���ا عرض ألفالم وقس���م
مخص���ص لألطف���ال وعربات طع���ام متنوعة
س���تعرض خدماته���ا للجمه���ور خ�ل�ال ثالث���ة
أي���ام المهرجان مث���ل  T-Rexومقهى دربي و
 Planet Caravanو.Café Heat

الدراج���ات الهوائية ،بعي ًدا عن صخب الحياة
يتضم���ن الموق���ع مواقف للدراج���ات الهوائية

وغرف لالس���تحمام خاصة لراكبي الدراجات
لالستنش���اط بع���د انتهائه���م م���ن رك���وب
الدراجات ،وصمّ مت زالق س���برينغز لتشجيع

ال���زوار عل���ى االس���ترخاء بعي��� ًدا ع���ن روتي���ن
حياته���م اليومي���ة واالنغم���اس ف���ي الجم���ال
واله���دوء ف���ي م�ل�اذ م���ن الطبيع���ة الس���احرة

واحة البحرين تعتبر وجهة فريدة مستوحاة من مواقع عالمية

داخ���ل البحري���ن ،وتتطل���ع زالق س���برينغز
لتوفي���ر نقط���ة التق���اء رئيس���ية للجمي���ع
لالس���ترخاء وتن���اول الطع���ام ف���ي المطاع���م
والمقاه���ي المختلف���ة الت���ي س���يتم افتتاحها

منصة للرياضيين

هذا العام بما في ذلك مقهى كوفي ريببلك و

مثاليا للتش���جيع
تعتبر زالق س���برينغز موقعً ا
ًّ

 Latte Artو Shakespeare & Coو.Venice

سلمان بن خالد :بيئة خالية من التوترات
1.1وعن المشروع ،قال الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الزالق للعقارات
الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة “زالق سبرينغز وجهة فريدة من نوعها
أيضا تجربة لنمط حياة للمجتمع لتشجيع الترابط
بأجواء ال مثيل لها ،وهي ً
العائلي والحياة الصحية من خالل االسترخاء والتأمل في بيئة خالية من
التوترات”.
2.2تحتوي زالق سبرينغز على  3342نبتةً مائيةً و 3699شجيرة و 110أشجار
متنوعة ،ويزداد جمال المكان بتواجد مواطن للطيور مثل الفالمينغو والبط
والبجع ،التي تتم تربيتها ورعايتها محليًّا من قبل محمية العرين للحياة
الفطرية ،وهي محمية تهتم بالحماية والمحافظة على الحيوانات والطيور في
المملكة ،ويسعى المشروع بأن يكون مالذً ا لالسترخاء واألنشطة الترفيهية
لجميع أفراد العائلة من خالل توفير مناظر طبيعية خالبة تشمل ينابيع الماء
الجميلة ،والنباتات المائية والطيور وغرف للصالة وغرف خاصة لالستحمام
للرياضيين ومواقف للدراجات الهوائية ومواقف السيارات الواسعة لخدمة
الزوار ،وكل هذا من أجل أن يكون نقطة جذب سياحية للمملكة.

األمين يدعو الشركات اإلندونيسية لفرص البحرين
السنابس  -الغرفة

“اكسبو التجارة
العالمي”
يستهدف مبيعات
بملياري دوالر

ً
مستهدفا زوار من  170دولة
انطلق اكسبو إندونيسيا الدولي بمشاركة 1600عارض و 700شركة في جاكرتا ،ويمتد من  24إلى  28أكتوبر
ومبيعات تقدر  2مليار دوالر .ويواصل الوفد االقتصادي البحريني بقيادة رئيس لجنة الثروة الغذائية بالغرفة رجل األعمال ،خالد األمين،
ال���ذي ي���زور إندونيس���يا اجتماعاته ولقاءاته التي تمتد لثالثة أي���ام حيث تمحورت حول العالقة بين المصانع الغذائية وش���ركات الخدمات
الغذائية وتكنولوجيا صناعة الغذاء إلى جانب المؤسس���ات ذات ِّ
الصلة بالتنمية الزراعية والغذائية ،وتنمية العالقات االقتصادية الثنائية

بين البلدين الصديقين وبين كافة القطاعات إلى جانب حضور اجتماعات الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة.
وتحدث���ت ف���ي ورش���ة عم���ل ،نائب���ة الرئيس

م���ن جهت���ه ،تح���دث األمي���ن ،فنق���ل تحي���ات

الوطني من خالل تعزيز دور القطاع الخاص

لتنمية العالقات مع الخليج هلقا كيومونتوي

القي���ادة ف���ي البحري���ن والقط���اع التج���اري

ليك���ون المح���رك الرئي���س لالقتص���اد ف���ي

مبدية تفاؤلها “بتطور العالقات بين البحرين

البحرين���ي ،وتح���دث ع���ن عالق���ات الصداقة

المملكة .وأضاف أن تمكين قدم برنامج دعم

بي���ن البلدي���ن الت���ي “نأم���ل أن تترج���م مزي ًدا

المؤسس���ات ،وهو برنامج للتمويل المش���ترك

عرض���ت أهمية غرف���ة التجارة اإلندونيس���ية

من التع���اون في المج���ال االقتصادي” .وقال

يوف���ر منح مالية للمس���اعدة في نمو وتطوير

الت���ي تش���كل المح���رك الرئيس���ي لالقتص���اد

“م���ا تتمي���ز ب���ه البحري���ن م���ن بيئ���ة تنظيمية

المؤسس���ات ،دعمً ا لما يزيد عن  670مؤسسة

اإلندونيس���ي .وتطرقت إلى لتطوير التعاون

متطورة ومحفزة لالس���تثمارات يجب النظر

من مختل���ف القطاعات خ�ل�ال النصف األول

بين القطاع التجاري والمصرفي في البلدين،

له ليس على أساس حجمها الجغرافي وعدد

م���ن  2017بدع���م ق���دره  15.5ملي���ون دينار.

مش���يدة بأهمية القط���اع المصرفي البحريني

س���كانها ،ب���ل إل���ى دوره���ا االقتص���ادي الكبير

ودع���ا الجمي���ع إل���ى االس���تفادة م���ن البرامج

واندونيس���يا وبي���ن عام���ة القطاع���ات .ث���م

جانب نجاح البحرين في استقطاب شركات
أجنبي���ة ف���ي  9أش���هر ب���ـ 810ملي���ون دوالر،
و % 7.5النمو الس���نوي للقط���اع غير النفطي
خالد األمين متحدثًا في ورشة عمل

من���ذ  .”2001وتح���دث عن إط�ل�اق “صندوق
الصناديق” بـ  100مليون دوالر.

التج���ارة العامة والبيع بالتجزئة .وأوضح انه

زيارة موقع تمكين لالطالع علي المعلومات.

وقال األمين “نتطلع إلى أن تستفيد الشركات

تم دعم ما يقارب  120مؤسسة ليصل الدعم

وتاب���ع األمين “لدينا حكومة نش���طة ومواكبه

اإلندونيس���ية من هذه الفرص في البحرين و

اإلجمال���ي إل���ى  2.3مليون دين���ار ،حيث كان

للتط���ورات ورجال ونس���اء أعم���ال متميزون

أن تكون هناك عالقتنا وطيدة مع اندونيسيا

وبالدور الكبير والمهم الذي يلعبه ،معتبرة أن

ف���ي الخلي���ج وآس���يا والمنطقة” .وذك���ر دور “

التي يقدمها “تمكين” لدعم المؤسس���ات،على

نصي���ب هذا القطاع م���ن إجمالي قيمة الدعم
ف���ي برنام���ج تطوي���ر األعم���ال  % 15ودع���ا

ولديهم نفوذ كبيرة وعالقات تجارية دولية،
ً
مضيف���ا أن هناك  32ملي���ار دوالر في طريقها

عل���ى جميع األصع���دة ،وعلى أهمي���ة التبادل
خصوص���ا أن البحرين
ً
التجاري بي���ن البلدين

هناك مجاالت كثيرة في هذا الصدد.

تمكي���ن” في تحقي���ق االزدهار ف���ي االقتصاد

س���بيل المث���ال ولي���س الحص���ر ف���ي قط���اع

رج���ال ونس���اء األعم���ال اإلندونيس���يين إل���ى

لتص���رف عل���ى مش���اريع البني���ة التحتية ،إلى

تعتبر بوابة المنطقة».

Osama.almajed@albiladpress.com
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“متى أبلغ” ...ساعتان في
إدارة حماية المستهلك

أسامة الماجد
تلقيت دعوة من مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة

أبل���غ” وفي���ه  17حالة أو مخالفة إذا صادفها المواطن في أي من نقاط البيع

والسياحة سنان الجابري لزيارة اإلدارة واالطالع عن كثب على سير العمل

علي���ه التبلي���غ ف���ورا ،والمدهش في األم���ر عندما تفحصت تل���ك المخالفات

ف���ي مكاتب اإلدارة ومختلف اإلجراءات الت���ي تتخذ والجهود الرامية إلى

وج���دت أن بعضه���ا يمر علينا بش���كل يومي ولكن نظرا لقل���ة الوعي أو ربما

تقديم أفضل الخدمات للمواطن ،وذلك إثر ما نشرناه في هذه الزاوية عن

ع���دم وص���ول ذل���ك “البروش���ور” إلين���ا ب���أي ش���كل م���ن األش���كال ،ال نعيرها

وج���ود غ���ش تجاري ومخالف���ات في عدد من المحالت في مدينة عيس���ى،

اهتمام���ا ،وم���ن تلك المخالفات مث�ل�ا والتي تتطلب التبلي���غ “وضع عبارة...

ولألمان���ة الصحافية أوضح مدي���ر اإلدارة أن هناك تقصيرا ما مع الصحافة

البضاع���ة المباعة ال ترد وال تس���تبدل” ،كم من���ا وجد هذه العبارة في الكثير

م���ع أنه���ا المح���ور المه���م ف���ي العالقة الت���ي تربط بي���ن المواط���ن والجهات

م���ن المح�ل�ات التي نرتادها ،كما أن “عدم رد الباقي من العمالت النقدية أو

الحكومي���ة أي���ا كانت ،وف���ي الوقت نفس���ه أطلعني على مدى س���اعتين مع

استبدالها بسلع أخرى” يعتبر مخالفة.

فري���ق عمله على الخطوات الحثيثة والمدروس���ة في س���بيل نجاح اإلدارة

أنا على يقين بأنه لو وصل “البروشور التوعوي ...متى أبلغ ...واعرف حقك”

والتحسينات والتسهيالت التي تمنح للتجار والمستثمرين ،وكذلك حقوق

إلى كل مواطن لقلت حاالت الغش التجاري والممارسات الخاطئة والضارة.

المس���تهلك وواجب���ات اإلدارة وضب���ط المخالف���ات والعقوب���ات والحم�ل�ات

» »وبالرغم من جهود اإلدارة بحمالتها ونشر الوعي بين المستهلكين
إال أن هناك ضرورة ملحة لتدشين حمالت توعوية قوية ومؤثرة
في المجتمع عبر اختيار المنصات اإلعالمية المناسبة ،وأخيرا
نقول ...شكرا إدارة حماية المستهلك على مد الجسور مع
الصحافة.

الت���ي تق���وم به���ا اإلدارة في كل م���كان لتوعية المواطن ليع���رف حقه ،وكل
ذل���ك به���دف الحف���اظ عل���ى مناخ اقتصادي نش���ط وع���ادل لكل م���ن التاجر
والمستهلك.
ما أعجبني حقيقة هو “البروش���ور” الذي وزعت���ه اإلدارة وهو بعنوان “متى

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

الخميس
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رجاء مرهون

التقاعد االختياري ...سيناريوهات مظلمة
تسيد الحديث عن مبادرة “التقاعد االختياري” المشهد على الساحة البحرينية في األيام
األخي���رة ،ونافس في حضوره النكت عن “مس���تنقعات األمط���ار” و”المقترحات النيابية”،
فالكثير من موظفي القطاع الحكومي باتوا “ينامون ويصحون” على فكرة الخروج إلى
نظام التقاعد عبر هذه المبادرة بما توفره من مزايا مالية “مغرية”.
ُتطرح مبادرة التقاعد االختياري كخطوة ضرورية لمعالجة أزمة الدين وتحقيق “التوازن
المال���ي” بي���ن اإلي���رادات والمصروف���ات الحكومي���ة ،وه���و أم���ر وارد الح���دوث ...غير أن
ً
جدا أن ال نعالج مش���كلتنا
المبادرة تحمل في طياتها أس���ئلة ومخاوف كثيرة ،فمن المهم
المالية ،ونخلق فجوة/أزمة أخرى على صعيد تقديم الخدمات الحكومية األساسية.
تفرض علينا الموضوعية أثناء تقييم مش���هد “الخدمات الحكومية” أن نقر بوجود ترهل
إداري واضح في بعض المواقع والجهات الرسمية ،وهو واقع يمكن معالجته عبر إخراج
“الفائ���ض ف���ي القوى البش���رية” من خ�ل�ال المبادرة الجدي���دة ،وتحويل بع���ض الخدمات
“المكتبية” إلى المنصات اإللكترونية أيضا.
ه���ذا أم���ر إيجابي دون ش���ك ولك���ن الهاجس األكبر  -الذي يش���اركني فيه كثيرون بش���أن
ه���ذه المب���ادرة  -هو خ���روج آالف الموظفين المحترفي���ن من القط���اع الحكومي (أطباء،
ومهندس���ين وممرضي���ن ومعلمي���ن) ،وه���و م���ا س���يؤثر عل���ى كف���اءة وج���ودة الخدم���ات
الحكومية على األرجح.
لع���ل م���ن “محاس���ن الص���دف” أن يتزام���ن تقدي���م آالف البحرينيي���ن طلب���ات “التقاع���د
االختي���اري” م���ع اإلعالن عن حص���ول البحرين على المركز األول عربي���ا في “تنمية رأس
المال البش���ري” ،وهو مؤش���ر يعكس نمو الخدمات الصحية وتطوره���ا في قطاع التعليم
ghassan.shihaby@gmail.com

بفض���ل م���ا تمنحه القيادة م���ن دعم كبير للقطاعي���ن عبر إعطائهم���ا األولوية في توظيف
الموارد البشرية الالزمة.
وم���ع توق���ع خ���روج أع���داد ضخمة من الق���وى االحترافي���ة ...هل ت���ؤدي مب���ادرة التقاعد
االختي���اري إل���ى خفض عدد الممرضات المس���ؤوالت ع���ن رعاية المرض���ى المنومين في
أجنح���ة الس���لمانية؟ وهل س���يرتفع ع���دد الطلبة في الصفوف الدراس���ية؟ وهل س���ينهك
المعلم���ون بتحميله���م ع���ددا أعل���ى من الحص���ص فيضعفون أم���ام أداء المهام الرئيس���ية

قمامة من بشر

غسان الشهابي

ال أع���رف من���ذ مت���ى وهذا الفيديو منتش���ر ،وهو ال���ذي يصف المفارق���ة ما بين
ً
آليا ،ويتعامل بالش���كل المناس���ب
اخت���راع يتعرف على أنواع القمامة ويفرزها

ف���ي مقابل األس���لحة وبرامج التنصت ،وش���راء الذمم ورش���وة اإلعالم الغربي

وش���ح الموارد المتاحة للعلوم
التعليمية ،والبيئة البحثية ،والعقليات الجامدة،
ّ

م���ع األوراق ،واألوعي���ة البالس���تيكية ،والعل���ب المعدنية ،وغيرها م���ن القمامة

لتلمي���ع صور األنظمة التي تحت���اج إلى أكثر من المنظفات التي تزيل % 99.9

المنزلي���ة ،والفيدي���و المصاح���ب له ،وه���و لفتاة عربي���ة في مقتب���ل العمر تقدم

من األوساخ ،ألن أوساخها يستحيل تنظيفها ،ومع ذلك ،فلجنة مثل هذه التي
ّ
بخفة وال مسؤولية.
ظهرت في الفيديو المؤلم تفرّ ط في المواهب

الفكرة ذاتها أمام لجنة لكش���ف المواهب في برنامج عربي قبل حوالي خمس
سنوات.

البرامج التلفزيونية على شاكلة هذا البرنامج الذي من المفترض أن يكشف عن

الفيديو العربي – ولألسف أنسبه إلى العرب ككثير من تبرّ منا من حالنا ،ولكنه
ّ
محله ألن���ه بالص���وت والص���ورة والصفاق���ة – كان يق ّ
دم
ه���ذه الم���رة تبرّ م ف���ي

المواهب العلمية والمخترعين الشباب ،مشكلتها أنها مهووسة بالنماذج الغربية،

سن الطفولة تشرح اختراعها المشار إليه
الفتاة الشابة العربية ،وربما هي في
ّ
أعاله ،فال تجد من بعض أعضاء اللجنة سوى االستهزاء والسخرية ،واإلتيان
بح���ركات فيم���ا بينهم ال تصدق إال على ِ
صبية وهم يعاكس���ون بعضهم البعض،

وال ينقصه���م إال معل���م من الطراز الكالس���يكي يهوي بعصا الخي���زران على كل
ّ
ليكفا عن هذا اللهو والعبث!
منهما

ً
س���مج عل���ى موهبة ش���ابة ،تتلم���س طريقها في
ٌ
له���وا ،إنم���ا لهوٌ
إال أن���ه م���ا كان
يضن عل���ى العال���م بالمواهب
درب العل���وم واالختراع���ات ،ف���ي وط���ن عري���ض
ّ

واإلس���هامات الحقيقي���ة ف���ي س���وق االختراع���ات وبراءاته���ا ،بس���بب األنظمة

األخرى كالتحضير والتصحيح واألنشطة الصفية وغير الصفية؟
» »جميع ما ذكر أعاله بمثابة سيناريوهات مظلمة ،أتمنى من المعنيين
بتنفيذ هذه المبادرة الجديدة إبعاد بلدنا  -الذي ضمن توفير خدمات
التعليم األساسية المجانية عبر دستوره – وإبعادنا عن هذه المنعطفات
الخطيرة.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ويجب أن تتطابق شخوص لجان التحكيم هنا بتلك البرامج األصلية ،فيأتون
بحكم حنون ،وآخر متوازن ،وثالث حازم ح ّ
د القسوة ،ليحبكوا السيناريو أمام

المش���اهدين ويصلوا بهم إلى درجة التش���ويق والمتعة ،غير آبهين بما يمكن أن
ينتهي إليه حال المواهب الطريّ ة التي تقف بارتعاش أمامهم.

كم من المواهب التي ضيّعتها لجان تحكيم على هذا الطراز
» »يعلم الله ّ
وفي شتى المناحي والفنون والعلوم ،إما خوف ًا على مصالحها ،أو جهالً،
أو استظرافاً ،لتهجر الكثرة منها هذا المجال ،وتهجر كثرة أخرى هذا
الوطن ،وتترك الباحثين يتساءلون عن أسباب هجرة األدمغة العربية إلى
الخارج.

ياسمين خلف

“طق يا مطر طق”
ه���ا ه���ي قصتنا كل عام تتك���رر ،وإن كانت هذه المرة بتوقيت مبكر ولس���اعات معدودات،
إال أن الوض���ع لم يتحس���ن بعد ،فما إن تقرر الس���ماء أن تغنينا م���ن خيراتها ،وتهطل علينا
باألمط���ار ،حت���ى تجد الش���وارع فاض���ت وهاج���ت وماجت بالمي���اه ،ما يجعلك تس���تغرب
ً
مكذبا نفس���ك :متى س���قطت كل هذه األمطار؟ وما كمية األمطار التي سقطت
وتتس���اءل
حتى ندخل في مثل هذه الكارثة؟ ألهذه الدرجة شوارعنا وطرقاتنا ال تستوعب هذا الكم
القليل من قطرات المطر؟
حقيق���ة كثي���رون كذبوا أعينه���م ،ولم يصدق���وا المقاط���ع المتداولة عبر وس���ائل التواصل
ً
خصوصا س���اكنو المناطق التي لم تش���ملها األمطار ،فما حدث في النويدرات،
االجتماعي،

في تأكيد المؤكد

علي نون

ال يت���رك “حزب هللا” مناس���بة واحدة تم���ر إالّ ويلتقطها ليعيد تأكي���د المؤكد فيه وفي
سياس���اته وأولوياته وجذره وفرعه ،وهذه كلها في خالصتها تقول إن لبنان بالنس���بة
إلي���ه ،الدول���ة والكي���ان والن���اس واالقتص���اد والخزين���ة العام���ة والمؤسس���ات كبيرها
وصغيره���ا ليس���ت ف���ي رأس ج���دول أعمال���ه! وال في صلب حس���اباته “األخي���رة” ،وال
ّ
المولد للوجود
يمكنه���ا ول���و لم���رة واحدة أن تك���ون كذلك! وال أن تتق��� ّدم على الج���ذر
والدور واألداء!
ُ
وذلك الجذر (اإليراني) عصب كل ش���يء ،وبداي���ة األمر وخاتمته ،وأولويته ال تجادَل
وضج البعض
وال ُتنَاق���ش ،مثل البديهة المطلقة وثنائي���ة الحياة والموت! وإذا حصل
ّ
باألحمال واألثقال (مثلما حصل في ّ
قصة التورّ ط في المذبحة السورية) خرج الكالم
ً
ً
ّ
ش���فافا من أعلى الهرم وأرفع المس���تويات وفيه زبدة القول وخالصة
واضحا
فصيحا
النقاش األخير :تارة “إننا جنود في دولة الولي الفقيه” ،وتارة إن “كل أموالنا وسالحنا
وأكلن���ا وش���ربنا من إيران” ،ومَ ن ال يعجبه الج���واب فليذهب إلى أقرب بحر ويبدأ في

ف���ي حمل���ة المح���ور اإليراني على الس���عودية وش���قيقاتها في الخلي���ج العربي وصوالً

بنية تحتية تحفظ طرقاتها من األمطار ،بل تستغلها عبر أنظمة صرف تعيد استخدام تلك
المياه في ش���ؤون أخرى كالزراعة مثالً بدل صرفها في المجاري ،فليس من المعقول ً
أبدا
أن تغط���ي مياه األمطار نصف ارتفاع الس���يارات أو أكث���ر ،وتنجرف األراضي ،بل تتداخل

ً
راهنا ّ
قصة تش���كيل الحكومة،
إل���ى “التفاصي���ل” الخاص���ة بالفرع اللبناني والت���ي منها
ً
ّ
تؤش���ر إلى إي���ران وإرادتها وسياس���تها ومصالحها وحس���اباتها!
دائم���ا كان���ت البوصلة
ً
ً
ودائما كانت أولوياتها هي
ودائما كانت القراءات األخيرة مس���تندة إلى قراءتها هي.

