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سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاللة الملك

المنامة - بنا

أج���رى عاه���ل البالد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة اتص���اال هاتفي���ا بنائ���ب رئي���س دول���ة اإلم���ارات 
العربي���ة المتح���دة، رئيس مجلس ال���وزراء، حاكم إمارة دبي 
أخيه صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راشد آل مكتوم، هّنأ 
جاللته فيه بنجاح دولة اإلمارات الش���قيقة رئيس���ا وحكومة 
وش���عبا في إط���الق القم���ر االصطناعي )خليفة س���ات( كأول 
قم���ر اصطناع���ي إمارات���ي محل���ي الصن���ع مش���يًرا جاللت���ه، 
إل���ى أن ه���ذا اإلنج���از العالم���ي العظيم يس���ّجل ف���ي التاريخ 
العلم���ي والتكنولوجي ومحل فخ���ر واعتزاز لألمتين العربية 

واإلسالمية.

المنامة - األهلي المتحد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

حق���ق البن���ك األهل���ي المتح���د أرباح 
بلغ���ت  لمس���اهميه  عائ���دة  صافي���ة 
528.3 ملي���ون دوالر لفترة التس���عة 
س���بتمبر   30 ف���ي  المنتهي���ة  أش���هر 
ا بنس���بة 12.7  ا قويًّ 2018، تمثل نموًّ
% مقارن���ة بالفت���رة نفس���ها من عام 
2017 الت���ي بلغ���ت أرباحه���ا 468.7 

مليون دوالر.

والث���روة  الزراع���ة  وكي���ل  أعل���ن 
البحري���ة بوزارة األش���غال وش���ؤون 
العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
الش���يخ محمد بن أحم���د آل خليفة، 
عن تش���كيل 3 ف���رق تق���وم بمهمات 
رص���د الصي���د المخال���ف ف���ي فت���رة 
الحظر بالتنس���يق مع خفر السواحل 
العالق���ة  ذات  الرس���مية  والجه���ات 

الجه���ات  المخالفي���ن عل���ى  وإحال���ة 
جان���ب  إل���ى  المختص���ة،  القانوني���ة 
الرقابة عل���ى مرافئ الصيد البحري، 
واألس���واق المركزي���ة ومح���الت بيع 
األس���ماك، ون���ّوه ب���أن إدارة الث���روة 
الس���مكية ل���ن تتوان���ى ع���ن مصادرة 
أية كميات مخالفة ألحجام األسماك 

المسموح صيدها.

أربــاح “األهلـي المتحـد”

3 فرق لرصد مخالفات الصيد

منتدى االستثمار يعكس مكانة السعودية
س��مو رئي��س ال��وزراء ين��وه بأهمي��ة “كأس العال��م للطي��ران”

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، 
الجلس���ة االعتيادي���ة األس���بوعية لمجل���س 
ال���وزراء وذل���ك بقص���ر القضيبي���ة صب���اح 
أمس، وعقب الجلس���ة ص���رح األمين العام 

لمجل���س الوزراء ياس���ر الناصر بأن مجلس 
الوزراء عّبر عن االرتياح لتنامي الفعاليات 
العالمي���ة الت���ي تحتضنها مملك���ة البحرين، 
ومنها الرياضية والمتمثلة في بطولة كأس 

العالم الثالث للطيران الحر الداخلي.  

أك���د مجل���س ال���وزراء أن م���ا ت���م التوقيع 
تفاه���م  ومذك���رات  اتفاق���ات  م���ن  علي���ه 
بمبال���غ  ضخم���ة ف���ي منت���دى االس���تثمار 
تعكس الثقل االقتصادي للمملكة العربية 

السعودية.

المنامة - بنا

 سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد
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القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018 )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب  

 را�شد املري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

حمد م�شاري احلمي�شي

رئي�س جمل�س الإدارة

 ا�ضتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�ضرة  للبنك الأهلي املتحد �س.م.ب. 

للت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2018، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وروجعت من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين  براأي  مراجعة غري متحفظ يف 29 اأكتوبر 2018.

  

القائمة املوحدة للدخل
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2017 2018 2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

635.111 708.430 219.062 241.188 �ضايف دخل الفوائد 

190.012 198.603 58.292 53.439 الر�ضوم ودخل اآخر

825.123 907.033 277.354 294.627 الدخل الت�شغيلي 

56.311 61.825 18.328 19.538 خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية

768.812 845.208 259.026 275.089 �شايف الدخل الت�شغيلي 

227.220 238.049 77.885 77.928 امل�شروفات الت�شغيلية 

541.592 607.159 181.141 197.161 الربح قبل ال�شرائب

31.053 35.063 9.873 11.533 م�ضروف �ضريبي

510.539 572.096 171.268 185.628 �شايف الربح للفرتة

41.832 43.828 13.871 14.785 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

468.707 528.268 157.397 170.843 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة:

5.7 6.4 2.0 2.1

 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي

يف الأرباح )�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

2017 2018 2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

510.539 572.096 171.268 185.628 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

39.582 )11.538( 22.272 )3.106( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)2.944( 3.557 829 5.055 �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة   

)512( - )243( -

�ضايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم 

العقارات 

546.665 564.115 194.126 187.577 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

47.867 42.075 16.883 14.155

 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق

غري م�ضيطرة

498.798 522.040 177.243 173.422
 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

1.510.508 2.293.737 �ضايف النقد من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)443.296( )784.642( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)322.106( )373.952( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

33.289 )9.669( �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

778.395 1.125.474 الزيادة يف النقد وما يف حكمه

2.309.113 2.528.722 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

3.087.508 3.654.196 النقد وما يف حكمه يف 30 �شبتمرب 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�ضمرب

2017

30 �ضبتمرب 

2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

املوجودات

809.986 1.325.284 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

2.576.352 2.106.103 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

2.469.751 3.248.558 ودائع لدى بنوك 

19.498.702 19.843.832 قرو�س و�ضلف

6.002.410 6.845.296 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

304.020 318.686 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة 

256.242 260.874 ا�ضتثمارات عقارية

226.672 231.341 ممتلكات ومعدات

616.920 811.980 فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى 

480.830 478.805 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

33.241.885 35.470.759 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.943.233 3.072.105 ودائع من بنوك 

1.272.758 1.487.207 اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء 

22.009.857 24.722.037 ودائع العمالء

912.679 1.131.808 فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

215.204 203.918 مطلوبات ثانوية

28.353.731 30.617.075 جمموع املطلوبات

احلقوق

1.889.213 1.992.541 راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)11.661( )13.190( اأ�ضهم خزانة

1.938.070 1.817.717 اإحتياطيات

3.815.622 3.797.068 احلقوق العائدة اإىل املالك 

600.000 600.000 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

472.532 456.616 حقوق غري م�ضيطرة

4.888.154 4.853.684 جمموع احلقوق

33.241.885 35.470.759 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

3.500.827 3.815.622 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

- )194.899( تعديالت التحول نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 

3.500.827 3.620.723 يف 1 يناير 2018 - معاد عر�شه

)1.000( )1.000( تربعات

12.517 17.797 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة

- )1.529( �ضراء اأ�ضهم خزانة 

)13.750( )13.750( التوزيع املتعلق باإ�ضدار اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

)4.120( )4.120( التوزيع املتعلق باإ�ضدار �ضكوك دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

)308.411( )340.760( اأرباح الأ�ضهم العادية 

2.832 3.326 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم

498.798 522.040 جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة 

)2.259( )5.659( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر 

243 - حمول من اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات عند بيع العقار 

352 - التغريات يف ال�ضركات التابعة

3.686.029 3.797.068 الر�شيد يف 30 �شبتمرب العائد اإىل مالك البنك  

600.000 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

468.127 456.616 حقوق غري م�شيطرة 

4.754.156 4.853.684 جمموع احلقوق يف 30 �شبتمرب  
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اس���تقبل عاه���ل الب���الد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ف���ي قصر الصافرية أمس، أبناء وأحفاد س���مو 
الشيخ عطية هللا بن عبدالرحمن آل خليفة )رحمه هللا(، وذلك للسالم على جاللة الملك.

وق���د رحب صاح���ب الجاللة بالجميع، وأكد أهمي���ة تعزيز التواصل 
والتراب���ط بي���ن أبناء المجتم���ع البحريني، والحف���اظ على ما يجمع 

أهل البحرين من قيم وموروثات أصيلة.
وق���د أعرب األبناء عن خالص الش���كر واالمتنان لجاللة الملك على 

ح���رص جاللته على التواصل مع أبناء البحرين الكرام في مختلف 
المناس���بات،  س���ائلين المولى ع���ز وجل أن يحفظ جاللت���ه ويرعاه، 
ويمتعه بوافر الصحة والس���عادة، ويديمه عزا وذخرا وس���ندا، وأن 

يحقق للمملكة وشعبها العزيز المزيد من النماء والتقدم.

جاللة الملك مستقباًل أبناء وأحفاد سمو الشيخ عطية الله بن عبدالرحمن آل خليفة )رحمه الله(

المنامة - بنا

تعزيــز التواصــل بين أبنـــاء المجتمـــع البحرينـــي
عبدالرحم��ن ب��ن  اهلل  عطي��ة  الش��يخ  س��مو  وأحف��اد  أبن��اء  يس��تقبل  المل��ك  جالل��ة 

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة الى رئيس جمهورية أيرلندا  «
مايكل دي هيغينز وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقد أعرب جاللة الملك في برقيته عن 

خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد في مهماته الرئاسية لتحقيق المزيد من التقدم 
واالزدهار للشعب األيرلندي الصديق.

العاهل يهنئ رئيس أيرلندا

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى المنامة - بنا
أخي���ه نائ���ب رئيس دولة اإلم���ارات العربية المتحدة رئيس مجل���س الوزراء، حاكم 
إم���ارة دبي صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، هن���أه جاللته فيها، 
بنجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطالق القمر الصناعي )خليفة 

سات(.

 وفيما يلي نص البرقية:
الش���يخ  العزي���ز  األخ  الس���مو  صاح���ب 
محمد بن راش���د آل مكت���وم نائب رئيس 
دول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يس���رنا أن نعرب لسموكم الكريم ولدولة 
الش���قيقة  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات 
خال���ص  ع���ن  وش���عًبا  وحكوم���ة  رئيًس���ا 
التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة ف���ي إطالق 
كأول  س���ات(  )خليف���ة  الصناع���ي  القم���ر 
قم���ر صناع���ي إمارات���ي محل���ي الصن���ع، 
مش���يدين بهذه الخط���وة المتقدمة التي 
تعد نقلة نوعية في توجه دولة اإلمارات 

لتصنيع وإطالق األقمار الصناعية، وتعد 
إنج���اًزا عظيًم���ا وفخًرا لألمتي���ن العربية 

واإلسالمية.
 كم���ا نثّم���ن عالًي���ا، منهج واس���تراتيجية 
دول���ة اإلمارات العربية المتحدة في هذا 
المجال من خ���الل االعتماد على خبرات 
وأي���اد محلي���ة، األم���ر ال���ذي يجع���ل هذا 
اإلنجاز العالمي جزًءا أصيالً في التاريخ 
العلم���ي والتكنولوج���ي، يعت���ز ب���ه أبن���اء 

األمتين العربية واإلسالمية.
 وإذ نجّدد لس���موكم التهنئة بهذا اإلنجاز 
العظيم، فإننا نع���رب عن خالص تمنياتنا 
الش���قيق  اإلم���ارات  ولش���عب  لس���موكم 

بمزيد من التقدم واالزدهار.

أخوك���م حمد بن عيس���ى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين.

العاهل يهنئ آل مكتوم بإطالق “خليفة سات”

أجرى عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة اتصاال هاتفيا بنائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم إمارة دبي أخيه صاحب الس���مو 
الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، هّنأ جاللته 
في���ه بنج���اح دول���ة اإلم���ارات الش���قيقة رئيس���ا 
وحكومة وش���عبا في إطالق القمر االصطناعي 
)خليف���ة س���ات( كأول قم���ر اصطناع���ي إماراتي 
محل���ي الصن���ع، مش���يًدا جاللت���ه به���ذه الخطوة 
المتقدم���ة الت���ي تع���د نقل���ة نوعي���ة ف���ي توج���ه 
اإلمارات لتصنيع وإطالق األقمار االصطناعية.

وأثن���ى جاللت���ه خ���الل االتص���ال الهاتف���ي على 
فك���ر وإس���تراتيجية دول���ة اإلم���ارات ف���ي ه���ذا 
المج���ال من خالل االعتماد عل���ى خبرات وأياد 
محلي���ة، مش���يًرا جاللت���ه، إل���ى أن ه���ذا اإلنجاز 
العالم���ي العظي���م يس���ّجل ف���ي التاري���خ العلمي 
والتكنولوج���ي ومح���ل فخ���ر واعت���زاز لألمتين 

العربية واإلسالمية.
وأع���رب جاللت���ه ع���ن خال���ص تمنيات���ه لدول���ة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة بمزيد م���ن التقدم 

واالزدهار.

 “خليفة سات” 
فخر لألمتين

المنامة - بنا المنامة - بنا

تلق���ى رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان ال خليفة برقي���ة تهنئة من المدير 
الع�����ام لمعه�������د البحري�������ن لإلدارة العام����ة )بيبا( رائد ش���مس، وذلك بمناس���بة نجاح الملتق���ى الحكوم����ي 

لع����ام 2018.

وفيما يلي نص البرقية:
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
خليف���ة  آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة 

حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر

هللا  ورحم���ة  عليك���م  الس���الم 
وبركاته،،

يطيب لي أن أرفع لمقام س���موكم 
حفظكم هللا ورعاكم أس���مى آيات 
بمناس���بة  والتبري���كات  التهان���ي 
النجاح الباه���ر للملتقى الحكومي 
2018م، وه���ذا الملتق���ى النوع���ي 
ال���ذي أثب���ت أن مملك���ة البحري���ن 
تمتل���ك قيادة استش���رافية هدفها 

التنمية من أجل المواطن.
بنج���اح  س���موكم  نهّن���ئ  إذ  وإنن���ا 
ه���ذه الفعالي���ة الحكومي���ة البارزة 
وزارات  جمي���ع  ش���هدتها  الت���ي 
ومؤسس���ات مملكتنا الغالية، فإننا 
الت���ي  اإلنج���ازات  بكاف���ة  نش���يد 
الملتق���ى  م���ن  كل  ف���ي  تحقق���ت 
األف���كار  وكل  والثان���ي  األول 
والرؤى والخط���ط التنفيذية التي 
تم���ت الدع���وة له���ا ف���ي الملتق���ى 
الحال���ي م���ن أج���ل تحقي���ق رض���ا 
المواطن وبلوغ تطلعاته وتحقيق 
ألجي���ال  المس���تدامة  التنمي���ة 
عل���ى  س���موكم  ونعاه���د  قادم���ة، 
اس���تمرار حم���ل األمان���ة لتحقي���ق 

برنام���ج عم���ل الحكوم���ة والرؤية 
البحري���ن  لمملك���ة  االقتصادي���ة 
2030، لتظل البحرين في الريادة 
واس���ًما عريًق���ا في تاري���خ العطاء 
واإلنج���از، متمنين لوطنن���ا الغالي 
دوام التق���دم والنم���اء واالزده���ار 
ولس���موكم الكري���م دوام التوفيق 

والسداد.

وتفضل���وا س���موكم بقب���ول واف���ر 
التقدير واالمتنان

د. رائد محمد شمس
المدير العام
معهد البحرين لإلدارة العامة

تلقى رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة برقية تهنئة من وزير األش����غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وذلك بمناسبة نجاح الملتقى الحكومي لعام 2018.

وفيما يلي نص البرقية:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة
رئيس ال����وزراء الموقر حفظكم هللا 

ورعاكم

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته،،

يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم 
الكريم خالص التهاني والتبريكات، 
بمناس����بة نجاح الملتق����ى الحكومي 

الثالث 2018م.
إن الملتق����ى الحكوم����ي ه����ذا الع����ام 
ف����ي نس����خته الثالث����ة، ج����اء ليؤك����د 
تطوي����ر  ف����ي  الحكوم����ة  اس����تمرار 
العم����ل الحكومي وتحقي����ق التنمية 

الش����املة والمس����تدامة في مختلف 
المج����االت والقطاع����ات، كم����ا يمثل 
وال����رؤى  األف����كار  لتب����ادل  محط����ة 
الت����ي تق����ود إل����ى تحس����ين وتطوير 
مخرجات العمل الحكومي وتقييم 
ما تم إنجازه في الس����نوات السابقة 
والوق����وف عل����ى التحدي����ات، وذلك 
وتحقي����ق  تذليله����ا  س����بيل  ف����ي 
االقتصادي����ة  والرؤي����ة  األه����داف 

لمملكة البحرين 2030.
وإنه لش����رف كبير ب����أن تتّوج جهود 
وزارة األش����غال وش����ؤون البلدي����ات 
وتحظ����ى  العمران����ي  والتخطي����ط 
بالفوز والحصول على جائزة التميز 
ف����ي التواصل مع العم����الء، وهو بال 
ش����ك حافز لبذل المزي����د من الجهد 

والعطاء لخدمة مملكة البحرين.
نج����ّدد  الس����مو،  صاح����ب  س����يدي 
عهدن����ا على بذل المزيد من الجهود 
لالرتق����اء بالخدم����ات الت����ي تقدمها 
ال����وزارة بم����ا يتواف����ق م����ع تطلعات 
المواطني����ن الك����رام وبرنام����ج عمل 
الحكوم����ة، داعين المول����ى عّز وجّل 
أن يجعك����م دائًما ذخ����ًرا لهذا الوطن 

الغالي.

بفائ����ق  بقب����ول  س����موكم  وتفضل����وا 
التقدير واالحترام

عصام بن عبدهللا خلف
وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني

مدير “بيبا” يهّنئ سمو رئيس الوزراء خلف: التكريم حافز لبذل المزيد

المنامة - بنا

بع���ث عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة برقي���ة تهنئة 
إل���ى أخيه  رئي���س دولة االم���ارات العربية 
المتح���دة صاح���ب الس���مو الش���يخ خليف���ة 
ب���ن زاي���د آل نهي���ان، بمناس���بة نج���اح دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة في 
اطالق القمر الصناعي )خليفة سات( كأول 
قمر صناعي إماراتي محلي الصنع، مشيدا 
جاللت���ه به���ذه الخط���وة المتقدم���ة والت���ي 
تع���د نقلة نوعية في توج���ه دولة اإلمارات 

لتصنيع وإطالق األقمار الصناعية.
وثم���ن جاللته ف���ي برقيته م���ا تتبعه دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة من 
منهج وإس���تراتيجية في ه���ذا الفضاء من 
خ���الل االعتماد على خب���رات أبناء الوطن، 
األمر الذي جعل هذا االنجاز العالمي جزءا 
أصي���ال في التاريخ العلم���ي والتكنولوجي، 
يعتز به أبناء األمتين العربية واإلسالمية.
وأع���رب جاللة الملك عن س���عادته بإطالق 
إسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان عل���ى القمر الصناعي كدليل على 

ما يعنيه هذا اإلس���م م���ن مكانة عالية لدى 
أبناء اإلمارات.

كما بع���ث جاللته برقية تهنئ���ة مماثلة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي���ان ول���ي عه���د أبوظبي نائ���ب القائد 
األعل���ى للقوات المس���لحة بدول���ة االمارات 
العربي���ة المتح���دة بمناس���بة نج���اح دول���ة 
االم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة في 
اطالق القمر الصناعي )خليفة سات( كأول 

قمر صناعي إماراتي محلي الصنع، مشيدا 
جاللت���ه به���ذه الخط���وة المتقدم���ة والت���ي 
تع���د نقلة نوعية في توج���ه دولة اإلمارات 

لتصنيع وإطالق األقمار الصناعية.
أعرب فيه���ا جاللته عن فخره بهذا اإلنجاز 
العظي���م والمكان���ة العلمي���ة التي س���طرتها 
دولة اإلم���ارات العربية المتحدة الش���قيقة 
ل���دى العال���م، االم���ر ال���ذي يعتب���ر مفخ���رة 

لألمتين العربية واإلسالمية.

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيانسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

العاهل يهنئ اإلمارات بنجاح إطالق القمر الصناعي

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس، المبعوث الخاص بالديوان الملكي سميرة 
رج���ب، الت���ي تش���ّرفت بإه���داء جاللته كتابه���ا الجديد بعنوان “الع���رب على مفترق طرق” الذي يس���ّلط الض���وء على التحدي���ات والرهانات 

المستقبلية للمنطقة العربية في ظل وجود عدد من التحوالت الجيوسياسية اإلقليمية والدولية. 

جاللة الملك لدى استقباله سميرة رجب

جاللة الملك يشيد بإسهامات سميرة رجب

وق���د أع���رب جاللة العاهل عن ش���كره على ه���ذا اإلهداء 
القي���م، منّوًها بالجهد الطيب الذي بذلته رجب في إعداد 
ه���ذا الكت���اب المتميز الذي يع���د إضافة جدي���دة للمكتبة 
���ا للباحثي���ن والمهتمي���ن بالش���أن  الوطني���ة ومرجًع���ا مهمًّ

العربي وقضايا المنطقة. 
كم���ا أش���اد جاللت���ه بجهوده���ا وإس���هاماتها ف���ي الحقلين 
الصحافي واإلعالمي وما تطرحه في مقاالتها الصحافية 
من مواضيع مهمة تس���عى من خالله���ا للدفاع عن قضايا 
الوطن ومصالحه، واإلس���هام في خدمة القضايا العربية، 
���ا له���ا دوام التوفيق والس���داد. ه���ذا، وقد توجهت  متمنيًّ
رج���ب بخال���ص الش���كر واالمتن���ان لجاللة المل���ك على ما 
حظي���ت به من إش���ادة وتقدير، معربة ع���ن بالغ اعتزازها 
بالجه���ود المباركة لجاللته لتعزيز المكانة الرفيعة لمملكة 

البحرين ودورها الريادي بين مختلف الدول المتقدمة.
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استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س 
مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة بقص���ر القضيبية 
صب���اح أم���س. وخ���ال اللق���اء، أكد س���موهما 
المبتك���رة  األس���اليب  تبن���ي  عل���ى  الح���رص 
الت���ي تحّفز العاملي���ن في القط���اع الحكومي 
عل���ى اإلب���داع، وبما ينمي ثقافة اإلس���هام في 
مس���يرة العم���ل الوطن���ي ل���دى كل ف���رد ف���ي 
الحكوم���ة ويعّزز روح المس���ؤولية وبما ُيعلي 
م���ن الش���راكة ف���ي برام���ج وخط���ط التنمي���ة 
والتطوي���ر، معربي���ن س���موهما ع���ن االرتي���اح 
لمخرج���ات الملتق���ى الحكوم���ي ودوره���ا في 
بل���ورة أفكار التطوي���ر وتحويلها لبرامج عمل 
تخ���دم مس���اعي التطوي���ر الحكوم���ي وتزي���د 

اإلنتاجية وُتسرع بوتيرة التنمية.

ون���ّوه س���موهما بم���ا تش���هده مملك���ة البحرين 
م���ن ح���راك اقتص���ادي وتزاي���د في األنش���طة 
والفعالي���ات العالمي���ة والدولي���ة الكب���رى التي 
تحتضنها، وأرجع سموهما ذلك إلى ما توفره 
كافة مؤسسات الدولة من أسباب نجاح لهذه 
الفعالي���ات تنظيًما وإعداًدا بفض���ل ما تمتلكه 
م���ن خب���رات وطني���ة مؤهلة لذل���ك فضاً عن 
البيئ���ة اآلمن���ة والمس���تقرة الت���ي تتمت���ع به���ا 
مملكة البحرين. واس���تعرض صاحب الس���مو 
الس���مو  وصاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
الملكي ولي العه���د نائب القائد األعلى النائب 
التط���ورات  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول 
والمس���تجدات اإلقليمية والدولية، حيث أكد 
سموهما أهمية اللقاءات العربية ودورها في 
تعزي���ز ق���درة دول المنطقة عل���ى التعامل مع 

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهدالتحديات السياسية واالقتصادية.

المنامة - بنا

تبـنـي األسالـيـب المبـتـكـرة المـحـفـزة علـى اإلبـداع
س��مو رئي��س ال��وزراء وس��مو ول��ي العه��د ينّوه��ان بم��ا تش��هده البحري��ن م��ن حراك

سمو رئيس 
الوزراء مستقبال 

عمرو موسى

المنامة - بنا

الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  تلق���ى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة من وزي���ر ش���ؤون الكهرباء 
والماء عبدالحسين ميرزا، وذلك بمناسبة 
 .2018 لع���ام  الحكوم���ي  الملتق���ى  نج���اح 

وفيما يلي نص البرقية:
األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  س���يدي صاح���ب 
رئي���س  خليف���ة  آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة 

الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه
وبركات���ه،  هللا  ورحم���ة  عليك���م  الس���ام 

وبعد،،،
يش���رفني يا صاح���ب الس���مو أن أرفع إلى 
مق���ام س���موكم - حفظك���م هللا ورعاك���م- 
أس���مى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
نجاح الملتقى الحكومي لهذا العام 2018، 
الذي يعد نموذًجا يحتذى به الس���تعراض 

أهم اإلنج���ازات والخطط الحكومية التي 
تسعى لتحقيق رؤية البحرين االقتصادية 
2030م، الذي ض���م قيادات وصناع القرار 
في العمل الحكومي، لتقييم ما تم إنجازه 
وتحقيقه من مكتسبات وطنية واالطاع 
العم���ل  تواج���ه  الت���ي  التحدي���ات  عل���ى 
الحكوم���ي، وذل���ك حرًص���ا م���ن الحكوم���ة 
على أهمي���ة تكاتف الجهود والتطوير في 

األداء المؤسسي الحكومي.
صاحب السمو،

ودعمك���م  الكري���م  س���موكم  رعاي���ة  إن 
إيماًن���ا  ش���ك  دون  يأت���ي  الملتق���ى،  ه���ذا 
م���ن س���موكم بأهمي���ة االرتقاء ف���ي العمل 
الحكوم���ي والتع���اون المثم���ر بي���ن جمي���ع 
الجهات الحكومي���ة، الذي يصب في دعم 
مس���يرة التنمي���ة الش���املة الت���ي تش���هدها 
مملك���ة البحرين، كم���ا أن هذا الحرص من 
���ا للوصول  س���موكم يش���كل تحدًيا حقيقيًّ

لم���ن  وإن���ه  والتطلع���ات،  األه���داف  إل���ى 
الكهرب���اء  قط���اع  ف���ي  س���رورنا  دواع���ي 
والم���اء أن نفخر بفوزنا بجائزة التميز في 
التواصل مع العماء، وليس ذلك إال دافًعا 
لن���ا لب���ذل المزي���د م���ن العط���اء، معاهدين 
س���موكم باس���تمرار تحقي���ق المزي���د م���ن 
العطاء وأن نكون عند حسن ظن سموكم؛ 
ومنته���ًزا هذه الفرصة للتعبير عن ش���كري 
وتقديري لسموكم على كل ما تبذلونه في 
رفعة اس���م مملكة البحرين، وداعًيا العلي 
القدي���ر أن يم���د س���موكم بموف���ور الصحة 
وأن  العم���ر  والس���عادة وط���ول  والعافي���ة 

يحفظ سموكم ويبقيكم ذخًرا وسنًدا.
وتفضل���وا س���موكم بقب���ول أس���مى آي���ات 

التقدير واالحترام والوالء،،،
المخلص لسموكم

الدكتور عبدالحس���ين بن علي ميرزا وزير 
شؤون الكهرباء والماء.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة ميرزا

www.bipex.org
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال خليفة أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت ومازالت هي السند 
القوي الداعم للقضايا العربية لما تتمتع به من دور قيادي بارز في الدفاع عن أمن واستقرار الدول والشعوب العربية واإلسالمية.