ومخلف���ات المجاري ،وما تحمله من فئران ميتة وحش���رات مختلفة! ليقف األهالي بعدها
عاجزين حتى عن حماية ممتلكاتهم التي ال مُ حال ستتلف.

األساس الطاغي على أية أولوية أخرى ،وكل أولوية أخرى!

األمط���ار رحم���ة وخير ،لك���ن في بلداننا لم تعد كذلك ،الوجل والخوف من موس���م األمطار

يئ���ن اللبنانيون في جملتهم الكاس���حة ،تح���ت أثقال وأعباء
ال ب���أس به���ذا المعن���ى أن
ّ
المع���ارك اإليرانية المفتوح���ة في كل اتجاه ،وأن يدفعوا مرّ ة تل���و المرّ ة أغلى األثمان
ً
ً
وماديا ،وأن تتراكم فوقهم األزمات تلو األزمات ،وأن تندحر دولتهم
بشريا
والنفائس
ً
ً
وحضورا وأدوات ،وأن ُت َّ
عطل مؤسس���اتهم الشرعية والدستورية،
ودورا وفكرة
قيمة
وأن يص���ل الته ّت���ك في الوظيف���ة العامة والخدم���ات إلى انحطاط ال س���ابق له ...وأن
ً
ً
وخارجيا مخاطر التلكؤ ف���ي مقاربة أزمات المالية العامة
داخليا
ي���رى كل مَ ���ن عليها،

ّ
التفلت في كل ركن
واالنكم���اش االقتصادي وتر ّدي أحوال البنى الخدماتية وش���يوع

تبليطه!

وزاوي���ة ،ال ب���أس بذلك كله عند “ح���زب هللا” إذا اقتضت مصلحة إيران به! وإذا كانت

وفي الكبيرة والصغيرة والمهمّ ة والتافهة واألصلية والفرعية ،مَ ارَس “حزب هللا” تلك
ً
ً
وفعليا ولم يس���أل عن أحد أو بلد ...من ذهابه إلى س���وريا،
عمليا
الخالص���ة وترجمه���ا

ضرورات “المحور” الممتد (حس���ب التوصيف الوارد في الخطاب األحدث!) من اليمن
ً
تبين بالخالصة أن
إل���ى لبنان
مرورا بالعراق والبحرين وس���وريا ،تبيحه وتب���رّ ره! وإذا ّ

ً
ً
وغربا! ومن امتشاقه سيف الريادة والقيادة
شرقا
واليمن والبحرين والعراق وغيرها

وس���ند ،والرفاع والبحير وغيرها من المناطق ال يكاد يصدق! فحتى الدول الفقيرة تملك

“فوائده” اإليرانية أكبر من خسائره المحلية والهامشية أصالً وفصالً!“ .الحوار.

مي���اه األمط���ار م���ع مياه المج���اري وتندفع للبي���وت وتكتس���حها ،وتنقل إليه���م القاذورات،

ينت���اب أغلب المواطنين قبل حتى س���قوط األمطار ،إم���ا ألن بيوتهم ال تصمد أمام زخات
المطر ،فتجد جدرانها تنزف ،فتتس���بب حالة اس���تنفار أسرية ،للحفاظ على مقتنياتهم من
أجهزة كهربائية وأثاث وحتى مالبس ،أو ألن الش���وارع والطرقات تفيض فتحجزهم في
منازلهم ،وتغرق سياراتهم وتتسبب في تعطيل أمور حياتهم.
موس���م األمط���ار ب���دأ ،واإلنذار األول أعلنته لنا الس���ماء ،ولم يبق إال أن تس���تعجل الجهات
المس���ؤولة خططها االس���تراتيجية وإجراءاتها لمنع ما حدث قبل أيام ،الجهات المسؤولة
مش���كورة قامت بش���فط تلك المياه من بعض المناطق ،لكن ما نتكلم عنه ليس الدواء بعد
اإلصابة باألمراض ،إنما الوقاية التي تحمينا وتحصننا منها.
ياسمينة:
ال من الخوف منها؟.
» »متى سنستمتع بأجواء األمطار ،بد ً
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متابعة واهتمام الشيخ محمد بن راشد

ج���راف���ي���ت���ي ت���ش���ه���د اف����ت����ت����اح ك������أس ال����ع����ال����م ل���ل���ط���ي���ران ال���ح���ر

صورة لرئيس اللجنه العليا لكأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي ،الشيخ
محم���د ب���ن راش���د ب���ن خليف���ة آل خليفة ،خ�ل�ال تواجده ي���وم أمس ف���ي مبنى
“جرافيتي” ،وهي المقر الذي سيش���هد اليوم (الخميس) افتتاح الحدث العالمي
الكبي���ر المتمث���ل ف���ي كأس العالم الثالث���ة للطيران الحر الداخل���ي ،الذي تنظمه
مملك���ة البحري���ن للمرة األولى في تاريخها ،وتس���تمر البطولة حت���ى  28أكتوبر
الجاري.
وتأتي متابعة الش���يخ محمد بن راشد
آل خليفة لكافة االس���تعدادات ،تأكي ً
دا
عل���ى الدعم الكبير الذي يوليه للبطولة
الت���ي تقام للمرة األولى في قارة آس���يا
وفي منطقة الش���رق األوسط ،مستم ًّ
دا
ذل���ك م���ن التوجيه والدع���م المتواصل
من قبل رئيس الوزراء صاحب الس���مو
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل
خليف���ة  ،وه���و األمر ال���ذي يؤكد نجاح
مملكة البحرين ف���ي احتضان مختلف
البطوالت الرياضية الكبرى.

ترقب
لالنطالقة
التاريخية
ويترق���ب الجمي���ع االنطالقة الرس���مية
للبطول���ة ،حي���ث يق���ام حف���ل االفتتاح
الرس���مي عن���د  5.30مس���اء ف���ي مبنى
جرافيتي بمنطقة الزالق.

الشيخ محمد بن راشد أثناء تفقده أمس االستعدادات األخيرة النطالق البطولة اليوم (تصوير :خليل إبراهيم)

دعم محمد بن راشد
أك����دت مدي����ر ع����ام “جرافيت����ي” خولة
الحم����ادي أن نج����اح البحري����ن ف����ي
اس����تضافة بطول����ة العال����م الثالث����ة
للطي����ران الداخل����ي بالنف����ق الهوائ����ي
المغلق لع����ام  ،2018لم يكن دون دعم
الش����يخ محم����د ب����ن راش����د ب����ن خليفة
آل خليف����ة ،مش����يرة إل����ى أنه المش����جع
الرئيس����ي والدافع األساس����ي لدخولنا
المنافس����ة عل����ى االس����تضافة الت����ي
ظفرت بها مملكة البحرين.
وقالت الحمادي“ :قام فريق جرافيتي

الشيخ محمد بن راشد

بالتع����اون م����ع االتح����اد البحرين����ي
للرياضات الجوي����ة ببذل مجهود كبير
لتجهيز هذا الملف للمنافسة مع الدول
األخ����رى لالس����تضافة ،إذ تعتب����ر ه����ذه
البطولة من أهم البطوالت في رياضة
القفز الحر الداخلي باألنفاق الهوائية”.
وأش����ارت إل����ى أن����ه ت����م إع����داد لجن����ة
متكون����ة م����ن جه����ات مختلف����ة مث����ل
وزارة الداخلية ،وزارة شؤون الشباب
والرياض����ة ،وزارة اإلع��ل�ام ،وهيئ����ة

خولة الحمادي

السياحة والمعارض وعدة ممثلين من
دول الخليج ،الذين قاموا مش����كورين
بدعم هذا الملف.
وذكرت أن االس����تضافة تع����د فخرً ا لنا
لرف����ع اس����م مملك����ة البحري����ن في هذه
المحاف����ل الرياضية العالمي����ة ،متمنية
تحقي����ق النج����اح ف����ي البطول����ة الت����ي
تنطلق اليوم.

رفع علم البحرين
هنأ رئيس االتحاد البحريني للرياضات الجوية الش���يخ س���لمان بن عبدهللا آل
خليفة جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة استضافة
وتنظيم البحرين بطولة العالم الثالثة للطيران الداخلي بالنفق الهوائي المغلق
لعام .2018
ّ
ووجه ش���كره عل���ى الدع���م واالهتمام

عل���ى تقديم الملف ومتمثالً بمدير عام

الالمح���دود ف���ي الرياض���ات الجوي���ة

شركة جرافتي خوله الحمادي وغاري

بش���كل خ���اص والش���باب والرياض���ات
ً
أيضا:
البحريني���ة بش���كل ع���ام .وق���ال

ً
أيض���ا قوة دف���اع البحرين
“كما أش���كر
واللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة عل���ى
متابعته���م المباش���رة والحثيث���ة ف���ي
إنج���اح ه���ذا المل���ف ورفع عل���م مملكة
عالي���ا ف���ي ه���ذا المحف���ل
البحري���ن
ً
الدولي”.

ً
أيضا رئي���س مجلس
وأض���اف“ :نهنّ���ئ

إدارة شركة جرافيتي الشيخ محمد بن
راش���د آل خليفة والفريق الذي أشرف

س���ويني وزوي إدواردز وأعض���اء
االتحاد البحريني للرياضات الجوية
(أمي���ن عام محمد أحم���د مال هللا
ورئي���س لجن���ه التحكي���م ياس���ر
حمي���د فاض���ل) ،الذي���ن عمل���وا
جاهدي���ن للمنافس���ة لتقديم هذا
المل���ف والذي بحم���د هللا وفضله
قد فزنا به متوعدين ببذل مجهود
أكبر إلنجاح هذا البطولة التي تنطلق
اليوم.

سلمان بن عبدالله
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ّ
يتفقد مقر البطولة ويشيد باالستعدادات
عسكر
ع�������ب�������ر ع��������ن ث�����ق�����ت�����ه ال������ك������ب������ي������رة ب������ن������ج������اح ال������ح������دث
ّ

قام األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة ،األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر
بزيارة إلى مقر “جرافيتي اندور سكاي دايفينغ” لالطالع على آخر التحضيرات الستضافة بطولة العالم للطيران الحر الداخلي
التي ستقام في مملكة البحرين ألول مرة بتنظيم من جرافيتي بالتعاون مع االتحاد البحريني للرياضات الجوية خالل الفترة
من  25لغاية  28أكتوبر الجاري.
وكان ف���ي اس���تقبال األمي���ن الع���ام خول���ة
الحم���ادي مدي���ر ع���ام جرافيت���ي الت���ي رحبت
ب���ه ،حي���ث اطل���ع عس���كر عل���ى االس���تعدادات
الت���ي تقوم به���ا جرافيتي الس���تضافة الحدث
العالم���ي وقام بجولة ميدانية في كافة أرجاء
جرافيت���ي واس���تمع إل���ى ش���رح مفص���ل ع���ن
أبرز الخدمات والتس���هيالت التي س���تقوم بها
جرافيت���ي الس���تضافة بطولة العال���م للطيران
الح���ر الداخل���ي ،مش���ي ًدا بم���ا تضمن���ه الم���كان
من اس���تعدادات تعك���س اإلمكان���ات المتميزة
لجرافيت���ي بالتنس���يق والتع���اون م���ع االتح���اد
البحرين���ي للرياضات الجوية الذي يس���خر هو
اآلخر كل إمكاناته إلنجاح البطولة.
وأعرب عس���كر عن ثقته الكبيرة بنجاح بطولة
العالم للطيران الحر الداخلي نظرًا لما تتمتع به
مملكة البحرين من بيئة مثالية وسمعة دولية
طيبة على صعيد احتضان مختلف البطوالت
واألح���داث الرياضي���ة ،مؤك ًدا أن ه���ذا الحدث
يشكل امتدا ًدا للعديد من البطوالت الرياضية
العالمي���ة الت���ي نظمته���ا االتح���ادات الرياضية

ً
تنفيذا
بدعم م���ن اللجنة األولمبي���ة البحرينية
لتوجيه���ات ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال
الخيري���ة وش���ئون الش���باب ،رئي���س المجل���س
األعلى للش���باب والرياضة س���مو الشيخ ناصر
ب���ن حم���د آل خليف���ة ،باس���تقطاب مختل���ف
البط���والت اإلقليمية والقاري���ة والعالمية التي

عسكر خالل تفقده موقع البطولة

واحد وبطولة العالم للرجل الحديدي وبطولة
العال���م لفن���ون القت���ال المختلط���ة والعديد من
البط���والت العالمية والقاري���ة لمختلف األلعاب
الجماعية والفردية .وأش���اد عس���كر بما توفره
جرافيت���ي م���ع اتح���اد الرياض���ات الجوية من
كافة عوامل النجاح الحتضان الحدث العالمي
ال���ذي يتنافس خالل���ه  100فريق من  25دولة
ً
عطفا على ما شاهده من ترتيبات وتجهيزات
تبعث على التفاؤل بتنظيم بطولة وفق أفضل
المعايي���ر العالمي���ة ،معربًا عن تمنيات���ه للفريق
البحريني تحقيق أفضل النتائج والمستويات
في البطولة لتشكل امتدادا لمسيرة اإلنجازات
الت���ي حققته���ا الرياض���ة البحريني���ة التي كان

تع��� ّزز م���ن مكان���ة المملك���ة وه���و م���ا يتطاب���ق

آخرها اإلنجاز العالمي والتاريخي الذي حققه

م���ع اس���تراتيجية اللجن���ة األولمبي���ة ف���ي هذا

س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة بفوزه

المج���ال ،ومن أبرزها اس���تضافة س���باق جائزة

ببطول���ة العالم للرج���ل الحدي���دي بمدينة كونا

البحري���ن الكب���رى وطيران الخلي���ج للفورموال

بالواليات المتحدة األميركية.

برنامج بطولة كأس العالم للطيران الحر
 12حتى  25أكتوبر 2018

السبت  27أكتوبر 2018

تسجيل عمليات التدريب

 24أكتوبر 2018
وص���ول أعض���اء لجن���ة التحكيم ،وصول المس���ؤولين
والوفود ،وصول الفرق المشاركة

الخميس  25أكتوبر 2018
ً
صباح���ا إل���ى  5عص���رًا :عملي���ة التس���جيل وتصوير
9
الفرق في النفق األبيض

 9صباحا إلى  5.30مساء :اليوم الثاني للمنافسات
تقام جميع الفعاليات في جرافيتي بالزالق

صباحا إلى  3عص ًرا
10
ً
رحالت تحديد السرعة الرسمية

األحد  28أكتوبر 2018

 5مساء إلى  9مساء :حفل االفتتاح ،قرعة المنافسات

 9صباحا إلى  5مساء :اليوم الثالث للمنافسات

واجتماعات قادة الفرق

يقام في جرافيتي بالزالق
 7.30مس���اء :الحف���ل الخ���اص بخت���ام البطول���ة وتوزيع

الجمعة  26أكتوبر 2018

الجوائز وحفل عشاء

ً
صباحا إلى  6.30مساء :اليوم األول للمنافسات
8

» »يقام في فندق “الريتز كارلتون” -حفل خاص.

من استعدادات الفرق (تصوير:خليل إبراهيم)
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جوائز مالية ضخمة
أك���ث���ر م����ن  200أل�����ف دوالر ل��ل��ف��ائ��زي��ن

فيما يلي ،الجوائز المالية الضخمة المخصصة للفائزين في جميع الفئات المعتمدة
للمشاركة في البطولة وهي بالدوالر األميركي ،ومخصصة ألول  3فائزين في كل
فئة كاآلتي:

FS 4-WAY OPEN
المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

$28,000

$17,000

$12,000

FS 4-WAY FEMALE
المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

$14,000

$9,000

$6,000

FS 4-WAY JUNIOR
المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

$10,000

$6,000

$4,000

VFS 4-WAY OPEN
المركز األول

المركز الثاني

$13,000

$8,000

المركز الثالث
$5,000

DYNAMIC 2-WAY OPEN
المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

$16,000

$10,000

$6,000

SOLO FREESTYLE OPEN
المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

$10,000

$6,000

$4,000

إقبال كبير للفرق وتنافس قوي متوقع على الجوائز المخصصة للبطولة (تصوير:خليل إبراهيم)

SOLO FREESTYLE JUNIOR
المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

$8,000

$5,000

$3,000

نائب الرئيس الشيشاني يصل البحرين
م���ارت���ي���ن���وف ي��ح��ض��ر اف���ت���ت���اح ال���ب���ط���ول���ة ت��ل��ب��ي��ة ل����دع����وة ال���ش���ي���خ م��ح��م��د ب����ن راش����د
المنامة  -بنا

وص ��ل إل ��ى مملك ��ة البحرين أم ��س نائب رئيس

رح ��ب بزي ��ارة نائب رئيس جمهورية الشيش ��ان

جمهورية الشيش ��ان الصديقة للشؤون األمنية،

الصديقة للش ��ؤون األمنية إلى مملكة البحرين،

نائب رئيس مؤسسة الحرس الوطني الفيدرالي

مؤك ��دا أنها تعك ��س عمق عالق ��ات التعاون بين

لشئون جمهورية الشيشان “دانييل مارتينوف”،

البلدي ��ن الصديقين .وأكد أن تش ��ريف “دانييل

وذل ��ك تلبي ��ة لدع ��وة م ��ن رئي ��س اللجن ��ة العليا

مارتين ��وف” لبطولة كأس العالم الثالثة للطيران

ل ��كأس العال ��م الثالث ��ة للطي ��ران الح ��ر الداخلي

الحر الداخلي التي تس ��تضيفها مملكة البحرين

الش ��يخ محم ��د ب ��ن راش ��د آل خليف ��ة ،لحض ��ور

م ��ن ش ��أنه أن يس ��هم ف ��ي نج ��اح البطول ��ة التي

فعاليات البطولة التي تستضيفها المملكة خالل

ستش ��هد مش ��اركة العدي ��د م ��ن الف ��رق وأبط ��ال

الفت ��رة من  25إل ��ى  28أكتوبر الج ��اري بتنظيم

العالم.

م ��ن “جرافيتي أندور س ��كاي دايفينغ” بالتعاون

وأشاد بالجهود التي بذلتها “جرافيتي” واللجنة

مع االتحاد البحريني للرياضات الجوية.

المنظم ��ة للبطولة من أجل توفي ��ر كل مقومات

وصول نائب الرئيس الشيشاني

وكان ف ��ي اس ��تقباله ل ��دى وصول ��ه إل ��ى مط ��ار

النج ��اح لها بما يجس ��د ما وصل ��ت إليه الرياضة

الصديق ��ة للش ��ؤون األمني ��ة عن خالص ش ��كره

البحري ��ن الت ��ي تربطه ��ا بجمهوري ��ة الشيش ��ان

العال ��م الثالثة للطي ��ران الحر الداخلي من خالل

م ��ا تتميز ب ��ه مملكة البحرين من ق ��درات رائعة

البحري ��ن الدول ��ي الي ��وم وزير ش ��ؤون الش ��باب

ف ��ي مملك ��ة البحري ��ن م ��ن تط ��ور مش ��هود .من

وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل خليفة على

عالقات متميزة في كافة المجاالت.

“جرافيتي” كأول نفق هوائي في آس ��يا والشرق

ف ��ي التنظيم وم ��ا تمتلكه من منش ��آت رياضية

والرياض ��ة هش ��ام ب ��ن محم ��د الج ��ودر ،حي ��ث

جانب ��ه ،أعرب نائب رئيس جمهورية الشيش ��ان

ه ��ذا الدعوة ،معربا عن س ��عادته بزي ��ارة مملكة

وأش ��ار إلى أن استضافة مملكة البحرين لكأس

األوس ��ط يحتضن هذا الح ��دث العالمي ،يعكس

متطورة.
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“جرافيتي بوليفارد” ..فرصة لالستمتاع بمهرجان الطعام
ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات ت������ب������دأ ال�������ي�������وم وت����س����ت����م����ر ح�����ت�����ى األح�������د

فرص���ة لجمي���ع ال���زوار والجماهي���ر لبطول���ة كأس العال���م للطي���ران الح���ر الثالث���ة ،لالس���تمتاع
بمهرج���ان الطع���ام الذي س���يقام ف���ي “جرافيت���ي بوليفارد” ،ضمن إط���ار الفعالي���ات المصاحبة
للبطول���ة ف���ي الفترة  25حتى  28أكتوب���ر الجاري .يعد المهرجان فرصة لالس���تمتاع بمأكوالت
ً
ً
مميزا
مكانا
رائعة من أفضل الباعة المحليين في البحرين والترفيه الحيوي .وتعتبر الفعالية
لالستمتاع مع أصدقائك وعائلتك ،وفرصة ال تفوت لالستمتاع بعروض الطيران الحر عالوة
على المشاركة في الفعاليات المصاحبة.والفعالية منظمة من قبل .Starlight Consulting

أوقات “جرافيتي بوليفارد”
 25أكتوبر8 :

مساء حتى  12منتصف الليل

 26أكتوبر:

 2ظه ًرا حتى  12منتصف الليل

 27أكتوبر:

 2ظه ًرا حتى  10مساء

 28أكتوبر:

 4عص ًرا حتى  10مساء

قائمة الموجودين في “جرافيتي بوليفارد”
Wrapiola - 1

Spantini Pizza - 11

Als chimney cakes - 21

Choco Shots - 2

Sando - 12

Food lab - 22

Grind - 3

Griddle - 13

Out of the blue - 23

Uncle Sam - 4

Cookies by Abeer - 14

nitro bites - 24

Grub Shack - 5

The Munch Box - 15

Al Hasba - 25

Gold Label Burger - 6

Let’s Popcorn - 16

Koshari Boulevard - 26

Flaming Salmon - 7

Chocology - 17

Bordga - 27

Crave - 8

White Spoon - 18

Gravity - 28

Perfectly Pressed - 9

the baker - 19

BIC - 29

Update - 10

kanemochi - 20

Tamkeen - 30

الشرخ بين تركيا والسعودية لن يحدث

17

ميليشيا الحوثي

international

تختطف  3صحافيين

@albiladpress.com

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

اختطفت ميليشيات الحوثي 3

محمد بن س��لمان :حادث خاشقجي بشع ...والجناة سيعاقبون

صحافيين في مدينة الحديدة ،على
ساحل البحر األحمر ،من محل دعاية
وإعالن بشارع المطار ،واقتادوهم

الرياض  -وكاالت

إلى جهة مجهولة ،وفق ما أفادت

ّ
متعهدا بتقديم “المجرمين” للعدالة ،ومش���ددا على اس���تمرار
وصف ولي العهد الس���عودي األمير محمد بن س���لمان أمس األربعاء مقتل الصحافي جمال خاش���قجي بـ “الحادث البش���ع”،

مصادر محلية .وأضافت المصادر ،أن
الصحافيين الثالثة المختطفين كانوا

التعاون بين الرياض وأنقرة.