وقال س���موه “إن ما تش���هده األمة العربية من 
تحدي���ات يحت���اج إل���ى إرادة عربي���ة موح���دة 
تعم���ل عل���ى اس���تنهاض مواط���ن الق���وة الت���ي 
تمتلكه���ا األمة، وتحفظ لها األمن واالس���تقرار 
الذي يس���اعد دولها وشعوبها على المضي في 
جه���ود التنمي���ة من أج���ل حياة أكث���ر طمأنينة 
وازدهاًرا”. جاء ذلك، خال اس���تقبال صاحب 
الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء الموق���ر بقصر 
القضيبي���ة صباح أم���س األمين العام األس���بق 
لجامع���ة ال���دول العربي���ة عم���رو موس���ى الذي 
ا. وخ���ال اللقاء،  ي���زور مملك���ة البحري���ن حاليًّ
رح���ب صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
بزي���ارة عم���رو موس���ى إل���ى مملك���ة البحرين، 

مش���يًدا س���موه بالجه���ود الت���ي بذله���ا خ���ال 
ترؤس���ه لجامع���ة ال���دول العربي���ة ف���ي تعزي���ز 
العمل العربي المش���ترك والدفاع عن المصالح 
العربي���ة بما لديه من خبرة واس���عة في العمل 
الدبلوماسي. وشّدد سموه على أهمية تكثيف 
الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في الدول 
العربي���ة والخليجي���ة بم���ا يس���هم في تنس���يق 
ال���رؤى والمواق���ف في كل ما من ش���أنه خدمة 
المصالح المشتركة وتعزيز األمن واالستقرار. 
تش���هده  لم���ا  ارتياح���ه  ع���ن  س���موه  وأع���رب 
العاق���ات البحريني���ة المصرية م���ن تطور في 
مختلف المجاالت ارتكاًزا على أواصر المحبة 
التاريخي���ة التي تجم���ع بين قيادتي وش���عبي 

البلدي���ن. من جانبه، عّبر عمرو موس���ى األمين 
الع���ام األس���بق لجامع���ة ال���دول العربي���ة ع���ن 
خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء ولمملكة البحرين قيادة وشعًبا 
على حفاوة االس���تقبال، مش���يًدا برؤية سموه 
الحكيمة والمستنيرة تجاه كافة األوضاع في 

المنطقة والعالم.

ونّوه بما يوليه سموه من حرص  «
كبير على تعزيز مسيرة العمل 

العربي المشترك، مؤكًدا أنه 
يشاطر سموه رؤيته الداعمة لكل 
جهد يهدف إلى الحفاظ على أمن 

واستقرار مختلف الدول.

سمو رئيس الوزراء: السعودية ستبقى السند القوي
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بع���ث رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة، برقية 
ش���كر جوابي���ة إلى ول���ي العه���د نائ���ب القائد 
األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن 
ا على برقية س���موه  حمد آل خليفة، وذلك ردًّ
المهنئة بمناسبة النجاح الذي حققته النسخة 

الثالثة “للملتقى الحكومي 2018”.

وفيما يلي نص البرقية:
صاح���ب الس���مو الملك���ي االبن العزي���ز األمير 
س���لمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه 
ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

اطلعنا بالتقدير على برقية س���موكم الكريمة 
المهنئ���ة لن���ا بمناس���بة النج���اح ال���ذي حققت���ه 
النس���خة الثالثة “للملتق���ى الحكومي 2018”، 
الت���ي جاء انعقادها برعايتنا وبمبادرة كريمة 

من س���موكم، وبما يعكس ما تولونه حفظكم 
هللا من جه���ود طيبة متواصلة تحقيًقا لنماء 
وتق���دم بلدن���ا العزي���ز ف���ي كاف���ة النواح���ي، 
وحرًص���ا م���ن س���موكم عل���ى ج���ودة وكفاءة 
العم���ل الحكوم���ي، مؤكدي���ن اعتزازنا بجهود 
س���موكم المخلص���ة ف���ي ظ���ل العه���د الزاه���ر 
لحض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورع���اه، الذي وضع���ت قيادت���ه الحكيمة 
البحري���ن عل���ى أعت���اب مرحل���ة جدي���دة من 
التق���دم واالزده���ار، داعين المولى ع���ّز وجّل 
أن يحفظك���م وأن يس���ّدد خطاك���م ف���ي كل 
جهودك���م الهادفة لإلس���هام فيما نس���عى إليه 
جميًع���ا من نهض���ة وتقدم للوط���ن والمواطن 

في بلدنا الغالي.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة

 رئيس الوزراء

البحرين على أعتاب مرحلة من التقدم

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية شكر من ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، بمناس���بة رعاية س���مو رئيس الوزراء للملتقى الحكومي 

2018 للعام الثالث على التوالي، هذا نصها:

 صاح���ب الس���مو الملك���ي الع���م العزي���ز 
الوالد األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي���س مجل���س ال���وزراء الموق���ر حفظه 

هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى سموكم 
الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير على 
رعايتك���م الكريم���ة للملتق���ى الحكوم���ي 
2018 للع���ام الثال���ث عل���ى التوال���ي، مما 
يجّس���د ح���رص س���موكم عل���ى ترس���يخ 
المزي���د من أس���س اإلنجاز لإلس���هام في 

تنفيذ الرؤى الطموحة للمسيرة التنموية 
الش���املة لسيدي حضرة صاحب الجاللة 
المل���ك الوالد حمد بن عيس���ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
 إن رعاي���ة س���موكم للملتق���ى الحكومي 
2018 تؤكد ما تولونه س���موكم حفظكم 
تحدي���ث  بمواصل���ة  اهتم���ام،  م���ن  هللا 
وتطوير أداء العم���ل الحكومي لتحقيق 
عب���ر  للمملك���ة،  المنش���ودة  األه���داف 
توجيهاتكم وحرصكم الدائم نحو تنفيذ 
المش���اريع والبرام���ج الحكومي���ة، الت���ي 

ينعكس أثرها على نماء وازدهار الوطن 
وتحقيق تطلعات المواطنين.

إنن���ا الي���وم وفي ه���ذا الملتقى بنس���خته 
الثالث���ة نح���رص جميًع���ا على المش���اركة 
فيه، من أجل استعراض المنجزات التي 
تحققه���ا الجه���ات الحكومي���ة المختلفة، 
ونتش���ارك كذلك من خالل���ه مع القيادات 
التنفيذي���ة بالحكوم���ة ال���رؤى والخطط 
واألفكار للدفع بمسيرة العمل الحكومي 
والوصول بأدائه إلى مصاف الحكومات 
ذات الممارس���ات العالمي���ة المتميزة في 

ض���وء ما يت���م اتباعه الي���وم بربط كافة 
البرامج بالتنمية المستدامة.

أس���أل هللا أن يوفقن���ا لم���ا في���ه خدم���ة 
ه���ذا الوط���ن العزيز وتحقي���ق التطلعات 

المنشودة لما فيه خير وصالح الجميع.
داعًيا هللا العلي القدير أن يمّتع س���موكم 
بموفور الصحة والس���عادة وطول العمر، 
وأن يس���ّدد عل���ى طريق الخي���ر خطاكم 

لخدمة مملكتنا الغالية.

ودمتم سالمين موفقين،،،
 اب�ن�ك����م

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ربـط الـبـرامـج بالـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة

ت���رأس رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بحضور ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، الجلس���ة االعتيادية األسبوعية لمجلس 
الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الجلسة أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

أش���اد مجل���س ال���وزراء بمخرج���ات الملتق���ى 
الحكوم���ي الذي عقد برعاية صاحب الس���مو 
الملكي رئيس الوزراء، وبمبادرة من صاحب 
القائ���د  نائ���ب  العه���د  ول���ي  الملك���ي  الس���مو 
األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وبأهميته���ا ف���ي االرتق���اء بمنظوم���ة العم���ل 
وإنج���ازات،  وأولوي���ات  أهداف���ا  الحكوم���ي 
ون���وه مجل���س ال���وزراء بالجهود الت���ي بذلت 
ف���ي تنظي���م ه���ذا الملتق���ى وبمخرجات���ه في 
تعزيز االرتقاء بالعمل الحكومي وفق أفضل 
الممارس���ات، وف���ي استش���راف برنام���ج عمل 
الحكوم���ة وف���ي جع���ل الخدم���ة الحكومي���ة 
ممي���زة في جودتها ونوعيته���ا؛ لتحقيق رضا 

المستهدف بها، وهو المواطن أوال وأخيرا.
بعد ذل���ك، نوه مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر 
ومع���رض االتحاد الخليج���ي للتكرير العالمي 
برعاي���ة كريم���ة م���ن صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء، والذي افتتح���ه بالنيابة عن 
س���موه نائ���ب رئي���س مجل���س الوزراء س���مو 

الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة، مؤكدا 
المجل���س عل���ى م���ا له���ذه الفعالي���ة م���ن دور 
الجدي���دة  والتكنولوجي���ا  العل���وم  نق���ل  ف���ي 
ومواكب���ة التط���ورات ف���ي صناع���ة التكري���ر 
الخب���رات  تب���ادل  وف���ي  والبتروكيماوي���ات 

والتجارب والتسويق.
بعده���ا، أثن���ى مجلس الوزراء عل���ى ما يمثله 
المؤتم���ر الرابع عش���ر لألم���ن االقليمي “حوار 
المنامة” من فرصة لتب���ادل األفكار ووجهات 
النظ���ر حي���ال مختل���ف القضاي���ا والتحديات 
األمني���ة والسياس���ية، وبما يهيئ���ه من أرضية 
تل���ك  حي���ال  مش���ترك  فه���ٍم  إل���ى  للوص���ول 
التحديات وفي بلورة رؤى مشتركة للتعاون 
العالمي المس���تقبلي حولها، مش���يدا المجلس 
بالمش���اركة العالمية الواس���عة في أعمال هذا 
المؤتم���ر مما يعكس ما تمثله مملكة البحرين 
من ثقل وتفاعل إيجابي مع المجتمع الدولي 
وحف���ظ  األمني���ة  التحدي���ات  مواجه���ة  ف���ي 

االستقرار العالمي.

ثم عّبر مجلس ال���وزراء عن االرتياح لتنامي 
الفعالي���ات العالمي���ة الت���ي تحتضنه���ا مملك���ة 
البحري���ن، ومنه���ا الرياضي���ة والمتمثل���ة ف���ي 
بطول���ة كأس العال���م الثال���ث للطي���ران الح���ر 
الداخل���ي، حي���ث أش���اد المجل���س ب���دور هذه 
البطول���ة في تعزيز مكانة البحرين وش���هرتها 
على صعيد هذه الرياضة عالميا، وأثنى على 
جه���ود رئي���س اللجن���ة العلي���ا له���ذه البطول���ة 
الش���يخ محم���د ب���ن راش���د آل خليف���ة ل���دوره 
ف���ي اس���تقطاب مث���ل ه���ذه الفعالي���ة المهمة 

والمنظمين لها وهنأ الفائزين بالبطولة.
من جانب آخر، أش���اد مجلس الوزراء بنتائج 
ال���ذي  منت���دى مب���ادرة مس���تقبل االس���تثمار 
ش���اركت في���ه مملك���ة البحري���ن بوف���د رفي���ع 
المس���توى برئاس���ة صاح���ب الس���مو الملك���ي 
ول���ي العهد نائب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء، مش���يدا المجل���س 
البحري���ن  الفعال���ة لوف���د مملك���ة  بالمش���اركة 
برئاس���ة س���موه ف���ي أعم���ال ه���ذا المنت���دى، 

فيم���ا هن���أ مجل���س ال���وزراء المملك���ة العربية 
الس���عودية الش���قيقة على نجاح هذا المنتدى 
العالم���ي ال���ذي جس���دته المش���اركة الواس���عة 
م���ن  علي���ه  التوقي���ع  ت���م  وبم���ا  أعمال���ه  ف���ي 
اتفاق���ات ومذك���رات تفاه���م بمبال���غ ضخم���ة 
تعك���س الثق���ل االقتص���ادي للمملك���ة العربية 
السعودية وأهمية المشاركة في هذا المنتدى 

االستثماري العالمي.
بعده���ا، هن���أ مجلس ال���وزراء دول���ة اإلمارات 
العربي���ة المتحدة الش���قيقة رئيس���ا وحكومة 
وش���عبا عل���ى نج���اح إط���الق القم���ر الصناعي 
الخارج���ي،  الفض���اء  إل���ى  س���ات”  “خليف���ة 
ووصف���ه المجل���س بأن���ه ح���دث ب���ارز وإنجاز 
علم���ي وعالم���ي جدي���د يض���اف إل���ى رصي���د 
اإلنجازات الحضارية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ويرس���خ مكانتها ف���ي علوم الفضاء 
والمس���تقبل، معربا المجلس عن االعتزاز بأن 
يك���ون هذا اإلنجاز بخب���رات وأيدي إماراتية 

بنسبة 100 %.
بعدها ق���دم مجلس الوزراء خال���ص التعازي 
وصادق المواساة للمملكة األردنية الهاشمية 
الش���قيقة ملكا وحكومة وش���عبا ف���ي ضحايا 
الس���يول التي ضرب���ت منطقة البح���ر الميت، 
البحري���ن  المجل���س وق���وف مملك���ة  مؤك���دا 

وتضامنه���ا الت���ام مع حكومة وش���عب األردن 
الش���قيق ف���ي تل���ك الكارث���ة المؤلم���ة، س���ائال 
المول���ى عز وجل الرحمة للمتوفين والش���فاء 

العاجل لجميع المصابين.
إل���ى ذل���ك، فق���د عب���ر مجل���س ال���وزراء ع���ن 
خالص أس���فه وحزنه لتحط���م طائرة الركاب 
اإلندونيس���ية، وقدم المجلس خالص تعازيه 
ومواساته إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة 
رئيس���ا وحكومة وش���عبا ول���ذوي ضحايا هذا 
الح���ادث، معربا المجلس ع���ن تضامن مملكة 
البحري���ن ووقوفه���ا م���ع إندونيس���يا في هذه 

الكارثة المفجعة.
ثم أعرب مجل���س الوزراء عن إدانته لحادث 
إط���الق الن���ار عل���ى كني���ٍس يه���ودٍي بمدين���ة 
بيتس���برغ األميركية، والذي أس���فر عن بعض 
القتل���ى والجرح���ى، وفيما عب���ر المجلس عن 
خالص مواس���اته وتعازيه للحكومة والشعب 
وص���ف  فق���د  الضحاي���ا،  وذوي  األميرك���ي 
المجل���س ه���ذا الح���ادث بأنه جريمة ش���نيعة 
وعم���ل غي���ر إنس���اني يعك���س فك���را عنصريا 
متطرفا، مؤك���دا المجلس على موقف مملكة 
البحري���ن الثاب���ت ض���د كل جرائ���م اإلره���اب 
والكراهي���ة أي كان���ت أش���كالها ومهم���ا كانت 

دوافعها.

سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

االرتقاء بمنظومة العمل الحكومي أهدافا وأولويات
البحري��ن تحتضنه��ا  الت��ي  العالمي��ة  الفعالي��ات  لتنام��ي  ارتي��اح  ال��وزراء:  مجل��س 

س��مو ول��ي العه��د يؤك��د اهتم��ام س��مو رئي��س ال��وزراء بتطوي��ر األداء

نظ���ر المجلس ف���ي المذك���رات المدرجة على 
ج���دول أعمال���ه واتخذ بش���أنها م���ن القرارات 

ما يلي:

أوال:

دعم���ا للتع���اون الثنائ���ي م���ع الدول الش���قيقة 
واالرتق���اء ب���ه ف���ي مختل���ف المج���االت، فقد 
اتفاقي���ة   17 عل���ى  ال���وزراء  مجل���س  واف���ق 
واتف���اق ومذك���رات تفاهم وبرام���ج تنفيذية، 
4 منه���ا مع دول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة، 
و13 م���ع جمهورية مص���ر العربي���ة، وتتضمن 
االتفاقات مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مج���االت  ف���ي  للتع���اون  تفاه���م  مذك���رات   3
وتنمي���ة  الحض���ري  والتخطي���ط  الس���ياحة، 
االبت���كار  وتش���جيع  الحضري���ة،  المجتمع���ات 
ووظائف���ه ومش���اريعه، إل���ى جان���ب برنام���ج 
تنفي���ذي في مج���ال حماية البيئة والش���ؤون 

المناخي���ة، وقد ق���رر المجل���س الموافقة على 
التوقيع على تلك المذكرات خالل اجتماعات 
ال���دورة الثامن���ة للجنة المش���تركة بين مملكة 

البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
أما االتفاقات التي وافق مجلس الوزراء على 
التوقي���ع عليه���ا م���ع جمهوري���ة مص���ر العربية 
للجن���ة  العاش���رة  ال���دورة  خ���الل اجتماع���ات 
المش���تركة البحرينية المصرية التي س���تعقد 
الش���هر المقب���ل، فتتضم���ن اتفاقي���ة للتع���اون 
في المس���ائل الجمركية، واتفاق على اإلعفاء 
المتب���ادل م���ن تأش���يرات الدخ���ول لحامل���ي 
الجوازات الدبلوماسية والخاصة، إلى جانب 
مذكرات تفاهم للتعاون في مجاالت الزالزل، 
الثقاف���ة، اآلث���ار، تنمي���ة الص���ادرات، تنظي���م 
المع���ارض واألس���واق المش���تركة، والتع���اون 
البرلمان���ي، وإنش���اء لجنة مش���تركة للش���ؤون 
تنفيذي���ة  برام���ج  إل���ى  إضاف���ة  القنصلي���ة، 

للتع���اون في مج���االت حماية البيئ���ة، التربية 
والتعليم، المواص���الت والمقاييس، والزراعة 

والثروة الحيوانية.

ثانيا:

كل���ف مجل���س ال���وزراء ال���وزارات والجه���ات 
الحكومي���ة كاف���ة برف���ع تقاري���ر إل���ى اللجن���ة 
الوزاري���ة للش���ؤون المالي���ة وضب���ط اإلنف���اق 
بش���أن م���ا ت���م تحقيق���ه عل���ى صعي���د خفض 
إنفاقه���ا ومصروفاته���ا عل���ى الم���دى القصي���ر 
موح���د  تقري���ر  لرف���ع  تمهي���دا  والمتوس���ط؛ 
ومتكام���ل ع���ن نتائج برنامج عم���ل الحكومة 
ف���ي خف���ض المصروف���ات وتنمي���ة اإليرادات 
العام���ة، وضم���ن هذا الس���ياق فقد اس���تعرض 
مجل���س ال���وزراء ما حققت���ه وزارة األش���غال 
وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني على 
صعي���د تنفي���ذ ق���رار مجلس ال���وزراء بخفض 

اإلنف���اق والمصروف���ات الحكومي���ة من خالل 
الع���رض الذي قدمه وزير األش���غال وش���ؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.

ثالثا:

وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي 

التايلندي���ة بممارس���ة األنش���طة  الجنس���ية 
التجارية بنس���بة 100 % في س���وق مدينة 
التني���ن وذل���ك بن���اء على مقترح م���ن وزير 
الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة الذي جاء 
بطلب من ش���ركة دي���ار المحرق واس���تنادا 
إلى موافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين 
عل���ى ذلك، وتأت���ي هذه الموافقة ترس���يخا 
مملك���ة  بي���ن  المتين���ة  الش���راكة  ألس���س 
البحري���ن ومملكة تايلند وبم���ا يدعم مركز 
البحرين كقاعدة لتخزين وتسويق وتوزيع 
ل���دول  التايلندي���ة  والمنتج���ات  البضائ���ع 

المنطقة.

رابعا:

الس���ماح  عل���ى  ال���وزراء  مجل���س  واف���ق 
للش���ركات والمس���تثمرين األجانب بالتملك 
بنسبة 100 % في أنشطة خدمات معالجة 

ح���وادث التس���ربات النفطي���ة وذل���ك ف���ي 
ض���وء المذكرة المرفوعة له���ذا الغرض من 
وزير الصناعة والتجارة والس���ياحة، والتي 

جاءت بناء على اقتراح من وزير النفط.

خامسا:

بحث مجلس الوزراء مش���روعي قانونين، 
األول مع���د بن���اء على اقت���راح من مجلس 
النواب لتعديل المادة التاس���عة من القانون 
الضم���ان  بش���أن   2006 لس���نة   )18( رق���م 
االجتماعي، والثاني معد بناء على اقتراح 
م���ن مجلس الش���ورى بإضافة مادة جديدة 
برقم )9 مكرر( إلى القانون رقم )60( لس���نة 
المعلوم���ات،  تقني���ة  جرائ���م  بش���أن   2014
حيث ق���رر المجلس إحالتهم���ا إلى مجلس 
الن���واب، مش���فوعا كل منهما بمذك���رة برأي 

الحكومة حوله.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

“حوار 
المنامة” 

فرصة لتبادل 
األفكار حيال 

القضايا 
والتحديات

بطولة 
كأس العالم 
للطيران الحر 

الداخلي 
تعزز مكانة 

البحرين
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لم يحضر، وقّدم جعفر الحميري تخويال للحضور، ولكن  «
رفضه القاضي، ألن القانون يشترط وجود توكيل قانوني 

موثق وليس تخويل حضور.

قال للقاضي إن ليس لديه قضية جنائية، وطلبا أجال للرد  «
غدا )اليوم الثالثاء(.

تقديم الرد اليوم )الثالثاء( «

قدم للقاضي شهادة رد اعتبار من القضاء العسكري  «
مؤرخة في 25 أكتوبر 2018.

ودفع مستشارو جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الطعن  «
بسبب فوات ميعاد تقديمه.

الحكم غدا )31 أكتوبر( «

مثلته هيئة دفاع  «
ثالثية موحدة ضمت 
حميد المال ومحمود 

ربيع وخليل الجمري. 
وجرى تقديم 

مذكرات. 
وطلب المحامون  «

أجال للرد على 
المذكرات.

تقديم الرد بجلسة  «
اليوم )الثالثاء(.

طلب الرد على المذكرات. «
تقديم الرد بجلسة اليوم  «

)الثالثاء(.

قّدمت القطري مذكرة معترضة على قرار لجنة الشمالية عدم  «
شطب شهاب. وطلبت من القاضي أن يكلف الشرطة بمزيد من 

التحريات عنه. وطلب شهاب أجال للرد على مذكرة القطري. 
تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

حضر اسحاقي وغاب البلوشي. وقال مستشارو جهاز قضايا  «
الدولة أنه في حال حضور البلوشي يطلبون استكمال البينة 

وفي حال عدم حضوره شطبه من كشف الترشيح.
جلسة اليوم )الثالثاء( الستكمال البينة. «

قدم شهادة اجتيازه المرحلة االعدادية بسنة 1990، وشهادة أخرى من معهد  «
البحرين لريادة األعمال.

ورد مستشارو جهاز قضايا الدولة إن الطاعن ترشح بانتخابات 2014، ورسب  «
باالستكتاب، وأنه ال يجيد القراءة أو الكتابة.

وعقب الحمري أنه لم يترشح بانتخابات 2014، وهذه أول مرة يتقدم بطلب  «
ترشيحه، وطلب ادراجه بكشف المترشحين.

الحكم غدا )31 أكتوبر( «

طلب محاميه عبدالرحمن غنيم صورة من  «
مفرادت الطعن على ترشيح قراطة، وذلك 

للرد عليها.
وأكد عالء أبوعلي إن قراطة ال يسكن  «

بالدائرة، ولديه أدلة، وتحريات الشرطة أثبتت 
ذلك.

تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

انتقد ما ورد بمذكرة جهاز قضايا الدولة من عبارات مثل “االنحدار األخالقي”، وقائال أنه دكتور  «
ورئيس االطفاء ومنسق عام الحماية والسالمة بشركة بابكو وقاٍض بمحكمة تسوية المنازعات 

ومحكم سالمة معتمد وخبير معتمد بمحاكم وزارة العدل.
وذكر أن ترشيحه جاء تلبية لنداء جاللة الملك وهو واجب وطني. ولفت أن وظيفته الحالية  «

أعلى من المركز السياسي الذي رغب بالترشح عنه. 
الحكم غدا )31 أكتوبر( «

قّدمت القطري مذكرة، وطلب محامي المحفوظ االطالع على  «
المذكرة، والرد، كما طلب نسخة من تحريات الشرطة.

تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

طلب محاميه عبدالرحمن غنيم تقديم 4 شهود اثبات أنه نائب عن سابعة العاصمة، وطلب  «
نسخة من تحريات الشرطة.

تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

قدم المحاميان مذكرات للرد. وطلب كل منهما أجال للرد. «
تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

تمسكت اللظي بما ورد بمذكرتها، واعترضت على شطبها من كشف  «
الترشيح. أما أبوعلي فتمسك بقرار لجنة العاصمة االشرافية بشطب دينا.

تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

طلب محامي خالد الدوسري تحريات أمن الجنوبية، وأن يؤدي منافسه اليمين الحاسمة أنه مقيم  «
إقامة فعلية بالعنوان المقّيد، وتال العنوان. وعندما شرع محامي عيسى بالحديث واالعتراض على 
طلب محامي خالد، استفسر القاضي عن صفته وتوكيله، ورد أن التوكيل غير جاهز، وأن القانون ال 

يشترط سكن العائلة بالعنوان المقّيد وإنما االكتفاء بالعنوان المشار إليه بالبطاقة الذكية.
وسجل محامي خالد اعتراضه على عدم وجود توكيل رسمي لزميله، وطالبا استبعاد مذكرته. «
وطلب محامي عيسى أجال لنصف ساعة لتسليم التوكيل. «
تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

طلب محاميه عبدالرحمن غنيم صورة من  «
محضر تحريات شرطة أمن المنامة، وللرد 

عليها.
وردت النائب السابق ابتسام هجرس أنها  «

متمسكة بمذكرتها المقدمة للجنة العاصمة 
االشرافية بأن قراطة ال يسكن بالدائرة.

تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

طلب استالم نسخة من إفادة مكتب الجمعيات  «
السياسية بشأن عضويته بجمعية الوفاق، وقال 

أنه كان يعمل مستشارا بالمؤسسة الوطنية 
لحقوق االنسان، وطبيعة العمل تفرض حياده 

وعدم االنتماء ألّي جمعية سياسية، ألنه يصدر 
تقريرا سنويا محايدا.

الحكم غدا )31 أكتوبر( «

قّدم مستندات تثبت سكنه بالمنطقة. وطلب منه  «
القاضي ترتيبها وتقديمها غدا )اليوم(.

ورد منافسه محمد خليفة إن العناوين الطبية ال  «
تعد مراكزا للترشيح.

تقديم المستندات بجلسة اليوم )الثالثاء( «

قّدم للقاضي صورة من كتاب للمحامي العام للنيابة  «
الكلية مؤرخ في 25 أكتوبر 2018.

الحكم غدا )31 أكتوبر( «

طلب أجال للرد على المذكرة المقدمة. «
تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

قدم للقاضي صورة كتاب من النيابة العامة. «
الحكم غدا )31 أكتوبر( «

طلب إدراج اسمه بكشف المترشحين. «
الحكم غدا )31 أكتوبر( «

طلب تقديم مذكرة للرد غدا )اليوم الثالثاء(. «
تقديم الرد اليوم )الثالثاء( «

قدم مستندات باللغة االنجليزية تثبت أنه يتعالج عن  «
أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط.

وطلب يوسف محمد ابراهيم الحادي تحريات الشرطة. «
تقديم الرد اليوم )الثالثاء( «

طلب التحدث  «
ولكن القاضي 

اكتفى بالمذكرة 
المقدمة. ورد 

الفنان بحر: “إلي 
تشوفه”.

ودفع مستشارو  «
جهاز قضايا 

الدولة بعدم قبول 
اختصام مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل.

الحكم غدا )31 أكتوبر( «

رفضت لجنة المحرق ترشحه. وطلب االستكتاب أمام  «
القاضي. ووافق مستشارو جهاز قضايا الدولة. وأملى 

القاضي على النصوح فقرة وكتبتها، وذيلها باسمه وتوقيعه.
الحكم غدا )31 أكتوبر( «

عبداهلل عيسى يوسف يعقوب

سيد أحمد محفوظ سعيد

مهدي عبدالعزيز الشويخطارق جعفر محمد الفرساني

عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف فارس

البلدية فاطمة القطري ضد محمد شهاب

النائب نبيل البلوشي ضد علي اسحاقي

حمد حسين علي الحمري

النائب أحمد قراطة ضد عالء أبو علي

جمال أحمد يعقوب كمال

النائب جالل المحفوظ ضد البلدية فاطمة القطري

النائب أسامة الخاجة ضد زينب عبداألمير

محمد خيامي ضد النائب عيسى الكوهجي

دينا اللظي ضد عالء أبوعلي

خالد خليفة الدوسري ضد البلدي عيسى يوسف الدوسري

قراطة ضد النائب السابق ابتسام هجرس

ثابت علي درويش المطاوعةفاضل حبيب عبدالرسول محمد

فيصل حسن بن رجب

عادل حسن علي العجيمي

ابراهيم صديق عبداللطيف العوضي

خليفة جاسم محمد الحايكي

نادر هاشم سيد أحمد فضل

هشام مبارك عبدالرحمن الدوسري

ابرهيم خميس بحر

حسين عبداهلل علي النصوح

قدم المحامي فتيل مذكرة، وكذلك منافسته البلدية  «
فاطمة القطري. وطلبا أجال للرد.

تقديم الرد بجلسة اليوم )الثالثاء(. «

محمد حسين فتيل

“^” تنفرد بنشر وقائع الطعون
ال���ق���اض���ي ث�������روت ع���ب���دال���ح���م���ي���د أداره���������ا ب���ل���ي���ن وح����زم

الطريق لقاعة المحكمة المختصة بنظر الطعون االنتخابية مزدحم بعشرات المترشحين المعلقين بين مسارين، إما 
ا يعيدهم لكش���ف المترش���حين المقبولين باستحقاق 24 نوفمبر المقبل، أو أن يكونوا خارج  أن ينتزعوا حكًما قضائيًّ

السباق بأمر قضائي.

قاع���ة المحكم���ة مكتظ���ة بالمترش���حين والمحامي���ن. 
المقاع���د ممتلئ���ة عن بكرة أبيها. والعش���رات واقفون. 
كل مترشح ينتظر مناداة اسمه ليقدم مذكرة دفاعه. 
وكل عيونه���م تنظ���ر بأم���ل لمنص���ة المحكم���ة كط���وق 

نجاة.
وقاد رئيس محكمة االستئناف العليا المدنية )الدائرة 
الثاني���ة( القاض���ي ث���روت عبدالحميد حس���ن الجلس���ة 

ب���كل اقتدار. أمامه أضابير كثيرة من قضايا الطعون. 
وزاوج بتعامل���ه م���ع المتقاضي���ن بي���ن اللي���ن والحزم. 
اللي���ن لم���ن يق���ف ألول م���رة تائًه���ا وحائ���ًرا ومتلعثًم���ا 
أم���ام هيئة المحكم���ة. وبحزم أم���ام العارفين بدهاليز 

التعامل مع القضاء الجالس.
وتنفرد “البالد” بنش���ر أبرز وقائع الجلس���ة الماراثونية 

القاضي ثروت عبدالحميدالطويلة والثقيلة.

راشد الغائب ومحمد زين الدين



نف���ذت الطائ���رات المقاتلة التابعة لس���اح الجو الملكي البحريني، وبمش���اركة 9 دول ش���قيقة وصديقة وحليفة ف���ي التمرين الجوي 
المش���ترك “الربط األساس���ي 2018”، إحدى مراحل التطبيق الجوي العملي، وذلك بحضور قائد س���اح الجو الملكي البحريني اللواء 

الركن الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة.

ويه���دف تمري���ن “الربط األساس���ي 2018” 
إلى تحقيق التنس���يق والتعاون، والتكامل 
وتب���ادل  الجوي���ة،  التماري���ن  مج���ال  ف���ي 
التج���ارب العس���كرية، والخب���رات القتالي���ة 
بين الدول المش���اركة في التمرين، والعمل 
على تقريب القواس���م العسكرية المشتركة 
ال���دول  بي���ن  موح���دة  مفاهي���م  لوض���ع 
المشاركة وصوالً إلى التكامل المنشود في 
هذا المج���ال الحيوي، كما يه���دف التمرين 
القتالي���ة  الجاهزي���ة  مس���توى  رف���ع  إل���ى 

لألس���لحة الجوية في الدول المشاركة من 
األشقاء واألصدقاء والحلفاء.

أرق���ى مراح���ل  التمري���ن م���ن  وُيع���د ه���ذا 
المش���تركة  الجوي���ة  التدريبي���ة  األنش���طة 
سواء من حيث المستوى أو حجم القوات 
المش���اركة أو تقني���ة معدات القت���ال فضالً 
ع���ن درج���ة االحت���راف القائم���ة بالتمري���ن، 
وهو في حد ذاته تجس���يد عملي للتعاون، 
والتنس���يق العسكري المش���ترك بين الدول 

الشقيقة والصديقة والحليفة.

أح���د  أع���رب  التمري���ن،  وح���ول مجري���ات 
الضب���اط المش���اركين م���ن الق���وات الجوية 
الس���عودية  العربي���ة  بالمملك���ة  الملكي���ة 
الش���قيقة عن فخ���ره وإعتزازه بالمش���اركة 
األش���قاء  األخ���وة  م���ع  جن���ب  إل���ى  جنب���ًا 
ف���ي س���الح الج���و الملك���ي البحرين���ي ف���ي 
التمرين الجوي المش���ترك “الربط األساسي 
2018” ال���ذي يتزام���ن م���ع م���رور 30 عام���ًا 
التمري���ن  أن  وأوض���ح  إنطالقت���ه،  عل���ى 
حق���ق أهدافه المنش���ودة من خ���الل تعزيز 

التع���اون الدفاع���ي المش���ترك واالس���تفادة 
من الخبرات المتبادلة بين المشاركين بكل 

كفاءة واحترافية.

07 local@albiladpress.com
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نظ���رت المحكم���ة المختص���ة بنظ���ر 
الطعون االنتخابي���ة أمس )االثنين( 
م���ن  االعتراض���ات  م���ن  ع���ددا 
مترش���حين مش���طوبين، ولك���ن ل���م 
تصدر أحكاما حتى اآلن، وستنطق 

بالحكم خالل أيام، ومن أبرزهم:
1. نادر ابراهي���م عبدهللا عبداإلمام 

)العاصمة(.
جناح���ي  عل���ي  محم���د  مرف���ت   .2

)المحرق(.
3. أسامة محمد المال )المحرق(.

ش���بر  عب���دهللا  فاض���ل  س���يد   .4
)الشمالية(.

5. رض���ا محم���د حبي���ب اس���ماعيل 
)الشمالية(.

جاس���م  أحم���د  جاس���م  أس���امة   .6
)الجنوبية(.

7. حسن عبدهللا مدن عبدهللا.
8. محم���د كاظم علي محمد متروك 

الدرازي )الشمالية(.
الزب���اري  عيس���ى  س���عد  خال���د   .9

)الشمالية(.
10. حس���ين أحم���د عب���دهللا رض���ي 

)الشمالية(.
11. فاضل عبدالواحد محمد أحمد 

)الشمالية(.
12. حس���ين س���لمان حس���ين الحمر 

)الشمالية(.

12 مترشحا 
معلقا ينتظرون 

الحسم القضائي

ضابط من القوات الجوية السعودية

علي شهابحسين االسكافيمحمد سعيد العرادييوسف البوريمحمد خليل العويناتيعلي شمطوط

طعن بقرار اللجنة اإلشرافية التي ذكرت أنه رسب  «
بفحص القراءة والكتابة )االستكتاب(.

 وفاجئ ناجح المحكمة أول أمس بقراءة مذكرة  «
أمام القاضي ومكتشفا أخطاء مادية وإمالئية.

 وقررت المحكمة أمس الموافقة على ترشيحه. «

طعن بقرار اللجنة االشرافية التي ذكرت أن  «
وجود قضية جنائية بسجله يعيق ترشحه.

 وقدم ما يثبت أن سجله أبيض. «

وقررت المحكمة أمس الموافقة على  «
ترشيحه.

ناجح عبيد أجهم عنفوص )10 الشمالية، بلدي(

مقبوالن بالترشح بالشمالية بأمر المحكمة
علي مهدي محمد أحمد )5 الشمالية، بلدي(

24 مرفوضا من الترشيح بقرار قضائي غير قابل للنقض

1. يوسف حسين البوري 
2. عبدهللا حسن العريس

3. جعفر ضيف أحمد
4. حسين أحمد االسكافي

5. علي شهاب يوسف
6. يوسف عبدهللا عبدالنبي العصفور

7. محمد خليل العويناتي
8. رضا محمد حبيب

9. جعفر عبدهللا الحميري
10. ماجد حسين طاهر

11. خالد سعد عيسى
12. علي حسن يوسف الجناحي

13. صالح حسين علي غلوم
14. علي عباس شمطوط

15. جميل يوسف القمر
16. خالد سعد علي سلمان

17. محمد سعيد العرادي
18. حسين أحمد رضي

19. محمد سلمان دعيج الدوسري
20. يوسف عبدهللا العصفور

21. علي مهدي محمد
22. مجيد صالح جواد

23. حسين أحمد عبدهللا
24. جميل يوسف أحمد

“الربط األساسي” يشهد التطبيق العملي
ال��ج��وي ال��ت��م��ري��ن  ف��ي  ت��ش��ارك  وحليفة  وص��دي��ق��ة  شقيقة  دول   9

الرفاع - قوة الدفاع

نّظم���ت المب���ادرة الوطنية لتنمية القط���اع الزراعي، تزامًنا مع الموس���م الزراعي، 
ا تحت عنوان “الوسم الزراعي” وذلك بالتعاون مع كٍل من مجموعة  معرًضا زراعيًّ
بنك البحرين للتنمية، وشؤون الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة األشغال 
وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي، واس���تمر عل���ى م���دى يوم���ي الجمعة 
والس���بت الموافقي���ن 26 - 27 أكتوب���ر الج���اري في س���وق المزارعي���ن البحرينيين 
الكائ���ن ف���ي هورة عالي، وبمش���اركة العديد م���ن المزارعين واله���واة البحرينيين 

والشركات والمشاتل الزراعية والجمعيات.

المع���رض  ه���ذا  تنظي���م  ويأت���ي 
به���دف ترغي���ب ال���زوار في ممارس���ة 
الزراعة وتش���جيعهم على اس���تغالل 
منازله���م  ف���ي  المتاح���ة  المس���احات 
إل���ى  ه���دف  كم���ا  صحي���ح،  بش���كٍل 
خلق بيئة تس���ويقية للمش���اركين من 
مزارعين وهواة وجمعيات وشركات 
ومش���اتل زراعية م���ن خالل عرضهم 
ألصناف عديدة ومتنوعة من البذور 

المس���تلزمات  وجمي���ع  والش���تالت 
المختلف���ة  ال���ري  كأنظم���ة  الزراعي���ة 
الحدائ���ق  وأث���اث  واإلكسس���وارات 
الخارجي���ة  والمظ���الت  والنبات���ات 

بأسعار تنافسية.
ويسهم المعرض من جانب آخر، في 
تقديم استشارات في مجال الزراعة 
وتصميم الحدائ���ق يقدمها مجموعة 
من الخبراء والمتخصصين للجمهور.

“ الوسم الزراعي” يقّدم استشارات زراعية مجانية

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

لق����وة  الع����ام  القائ����د  اس����تقبل 
دفاع البحرين المش����ير الركن 
الش����يخ خليف����ة ب����ن أحمد آل 
خليف����ة، ف����ي مكتب����ه بالقيادة 

العام����ة صب����اح أم����س، محمد 
عب����دهللا المناع����ي، وتم خالل 
األحادي����ث  تب����ادل  اللق����اء 

الودية.

ضم���ن برنام���ج التطوي���ر والتدري���ب 
لرف���ع كف���اءة الموظفي���ن بم���ا يس���هم 
في تقديم أفضل الخدمات وتسهيل 
إج���راءات المس���افرين عب���ر المنافذ، 
نظمت ش���ئون الجنس���ية والجوازات 
ال���دورات  م���ن  ع���ددا  واإلقام���ة 
التدريبي���ة للموظفي���ن العاملي���ن في 
عل���ى  اش���تملت  البحري���ة،  المناف���ذ 
ع���دة محاور من أبرزه���ا كيفية إنهاء 
القادمي���ن  المس���افرين  إج���راءات 

والمغادري���ن عبر الموان���ئ والمعمول 
بها دوليًا.

الجنس���ية  ش���ؤون  اهتم���ام  ويأت���ي 
والج���وازات واإلقام���ة بتنظي���م مثل 
ه���ذه ال���دورات ضم���ن اس���تعداداتها 
الستقبال األفواج السياحية القادمة 
الس���ياحية  البواخ���ر  طري���ق  ع���ن 
الت���ي تبدأ من ش���هر نوفمب���ر المقبل، 
وجهودها في دعم الحركة السياحية 

واالقتصادية بمملكة البحرين.

القائد العام يستقبل عبداهلل المناعي

دورات تدريبية للعاملين في المنافذ البحرية

 بدور المالكي



أك���د وزير األش���غال والبلديات والتخطيط العمران���ي عصام خلف، أن فوز 
ال���وزارة بجائ���زة التمي���ز في التواص���ل مع العم���اء “تواصل”، الت���ي نظمها 
الملتق���ى الحكوم���ي يعتبر نقط���ة انطاق جدي���دة نحو المزيد م���ن التطور 
والتمي���ز، مثمًن���ا وزير األش���غال جهود فريق عمل “تواص���ل” من أجل الظفر 

بهذه الجائزة.

اإلنج���از  ه���ذا  تحقي���ق  أن  وأك���د 
الفري���ق  جه���ود  يعك���س  المش���ّرف 
ف���ي تطوي���ر وتعزي���ز التواص���ل م���ع 
المواطني���ن، وبالتال���ي تب���ّوء الوزارة 
هذا المس���توى المتقدم ضمن أفضل 

الوزارات تواصالً مع المواطنين.
وأع���رب خلف عن تطلع���ه بأن تكون 
تل���ك الجائ���زة بمثابة نقط���ة انطالقة 
التط���ور  م���ن  مزي���د  نح���و  جدي���دة 
والس���عي المس���تمر إل���ى مزي���د م���ن 
الّتح���دي  ب���روح  والتحل���ي  التمي���ز، 
والرغبة الصادقة في خدمة مملكتنا 

العزيزة.

تأييد إعدام محكومين والمؤبد آلخرين
“االستئناف العليا” تصدر حكمها بقضية تأسيس جماعة إرهابية وقتل أفراد شرطة

اإلرهابي���ة  الجرائ���م  نياب���ة  رئي���س  أعل���ن 
المحامي العام المستش���ار أحمد الحمادي أن 
محكم���ة االس���تئناف العلي���ا األول���ى أصدرت 
حكمه���ا أم���س ف���ي قضي���ة تأس���يس وإدارة 
جماع���ة إرهابية على خ���الف أحكام القانون 
وتول���ي قيادة بها واالنضم���ام إليها وتمويلها 
وقت���ل أف���راد الش���رطة والش���روع ف���ي قت���ل 
أف���راد الش���رطة وإح���داث تفجي���ر وحي���ازة 
متفجرات والتدرب على اس���تعمال األسلحة 
إرهابي���ة  ألغ���راض  تنفي���ًذا  والمفرقع���ات 
وإت���الف  لالش���تعال  قابل���ة  م���واد  وصناع���ة 
أم���وال مملوك���ة للغي���ر وإخف���اء محكومي���ن 
ومتهمي���ن هاربين م���ن وجه العدال���ة والعلم 
بجريم���ة إرهابي���ة ومخططه���ا وع���دم إبالغ 
والخ���روج  والدخ���ول  المختص���ة  الجه���ات 

إلى مملك���ة البحرين بطريقة غير مش���روعة 
بقب���ول اس���تئناف أح���د المتهمي���ن وبإجماع 
اآلراء ش���كالً وفي الموض���وع برفض وتأييد 
 13 اس���تئناف  وبقب���ول  المس���تأنف  الحك���م 
متهًما ش���كالً وفي الموض���وع برفض وتأييد 

الحكم المستأنف.
وكان���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة الرابعة 
 2017 /03 /29 بتاري���خ  حكمه���ا  أص���درت 
باإلع���دام الثني���ن م���ن المتهمي���ن وبالس���جن 
لم���دة  المؤب���د لخمس���ة متهمي���ن وبالس���جن 
10س���نوات لس���تة متهمي���ن وبالس���جن لمدة 
5 س���نوات ألح���د المتهمي���ن وبالحب���س لمدة 
3 س���نوات لمتهمين وبالحبس لمدة س���نتين 
لمتهمي���ن وبالحب���س لم���دة 6 أش���هر ألربع���ة 
متهمي���ن وبالب���راءة لمتهمي���ن كم���ا حكم���ت 

بإس���قاط الجنس���ية عن 9 متهمي���ن وإلزام 7 
متهمي���ن متضامني���ن فيما بينه���م بدفع مبلغ 

6640.88 دينار قيمة التلفيات.
النياب���ة  أن  إل���ى  الواقع���ة  تفاصي���ل  وتع���ود 
العام���ة تلق���ت بالًغ���ا بتاري���خ 28/ 07/ 2015 
العاصم���ة  محافظ���ة  ش���رطة  مديري���ة  م���ن 
مف���اده وق���وع انفج���ار ف���ي ب���اص للش���رطة 
بصب���اح ذلك اليوم في منطقة س���ترة أس���فر 
عن���ه مقتل رجلي ش���رطة وإصابة 6 آخرين، 
وبإجراء التحريات م���ن قبل إدارة المباحث 
الجنائي���ة توّصل���ت إل���ى المتهمي���ن مرتكب���ي 
إرهابي���ة  جماع���ة  أسس���وا  حي���ث  الواقع���ة 
وضم���وا له���ا عدًدا م���ن المتهمي���ن وذلك بناء 
عل���ى توجيه���ات م���ن متهمي���ن متواجدي���ن 
ف���ي جمهورية إي���ران بغرض القي���ام بأعمال 

إرهابي���ة واس���تهداف رجال الش���رطة وكلف 
عدد من المتهمين - أحدهم عضو في إحدى 
الجمعيات السياسية - بتمويل تلك الجماعة 

اإلرهابية باألموال الالزمة لتنفيذ عملياتها.
كم���ا ضب���ط بح���وزة بعضه���م م���واد متفجرة 
وأس���لحة محلي���ة الصن���ع، فيما أخف���ى 4 من 
المتهمي���ن مجموع���ة م���ن أعض���اء الجماع���ة 
أح���كام  بحقه���م  ص���درت  الذي���ن  اإلرهابي���ة 
جنائية وأوامر ضبط، فيما س���اعد 5 متهمين 
عل���ى  اإلرهابي���ة  الجماع���ة  أعض���اء  أح���د 
الخروج والدخول إلى البحرين بطريقة غير 
مش���روعة ال���ذي توّجه إل���ى جمهورية إيران 
آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية اس���تعمال 
المتفجرات واألس���لحة بعد أن تم اس���تقباله 

من قبل جهات رسمية.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة اإلسكان المنامة - بنا

تنفي���ًذا ألم���ر ول���ي العهد نائب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 آالف وحدة س���كنية إضافية 

قبل نهاية العام الجاري، التي أمر بها سموه خال الملتقى الحكومي أمس األول.

و أكد وزير اإلس���كان باسم الحمر أن الوزارة 
س���تعكف خ���الل األي���ام القليل���ة المقبلة على 
وضع الجدول الزمني الذي يتضمن المشاريع 
التي سيش���ملها التوزيع، بحيث يتم االنتهاء 
من���ه قبل نهاية العام الج���اري وفق ما أمر به 
صاح���ب الس���مو الملكي ولي العهد وتس���خير 
ال���وزارة لكاف���ة إمكانياته���ا لتنفي���ذ الج���دول 

الزمني وفق المواعيد المقررة له.
الوح���دات  توزي���ع  أوام���ر  إن  الحم���ر  وق���ال 
الس���كنية تع���د انعكاًس���ا للرعاية الت���ي يوليها 
عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة للخدم���ات اإلس���كانية بما 
يلب���ي احتياج���ات المواطني���ن ف���ي مختل���ف 
المحافظات.  وأش���ار إلى أن هذا األمر بشأن 
التوزيع���ات اإلس���كانية، يع���د األمر الس���ادس 
الذي يتفّضل به س���موه خالل عامين، مشيًرا 
إل���ى أن أوامر التوزيع الس���ابقة أس���فرت عن 
توزيع 20 ألف وحدة س���كنية، فيما س���يكون 
األم���ر الحال���ي بتوزي���ع 5000 وح���دة جديدة 

بمثاب���ة المرحل���ة الختامي���ة لتحقي���ق ه���دف 
أل���ف   25 بتوفي���ر  الحكوم���ة  عم���ل  برنام���ج 
وحدة س���كنية.  كما أش���ار الوزير إلى أن تلك 
التوزيع���ات كان له���ا بال���غ األث���ر ف���ي نف���وس 
المواطني���ن الذي���ن حصل���وا عل���ى خدماته���م 
اإلس���كانية، وأش���ادوا بدورهم في مناس���بات 
عدي���دة باهتمام القيادة بتلبي���ة احتياجاتهم 

من تلك الخدمات اإلسكانية.

ق���ال رئي���س جه���از المس���احة والتس���جيل العقاري الش���يخ س���لمان بن 
عب���دهللا آل خليفة إن الملتقى الحكوم���ي 2018 الذي عقد أمس األول 
أصب���ح م���ن الملتقيات المهمة الت���ي تجمع المس���ؤولين وتحفز الجهات 
الحكومي���ة عل���ى المزي���د من التطوير وتحس���ين األداء، بما يس���هم في 
تحقيق التنافسية وزيادة الجاهزية وسرعة اإلنجاز في تنفيذ البرامج 
والمش���اريع خدم���ة للوط���ن وللمواط���ن ف���ي ظ���ل المس���يرة التنموي���ة 

الشاملة.

وأش���ار إل���ى أن الملتقى هو فرصة 
لالطالع عل���ى احتياجات المرحلة 
القادم���ة م���ن مش���اريع وبرامج بما 
يلبي المتطلبات التنموية، مش���يًرا 
في ه���ذا الصدد إل���ى العرض الذي 
قدمه صاحب الس���مو الملكي ولي 
العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء الذي 
تن���اول في���ه التحدي���ات الت���ي ت���م 
تجاوزها، وما تحقق من منجزات، 
وتطلع���ات المرحل���ة القادم���ة، وما 
النقاش���ية  الجلس���ات  تضمنت���ه 
لترجم���ة  الفرص���ة  يتي���ح  بم���ا 

االس���تراتيجية  والخط���ط  ال���رؤى 
تس���هم  وبرام���ج  مب���ادرات  إل���ى 
المطلوب���ة  الفعالي���ة  تحقي���ق  ف���ي 

لتنفيذها بالسرعة الممكنة.

توزيع 5000 وحدة سكنية

المنامة - وزارة اإلسكان

ف���ي مس���اعيها لتعزي���ز الروابط الثقافي���ة ما بين البحرين والس���عودية، اس���تقبلت 
رئيس���ة هيئ���ة البحرين للثقاف���ة واآلثار الش���يخة مي بنت محم���د آل خليفة أمس، 
س���فير المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة ل���دى مملك���ة البحري���ن عب���دهللا ب���ن 
عبدالملك آل الش���يخ، من أجل مواصلة وتعزيز التعاون واالس���تفادة من التقارب 

الثقافي واالجتماعي وخلق مشاريع ثقافية مشتركة.

وأشادت الش���يخة مي بنت محمد بعمق 
العالق���ات م���ا بي���ن البلدين، مش���يرة إلى 
أن الح���راك الثقاف���ي ال���ذي تمّك���ن قطاع 
الثقافة من تحقيقه مع السعودية يشهد 
عل���ى قوة الروابط اإلنس���انية التي تمتد 

إلى عمق التاريخ. وأوضحت أن الرياض 
كان له���ا دور ب���ارز ف���ي إث���راء المش���هد 
الثقاف���ي ف���ي البحري���ن عب���ر مش���اركات 
ثقافي���ة متنوعة ف���ي مختلف المواس���م 

الثقافّية التي تحتفي بها المملكة.

دور سعودي في إثراء المشهد الثقافي

زيادة الجاهزية وسرعة إنجاز البرامج

الشيخة مي بنت محمد مستقبلة سفير المملكة العربية السعودية

الشيخ سلمان بن عبدالله

وزير اإلسكان

عصام خلف

تكريم مديري “إدارة المراسم” و“نظم المعلومات”

انعقاد اللجنة العليا بين البحرين واإلمارات اليوم

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة: ت��م��ي��ز ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري أك��س��ب��ن��ا “ال��ج��ائ��زة”

التوقي��ع على اتفاقي��ات ومذك��رات تفاهم تدع��م العالقات بي��ن البلدين

اس���تقبل وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بديوان 
عام الوزارة أمس كا من مدير إدارة المراس���م والمؤتمرات الس���فير حس���ن الزياني 

ومدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية السفير علي العرادي.

وخ���الل اللق���اء، أع���رب وزي���ر الخارجي���ة 
ع���ن خال���ص اعت���زازه بحص���ول برنام���ج 
ب���وزارة  اإللكتروني���ة  المراس���م  خدم���ات 
الخارجية على جائزة أفضل الممارس���ات 
الحكومي���ة من قب���ل الملتق���ى الحكومي 
2018، مؤك���دا أن ه���ذا اإلنج���از الجدي���د 
يعكس تميز العنصر البشري في الوزارة، 
وم���ا يتمتع به من إخالص وتفان وتمكن 
في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير، 
مش���يدا بجهود جمي���ع القائمين على هذا 
البرنام���ج، والت���ي توج���ت به���ذا اإلنج���از 
المه���م ال���ذي يعد نتاًج���ا لجه���د متواصل 
وتجس���يد لفك���ر متق���دم وإدارة مبتك���رة 
التط���ور  م���ن  االس���تفادة  عل���ى  وق���درة 

التكنولوجي لكل ما يؤدي؛ لتعزيز األداء 
وتمكي���ن وزارة الخارجية من االضطالع 

بجميع مهامها.
م���ن جانبهم���ا، تق���دم الس���فيران بجزي���ل 
الخارجي���ة،  لوزي���ر  واالمتن���ان  الش���كر 
عل���ى  لحرص���ه  تقديرهم���ا  وعمي���ق 
تكريمهم به���ذه المناس���بة، والذي يعكس 
ألج���ل  الدائم���ة  وتوجيهات���ه  سياس���ته 
وتس���هيل  العم���ل  بمنظوم���ة  االرتق���اء 
إنج���از المعام���الت وتبس���يط اإلجراءات، 
مؤكدي���ن أن م���ا تحقق ه���و بفضل دعمه 
وحرصه على توفير كل مقومات النجاح 
والتطوي���ر وتقديم أفض���ل الخدمات بما 

يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

كان وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خالد بن أحمد ب���ن محمد آل خليف���ة، في مقدمة 
مستقبلي وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش���قيقة أخيه س���مو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، وبمعيته وزيرة الثقافة 
وتنمي���ة المعرف���ة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة ن���ورة بنت محمد 
الكعبي، لدى وصولهما إلى مطار البحرين الدولي مساء أمس في زيارة رسمية 

لمملكة البحرين.

اجتم���اع  اللجن���ة  الي���وم  وس���ينعقد 
العليا المش���تركة بين مملكة البحرين 
ودول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة 
ف���ي دورته���ا الثامن���ة برئاس���ة وزي���ر 
الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن 
محم���د آل خليفة، ووزي���ر الخارجية 
والتع���اون الدول���ي بدول���ة اإلم���ارات 
أخيه س���مو الش���يخ عبد هللا بن زايد 

آل نهيان.
المش���تركة  العلي���ا  اللجن���ة  وتناق���ش 
مختل���ف مج���االت التع���اون القائم���ة 

بي���ن مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة وس���بل تعزيزها في 
المج���االت السياس���ية واالقتصادي���ة 
والتجاري���ة والثقافي���ة وغيره���ا م���ن 
المجاالت، واستعراض ما تم إنجازه 
منذ الدورة الس���ابعة ألعم���ال اللجنة 
المش���تركة بي���ن البلدي���ن، كما س���يتم 
خ���الل اجتماع���ات اللجن���ة التوقي���ع 
على عدد م���ن االتفاقيات ومذكرات 
التفاه���م الت���ي تدع���م كاف���ة جوانب 

العالقات بين البلدين الشقيقين.