قد اعتزلوا العمل الصحفي منذ بدء

وق���ال األمي���ر محم���د بن س���لمان ف���ي ندوة

الحرب؛ تخوفا من االنتهاكات التي

ف���ي منتدى “مب���ادرة مس���تقبل االس���تثمار”

يتعرض لها الصحافيون في المناطق

إن هن���اك مح���اوالت “إلح���داث ش���رخ” ف���ي

الخاضعة لسيطرة الحوثيين .واختطف

العالق���ات مع تركي���ا ،بعد مقتل خاش���قجي

الحوثيون منذ بداية الحرب العديد

بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

من الصحافيين في صنعاء ،والمناطق

وأوض���ح ول���ي العهد الس���عودي أن الش���رخ
بين الس���عودية وتركيا ل���ن يحدث طالما أن

الخميس

هن���اك العاه���ل الس���عودي الملك س���لمان بن
عبدالعزي���ز وول���ي العه���د محمد بن س���لمان

األخرى الواقعة تحت سيطرتهم ،وال

 25أكتوبر 2018
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يزال البعض يقبع في سجونهم.

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدد األمير محمد بن سلمان على أن بالده
تتع���اون م���ع تركي���ا ف���ي قضية خاش���قجي،
وأن “جمي���ع الجن���اة ...س���يعاقبون والعدالة

معاذ بوشارب رئيسا للبرلمان الجزائري

ستس���ود” .وكان ولي العهد السعودي أجرى
أمس األربعاء اتصاال مع أردوغان لتس���ليط
الض���وء عل���ى قضية خاش���قجي ،ف���ي إطار

الجزائر  -أ ف ب

فريق العمل السعودي التركي المشترك.
واتخ���ذت المملك���ة العربي���ة الس���عودية

انتخ����ب ن����واب البرلم����ان الجزائ����ري مرش����ح ح����زب األغلبي����ة ،جبه����ة التحري����ر

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان متحدثا خالل المؤتمر

بع���د الحادث���ة سلس���لة إجراءات لمحاس���بة

الوطني ،معاذ بوشارب ،رئيسا جديدا للبرلمان الجزائري خلفا لسعيد بوحجة.

الفاعلي���ن ،وأوقف���ت س���ابقا  18ش���خصا
عل���ى ذم���ة التحقي���ق ف���ي القضي���ة .ووجه

االس���تخبارات العام���ة وتحدي���ث نظامه���ا

المسؤوليات .وسبق ذلك أمر ملكي ،بإعفاء

س���عود ب���ن عب���دهللا القحطان���ي ،باإلضاف���ة

العاه���ل الس���عودي بتش���كيل لجن���ة وزاري���ة

ولوائحه���ا وتحدي���د صالحياته���ا بش���كل

نائ���ب رئي���س االس���تخبارات العام���ة ،أحمد

إل���ى إنه���اء خدم���ات ع���دد م���ن الضب���اط

برئاس���ة ول���ي العه���د إلع���ادة هيكلة رئاس���ة

دقيق ،بما يكفل حس���ن سير العمل وتحديد

عس���يري ،والمستش���ار بالدي���وان الملك���ي،

باالستخبارات العامة.

“مزحة االختطاف”

ولي العهد السعودي :أوروبا الجديدة هي الشرق األوسط
توقع ولي العهد الس���عودي األمير محمد

» »مازح ولي العهد السعودي

بن سلمان مستقبال باهرا لمنطقة الشرق

رئيس الوزراء اللبناني سعد

أوروب���ا الجديدة في الس���نوات الخمس

الحريري ،في الجلسة الحوارية

المقبلة.

الملكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة
ورئي���س وزراء لبن���ان المكل���ف س���عد
الحري���ري ج���رت ضم���ن مؤتم���ر “مبادرة
مس���تقبل االس���تثمار  ،”2018المنعق���د
حالي���ا في العاصم���ة الري���اض .وقال إن
“ال���دول العربي���ة ش���هدت تط���ورا كبي���را
عل���ى مس���توى اقتصادها في الس���نوات

قال ولي العهد السعودي:

الماضي���ة ،والش���رق األوس���ط س���يكون

أن قط���ر الت���ي نح���ن عل���ى خ�ل�اف معها

أوروب���ا الجديدة في  5س���نوات مقبلة”،

لديه���ا اقتص���اد قوي وس���تكون مختلفة

“أحب أن أختم فقط بحاجة،

مضيف���ا “ه���ذه حرب���ي الت���ي أقودها وال

بع���د  5س���نوات ،وإن مص���ر تحق���ق نموا

أري���د أن أف���ارق الحي���اة إال وأن���ا أرى

أكثر من  ،% 5ومش���اريع البنية التحتية

يومين في السعودية ،فأرجو أال

الش���رق األوس���ط مثل أوروبا” .وأضاف

فيها تسير بشكل سريع.

قاطع����ت أح����زاب المعارضة الجلس����ة

ش����هد تعاقب  9رؤس����اء منذ تأسيسه

العام����ة .وطبق����ا للم����ادة الثالث����ة التي

في .1977

للتنمية المستدامة.

» »وفي ختام ندوة في المنتدى،

جانب من الجلسة المشتركة

خي����ار جبه����ة التحرير الوطن����ي ،بينما

يذك����ر أن المجل����س الش����عبي الوطني

بإط�ل�اق إع�ل�ان دبي لزي���ادة التموي���ل للحصول عل���ى بيانات وإحص���اءات أفضل

الحريري “ليس مخطوفا”.

ول���ي العه���د البحرين���ي صاح���ب الس���مو

الكرام����ة ،إضاف����ة إل����ى كتل����ة األحرار،

التصويت.

اختت���م أمس األربع���اء منتدى األمم المتحدة العالمي الثان���ي للبيانات للعام 2018

االستثمار بالرياض ،قائال إن

أم���س األربعاء في جلس���ة مش���تركة مع

الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحزب

 320نائبا ،بينما امتنع نائب واحد عن

دبي  -خاص

في منتدى مبادرة مستقبل

وج���اء تصري���ح ول���ي العه���د الس���عودي

الديمقراط����ي والحرك����ة الش����عبية

في حال وجود مرش����ح وحيد ،صوت

اختتام منتدى البيانات بإطالق إعالن دبي

األمير محمد بن سلمان،

األوس���ط ،وق���ال إن المنطق���ة س���تكون

وزكت كل من أحزاب التجمع الوطني

تنص عل����ى التصوي����ت برف����ع األيادي

أن دولة الرئيس سعد جالس

تطلع شائعات أنه مخطوف”.
ورد عليه الحريري ضاحكا:

“بكامل حريتي”.

وأفاد مدير مركز األمم المتحدة لإلعالم

للصنادي���ق الوطني���ة والدولي���ة وتفعيل

لبلدان الخليج س���مير امطير الدرابيع أن

الش���راكات وف���رص التموي���ل؛ لتعزي���ز

المنتدى قرر اختيار سويس���را الحتضان

ق���درات البيان���ات .وس���يتم إنش���اء آلية

المنتدى العام .٢٠٢٠

تموي���ل تح���ت إش���راف ممثل���ي النظ���م

وبحس���ب الدرابي���ع ،ف���إن إع�ل�ان دب���ي

اإلحصائي���ة لتلبي���ة احتياج���ات جم���ع

دع���ا إل���ى إنش���اء آلي���ة تموي���ل مبتك���رة

البيان���ات للتنفيذ الكامل ألجندة التنمية

ومفتوح���ة ته���دف إل���ى حش���د التمويل

المستدامة .2030

بوادر إلقصاء إيران عن “دستور سوريا” غارة على غزة ردًّا على “البالونات الحارقة”
زوبع��ة م��ن التح��ركات الدولي��ة تب��رز فيه��ا واش��نطن

االحتالل يفرق اعتصاما لرهبان أقباط أمام كنيسة القيامة

دبي  -العربية نت

القدس المحتلة  -أ ف ب

تسارعت الجهود للدفع بتشكيل لجنة الدستور السورية قبل ساعات من زيارة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا إلى دمشق.

اس���تهدف الطيران اإلس���رائيلي موقعا عس���كريا في قطاع غزة أمس األربعاء ،ردا على إطالق بالونات حارقة في اتجاه األراضي

يأتي ذلك في ظل بروز دور أميركي مهم سياسي وعسكري على خط االتصاالت وتغييب شبه تام إليران عن المشهد ،علما بأن

اإلسرائيلية ،وفق ما أفاد الجيش في بيان.

موسكو قللت من فرص خروج القمة الرباعية السبت المقبل بأي اتفاقات بهذا الخصوص.

وق���ال الجيش اإلس���رائيلي إنه اس���تهدف
الموقع الذي أطلقت منه البالونات.

وحس����ب الرئاس����ة الروس����ية ،ف����إن القم����ة

ويعم���د الفلس���طينيون المحاص���رون ف���ي

الرباعية المقبلة بشأن سوريا مجرد ضبط

القط���اع منذ أس���ابيع إلى إط�ل�اق طائرات

س����اعات وليس����ت مصنع اتفاقات ،وليس

ورقي���ة وبالون���ات حارق���ة ف���ي اتج���اه

هناك توقعات بحدوث أي اختراقات.

إس���رائيل .وأت���ت مئ���ات الحرائ���ق عل���ى

غير أن����ه بانتظار هذه القمة التي س����تعقد

مس���احات واس���عة من الحقول واألراضي

في إس����طنبول في ال����ـ  27أكتوبر الجاري،

مثيرة غضب السكان والسلطات.

لوحظ����ت زوبعة م����ن التح����ركات الدولية
تبرز فيها واشنطن وتغيب طهران.

ويتزام���ن ذل���ك م���ع تنظي���م فلس���طينيي

م����ن جانبه����ا ،تع����ول تركي����ا عل����ى تفاه����م

القطاع “مسيرات العودة” اعتبارا من نهاية

م����ع الجان����ب الروس����ي بإقص����اء الممثلين
السياس����يين للوح����دات الكردي����ة ع����ن

م���ارس رفضا لمحاصرة غزة منذ اكثر من

ديمستورا في دمشق

 10أعوام وتأكيدا لحق الفلسطينيين في

 -األلماني����ة بإظه����ار انفت����اح على تش����كيل

سياسي وعس����كري في مناطق سيطرتها

صيغة جديدة لسورية تضم الدول األربع

ف����ي س����وريا؛ لتأكي����د تمس����ك واش����نطن

أم����ا موس����كو ،فاس����تبقت التئ����ام القم����ة

مستبعدة إيران.

بوجوده����ا العس����كري هناك ،ومن����ع تنامي

م���ن جان���ب آخ���ر ،فرق���ت الش���رطة

الرباعي����ة الروس����ية  -التركية  -الفرنس����ية

يأت����ي ذل����ك بالتزامن م����ع تح����رك أميركي

النفوذ اإليراني.

اإلس���رائيلية بقوة أمس األربعاء اعتصاما

تشكيلة اللجنة الدستورية كونها “تنظيما
إرهابيا”.

العودة إلى أراضيهم وقراهم التي هجروا
منها مع قيام إسرائيل العام .1948

القوات اإلسرائيلية تعتدي على الرهبان األقباط في ساحة كنيسة القيامة

لرهب���ان أقباط ف���ي باحة كنيس���ة القيامة

باسم الكنيس���ة اآلرثوذكسية القبطية في

ف���ي الق���دس احتجاج���ا على إش���غال يتم

القدس “هاجمتنا الش���رطة وأجبرتنا على

تنفيذها في دير مجاور يؤكدون أنه ملك

مغ���ادرة الم���كان” ،الفتا إل���ى إصابة رهبان

لهم.

بج���روح طفيف���ة واعتق���ال أحده���م ث���م

وقال األب مرقس األورشليمي المتحدث

اإلفراج عنه بعد تدخل السفارة المصرية.

مصر ..مقتل  11إرهابي ًا

إسرائيليون يحطون بمطار الدوحة

طرود مشبوهة تربك أميركا

القاهرة  -وكاالت

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

نيويورك  -وكاالت

قتل  11إرهابيا في تبادل إلطالق النار مع الشرطة المصرية بالصحراء الغربية على

انتش���رت عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي ص���ورة قال ناش���طون إنها تظه���ر وفدا

أعلنت شرطة نيويورك أمس األربعاء إغالق مبنى “تايم وارنر” مقر شبكة “سي إن إن”

ما أعلنت وزارة الداخلية.

إسرائيليا في مطار العاصمة القطرية الدوحة ،األمر الذي أثار موجة غضب واسعة.

في نيويورك بعد العثور على طرد مثير للريبة.

وقال���ت ال���وزارة ف���ي بي���ان رس���مي إن

العب���وات المتفج���رة قبل تنفي���ذ عملياتهم

قط���اع األم���ن الوطن���ي بال���وزارة تمك���ن

العدائي���ة .وذكرت أنه تم���ت فجر األربعاء

م���ن رص���د معلوم���ات ح���ول أماك���ن ت���ردد

مُ داهم���ة المنطقة وحال اتخ���اذ إجراءات

وتمرك���ز العناصر المش���تبه فيه���ا بالمناطق

حصارها قامت العناصر اإلرهابية بإطالق

النائي���ة بالوج���ه القبل���ي الت���ي يس���عون

الني���ران تج���اه الق���وات م���ا دف���ع الق���وات

التخاذه���ا كم�ل�اذ لالختف���اء واالنط�ل�اق

للتعامل معهم.

لتنفي���ذ مخططاته���م العدائي���ة وعملياتهم

» »وكشفت أنه “عثر بحوزة اإلرهابيين

اإلرهابية .وأضافت أن المعلومات كشفت

على  4بندقيات آلية وبندقية

الهارب���ة م���ن المالحق���ات األمني���ة بإح���دى

و 3طبنجات  9مم ،و 5أحزمة

دش���لوط ـ الفراف���رة بالظهي���ر الصح���راوي

األعيرة ،وسائل اإلعاشة ،بعض

عن تمركز مجموعة من العناصر اإلرهابية

خرطوش ،وأخرى تشيكي الصنع،

المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو  60طريق

ناسفة ،وكمية من الطلقات مختلفة

الغرب���ي واتخاذه���م من خ���ور جبلي مأوى
له���م بعيدا عن الرصد األمني ،مش���يرة إلى
أن ه���ؤالء العناص���ر قام���وا بتجهيز المأوى
الس���تقبال العناص���ر المس���تقطبة حديث���ا
لتدريبهم على اس���تخدام األسلحة وإعداد

ويظه���ر في الص���ورة الوفد اإلس���رائيلي بعد

هذا الوس���م ،أعاد حس���اب “ش���باب قطر ضد

وصول���ه إل���ى مط���ار الدوحة ،للمش���اركة في

التطبيع” نشر رسالة كان وجهها إلى االتحاد

بطول���ة العال���م للجمباز ،التي س���تقام من 25

القط���ري للجمب���از مطل���ع الش���هر الج���اري،

أكتوبر الجاري إلى  3نوفمبر المقبل .وسارع

أع���رب فيها عن رفض���ه لمش���اركة رياضيين

ناش���طون على موق���ع “تويتر” إل���ى اإلعراب

إسرائيليين في البطولة .وجاء في الرسالة:

ع���ن تنديده���م الس���تقبال الدوح���ة الوف���د

“نستنكر موافقة بعض اإلتحادات الرياضية

اإلسرائيلي ،وذلك تحت وسوم عدة ،أبرزها

القطري���ة عل���ى مش���اركة رياضي���ي الكي���ان

وس���م “#يال_تطبي���ع #يال_جمب���از” .وتح���ت

الصهيوني واستضافتهم في الدوحة”.

األميركي���ة ،ط���ردا مش���بوها أم���ام من���زل

بمن���زل الملياردي���ر األميرك���ي س���وروس،

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.

الع���دو الل���دود ألنص���ار نظري���ة المؤام���رة

وقبله���ا بقلي���ل ،عُ ث���ر عل���ى عب���وة ناس���فة

والقوميين األوروبيين واألميركيين ،في

صب���اح األربعاء أمام بري���د منزل هيالري

نيويورك.

كلينتون ،المرشحة الرئاسية السابقة.
ومن جانبه ،ندد البيت األبيض “بالشروع
في هجمات عنيف���ة متعمدة” على أوباما
وأسرة كلينتون وشخصيات عامة أخرى.
وإلى ذل���ك ،أكد مس���ؤول بإنف���اذ القانون
أن العبوة مش���ابهة لتلك الت���ي عثر عليها

األوراق التنظيمية” ،مشيرة إلى

أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية
وتتولى نيابة

أمن الدولة العليا
التحقيق.

وقب���ل وقت س���ابق ،اعترضت الس���لطات

عل���ى عب���وة ناس���فة ف���ي صن���دوق البريد

الوفد اإلسرائيلي وصل إلى مطار الدوحة

وقال���ت الش���رطة ف���ي مدين���ة بيدف���ورد،
إنه���ا تلق���ت اتصاال من موظ���ف في منزل
س���وروس ،ذكر أنه عثر على طرد مشبوه
في علبة الرسائل.
» »وأضافت الشرطة المحلية أن الموظف
فتح الطرد ورأى أنه يشبه فعال عبوة

ف���ي من���زل الملياردي���ر جورج س���وروس

ناسفة فوضعه في منطقة غابات،

األميركيي���ن إن الداف���ع وراء القنبلة أمام

ذلك .وأوضحت ناطقة

ويج���ري مكت���ب التحقيق���ات الفيدرال���ي

يكن في منزله عند

ي���وم اإلثني���ن .وق���ال أح���د المس���ؤولين

وقامت الشرطة بتفجيره فيها بعد

منزل سوروس ظل غير واضح.

باسم سوروس أنه لم

(اف ب���ي آي) تحقيق���ات بع���د العث���ور

وقوع الحادثة.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -141981
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري ،فعلى كل من لديه

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر :منيرة علي يوسف سلمان

االسم التجاري الحالي :برادات الماحوز

االسم التجاري المطلوب :ام واصف راجا لتوزيع المياه

األنشطة التجارية المطلوبة :تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها
قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

53427-07

15

97

11

711

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )140553لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فوغان لعقود السمسرة السلعية

تضامن لصاحبتها نرجس السيد وشريكها
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

الس���يدة  /نرجس الس���يد محمد رضي ابراهيم باعتبارها المصفي القانوني شركة

فوغ���ان لعق���ود السمس���رة الس���لعيةتضامن لصاحبته���ا نرجس الس���يد وش���ريكها،

والمس���جلة كش���ركة تضام���ن بحريني���ة بموجب القيد رق���م  ،108664طالبه إش���هار
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري،
وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21

لسنة .2001

24/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -152437
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري ،فعلى كل من لديه

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر :عبدالنبي عبدالوهاب سالم محمد طالق
االسم التجاري الحالي :عبدالنبي سالم للمقاوالت

االسم التجاري الجديد :محطة الخدمات للمقاوالت

النش���اط .1:انش���طة التش���ييد المتخصصة األخرى  .2مكات���ب التخليص الجمركي
 .3تش���ييد المبان���ي  .4أنش���طة خدم���ات الدعم األخ���رى لألعمال  .5أنش���طة تنظيف

المباني والتنظيف الصناعي األخرى

قيد رقم

شقة  /محل

بناية

شارع  /طريق  /ممر

مجمع

1-92183

أ417

-

2609

626

القيد - 36186 :التاريخ24/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )999لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عطورات رويال
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها الس���ادة أصحاب ش���ركة ش���ركة عطورات رويال المسجلة
بموجب القيد رقم  36186للفرع رقم ( )1طالبين تغيير األس���م التجاري
من عطورات رويال الى شركة البحار للتجارة ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة آيالون هاوس ألنشطة المكاتب الرئيسة
او اإلدارية ألصحابها رملة حسن وشريكتها
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

الس���يد  /رمل���ة حس���ن محمد حس���ن جمعة باعتباره���ا المصفية القانونية لش���ركة
آي���الون ه���اوس ألنش���طة المكات���ب الرئيس���ة او اإلداري���ة ألصحابها رملة حس���ن
وش���ريكتها ،المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم  ،102854طالبا

إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل
التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون

رقم  21لسنة .2001

القيد - 1-67095 :تاريخ18/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018 -146487لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تق���دم إليه���ا الس���يد وجيه ايمن وجي���ه صالح نزال المالك ل� المس���ابح
العربية لمقاوالت صيانة برك الس���باحة (مؤسس���ة فردية) والمس���جلة
بموجب القيد رقم  1-67095طالب ًا تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة
ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره  1٫000دينار بحريني لتصبح
مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 -1وجيه ايمن وجيه صالح نزال
 -2زارينا بيبي سراج الدين عبدالستار امام شاء

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفيةشركة تضامن
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها
أندرا ميدل ألنش���طة خدم���ات الدعم األخرى لألعمال تضام���ن ألصحابها أفتخار

القيد - 61303 :التاريخ22/10/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )1لسنة 2018
بشأن تغيير االسم مجموعة التجاري لشركة ورلد وايد إلدارة الفنادق ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها الس���ادة أصحاب لش���ركة ورل���د واي���د إلدارة الفنادق ذ.م.م
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م  61303طالبي���ن تغيير األس���م التجاري
م���ن ش���ركة ورل���د واي���د إلدارة الفنادق ذ.م.م إلى س���ي س���ايد للش���قق
المفروش���ة ذ.م.م ،فعل���ى كل من لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إلى
اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر
اإلعالن
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اوزكان ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال شركة تضامن
لصاحبتها رملة حسن وشريكتها
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها

الس���يدة  /رملة حس���ن محمد حس���ن جمعة باعتبارها المصفية القانونية لش���ركة

احمد عبدهللا وش���ريكتها ،والمس���جلة بموجب القيد رقم  ،106978طالبين إش���هار

اوزكان ألنش���طة خدمات الدعم األخرى لألعمال ش���ركة تضام���ن لصاحبتها رملة
حس���ن وش���ريكتها ،المس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رق���م  ،108666طالبه

وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21

التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون

انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري،
لسنة .2001

إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل
رقم  21لسنة .2001

الخميس  25أكتوبر  16 - 2018صفر  - 1440العدد 3663

+973 17111502

عرض وطلب

19

+973 38344464
+973 17580939

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

تكريم منتخب الناشئين
والشباب لكرة السلة

لفتة كريمة من رئيس االتحاد
سمو الشيخ عيسى بن علي آل
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تكريم ناشئي وشباب السلة

Sports

@albiladpress.com

خليفة ،األمر الذي سيكون له االثر

س��مو الشيخ عيسى بن علي يش��يد بإنجازات الفئات العمرية

اإليجابي في نفوس الالعبين ،ما

سينعكس على أدائهم ويكون

حافزا لتحقيق اإلنجازات.

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي
أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة باإلنجازات المتميزة التي حققتها منتخبات الفئات العمرية في البطوالت
اإلقليمية والقارية ،والتي ظهرت فيها تلك المنتخبات بمس���تويات كبيرة وراقية تؤكد التطور الذي تعيش���ه كرة الس���لة البحرينية في ظل اإلس���تراتيجية الموفقة

النتائج السلبية المتواصلة

الت���ي اعتمده���ا االتح���اد البحريني لكرة الس���لة لألعوام المقبلة ،وس���اهمت بصورة واضحة في وص���ول المنتخبات الوطنية إلى تحقيق نجاح���ات رائعة في مختلف

واإلخفاقات التي يتلقاها فريق

البطوالت الرياضية.

الكرة بنادي االتفاق في المواسم
األخيرة ،رغم وجود العديد

جاء ذلك خالل اس���تقبال س���مو الش���يخ

من المواهب والخامات التي

عيس���ى ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليفة

يزخر بها النادي ،يتطلب وقفة

حقيقية وجادة من مجلس اإلدارة؛
إلنقاذ فريقها الكروي.

لمنتخب الش���باب والناشئين لكرة السلة

الخميس

وذل���ك بع���د تحقي���ق منتخ���ب الش���باب

 25أكتوبر 2018
 16صفر 1440

ظه���ور ممي���ز ف���ي كأس اس���يا للش���باب،
والتي أقيمت في تايلند وتحقيق المركز
الثان���ي في البطولة العربية لكرة الس���لة،
والت���ي أقيم���ت ف���ي مص���ر فيم���ا حق���ق
منتخ���ب الناش���ئين المرك���ز الثان���ي ف���ي
بطول���ة الخلي���ج العرب���ي ،والت���ي أقيمت
في دبي.
وأك���د س���موه أن تكري���م المنتخب���ات
الوطني���ة الحاصل���ة عل���ى اإلنج���ازات

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسطا العبي منتخبي الناشئين والشباب

المش���رفة ه���و نه���ج متأص���ل ف���ي
إس���تراتيجية االتح���اد البحرين���ي لك���رة
منتخبنا الوطني لكرة السلة

أحمر السلة يشارك في البطولة العربية
محمد الدرازي
أعل���ن رئي���س مجل���س إدارة االتحاد البحريني لكرة الس���لة ،س���مو الش���يخ
عيس���ى بن علي بن خليفة آل خليفة ،عن مش���اركة منتخبنا الوطني األول
ف���ي البطول���ة العربية للمنتخبات التي س���تضيفها عاصم���ة جمهورية مصر
العربية القاهرة في الفترة من  7حتى  16نوفمبر المقبل.
وذكر س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي آل

إذ يبذل سموه جهو ًدا مضنية في سبيل

خليفة على حس���ابه الرسمي على موقع

تطوير المنتخبات.

ال���ـ “انس���تغرام” أن منتخبن���ا سيش���ارك

ه���ذا وأك���دت  8منتخب���ات المش���اركة

ف���ي البطول���ة بعناصر ش���ابة تحت س���ن

ف���ي البطول���ة حت���ى اآلن وه���ي :مص���ر،

الثالثي���ن عام���ا ،باإلضافة إلى مش���اركة

االمارات ،الس���عودية ،السودان ،الجزائر،

الع���ب محترف مع رجال األحمر س���يتم

المغرب وفلس���طين ،إلى جانب منتخبنا

اإلع�ل�ان عن���ه الحق���ا ،متمنيا س���موه كل

الوطني.

التوفي���ق لمنتخبن���ا الوطن���ي ف���ي ه���ذه

ونق���ل م���كان البطول���ة من االس���كندرية

المشاركة.

الى مجمع الصاالت باستاد القاهرة وهو

ويولي س���مو رئيس االتح���اد المنتخبات

نفس المكان الذي أقيمت فيه منتخبات

الوطنية اهتماما كبيرًا ودعما ال محدود،

الشباب في شهر يوليو الماضي.

الس���لة وذل���ك انطالق���ا من حرص���ه على

الرياضي اآلسيوي والعربي والخليجي،

في س���بيل مواصل���ة تطوي���ر المنتخبات

بتكري���م الالعبين ف���ي احتفالية متميزة

تش���جيع المنتخب���ات الوطني���ة ،ومنحها

وتمكن���وا بفضل إصراره���م العميق على

الوطني���ة؛ كونه���م أم���ل المس���تقبل عب���ر

تؤك���د نه���ج االتح���اد الرامي إل���ى تكريم

ثق���ة أكب���ر بوق���وف االتحاد إل���ى جانبهم

تحقي���ق إنج���از نوع���ي جدي���د للرياض���ة

إعداد الخط���ط والبرامج الطموحة التي

أصح���اب اإلنجازات المتميزة ،مش���يرين

ف���ي مهماته���م الوطني���ة؛ للوص���ول ال���ى

البحرينية ،وتمكنوا من تس���جيل حضور

تضم���ن التط���ور التصاع���دي للمنتخب���ات

ال���ى أن وق���وف االتح���اد البحريني لكرة

تحقي���ق المزي���د م���ن االنتص���ارات ورفع

الف���ت في البطوالت التي ش���اركوا فيها،

وتطوي���ر مه���ارات الالعبي���ن وزي���ادة

الق���دم إلى جانب المنتخبات س���اهم في

اس���م البحري���ن عالي���ا عالوة عل���ى زيادة

مش���يدا بالجه���ود الت���ي بذله���ا الالعبون

منس���وب الخب���رة لديهم بم���ا يضمن لهم

وصوله���م إل���ى تحقي���ق ه���ذه اإلنجازات

رصيد االتحاد البحريني لكرة الس���لة من

أعضاء الجهازين الفني واإلداري والذين

المنافس���ة الحقيقية عل���ى البطوالت في

اإلقليمي���ة القارية ،معاهدين س���موه إلى

اإلنجازات في عام الذهب فقط.

س���اهموا ف���ي وصول منتخب الناش���ئين

المستقبل.

مواصل���ة العم���ل الجاد؛ من أج���ل تطوير

وأش���ار س���موه إل���ى أن العب���ي منتخ���ب

والشباب إلى هذا المستوى المتميز.

وم���ن جانبه���م ،ثم���ن العب���و منتخ���ب

مس���توياتهم للظه���ور بمس���توى رائع في

الناش���ئين والش���باب كان���وا خير س���فراء

وبين س���موه أن االتح���اد البحريني لكرة

الناش���ئين والش���باب مبادرة سمو الشيخ

البط���والت المقبلة ،وتحقي���ق المزيد من

للرياض���ة البحريني���ة ف���ي ه���ذا المحف���ل

السلة سيواصل العمل بكل جد وإخالص

عيس���ى ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليفة

اإلنجازات.

سموه يكرم الالعبين

المحرق يتخطى النجمة ويشارك صدارة دوري زين

ن�����س�����ور األه������ل������ي ت���ح���ل���ق ب����ن����ق����اط االت�����ح�����اد
محمد الدرازي  -تصوير رسول الحجيري

خرج فريق المحرق بنتيجة الفوز على حساب النجمة بـ/90 ،75في المباراة التي جمعتهما أمس األربعاء ،على صالة اتحاد السلة بأم

وبات رصيده إلى  6نقاط.

الحصم ،ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري زين.

وبس���ط األهلي أفضليته على المباراة،

ورف���ع المح���رق به���ذا الفوز رصي���ده إلى 8

قب���ل أن يع���ود أحمد حس���ن ويق���ود فريقه

/63.55

نق���اط مش���اركا المنام���ة ص���دارة الترتيب،

إلى الفوز بهذا الربع /22.16
وف���ي الرب���ع الثانيّ ،
قل���ص النجم���ة الفارق

وض���رب المح���رق بق���وة ف���ي الرب���ع األخير

فيما رفعت نقطة الخس���ارة رصيد النجمة

ال���ذي ف���رض في���ه أفضلي���ة مطلق���ة بفضل

إذ فاز ف���ي الربع األول /18 ،10قبل أن
يقلص االتح���اد الفارق بفوزه في الربع
الثان���ي /18 ،15لينته���ي الش���وط األول
بتقدم األهلي بنتيحة /33.28

إلى  5نقاط في المركز السادس.

س���ريعا إل���ى س���لة واح���دة بواق���ع /27،25

وف���از المح���رق في الربعي���ن األول والثاني

دفعت مدرب المح���رق طلب الوقت الفني

ب���ـ/22 16و/26 ،17فيم���ا ف���از النجم���ة ف���ي

األول ال���ذي نج���ح م���ن خالل���ه اس���تعادة

المحرق الفوز بنتيجة /90.75

الثال���ث /22 ،15قبل أن يف���وز المحرق في

الف���ارق ورف���ع غل���ة النقاط وصوال لحس���م

األهلي يتخطى االتحاد

ف���ي المب���اراة /57 ،45ث���م ف���از االتحاد

وفي المباراة األولى أمس ،حقق فريق

بالربع األخير /24.22

الربع األخير /27.20

الش���وط األول بف���ارق وصل إل���ى  15نقطة

وج���اءت بداي���ة المب���اراة متكافئ���ة م���ن

وبنتيجة /48.33
ّ
وقل���ص النجم���ة الف���ارق تدريجي���ا مطل���ع

النق���اط معولي���ن عل���ى االختراق���ات تحت

الرب���ع الثالث وصوال إل���ى  3نقاط منتصف

السلة وكسب األخطاء.

الفت���رة /52 ،49غي���ر أن المح���رق بدفاع���ه

الفريقي���ن اللذي���ن تب���ادال س���جال تس���جيل

الخب���رة وتأل���ق أحم���د حس���ن ،ليحس���م

األهل���ي ف���وزا مس���تحقا عل���ى حس���اب
االتحاد بنتيجة /69.79
وه���ذا هو الف���وز الثالث لألهل���ي مقابل
خس���ارة واح���دة رافع���ا رصي���ده إلى 7

ورفع األهل���ي الفارق ف���ي الربع الثالث
الذي ف���از في���ه /24 17ليواصل تقدمه

اليوم ختام الجولة
ويلتقي اليوم في ختام الجولة ،سترة
م���ع منتخ���ب الش���باب ف���ي الس���اعة 6

وتقدم المح���رق /9 4بداية الربع األول ،ثم

القوي وهجومه المستميت استعاد الفارق

نق���اط ،فيم���ا تلق���ى االتح���اد الخس���ارة

مس���اء ،والحالة مع الرفاع في الساعة
ً

أدرك النجم���ة التعادل منتصف الفترة /9،9

مجددا نهاية الفترة التس حس���مها بنتيجة

الثاني���ة عل���ى التوال���ي مقاب���ل فوزي���ن

مساء.
ً
7:45

من لقاء المحرق والنجـمة

اليوم تحديد أول  4فرق في ربع نهائي كأس الملك
أحمد مهدي
تفتتح اليوم (الخميس) منافسات إياب دور الـ  16لكأس جاللة الملك لكرة القدم للموسم الرياضي  ،2018-2019وذلك بإقامة
 4مباريات .عند  5.30مس���اء يلعب الرفاع مع البس���يتين على االس���تاد الوطني ،وفي التوقيت ذاته يلعب المحرق مع البديع
على استاد مدينة خليفة
وعند  8مس���اء ،يلعب الحالة مع المالكية

الحالة على المالكية ( ،)1-0فوز الشباب

س���وار م���ع البس���يتين ،وم���ن المتوقع أن

عل���ى االس���تاد الوطن���ي ،وف���ي التوقيت

عل���ى البحري���ن ( ،)1-0تع���ادل األهلي مع

تك���ون المب���اراة ممي���زة نح���و تحدي���د

ذات���ه يلعب الش���باب م���ع البحري���ن على

المنامة ( ،)2-2ف���وز النجمة على االتحاد

المتأه���ل لربع النهائ���ي .المواجهة الثانية

استاد مدينة خليفة .وتتواصل مباريات

( ،)2-1فوز الحد على سترة ( ،)1-0تعادل

اإلي���اب ي���وم الس���بت المقب���ل ،إذ يلع���ب

الرفاع الشرقي مع مدينة عيسى (.)0-0

المنام���ة مع األهلي ،االتح���اد مع النجمة،

مباريات اليوم

الشرقي.

بالع���ودة إل���ى مباري���ات الي���وم ،ف���إن

سترة مع الحد ،مدينة عيسى مع الرفاع

س���تجمع المح���رق بالبدي���ع ،وه���و اللقاء
الثاني من بين سلسلة  3لقاءات متتالية
س���تجمع الفريقين بعد مواجهة الذهاب،
إذ س���يلتقي الطرف���ان مج���ددا ي���وم 29
الجاري في دوري ناصر بن حمد الممتاز.

الساعي للتعويض والمفاجأة في اإلياب.

الي���وم ف���ي مجم���وع األهداف المس���جلة

م���ن دور ال���ـ  8س���تحصل عل���ى  20أل���ف

المب���اراة الثالث���ة تب���دو متكافئة إلى حد

(ذهاب���ا وإياب���ا) ،ف���إن حس���م المتأهلي���ن

كبي���ر رغ���م أفضلي���ة الحال���ة بع���د ف���وزه

س���يكون عبر اللجوء مباشرة إلى ركالت

دوالر ،وستحصل الفرق التي تخرج من

ذهابا ،لكن جميع االحتماالت مفتوحة.

الترجي���ح ،دون الحاج���ة للع���ب األوقات

يش���رف على الطرفي���ن مدربان وطنيان:

اإلضافي���ة بحس���ب النظ���ام الخ���اص

أحمد صالح الدخيل مع المالكية وعارف

بمسابقة كأس الملك “أغلى الكؤوس”.

العسمي مع الحالة.

 10آالف دوالر

أم���ا المواجه���ة األخي���رة ،فإنها س���تجمع
“المارون���ي” م���ع “الغ���زال” ،ويدخ���ل
الش���بابيون فيه���ا بأفضلي���ة الف���وز ذهابا
بهدف دون رد.
ويق���ود الش���باب المدرب الس���وري هيثم

يتحدد الي���وم أول  4متأهلين إلى الدور
ربع النهائي من مسابقة كأس الملك.
ف���ي المقابل ،س���تودع  4فرق المس���ابقة
األغلى ،والفرق التي س���تخرج من سباق

نتائج الذهاب

المواجهة األولى بين الرفاع والبس���يتين

يع���د لق���اء الي���وم األول للمح���رق تح���ت

س���تكون قوي���ة ،خاصة بع���د إث���ارة لقاء

قي���ادة مدربه الجديد التونس���ي ناصيف

وكان���ت نتائج مباريات الذهاب أس���فرت

الذهاب الذي شهد تسجيل  4أهداف.

دراجان.

ع���ن تعادل البس���يتين مع الرف���اع (،)2-2

يش���رف

مدرب���ان

ذهابا ،فيم���ا البديع يدخل بقيادة وطنية

ال أشواط إضافية

ف���وز المح���رق عل���ى البدي���ع ( ،)1-0ف���وز

وطنيان:علي عاش���ور م���ع الرفاع وأحمد

متمثل���ة في الم���درب عبدالمنعم الدخيل

المش���اركة ،ال���ذي ين���ص عل���ى ذل���ك ،في

في حالة تعادل أي فريقين في مباريات

حي���ن س���تحصل الف���رق الت���ي س���تخرج

عل���ى

الطرفي���ن

البي���اوي ال���ذي يدخ���ل بأفضلي���ة الف���وز

جط���ل ،والبحري���ن الم���درب الصرب���ي

المنافس���ة اليوم س���تحصل عل���ى مكافأة
مالية قدرها  10آالف دوالر بحسب
نظ���ام المكاف���آت المخصص���ة لألندي���ة

المربع الذهب���ي على  30ألف دوالر ،فيما
البط���ل س���يحصل على  200أل���ف دوالر،
والوصي���ف  80أل���ف

دوالر.

سلمان بن إبراهيم يشارك في اجتماع “الفيفا”

جواد بط ً
ال لماسترز السنوكر وراتب لناشئي البليادرو

كيغالي  -مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اتحاد البليارد والس���نوكر :حقق الالعب س���يد ج���واد علي لقب

وص���ل رئي���س االتح���اد اآلس���يوي

التطوي���ر ال���ذي عق���د ف���ي مدين���ة

لك���رة الق���دم النائ���ب األول لرئيس

زيوريخ السويس���رية يوم الس���ابع

االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ

من سبتمبر الماضي.

س���لمان بن ابراهي���م آل خليفة إلى

ويتضم���ن ج���دول أعم���ال اجتماع

العاصمة الرواندية كيغالي لحضور

مجلس “الفيف���ا” العديد من البنود

اجتم���اع مجل���س االتح���اد الدولي

المتعلق���ة بمس���يرة الك���رة العالمية

غدا.وس���يعرض

وف���ي مقدمته���ا بح���ث مقت���رح

الشيخ س���لمان بن إبراهيم بصفته

الشكل الجديد لبطولة كأس العالم

رئيس���ا للجن���ة التطوي���ر المنبثق���ة

لألندي���ة ،والتحضي���رات المتعلق���ة

ع���ن االتح���اد الدول���ي تقري���را في

بإقام���ة كأس العال���م للس���يدات

االجتم���اع عن نتائج إجتماع لجنة

المقررة في فرنسا.

ال���ذي

س���يعقد

بطولة الماس���ترز األولى للسنوكر التي نظمها االتحاد البحريني
للبلي���اردو والس���نوكر ف���ي صالة كي���و إن بالمنامة بمش���اركة 16
الع ًب���ا ،يمثل���ون أفضل العبي���ن المملكة في فئة ف���وق األربعين

عامً ���ا.ووزع الالعب���ون المش���اركون عل���ى أرب���ع مجموع���ات،

واس���تطاع س���يد جواد م���ن إحراز اللق���ب بعدما تخط���ى الدور
األول وصوالً للمباراة النهائية ،حيث واجه فيها منافسه هشام
الصق���ر ال���ذي كان متقدمً ا بنتيجة أربعة أش���واط مقابل ش���وط
وحيد ،قبل أن يعود سيد جواد من بعيد ويحقق الفوز بنتيجة
خمسة أشواط مقابل أربعة.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

» »وتمكن وسام راتب من تحقيق لبطولة بطولة الناشئين
األولى للبلياردو في فئة الثمان كرات.

سيد جواد

21
تمهيدي
دوري اليد

32
20
24
22

النجمة

 25أكتوبر
 2018الخميس
 16صفر 1440

النجمة يكتسح االتفاق بدوري اليد

أم ال��ح��ص��م ي��ح��ق��ق ف�����وزه األول ع��ل��ى ح���س���اب ال��ت��ض��ام��ن

االتفاق
أم الحصم
التضامن

علي مجيد
اكتس���ح فري���ق النجمة نظيره االتفاق بنتيجة ( )20/32في المباراة التي جمعتهما أمس لحس���اب خت���ام الجولة الثالثة من الدور
التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد .وكان الشوط األول قد انتهى بتقدم الرهيب بفارق  3اهداف ( ,)10/13وبذلك
حصد النقاط الثالث والفوز الثاني له في المس���ابقة ليصل برصيده الى  6نقاط فيما االتفاق الذي تلقى خس���ارته الثانية أصبح
رصيده  5نقاط.

مجريات اللقاء
ش���وط متكاف���ئ ف���ي األداء والعط���اء

نتائج الجولة الثالثة

الشباب

VS

االتحاد

باربار

VS

البحرين

توبلي

 VSسماهيج

34
33
33

األهلي

VS

24

24
24
29

الدير

16

بأرضي���ة المي���دان عل���ى جمي���ع الخطوط
م���ع أفضلي���ة نس���بية للنجمة ال���ذي تمكن
م���ن إنهاء الحصة األول���ى لصالحه بفارق
 3أهداف.
من���ذ الدقائق األول���ى والنتيج���ة متقاربة
بينهما حتى الدقائق العشر األخيرة التي
ش���هدت ابتع���اد الرهي���ب بالنتيج���ة ألكثر
من مناسبة ،وترجم ذلك لحسن حراسته
لمحم���د عبدالحس���ين وتنوي���ع هجوم���ه
بتموي���ل الدائرة محمد مي���رزا وتحركات
ب�ل�ال بش���ام وعل���ي فري���د ف���ي الجن���اح
وتكف���ل عل���ي مي���رزا وحس���ين الصي���اد
بالتصوي���ب واالحت���رام وبجانبهما كميل
محف���وظ فيم���ا عان���ى دفاعي���ا باختراقه

من العم���ق والتصويب عل���ى مرماه دون

وعلي عيد إال أن األخير دخل في دوامة

تغطية.

أخطاء عديدة استغلها االتفاق بتسجيل

االتف���اق هو اآلخ���ر حاله مش���ابه للنجمة،

األه���داف لمجي���د حمي���د وحس���ين جعفر

م���ن الناحية الدفاعي���ة كان مهزوزا وفي

وعلي حسين.