خالل اللقاء

خالل االستقبال

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
س���مو الش���يخ محم���د ب���ن مب���ارك آل 
خليفة بمكتبه بقصر القضيبية األمين 
العام األس���بق لجامعة ال���دول العربية 
عمرو موس���ى بمناسبة زيارته لمملكة 
البحرين للمش���اركة في حوار المنامة 

.2018

اس���تعراض  ج���رى  اللق���اء  وخ���الل 
للمواضيع الت���ي تناولها حوار المنامة 
والنتائ���ج الت���ي خ���رج به���ا ف���ي ظ���ل 
األوضاع السياس���ية واألمنية الراهنة 
على الس���احتين اإلقليمي���ة والدولية، 
حي���ث تم التأكي���د على تعزي���ز العمل 

العربي المشترك.

يرعى وزير ش���ؤون الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا المؤتمر الس���نوي السابع 
 ”Roshcomm“ إلدارة الم���وارد البش���رية للع���ام 2018 ال���ذي تنظم���ه مؤسس���ة
الرائدة في هذا المجال خال الفترة 27 إلى 28 نوفمبر المقبل بفندق الدبلومات 

راديسون بلو.

ويعتبر مؤتمر إدارة الموارد البشرية الحدث 
األب���رز ف���ي المنطق���ة ف���ي مج���ال العنص���ر 
البش���ري والق���وى العامل���ة، وه���و مخص���ص 
الم���ال  رأس  إدارة  مج���ال  ف���ي  للمعنيي���ن 
البش���ري واحتياجات التدريب، ويستقطب 
والمختصي���ن  البش���رية  الم���وارد  ق���ادة 

بالتدريب لاللتقاء على أرض البحرين.
ويرك���ز مؤتمر الموارد البش���رية على تقديم 
رؤى عميق���ة ف���ي تنمي���ة الم���وارد البش���رية، 
الدولي���ة  الممارس���ات  أفض���ل  وتطبي���ق 
المصممة خصيًصا ألسواق الشرق األوسط، 
كما أن المؤتمر س���وف يحتوي على 3 ورش 
عمل تفاعلية حول االس���تراتيجيات المهمة 
في مجال الموارد البشرية، ويستقطب كبار 
الش���ركات العالمية واإلقليمية، والمتوقع أن 

يش���ارك فيه كب���ار خب���راء الموارد البش���رية 
وصناع القرار من العديد من البلدان وكذلك 

العديد من المنظمات الكبرى المختصة.

محمد بن مبارك يستعرض وموسى “حوار المنامة”

مؤتمر إدارة الموارد البشرية

خلف: تميزنا نقطة انطالق نحو مزيد من التطور

08local@albiladpress.com

الثالثاء
30 أكتوبر 2018 

21 صفر 1440

يذكر أن برنامج خدمات المراسم اإللكترونية هو نظام الكتروني  «
موحد للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى مملكة 

البحرين، ويقدم لها كافة الخدمات وفقا لما نصت عليه اتفاقيتا فيينا 
للعالقات الدبلوماسية للعام 1961، وفيينا للعالقات القنصلية للعام 
1963، وبهدف تمكين البعثات الدبلوماسية من أداء عملها على أكمل 

وجه.

وأضاف وزير األشغال أن الوزارة تسعى إلى توفير الردود على  «
جميع االستفسارات والشكاوى بأقصى سرعة ممكنة ضمن الفترة 

الزمنية المحددة.

عبدالحسين ميرزا
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النتائج لفترة التسعة أش��هر المنتهية في 30 سبتمبر 2018

دوالر أرباح “األهلي المتحد”

حقق البنك األهلي المتحد أرباح صافية عائدة لمس���اهميه بلغت 528.3 مليون دوالر لفترة التس���عة أش���هر المنتهية في 30 س���بتمبر 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 12.7% 
مقارنة بالفترة نفس���ها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 468.7 مليون دوالر، فيما س���جل الربع الثالث من العام ربحا صافيا قدره 170.8 مليون دوالر، مرتفعا بنس���بة 
%8.5 عن الفترة الفصلية ذاتها من عام 2017 والتي سجلت 157.4 مليون دوالر، ليصل بذلك العائد األساسي للسهم إلى 6.4 سنت للتسعة أشهر األولى من العام مقابل 

5.7 سنت للفترة ذاتها من عام 2017، في حين سجل الربع الثالث من العام الجاري عائد 2.1 سنت مقابل 2.0 سنت لنفس الفترة من العام السابق. 

كما نما صافي إيرادات البنك من الفوائد 
بنس����بة %11.5 ليصل إلى 708.4 مليون 
دوالر في التس����عة أشهر األولى من العام 
م����ن 635.1 ملي����ون دوالر للفت����رة نفس����ها 
الثال����ث/2018:  )الرب����ع   2017 ع����ام  م����ن 
241.2 ملي����ون دوالر، بنم����و %10.1 ع����ن 
م����ن  نفس����ه  للرب����ع  ملي����ون دوالر   219.1
نم����و ج����اء مدفوع����ا  2017(، وه����و  ع����ام 
صاف����ي  عل����ى  الهام����ش  ف����ي  بالتحس����ن 
الم����دروس  المتحف����ظ  وبالنم����و  الفوائ����د 
الذي شهدته أنشطة التمويل واالستثمار 
على مس����توى المجموعة وتم تمويله من 
خ����ال الزي����ادة ف����ي ودائ����ع العم����اء، كما 
أدى إرتف����اع إي����رادات البن����ك م����ن صافي 
الفوائد وكذلك في إيراداته من الرس����وم 
وعمليات الخزينة واالستثمار إلى زيادة 
إجمالي إيرادات التش����غيل بنسبة 9.9% 
خال التس����عة األش����هر األولى م����ن العام 
 825.1 م����ن  907.0 ملي����ون دوالر  لتبل����غ 
مليون دوالر للفترة نفسها من عام 2017 
ملي����ون   294.6 الثال����ث/2018:  )الرب����ع 
دوالر، بزي����ادة %6.2 ع����ن 277.4 مليون 
دوالر ف����ي الرب����ع الثالث من ع����ام 2017(، 
في حي����ن ارتفعت اإليرادات التش����غيلية 
الصافية بنسبة %9.9 لتصل إلى 845.2 
مليون دوالر خال التس����عة أشهر األولى 
م����ن العام مقارنة مع 768.8 مليون دوالر 
للفترة نفسها من عام 2017 )سجل الربع 
دوالر،  ملي����ون   275.1 الثال����ث/2018: 
بزي����ادة %6.2 ع����ن 259.0 ملي����ون دوالر 

ف����ي الرب����ع الثالث م����ن ع����ام 2017( بينما 
ساهمت جهود الضبط الرشيد والممنهج 
للمصروفات في تحسين نسبة التكاليف 
إلى إجمال����ي الدخل لتبلغ %26.2 مقابل 
%27.5 لفترة التس����عة أش����هر نفس����ها من 

عام 2017.

 جودة األصول

كم���ا واص���ل البن���ك التمت���ع بمؤش���رات 
محتوي����ا  األص����ول،  لج����ودة  ممت����ازة 
القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0% 
من إجمال����ي المحفظ����ة االئتمانية مقابل 
%1.9 كم����ا ف����ي 31 ديس����مبر 2017، م����ع 
االس����تمرار ف����ي تأمين تغطي����ة متحفظة 
م����ن المخصص����ات المح����ددة المرص����ودة 
تج����اه هذه األصول لتبلغ نس����بة تغطيتها 
%86.3 مقاب����ل %85.1 في 31 ديس����مبر 
2017، فيم����ا ارتفعت أيضا نس����بة تغطية 
م����ن  االئتماني����ة  المحفظ����ة  إجمال����ي 
المخصصات العام����ة والمحددة، بما فيها 
تل����ك المرص����ودة احترازي����ا ألي تدنّي����ات 

ائتماني����ة محتمل����ة وفقا للمعي����ار الدولي 
 IFRS( التاس����ع إلع����داد التقاري����ر المالي����ة
 30 ف����ي  %222.3 كم����ا  إل����ى  لتص����ل   ،)9
س����بتمبر 2018 مقاب����ل %154.3 ف����ي 31 
ديس����مبر 2017، هذا دون احتساب قيمة 
الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك 

قبالة هذه األصول. 

* نمو بالموجودات

اإلجمالي����ة  الموج����ودات  س����جلت  وق����د 
لتص����ل   6.7% بنس����بة  نم����وا  للمجموع����ة 
 30 ف����ي  كم����ا  دوالر  ملي����ار   35.5 إل����ى 
ف����ي  )33.2 ملي����ار دوالر   2018 س����بتمبر 
31 ديس����مبر 2017(، ليسجل بذلك العائد 
على متوسط الموجودات %2.2 للتسعة 
أش����هر األولى من هذا العام مقابل 2.1% 
للفت����رة المقارنة من عام 2017، في حين 
اس����تقر إجمال����ي حقوق المس����اهمين عند 
3.8 ملي����ار دوالر ف����ي 30 س����بتمبر 2018 
)3.8 مليار دوالر في 31 ديس����مبر 2017( 
ليرتف����ع تبع����ا لذل����ك العائد على متوس����ط 
حقوق المس����اهمين إلى %18.4 للتس����عة 
أش����هر األول����ى م����ن الع����ام الج����اري مقابل 

%16.7 لنفس الفترة من العام السابق. 

المنامة - األهلي المتحد

“الخليجي التجاري” 
يشتري أسهما

ذك���ر المص���رف الخليج���ي التج���اري ف���ي 
المالي���ة  واألس���واق  للمس���اهمين  إفص���اح 
أم���س )األثنين( أنه قام بش���راء م���ا يعادل 
684,489 س���همًا من أسهمه )أسهم خزينة( 

في بورصة البحرين.
وجاء في اإلفصاح أنه مع النسبة السابقة 
ارتفعت أس���هم الخزينة م���ن 91,196,350 
س���همًا )%8.69 من األس���هم الصادرة( إلى 
91,880,839 س���همًا )%8.75 من األس���هم 

الصادرة( وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2018.
وارتفع���ت أس���هم الخليج���ي التج���اري في 
ت���داوالت األم���س لتس���تقر بنهاي���ة جلس���ة 
التداول في بورصة البحرين لسعر 0.097 
دينار. وبلغت كمية التداوالت 3,473,707 

بقيمة 324,962 دينارا.

عسكر - ألبا

أعلنت ش���ركة ألمنيوم البحرين “البا”، عن تأمينها التفاقية طويلة األجل مع ش���ركة فلورس���يد إس بي أي، إحدى الش���ركات اإليطالية الرائدة في 
إنتاج مركبات الفلوراين، وذلك بهدف إمداد شركة البا بفلوريد األلمنيوم بالجودة المالئمة لعمليات المصهر.

وجاءت هذه االتفاقية ضمن خطة خط الصهر 
الس���ادس للتوسعة الذي س���يجعل من ألبا أكبر 
موق���ع لمصه���ر ألمنيوم ف���ي العال���م بإنتاج 1.5 
مليون طن متري س���نويًا مع زيادة اإلنتاج في 

خط الصهر السادس.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي ل����” ألبا”، تي���م موري 
“ترب���ط بي���ن ش���ركتي الب���ا وفلورس���يد ش���راكة 
ونح���ن  لعق���ود،  تمت���د  طويل���ة  اس���تراتيجية 
س���عداء لقيام الش���ركة باتخ���اذ البحري���ن مقرًا 
للمس���تودع اإلقليم���ي الخاص به���ا حتى يكون 
قريبًا من مصهر البا. وال شك أن هذه االتفاقية 
وس���تمكننا  المش���ترك  تعاونن���ا  تع���زز  س���وف 
م���ن مواصل���ة س���عينا لتقدي���م أفض���ل وأج���ود 

المنتجات لعمائنا”.
من جانبه، قال المدير العام لش���ركة فلورس���يد 
إس ب���ي أي، ليو ميتزينغر”نح���ن في مجموعة 

فلورس���يد نؤم���ن بأهمي���ة الش���راكات طويل���ة 
األجل والتحس���ين المس���تمر لج���ودة منتجاتنا 
وخدم���ة عمائن���ا. وتوقي���ع ه���ذه االتفاقية مع 
ألب���ا، المتزام���ن م���ع إنش���اء المركز اللوجس���تي 

الخ���اص بن���ا ف���ي البحري���ن م���ن خال ش���ركة 
س���يمبليس لوجس���تكس، له���و إنج���از ه���ام في 
التع���اون المش���ترك عل���ى م���دى الس���نوات بين 

شركتي البا وفلورسيد”.

فت���ح مجل���س المناقص���ات والمزيدات في 
جلسته أمس 3 مناقصات تابعة ل� 3 جهات 
حكومي���ة، بإجمال���ي 19 عط���اء، عل���ق منها 
عط���اءان تابعي���ن لجهتي���ن، وبل���غ مجموع 
أقل العطاءات المتقدمة 355.2 ألف دينار.
وأظهرت أحدث بيانات نش���رت على موقع 
المجلس، فت���ح مناقصة لمجلس الش���ورى 
وموظف���ي  ألعض���اء  الصح���ي  للتأمي���ن 
المجل���س، تقدم إليها عط���اءات أقلها بنحو 
234.1 أل���ف دين���ار، وأكبره���ا 593.8 أل���ف 

دينار.
عل���ى  الحص���ول  إل���ى  المجل���س  ويس���عى 
ع���روض من الش���ركات الراغب���ة في تقديم 
نظ���ام التأمين الصح���ي للمجموعات، وهي 
مناقصة بعقد س���نوي قابل���ة للتجديد لمدة 
4 س���نوات. كم���ا فت���ح المجل���س مناقص���ة 
لش���ركة تطوير للبت���رول لتجديد تراخيص 
)VMware vSphere 6( وتوفي���ر الصيان���ة 

والدعم تقدم إليها 6 عطاءات علق أحدها، 
وأقل عطاء بنحو 82.4 ألف دينار.

وكذل���ك فت���ح المجل���س مناقص���ة لش���ركة 
طيران الخليج لش���راء أن���واع مختلفة من 

المنتجات المائية شراء أنواع مختلفة من 
المنتج���ات المائي���ة تقدم إليه���ا 7 عطاءات 
عل���ق أحدها، وأقل عط���اء بنحو 38.7 ألف 

دينار.

أثناء توقيع االتفاقية

االتفاقي��ة تؤم��ن عملي��ات المصه��ر بالج��ودة المالئم��ة دين��ار أل��ف  ب���234.1  “الش��ورى”  ل���  الصح��ي  التأمي��ن 
“ فلورسيد” تزود “ألبا” بفلوريد األلمنيومفتح 3 مناقصات بإجمالي 19 عطاء

30 أكتوبر 2018 الثالثاء
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المحرر االقتصادي

منذ توقيع اتفاقية “ضريبة القيمة المضافة” بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
ظ���ل الحدي���ث ي���دور ف���ي البحرين عن ه���ذه الضريب���ة وم���اذا تعني ومت���ى يبدأ 
التطبيق والكثير من األس���ئلة المطروحة والمش���روعة. وبصدور المرسوم بقانون 
رقم 48 لسنة 2018 أصبح األمر واقعا، فعا وقانونا، وسيبدأ التطبيق الفعلي في 
البحرين اعتبارا من بداية 2019. وسبق أن تم التطبيق من بدايات هذا العام في 

السعودية واالمارات.
بدأ تطبيق الضريبة “فات” ألول مرة في فرنس���ا، ومنها انطلقت للتطبيق في كل 
دول العال���م ودول الخلي���ج هي آخر من ركب هذا القطار وس���يتواصل المش���وار. 
نسبة الضريبة تعادل %5 وهذه أقل نسبة مقارنة مع الدول األخرى حيث تزداد 
النس���بة لتص���ل %20. وه���ذا الرق���م المتواضع، يدل عل���ى أن الجه���ات المختصة 
أخ���ذت ف���ي اعتبارها بمب���دأ التدرج في التطبيق حتى ال تش���كل عبئ���ا على دافع 

الضريبة.
م���ا يمي���ز القيم���ة المضاف���ة عن غيره���ا م���ن الضرائب، أنه���ا ضريبة غير مباش���رة، 
وتس���مي الضريب���ة “االس���تهاكية” ألنه���ا تدف���ع عند االس���تهاك فق���ط للبضائع أو 
الخدم���ات القابل���ة له���ذه الضريب���ة. علي���ه، ف���ي حالة ع���دم االس���تهاك ال يتحمل 

الشخص ال�”فات”. 
ووفق���ا للقان���ون، هناك إلزام على كل الش���ركات الت���ي تتجاوز إيراداتها الس���نوية 
حوالي 100ألف القيام بالتسجيل لدى الجهات المختصة لغرض الضريبة، ويظل 

األمر جوازي للشركات التي يكون إيرادها السنوي حوالي نصف هذا المبلغ. 
 هناك استثناءات لبعض المنتجات والخدمات من “القيمة المضافة”، منها، المواد 
الزراعي���ة ومنتجات اللح���وم والمواد الطبي���ة والتعليمية والعدي���د من الخدمات 

المالية والمصرفية والتأمينية وغيره. 
إن ضريبة القيمة المضافة، قطعا س���تدعم الخزينة العامة بموارد مالية إضافية، 

وهذا سيعود بالفائدة لكل المجتمع.

ما هي ضريبة القيمة 

عبدالقادر ورسمهالمضافة؟

528.3
م����ل����ي����ون

حمد الحميضي 

زيادة النمو 
بنسبة 12.7 % 
مقارنة بالفترة 
نفسها 2017 

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك األهلي المتحد، حمد مشاري الحميضي “واصل البنك وعلى مدار  «
التسعة أشهر الماضية تحقيق مؤشرات نمو صحية ومستويات ربحية قوية مدعومة بأداء أنشطته التشغيلية 

الرئيسية، وهي نتائج تشهد على اإلدارة السليمة والتطبيق الناجح لنموذج العمل الذي تتبناه المجموعة والقائم 
على تنويع األعمال وتعدد األسواق مع التوسع في دورنا كقناة مصرفية مفضلة للتعامالت والتدفقات المالية 

اإلقليمية بين هذه األسواق، كما تستند في الوقت نفسه إلى سياسة منهجية مدروسة في إدارة مواردنا المالية 
وجهود حثيثة وفاعلة لمتابعة توظيف هذه الموارد بأكفأ صورة ممكنة عبر مختلف أسواق وقطاعات عمل 

المجموعة الحالية منها والمستهدفة”.

إدارة سليمة وتطبيق ناجح

المنامة - جمعية المصارف المنامة - بيتك

أعلن���ت جمعي���ة مص���ارف البحري���ن أن متحدثي���ن رفع���ي المس���توى سيش���اركون في 
منتداه���ا المصرف���ي الس���نوي الذي يق���ام تحت رعاي���ة مصرف البحري���ن المركزي غدا 
تح���ت عن���وان “التكنولوجي���ا المالي���ة: الف���رص والتحدي���ات ف���ي الصناع���ة المصرفية 
ف���ي البحري���ن”، ويتوق���ع أن يجت���ذب أكثر من 500 مش���اركا م���ن المؤسس���ات المالية 
والمصرفي���ة األعض���اء ف���ي الجمعي���ة وغير األعض���اء، جنبا إل���ى جنب م���ع المهتمين 

بصناعة الفينتك من البحرين والمنقطة والعالم.

ويش���ارك رئي���س الجمعي���ة، ورئي���س المنتدى، 
عدنان يوس���ف ف���ي فعاليات افتت���اح المنتدى، 
وتح���اوره نه���ى العل���ي م���ن “س���ي إم بي س���ي 
عربي���ة” جنب���ا إلى جنب مع محاف���ظ المصرف 
المرك���زي رش���يد المع���راج، وميليكس���ه أوتك���و 
المدير العام والرئيس التنفيذي لش���ركة البركة 
التركي���ة الت���ي حقق���ت نجاح���ات كبي���رة ف���ي 

ابتكارات تقنية الفينتك.
ويواصل المنتدى فعالياته بأربع جلسات عامة 
تتن���اول القضاي���ا الملحة في صناع���ة الفينتك، 
وتعزيزها، ومعالجة فجوة رأس المال البشري 

واالعتبارات القانونية والتنظيمية.
وحي���د  للجمعي���ة،  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 

القاسم “يسعدنا اإلعان عن مشاركة مجموعة 
بارزة من ق���ادة الصناعة المصرفي���ة والخبراء 
ف���ي منت���دى الجمعي���ة المقب���ل، ونح���ن نتطل���ع 
إل���ى الترحي���ب بمحاف���ظ المص���رف المرك���زي، 
لش���ركة  التنفي���ذي  والرئي���س  الع���ام  والمدي���ر 
البركة التركية، كما سيستمع المشاركون أيًضا 
إل���ى العدي���د من كب���ار الخب���راء وال���رواد حول 
كيفي���ة تأثي���ر اليفنتك على القط���اع المصرفي 
ه���ذه  ف���ي  والتحدي���ات  والف���رص  البحرين���ي 
الصناع���ة. ويش���ارك في تل���ك النقاش���ات نخبة 
من ق���ادة القطاع المصرفي وخب���راء الفينتك، 
بم���ن فيه���م ممثلي���ن ع���ن مؤسس���ات أمريكان 
إك���س برس، وخليج البحري���ن للتقنية، وغرفة 

تج���ارة وصناع���ة البحري���ن، وغرف���ة البحري���ن 
لتس���وية المنازعات، وبنك البحرين اإلسامي، 
ومص���رف البحرين المرك���زي، ومجلس التنمية 
االقتصادي���ة، وبن���ك الخلي���ج الدول���ي، وبن���ك 
البحري���ن الوطن���ي وتمكين وجامع���ة البحرين 

وغيرها.

أطلق بيت التمويل الكويتي – البحرين “ بيتك”، تحديث جديد لمنصة “جزيل” اإللكترونية 
الت���ي تش���تمل عل���ى المزيد م���ن المزاي���ا النوعي���ة الفريدة من نوعه���ا، كخدم���ات الصيرفة 
المجتمعية. وتتضمن تلك الخدمات، المتوفرة بشكل حصري ومجاني عبر تطبيق “جزيل” 
اإللكترون���ي، ط���رح برنام���ج تنمي���ة المواه���ب البحرينية ألول م���رة على الصعي���د المحلي 
بحلول ش���هر نوفمبر المقبل، الذي يأتي تحت مظلة المس���ؤولية المجتمعية حيث يتضمن 
عق���د سلس���لة من ال���دورات التدريبية ف���ي مختلف القطاع���ات بغية تس���ليط الضوء على 
م���دى براعة الهواة الراغبين بتنمية إبداعاتهم وتطويرها، واحتضان المواهب البحرينية 

وصقلها وتوظيفها بشكل صحيح بما يتالئم مع احتياجات سوق العمل. 

إل���ى  ته���دف  الت���ي  األول���ى  نس���خته  وف���ي 
الم���وروث الش���عبي والثقاف���ي ف���ي  احي���اء 
س���يتعاون  والحل���ي،  المجوه���رات  صناع���ة 
م���ع  البحري���ن   – الكويت���ي  التموي���ل  بي���ت 
مجوهرات ديفجي أوروم، والمعهد الوطني 
 20 إلختي���ار  الهن���د  م���ن   )NID( للتصمي���م 
مش���اركا به���دف االلتح���اق ب���دورة تدريبي���ة 
لتصمي���م المجوهرات التي س���تنطلق خال 
ديس���مبر المقبل. ومن شأن هذه المبادرة أن 
تمن���ح الفرصة ألصح���اب المراكز األولى من 
المتفوقي���ن بال���دورة الحص���ول عل���ى جوائز 

نقدية وفرصة عمل لدى مجوهرات ديفجي 
بالخب���رة  الباق���ون  بينم���ا س���يحظى  أوروم، 
عل���ى  للحص���ول  س���تؤهلهم  الت���ي  الازم���ة 
الوظيف���ة المائمة إلب���راز مواهبهم وتحقيق 

أحامهم.
وق���ال نائ���ب رئي���س المجموع���ة المصرفي���ة 
لألف���راد ف���ي “بيت���ك”، صب���اح الزيان���ي “لق���د 
حرصنا على وضع مساعي البحرين لتطوير 
قطاع التكنولوجيا المالية نصب أعيننا عند 
تنفي���ذ اس���تراتيجيتنا الرقمي���ة. وعليه، فقد 
س���عينا بكافة الُس���بل الى مواكبة التطورات 

المذك���ور،  بالقط���اع  والمتعلق���ة  المتس���ارعة 
“جزي���ل”  تطبي���ق  بتحدي���ث  قمن���ا  حي���ث 
اإللكتروني الذي يأتي ضمن إطار مس���اعينا 
الخدم���ات  أفض���ل  تقدي���م  ال���ى  الرامي���ة 
لزبائنن���ا  المصرفي���ة  والحل���ول  والمنتج���ات 

الكرام بغية تلبية احتياجاتهم المصرفية. 

توقع��ات بج��ذب أكث��ر م��ن 500 مش��اركا ف��ي الفعالية الخدم��ة األول��ى م��ن نوعه��ا عب��ر “جزي��ل” اإللكترون��ي
منتدى “المصارف” يستقطب نخبة متحدثين“بيتك” ُيدشن الصيرفة المجتمعية

وحيد القاسمصباح الزياني

المحرر االقتصادي
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صرح الرئيس التنفيذي لشركة “المباني” الكويتية، وليد الشريعان، أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة األولى من 
مجمع األفنيوز البحرين، سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية خالل 6 أشهر بحجم استثمار يصل إلى 70 مليون دينار التي 
ستتضمن تشييد فندقًا تصنيف 4 نجوم ومجمعًا تجاريًا بالشكل المعتاد للمجمعات أي سيكون من طابقين وسوقًا شعبية.

وأوضح الش���ريعان في تصريحات 
ل���دوز  افتتاح���ه  خ���ال  صحافي���ة 
كافي���ه “س���نبدأ خ���ال ش���هر أعمال 
نج���وم   4 فن���دق تصني���ف  تش���ييد 
من سلس���لة هيلتون ج���اردن بكلفة 
إجمالي���ة 25 مليون دينار ويحتوي 

على 210 غرف. 
وبسؤال الش���ريعان عن سبب تأخر 
المرحل���ة الثانية من المجمع، أجاب 
“تأخ���رت المرحل���ة بس���بب إج���راء 
تعدي���ات عل���ى التصامي���م، حي���ث 
ستش���مل المرحل���ة الثاني���ة مواقف 
س���يارات تح���ت األرض باإلضاف���ة 
إل���ى هايب���ر مارك���ت كبي���ر، وكذلك 

تج���اري  مجم���ع  عل���ى  س���تحتوي 
بدورين وس���وق ش���عبية، ومساحة 
ألعاب أطف���ال، باإلضاف���ة إلى 170 
مح���اً تجاريًا، بكلف���ة تصل إلى 45 

ألف دينار”. 
ش���ركته  أن  الش���ريعان  وكش���ف 
المق���اوالت  عق���ود  قريب���ًا  س���توقع 
الري���اض  لألفني���وز  اإلنش���ائية 
برأسمال 3.5 مليار دوالر، ومساحة 
بن���اء 1.7 ملي���ون مت���ر مرب���ع وفيه 
خمس���ة أب���راج تتضم���ن 36 طابق���ا 
ل���كل منه���ا، ومس���احات تأجير 400 
أل���ف متر مرب���ع ما يجعل���ه من أكبر 
إن ل���م يكن أكب���ر مجمع تجاري في 

العال���م، مضيف���ا أن الش���ركة تعت���زم 
بن���اء أفني���وز الخبر بتكلف���ة تقارب 

المليار دوالر.
وتاب���ع “نعتق���د أن دور المجمع���ات 
التجارية لم يعد يقتصر على توفير 
مح���ات بي���ع التجزئ���ة والمطاع���م، 
أكب���ر  ترفيه���ي  دور  هن���اك  وإنم���ا 
لهذه المجمع���ات، ونعمل من خال 
األفني���وز على تقديم تجربة مميزة 
للزائر الباحث عن الترفيه، فأنش���أنا 
شارعا تجاريا مكيفا ومضاًء، وهذه 
تجرب���ة نجحنا بها في الكويت وها 

نحن اليوم نكررها في البحرين”.
وأش���ار كذل���ك إلى مش���روع مجمع 

أفنيوز ف���ي مدينة الخب���ر بالمملكة 
العربية الس���عودية تحت التصميم 

م���ع 4 مباٍن بكلفة تصل إلى 2 مليار 
دوالر، فيم���ا يبل���غ إجمال���ي حج���م 

اس���تثمارات الش���ركة ف���ي المنطقة 
نحو 7 بليون دوالر.

واختتم الشريعان تصريحه بالقول  «
“ نحن متفائلون باالقتصاد والنمو 

في دول الخليج العربي، فالنفط في 
الخليج والمال في الخليج، ونحن 

مؤمنون باالستثمار في بلداننا 
بشكل مطلق”.

للمـرحلــة الثانيــة ألفنيــوز البحـريــن
شعبية وس���وق���اً  ت���ج���اري���اً  وم��ج��م��ع��اً  ن���ج���وم   4 ف���ن���دق  ت��ت��ض��م��ن  األع���م���ال 

الشريعان يدلي بتصريحه

“اي بي إم تيرمينالز” شركة مساهمة 
ب�����ال��ب��ورص��ة ل��اك��ت��ت��اب  ال���ش���رك���ة   أس���ه���م  م���ن   %  20 ط����رح 

تقدمت ش����ركة “إي بي إم تيرمينالز” البحرين، الش����ركة المش����غلة لميناء خليفة بن س����لمان، 
المصنف����ة ش����ركة مس����اهمة بحرينية مقفلة بطل����ب إلى مرك����ز البحرين للمس����تثمرين التابع 
لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتغيير شكلها القانوني بتحويلها إلى شركة مساهمة 

بحرينية عامة، برأس مال 9 ماليين دينار.

الش����ركة  ف����إن  الرس����مية،  للبيان����ات  ووفًق����ا 
س����تصبح مملوك����ة ل����كل من ش����ركة يوس����ف 
بن أحم����د كانو القابضة، وش����ركة “إيه بي إم 

تيرمينالز بي في”، ومساهمين آخرين.
ب����ن س����لمان،  إل����ى أن مين����اء خليف����ة  يش����ار 
ويق����ع   ،2009 أبري����ل  ف����ي  التش����غيل  ب����دأ 
عل����ى مس����احة 110 هكت����ارات م����ن األراضي 
المس����تصلحة ويتضمن رصيًف����ا طوله 1800 
مترا يش����مل محطة للحاويات على مس����احة 
900 متًرا مربًعا تخدمها أربع رافعات تتمكن 
من مناولة س����فن الحاوي����ات بعرض61 متًرا، 
وتخزي����ن  لمناول����ة  مراف����ق  إل����ى  باإلضاف����ة 

البضائ����ع العام����ة وس����فن الدحرج����ة وس����فن 
الركاب.

وعينت “س����يكو”، البن����ك اإلقليمي في مجال 
والخدم����ات  والوس����اطة  األص����ول  إدارة 
لإلص����دار  مدي����ًرا  االس����تثمارية،  المصرفي����ة 
والضام����ن الرئيس����ي لعملية ط����رح االكتتاب 
الع����ام األول للش����ركة. وس����يطرح %20 م����ن 
رأس الم����ال المدفوع للش����ركة للمس����تثمرين 
18 ملي����ون س����هم،  تمث����ل  الع����ام،  لاكتت����اب 

وسيتم إدراجها في بورصة البحرين.
ويبلغ عدد أسهم شركة “إي بي إم تيرمينالز” 
البحرين 90 مليون سهم، حيث تمتلك شركة 

“إي ب����ي ام تيرمينال����ز” األم 72 مليون س����هم 
وتمث����ل %80 م����ن إجمالي األس����هم، و20% 
م����ن الحص����ة مملوك����ة لمجموعة يوس����ف بن 

أحمد كانو وتمثل 18 مليون سهم.
وتأسست “ايه بي إم تيرمينالز” البحرين في 
العام 2006، حيث تعمل في إدارة وتش����غيل 
الموان����ئ العام����ة والخاص����ة ضم����ن أنش����طة 
الخدم����ات المتصل����ة بالنق����ل المائ����ي، ويبل����غ 
رأس����مالها 9 مايين دينار، موزع ما بين 7.2 

ملي����ون دينار لش����ركة )إي����ه ب����ي أم تيرمينالز 
بي في( التي تمثل %80 من إجمالي أس����هم 
الش����ركة، و%20 لش����ركة يوس����ف ب����ن أحم����د 
كانو )القابضة( تقدر بنحو 1.8 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يساهم إدراج الشركة  «
في البورصة اكتساب قاعدة أوسع 

من المساهمين ووصول “إي بي إم 
تيرمينالز” البحرين إلى أسواق رأس 

المال.

المنامة – المصرف المركزي

أعل���ن مص���رف البحري���ن المرك���زي عن إص���دار خطاب ع���دم الممانعة عل���ى الطرح 
األولي لالكتتاب العام لعدد 18 مليون سهم من شركة إي بي أم تيرمينالز البحرين، 
بما يعادل %20 من رأس مال الش���ركة الصادر وتس���جيل نشرة االكتتاب المتعلقة 

بطرح وإدراج أسهم الشركة.

المص���رف  ع���ن  ص���ادر  بي���ان  وذك���ر 
أن “الش���ركة س���تقوم بتوفي���ر نش���رة 
االكتت���اب قب���ل ب���دأ فت���رة االكتت���اب 
س���تتضمن  والت���ي  كاٍف  بوق���ت 
المعلوم���ات والبيان���ات الت���ي يحت���اج 
المس���تثمر االطاع عليه���ا قبل اتخاذ 

قرار استثماري سليم”.
ع���دم  خط���اب  ب���أن  المص���رف  ون���وه 
والمتعل���ق  الذك���ر  س���الف  الممانع���ة 
بالط���رح األول���ي لاكتت���اب الع���ام من 
قب���ل ش���ركة أي ب���ي أم تيرمينال���ز ال 
نصيح���ة  أو  توصي���ة  أي  عل���ى  ي���دل 
لاس���تثمار في أسهم شركة أي بي أم 
تيرمينالز. حيث إنه لم يتم النظر من 
قبل المصرف المركزي – بأي حال من 
األح���وال – في مزاي���ا األوراق المالية 
الت���ي يتم عرضها لاس���تثمار من قبل 

الشركة.

مرتب���ط  األس���هم  ف���ي  االس���تثمار  إن 
بمخاطر جوهرية للمستثمرين، والتي 
ق���د تتضم���ن فق���دان مبلغ االس���تثمار 

بالكامل. 
يج���ب عل���ى المس���تثمر ع���دم اعتب���ار 
استش���ارة  بمثاب���ة  االكتت���اب  نش���رة 
أو  اس���تثمارية  أم���ور  ب���أي  تخت���ص 

ضريبية أو قانونية. 

يجب على جميع المستثمرين  «
إجراء تحقيق وتقييم خاص بهم 

فيما يتعلق بفرصة االستثمار 
في الشركة، وُينصح المستثمرين 

بالتشاور مع مستشاريهم 
الخاصين أو طلب المشورة 
المهنية المستقلة لتقييم 

مخاطر االستثمار ومدى توافقه 
لرغباتهم المالية الفردية قبل 

اتخاذ قرار االستثمار.

إقرار االكتتاب في “إي بي أم تيرمينالز”

تنطلق اليوم أعمال منتدى “الدانة - فيرغس���ون” العاش���ر بش���عار “البحرين المحور الذكي - االس���تثمارات والصناعات 
الخليجية والعالمية”، بفندق الدبلومات. 

والرئي���س  األعم���ال  س���يدة  وصرح���ت 
بارتن���رز  “الدان���ة  لش���ركة  التنفي���ذي 
أن  “الب���اد”،  ل����  مب���ارك  مني���رة  ليمتي���د” 
حلق���ات  تتضم���ن  المنت���دى  فعالي���ات 
وتقدي���م  فردي���ة  ولق���اءات  نقاش���ية 
أوراق عم���ل مختلف���ة من جان���ب خبراء 
اقتص���اد ورج���ال أعم���ال بارزي���ن ح���ول 
التكنولوجي���ا  منه���ا:  مواضي���ع  ع���دة 

االقتصادي���ة، الطاق���ة المتج���ددة، المدن 
الذكي���ة ومس���تقبل التنقل الذك���ي، آفاق 
االقتصاد الخليجي والعالمي، االستثمار 

المستدام، “بريكست”، “بلوك تشين”.
وأش���ارت إل���ى أن المنت���دى ه���ذا الع���ام 
اس���تقطاب  عب���ر  س���ابقه،  ع���ن  يختل���ف 
متحدثي���ن ج���دد م���ن خ���ارج البحري���ن، 
مث���ا م���ن أمي���ركا وبريطانيا وسويس���را 

وألماني���ا وبريطاني���ا، وم���ن دول الخليج 
ودول  واإلم���ارات(،  )الس���عودية، 

إسكندنافيا.
ويق���ام المنت���دى تح���ت رعاي���ة محافظ 
العاصمة الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن 
“تمكي���ن”،  م���ن  وبدع���م  خليف���ة،  آل 
وسيش���ارك ف���ي المنت���دى رج���ال أعمال 
وكب���ار الش���خصيات المحلي���ة والعالمية 

إضافة لعدد من المؤسس���ات الحكومية، 
والش���ركات الت���ي تعم���ل ف���ي مج���االت 
مختلف���ة ومتنوع���ة م���ن بينه���ا ش���ركات 
عائلي���ة ومصرفي���ة وعقاري���ة، وغيره���ا 

بعضها يزور الخليج ألول مرة.

 ISIN( 1727 أعل���ن مصرف البحرين المرك���زي بأنه تمت تغطية اإلص���دار رقم
BH0005691N31( من أذونات الخزانة الحكومية األس���بوعية التي يصدرها 

المصرف نيابة عن حكومة البحرين.

وتبل���غ قيمة ه���ذا اإلص���دار 70 مليون 
دينار لفت���رة اس���تحقاق 91 يومًا تبدأ 
ف���ي  وتنته���ي  أكتوب���ر2018   31 ف���ي 
30 يناي���ر2019، كم���ا بلغ معدل س���عر 
الفائ���دة عل���ى هذه األذون���ات 4.26% 
مقارنة بسعر الفائدة %4.21 لإلصدار 

السابق بتاريخ 24 أكتوبر 2018.

وقد بلغ معدل سعر الخصم  «
%98.934 وتم قبول أقل سعر 

للمشاركة بواقع %98.927 علمًا 
بأنه قد تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة %120. كما بلغ الرصيد 
القائم ألذونات الخزانة مع هذا 
اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

70 مليون دينار لتغطية أذونات خزانةانطالق “الدانة - فيرغسون” اليوم
المنامة - المصرف المركزيالمحرر االقتصادي

منيرة مبارك

70
مليون دينار

هبة محسن من األفنيوز

مقاوالت 
األفينوز 

الرياض قريبًا 
برأسمال 3.5 

مليار دوالر

أمل الحامد

السنابس - الغرفةالمنامة -الخدمات المالية العربية

المالي���ة  الخدم���ات  ش���ركة  وقع���ت 
العربي���ة، م���ع البن���ك األهل���ي المتحد، 
بموجبه���ا  الش���ركة  س���توفر  اتفاقي���ة 
االكتس���اب  ألعم���ال  مبتك���رة  حل���والً 
المتح���د.  األهل���ي  للبن���ك  التج���اري 
وكج���زء م���ن هذه الش���راكة، س���تقدم 
الش���ركة للس���وق حلواًل عالمية لقبول 
الدفع، وس���يتم ذلك من خال أجهزة 
بنظ���ام  تعم���ل  حديث���ة  بي���ع  نق���اط 
أندرويد وتدعم أنظمة الدفع الدولية 
عالي���ة  س���داد  وخي���ارات  والمحلي���ة 
التقني���ة بما ف���ي ذلك البطاق���ات غير 
التامس���ية ورمز االس���تجابة السريع 

 .bwallet والمحفظة المالية QR
وق���ال رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة 
صائ���ل  العربي���ة،  المالي���ة  الخدم���ات 

حل���ول  إط���اق  “يمث���ل  الوع���ري 
ب���ارزة  عام���ة  التج���اري  االكتس���اب 
ف���ي الوق���ت الذي نوف���ر في���ه التقنية 
الرائ���دة في س���وق البحري���ن. وتمثل 
اس���تراتيجيا  تح���ركا  الخط���وة  ه���ذه 
آخ���ر ل�لش���ركة حي���ث نلت���زم بتحقيق 
رؤيتن���ا ب���أن نصبح الش���ريك المفضل 
للمدفوعات المبتكرة وحلول التقنية 

المالية في المنطق ”. 
الرئي���س  نائ���ب  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
للخدم���ات  للمجموع���ة  التنفي���ذي 
المصرفية لألفراد في األهلي المتحد، 
عبد هللا الرئيس���ي، “الش���راكة ستتيح 
لن���ا، توفي���ر نط���اق أوس���ع م���ن المزايا 
والخيارات التقني���ة األكثر تطورا من 

نوعها في السوق البحرينية”. 

أك���د رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س���مير ناس أن أبواب الغرفة مفتوحة 
لكاف���ة المرش���حين النتخاب���ات مجل���س الن���واب لع���ام 2018، للتواصل والتنس���يق 

والتعرف على احتياجات االقتصاد البحريني.

التواص���ل  ه���ذا  مث���ل  أن  مضيف���ا” 
أن  ش���أنه  م���ن  والتش���اور  والتع���اون 
يخدم تطلعاتنا المش���تركة فيما يخص 
تطور الحرك���ة التنموية واالقتصادية، 
مش���ددًا عل���ى أن���ه ال ينبغ���ي ب���أي حال 
من األحوال إقحام الش���أن االقتصادي 
ف���ي أي مزايدات، وان تك���ون التجربة 
النيابي���ة المقبل���ة مس���اهمة ف���ي تعزيز 
النم���و االقتصادي، معرب���ًا عن أمله في 
االنتخاب���ي  االس���تحقاق  يعك���س  أن 
وآم���ال  تطلع���ات  ونتائج���ه  المقب���ل 
الشعب البحريني، وأن يكون بمستوى 

حض���اري يع���زز م���ا تتميز ب���ه البحرين 
وش���عبها م���ن رؤي���ة عقاني���ة تراع���ي 
ف���ي االعتب���ار  البل���د وتض���ع  مصلح���ة 
الظرف االس���تثنائي الذي نمر به بكافة 

تجاذباته واستحقاقاته.
وق���ال “أن���ا عل���ى قناعة ش���خصية بأن 
السياسة واالقتصاد يسيران اليوم يدًا 
بي���د، وأنه ال يمكن الفص���ل بينهما، كما 
أنن���ي على قناعة بأهمي���ة دور مجلس 
النواب في رسم المستقبل االقتصادي 
للمملك���ة، وعلي���ه فأنن���ي أرى ض���رورة 
وج���ود نواب لديه���م تجربة تجارية أو 

داعمي���ن ومس���اندين لقضاي���ا القط���اع 
التجاري ف���ي المجلس، ألن ذلك كفيل 
بح���ل الكثير من المش���اكل والمعوقات 
التي تواجه النمو االقتصادي وتطوره 

تشريعيا”.

يج��ب عدم اقحام الش��أن االقتصادي في أي��ة مزايدات“المالية العربية” واألهلي المتحد يوقعان اتفاقية تعاون

تجربة نيابية تدعم النمو االقتصاديحلول مبتكرة لالكتساب التجاري

سمير ناس 
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بل���غ حج���م التب���ادل التج���اري غي���ر النفط���ي بي���ن البحرين والس���عودية خالل ش���هر 
أغس���طس الماض���ي نح���و 769 ملي���ون ري���ال )205 ماليي���ن دوالر(. وم���ال المي���زان 

التجاري للبحرين بواقع 183 مليون ريال )48.8 مليون دوالر(.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الرياض 
ف���أن حجم التب���ادل التج���اري تراج���ع بواقع 
7.9 %، قياسا بنفس الشهر من العام 2017، 

حيث كان 835 مليون ريال. 
وبلغ���ت قيمة ص���ادرات البحرين للس���عودية 
ف���ي أغس���طس الماض���ي نح���و 476 ملي���ون 
ملي���ون   293 بواق���ع  واردات  مقاب���ل  دوالر 

ريال. 
وبل���غ إجمال���ي حجم التب���ادل التج���اري غير 
البترولي للس���عودية مع جمي���ع دول الخليج 
العرب���ي ف���ي أغس���طس الماضي )ع���دا قطر( 
نح���و 6651 ملي���ون ري���ال م���ا يع���ادل 1.77 
ملي���ار دوالر، وهو متراجع بواقع %3.2 على 
أس���اس س���نوي حيث كان 6.87 ملي���ار ريال 

)1.83 مليار دوالر( في أغسطس 2017. 

وس���يطرت دولة اإلمارات العربي���ة المتحدة 
عل���ى %69.3 م���ن تج���ارة الس���عودية عل���ى 
 ،2018 أغس���طس  ف���ي  الخلي���ج  مس���توى 
ملي���ار   1.23( ري���ال  ملي���ار   4.61 بإجمال���ي 

دوالر(.
انخف���اض  نتيج���ة  التراج���ع  ه���ذا  وج���اء 
الصادرات الس���لعية غير البترولية إلى 2.42 
ملي���ار ري���ال )646 ملي���ون دوالر(، مقارن���ة ب�� 
2.63 ملي���ار ري���ال )701 ملي���ون دوالر( ف���ي 

شهر أغسطس من 2017، بانكماش 7.8%.
وف���ي المقابل، انخفضت واردات الس���عودية 
من ودول مجل���س التعاون بنحو %0.4 في 
أغس���طس، إلى 4.23 مليار ري���ال )1.1 مليار 
دوالر(، مقاب���ل 4.25 ملي���ار ريال )1.13 مليار 

دوالر( في الشهر نفسه من العام الماضي.

التبادل التجاري البحريني السعودي بأغسطس
الميزان يميل لصالح المنامة

التبادل التجاري مع السعودية

شيكات مرتجعة بـ 370 مليون دينار
غالبيتهــا ألسبــــاب “ماليـــة”... والقـــانــون يعاقـــب علــى ســــوء النيــــة

ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 105 آالف شيك مصرفي في العام 2017 بقيمة 369.8 مليون 
دينار، ومعظم هذه الشيكات المرتجعة مردها ألسباب مالية.

وتبل���غ قيمة الش���يكات المرتجعة نح���و %3.7 من إجمالي 
قيمة الشيكات الصادرة في المملكة العام 2017، وهو أعلى 
مع���دل منذ 2012، مقارنة مع %2.9 بالعام الس���ابق، ورغم 
أن ارتفاع نس���بة الش���يكات المرتجعة قد تش���كل مؤشرات 
مقلق���ة في االقتصاد خصوصا إذا كان ذلك ألس���باب مالية 

إال أن هذه النسب ال زالت في الحدود المعقولة.
وم���ن ناحي���ة ع���دد الش���يكات فق���د بلغت نس���بة الش���يكات 
المرتجع���ة نح���و %3.2 ف���ي 2017 مقارن���ة م���ع %2.7 في  

العام السابق.
وبحس���ب بيان���ات مصرف البحرين المركزي فإن األس���باب 
المالي���ة كانت وراء ارتجاع الش���يكات ف���ي العام 2017، اذ 
بلغ عددها 84 ألف ش���يك وبقيمة 230.4 مليون دينار، في 
حي���ن بلغ���ت الش���يكات المرتجعة ألس���باب تقني���ة 21 ألف 

شيك بقيمة 139 مليون دينار.

وعلى مدى الس���نوات الخمس الماضية حافظت الشيكات 
المصرفية على مكانتها المهمة، كوس���يلة مفضلة لتس���وية 
المدفوعات التجارية، إذ يتم إصدار نحو 3.3 مليون شيك 

مصرفي سنويًا بقيمة تفوق 10 مليارات دينار.
وتش���كل قضي���ة الش���يكات المرتجع���ة خصوصا تل���ك التي 
دون رصي���د أو حس���اب كاٍف يغط���ي قيم���ة الش���يك وق���ت 
ال  إذ  التج���اري،  للش���ارع  مؤرق���ة  مش���كلة  االس���تحقاق، 
زال���ت هذه الش���يكات تس���تخدم على نطاق واس���ع لس���داد 
المستحقات ألجل أو كنوع من الضمان ألداء قيمة العقود 

والمشتريات.
وتش���مل األسباب التي يتم من خاللها احتساب أن الشيك 
مرتج���ع، عدم كفاية الرصيد  وإغالق الحس���اب وهي أمور 
قد تش���ير إلى نحو كبير سوء اس���تغالل للشيكات من قبل 
البع���ض، حي���ث يعاقب القان���ون كل من أعطى بس���وء نية 

ش���يكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، 
أو اس���ترد بعد إعطائ���ه كل المقابل أو بعضه بحيث ال يفي 
الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان 

قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
الش���يكات  بيان���ات  المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  وينش���ر 
المرتجع���ة بص���ورة دوري���ة م���ا يس���اهم ف���ي رفع مس���توى 

الشفافية واإلفصاح عن المعلومات والمؤشرات.

المحرق - شركة المطار

تعتزم ش���ركة مطار البحرين تس���ليط الض���وء على آخر تط���ورات برنامج تحديث 
مط���ار البحري���ن الدولي أمام أه���م المحافل الدولية للمالح���ة الجوية، وذلك خالل 
النس���خة الخامس���ة لمعرض البحرين الدولي للطي���ران 2018، وذلك في الفترة من 

14 إلى 16 نوفمبر في قاعدة الصخير الجوية. 

كما تقوم وزارة المواصالت واالتصاالت 
وس���الح الجو الملكي البحريني بتنظيم 
المؤتم���ر بالتع���اون مع ش���ركة فارنبورو 

الدولية. 
وتعتب���ر ش���ركة مط���ار البحري���ن الراعي 
الذهب���ي لهذا المع���رض الجوي التجاري 
الذي يقام كل س���نتين، وُتش���ّكل فعالية 
ه���ذا الع���ام النس���خة األضخ���م من���ذ بدأ 

تنظيمه في العام 2010. 
وتتزامن نس���خة هذا العام من المعرض 
الجدي���دة  اإلنج���ازات  أه���م  أح���د  م���ع 
لبرنامج تحديث مطار البحرين الدولي، 
م���ن  المق���رر إرس���اء ع���دد  م���ن  إن���ه  إذ 
واالمتيازات  اإلس���تراتيجية  المش���اريع 
الرئيس���ة في مبنى المس���افرين الجديد 
س���يتفضل  حي���ث  الفعالي���ة،  خ���الل 
وزي���ر المواص���الت واالتص���االت كم���ال 
ب���ن أحم���د والرئي���س التنفيذي لش���ركة 

مط���ار البحرين محم���د البنفالح بتوقيع 
االتفاق���ات م���ع ممثل���ي مجموع���ة م���ن 
الش���ركات الرائدة على الصعيد المحلي 

واإلقليمي والدولي.

استعراض برنامج تحديث المطار  

جسر الملك فهد يلعب دوراً  أساسيًا في زيادة حجم التبادل التجاري 

أظهرت بيانات رسمية استمرار تراجع مشتركي الهاتف النقال في البحرين في اتجاه هبوطي بدأ منذ العام 2017، إذ بلغ عدد 
مشتركي الهاتف النقال نحو 2.19 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

تنظي���م  لهيئ���ة  حديث���ة  بيان���ات  وأش���ارت 
االتص���االت إل���ى أن���ه بنهاي���ة الرب���ع الثان���ي، 
انخف���ض ع���دد مش���تركي النق���ال بنس���بة 18 
% على أس���اس سنوي في حين بلغت نسبة 
التراج���ع ه���ذا الع���ام قراب���ة 7 %. وش���كلت 
االش���تراكات المسبقة الدفع 71 % في حين 
بلغ���ت نس���بة اش���تراكات الفواتي���ر أو الحقة 

الدفع نحو 29 %.

الس���نوات  م���دى  عل���ى  بش���دة  وتراجع���ت 
الماضية اش���تراكات الهات���ف مدفوعة األجر 
الت���ي كان���ت تش���كل ف���ي الع���ام 2016 قرابة 
81 % م���ن إجمال���ي االش���تراكات. واس���تمر 
تح���ول المس���تهلكين في اس���تخدام وس���ائل 
االتصال الحديثة في التأثير على المكالمات 
الصوتي���ة، إذ أظه���رت البيان���ات أن���ه بنهاي���ة 
الربع الثاني من عام 2018، انخفض إجمالي 

دقائ���ق المكالم���ات الصوتي���ة الص���ادرة عب���ر 
الهاتف المحمول بنسبة 16 % مقارنًة بالربع 
الثان���ي 2017، لتبل���غ إجمالي المكالمات التي 
أجراه���ا المش���تركون 1.67 ملي���ار دقيقة في 
الرب���ع الثان���ي مقارن���ة مع 1.99 ملي���ار دقيقة 

لنفس الفترة من العام 2017.
وانخفض���ت المكالمات الصوتية الدولية عبر 
النق���ال بش���دة خ���الل الرب���ع األول م���ن العام 

الج���اري وذل���ك بنح���و 23 %، ف���ي الوق���ت 
ال���ذي أعلن���ت فيه هيئ���ة تنظي���م االتصاالت 

أن سياس���تها منفتح���ة باإلبقاء على خدمات 
الص���وت عب���ر تطبيق���ات التواص���ل الحديثة 

مث���ل “وات���س آب” وغيرها ف���ي الوقت الذي 
تمنعه عدد من الدول. أما المكالمات المحلية 
الصادرة عبر الهاتف المحمول فقد تراجعت 
هي األخرى بنس���بة 13 % خالل الربع الثاني 
م���ن الع���ام على أس���اس س���نوي. واس���تمرت 
المكالم���ات الصوتي���ة التي يت���م إجراؤها من 
اش���تراكات النقال مس���بقة الدفع في تشكيل 
معظم المكالمات الصوتية المحلية الصادرة 
بواقع 53 % من إجمالي المكالمات الصوتية 

عبر النقال في الربع الثاني.