الجان���ب الهجوم���ي ورغ���م معانات���ه ف���ي

م���درب النجم���ة حاف���ظ الزواب���ي تدخ���ل

أداء جي���دا
ً
بع���ض الفت���رات إال أن���ه ق���دم
ً
مرارا من العودة وتقليص
ونجح الفريق

لمعالج���ة األخط���اء ونج���ح بعده���ا بالدفاع
الجاد والتنويع الهجومي في توسيع الفارق

الفارق بفضل تألق حارس���ه علي خميس

 15/20م���ا أجب���رت م���درب االتف���اق عل���ى

وتح���ركات واختراق���ات مجي���د حمي���د

التدخل ،إال أن ذلك لم ينفع في ظل ارتكاب

وس���يد علي طال���ب مع تصويبات حس���ن

العبي���ه أخطاء كثيرة ف���ي الهجوم مع بطئ

عيس���ى وعم���ار المدن���ي المتح���رك بي���ن

الع���ودة الدفاعي���ة ليش���ق النجم���ة طريق���ه

الجن���اح والباك باإلضافة للدائرة حس���ين

نحو الف���وز بزيادة األه���داف عبر انطالقات

جعفر.

الصي���اد وعلي ميرزا وخلفهما تألق حارس���ه

وف���ي الش���وط الثان���ي ،ش���هدت الدقائ���ق
العش���رة األول���ى تقلبات عدي���دة ،النجمة

ليس���ير الرهيب الدقائق العشر
عبدالحسين
ّ

األخي���رة لصالحه مع إتاحة الفرصة لالعبيه

تق���دم  12/17بق���وة وس���رعة هجومي���ة

الش���بان بالمش���اركة .أدار اللق���اء الحكمي���ن

م���ع نزول حس���يت بابور وحس���ن ش���هاب

سمير مرهون وحسين الموت.

من لقاء النجمة واالتفاق

أم الحصم والتضامن
ف���ي اللق���اء الثاني ،حقق أم الحصم فوزه األول في المس���ابقة بعدما حول تخلفه أمام
التضام���ن بالش���وط األول بف���ارق  4أه���داف ( )10/14ال���ى ف���وز ( .)22/24وبذلك أصبح
رصيد أم الحصم  6نقاط والتضامن الذي تلقى خسارته الثانية أصبح رصيده  5نقاط.

جمهور األهلي والدير في مدرج واحد
علي مجيد
منظ���ر تواج���د جمهور ناديي األهلي والدير في مدرج واحد ويجلس���ون جن ًبا إلى جنب أثن���اء مواجهة الفريقين في الجولة

الثالثة لدوري اليد ،أثار تساؤالت كثيرة لدى حاضري المباراة ومشاهديها من خلف التلفاز.
لق����اء متوق����ع ل����ه الحض����ور الجماهي����ري
الغفي����ر م����ن الناديي����ن المتباريين في ظل
موقفهما في جدول الترتيب واإلمكانات
البش����رية المتواج����دة ف����ي صفوفهم����ا ،ما
يعني أن اإلثارة ستسود مدرجات الصالة

“ربنا ستر ..وعدت على خير
هالمرة” يا اتحاد اليد

لقطة لجمهور األهلي والدير

كما هو الحال بأرضية الميدان وس����تطلق
الجماهير العنان لنفسها لمؤازرة ومساندة

أن يحس����ب لها حس����ابًا قد تكون عواقبها

اللع����ب والحم����اس الميدان����ي ،كث����رت

العب����ي فريقه����ا وس����تبدي مش����اعرها م����ع

وخيمة فيما لو افتعلت الشرارة األولى.

أصواته����م ووضحت هويته����م بالتصفيق

كل لعب����ة تح����دث س����واء أكان����ت إيجابية

وكم����ا ذكرن����ا أع��ل�اه ،حض����رت الجماهي����ر

لالعبيه����م وبالص����راخ واالس����تفزاز اتجاه

أم س����لبية ،ولك����ن اتح����اد اليد (تناس����ى أو

األهالوي����ة والديراوي����ة بأع����داد جي����دة،

خصومه����م ،وه����ذا األم����ر دق ناق����وس

تغاض����ى) ع����ن ه����ذه النقطة المهم����ة وترك

وجلس����ا معً ����ا ف����ي المدرج����ات المقابل����ة

الخ����وف والترقب لدى بع����ض الحاضرين

األم����ور تس����ير ب����ـ “البركة” كما يق����ال ،دون

للمقصورة الرئيس����ية ،وم����ع ارتفاع وتيرة

م����ن ح����دوث تص����ادم بي����ن الجمهوريي����ن

وخصوص����ا أنه ال فاص����ل بينهم أبدا وهذا
ً
حدث أمام مرأى ومسمع مسؤولي اللعبة

» »الحمد لله “ربنا ستر” وعدت على خير هذه المرة ،ولكن ننوه وننذر

وحاض����ري الصال����ة باإلضاف����ة لمراق����ب
المب����اراة ال����ذي كان منتظر من����ه أن يتخذ
موقف����ا تصحيحيا الموقف قبل أن يعطي
شارة البداية النطالق المباراة.

مسؤولي اتحاد اللعبة من تكرار األمر ،ألن “مو كل مرة تسلم الجرة”،

ألنها ليست المرة األولى وال العاشرة التي نرى فيها مدرج صالة اليد

يحمل جمهور ناديين في آن واحد ،واأليام والجوالت القادمة ستكون

أكثر سخونة ويجب اعتماد توزيع جمهور الفريقين المتباريين منذ اآلن

وعدم االكتفاء به في المباريات (االستثنائية) واألدوار النهائية فقط.

رابعا في بطولة مستر أولمبيا لبناء األجسام 201
أحمد الجابري ً

أحمد مهدي

ّ
تمكن البطل البحريني في رياضة بناء األجسام ،أحمد عيسى الجابري ،من تحقيق المركز الرابع في بطولة “مستر أولمبيا”
لبن���اء األجس���ام ،الت���ي أقيمت خالل الفترة  21حتى  23س���بتمبر الماضي في مدينة س���ان مارينو اإليطالي���ة .ويأتي إنجاز

الالع���ب البحرين���ي أحم���د الجاب���ري في البطولة العالمي���ة تأكي ًدا على تط���ور الرياضة البحرينية من جه���ة ،وتميز الالعبين

البحرينيين في تشريف المملكة خالل مختلف المحافل الرياضية على جميع األصعدة.

الش���خصي دون وجود الدع���م من أي جهة،

م���ن دول العال���م ،ومؤك��� ًدا الحاج���ة للدع���م

مش���يرًا إل���ى أن عزيم���ة الالع���ب البحريني

والمس���اندة الكفيل���ة بتطوي���ر مس���توياتهم؛

معروف عنها ومش���هود له���ا بقوتها وقدرتها

وه���و أم���ر كفي���ل ف���ي االس���تمرارية نح���و

على تحدي المعوق���ات والصعوبات ،مؤك ًدا

تحقي���ق التطلع���ات بتحقي���ق اإلنج���ازات

أن تحقي���ق المرك���ز الراب���ع ف���ي البطول���ة

وتش���ريف المملك���ة ف���ي مختل���ف المحافل

العالمي���ة ه���و أمر يؤكد مدى الق���درات التي

الخارجية.

وحق���ق الجاب���ري المرك���ز الراب���ع ف���ي فئ���ة

وقال إن البطولة شهدت هذا العام مشاركة

المنظم���ة من أبط���ال عالميين له���م خبرتهم

“فيزيك  172س���م” ،التي ش���هدت مش���اركة

أكث���ر م���ن  400الع���ب م���ن مختل���ف قارات

وسمعتهم.

العدي���د م���ن الالعبي���ن م���ن مختل���ف دول

العالم ،الفتًا إلى قوة المنافسة التي تميزت

الدعم مطلوب

األلعاب بما فيها بناء األجس���ام التي حققت

واإلدارية والتنظيمية التي انعكست بشكل

وأك���د الجابري أهمية تقديم الدعم لالعبين

العديد من اإلنجازات للرياضة البحرينية.

العالم.

دافع قوي
وأك���د البط���ل أحم���د الجاب���ري أن بطول���ة

به���ا البطول���ة ،ومش���ي ًدا باإلج���راءات الفنية

إيجابي على المستوى العام للبطولة.

البحرينيي���ن ،خاصة مع تميزه���م وقدرتهم
عل���ى اإلنج���از مت���ى م���ا وج���دوا المس���اندة

اتحاد المحترفين

الكافي���ة والتدريب���ات الالزم���ة والدع���م

منافس���اتها ،مش���يرًا إلى أن تحقي���ق المركز

وأوض���ح أحمد الجاب���ري أن بطولة “مس���تر

الخ���اص ف���ي الجوان���ب المرتبط���ة باإلعداد

الراب���ع ف���ي فئت���ه كان دافعً ا قويًّ���ا لمواصلة

أولمبي���ا” تعد من المس���ابقات المعتمدة لدى

للبط���والت العالمي���ة ،خاصة م���ع التطورات

المش���وار نح���و تقدي���م المزي���د وتحقي���ق
إنجازات مختلفة مستقبالً.

االتحاد الدولي لبناء األجس���ام للمحترفين،

الكبيرة الحاصلة في لعبة بناء األجسام.

وتشهد مشاركة واسعة في مختلف النسخ

وقال إنه ش���ارك ف���ي البطولة على حس���ابه

“مس���تر أولمبيا” لهذا العام جاءت قوية في

يتمت���ع بها الالع���ب البحريني ف���ي مختلف

ولفت الجابري إلى أن وجود الدعم لالعبين
البحرينيي���ن س���يزيد م���ن فرصة المنافس���ة

مشاركة ممتازة
وف���ي تقييمه للمش���اركة خالل نس���خة هذا
الع���ام م���ن بطول���ة “مس���تر أولمبي���ا” ،ق���ال
الجابري إن المش���اركة كانت ممت���ازة ،الفتًا

والتواج���د عل���ى المنص���ات بش���كل أق���وى،

إلى تحقيق االستفادة الكبيرة منها ،والبناء

مش���يرًا إل���ى أن البطول���ة ش���هدت مش���اركة

على مكتسباتها اإليجابية نحو مشواره في

العبين بحرينيي���ن آخرين ً
أيضا ،لكن الحظ

البط���والت التي يس���تعد لها خ�ل�ال المرحلة

ل���م يحالفه���م ،معتب���رًا ف���ي ذات الوق���ت أن

المقبل���ة ،الت���ي س���تقام ف���ي الع���ام المقب���ل

جهوده���م ال تق���ل ش���أ ًنا عن باق���ي الالعبين

(.)2019

أحمد الجابري
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ش���رف���ي :ن��ت��ط��ل��ع ل��ت��أس��ي��س م��ن��ت��خ��ب ب��ح��ري��ن��ي ل�ل�أل���ع���اب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة
حسن علي

أك���د عض���و المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة ،عض���و مجل���س إدارة االتحاد
البحريني لأللع���اب الذهنية واإللكترونية ،رئيس لجنة األلعاب اإللكترونية علي
شرفي عزم االتحاد تطبيق إستراتيجية جديدة الحتضان العديد من المواهب
المتميزة في األلعاب اإللكترونية لتشكيل منتخب بحريني والمشاركة بمختلف
االستحقاقات الخارجية ،خصوصا بعد أن أصبحت هناك مظلة رسمية لأللعاب
اإللكترونية تنفيذا للدراسة التي تقدم بها هو شخصيا للمجلس األعلى للشباب
والرياضة في اجتماعه األخير برئاس���ة الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ،والتي
حظيت بدعم واهتمام سموه.

انتشار هائل لأللعاب اإللكترونية
وأضاف ش���رفي ل���ـ “البالد س���بورت” أن
األلع���اب اإللكتروني���ة تحظ���ى بانتش���ار
هائ���ل ف���ي كل العال���م ،معتب���را جمي���ع
الن���اس بمثاب���ة العبي���ن إلكترونيين وال
يوج���د في أي منزل ش���خص ال يمارس
لعبة الكترونية ،حيث إن كل من يقتني
هاتف���ا ذكي���ا أو غي���ر ذكي���ا باإلضاف���ة
إل���ى األل���واح اإللكترونية مث���ل “التاب”
و”اآليب���اد” والحواس���يب” والالبت���وب
الب���د ،وأن تك���ون لديه لعب���ة إلكترونية
يمارس���ها باستمرار أو بصورة متقطعة،
مش���يرا إل���ى أهمي���ة تل���ك األلع���اب في
تنمي���ة الق���درات العقلي���ة مت���ى م���ا ت���م
استخدامها بطريقة مقننة.

مرحلة االستكشاف وبناء اإلستراتيجية
وذك���ر ش���رفي أن األلع���اب اإللكترونية
تم���ر حالي���ا بمرحل���ة البناء والتأس���يس
والعم���ل عل���ى استكش���اف المواه���ب
بع���د أن ت���م تش���كيلها بق���رار م���ن س���مو
الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة قبل
ثالث���ة أش���هر ،حي���ث إن لجن���ة األلعاب
اإللكتروني���ة ،والت���ي تض���م  6أعض���اء
س���تقوم بتدشين إس���تراتيجية وخطة
عم���ل س���يتم الش���روع ف���ي تطبيقه���ا
ابتداء من العام المقبل  ،2019موضحا

ب���أن تش���كيل اللجن���ة قوب���ل بارتي���اح
وفرح���ة كبي���رة م���ن قب���ل ممارس���ي
تل���ك األلع���اب؛ بوصفه���ا مظلة رس���مية
تحتض���ن قدراته���م ومواهبه���م وخالل

شرفي خالل لقائه أمين عام األولمبية وتقديم أبطال األلعاب اإللكترونية

فت���رة قياس���ية ت���م اس���تقطاب الالعب
س���يد هاشم أحمد الذي تأهل للمشاركة
ف���ي بطولة العال���م التي س���تقام بوالية
شيكاغو األميركية ،وهو يتمتع بموهبة
واعدة سيكون لها مستقبل متميز.

للش���باب والرياضة بخص���وص األلعاب

وأض���اف “س���معنا ب���أن هن���اك تح���ركات

اإللكتروني���ة ،وه���و لي���س بغري���ب على

ج���ادة م���ن أج���ل إضاف���ة األلع���اب

ه���ذا االتحاد النش���ط والمنظ���م ،والذي

اإللكتروني���ة ف���ي النس���خة القادمة من

يق���وم بمب���ادرات رائدة عل���ى األصعدة

دورة األلع���اب األولمبي���ة ونأم���ل ب���أن

س���مو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة

وكش���ف ش���رفي بأن االتحاد البحريني

آل خليف���ة ،مش���يرا بأن اتح���اد األلعاب

لأللعاب الذهنية واإللكترونية سينضم

الذهني���ة واإللكتروني���ة مس���تعد لمد يد

قريب���ا إل���ى عضوي���ة االتح���اد العرب���ي

الع���ون والمس���اعدة لباق���ي االتح���ادات

لأللع���اب اإللكتروني���ة ،حيث تم توجيه

األخرى إلقامة مبادرات ومسابقات من

دعوة رس���مية لالتحاد لحضور اجتماع

علي شرفي

الجمعي���ة العمومي���ة ال���ذي س���يقام في
العاصمة السعودية الرياض هذا الشهر،

جس���دت سياس���ة المجل���س األعل���ى

أولمبياد طوكيو .2020

كاف���ة ف���ي ظ���ل القي���ادة المتمي���زة من

العضويات الخارجية

هذا النوع.
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مبادرة رائعة التحاد السلة

وأش���ار ب���أن اتح���اد األلع���اب الذهني���ة

بعضوي���ة مملك���ة البحرين ف���ي االتحاد

وأش���اد ش���رفي بمب���ادرة االتح���اد

واإللكتروني���ة يس���عى لتكوين منتخب

العربي ،وس���يتبع ذلك سلسلة تحركات

البحرين���ي لكرة الس���لة بتنظي���م بطولة

بحرين���ي ق���ادر عل���ى المنافس���ة ف���ي

أخ���رى لني���ل العضوي���ة ف���ي االتح���اد

البحري���ن اإللكتروني���ة األول���ى لك���رة

مختلف الدورات والبطوالت الخارجية

اآلسيوي والدولي؛ لتعزيز العالقات مع

الس���لة ،والت���ي حص���دت نجاح���ا كبي���را

والعم���ل عل���ى تحقي���ق اإلنج���ازات

مختل���ف المنظمات الخارجي���ة المعنية

بدعم ورعاية من س���مو الش���يخ عيسى

ورف���ع عل���م المملكة عاليا أس���وة بباقي

والتواج���د

ب���ن علي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة رئيس

الرياض���ات ،وأن المرحل���ة القادم���ة

بمختل���ف البط���والت الخارجية؛ لتعزيز

االتح���اد ،مؤك���دا بأن اتحاد كرة الس���لة

ستش���هد تحركات الكتشاف المزيد من

اسم المملكة.

يعتب���ر ف���ي طليع���ة االتح���ادات الت���ي

المواهب ،موضحا بأن الهدف هو بلوغ

وال���ذي س���يتم خالله االعتراف رس���ميا

باأللع���اب

اإللكتروني���ة،

عسكر مع الالعب هاشم أحمد الذي تأهل لبطولة العالم بشيكاغو

البحرين ستنضم
لعضوية االتحاد
العربي

يك���ون الخب���ر صحيح���ا ،وأن نحظ���ى
بشرف تمثيل المملكة في أكبر تظاهرة
رياضي���ة ألول م���رة ،كم���ا س���تكون
لدين���ا تح���ركات مماثل���ة للمش���اركة في
البطوالت القارية”.

االستضافات ضمن اهتماماتنا
» »وأوضح شرفي أن استضافة البطوالت يعتبر ضمن اهتمامات مجلس
إدارة اتحاد األلعاب الذهنية واإللكترونية ،وهناك توجه إلقامة بطوالت
محلية والعمل على استضافة بطوالت عربية أو قارية أو دولية ،حيث إن
اإلستراتيجية القادمة تضم موضوع االستضافات والبحث مازال جاريا
عن أماكن الستضافة تلك األحداث ،ولدينا اهتمام كبير بهذا الشأن إيمانا
منا بما تشكله تلك االستضافات من أهمية في تعزيز االقتصاد الوطني
والترويج لمملكة البحرين والتعريف بتاريخها العريق ،مؤكدا بأن الهدف
األكبر حاليا هو تقوية القاعدة من الالعبين المتميزين القادرين على
المنافسة وتمثيل المملكة واحتضان الطاقات الشبابية والمبدعين في
األلعاب اإللكترونية ،خصوصا وأن هناك العديد من الالعبين الموجودين
على الساحة اإللكترونية ينتظرون من يمد لهم أذرع الرعاية واالحتضان.

النجمة يمر بأسوأ أزمة مالية بتاريخه

أح��م��دي :ال��ن��ادي ي���غ���رق ...و“ال��ش��ب��اب” ت��ع��رق��ل م��ش��روع��ن��ا االس��ت��ث��م��اري

ملقي���ا باللوم على
ق���ال أمي���ن س���ر ن���ادي النجمة عب���اس أحمدي أن الن���ادي يمر بأس���وأ أزمة مالية خانق���ة في تاريخه منذ تأسيس���ه،
ً
وزارة ش���ئون الش���باب والرياضة التي تأخرت في طرح مناقصة األرض المقابلة للبحر لمدة  11ش���هرًا رغم وجود مس���تثمرين اثنين
كان���ا مس���تعدين الس���تثمار األرض ف���ي ع���ام  ،2016مؤك ًدا أنه ليس م���ن حق الوزارة أن تمنع النادي االس���تثمار ف���ي األرض رغم أنها
مخصص���ة لالس���تثمار من���ذ أن تم الش���روع في بناء الن���ادي النموذج���ي ،مطال ًبا الوزارة بدعم الن���ادي إليجاد إيرادات ذاتية لتس���يير

أنشطته وبرامجه بدالً من الوقوف في وجهه وعرقلة مشاريعه االستثمارية.

الحاج يرفض
وأض���اف أحم���دي ل���ـ “الب�ل�اد س���بورت”
أن الوكي���ل المس���اعد لش���ئون الرياض���ة
والمنش���آت بال���وزارة خال���د الح���اج رف���ض
طرح مناقصة الس���تثمار األرض المواجهة

المس���تثمر الذي تم إبرام التعاقد معه وهو

العقد لعدم التزامه باالتفاقية رغم محاولة

نفس���ه الذي ت���م التوقيع معه ف���ي المرحلة

الن���ادي فس���خ العق���د بش���كل ودي إال أن

األولى من المشروع.

المستثمر لم يستجب.

وأضاف “المرحلة الثانية من المشروع كان
عبارة عن  15محال تجاريًّ ا يحصل بموجبه
المس���تثمر على  14ألف دينار والنادي على

ولكنه���ا انف���ردت باتخ���اذه وأن تخصي���ص

وذك���ر أحم���دي أن ال���وزارة تعتق���د ب���أن

األرض للمش���اريع المس���تقبلية لتطوي���ر

إي���رادات الن���ادي م���ن المرحل���ة األول���ى

الن���ادي ال يخ���دم مصلحة الن���ادي الذي يمر

للمش���روع االس���تثماري التي تبل���غ  25ألف

بأزم���ة مالية طاحن���ة وهو بأم���س الحاجة

دين���ار كافي���ة لس���داد نفق���ات والتزام���ات

 2017وينته���ي منه بش���هر يونيو الماضي،

الن���ادي وكأنها ال تعل���م بأننا ننفق على لعبة

ولكنه لم يبدأ في المش���روع وبالتالي فإنه

كرة القدم في العام الواحد قرابة  300ألف

لم يلتزم باالتفاقي���ة األمر الذي أوقعنا في

دينار فقط !!

أزمة مالية أخرى”.

إل���ى الم���ال لاللت���زام بالعق���ود واالتفاقيات
التي ابرمها وليس إلى ملعب تنس أرضي.