استمرار تراجع مشتركي الهاتف النقال

205
مــالييــن دوالر

أعلن���ت اللجنة المنظم���ة لمعرض البحرين 
تفاصي���ل  ع���ن   2018 للطي���ران  الدول���ي 
مش���اركة الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة، 
والت���ي تعتب���ر أكب���ر مش���اركة م���ن نوعه���ا 
من���ذ إط���الق المعرض، والتي س���يأتي من 
ضمنه���ا زي���ارة العقي���د آل ووردن، طي���ار 
وحدة القي���ادة في رحلة أبولو 15، والذي 
يعتب���ر واح���د م���ن 24 رائ���د فض���اء قاموا 
برح���الت إل���ى القم���ر، حيث س���تكون هذه 
زيارته األولى إلى البحرين س���فيًرا للنوايا 

الحسنة لقطاع الطيران األميركي.
وسيدش���ن أول جناح للشركات األميركية 
بمش���اركة 35 ش���ركة أميركية من قطاعي 
الدف���اع والطيران، والذي س���يتم تنظيمه 
كالم���ان  األميركي���ة  الش���ركة  م���ن جان���ب 
العالمي���ة، والت���ي عمل���ت جنب���ا إل���ى جنب 
م���ع ع���دد كبي���ر م���ن ال���وكاالت الحكومية 

ش���ركات  الجت���ذاب  س���عيا  األميركي���ة؛ 
الرامي���ة  األميركي���ة  والدف���اع  الطي���ران 
إل���ى إنش���اء عالق���ات اقتصادي���ة متين���ة 
وش���راكات أمني���ة مع البحرين واألس���واق 

اإلقليمية الكبرى.
ف���ي  المش���اركة  الش���ركات  ضم���ن  وم���ن 
الجن���اح األميرك���ي ف���ي المع���رض ش���ركة 
جروم���ان،  نورث���روب  ك���ورب،  هاري���س 
برات آند ويتني، إضافة إلى المؤسس���ات 

المتوسطة والصغيرة.
واالتص���االت  المواص���الت  وزي���ر  وق���ال 
ونائ���ب رئيس اللجن���ة المنظم���ة للمعرض 
كم���ال أحم���د “يس���رنا تلقي ه���ذا االهتمام 
الكبي���ر م���ن الش���ركات األميركي���ة المهم���ة 
العامل���ة ف���ي مجال���ي الدف���اع والطي���ران، 
تأتي ه���ذه المش���اركة تجس���يدا للعالقات 
البحري���ن  بي���ن  والثنائي���ة  الوطي���دة 

والوالي���ات المتح���دة االميركي���ة وتعزيزا 
التفاقي���ة التج���ارة الح���رة الُمبرم���ة بي���ن 
البلدي���ن. وإن ج���ذب ه���ذه الش���ركات إلى 
المع���رض ق���د يمثل خط���وة أول���ى إلقامة 
أعماله���ا في المملك���ة  والت���ي تعتبر بوابة 
مثالي���ة إل���ى منطقة الخلي���ج، فهي فرصة 
له���م للتع���رف عل���ى الش���ركاء المحتملي���ن 
والبحث عن الفرص المؤاتية لمش���اريعهم 

المستقبلية”.
وقال س���فير الواليات المتحدة األميركية 
ل���دى البحري���ن جس���تين س���يبيريل “يوفر 
قطاع الطي���ران في البحرين فرصا كثيرة 
ووفيرة للش���ركات األميركي���ة العاملة في 
قطاعي الطيران والدفاع المدني، إذ ُتقدم 
الش���ركات األميركية الُمصنع���ة للطائرات، 
وقطع غياره���ا وخدمات صيانتها بأحدث 
الوسائل التكنولوجية، وأكثرها موثوقية 

على مس���توى س���وق الطي���ران اإلقليمية، 
الدف���اع  الطائ���رات وأنظم���ة  ف���إن  كذل���ك 
الجوي األميركية تعد جزءا مهما من قوة 
البحرين في مجال الدفاع، ومكون رئيس 
طويل���ة  اإلس���تراتيجية  ش���راكتنا  ضم���ن 
الم���دى، وأن���ا على ثق���ة تامة ب���أن معرض 

البحرين الدولي للطيران س���يمهد الطريق 
أم���ام المزي���د م���ن الش���ركات األميركي���ة؛  
لتوثي���ق ه���ذه العالق���ات الثنائي���ة القوي���ة 
عل���ى نحو أكبر كما س���ُيدّعم ش���راكتنا في 

المجالين التجاري واألمني”.
من جانبه، أش���اد الرئيس التنفيذي لشركة 

كالم���ان العالمي���ة، ت���وم كالم���ان بالعالق���ة 
التاريخي���ة التجاري���ة واالقتصادي���ة بي���ن 
البلدي���ن، قائاًل: “إن زي���ارة العقيد ووردن، 
وال���ذي يعد واح���دا من أصل 24 ش���خصا 
وصلوا إلى س���طح القمر ف���ي وثبة علمية 
لف���رص  للبش���رية تفس���ح المج���ال  ب���ارزة 
الجه���ود  اس���تدامة  لتعزي���ز  متج���ددة؛ 
الصناعي���ة  الش���راكة  ودع���م  العلمي���ة، 

والتجارية بين بلداننا”.

من جهته، قال ووردن “مثلما كانت  «
نجاحات رحالت أبولو نتيجة لتكاتف 

الجهود الوطنية، فإن استثمار 
البحرين في مجال تعليم الهندسة 

وتطوير البنية التحتية بما فيه 
معرض البحرين الدولي للطيران 

إطالق أعمال الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء، يدل على التزام المملكة في 

تحقيق أهدافها طويلة المدى في 
هذا المجال”.

قاعدة الصخير الجوية - اللجنة المنظمة

شركات أميركية كبرى في “البحرين للطيران 2018”

جستين سيبيريلوزير المواصالت واالتصاالت 

بلغت صادرات 
البحرين 

للسعودية نحو 
476 مليون 

دوالر

 علي الفردان

المحرر االقتصادي

علي الفردان

محمد البنفالح 



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

24/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-152615( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة التسجيل

)CR2018-153263( اعالن رقم

تقدم إلينا المعلن أدناه: دعاء عبدالحسين عبدعلي احمد الخواجة يطلب تحويل 

المحل التجاري التالي: الى السيد عيسى علي سلمان ابراهيم

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تق���دم الى إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة الس���ادة/ مادفود كافتيريا 
ذم.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع2

من: مادفود كافتيريا ذ.م.م
MADFOOD CAFETERIA W.L.L

إلى: شركة فوود سير كيت ذ.م.م
Food Cirecut Co W.L.L

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه قيد رقم

114800-1
االسم التجاري

توتوله للمثلجات والحلويات

القيد: 116437  -  تاريخ: 29/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مطعم نشوروس فاكتوري ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة  مطعم نشوروس فاكتوري ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد 
رقم 116437، طالبين تغيير االسم التجاري من  شركة مطعم نشوروس فاكتوري 

ذ.م.م إلى شركة سيمينس سويت تريتس ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

23/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -139566( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن ابراهيم يوسف صالح

االسم التجاري الحالي: مطعم ومقهى اريج داليا
االسم التجاري الجديد: اسواق بورصة

قيد رقم: 37009-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ألف ألنشطة خدمات الدعم االخرى لألعمال تضامن ألصحابها 

فاطمة علي وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اورينتال أيزون ألنشطة أخرى للترفيه واالستجمام تضامن 

والصحابها زهرة فؤاد وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة آي مارين لخدمات الدعم األخرى لألعمال شركة تضامن 
ألصحابها فاطمة جراغ وشريكتها

28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الس���يد / فاطم���ة علي محمد حس���ن جمع���ة باعتبارها  المصفية القانونية لش���ركة  
أل���ف ألنش���طة خدم���ات الدعم االخ���رى لألعمال تضام���ن ألصحابه���ا فاطمة علي 
وش���ريكتها، المس���جلة كش���ركة تضام���ن بموجب القيد رق���م 107099، طالبا 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.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة / زه���رة ف���ؤاد باعتباره���ا  المصفي���ة القانوني���ة لش���ركة اورينت���ال أيزون 
ألنش���طة أخرى للترفيه واالس���تجمام تضامن والصحابها زهرة فؤاد وش���ريكتها، 
المس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رقم 102850، طالبا إش���هار انتهاء أعمال 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدمت إلها 
الس���يدة / فاطم���ة ج���راغ عل���ي ذاك���ري باعتبارها  المصفي���ة القانونية لش���ركة آي 
ماري���ن لخدم���ات الدعم األخرى لألعمال ش���ركة تضامن ألصحابه���ا فاطمة جراغ 
وش���ريكتها، بموج���ب القي���د رق���م 102853-1، طالب���ا إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية 
الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
فعلى كل من لديه أي اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / سناء عيس���ى عبدهللا علي المصفي القانوني لش���ركةإديلويس لألنشطة 
العقاري���ة ف���ي الممتلكات المملوكة أو المؤجرة - تضامن المس���جلة بموجب القيد 
رقم 102855، يطلب إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -150360( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب معاملة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه اي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حكيمة جاسم احمد ابراهيم احمد

االسم التجاري الحالي: مقاوالت فايتنس بلس للتنظيفات العامة
االسم التجاري: فايتنس بلس للخدمات

قيد رقم: 2-116831

القيد: 100284  -  تاريخ: 18/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لمجموعة شركة أجمل المعاني لصيانة المباني 

تضامن لمالكها محمد حسن عيسى ابورويس وشركاه
تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا   الس���ادة اصحاب  ش���ركة أجم���ل المعاني لصيان���ة المباني تضامن 
لمالكها محمد حسن عيسى ابورويس وشركاه، والمسجلة بموجب القيد 
رق���م 100284، طالبين تغيير االس���م التجاري للمجموعة من ش���ركة أجمل 
المعاني لصيانة المباني تضامن لمالكها محمد حس���ن عيس���ى ابورويس 

وشركاه إلى سبارتاك للديكور شركة تضامن بحرينية.
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

17/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -148050( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا الس���يدة/ زين���ب عبدالعزي���ز ناصر عب���دهللا بتحويل المح���ل التجاري 
التالي: إلى السيدة/ عهود علي حسن فردان حسن

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 83194-01

االسم التجاري: صالون فنون الريم للتجميل

نوع النشاط: تصفيف الشعر وانواع التجميل األخرى - نسائي

العنوان: محل رقم:11 - مبنى: 493 - طريق: 46 - شارع دار كليب مجمع: 1046
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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international
@albiladpress.com

شهداء بغارة 
إسرائيلية على غزة

قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة 
إن ثالثة صبية فلسطينيين قتلوا 

في ضربة جوية شنتها إسرائيل على 
السياج الحدودي بالقطاع.

وقالت إسرائيل إنها شنت هجوما 
على أشخاص يشتبه بأنهم كانوا 

يحاولون تفجير جزء من السياح 
الحدودي.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 
اثنين من القتلى عمرهما 13 عاما 

والثالث عمره 14 عاما.
وقتلت القوات اإلسرائيلية أكثر من 

216 فلسطينيا عند الحدود خالل 
احتجاجات بدأت قبل 7 أشهر تقريبا 

ضد الحصار على غزة.

الجوف ف��ي  م��دن��ًي��ا   183 أرواح  تحصد  ال��ح��وث��ي  أل��غ��ام 

واشنطن تجدد دعمها للتحالف العربي

أكد وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس أّن واش���نطن س���تواصل دعمها لتحالف دعم الش���رعية في اليمن، وهو التحالف العربي الذي تقوده الس���عودية.وفي رد على سؤال 
للصحافيين، نفى ماتيس أّي أقاويل حول نّية وقف الدعم األميركي للتحالف، بل شدد على مواصلة دعم المملكة والدفاع عنها. وقال إّن السعودية وتحالف دعم الشرعية 

يسعيان إلعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف فيها دوليا، إلى صنعاء التي احتّلها الحوثيون المدعومون من إيران.

أّن  األميرك���ي  الدف���اع  وزي���ر  وأض���اف 
الوالي���ات المتح���دة وق���وى غربي���ة تؤّمن 
السالح ومعلومات استخباراتية لتحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
ف���ي غضون ذل���ك، أك���د المتحدث باس���م 
تحالف دعم الش���رعية ف���ي اليمن، العقيد 
تركي المالكي في مؤتمر صحافي، أمس 
االثنين، تواصل جهود تقديم مس���اعدات 

اإلغاثة للشعب اليمني.
 وق���ال إن المس���اعدات تش���مل مش���تقات 

نفطية وأدوية وأغذية. 
وأعل���ن المتح���دث أن التحال���ف يواص���ل 
من���ح التصاري���ح إلدخ���ال م���واد اإلغاث���ة 
عب���ر كافة مناف���ذ اليمن البري���ة والبحرية 

والجوية.
واتهم المالك���ي، الحوثيين بإعاقة دخول 
سفن اإلغاثة الحاصلة على تصاريح إلى 

مين���اء الحدي���دة، وتعطيله���ا ف���ي مناطق 
االنتظار لفت���رات طويلة، ما يمنع وصول 

المساعدات في موعدها.
التحال���ف  ق���وات  إن  المتح���دث  وق���ال 
أسقطت مواد إغاثية جوا على 4 مناطق 

بمديرية عبس في محافظة حجة.
الحوثيي���ن  انته���اكات  أن  إل���ى  وأش���ار 
المس���تمرة في عمليات تجني���د األطفال، 
ومحاوالت إطالق الصواريخ الباليستية 

على المدن اآلهلة بالسكان.
ميداني���ا، قت���ل أكث���ر م���ن 30 عنص���رًا من 
ميليش���يات الحوثي بغ���ارات من طائرات 
ف���ي محافظ���ة  الش���رعية  دع���م  تحال���ف 

الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
واس����ت����ه����دف����ت ال������غ������ارات ت��ج��م��ع��ات 
كيلو  منطقة  م��ن  بالقرب  لالنقالبيين 
16 وفي محيط منطقة كيلو 10 شرق 

مدينة الحديدة، وفق مصادر محلية.
كما اس���تهدفت تعزيزات للحوثيين في 
منطق���ة ُب���َرْع ومديرية الُس���ْخَنة ش���رق 

محافظ���ة الحدي���دة، كان���ت قادم���ة من 
محافظ���ة ذمار وعلى طريق الصليف – 

الحديدة من جهة الشمال.

عواصم - وكاالت

غزة - وكاالت

غارات من طائرات تحالف دعم الشرعية في محافظة الحديدة

برلين - أ ف بريو دي جانيرو - وكاالتبيروت - رويترز

أب���دى رئي���س مجل���س النواب اللبنان���ي نبيه بري تفاؤل���ه بحدوث انفراجة وش���يكة في 
مفاوض���ات تش���كيل حكومة الوف���اق الوطني الجديدة التي تعثرت ألش���هر فيما أكدت 

“القوات اللبنانية” مشاركتها في الحكومة.

وقال ب���ري أم���س االثنين: أتوق���ع اقتراب 
“يوم الحس���م بالنسبة إلى إعالن الحكومة 
الجدي���دة عل���ى اعتب���ار أن���ه لم يع���د يجوز 

االنتظار أكثر من هذا الوقت”.
م���ن جانب���ه، أعل���ن رئي���س ح���زب “القوات 
اجتم���اع  بع���د  جعج���ع،  س���مير  اللبناني���ة” 
لتكت���ل “الجمهورية القوي���ة”، اتخاذ القرار 
باالنضم���ام إل���ى الحكومة الجدي���دة، رغم 
“ظلم���ه” ف���ي المناصب الوزارية، ما يش���ير 
إل���ى إزالة العقبة األساس���ية أم���ام االتفاق 
عل���ى تش���كيل الحكوم���ة الت���ي ترج���ع إلى 
بي���ن  الوزاري���ة  التناف���س عل���ى الحقائ���ب 
“الق���وات اللبنانية” و”التي���ار الوطني الحر” 

التابع للرئيس ميشال عون.
وق���ال: “بع���د كل المناقش���ات عل���ى كاف���ة 
بالدخ���ول  ق���رارا  أخذن���ا  المس���تويات.. 

للحكومة لنس���تكمل من داخ���ل الحكومة 
تحقي���ق أهدافنا التي من أجلها ترش���حنا 
لالنتخاب���ات اللبناني���ة.. داخ���ل الحكومة 
قد نكون أفيد ال بل س���نكون أفيد بكثير، 
عندن���ا تجرب���ة الحكومة الس���ابقة”. وأكد 
النائ���ب آالن ع���ون م���ن “التي���ار الوطن���ي 
الح���ر” أن���ه يتوق���ع أن يت���م االتف���اق على 
الحكوم���ة الي���وم الثالثاء، ونقل���ت وكالة 
“رويت���رز” عن���ه قول���ه: “نح���ن على وش���ك 

االنتهاء”.

ورأى محمد رعد، رئيس كتلة “حزب  «
هللا” النيابية، أن المفاوضات 

حول تشكيل الحكومة 
“أصبحت في المربع 

األخير والحكومة 
ستبصر النور قريبا”.

أثار فوز جايير بولسونارو باالنتخابات الرئاسية في البرازيل قلق كثيرين من المراقبين 
ووس���ائل اإلع���ام بس���بب مواقف���ه وتصريحاته التي توص���ف بأنها يميني���ة متطرفة بل 

ويقول عنها البعض إنها فاشية؟

وق���د تعه���د الرئي���س البرازيل���ي المنتخ���ب 
ال���ذي فاز على منافس���ه اليس���اري فرناندو 
ح���ّداد بحصول���ه عل���ى نس���بة %55.1 م���ن 
األصوات مقاب���ل 44.8 %، بتغيير “مصير” 
البرازي���ل، فمن يك���ون هذا الق���ادم الجديد 
يقارن���ه  وال���ذي  الدولي���ة  الس���احة  إل���ى 
البعض بالرئي���س األميركي دونالد ترامب، 
مش���يرين إلى وجود قواس���م مشتركة بين 
االثنين، بل ويذه���ب آخرون إلى القول إن 

بولسونارو، أشد “خطورة” من ترامب؟
وتتح���دث بع���ض التقاري���ر ع���ن مخ���اوف 
كبيرة من الرئي���س المنتخب في البرازيل، 
مش���يرة إل���ى أن “راب���ع أكب���ر ديمقراطي���ة” 
ف���ي العال���م يتهدده���ا الخطر بس���بب أفكار 
هذا السياسي  المتش���دد ومواقفه المثيرة 
للج���دل. وتوص���ف تصريحات بولس���ونارو 

بالعنصري���ة والعرقي���ة وأنه���ا ض���د النس���اء 
والس���ود والمثليي���ن وبأنها مروع���ة للغاية، 
غي���ر  جدي���د  رئي���س  بأن���ه  ه���و  ويوص���ف 

مناسب للبرازيل.
وق���ال الرئي���س البرازيل���ي المنتخ���ب ف���ي 
أول خط���اب ل���ه بعد اإلعالن ع���ن فوزه: “ال 
يمكنن���ا االس���تمرار في مغازلة االش���تراكية 
والش���يوعية والش���عبوية وتطرف اليسار”، 
متعه���دا في الوقت ذاته ب���أن يحكم البالد 

“متبعا الكتاب المقدس والدستور”.

وتقول سيرة الرئيس البرازيلي  «
المنتخب، إنه متزوج ولديه 

ابنة، إضافة إلى أربعة 
أبناء من زيجات سابقة، 

ثالثة منهم امتهنوا 
العمل السياسي.

أعل����ن مس����وؤل في ح����زب االتح����اد الديمقراطي المس����يحي، أم����س االثنين، أن 
المستش����ارة األلمانية، أنغيا ميركل، س����تتنحى عن رئاسة الحزب في ديسمبر، 

وستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية واليتها الحالية في 2021.

وقال المس����ؤول لوكال����ة فرانس برس، 
طالب����ا ع����دم كش����ف هويت����ه، إن ميركل 
“ل����ن تترش����ح لرئاس����ة الح����زب”، مؤكدا 
بذل����ك معلوم����ات نش����رتها مجل����ة “دي����ر 
ش����بيغل” وصحيفة “هانلس����بالت” على 

موقعيهما اإللكترونيين.
كم����ا ذك����ر مس����ؤول آخ����ر ف����ي الح����زب، 
اشترط عدم كش����ف هويته، أن ميركل 
ستتخلى أيضا عن منصب المستشارية 
في نهاي����ة واليتها الحالي����ة في 2021. 
وقال” إنها ستبقى مستشارة لكن “هذه 

ستكون الوالية األخيرة”. 
وكان ش����ريكان ف����ي االئت����الف الحاكم 
أمه����ال مي����ركل عام����ا واح����دا لتحقي����ق 
وه����ددا  أفض����ل،  سياس����ية  نتائ����ج 
باالنس����حاب م����ن الحكوم����ة ف����ي حالة 

عدم ح����دوث تقدم، وذل����ك بعدما ُمني 
الحزبان بخسائر في انتخابات محلية، 

األحد.
رأي  اس����تطالع  نتائ����ج  وأظه����رت 
للناخبي����ن ل����دى خروجه����م م����ن مراك����ز 
االقتراع، والتي أذاعه����ا تلفزيون “إيه.
آر.دي”، أن����ه رغم تص����در حزب االتحاد 
الديمقراطي المسيحي المحافظ على 
مس����توى ألمانيا، فإنه ن����ال 28 % فقط 

من األصوات في والية هيسه.

ويشكل ذلك تراجعا كبيرا لشعبية  «
الحزب الذي حصل في 

االنتخابات السابقة 
بالوالية عام 2013، 

على 38.3 % من 
األصوات.

ميركل ستتنحى عن رئاسة حزبهابولسونارو يتعهد بتغيير  البرازيللبنان على وشك والدة الحكومة

30 أكتوبر 2018 الثالثاء
21 صفر 1440

14

اسطنبول - أ ف ب

طرابلس - أ ف ب

ف���ي إط���ار التحقيق���ات ح���ول مقت���ل الصحافي جم���ال خاش���قجي، التقى 
النائب العام السعودي، سعود المعجب،أمس االثنين، النائب العام لمدينة 

اسطنبول عرفان فيدان.

وت���م االجتم���اع ف���ي القص���ر العدلي في 
اس���طنبول عل���ى م���دى أكث���ر من س���اعة 
ومن المفترض أن يتوّجه إلى القنصلية 
الس���عودية، حي���ث ُقت���ل خاش���قجي في 
الثاني من أكتوبر، بحسب وسائل إعالم 
تركي���ة. وصّرح وزي���ر الخارجية التركي 

مولود تشاوش أوغلو للصحافيين “نرى 
مي���زة ف���ي تش���ارك مدعين���ا المعلوم���ات 
والعمل معًا”.  وأضاف “يجب أن يس���تمر 
التع���اون. يج���ب إتم���ام التحقي���ق ليت���م 
الكش���ف ع���ن الحقيق���ة كامل���ة. م���ن هذا 
المنظار، زيارة )المدعي العام السعودي( 

ُقتل 5 أش���خاص على األقل بينهم 3 مدنيين أمس االثنين وُخطف 10 آخرين في 
هجوم وقع في الجفرة وسط ليبيا وُنسب إلى تنظيم داعش بتنفيذه، بحسب ما 

أفادت مصادر محلية وعسكرية.

وتس���يطر قوات موالية للمش���ير خليفة 
حفت���ر، الناف���ذ ف���ي ش���رق ليبي���ا، عل���ى 
المنطق���ة. وقال الناطق باس���م “الجيش 
الوطن���ي الليب���ي” أحم���د المس���ماري إن 
5 أش���خاص قتل���وا، بينه���م 3 مدنيي���ن، 
وأصي���ب عس���كري ف���ي حي���ن ُفق���د 10 

أشخاص رجح أن يكونوا خطفوا.
إس���ماعيل  جف���رة  ع���ن  النائ���ب  وأم���ا 
الشريف فذكر أن عناصر داعش هاجموا 
المدين���ة باس���تخدام 25 مركبة وقطعوا 
رؤوس 5مدنيين وأحرقوا مباني تابعة 

للشرطة والحكومة المحلية.

النائب العام السعودي في اسطنبول

قتلى في هجوم لداعش وسط ليبيا
كشف تقرير حقوقي لمكتب  «

حقوق اإلنسان بمحافظة الجوف، 
عن تسجيل أكثر من 713 حالة، 
ما بين قتل وإصابة لمواطنين 

مدنيين، جراء ألغام ميليشيا 
الحوثي االنقالبية التي زرعتها في 

المحافظة.وأوضح التقرير أن 
الجوف احتلت المرتبة الرابعة 
من حيث عدد ضحايا األلغام، 

وتركزت حقول األلغام في مديريات، 
خب والشعف، المتون، والحزم، 

والمصلوب، والغيل. ووثق التقرير 
خالل الفترة من مارس 2016 إلى 

سبتمبر 2018 نحو 183 حالة قتال 
و308 ضحايا تعرضوا للتشوهات. 

وأوضح التقرير أن الميليشيا 
االنقالبية زرعت عن عمد مئات 

األلغام في منازل المواطنين 
والطرق والتجمعات المدنية، 

والمزارع، إضافة الى استخدامها 
المنشآت العامة والخاصة، إلى 

مناطق عسكرية وقامت بتفخيخها 
بالمتفجرات واأللغام، التي توزعت 

بين ألغام مضادة للمركبات وألغام 
أفراد وألغام مصنوعة محليا على 

شكل أحجار وأشجار.

ألغام الحوثي تحصد المدنيين

جاكرتا - وكاالت تونس - أ ف ب

أعلن مس���ؤول في وكالة البحث واإلنقاذ اإلندونيس���ية، أنه ال يتوقع وجود ناجين من الطائرة المنكوبة التي تحطمت في البحر 
بعد دقائق من إقاعها، وعلى متنها 189 شخًصا.

وبعد العثور على حطام الطائرة المنكوبة 
اإلندونيسية،  إي��ر”  “ليون  لشركة  التابعة 
ب����ف����ت����رة وج������ي������زة أع�����ل�����ن م����س����ؤول����ون 
انتشلوا  اإلن��ق��اذ  ع��ّم��ال  أن  إندونيسيون 

أشالء بشرية للركاب.
العثور  يحاولون  اإلنقاذ  عمال  ي��زال  وال   
على جسم الطائرة بعد العثور على أجزاء 

منها طافية في بحر جاوة.
لمط���ار  الع���ودة  طل���ب  ق���د  الطي���ار  وكان 
اإلق���الع قبل دقائ���ق من فق���دان االتصال 
بع���د 13 دقيق���ة من ب���دء الرحل���ة. وكانت 

الطائرة تقل 189 شخصًا على متنها.
وكال���ة  رئي���س  س���يوجي  محم���د  وق���ال 
البح���ث واإلنقاذ “ال نعلم م���ا إذا كان هناك 
أي ناجي���ن”، مضيف���ا أنه لم ترد أي إش���ارة 

اس���تغاثة م���ن جه���از تحدي���د المواقع في 
حاالت الطوارئ بالطائرة. 

وأض���اف أن���ه “ت���م العث���ور عل���ى أغ���راض 
مث���ل هوات���ف محمول���ة ونح���و 30 س���ترة 
نج���اة” وقال “نح���ن هناك بالفعل.. س���فننا 

وطائراتن���ا الهليكوبت���ر تحلق ف���وق المياه 
للمس���اعدة... نحاول الغ���وص للعثور على 

الحطام”. 
يذك���ر أن 23 مس���ؤوالً حكوميًا على األقل 

كانوا على متن الطائرة.

فج���رت ام���رأة نفس���ها أمس االثنين في ش���ارع الحبيب بورقيبة الرئيس���ي في تونس قرب س���يارات للش���رطة، متس���ببة بإصابة 9 
أشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وق���ال بي���ان ل���وزارة الداخلي���ة إن منف���ذة 
المصال���ح  ل���دى  معروف���ة  “غي���ر  العملي���ة 

األمنية بالتطرف”.
وج���اء في بي���ان الداخلي���ة “أقدمت امرأة 
تبلغ من العمر 30 س���نة على تفجير نفسها 

بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة”.
وأس���فر االعتداء ع���ن إصابة 9 أش���خاص 
بج���روح، بينه���م 8 عناص���ر أم���ن ومدن���ي. 
و”تم نقلهم جميعا إلى المستش���فى لتلقي 

العالج”.
وكان دوي االنفج���ار ت���ردد ف���ي كل أنحاء 
المدين���ة. وش���اهدت صحافية ف���ي وكالة 
فران���س ب���رس جث���ة الم���رأة عل���ى األرض 
بع���د وق���ت قصي���ر عل���ى وق���وع االنفجار، 
بينما وصلت الى المكان س���يارات إسعاف 
وتعزيزات كبيرة من الشرطة التي طوقت 

المنطق���ة ومنعت الناس والصحافيين من 
االقتراب. وخال الش���ارع فج���اة من المارة 
والن���اس، وأقفل���ت محال عدي���دة أبوابها، 

وسادت حال من الهلع.
وه���و االعتداء األول الذي يهز تونس منذ 

24 نوفمب���ر 2015 عندم���ا فجر انتحاري 
نفس���ه ف���ي وس���ط المدينة ق���رب حافلة 

للحرس الرئاسي. 
وتبن���ى تنظي���م داع���ش االعت���داء الذي 

تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.