 12أل���ف دين���ار لفت���رة  10س���نوات بعق���د
قصير األم���د ،وكان من المفت���رض أن يبدأ
المس���تثمر في بناء المحالت بش���هر يونيو

للبح���ر بحج���ة اس���تخدامها ف���ي مش���اريع
مس���تقبلية لتطوير النادي وم���ن بينها بناء

وأض���اف “عندم���ا وجدن���ا رغب���ة ج���ادة م���ن

مالعب للتنس األرضي رغم أنها مخصصة

المس���تثمرين ل�ل�أرض المواجه���ة للبح���ر
ً
وفقا
وضعن���ا ميزانية موس���م 2016/2017

اتجهنا للقضاء

لالس���تثمار األم���ر ال���ذي أدى إلى انس���حاب

لم���ا س���نحصل عليه من م���ردود مالي وعلى

وع���ن أهم المس���تجدات المتعلقة بالمرحلة

المس���تثمرين فيم���ا بعد ،مؤك��� ًدا أن الوزارة

ضوء ذل���ك أبرمنا عقو ًدا وتعاقدات ...وبعد

التجاري���ة ووج���ود قضاي���ا ض���ده ف���ي

الثاني���ة م���ن المش���روع االس���تثماري ،ق���ال

المحاك���م ،كما قام النادي برفع دعوى ضده

يج���ب أن ترجع إلى الن���ادي في هذا القرار

انسحاب المستثمر وقعنا في أزمة مالية.”..

أحم���دي إن النادي رفع دعوى قضائية ضد

قب���ل أربعة ش���هور رغبة من النادي بفس���خ

وأوض���ح أحم���دي أن س���بب ع���دم الت���زام
المس���تثمر يعود إلى تعثر بعض مش���اريعه

وق���ال أحم���دي إن الن���ادي متفائل بكس���ب
القضية التي وصلت إلى مراحلها األخيرة،
للب���دء في عملية البحث عن مس���تثمر آخر
ف���ي ظ���ل األوض���اع المالي���ة الصعب���ة التي
يعيشها النادي.

عباس أحمدي

لقاء الوزير ورئيس النادي
» »وأكد أحمدي أن النادي على تواصل مستمر مع الوزارة لحلحلة هذا الملف
والتقليل من حدة األضرار الناتجة عن تعطل مشاريع االستثمار ،حيث التقى
رئيس النادي عيسى القطان بوزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر
قبل عدة أيام ولكن لغاية اآلن مازالت الملفات معطلة بانتظار الجهود
المشتركة في قادم األيام لوضع حل لمشكلة النادي حتى يتمكن من مواصلة
دوره في خدمة الحركة الرياضية ،فالنجمة ال يمثل نفسه وهو يخدم شريحة
كبيرة من أبناء الوطن وتطور النادي وتجاوز تلك العقبة الكبيرة تصب في
صالح الرياضة البحرينية.

المحرق يك ّرم فريق القدم بطل دوري الموسم الماضي

البالد سبورت

أق���ام مجل���س إدارة ن���ادي المحرق حفالً
تكريميا للجهاز الفني واإلداري والعبي الفري���ق األول لكرة القدم الفائز ببطولة دوري
ًّ

الدرجة األولى للموس���م الرياضي 2017/2018م ،وذلك بحضور الش���يخ راش���د بن عبدالرحمن آل خليفة النائب األول لرئيس
مجل���س اإلدارة وغ���ازي عبدهللا ناس النائب الثان���ي للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عبدالرحمن جمعة س���الم وعصام محمد
مطر وإبراهيم عبدهللا الشيخ وحسن رياض الزياني.
وف���ي بداية الحف���ل ،ألقى النائب األول

اإلدارة والجهازي���ن الفن���ي واإلداري

شرف النادي.

لرئي���س ن���ادي المحرق كلم���ة نقل فيها

والمس���اندة الجماهيرية المتميزة التي

بعده���ا ،تن���اوب النائ���ب األول والنائب

تحي���ات الش���يخ أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن

حظي بها الفريق.

الثان���ي وأعض���اء مجل���س اإلدارة

وق��� ّدم الش���يخ راش���د ب���ن عبدالرحم���ن

الحاضري���ن توزي���ع المكاف���آت المالي���ة

اإلدارة وتمنيات���ه للفري���ق بتحقي���ق

آل خليفة النائ���ب األول لرئيس النادي

على أعض���اء الجهازين الفني واإلداري

المزي���د م���ن اإلنج���ازات الرياضي���ة في

الش���كر والتقدير واالمتنان للمساهمين

والعبي الفريق.

الموس���م الحال���ي ،وأش���اد النائب األول

ف���ي تكري���م الفريق وهم الش���يخ أحمد

بالنتائ���ج الت���ي حققه���ا الفري���ق ف���ي

ب���ن علي ب���ن عب���دهللا آل خليفة رئيس

الموس���م الماض���ي ف���ي بطول���ة الدوري

مجل���س اإلدارة وغ���ازي عب���دهللا ناس

والمس���توى الفني الراقي الذي ظهر به

النائ���ب الثان���ي للرئي���س وإبراهي���م

الفريق مما أهل���ه للفوز بالبطولة بفارق

عب���دهللا الش���يخ عضو مجل���س اإلدارة

كبي���ر ،وذل���ك بتضاف���ر جه���ود مجل���س

والدكت���ور محم���د أحمد جمع���ان عضو

عب���دهللا آل خليف���ة رئي���س مجل���س

» »وبهذه المناسبة ،أقام إبراهيم
عبدالله الشيخ عضو مجلس اإلدارة
مأدبة عشاء على شرف أعضاء
مجلس اإلدارة والجهازين اإلداري
والفني والعبي الفريق األول لكرة
القدم.
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ناصر بن حمد :اللجنة األولمبية أساس اإلنجازات

موظف��و اللجن��ة هن��أوا س��موه واحتفل��وا بإنج��از بطول��ة العال��م للرج��ل الحدي��دي

موظفو اللجنة يهنئون سموه

سلمان بن إبراهيم مقدمً ا هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

أش���اد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب ،رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة ،رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ،بالدور المتميز الذي تقوم به اللجنة األولمبية البحرينية في االرتقاء بالحركة
الرياضية وما تبذله من جهد في دعم سائر االتحادات الوطنية ،مؤك ًدا أن الدور اإلداري الذي تلعبه اللجنة والدعم الذي تقدمه
لالتحادات وحرصها على تهيئة الظروف المثالية أمامهم كان العامل األساسي في تحقيق اإلنجازات بشتى األلعاب الرياضية

سلمان بن إبراهيم:
موظفو األولمبية
جنود مخلصون
للوطن

الرياضة البحرينية على مدار الفترة الماضية لتواصل مسيرة النجاحات والمكتسبات التي بدأها الرعيل األول من المؤسسين
وأعضاء مجالس اإلدارات والموظفين السابقين.

ل���دى س���ائر الرياضيي���ن األبط���ال وه���و

ج���اء ذل���ك ،ل���دى لق���اء س���موه بموظف���ي

والمدراء ورؤس���اء األقس���ام والموظفين

اللجنة األولمبي���ة بمقرها الكائن بضاحية

باللجنة.

الس���يف بحض���ور األمين الع���ام للمجلس

وعب���ر س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د عن

لتكتس���ب مكان���ة متميزة م���ن بين جميع

األعل���ى للش���باب والرياض���ة ،نائب رئيس

اعت���زازه الكبي���ر باإلنج���ازات اإلداري���ة

اللج���ان األولمبي���ة عل���ى مس���توى العال���م

اللجن���ة األولمبي���ة الش���يخ س���لمان ب���ن

والرياضية التي حققتها اللجنة األولمبية

وذل���ك ما كان ليتحقق لوال جهود أعضاء

إبراهيم آل خليفة ،األمين العام المساعد

والجوائ���ز الدولية المرموق���ة التي نالتها

مجل���س اإلدارة واألمان���ة العامة والجهد

للمجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة،

وقدرتها على اس���تضافة وتنظيم العديد

المخلص من موظفي اللجنة األولمبية.

األمي���ن الع���ام للجنة عبدالرحمن عس���كر،

م���ن األح���داث والمناس���بات الرياضي���ة

وأض���اف س���موه “لق���د نجح���ت اللجن���ة

وبحض���ور كاف���ة أعضاء مجل���س اإلدارة

وإش���رافها لعم���ل االتح���ادات الوطني���ة

األولمبي���ة البحريني���ة ب���كل ج���دارة

األرضي���ة الخصب���ة لكاف���ة المنتخب���ات

العنص���ر البحرين���ي ع���ن غي���ره ف���ي حبه
وإخالصه لوطنه وهو الدافع األكبر وراء
تحقي���ق االنتص���ارات واإلنج���ازات وه���و

لالتح���ادات وتذلي���ل كاف���ة الصعاب التي

م���ا نفتخر به جميع���ا ،معربًا ع���ن تمنياته

تعت���رض طريقه���م وتنفي���ذ العدي���د م���ن

بمواصل���ة العم���ل الجاد م���ن أجل تحقيق

األفكار البن���اءة واالرتقاء بكافة مكونات
واقت���دار ف���ي زرع ثقاف���ة (الذه���ب فقط)

واالجتماع���ات والمؤتم���رات الخارجي���ة

تق���وم ب���ه م���ن دور وجه���د بارز ف���ي بناء

ال تحق���ق النتائ���ج المرجوة وه���و ما يميز

الوطني���ة وتوفير الدع���م المالي واإلداري

لتمضي بخطوات ثابتة نحو التميز والنماء بفضل ما تتمتع به من قيادات وكوادر وطنية كانت لها بصمة واضحة فيما حققته

وتعزي���ز حضوره���ا بمختل���ف ال���دورات

األبط���ال الرياضي���ون ف���ي المملك���ة لم���ا

تنف���ق أمواال طائلة على رياضييها ولكنها

المزي���د ،مج���ددا ش���كره لكاف���ة أعض���اء

الحرك���ة الرياضية من العبي���ن ومدربين

وموظف���ي اللجنة األولمبية وما يقدمونه

وإداريي���ن وح���كام وطواق���م طبي���ة

من دعم للرياضيين.

وإعالمي���ة عبر برامج الصق���ل والتدريب

الش���عار الذي أطلقن���اه وعاهدنا به جاللة

» »ومن جانبه ،رفع الشيخ سلمان

واالبتعاثات الخارجية ومختلف أش���كال

المل���ك حفظ���ه هللا ورع���اه وحققناه على

بن إبراهيم آل خليفة أسمى آيات

الدعم األخرى.

أرض الواقع وجس���دته اللجن���ة األولمبية

التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ

وأضاف سموه أن مملكة البحرين موفقة

م���ن خ�ل�ال الترويج لهذا الش���عار فأصبح

ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة

بفضل عطاء أبنائها المخلصين من أبطال

أبطالن���ا ال يقبلون إال بالذهب وال يرضون

فوز سموه ببطولة العالم للرجل

وبط�ل�ات الوط���ن الذي���ن قدم���وا مالح���م

بدي�ل�ا ل���ه ويخجل���ون عندم���ا يع���ودون
بالفضة أو البرونز”.
وأك���د س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د أن
عم���ل اللجن���ة األولمبي���ة يش���كل الركي���زة
األساس���ية ل���كل اإلنج���ازات الت���ي حققها

الحديدي نيابة عن جميع أعضاء

وطنية رائعة وحققوا انتصارات متميزة

مجلس اإلدارة وموظفي ومنتسبي

الخارجي���ة ،رغ���م محدودي���ة اإلمكان���ات

بما يحققه سموه من إنجازات تمثل

رفع���ت هامة الوط���ن بمختل���ف المحافل

اللجنة ،معربًا عن فخره واعتزازه

الت���ي ال تقارن ببعض الدول األخرى التي

دافعً ا لجميع الرياضيين.

انطالق منافسات األسبوع األخير بمسابقة “النهام” اليوم

“س�����ي�����ارة” وج�����وائ�����ز م���ال���ي���ة ك���ب���ي���رة ل���خ���ت���ام م���وس���م س���م���وه ل����ل����م����وروث ال��ب��ح��ري

تغطية  -اللجنة االعالمية

وجه ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية

من المعرفة والثقافة وتطوير قدراتهم
عل����ى مس����توى الرياض����ات المرتبط����ة

البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ،باعتماد الجائزة الكبرى والجوائز المالية لمس���ابقات األس���بوع الس���ادس

بالم����وروث البح����ري ،وه����ذا بح����د ذات����ه

واألخير لموس���م ناصر بن حمد للموروث البحري ،الذي يقام تحت رعاية س���موه ،وتنظمه لجنة رياضات الموروث الشعبي،

ج����زء م����ن األه����داف الت����ي رس����مناها

والذي يسدل الستار على منافساته غدا (الجمعة).

لزي����ادة قاعدة الش����باب الذين يمتلكون

وبهذه المناسبة ،قال سمو الشيخ ناصر

وتاب����ع س����موه“ :إن توجيهن����ا باعتم����اد

بما يحقق له النجاح المنشود”.

بن حم����د آل خليفة“ :لقد وجهنا اللجنة

هذه الجوائز يأتي دعما للمشاركين من

وأض����اف س����مو الش����يخ ناصر ب����ن حمد

المنظم����ة العلي����ا لموس����منا للم����وروث

الش����باب البحريني الذين حرصوا على

آل خليف����ة أن موس����م س����موه للموروث

البح����ري ،باعتم����اد جوائ����ز األس����بوع

التفاعل والمشاركة بمنافسات الموسم

البح����ري حق����ق األه����داف والتطلع����ات

الختامي لموسم ،حيث وجهنا العتماد

من����ذ انطالقه مطل����ع س����بتمبر الماضي،

التي رسمها س����موه ،لترجمة توجيهات

الجائ����زة الكب����رى لبط����ل ش����وط النخبة

كما أن هذه الجوائز ستدفع المشاركين

عاه����ل الب��ل�اد ،ف����ي تعزي����ز الم����وروث

المملكة”.

بمس����ابقة الش����احوف وه����ي عب����ارة عن

عل����ى تقدي����م المس����تويات القوي����ة ،بما

البح����ري بالمجتم����ع ،عب����ر إيح����اء

س����يارة دفع رباعي ،كما وجهنا العتماد

يس����هم في خلق أجواء تنافسية مليئة

الرياض����ات البحرية التراثية والتعريف

جوائ����ز مالية كب����رى ألصاح����ب المراكز

بالحم����اس واإلث����ارة والندي����ة ،والت����ي

عل����ى أنه����ا ج����زء ال يتج����زأ م����ن اإلرث

األول����ى بش����وط النخبة وش����وط العامة

س����تنعكس عل����ى ظه����ور منافس����ات

الوطن����ي األصي����ل ،وارتباطه����ا الوثي����ق

بمسابقة الشاحوف ومسابقة النهام”.

األس����بوع الختام����ي في ص����ورة مميزة

لمملكتن����ا

» »وتنطلق مساء اليوم مسابقة
“النهام” بمنتزه األمير خليفة بن
سلمان ،ضمن منافسات األسبوع
السادس واألخير على كأس سمو
الشيخ ناصر بن حمد.

بالمكتس����بات

الحضاري����ة

البحريـــــن األولى عربيًّــــــا

خالد بن حمد :إنجاز عالمية المصارعة ثمرة دعم جاللة الملك

ثقاف����ة ه����ذا الم����وروث ،والذي يس����اهم
في تناقله جيال بعد جيل والذي يصب
ف����ي مصلح����ة تعزي����ز المحافظ����ة عل����ى
ه����ذا الج����زء التراث����ي الهام ف����ي تاريخ

الغالية.

للرياض����ات البحري����ة المختلف����ة عل����ى

وقال س����موه“ :إن الموس����م س����اهم في

التفاع����ل والمش����اركة بالمنافس����ات،

تش����جيع الش����باب المح����ب والمم����ارس

وال����ذي كان فرص����ة الكتس����ابهم مزي����دا

ناصر بن حمد يلتقي “تاونسند”
تغطية  -المكتب اإلعالمي

ح���رص ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،على االلتقاء مع المتسابق البريطاني في بطوالت الرجل الحديدي جو تاونسند،

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

وذلك خالل افتتاح المهرجان الشبابي العالمي األول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يقام في المملكة.

رف����ع النائ����ب األول رئي����س المجل����س

بطول����ة العالم ،يأت����ي ثم����رة لرعاية ودعم

األعلى للش����باب الرئيس الفخري لالتحاد

لعاه����ل الب��ل�اد للرياضة البحريني����ة ،التي

البحرين����ي لفنون القتال المختلطة س����مو

انعكس����ت عل����ى تطوره����ا وارتقاءه����ا في

خليفة عن تقديره للمتس���ابق البريطاني

الش����يخ خالد ب����ن حمد آل خليفة ،أس����مى

العه����د الزاه����ر لجاللت����ه أي����ده هللا ،حي����ث

آي����ات التهان����ي والتبري����كات لمق����ام عاهل

توّ ج����ت البحري����ن بنتائج متمي����زة تضاف

جو تاونسند ،مشيرً ا سموه إلى أنه أروع

البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد

لس����جلها الرياض����ي الحاف����ل باإلنج����ازات،
حي����ث ع� ّ
���زز ذل����ك م����ن المكان����ة المرموقة

صاحب الس����مو الملكي األمي����ر خليفة بن

الت����ي تحتله����ا المملك����ة عل����ى خارط����ة

س����لمان آل خليف����ة وإلى ول����ي العهد نائب

الرياضة الدولية.

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

وأض����اف س����مو الش����يخ خالد ب����ن حمد آل
ً
حركا
خليف����ة أن القطاع الرياضي يش����هد

بن عيسى آل خليفة ،وإلى رئيس الوزراء

ال����وزراء صاح����ب الس����مو الملك����ي األمي����ر
س����لمان بن حمد آل خليفة ،وممثل جاللة

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

حالي����ا بالعاصم����ة
للمصارع����ة ،والمقام����ة
ًّ

الملك لألعمال الخيرية وش����ؤون الشباب
رئي����س اللجنة األولمبية البحرينية س����مو
الش����يخ ناصر بن حمد آل خليفة ،بمناسبة
تحقي����ق المصارع����ة البحريني����ة المرك����ز
عالميا
عربيا والمركز الخامس عشر
األول
ًّ
ًّ
بفئ����ة المصارع����ة الحرة ف����ي بطولة العالم

الهنغارية بودابس����ت ،بعد إح����راز مصارع
المنتخب الوطني آدم باتيروف الميدالية
الفضية بوزن  70كيلوجرامً ا.
وأكد سموه أن هذا اإلنجاز غير المسبوق
ال����ذي حققت����ه المصارع����ة البحريني����ة في

ممي���� ًزا بفضل المس����اعي والجهود الكبيرة

التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ،عبر الخطط والبرامج التطويرية
والتحفيزي����ة الت����ي يطلقه����ا س����موه،
الت����ي م����ن ش����أنها أن تس����هم بمزي����د م����ن
التق����دم والنجاح����ات ،الذي يأت����ي ترجمة
لتوجيه����ات العاهل للنه����وض بهذا القطاع
الحيوي.

وأعرب س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل

األمثلة في تحقيق الطموح الس���يما أنه
فقد ساقيه في حرب أفغانستان ،مؤك ً
دا
س���موه أن تاونس���ند لم يفقد األمل على
رغم فقدانه ساقيه وشارك في بطوالت
الرج���ل الحدي���دي واس���تطاع أن يحقق
طموحه ليكون خير مثال للجميع.
وأش���اد س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د
بالفقرة التي خصصتها اللجنة المنظمة
للمهرج���ان الش���بابي وفت���ح المج���ال

ناصر بن حمد يلتقي بالمتسابق البريطاني تاونسند

للبريطان���ي ج���و تاونس���ند للحديث عن
قصت���ه ويك���ون أحد الملهمي���ن المهمين

البط���والت الخاص���ة بالرج���ل الحديدي

ف���ي ه���ذا المهرج���ان العالم���ي ،مش���يرً ا

ويك���ون أح���د الملهمين للمش���اركين في

س���موه إل���ى أن���ه التق���ى بالمتس���ابق

ظ���ل فقدانه س���اقيه ويش���ارك بس���اقين

البريطاني جو تاونس���ند في العديد من

اصطناعيتين.

» »من جانبه ،أعرب المتسابق

البريطاني جو تاونسند عن بالغ

سعادته بلقاء سمو الشيخ ناصر بن

حمد آل خليفة.

رئي�س الفريق :را�شد الغائب.
ال�صحافيون� :سعيد حممد ،ليلى
مال اهلل� ،سيد علي املحافظة،
مروة خمي�س ،ح�سن عدوان،
وحممد املطوع.
امل�صورون :ر�سول احلجريي ،خليل
�إبراهيم� ،إ�سماعيل ال�سقاي� ،أمين
يعقوب.
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البلدية فاطمة
القطري فاجأت
النائب جالل
المحفوظ بقرار
الترشح النيابي

الخميس

تقدم المترشح النيابي لعاشرة الجنوبية خالد الدوسري باعتراض
أمام لجنة الجنوبية ضد منافسه الوحيد بالدائرة .وقال :إنه ال يقطن
في الدائرة .وأضاف :نما لعلمي أنه غير حاصل على شهادة الثانوية،
وعنوانه وعناوين أسرته في منطقة أخرى واستخدم عنوانا صوريا.
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طعون ومشاهدات

المترشحة مريم مدن تطعن ضد منافس

ال تحاتي يالشوملي ...اسمك موجود

مضايقات الجنوبية تالحق القبيسي في الشمالية

قضية جنائية تطيح باعتراض مترشح

آل زينل ..يوسف وياسين ..مقبوالن

الوداعي يوثق ترشحه بطريقة صديقة للبيئة

مبروك قبول ترشحك يالدوسري

يوسف البوري ومدير حملته االعالمية الزميل أحمد ابراهيم

النفيعي :أحدهم يستهدفني ونشر صورتي مرفقة
بشعارات مخالفة للدعاية االنتخابية

عبدالله السهلي يراجع لجنة المحرق لتغيير صورته

“يتبارك طبعً ا” ...المترشح سلمان السلمان مع والده يوسف

محمد ناجي يراجع أسمه في كشوف المرشحين

أحمد العباسي يقترح على وضع وكالء مساوي لعدد المراكز العامة

محمد خيامي يطعن ضد النائب عيسى الكوهجي بسبب
عدم تواجد مسكنه بالدائرة

عبدالله بن رجب يزور لجنة العاصمة

قبول شكلي لطعن المترشح جعفر ضيف

النائب محمد األحمد ومناقشة موضوع
طعن منافسه محمد الزياني

المترشح محمد الزياني يطعن ضد منافسه األبرز بثانية الجنوبية

ترى إلى اآلن الكميات موجودة إذا أحد “له خاطر”!