فتاة تبكي قريبها المتوفى في حادث الطائرة سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة طوقت المنطقة 

ناجين وال  ال���م���وت���ى...  ع����داد  ف���ي  ش��خ��ًص��ا   189 أمنية دوري����ة  م��ن  ب��ال��ق��رب  االع���ت���داء  تنفذ  ام����رأة 

كارثة تحطم طائرة إندونيسية تفجير انتحاري في قلب تونس



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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يمكننا القول إن الملتقى الحكومي 2018 الذي رعاه صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئيس ال���وزراء الموقر حفظ���ه هللا ورعاه يوم األح���د الماضي 28 
أكتوبر الجاري في مركز عيس���ى الثقافي رس���م انطالقة جديدة في مواجهة التحديات 
بخطى ثابتة وعمل مس���تمر، وقدم مؤش���رات لمالمح المس���تقبل بفضل توجيهات ورؤى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وجهود صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
حفظه هللا، تمثلت في العرض الذي قدمه صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء والذي جاء 
بمثابة منطلقات استراتيجية لتحقيق أهداف ومبادئ رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وف���ي الحقيق���ة، لنا الح���ق في أن نفخر باعت���زاز وتفاؤل بجهود مش���تركة لخدمة الوطن 
وأن يك���ون منهجنا ه���و “فريق البحرين”، حيث يعمل الجميع ب���روح الفريق الواحد الذي 
تثمر جهوده قراءة متطلبات المرحلة المقبلة ضمن خطة واضحة وبرامج عمل مدروسة 
للتعام���ل م���ع مختل���ف التحديات وأولها التحدي المالي، وكما قال س���مو ول���ي العهد فإنه 
رغ���م التحدي���ات الصعبة، غي���ر أن اإلرادة القوية الق���ادرة على تج���اوز المعوقات وتنفيذ 
الخط���ط والسياس���ات الداعمة للنمو االقتصادي واس���تمرار المش���اريع الرئيس���ية، منحت 
الجمي���ع الق���درة على فهم متطلبات المرحلة بدق���ة، إال أن هناك العديد من النقاط المهمة 
الالزم وضعها في االعتبار لحين انعقاد الملتقى الحكومي في نس���خته المقبلة في العام 
2019، وم���ن أب���رز تلك النقاط أن تعمل كل الجه���ات الحكومية على تحقيق إضافات من 
خالل تقديم برامج العمل التي تسهم في إنجاح التعامل مع التحدي المالي، وهذا األمر 
يتطلب دراسات نوعية تسهم فيها الخبرات البحرينية المتخصصة بروح اإلبداع، وهذه 
الجزئية أش���ار إليها س���مو ولي العهد في عرضه بوضوح بقوله “بتكاتف الجميع استطعنا 
أن نتج���اوز أي���ة تحدي���ات مرت علينا في الس���ابق، وإنن���ا على ثقة بمقدرتن���ا على تجاوز 
التحديات المقبلة، فجميعنا يعمل ضمن فريق واحد )فريق البحرين( في مختلف جهات 

القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص”.
إن دعم األشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة  «

ودولة الكويت يستحق الثناء واإلشادة والعرفان ألن هذا الدعم يمثل روح منظومة 
مجلس التعاون الخليجي في التعاضد، وسنتغلب على كل التحديات بهذا 

الموقف الخليجي الراسخ من جهة، وبما نحمله من ثقة في قدرة )فريق البحرين( 
لكي نصل إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022. 

الملتقى الحكومي 2018... التحديات تتجدد والعمل مستمر

تطوير بيئة ريادة األعمال

مؤامرة الربيع العربي... 
الربيع الخليجي

هن���اك تحس���ن ملح���وظ ف���ي اآلون���ة األخيرة بش���أن تش���جيع ري���ادة األعمال في 
رس���الة  ول���دي  للش���باب،  التش���جيعية  المب���ادرات  وبع���ض  التش���ريعي  المج���ال 
للمس���ؤولين نرجو أن تؤخذ بعين االعتبار من أجل توفير بيئة ومجتمع مس���اند 
لرائد األعمال، وعلى المس���توى التعليمي، نحتاج لجهود إصالحية تعيد تش���كيل 
ثقاف���ة الجي���ل الصاعد نحو وظيفته المس���تقبلية، وكيفية الحف���اظ على موارده 
المالية واس���تثمارها بش���كل صحيح، وعدم تبذيرها في كماليات ال ضروريات... 
حقب���ة االنتعاش االقتصادي الماضية ولدت جي���ال اتكاليا يعتمد على الدولة في 
الحصول على الوظيفة والسكن، وعلى األسرة في الزواج وشراء السيارة، وهذا 
العهد ولى بال رجعة، فقد آن األوان للخروج من قوقعة التعليم النمطي والتوجه 
للتعلي���م المهن���ي وط���رح مناهج مطورة إلط���الق القدرات وتطوي���ر الذات وتعلم 
طرق االبتكار والنجاح في الحياة العملية، ودمج الطلبة في برامج ومعسكرات 
تدريبية تنمي روح االنضباط الذاتي وتعلمهم أهم المهارات الحياتية المتوافقة 

مع متطلبات العصر.
بالنس���بة للمجتمع المدني، علينا إش���راك أبنائنا منذ الصغر في األعمال التطوعية 
والش���بابية كمش���روع األيادي اإلغاثية ومش���روع تاء الش���باب وغيره لتحفيزهم 
على العطاء والتنمية، ومن األساليب التربوية الناجحة إشراك األبناء في توزيع 

أم���وال ال���زكاة والصدق���ات والمش���اركة ف���ي الرحالت اإلغاثي���ة بال���دول الفقيرة 
والمنكوبة، وللوالدين دور مهم في بناء الشخصية العصامية بأبنائهم، وتعليمهم 
الس���لوكيات الصحيحة في الش���راء والتوفير واالس���تثمار المالي للفرد واألس���رة 
وإش���راكهم في التخطيط لميزانية األس���رة، ليّقدروا ما يحصلوا عليه من ملبس 

ومأكل وتعليم وعالج، ويعيشوا بقناعة وفق إمكانية أسرهم.
ومن أهم مبادرات الحكومة إلصالح بيئة األعمال، اللجنة التنسيقية برئاسة سمو 
ولي العهد، السجالت التجارية االفتراضية، أتمتة الخدمات الحكومية، وإصدار 
قان���ون الحماي���ة من اإلف���الس، لكننا نعان���ي من ضعف التنس���يق بين ال���وزارات، 
وتأطي���ر بعض المب���ادرات الحكومية لزي���ادة اإليرادات، ما ولد بيئ���ة ريادية غير 
متكاملة بين المواطن واألجنبي، كما أن منافس���ة الحكومة بعض المشاريع تؤثر 
على صمودها في الس���وق، في حين أن هذه المش���اريع بحاجة لدعم حكومي ال 
منافس���ة، وذلك بالتوازي مع تطور تش���ريعي بإعادة غربلة القوانين والتشريعات 

التي تخلق بيئة ريادية قوية وجاذبة للشباب.

إن تأسيس مجتمع ريادي في األعمال، يحتاج لجهود إصالحية وتطويرية، بدًءا  «
من األسرة والمدرسة والمجتمع المدني وتوفير الفرص والتسهيالت الحكومية 

والتشريعات المساندة.

كان مخط���ط مؤام���رة الق���رن التي س���ميت بالربي���ع العربي، يهدف إل���ى تدمير األمة 
العربي���ة ووض���ع العراقي���ل أم���ام أبنائها، لكي ال ينهض���وا وال يتقدم���وا وال يكون لهم 
دور في المس���اهمة ف���ي رفعة وتقدم وتنمية البالد العربي���ة، ومن أجل تحقيق ذلك 
اله���دف، عم���ل المخطط���ون والمنفذون والمش���اركون إل���ى حيلة خبيث���ة وقذرة في 
جوهرها، لكنها جميلة وقيمة في شكلها الظاهري أال وهي الديمقراطية، وبدأ بوش 
االبن في الخطوة األولى بتدمير العراق وتعطيل مسيرته ونشر الطائفية والعرقية 
بي���ن أبن���اء العراق، م���ن خالل ديمقراطيته ودس���تور حاك���م العراق أثن���اء االحتالل 
األميرك���ي للع���راق، حيث رأينا كيف أصب���ح العراق ممزقا مدمرا، يك���ون فيه الوالء 
للحزب والتيارات السياسية والمحاصصة، وبتلك “الديمقراطية”، تم تحييد العراق 
بتات���ا ع���ن النهوض كبلد عربي له تاريخ وحضارة، ثم اس���تكمل أوباما تلك الطائفية 
بتمكي���ن ودفع الحوثيين لالنقالب على الش���رعية، وليكون الحوثيون عمالء إليران 
حتى يبقى اليمن العربي األصيل محتال من قبل إيران، وكل ذلك تم من خالل ربيع 

اليمن الذي دعمه أوباما.
ول���م يكت���ف أوبام���ا وش���ركاؤه الش���عوبيون الج���دد ف���ي طه���ران ومعه���م عمالؤهم 
العلقميون الجدد )اإلخوان المسلمون( بذلك األمر، فقد قامت إدارة أوباما وأجهزته 
بتس���خير الدعم السياس���ي واإلعالمي لمش���روع “الربيع الخليجي”، والذي استهدف 

البحري���ن والكوي���ت والس���عودية واإلم���ارات، فف���ي البحري���ن، ت���م اس���تغالل أجواء 
المش���روع اإلصالح���ي وق���ام عمالء إيران باس���تغالل هذا المش���روع لتحقيق أجندة 
إيران، من خالل محاولة االنقالب الفاش���لة ومحاولة إعالن ما يس���مى بالجمهورية 
اإلس���المية، وس���ط دعم رهيب من قبل إدارة أوباما وأجهزة االس���تخبارات الغربية 
الت���ي تطل���ق عل���ى اس���مها منظم���ات حق���وق اإلنس���ان والصحاف���ة، أما ف���ي الكويت 
فق���د رأين���ا دعم أوباما ودعم اإلخوان المس���لمين واش���تراكهم في ما س���ماه القطري 
عب���دهللا العذب���ة ف���ي إحدى تغريدات���ه بالربيع الكويتي مع األس���ف، وف���ي اإلمارات، 
وبع���د احت���الل اإلخوان مصر تحت حج���ة الديمقراطية، ف���رح الخونة والعمالء من 
اإلخوان المس���لمين، وب���دأوا بالتحرك لتحقي���ق هدفهم التخريبي باإلمارات، وس���ط 
دع���م ومس���اندة من قبل المخططين لهذه المؤامرة، لكن ت���م القضاء عليهم ومنعهم 

من تحقيق هدفهم.

في السعودية، استكبر إخوان السعودية وأخذهم الغرور وبدأوا التحرك  «
والتحريض ضد النظام السياسي بعد أن نجحت مؤامرة الربيع العربي 

بمصر وتونس وليبيا، قبل أن يتم القضاء عليهم وتقديمهم للعدالة. وبهذا 
أسقطت دول الخليج مؤامرة الربيع العربي، وبدأت معالجة ذلك األمر بادئة 

بقطع عالقاتها مع الدوحة... وللحديث بقية.
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هدى هزيم

د. طارق آل شيخان
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 الملتقى الحكومي... 

نحو مزيد من الكفاءة 
والسرعة والفاعلية

يش���دد س���يدي صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال���وزراء الموق���ر حفظ���ه هللا ورعاه على س���رعة الحركة والتنظيم الش���امل في 
العم���ل الحكوم���ي وزي���ادة فاعلي���ة األداء دون نواق���ص معينة بما يع���ود بالنفع 
عل���ى المواط���ن، فس���موه أي���ده هللا وبخبرته ف���ي مي���دان اإلدارة أوجد الخطط 
والبرام���ج الرامية إل���ى تقديم أفضل وأرقى الخدم���ات للمواطنين في مختلف 
األجه���زة الحكومية، وال يرضى إال بالعمل القوي والمتميز، وخالل رعايته أيده 
هللا وبحضور س���يدي س���مو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء، الملتق���ى الحكوم���ي 2018، ق���ال س���موه للقي���ادات التنفيذية 
ف���ي الحكوم���ة بإصرارنا وعزيمتكم “نكيف التح���دي ونحوله إلى إنجاز”، ووجه 
أي���ده هللا ب���� “المزيد من التس���هيالت والبعد ع���ن اإلجراءات المعق���دة والروتين 
والبيروقراطي���ة، وأن يك���ون العم���ل الحكوم���ي مطوعًا للتكنولوجي���ا ومتخذها 
وس���يلة لإلس���راع في إنجاز الخدمة والحفاظ على وقت المواطن المتعامل مع 

الوزارات والجهات الحكومية”.
إن س���يدي س���مو رئيس الوزراء يشدد على أن الخدمات واألداء الحكومي البد 
أن ينس���جم مع طبيعة التطّور المتس���ارع الذي تش���هده البالد في كل المجاالت، 

فالمرونة والكفاءة والسرعة والفاعلية واالحتراف عنوان المرحلة والمستقبل.
كم���ا يؤكد س���موه أي���ده هللا أن كوادرن���ا الحكومي���ة بمختلف مس���توياتها أصل 
اإلنج���ازات الحقيقي���ة، فكم���ا أن المس���ؤول حق���ق التف���وق واإلنج���از والكف���اءة 
والتط���ور، أيض���ا الموظ���ف حقق مث���ل ذلك، فالجمي���ع يعمل كفري���ق واحد نحو 
مزي���د م���ن األفكار الجديدة لتحقيق قفزات نوعية في كل الخدمات وتحس���ين 
الج���ودة، وع���ن هذه النقطة قال س���موه أي���ده هللا “نحن يهمنا ف���ي الحكومة أن 
تكون مش���اريعنا وبرامجنا خالصة ألفكار ورؤى مختلف مستويات المسؤولية 
ف���ي الحكوم���ة لتنفيذها، وكما أننا نس���تمع من المس���ؤولين، فنحن نحرص على 
االس���تماع إل���ى مقترح���ات كل الموظفي���ن ف���ي الحكوم���ة فل���كل رأي مكانه من 

األهمية لدينا(.

هناك بالتأكيد قدرات كامنة لدى الموظف الحكومي وروح االبتكار واإلبداع  «
حاضرة، لهذا فهو عند القيادة على خط واحد مع المسؤولين والقيادات 

التنفيذية، فالجميع يسهم في االرتقاء والتقدم بالعمل الحكومي 
والوصول إلى الغايات المنشودة، وإنجاز المشاريع المستقبلية ضمن 

أعلى مستويات الشمولية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعد انتهاء المراكز المشرفة على سالمة االنتخابات من استالم طلبات الترشيح، 
أصبح���ت ل���دى المتاب���ع البحريني قائمة أولية بأس���ماء المتنافس���ين عل���ى مقاعد 

مجلس النواب والمجالس البلدية.
على المس���توى الش���خصي، يش���كل بلوغنا ه���ذه النقطة مصدر ارتي���اح كبير، على 
امتداد عام كامل، ُسئلت مرارًا وتكرارًا عن نيتي الترشح لالنتخابات! وهو سؤال 
وتلمي���ح مزعج لمن ال يرى في ش���خصه سياس���يا براغماتيا ق���ادرا على التفاوض 

وتبديل المواقف وفق ما تفرضه قواعد المصالح والتوازنات.
من اآلن وصاعدا س���أطرح عبر هذه الزاوية رؤياي إزاء مختلف القضايا الوطنية 
اآلني���ة دون أي ت���ردد مدفوع بخوف بأن يفهم الطرح - الناقد منه خصوصا - بأنه 

“كالم في إطار التسخين أو االستعداد للسباق االنتخابي”.
وبعيدا عن الجانب الش���خصي، ترافق مش���هد إغالق الباب أمام طلبات الترش���يح 
م���ع تأهب بعض المرش���حين )ف���ي المنامة والمحافظة الش���مالية تحديدا( لخوض 
معرك���ة انتخابية “اس���تباقية”، وذلك عب���ر محاوالت الطعن في أهلية منافس���يهم 
للترش���ح م���ن األس���اس كونه���م يقطن���ون مناطق س���كنية خ���ارج نط���اق دوائرهم 

االنتخابية.
ل���ن أخف���ي في هذه الس���طور س���عادتي لنجاح المترش���حة فاطمة القط���ري )بلدية 
حالي���ا( ف���ي إقصاء النائب الحالي جالل كاظم من دائرة المنافس���ة في بني جمرة 
ومحيطها، وكذلك فرحتي لمحاوالت المترشحة كلثم الحايكي الطعن في أحقية 

الطبيب المحترم مهدي الشويخ في الترشح.
ليس���ت لهذه الس���عادة أية عالقة بش���خص الش���ويخ أو كاظم بطبيعة الحال، إنما 
هي مرتبطة بدرجة أساسية بتنامي “الروح القتالية” لدى المرأة البحرينية، وهي 
متطلب أساس���ي لضمان اس���تمرارية المترش���حات في معركة لن تكون هينة على 
أي���ة حال، وق���د تمتد محاوالت التش���ويه إلى أهلها وعالقاتها ومس���يرتها المهنية 

وأصلها وفصلها، فال تقتصر على الحاضر ووقائع اليوم فقط.

رغم سعادتي ب� “الروح القتالية” للمترشحات ومحاولتهن “ضرب الخصوم”  «
في إطار القانون وضوابطه وحدوده، إال أنه من الضرورة اإلقرار بأن “حرب 

إقصاء” الدائرة بين المرشحين اآلن ستؤدي بالضرورة إلى إضعاف العمل 
والتنسيق بين النائب والبلدي في العديد من الدوائر مستقبال.   

المرأة البحرينية... و“ضرب الخصوم”

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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تعتبر مشاركة منتخبنا 
الوطني لكرة السلة في 

البطولة العربية التي ستقام 
في القاهرة في الفترة من 7 حتى 
16 نوفمبر المقبل، بقائمة شابة 

تحت 30 عاًما، خطوة جيدة من 
اتحاد السلة إلعداد منتخب 

للمستقبل.

يجب أن تحذو باقي االتحادات 
الرياضية حذو اتحادي السلة 

والقدم بإقامة دوري منتظم خاص 
للسيدات، أسوًة بدوري الرجال، 

وعدم االكتفاء ببعض التجمعات 
المتقطعة، حتى ُتخلق العناصر 

والمواهب الواعدة؛ ألن الدوري هو 
الركيزة األساس لتطور أي لعبة.

نج���ح البدي���ع ف���ي تخطي المحرق بدوري ناص���ر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حينما فاز عليه أمس في افتتاحية ملعبه بع���راد بثالثة أهداف مقابل اثنين، في مباراة 
مؤجل���ة م���ن الجول���ة الثاني���ة. وفي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة وأقيمت أمس على االس���تاد الوطني، فاز الرفاع على البديع بهدفين دون مقابل س���جلهما كميل 

األسود وإيمانويل، وأدار المباراة الحكم عبدالعزيز شريدة بمعاونة ياسر تلفت وعبدالرحمن الدوسري، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

المحرق والبديع

كاد المح���رق أن يس���جل ه���دف التقدم 
محم���د  الليب���ي  لع���ب  أن  بع���د  مبك���را، 
صول���ة ك���رة عرضي���ة تابعها إس���ماعيل 
عبداللطيف برأس���ه، إال أن كرته اعتلت 
مرم���ى ح���ارس البديع عبدهللا مش���يمع 

.)8(
وحمل���ت الدقيق���ة )26( البش���ار لفري���ق 
البدي���ع الذي س���جل هدف التق���دم بعد 
ك���رة ارتدت من ركلة ركنية له؛ ليس���دد 
أحم���د الش���روقي ك���رة يس���ارية قوي���ة 
س���كنت يس���ار ح���ارس المح���رق عم���ر 

سالم.
تعدي���ل  فرص���ة  المح���رق  وأض���اع 
النتيج���ة، بع���د أن لع���ب المدافع األيمن 
محم���د البناء كرة عرضية متقنة تابعها 
م���ن  الخال���ي  عبداللطي���ف  إس���ماعيل 
الرقاب���ة برأس���ه، إال أن كرته مرت جوار 

القائم األيمن لمرمى البديع )29(.
ولعب المحرقاوي عبدالرحمن األحمدي 
كرة بينية رائعة إلسماعيل عبداللطيف 
ال���ذي انفرد بمرمى البديع، إال أنه أضاع 
الكرة بغرابة أيضا بعد أن تألق الحارس 

عبدهللا في حماية مرماه )31(.
وواص���ل البديع نجاعته عل���ى المرمى، 
وسجل الهدف الثاني بعدما لعب أحمد 
حمد كرة عرضية تابعها العب الوس���ط 
المتقدم محمد مكي بيمينه في المرمى 

وسط فرحة بدعاوية كبيرة )34(.
وكاد العب البديع هزاع علي أن يسجل 
اله���دف الثال���ث بعد أن س���دد كرة ثابتة 
تأل���ق في إبعادها الح���ارس المحرقاوي 

.)45+2(

الشوط الثاني

أج���رى م���درب المح���رق تبدي���ا م���ع 
بداية الش���وط بدخول ولي���د الحيام 

مكان علي جمال.
ودخ���ل عبدهللا عب���دو م���كان محمد 

صاح، وتمكن المحرق من تس���جيل 
ه���دف التقلي���ص بع���د عرضي���ة م���ن 
داخ���ل المنطق���ة متقن���ة ع���ن طريقة 
محمد البناء تابعها عبدو برأس���ه في 

المرمى )59(.
ول���م تدم فرح���ة المح���رق بالتقليص 
طوي���ا، إذ س���جل أحم���د الش���روقي 
هدف���ا رائع���ا م���ن ك���رة ثابت���ة عانقت 

الشباك بروعة )61(.
وضغ���ط المح���رق كثيرا عل���ى مرمى 
البديع بغية تسجيل هدف التقليص 
م���رة أخ���رى، إال أن االس���تعجال كان 
الس���مة األب���رز ودون ج���دوى تذك���ر 
)15(، خاص���ة م���ع  وص���وال للدقيق���ة 
ناصي���ف  المح���رق  م���درب  اس���تنفاذ 
البي���اوي للتبدي���ات بدخ���ول جم���ال 

راشد مكان عيسى موسى.
الثان���ي  اله���دف  المح���رق  وس���جل 
وصوال للدقيقة )80( عبر كرة رأسية 
م���ن عبدهللا عبدو م���رت بغرابة أمام 

حارس البديع.
المح���رق  مح���اوالت  تفل���ح  ول���م 
المتكررة نحو التعديل، وأضاع زياد 
الدربال���ي ك���رة بغراب���ة أم���ام مرم���ى 
الضائ���ع؛  ب���دل  الوق���ت  ف���ي  البدي���ع 
بدع���اوي  بف���وز  المب���اراة  لتنته���ي 

مستحق.

أدار المباراة الحكم عبدالله  «
قاسم، وعاونه سيد جالل محفوظ 

وعبدالله يعقوب، والحكم الرابع 
وليد محمود.

من لقاء المحرق والبديع

من لقاء الرفاع والمالكية

الرف��اع يتخط��ى المالكي��ة ويتص��در دوري ناص��ر ب��ن حم��د

تعثر المحرق في افتتاح ملعبه
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أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة للدوري البحريني للجوجيتسو بتتويج أبطال الجولة تحت رعاية رئيس االتحاد أحمد الخياط، 
وذل���ك ف���ي المنافس���ات الت���ي أقيمت على صال���ة االتحاد البحريني لك���رة الطاولة. وت���م تتويج الفائزي���ن بالمراكز األولى ف���ي كافة األوزان. 
وأش���رف عل���ى تنظيم البطول���ة اللجنة الفنية للجوجيتس���و. وأدار البطولة الحكم الدولي البحريني س���ينا منفردي والحك���م الكويتي فوزان 

السابج والحكم الكويتي عبدهللا المال.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 90 العًبا 
والعب���ة من مختلف الجنس���يات ومش���اركة 
تابع���ة  وأكاديمي���ات  ومراك���ز  أندي���ة   7

للجوجيتسو.
وتمكن���ت الاعبة س���ارة هاريس م���ن الفوز 
بالمركز األول في منافسات الحزام األبيض 
ل���وزن تحت 62 كيلوغراًم���ا، والمركز الثاني 
بيرميلي والثالث جامين بيلي، ومنافس���ات 
األول  المرك���ز  كيلوغراًم���ا   70 تح���ت  وزن 
الاعبة فاطمة جمال والثاني س���ارة محمد، 
والح���زام األزرق لوزن تح���ت 90 كيلوغراًما 
المركز األول الاعبة اش���تار والثاني صغرى 

مبارك.

وفي منافس���ات الرجال، ف���از بالمركز األول 
منف���ردي  عل���ي  الاع���ب  األس���ود  للح���زام 

والمركز الثاني ليوناردو والثالث واغنر.
وفي منافس���ات الح���زام البني ف���از بالمركز 
عب���دهللا  والثان���ي  إبراهيم���ي  عل���ي  األول 
منفردي، وفي منافسات الحزام البنفسجي 
ل���وزن تح���ت 69 كيلوغراًم���ا المرك���ز األول 
جب���ران أم���وس والثان���ي فادزي���م والثال���ث 
 77 تح���ت  وزن  ومنافس���ات  تيرن���زي، 
كيلوغراًم���ا األول نج���اد القصيب���ي والثاني 

زيشان والثالث ميثم سباع.
وف���ي منافس���ات الح���زام األزرق، ف���ي وزن 
تحت 62 كيلوغراًم���ا األول يونس محمدي 

والثان���ي خالد س���لطان والثال���ث عبدالعزيز، 
69 كيلوغراًم���ا األول حي���در  ووزن تح���ت 
محم���د والثاني كميل حس���ن والثالث أحمد 
ص���اح، ووزن تح���ت 77 كيلوغراًم���ا األول 
عيس���ى عبدالعزي���ز والثان���ي ناص���ر محم���د 
والثال���ث محم���د جاس���م، ووزن تح���ت 85 
كيلوغراًم���ا األول أحم���د بوكن���ان والثان���ي 
أحم���د خال���د والثال���ث عيس���ى أن���ور، ووزن 
تحت 94 كيلوغراًما األول جاس���م عباس���ي 
ط���ارق،  والثال���ث  والثان���ي محم���د حبي���ب 
ووزن تح���ت 110 كيلوغرامات األول عاء 
عيس���ى والثاني خالد فرج والثالث حس���ين 

طريف.

وج���اءت نتائج الح���زام األبيض على النحو 
األول  كيلوغراًم���ا   62 تح���ت  وزن  اآلت���ي: 
والثال���ث  حمي���د  وحي���د  والثان���ي  ردريغ���و 
سلمان الموسى، ووزن تحت 60 كيلوغراًما 
محم���ود  والثان���ي  الدوس���ري  ب���در  األول 

الصيرف���ي والثال���ث مارل���و، ووزن تحت 77 
والثان���ي  ط���ارق  أحم���د  األول  كيلوغراًم���ا 
إبراهي���م بوه���زاع والثال���ث محم���د النج���ار، 
ووزن تح���ت 85 كيلوغراًم���ا األول إبراهيم 
بوجني���د والثان���ي محم���ود النج���ار والثالث 

كيف���ن، ووزن تح���ت 94 كيلوغراًم���ا األول 
يونس محمد والثاني محمد جمال والثالث 
نيك���والس، ووزن تح���ت 110 كيلوغرامات 
محم���د  والثان���ي  المناع���ي  أحم���د  األول 

عبدالهادي والثالث سعد حميد.

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

90 مشارًكا في الجولة الثالثة لدوري الجوجيتسو

جانب من التتويج

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تميزت العبات مدرسة زبيدة وحققن 
للم���دارس  الي���د  ك���رة  بطول���ة  لق���ب 
النش���اط  ف���ي  للبن���ات  االبتدائي���ة 
الخارج���ي ال���ذي يقيمه قس���م التربية 
الرياضي���ة ب���إدارة التربي���ة الرياضي���ة 
وزارة  ف���ي  والمرش���دات  والكش���فية 
التربي���ة والتعلي���م، وذلك بع���د التغلب 
فري���ق  عل���ى  النهائي���ة  المب���اراة  ف���ي 
مدرس���ة األندلس بستة أهداف مقابل 
هدفي���ن، وأقيم���ت عل���ى صال���ة ن���ادي 
الدكت���ور  عال���ي، وق���ام مدي���ر اإلدارة 
الم���دارس  بتتوي���ج  عب���دهللا  عص���ام 

عب���دهللا  الدكت���ور  الفائ���زة وبحض���ور 
العباسي رئيس مجموعة المسابقات.