طعنت مترشحة ثانية العاصمة ابتسام هجرس
ضد  5من منافسيها بالدائرة

إبالغ الفنان ابراهيم بحر سبب إسقاط اسمه من قائمة
المترشحين المقبولين ألنه كان عضوا قديما بجمعية “وعد”
المنحلة .وقال :نسيت أنني عضو ببداية تكوين الجمعية.

أحد المواطنين يشاهد القوائم األولية ..أشك إنه “مفتاح انتخابي”!

المترشح علي اسحاقي يطعن ضد منافس بعاشرة العاصمة

رسالة لمرشح مرفوض تبين أن سبب رفضه عضويته
بجمعية “وعد” المنحلة

لحظة جميلة للمترشح محمد عيسى سالمين مع ابنه سعود
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من أسباب رفض ترشح علي شمطوط إنه كان عضوا
بلجنة بجمعية سياسية منحلة قضائيا

علي شمطوط حامال مبررات رفض ترشيحه

ضعوا عشبا طبيعيا بالبديع

استشارات طبية بمجلس زينل

2018

عاد اسم وصورة
النائب أسامة
الخاجة بكشف
المترشحين بعد
مغادرة منافسته
زينب عبداألمير..
وقالت اللجنة إن
سقوطه بسبب
خلل فني

الخميس

مترشح نيابي
مترشح بلدي
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اس���تضاف مترشح تاسعة الشمالية المحامي يوسف زينل
يوما صحيا ألبناء دائرته.

الجمعيات لم تنفع البرلمان

وش���ملت الفعالية محاضرة قدمتها استشارية طب العائلة
حن���ان حميدان ع���ن “م���رض الس���كري ومضاعفاته وطرق
عالجه والتغذية المناس���بة” .وجرى ف���ي الفعالية بالتعاون
م���ع مستش���فى األم���ل ،ومرك���ز يون���ي كي���ر الطب���ي وط���ب
األس���نان تنظيم فحص طبي مجاني ش���مل السكر وضغط
الدم والطول والوزن وتقديم النصائح.
وحضر الفعالية خليط من الجنسين من أبناء الدائرة.
وق���ال زين���ل إن األم���راض المزمنة تمثل آف���ة العصر ،ومن
الواجب تكثيف التوعية المجتمعية للحد من انتشارها.

استطالع “دراسات” مباشر وإلكتروني

طال���ب عض���و المجل���س بل���دي الش���مالية والمترش���ح

عب���دهللا ب���ن أحم���د آل خليف���ة ،انط�ل�اق عملية اس���تطالع
رأي المواطني���ن عن االنتخابات النيابي���ة والبلدية المقبلة،

النياب���ي عن “ثالثة الش���مالية” عبدهللا الدوس���ري وزير

والت���ي يقوم به���ا المركز ،به���دف قي���اس رأي الناخبين عن

ش���ؤون الشباب والرياضة هشام الجودر بوضع عشب

مشاركتهم في العملية االنتخابية ،واألسباب التي تقودهم

طبيعي بدل العش���ب الصناعي ،في ملعب نادي البديع
وذل���ك لم���ا يس���ببه العش���ب الصناع���ي م���ن مش���كالت
وإجراء المباريات فيه.
قب���ل الفئ���ات العمرية بالن���ادي ،حيث س���بق أن وعدت

وأش���ار إلى أنه يضع نصب عينيه قضية العاطلين عن
العمل خصوصا الجامعيين منهم الذي قضوا س���نوات
طويل���ة ينتظ���رون فرصته���م ف���ي التوظ���ف ليخدموا

وأوض���ح :س���يتم جم���ع البيان���ات م���ن خ�ل�ال المقاب�ل�ات

البحري���ن بكل أطيافه وعدم االنس���ياق وراء تحالفات

المشاركة باالستطالع عبر الرابط:

الجمعي���ات السياس���ية الت���ي لم تنفع المجلس بش���يء
ً
سلبا على أداء العمل النيابي ،مما أسقط الثقة
وأثرت

https://derasat.limequery.com/219348?lang=ar

الوزارة بزراعته لالستفادة منه.

الخامسة في المحافظة الشمالية.

إل���ى التصويت ،والتع���رف على آرائهم ف���ي أداء المجالس

المباش���رة م���ع المواطنين ف���ي أماكن التجمع���ات العامة أو

وطالب بزراعة ملعب النادي الس���ابق الس���تخدامه من

لالنتخاب���ات النيابي���ة كمرش���ح مس���تقل ع���ن الدائ���رة

وطنهم.

النيابية والبلدية السابقة.

كثي���ره وإصابات لالعبين ولعدم صالحيته للعب عليه

تزكية  1500للعليوي عدا 5

أعل���ن رئي���س مجل���س أمن���اء مرك���ز (دراس���ات) الش���يخ

ً
رس���ميا ترش���حه
أعل���ن جميل حس���ن صال���ح الرويعي

 12341ناخبا بدائرة عبدالرحمن

أعل���ن محم���د العلي���وي ترش���حه للمقع���د النياب���ي بثالث���ة
المحرق.
وق���ال :أنا موجود على الس���احة المحلي���ة منذ زمن طويل

وأوضح أن ترشحه مستقالً يأتي بغرض تمثيل شعب

بين النائب والناخب.

اعتمدت لجنة الشمالية ترشيح عبدالرحمن عبدهللا راشد
مترشحا بلديا مقبوال عن الدائرة  11بالمحافظة الشمالية.
وتش���مل الدائ���رة المناطق والمجمع���ات اآلتي���ة :دار كليب

حي���ث دأب عل���ى خدمة الوطن والمواطني���ن ودون مقابل

( )1046ومدينة حمد (.)1211-1213-1215-1216

أو مناصب.

وتبل���غ كتل���ة التصوي���ت قراب���ة  12341ناخب���ا حس���ب

وأكد العليوي أن استشارته أبناء الدائرة عن طريق رسائل

إحصاءات اقتراع .2014

مكتوب���ة وصوتية موثقة ومثبتة أرس���لت ألكثر من 1500
شخصية بحرينية.
وأض���اف :م���ن ضمن عدد  1500ش���خص الذين تم إرس���ال
الرس���ائل له���م ع���ارض فقط  5أش���خاص دخول���ي المعترك
االنتخابي وأنا أحترم رأيهم.

التصدي للتدخل اإليراني والقطري باالنتخابات

ي���س���ت���خ���دم���ون ال����م����ال ل��ت��ح��ق��ي��ق أغ���راض���ه���م

بن عربي تترشح عن دائرة عراد البلدية

الحد من اختناقات المرور ...ومش��اريع للش��باب والمسنين

المنامة  -النيابة العامة

محرر الشؤون المحلية

ق���ال مدي���ر عام اإلدارة العامة لمكافحة الفس���اد واألمن االقتص���ادي واإللكتروني أنه في إطار الش���راكة الوطنية لحماية العملية
االنتخابية من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال ألغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية.
العريق����ة ُتح� ِّ
���رم اس����تخدام الم����ال

وأوض����ح أن ه����ذه الدع����وة تأت����ي في

بح����ق العرب����ي ف����ي اختيار م����ن يمثله

ظ����ل تقارير مكثفة ومتتالية ،تتناقلها

بالمجالس النيابية.

السياس����ي وش����راء الذم����م باعتب����ار

وس����ائل اإلع��ل�ام ع����ن ممارس����ات

وأكد أن القوانين المنظمة لالنتخابات

ذل����ك تالعب����ا بمش����اعر واس����تحقاقات

تخريبية للنظامين القطري واإليراني

ب����دول العال����م وف����ي الديمقراطي����ات

المواطنين.

للتأثي����ر في نتائ����ج االنتخاب����ات بعدد
من الدول وم����ن بينها انتخابات لبنان
والع����راق لتخرج نتائجه����ا وفق أهواء
م����ن يس����تخدمون الم����ال لتحقي����ق
أغراضه����م ،ضاربي����ن ع����رض الحائ����ط

تواصل
» »يمكن للمواطنين التواصل على الخط الساخن  992والبريد اإللكتروني
 interior.gov.bh@992مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات.

أعلنت حنان بن عربي الترشح في االنتخابات

الحق���ا ف���ي الخط���ة االنتخابية على المس���توى

البلدي���ة المقبل���ة ع���ن الدائ���رة الس���ابعة ف���ي

المحل���ي ،مؤك���دة اهتمامه���ا بتلبي���ة حاج���ات

محافظ���ة المح���رق (ع���راد) .وقال���ت :الداف���ع

س���اكني الدائ���رة .وأك���دت بن عربي أن س���عيها

األس���اس للترش���ح العم���ل الج���اد والفعلي على

لن يكون س���ابقا على عهده ،فهي دائما تس���عى

البن���ى التحتي���ة للش���وارع ،وتطوي���ر الخط���ط

لتلبية احتياجات المواطنين من خالل خبرتها

للح���د م���ن أزم���ة الطرق���ات الخانق���ة ،والعم���ل

ف���ي العم���ل التطوع���ي عل���ى م���دار  22عام���ا

على مش���كالت تصري���ف المياه الت���ي تواجهها

واألعمال الخيرية من خالل انتس���ابها لجمعية

المناط���ق ضمن الدائ���رة االنتخابي���ة ،باإلضافة

الن���ور للب���ر الخيرية منذ ما يقارب  10س���نوات

ال���ى اس���تحداث بع���ض المش���اريع البلدي���ة

عض���وا ف���ي مجل���س اإلدارة ورئيس���ة لجن���ة

الجديدة الخاصة بالش���باب والمس���نين وبعض

اإلع�ل�ام والعالق���ات العام���ة للجمعي���ة ،حي���ث

المش���اريع البلدية الجديدة التي سيتم طرحها

دأب���ت خالله���ا عل���ى تس���خير جهوده���ا للعم���ل

سفينة البحرين ستصل لبر االستقرار المالي
الحايكي :دعم سمو رئيس الوزراء مستمر لتطوير األداء الحكومي
محرر الشؤون المحلية
قالت النائب رؤى الحايكي إن األمر الملكي الس���امي الصادر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل
خليفة ،بتكليف ولي العهد األمين والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد
آل خليفة بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وترؤس مجلس الخدمة المدنية من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في
أداء العمل الحكومي ،وأن يفتح األبواب على مصراعيها نحو مس���تويات عالية من اإلنتاجية والتنمية التي تحتاجها
البالد.
وبينت أن تولي سمو ولي العهد للمهمة

 2030والت���ي يقوده���ا س���موه تح���ت

وعبرت الحايكي عن ثقتها بأن سفينة

يع���د انعطاف���ة مهم���ة باتج���اه تحقيق

ظ���ل قي���ادة جالل���ة الملك ومش���روعه

البحري���ن ف���ي ظ���ل القيادة الرش���يدة،

أداء عالي المستوى ،والتأسيس لعتبة

اإلصالحي الممتد ،وبدعم مستمر من

وم���ن

التطويري���ة

جدي���دة باتجاه تحقيق رؤية البحرين

قبل سمو رئيس الوزراء.

المتتابع���ة ،س���تتمكن م���ن الوص���ول

خ�ل�ال

ال���رؤى

إل���ى ب���ر االس���تقرار المال���ي ،وتتح���ول
المؤسس���ات

واألجه���زة

الوطني���ة

المختلف���ة لمراكز إنتاجية بمس���تويات
عالية.
وأك���دت الحايكي أنه���ا بصفتها عضوا
ف���ي الس���لطة التش���ريعية لطالما كانت
داعم���ة ل���كل المش���اريع التطويري���ة،
وس���تبقى تواص���ل عل���ى المس���ار ذاته
بتقدي���م المقترح���ات والعم���ل عل���ى
توظيفها في التشريعات والقوانين.

رؤى الحايكي

حنان بن عربي

الخي���ري بجميع أش���كاله وفي جميع المواس���م
ومتابعة احتياجات المواطنين.
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“دوز كافيه” تفتتح فرعا بـ “األفنيوز”
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ب���ش���ارة :ال��ت��وس��ع ف���ي ال��ب��ح��ري��ن م���ن أول��وي��ات��ن��ا

وس���ط أجواء احتفالية مبهجة افتتحت “دوز كافيه  -البحرين” مس���اء أمس األول فرعها الجديد في مجمع األفنيوز ،بحضور الرئيس التنفيذي لش���ركة مباني وليد
الش���ريعان والرئيس التنفيذي لمراس���ي البحرين ماهر الش���اعر ،كما حضر مالك سلس���لة دوز كافيه بالمملكة العربية الس���عودية عبدهللا الفريج ،وكان في اس���تقبالهم
المالك البحريني بشارة عبده بشارة ،والشريك اإلعالمي والتسويقي ممثل الجانب الكويتي جاسم العبوة ،وحشد كبير من كبار الشخصيات في المجتمع البحريني.
وبه���ذه المناس���بة ،ص���رح بش���ارة قائال

نموذج���ا فري���دا م���ن نوع���ه ،إذ يتمي���ز

أع���دادا كبي���رة م���ن الزبائ���ن وتخاطب

نش���هد تأكي���د نجاحنا واس���تمرار تزايد

“س���عداء بم���ا نقدم���ه الي���وم م���ن إنجاز

بنوعي���ة القه���وة التي تحض���ر خصيصا

مختل���ف األعم���ار ،ووجدن���ا الي���وم في

ف���روع دوز كافيه لتصل مع نهاية العام

كبي���ر ،فالي���وم يم���ر ع���ام عل���ى افتتاح

في إيطاليا بخليط من  4دول (أثيوبيا،

مجم���ع األفني���وز ه���و خي���ر دلي���ل على

إل���ى  34فرعا في دول الخليج ،وأثبتنا

فرعن���ا األول بجرافيت���ي ،وال���ذي حقق

البرازي���ل ،كوس���تاريكا ،وغواتيم���اال).

ترحي���ب كل الش���ركات والمجمع���ات

أنفس���نا بين األسماء الشهيرة في عالم

نجاح���ا كبي���را؛ لذل���ك رصدن���ا لتوس���عة

وتحمل في النهاية اس���م (دوز) ،كما تم

بفكرة دوز كافيه”.

المطاع���م والكافيه���ات وس���وف ننطلق

سلس���لة فروع دوز كافيه نصف مليون

تصميم المحل ومس���احته؛ لتس���توعب

وعق���ب جاس���م العب���وة قائ�ل�ا “الي���وم

إلى العالمية قريبا جدا”.

دين���ار ،وذل���ك لنص���ل إل���ى  6ف���روع مع
نهاي���ة العام  ،2018ونحن نعتبر تجربة
دوز كافي���ة رس���الة إل���ى كل الش���باب
بالبحري���ن؛ لتش���جيعهم عل���ى إنش���اء
مش���روعه الخاص ،حيث توفر القيادة
الرش���يدة والمحافظ���ات المعنية باألمر
كل الدعم وتس���هيل كاف���ة اإلجراءات،
وه���ذا م���ا وجدن���اه نح���ن خ�ل�ال فت���رة
إنشاء مشروع دوز كافيه”.
وأض���اف بش���ارة “يعتب���ر دوز البحري���ن

تنشيط الحركة التجارية
» »“دوز كافيه” افتتحت الفرع األول لها في التوقيت العام الماضي نفسه وتخطط لفتح عدد من الفروع األخرى
بالبحرين؛ ليصل عددها إلى  6فروع مع نهاية العام.

» »أثنى الشريعان على وجود “دوز كافيه” في مجمع األفنيوز ،مؤكدا أن هذا سيضيف للمجمع زوار من مختلف
األعمار ،مشيا في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص في مملكة البحرين والحرص الدائم على
إضافة الخيارات الجديدة والمرافق التجارية والسياحية المتنوعة التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية وجذب
السياح والزوار إلى مملكة البحرين.

“باس” تشارك في “إكسبو الضيافة”

“إبراهيم خليل كانو” :توعية بسرطان الثدي

ش���اركت خدمات مطار البحرين (باس) في معرض إكس���بو البحرين للضيافة والمطاعم  ،2018الذي أقيم برعاية س���مو الش���يخ

قام���ت ش���ركة إبراهي���م خليل كانو ،الش���ركة الرائدة ف���ي قطاعات عدة بدعم مب���ادرة مركز لندن لجراحة الث���دي ،من خالل توفير

عيسى بن علي آل خليفة .وجاءت مشاركة (باس) من خالل إدارة التموين التي تفتخر بإعداد أكثر من  6.5مليون وجبة سنويا.

يعتب���ر س���رطان الثدي من أكث���ر األمراض

تتواف���ق خدم���ات التموين ف���ي (باس)

انتش���ارا عن���د النس���اء حول العال���م ،حيث

بشكل تام مع المعايير الدولية للصحة

يبل���غ ع���دد الح���االت الت���ي تش���خص بهذا

والس�ل�امة ( ،)HACCPحيث تم إعداد

الم���رض نح���و  1.4ملي���ون حال���ة س���نويا.

وجب���ات الطي���ران الطازج���ة ألكث���ر من

وفي مملك���ة البحرين س���جل هذا المرض

 31ش���ركة طي���ران محلي���ة وإقليمي���ة

أعلى نسبة انتشار في نطاق دول الخليج

ولرح�ل�ات الطي���ران الخاص���ة ،إضاف���ة

والمرتبة السادسة عالميا.

إلى  4منصات لبيع األطعمة الصناعية.

وته���دف المب���ادرة إل���ى نش���ر الوع���ي بهذا

ولضم���ان أعل���ى معايي���ر الصح���ة

الم���رض وتش���جيع النس���اء عل���ى إج���راء

والس�ل�امة تق���وم مختب���رات الصح���ة
العام���ة

ف���ي

(ب���اس)

فحص مجاني لكادرها النسائي ولعدد من السيدات من خارج نطاق العمل.

الفحص المبكر بش���كل دوري ،حيث يعتبر

باختب���ارات

الفح���ص المبك���ر م���ن أه���م العوام���ل التي

ميكروبيولوجي���ة منهجي���ة لجمي���ع

تس���اهم في الشفاء التام من هذا المرض.

مراف���ق التموين والمع���دات والوجبات

وق���د تكفل���ت ش���ركة إبراهيم خلي���ل كانو

المعدة.
وخ�ل�ال المش���اركة ت���م اس���تعراض

ويهدف معرض إكسبو البحرين 2018

الفري���دة للثقاف���ة الخليجي���ة وإب���راز

نم���اذج من الوجب���ات التي تقوم (باس)

ليك���ون أكب���ر تجم���ع ل���رواد الصناع���ة

الم���وروث الحضاري لها ،حيث انقس���م

بإعداده���ا ،حي���ث الق���ت المش���اركة

وأصحاب المطاعم والمتخصصين في

معرض إكسبو البحرين  2018للضيافة

أص���داء إيجابي���ة م���ن جان���ب زوار
ً

مجال الضيافة وم���وردي الصناعة في

والمطاعم إلى خمس���ة أنش���طة رئيسة

المعرض والمشاركين.

المملك���ة .كما يعم���ل على إب���راز المزايا

للجمهور.

بإج���راء ه���ذا الفح���ص لموظفاته���ا ولعدد

شركة إبراهيم خليل كانو تدعم حملة شهر اكتوبر للتوعوية بالكشف المبكر

المب���ادرة ،قائل���ة“ :إن االهتم���ام بصح���ة

المبك���ر يس���اهم بإنق���اذ حي���اة المرض���ى.

مماثل من سيدات المجتمع.

الموظفي���ن من أه���م أولوياتنا في ش���ركة

وانطالق���ا من إيماننا العميق بأهمية حياة

م���ن جانبه���ا ،تحدث���ت مدي���رة التس���ويق

إبراهي���م خلي���ل كان���و ،ونح���ن فخ���ورون

كل ف���رد ف���ي المجتمع ،نحرص باس���تمرار

واالتص���االت ف���ي ش���ركة إبراهي���م خلي���ل

بالمس���اهمة في ه���ذه المب���ادرة التي تعزز

عل���ى القيام بكل ما بوس���عنا للحفاظ على

كانو ،وس���نى محمد كان���و ،عن أهمية هذه

مفاهي���م العط���اء المجتمع���ي .فالفح���ص

صحة موظفينا وأفراد المجتمع عموما”.

“الراشد” تفتتح “الواحة مول الجفير” رسم ًّيا

ال��م��ج��م��وع��ة اح��ت��ف��ل��ت ب���ال���ذك���رى  45ع��ل��ى ت��أس��ي��س��ه��ا ف���ي ال��ب��ح��ري��ن
تج���ارة التجزئ���ة كأح���د أق���وى القطاع���ات

المنامة  -مجموعة الراشد

الداعم���ة للنم���و االقتص���ادي ف���ي البحري���ن،

أعلنت “مجموعة الراش���د” البحرينية الرائدة في قطاع الضيافة والتجزئة وإحدى ش���ركات “مجموعة الندمارك” في المملكة،

نعم���ل ف���ي إط���ار التزامن���ا الراس���خ بدف���ع

رسميا تزام ًنا مع احتفالها بالذكرى السنوية  45لتأسيسها.
عن افتتاح “الواحة مول الجفير”
ًّ
ويع���ود تاري���خ العالقة الوطي���دة التي تجمع

تركيز أساسي بالنسبة لها على مدار السنين.

س���لمان آل خليف���ة؛ ورئي���س مجل���س اإلدارة

بي���ن المجموعتي���ن إل���ى ع���ام  ،1973عندم���ا

ويأت���ي “الواحة مول الجفير” بمثابة اإلضافة

والرئي���س التنفي���ذي لمجموع���ة “الندم���ارك”

قرّر ميكي جاغيتاني؛ وهو مؤس���س ورئيس

األح���دث إل���ى مش���هد تج���ارة التجزئ���ة ف���ي

رين���وكا جاغتياني ،،إل���ى جانب عدد من كبار

مجلس إدارة “مجموعة الندمارك”؛ والش���يخ

البحري���ن .وتزامنًا م���ع احتف���االت “مجموعة

المسؤولين في “مجموعة الراشد”.

راش���د آل خليف���ة؛ وه���و مؤس���س “مجموع���ة

الراش���د” بالذكرى السنوية  45لتأسيسها ،قام

وقال���ت رئي���س مجل���س اإلدارة والرئي���س

الراش���د” ،الل���ذان تربطهم���ا صداق���ة متمي���زة

وكي���ل وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة

التنفي���ذي لمجموع���ة “الندم���ارك” ،رين���وكا

منذ أيام الدراس���ة ،إبرام شراكة تعاونية في

لشئون التجارة ،نادر المؤيد بتدشين “الواحة

جاغتياني “إنه لمن دواعي فخري وس���روري

رس���ميا بحضور رئيس مجلس
م���ول الجفير”
ًّ

أن أتواجد هنا اليوم بمناسبة افتتاح ’الواحة

مجال األعمال الفتتاح أول متجر “مذركير”.

م���ول الجفير‘ (ثالث مراكزنا في البحرين إلى

وفي حين تزاول “مجموعة الراش���د” نشاطها

إدارة “مجموع���ة الراش���د” الش���يخ حس���ن بن

ف���ي قطاع���ات مختلف���ة م���ن األعم���ال ،إال أن

راش���د آل خليفة،؛ وعضو مجلس إدارة غرفة

جان���ب ’الواح���ة م���ول‘ في منطقت���ي الرفاعة

المجتمع البحرين���ي لطالما كان بمثابة محور

تج���ارة وصناعة البحرين الش���يخة هند بنت

الشرقية والمحرّق) احتفاءً بالذكرى السنوية

عجل���ة هذا القطاع الحيوي عبر اس���تثماراتنا
المتواصل���ة ف���ي الس���وق .وع�ل�اوة على دعم
قطاع���ي التجزئ���ة والس���ياحة ف���ي المملك���ة،
سيس���هم المول الجديد ف���ي توفير مزيد من
ف���رص العم���ل وتج���ارب التس���وق والترفي���ه
االستثنائية لزوارنا”.
» »يعد “الواحة مول” ثالث أكبر مركز
 45لحضورنا في البحرين التي انطلقت منها

ّ
ش���كل فري���ق عملن���ا
وأس���رته ككل .ولطالم���ا

رحلتنا في قطاع التجزئة”.

وعالماتن���ا التجاري���ة ركي���زة أساس���ية له���ذه

م���ن جهته ،قال الش���يخ حس���ن بن راش���د آل

القص���ة المكلل���ة بالنج���اح التي بدأه���ا والدي

خليف���ة“ :نفخ���ر بعالق���ة الصداقة والش���راكة
الوثيق���ة التي تجمعن���ا مع ميك���ي جاغتياني

وميك���ي ،وترعاه���ا حت���ى الي���وم األجي���ال
ً
وانطالق���ا من أهمية
المتعاقبة من أس���رتينا.

للتسوق في البحرين ،وبمناسبة

االفتتاح الرسمي ،سيحظى المتسوقون
بفرصة االستفادة من العروض الكبرى

التي تضم فرصة الفوز بكيلوغرام من
الذهب ،ومشتريات البقالة المجانية،

والديكورات المنزلية واألزياء.

tariq_albahhar
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فتح باب التسجيل والترشح لـ”جائزة الصحافة العربية”
أعلن ن��ادي دب��ي للصحافة ،ممثل األم��ان��ة العامة لجائزة الصحافة ،عن فتح ب��اب التسجيل
ً
اعتبارا من اليوم ،وحددت
والترشح لـ”جائزة الصحافة العربية” في دورتها الثامنة عشرة،
موعد  31من شهر ديسمبر المقبل كموعد نهائي الستالم طلبات الترشيح ضمن  13فئة تغطي
ّ
الترشح للجائزة إلى المبادرة بتقديم
مختلف مجاالت اإلبداع الصحافي ،داعية الراغبين في
ً
الكترونيا عبر موقع الجائزة .www.arabjournalismaward.ae
أعمالهم

وبهذه المناسبة دعت مديرة نادي دبي للصحافة

نظام إلكتروني

وجائزة الصحافة العربية ميثاء بوحميد ،جميع

وعن أهم مزايا الدعم الجديدة التي ستوفرها

المؤسسات الصحافية والصحافيين العرب
ل��زي��ارة الموقع اإللكتروني للجائزة واالط�لاع
على ال��ت��ط��ورات والمستجدات األخ��ي��رة التي
اس��ت��ح��دث��ت��ه��ا ال��ج��ائ��زة خ�ل�ال ال��ع��ام ال��م��اض��ي،

ّ
الترشح
بما فيها ق��واع��د المشاركة وش���روط
والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
وأض��اف��ت بوحميد ،إن األم��ان��ة العامة لجائزة

» »روَّ جت النجمة الهندية فاطمة سانا شيخ ،فيلمها (عصابة
هندوستان) ،بنشر البوستر الدعائي الرسمي للفيلم عبر حسابها
الرسمي بـ”إنستغرام” ،ويشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما
الهندية .والفيلم تدور أحداثه في إطار من األكشن والمغامرات حول
عصابة من القراصنة ،والذين يتحدون ألجل إيقاف شر يدمر العالم،
وشبَّه البعض الفيلم بسلسلة أفالم “قراصنة الكاريبي”.

الصحافة العربية ممثلة بنادي دبي للصحافة
ً
دائما للحفاظ على ري��ادة الجائزة في
تسعى
قيادة التميز الصحافي في العالم العربي من
خالل توفير مختلف أنواع الدعم للصحافيين
والمؤسسات الصحافية ،والمساهمة بفعالية
في ترسيخ روح اإلب��داع وال��ري��ادة بما يسمح
بتطوير محتوى صحافي يتماشى مع سرعة
التطورات التي يشهدها عالمنا العربي.

ال�����ج�����ائ�����زة ل����ل����وس����ط ال���ص���ح���اف���ي
والعاملين فيه ،قالت مديرة
ن����ادي دب���ي ل��ل��ص��ح��اف��ة إن
ال��ج��ائ��زة ستستقبل هذا
ال��ع��ام ال��ت��رش��ي��ح��ات عبر
ن����ظ����ام إل����ك����ت����رون����ي ت��م
ً
م��ؤخ��را على
اس��ت��ح��داث��ه
م���وق���ع ال���ج���ائ���زة ال��رس��م��ي
حيث يوفر النظام المستحدث
ت��ط��ورات ج��دي��دة ف��ي عملية التقديم لكافة
ف���ئ���ات ال���ج���ائ���زة ،ب��م��ا ف��ي��ه ع��م��ل��ي��ات ال��ف��رز
والتحكيم والحجب ،مؤكدة أن اإلج��راءات
ال��ج��دي��دة ستكون نقلة ج��دي��دة ف��ي مفهوم
التقدم للجائزة وتحكيم األعمال المرشحة،
الفتة في السياق ذاته إلى أن األمانة العامة

ل��ل��ج��ائ��زة س��ت��ع��ل��ن الح���ق ً
���ا جميع
ال��ت��ف��اص��ي��ل المعنية ب��ه��ذا ال��ن��ظ��ام
وكيفية استخدامه من قبل اللجان
الداخلية لعمل الجائزة.
» »وللراغبين في الترشح لجائزة الصحافة
العربية ،التقدم باألعمال الصحافية

العالم ،وذلك في خطوة عملية تهدف إلى

مشاركة جميع الصحفيين والمؤسسات
الصحافية أو من يختارونه في تعزيز

دور الصحافة العربية في مختلف نواحي

الحياة ،خاصةً مع ازدياد أهمية المحتوى

الصحفي مع التقدم التكنولوجي والتقني.
الجدير بالذكر أن الزميل الصحافي

عبر الموقع اإللكتروني للجائزةwww. :

سيد علي المحافظة قد فاز العام

نادي دبي للصحافة كافة عناصر الدعم

فئة “الصحافة االستقصائية” عن ملف

 ،arabjournalismaward.aeوسيوفر

ترشح الصحافيين العرب
لتسهيل عملية ّ

المتواجدين في مناطق متفرقة من

المضي بجائزة الصحافة العربية عن

التوحش العمراني يضع البحرين على

أعتاب كارثة بيئية”.

بنت التاجر تقع في حب وغرام السقاي الفقير
“ ن�����وح ال���ع���ي���ن” ت��ع��ي��د أن������ور أح���م���د وع���ب���دال���رح���ي���م إل�����ى ال��م��س��رح
أسامة الماجد
بدأ مس���رح أوال بروفات المس���رحية التراثية “نوح العين“ من تأليف الفنان جمال الصقر ،وإخراج وس���ينوغرافيا الفنان أنور أحمد ،وتمثيل كل من الفنان القدير أحمد
مب���ارك ،والفنان���ة من���ى في���روز ،والفنان عبدهللا وليد ،والفنان حمد عتيق ،والفنان يعقوب القوز ،والفنان ياس���ين قازاني ،والفنان حس���ن عبدالرحيم ،والموس���يقى للفنان
يعقوب يوس���ف ،وزكريا الش���يخ ،ومن المؤمل أن تعرض المس���رحية بتاريخ  8نوفمبر المقبل على صالة البحرين الثقافية .الالفت في المس���رحية هو عودة الفنان القدير
والشامل حسن عبدالرحيم بعد سنوات طويلة ،حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل “نيران” العام  .2005وأيضا عودة الفنان أنور أحمد إلى اإلخراج المسرحي بعد
رحلة طويلة مع التلفزيون“ .البالد” زارت بروفات المسرحية بمدرسة الشيخ عبدالعزيز ،وأجرت هذه الوقفات مع الفنانين.

المخرج أنور أحمد ومتابعة دقيقة

الفنان حسن عبدالرحيم:
» »مشاركتي جاءت بالصدفة ،فبعد انتهائي من المشاركة مع
أحمد مبارك ومنى في لقطة من البروفات

الفنانة منى فيروز:
أنور أحمد متوسطا منى فيروز وحسن عبدالرحيم

الفنان حمد عتيق:
»

»دوري هو والد “السقاي” ،والذي سيقوم بدوه

الفنان أحمد مبارك ،دائم النصيحة البني وتشجيعه على

الصالبة في مواجهة مشكالت الحياة والصبر على أذى
الناس .تجربتي مع الفنان أنور أحمد طويلة جدا في

التلفزيون ،أنور دقيق جدا ،ويهتم بالتفاصيل ،والعمل

معه ممتع.

» »سألنا منى عن سبب غيابها عن المسرح ،وماذا تمثل
لها هذه العودة ،فأجابت:

» »لم انقطع عن المسرح بالمعنى الشامل

للكلمة ،ولكني عملت مع الفنان ،والمخرج
نضال العطاوي في مجال مسرح الطفل

وأنشطة أخرى ،وعندما عرض علي اإلخوة في

مسرح أوال المشاركة في هذه المسرحية التراثية

الشعبية لم أتردد ،فقد أحسست أن قصة المسرحية

قريبة مني السيما ،وأنا ليست بعيدة عن المجال التراثي.

» »وتتابع منى دوري هو “نيمة “ بنت التاجر التي تقع في حب السقاي.

الفنان يعقوب القوز:
»

»دوري هو مسعود ابن النوخذة ،شخص خبيث يريد

استمالك كل من حوله في الفريج ،ومنها البنت “نيمة” التي
تفضل وتحب السقاي الفقير عليه ،فيعمل المشكالت

للنيل من السقاي والظفر بنيمة ،ولكن دون جدوى.

شخصية مسعود هي نفس شخصية والده النوخذة

الذي كان يريد استمالك كل شيء ،فهو يسير على خط واحد

من الوراثة.

» »وأضاف القوز عن الخطة اإلخراجية ألنور أحمد .أنور أحمد يدخل

في أدق التفاصيل ،وهذا األمر ممتع للمشاهد ،ولكن متعب للممثل.

» »وفي سؤال عن الفرق بين مسرح الطفل ومسرح الكبار وخاصىة أن

العمل شعبي تراثي أجابت :نعم ،هناك فرق والصعوبة موجودة ،ولكن
نظرا للبيئة التي عشت فيها ،فأنا قادرة على تقديم ما يرضي في هذا

المسرح مثلما قدمت في مسرح الطفل ،وهناك نقطة أيضا غاية في
األهمية ،وهي الطاقم الموجود معي ،طاقم احترافي وصاحب خبرة

مسرحية طويلة ،ومن المؤكد أن هذا األمر سيفيدني كثيرا.

» »من جانب آخر ،أوضحت منى أنها كانت خائفة في البداية؛ ألنها تعرف أنور
أحمد في التلفزيون ،وللتلفزيون طبيعة مختلفة عن المسرح ،ولكن بعد
ذلك اكتشفت أن للمخرج أنور رؤية إخراجية مسرحية رائعة ،فهو دقيق

جدا حتى في مخارج الحروف ،ويجعل الممثل يعيش الدور الفعلي في
البروفات من دون أن يرى الديكور أو السينوغرافيا حتى.

الطاقم الفني في مسرحية “في الحلوة والمرة” قبل عدة
أسابيع ،قلت ارتاح قليال ،ولكن فاجأني األخ الفنان

أنور أحمد ،وطلب مني العمل معه في هذه

المسرحية كممثل ،في البداية رفضت ،ولكن مع

الحاحه وافقت .سيكون دوري في المسرحية هو العم

عبدالرحمن الرجل الطيب الذي يتمنى الخير ألهل الديرة،
ويضحى بكل شيء من أجل ذلك.

جمال الصقر:
» »أما مؤلف المسرحية جمال الصقر ،فيقول عن هذه التجربة:
» »لقد كتبتها بحس شعبي نابع من القلب قبل العقل،
تعمدت كتابتها باألسلوب الكالسيكي وإسقاطات
على التراث واإلنسان البحريني وحسه وشهامته
ومروءته” .تناولت في المسرحية “السقاي،
والعين” .وبينت أهمية هذا الرجل البسيط الذي إذا
غاب يوما ما تتعطل الحياة في الفرجان .ومن أحداث
المسرحية وبشكل ملخص وقوع بنت التاجر في حب وغرام
هذا السقاي البسيط الشهم.
» »ويضيف الصقر .المسرحية تتحدث عن واقع بحريني لم نعشه ،ولكنه
استحضار لحياة اآلباء واألجداد المليئة بقصص الشهامة والبطوالت
والمروءة ،كتبت المسرحية قبل نحو عام ،وعندما طلب منى أنور أحمد
نصا أعطيته هذا النص وعندما قراءة وافق عليه سريعا ووضع خطة عمل
متكاملة وحقيقة لقد أعجبني هذا الحماسة والروح ،وذكرني أيضا بذلك
الوقت الذي كان فيه المخرج يعشق النص إلى درجة كبيرة ال يتصورها
أحد ،ويتناقش ويضيف من أجل تقديم عمل راق.
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امرأة من أتباع الديانة البوذية
تقدم الزهور والبخور في معبد
كيالنيا رجامها فيهارايا بالعاصمة
السريالنكية كولومبو (إي بي ايه)

مصرع نجم أثناء تصوير على طائرة

المجازف���ة إلظهار العمل بأحس���ن وجه ،هي طريق���ة اتبعها مغن كندي
أثناء عمله ،ولكنه دفع ثمنها غاليا جدا في حادث “مروع”.
إذ لق���ي المغن���ي الكن���دي ج���ون جيم���س ماكم���وري حتف���ه ،أثن���اء قيام���ه
بالغن���اء على جن���اح طائرة محلقة ،خالل تصوير فيديو كليب جديد كان
المفروض صدوره قريبا.
وعل���ى الرغ���م م���ن تدريب���ه “المكث���ف” عل���ى تل���ك المجازفة ،لم يس���تطع
ماكم���وري إتقانه���ا أثناء التصوير ،مما أدى لوفاته ف���ورا .وفقدت الطائرة
الصغي���رة الت���ي وقف ماكم���وري على جناحها الس���يطرة ،ول���م يكن هناك
متسع للوقت لماكموري إلطالق مظلته الهوائية.
وعثر على جثة المغني الشاب ( 34عاما) في حقل شمالي مدينة فيرنون،
بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.
» »واتجه ماكموري للغناء بعد أن اعتزل ممارسة رياضة التزلج على
الثلوج بسبب إصابة في الظهر ،ولكنه لطالما أراد إضفاء طابع
“جريء” لفيديواته .وسبق لماكموري تصوير فيديو كليب بطريقة
“السيلفي” أثناء التزلج من على هضبة ثلجية.

أغرب طريقة لدفع تذاكر الحافالت
توصلت مدينة إندونيسية إلى طريقة مبتكرة ،لتشجيع سكانها على إعادة تدوير النفايات ،عبر منحهم
تذاكر مجانية لركوب الحافالت مقابل تسليم الزجاجات البالستيكية المستعملة.
وبمقتضى المبادرة التي أطلقتها مدينة “سورابايا”

وأوضح���ت صحيف���ة “حريي���ت” أن
ً
عام���ا  ،كان���ت
ن���وركان س���اركس 28 ،

استخدام الزجاجات مباشرة في “دفع” األجرة.
وتبلغ أجرة رحلة بالحافلة تس���تغرق س���اعتين 10

تتسوق مع زوجها  ،جنكيز أيدين ،في

أك���واب بالس���تيكية ،أو  5زجاج���ات بالس���تيكية

سوق للخضار بمقاطعة كيبيز ،وتوفقا

اعتمادا على حجمها.

عن���د بائ���ع بطي���خ لتخت���ار ه���ي بنفس

وتأم���ل المدين���ة ،أن تس���اعدها ه���ذه المب���ادرة في

إح���دى الثم���ار ،وق���ام البائ���ع بجاملتها

تحقي���ق هدفه���ا ،ب���أن تصب���ح مدين���ة خالي���ة م���ن

وتوض���ح إحص���اءات المدين���ة ،أن  % 15أو نح���و
 400ط���ن من النفاي���ات اليومية في س���ورابايا من
البالستيك.

وأثنى على حس���ن اختيارها ،مما أثار
غي���رة ال���زوج ،وعندم���ا رجع���ا البي���ت

في الشهر.

وبع���د جم���ع الزجاج���اتُ ،ت���زال األس���ماء وأغطي���ة
الفوهات عنها ُ
وتطرح في مزاد على شركات إعادة
التدوير.
» »وعائدات المزادات تخصص إلدارة األعمال

وتوض���ح البيان���ات ،أن الحافل���ة الواح���دة يمكنه���ا

الخاصة بالحافالت ،وفي تمويل المناطق

البالس���تيكية ف���ي الي���وم الواحد ،أو نح���و  7.5طن

جزيرة جاوة أكبر جزر إندونيسيا.

جم���ع ما يصل إل���ى  250كيلوجراما من الزجاجات

زعمت ام���رأة تركية أنها قتلت زوجها

مثنيا على حسن اختيارها.

بتس���ليم الزجاجات البالستيكية في المحطات ،أو

المشروع.

عائلية

عندم���ا ق���ام بائ���ع بطي���خ بمجاملته���ا،

للركاب استخدام حافالت المدينة الحمراء مجانا،

النفايات البالستيكية بحلول عام .2020

ينتهي بمذبحة

دفاعا عن النفس بعد أن ش���عر بالغيرة

ثاني أكبر مدينة في إندونيس���يا ،في أبريل ،يمكن

وسورابايا هي أول مدينة في إندونيسيا تنفذ هذا

اختيار بطيخة

الخضراء بالمدينة الواقعة في أقصى شرق

نشب بينهما شجار تطور إلى عنف.
» »وأوضحت ساركس أن زوجها
حاول خنقها ،مضيفة“ :كان

ثمال ،وهدد بذبحي ،وبدأ بضربي

وصفعي” .وتابعت“ :سارعت

إلى المطبخ واستللت سكينا،

وطعنت بها زوجي وأنا أرد ضرباته

عني ،وفجأة وجدته مضرجا

بدمائه”.

سعيد حظ فاز بـ 1.6مليار دوالر
ف���ازت ش���بكة واحدة بجائزة قياس���ية ف���ي اليانصي���ب األميركي
“ميغامليينز” بلغت قيمتها  1,6مليار دوالر ،على ما أعلن القائمون
على هذه اللعبة أمس األربعاء.
وأوضح���ت “ميغامليين���ز” عبر موقعه���ا اإللكتروني أن س���عيد الحظ
اشترى الشبكة الرابحة في والية كاروالينا الجنوبية.
وقد أثارت القيمة المرتفعة جدا للجائزة حماس���ة جنونية في س���ائر
أنحاء الواليات المتحدة إذ تهافت الناس على ش���راء ش���بكاتهم من
المتاجر الكبرى ومحال بيع المشروبات .ويبلغ سعر الشبكة الواحدة
دوالرين فيما فرصة الفوز هي واحدة على  300مليون.
ً
نقدا
وأم���ام الفائ���ز حري���ة الخيار بي���ن تقاضي  913ملي���ون دوالر
أم تقس���يط قيم���ة الجائ���زة كاملة عل���ى دفعات س���نوية تمتد على
ً
عاما.
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من المفترض أن تهدف أعمال “الرعب” الدرامية إلى إثارة حاالت من التشويق والخوف
لدى المشاهدين ،لكن مسلسال تلفزيونيا أصاب بعضا من نجومه بحاالت من الصدمات
النفسية جراء مشاركتهم فيه .فقد أكد نجمان شاركا في مسلسل “بيت هيل المسكون” أنهما
عانيا جراء هذا العمل المرعب.وقال أوليفر جاكسون كوهين إن مشاركته في المسلسل
جعلته يرى أشياء غريبة ومخيفة ،بينما عانت إليزابيث ريزر من حاالت من األرق.
سعيد حظ فاز بـ 1.6مليار دوالر

بريطانية تقتل زوجها ألجل صديقه
عق���دت محكم���ة في ميدس���تون اإلنجليزية بمقاطعة كينت ،جلس���ة اس���تماع بقضي���ة هايلي وي���ذرال ،التي قتلت
زوجها بعد  9أشهر من الشروع بهذه الجريمة.
وحاول���ت الم���رأة البريطاني���ة قت���ل زوجه���ا رايموند (49

حاول المتآمرون قتل الرجل بتس���ميمه وتفجير سيارته

عاما) ،المريض بس���رطان الدماغ ،عدة مرات ،منذ صيف

وإغراق���ه أثن���اء الصي���د .وكان رايمون���د يعتب���ر كل ه���ذه

ع���ام  2017حت���ى خري���ف ع���ام  .2018وتآم���رت هايل���ي

الحوادث سلسلة من الصدف أو حظ عاثر .وفي النهاية،

( 32عام���ا) مع عش���يقها وصدي���ق زوجه���ا المفضل ،غلين

قتل رايموند برصاصة اخترقت رأسه .ووجد المحققون

ب���والرد ،وم���ع ابنته هيذر ( 20عام���ا) .وخالل هذه المدة،

بالقرب من مسرح الجريمة سيارة هيذر بوالرد.
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