ومث���ل فري���ق مدرس���ة زبي���دة البطل: 
فاطم���ة محمد ش���عبان، زين���ب نجيب 
محمد، رنا يوس���ف صالح، نيلة محمد 
يوسف، سارة طه علي، فاطمة عبدهللا 
محم���ود، آي���ة عب���دهللا راش���د، فاطمة 
أيوب حاجي، ش���ريفة هود عيد، ميار 
س���عد صالح وآالء ربيع إمام، وأشرف 
عل���ى الفريق معلم���ة التربية الرياضية 
حنان المرخي، فيما أشرف على فريق 

األندلس وفاء صويلح.

زبيدة بطال ليد ابتدائية البنات

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

عق���دت رئيس���ة اللجنة النس���ائية باالتح���اد البحريني لكرة القدم الش���يخة حصة بنت خال���د آل خليفة اجتماعا تنس���يقيا مع رئيس 
الجامعة الخليجية مهند المشهداني، وذلك في مقر االتحاد بالرفاع.

وخال االجتماع، استعرضت الشيخة حصة 
بنت خالد آل خليفة س���بل التعاون المختلفة 
في الجوان���ب المتعلقة بكرة القدم النس���ائية 

مع رئيس الجامعة الخليجية.
الكفيل���ة  الجوان���ب  ه���و  الطرف���ان  وتباح���ث 
بخدمة ورعاية أنشطة كرة القدم النسائية، إذ 
تم استعراض إمكان إقامة مسابقة خماسية 
لكرة القدم النس���ائية في الفترة المقبلة، على 
أن يت���م المزيد م���ن التباحث حول الموضوع 

للوصول إلى الصيغة النهائية للمسابقة.
وأكدت الش���يخة حصة بن���ت خالد آل خليفة 
أن االجتم���اع م���ع رئيس الجامع���ة الخليجية 
مهن���د المش���هداني ج���اء ضمن إط���ار التعاون 
باالتح���اد  النس���ائية  اللجن���ة  بي���ن  المتب���ادل 
والجامع���ة في س���بيل زي���ادة تفعيل أنش���طة 
الك���رة النس���ائية ومد جس���ورها إل���ى طالبات 

الجامع���ات بما يضمن توس���يع قاع���دة اللعبة، 

ورؤى  أله���داف  تحقيق���ا  انتش���ارها؛  ويع���زز 

اللجنة النس���ائية في االتح���اد البحريني لكرة 

القدم.

وأشادت الشيخة حصة بنت خالد  «
بالتعاون القائم مع الجامعة 

الخليجية، مؤكدة أنها تواصل لجهود 
دءوبة من جانب الجامعة برئاسة 

مهند المشهداني.

جانب من االجتماع

النس��ائية الك��رة  أنش��طة  رعاي��ة  يتباح��ث  الطرف��ان 

اتحاد الكرة يستعرض التعاون مع “الخليجية”

دشن منتخبنا الوطني األول لكرة السلة مساء أمس اإلثنين تحضيراته الفنية؛ استعداًدا للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية 
والُمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية في الفترة من 7 لغاية 16 نوفمبر المقبل.

وخاض “األحم���ر” مرانه التحضيري األول 
أم���س بقي���ادة الم���درب س���لمان رمض���ان 
ومس���اعده ري���ان المحم���ود، وذل���ك عل���ى 

صالة اتحاد كرة السلة بأم الحصم.
وتضم قائمة أحمر الس���لة المس���تدعاة من 
جان���ب الم���درب رمض���ان 12 العب���ا، وهم: 
مصطف���ى  جمي���ل،  ميث���م  عزي���ز،  أحم���د 
حسين، مزمل أمير، محمد أمير، األميركي 
واين تشيزم من المنامة، محمد كويد من 
الرفاع، أحمد حس���ن الدرازي وعلي ش���كر 
هللا م���ن المح���رق، أحم���د خليفة ب���ن دينة 
من الحالة، س���يد محمد حميد من االتحاد 

ومحمد بوعاي من النجمة.
وس���يواصل منتخبنا تحضيراته المحلية، 
وذلك إلى حين موعد الس���فر إلى القاهرة، 
وال���ذي تق���رر أن يك���ون في الس���ادس من 

الشهر المقبل.
وس���يخوض األحمر 10 حص���ص تدريبية 
محلي���ة بواقع وحدتين تدريبيتين يومًيا، 
للتدري���ب  وس���تخصص  صباح���ا  واح���دة 
الفردي، والثانية مساًء وستكون للتدريب 

الجماعي.

وسيركز مدرب منتخبنا رمضان  «
خالل التدريبات على الجوانب الفنية 
المطلوبة من الالعبين، السيما في 

الجانب الدفاعي، عالوة على األساليب 
الهجومية التي يود إنتهاجها في 

البطولة.

للبطولة منتخبنا  ت��ج��ه��ز  ت��دري��ب��ي��ة  ح��ص��ص   10

أحمر السلة يبدأ التحضير لـ “العربية”

أحمد مهدي

عصام عبدالله يتوج مدرسة زبيدة بكأس البطولة

محمد الدرازي

سلمان رمضان



دوري  منافس���ات  م���ن  األول���ى  الجول���ة  أس���فرت 
األش���بال لكرة الطاولة عن فوز عالي على البديع، 
واالتف���اق عل���ى الحال���ة، وس���ار عل���ى س���ماهيج، 
المواجه���ات  وجمي���ع  بارب���ار،  عل���ى  والبحري���ن 
)3/ صف���ر(، وغاب البس���يتين عن مواجه���ة توبلي، 
فيم���ا ش���هدت منافس���ات الناش���ئين ف���ي الجول���ة 
األولى فوز س���ماهيج على البحرين )3/ 1(، وعالي 
عل���ى البدي���ع )3/ صف���ر(، وتوبل���ي عل���ى الفتي���ات 
)3/ صف���ر(، وغ���اب  )3/ 2(، وبارب���ار عل���ى االتف���اق 
البس���يتين ع���ن مواجهة س���ار، حيث ش���هد دوري 

األشبال والناشئين منافسات قوية.في منافسات 
األش���بال، ج���اء ف���وز عالي عل���ى البدي���ع )3/ صفر( 
بانتص���ار مجيد ناجي ومحمد نادر وعبدهللا فؤاد 
على حس���ين محمد، وهيثم محمد، وعلي جعفر، 

وجميع المواجهات بثالثة أشواط نظيفة.
وتمك���ن االتف���اق من الف���وز على الحال���ة )3/ صفر( 
بف���وز كرار حامد وعلي محمد وهود عبدالباس���ط 
على سلطان وافي وأحمد محمد وراشد عبدهللا، 

وجميع المواجهات بثالثة أشواط نظيفة.
وتمكن سار من الفوز على سماهيج )3/ صفر(.

وغاب فريق البس���يتين ع���ن مواجهة توبلي، فيما 

فاز البحرين على باربار )3/ صفر(.

وفي منافس���ات الناش���ئين، تمكن فريق سماهيج 

م���ن الف���وز على البحري���ن )3/ 1(. واس���تطاع عالي 

من الفوز على البديع )3/ صفر(.

ولم يحضر فريق البس���يتين مواجهته أمام س���ار، 

فيما فاز توبلي على الفتيات )3/ 2(. وتمكن باربار 

من الفوز على االتفاق )3/ صفر(.

انطالق دوري األشبال والناشئين لكرة الطاولة
الرفاع - اتحاد الطاولة

النصر يفكر بمحترف أجنبي
ح�������م�������اد: ق���������������ادرون ع�����ل�����ى ت�������ج�������اوز ال����ت����ح����دي����ات

أكد رئيس النشاط الرياضي بنادي النصر أسامة حماد أن التعاقد مع محترف أجنبي لتعزيز صفوف الفريق بدوري الدرجة 
األولى مطروح على طاولة النقاش لدى مجلس اإلدارة وغير مستبعد تماًما، بيد أن اتخاذ القرار النهائي يعتمد على 
العديد من الظروف في مقدمتها الميزانية التي تحكم عمل النادي. وأضاف حماد لـ “البالد سبورت” )الفكرة مطروحة 
ا، ولكن القرار يعتمد  وقائمة والمحترف سيساهم في االرتقاء بمستوى الفريق بنسبة كبيرة ووجوده يعتبر أمًرا مهمًّ

على توفر الميزانية والعديد من الظروف األخرى المحيطة بالفريق ...(.

سيعقد  أن����ه  ح���م���اد  وذك�����ر 
اج�����ت�����م�����اًع�����ا م������ع األم����ي����ن 
لبحث  السر  وأم��ي��ن  المالي 
إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ع��اق��د مع 
أجنبي  م��ح��ت��رف 
خ����الل ال��ف��ت��رة 
ال������ق������ادم������ة، 
إلى  مشيًرا 

المزيد  إلى  بد أن يخضع  أن األم��ر ال 
من الدراسة والنقاش بما ال يتعارض 
أمام  المتاحة  المادية  اإلمكانات  مع 

مجلس اإلدارة.
وف���ي س��ي��اق آخ���ر، أوض���ح ح��م��اد أن 
خليفة  علي  حسين  االرت��ك��از  الع��ب 
وملتزم  الفريق  تدريبات  في  منتظم 
التدريبية  الحصص  ف��ي  الفريق  م��ع 
ب���ق���ي���ادة ال����م����درب ال��ت��ون��س��ي ف���وزي 
ال�����ه�����واري، وأم������ا ب���خ���ص���وص ص��ان��ع 
األلعاب عيسى عباس فإنه لم يتمكن 
الحصص  االلتزام في  اآلن من  لغاية 
التي  عمله  ظ��روف  بسبب  التدريبية 
على  أن��ه  موضًحا  ذل��ك،  دون  تحول 
ت��واص��ل م��ع ال��الع��ب وق��د أخ��ب��ره بأن 
النادي مفتوح أمامه متى ما استطاع 

أبناء  أحد  فهو  عمله،  ظ��روف  تجاوز 
النادي وبإمكانه التدرب مع الالعبين 

وقت ما يشاء.

وعن مدى تأثر الفريق بغياب عيسى  «
عباس في حال استمرار مشكلته 

بسبب ظروف العمل التي قد تمنعه 
من المشاركة في هذا الموسم بشكل 

كلي، أوضح حماد أن النادي يمتلك 
صانعي لعب وهما محمد عبدالله 

ومحمد حسن والنادي سيتجاوز 
تلك المرحلة من خالل عدة أفكار 

ومقترحات قادمة، معرًبا عن ثقته في 
الالعبين الشباب الذين مثلوا الفريق 

في الموسم الماضي، وأوضح أنه 
بعودة صبيح إبراهيم ضارب مركز 4 

فإن الفريق قادر على تجاوز جميع 
التحديات.
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بـــدأ العـــد التنازلـــي النطالقة الموســـم الجديـــد لســـباقات الخيـــل 2018/2019 المقرر انطالقته يـــوم الجمعـــة 2 نوفمبر المقبل 
ا كل يوم  على مضمار نادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل في الرفة بالصخير، وسيشـــتمل على إقامة 26 ســـباًقا أســـبوعيًّ
جمعة وسط ارتفاع االستعدادات التنظيمية والفنية النطالق اإلثارة وصراع التنافس بين الفرسان والجياد، وسط اهتمام 
ومتابعة وجهود كبيرة من القائمين على رياضة سباق الخيل بقيادة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل خليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة من أجل مواصلة مسيرة 
التطوير الذي تشـــهده الســـباقات على مختلف المســـتويات الذي لمســـه المشـــاركين والمتابعين في الســـنوات األخيرة ســـعيًا 

لالرتقاء بمستوى هذه الرياضة األصيلة. 

االس����تعدادات  صعي����د  وعل����ى 
الفنية تشهد أروقة اإلسطبالت 
ف����ي ن����ادي راش����د حال����ة تأه����ب 
كبي����رة من قب����ل مختلف المالك 
س����عًيا  والفرس����ان  والمدربي����ن 
الموس����م  س����باقات  لدخ����ول 
جي����دة  بجاهزي����ة  الجدي����د 
خصوًصا للجياد الجديدة التي 
تم استيرادها من خالل مزادات 

الخي����ل البريطاني����ة ودب����ي بعد 
ارتفاع مس����توى الس����باقات في 
الموس����مين الماضيي����ن وكذل����ك 
المس����توردة  الخي����ل  نوعي����ة 
ذات المس����تويات العالي����ة التي 
ح����رص المالك على جلبها، فيما 
ا ع����دد من المالك  يتواج����د حاليًّ
والمضمري����ن البحرينيي����ن ف����ي 
نيومارك����ت البريطانية لحضور 

س����عًيا  الخي����ل  م����زادات  أح����د 
للحص����ول عل����ى جي����اد جديدة 
الموس����م  س����باقات  لخ����وض 

الجديد.
كما حرصت عدة إسطبالت مشاركة  «

مجموعة من الفرسان األجانب 
المحترفين المعروفين الذين 

تعاقدت معهم بعض اإلسطبالت 
لقيادة جيادها في الموسم الجديد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تأهب لالفتتاح... واليوم إعالن قائمة الجياد

جانب من المنافسات

جانب من منافسات الناشئين

Û  لجمي���ع مكف���ول  ح���ق  االنتق���اد 
الرياض���ي،  الحق���ل  إل���ى  المنتمي���ن 
واألندي���ة  لالتح���ادات  ب���د  وال 

والمس���ؤولين أن يتقبل���وا اآلراء برحاب���ة ص���در، وإن كان���ت تخال���ف قناعاتهم، وهنا 
بالطبع نقصد النقد البناء المتزن البعيد عن اإلساءة.

Û  ولطالم���ا كان الصحافي���ون والرياضيون يش���كون من ضيق صدر بعض المس���ؤولين
من االنتقادات، بيد أن المعادلة اليوم أصبحت “مقلوبة”، فمن ينتقدون سواء أكانوا 
إعالميي���ن أو إداريي���ن أو مدربين و...الخ أصبحوا هم المش���كلة، وباتوا بحاجة إلى 
العالج من “األمراض النفسية” و”األحقاد الشخصية” التي تطغى على آرائهم، فالنقد 
أصبح وس���يلة لتحقي���ق “المصالح “ و”الفئوية” و”الش���هرة” و”اس���تعراض العضالت” 
ب���ل وس���يلة ل “االبت���زاز”، وهنا ال بد من اإلش���ارة إلى وجود أصح���اب رأي ينتقدون 

بأسلوب راق نرفع لهم القبعة.
Û  ،النق���د الرياضي له أس���س من أهمها “حس���ن النية” والحرص عل���ى المصلحة العامة

ولك���ن الكثي���رون أصبح���وا يس���تغلون من���اخ الحري���ة وغي���اب الرقاب���ة م���ن إدارات 
الصحف والقنوات، والفضاء الرحب بوسائل التواصل، في اإلساءة إلى المسؤولين 
وابتزازهم لمكاسب خاصة، ال بهدف إصالح الواقع الرياضي، وهي مساحات يجب 

أن تستغل بالشكل الصحيح بعيدا عن أي حسابات أخرى.
Û  النقد اإليجابي أصبح عملة نادرة، وبات االستهداف الشخصي سائدا وهو ما يدفع

بالكثير من المدربين على س���بيل المثال النتقاد زمالئهم باالستوديوهات التحليلية 
والصحف بشكل واضح وممنهج، واألمر ذاته ينطبق على بعض الصحافيين الذين 
ينتق���دون زمالئهم م���ن تحت الطاولة بدافع “الغيرة” ومحارب���ة األندية واالتحادات 
الت���ي ال تنص���اع لرغباته���م الش���خصية، ولج���وء الكثي���ر م���ن اإلداريين ف���ي األندية 
واالتحادات لتوزيع االنتقادات هناك وهناك ألمور بعيدة عن المصلحة العامة للعبة، 
وهناك الكثير من األمثلة ال يتسع المجال لذكرها، وهو ما يستوجب رقابة أكبر على 
المحتوى اإلعالمي حتى ال يكون أداة لتصفية الحس���ابات، وليكن ش���عارنا “االنتقاد 
بحب” لنجعل ساحتنا واحة للتآلف بدال من خلق صراعات تزرع الكراهية والفتنة.

االنتقاد وسيلة 
لالبتزاز..

حسن علي

hasan.ali
@albiladpress.com

حسن علي

تدشين المبنى الجديد لالتحاد اآلسيوي غًدا
س��ل��م��ان ب���ن إب���راه���ي���م ي��س��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س ال��ف��ي��ف��ا وي��ط��م��ئ��ن ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب��ات

يرعى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة، حفل تدشين المبنى الجديد لالتحاد القاري الذي سيقام في 
احتفالية مرتقبة صباح يوم غد )الثالثاء( بحضور رئيس االتحاد الدولي للعبة السويســـري جياني انفانتينيو وعدد من القيادات الكروية العالمية ورؤســـاء وأعضاء االتحادات 

الوطنية اآلسيوية.

ب����ن  س����لمان  الش����يخ  وح����رص 
إبراهيم آل خليفة على الوقوف 
على كاف����ة الترتيب����ات المتعلقة 
بافتت����اح المبن����ى الجدي����د الذي 
يش����كل نقلة نوعية في مس����يرة 
وأنه����ا  خصوًص����ا  االتح����اد، 
التوس����عة األولى للمبن����ى القائم 
ا الذي تم تشييده قبل نحو  حاليًّ

15 عاًما.
ويض����م المبن����ى الجدي����د العديد 
م����ن المكاتب الجدي����دة إلدارات 
وأقسام االتحاد، وبهو استقبال 
رسمي ومس����رح كبير، باإلضافة 

إلى مق����ر أكاديمية الحكام التي 
تش����مل صاالت تدري����ب وملعب 
خدم����ات  ومكات����ب  ق����دم  ك����رة 
إدارية مس����اندة، علًم����ا أن العمل 
س����يتواصل ف����ي المبن����ى القديم 
المكات����ب  بع����ض  يض����م  ال����ذي 
المع����دة  والقاع����ات  اإلداري����ة 
ل����ورش العمل ومعرًض����ا مصغًرا 

لتاريخ كرة القدم اآلسيوية.
وتزامًنا مع الرؤية االس����تثمارية 
التي أطلقها الش����يخ س����لمان بن 
م����رة  وألول  س����يتم  إبراهي����م، 
اس����تغالل مس����احات من المبنى 

لالس����تثمار  لطرح����ه  الجدي����د 
يع����ّزز  بم����ا  الخ����اص،  للقط����اع 
العوائد المالي����ة لالتحاد بجانب 
التلفزيوني����ة  الرعاي����ة  عق����ود 

والمسابقات المتعددة.

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم في  «
مقدمة مستقبلي جياني انفانتينو 

رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم لدى 
وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة 

الماليزية كوااللمبور لحضور حفل 
افتتاح المبنى الجديد لالتحاد اآلسيوي 

واجتماع الجمعية العمومية لالتحاد 
القاري.

كوااللمبور- مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

مقر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
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خطة متكاملة

وق���ال صليبي���خ: “إن اللجن���ة وضعت في 
خط���ة عمله���ا الكثير م���ن الجوان���ب التي 
تس���هم في إنج���اح البطول���ة خصوصا مع 
الخبرة التي اكتسبتها في تنظيم البطولة 
العام الماضي، وقال “اس���تفدنا الكثير من 
تنظيم العام الماضي وخرجنا بمكتسبات 
عديدة الس���يما مع اإلشادة الواسعة التي 
حصل���ت عليه���ا المملك���ة م���ن أكب���ر وأهم 
الش���خصيات العالمية متمثلة في رئاس���ة 

االتحاد الدولي للعبة”.

عيادتان متكاملتان

وكش���ف رئيس اللجنة الطبية عن تجهيز 
عيادتي���ن طبيتي���ن مجهزتي���ن بالكام���ل، 
وتضم ف���ي عضويتها جميع التخصصات 
من أطب���اء ومس���عفين وممرضين، وقال 
“س���تكون العيادة األولى في صالة مدينة 
خليفة الرياضية، حيث موقع المنافسات، 
وأم���ا العيادة الثانية في واحد من فنادق 
البطول���ة، وربم���ا تكون هناك عي���ادة ثالثة 
في فن���دق آخر وذلك بحس���ب الترتيبات 
والتص���ورات التي س���نخرج بها مع وزارة 

الصحة في األيام المقبلة”.

تأمين السالمة الصحية

وأك���د صليبي���خ أن هذه الخط���وات تأتي 
به���دف تأمين الس���امة الصحية والطبية 
البطول���ة  ه���ذه  ف���ي  المش���اركين  لجمي���ع 
العالمي���ة الكبيرة التي تس���تضيفها مملكة 
البحري���ن، وكش���ف صليبي���خ أيض���ا ع���ن 
وجود 4 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل 
وتحت رهن اإلش���ارة للتحرك واس���تقبال 

الحاالت الطارئة في أي موقع للبطولة.
تجهي���ز  ف���ي  “نجحن���ا  صليبي���خ  وق���ال 
البطول���ة؛  ف���ي  متكاملتي���ن  عيادتي���ن 
به���دف إنجاح ه���ذه الفعالي���ة الكبيرة إلى 
جانب وجود 4 س���يارات إس���عاف جاهزة 
للتحرك في أي موقع الستقبال أي طارئ 

محتمل”.

أكثر من 15 طبيبا

وأوضح صليبيخ أن العيادتين سيتواجد 
فيهم���ا نح���و 15 طبيب���ا لإلش���راف عليهما 
وأض���اف  التخصص���ات،  مختل���ف  وف���ي 
“سيش���رف على العيادتي���ن 15 طبيبا في 
مج���االت متعددة وتخصص���ات من قبيل 
العظام واألذن واألنف والحنجرة وأطباء 
أيضا متخصصون ف���ي اإلصابات؛ بهدف 
تأمي���ن المش���اركين م���ن الوف���ود والدول 
المش���اركة”، مؤكدا أيض���ا تواجد نحو 20 
من الممرضين والممرضات والمس���عفين؛ 
الطبي���ة  الرعاي���ة  أكب���ر وأفض���ل  لتوفي���ر 
الفورية”، وأضاف عادل يوس���ف صليبيخ 
“س���يكون هن���اك فري���ق طب���ي جاه���ز لكل 
حلبة نزال في صالة المنافسات مجهزين 
بالكام���ل، ويتكون من طبيب ومس���عفين 
ط���ارئ  أي  ف���ي  للتدخ���ل  وممرضي���ن 
محتم���ل”، وأك���د صليبي���خ أن مستش���فى 

ه���و  س���يكون  “العس���كري”  الدف���اع  ق���وة 
وجهة أية طارئ.

على أهبة االستعداد

وق���ال رئي���س اللجن���ة الطبي���ة أن جمي���ع 
العاملي���ن ف���ي اللجن���ة س���يكونون عل���ى 
أهب���ة االس���تعداد وتح���ت ره���ن اإلش���ارة 
ط���وال الوق���ت للتدخ���ل لخدم���ة الوف���ود 
والمشاركين في البطولة، مبينا أن الهدف 
ال���ذي يعمل من أجله الجميع هو الخروج 
بالتنظيم المثالي ورفع اسم المملكة عاليا 

في المحافل الدولية والعالمية.

لجنة المنشطات

وكش���ف رئي���س اللجنة الطبي���ة أيضا عن 
وجود لجنة خاصة للكشف عن المنشطات 
الدولي���ة  اللوائ���ح  اش���تراطات  بحس���ب 
والعالمية في مثل ه���ذه البطوالت، وأكد 
صليبي���خ أن توجيه���ات قائ���د الخدم���ات 
الطبية الملكية اللواء البروفس���ور الشيخ 
خال���د بن علي آل خليفة بأهمية وضرورة 
توفير الدعم والمس���اندة من المستش���فى 
العس���كري للبطولة؛ بهدف المس���اهمة في 
إنجاحها ورفع اس���م وراي���ة المملكة عاليا 

في مثل هذا الحدث العالمي الكبير.

IMMAF وفقا لمعايير

وق���ال رئي���س اللجنة الطبي���ة: “إن اللجنة 
تق���وم بدوره���ا عل���ى أكم���ل وج���ه لتوفير 
أعل���ى درج���ات الرعاية الصحي���ة للوفود 
المش���اركة ف���ي البطولة وتحدي���دا العبي 
المنتخبات وال���دول المش���اركة، والطاقم 
الطب���ي يض���م الكثي���ر م���ن العاملي���ن م���ن 
وممرض���ون،  ومس���عفون  أطب���اء  بينه���م 
إضاف���ة إل���ى لجن���ة مكافحة المنش���طات، 
يعملون با كلل أو ملل؛ بهدف المس���اهمة 
ف���ي نج���اح البطول���ة، وكذل���ك أيض���ا أن 

اللجن���ة قام���ت بتوزي���ع الطاق���م الطب���ي 
عل���ى صال���ة خليف���ة الرياضي���ة وبالمث���ل 
في الفن���ادق، حيث توجد عي���ادة خاصة 
ف���ي كل جان���ب مجهزة بأفض���ل المعدات 
الطبي���ة وتقدم أج���ود الخدمات الصحية 
والعاجي���ة المطابق���ة لمعايي���ر وش���روط 

االتحاد الدولي”.

شكرا للقائد العام

وق���دم صليبي���خ ش���كره وتقدي���ره للقائ���د 
العام لق���وة دفاع البحرين المش���ير الركن 
الش���يخ خليفة ب���ن أحم���د آل خليفة على 
دعمه الكبير ووقفت���ه وإصداره تعليماته 
وخريط���ة  الدع���م  بمثاب���ة  كان���ت  الت���ي 
الطري���ق للعمل، كما قدم صليبيخ ش���كره 

وتقديره لقائد الخدم���ات الطبية الملكية 
اللواء البروفيس���ور الش���يخ خالد بن علي 
األطق���م  لجمي���ع  بتوجيهات���ه  آل خليف���ة 
الطبية بالمس���اهمة في إنجاح العمل، كما 
ق���دم ش���كره إلى وزي���رة الصح���ة ووكيل 
ال���وزارة عل���ى تعاونهما الكبي���ر مع اللجنة 

الطبية.

كوكبة من الكفاءات الطبية

أك���د صليبي���خ أن اللجن���ة الطبية تس���عى 
لتقدي���م خدماتها بج���ودة عالية إلى كافة 
الوفود بما يعكس المكانة المرموقة التي 
تتمت���ع بها المملكة على مس���توى الرعاية 
الصحي���ة في ظل الدع���م الذي يحظى به 
ه���ذا القط���اع من ل���دن القيادة الرش���يدة، 

مش���يرا إل���ى أن اللجن���ة تض���م كوكبة من 
خي���رة الكف���اءات الطبية، وه���و ما يبعث 
على االرتي���اح واالطمئن���ان بقدرتها على 
التعام���ل م���ع كاف���ة الظ���روف والحوادث 

الصحية الطارئة المحتملة.

جاهزية العالقات العامة

العام���ة  العاق���ات  لجن���ة  رئي���س  ش���ّكل 
فواز شمس���ان لجنت���ه من أوائ���ل اللجان؛ 
كون مهمته���ا ترتبط بالعمل ف���ي البطولة 
من���ذ التحضيرات األولية، وق���ال إنها من 
اللج���ان المهم���ة لتعل���ق عمله���ا باس���تقبال 

الفرق المشاركة والوفود.
وق���ال شمس���ان: “إن اللجن���ة تتك���ون من 
خمس���ة وعش���رين ش���خصا من الجنسين 

وتتع���اون مع لجن���ة الترويج للبطولة عبر 
تثبي���ت اإلعانان إلب���اغ الجمهور بموعد 
التجاري���ة  المجمع���ات  ف���ي  المنافس���ات 
الكب���رى )الس���يف، س���يتي س���نتر وجامعة 
البحري���ن”، مبين���ًا أن م���ن مه���ام اللجن���ة 
اس���تقبال الضي���وف ف���ي مط���ار البحرين 
الدول���ي، إضاف���ة إل���ى ترتي���ب الزي���ارات 
بجان���ب  المش���اركة  للوف���ود  الس���ياحية 
إل���ى  وإرش���ادهم  الضي���وف  اس���تقبال 
مواقعهم أثناء البطولة ومس���اندة اللجان 
األخرى؛ لتسيير أمورها وتخفيف األعباء 

عليها حسب حاجتها.

ثقة كبيرة

وأضاف شمس���ان أن ثقة اللجنة المنظمة 
العلي���ا في رؤس���اء اللجان تكس���بهم قوة 
في تأدي���ة مهامهم وتس���يير األعمال في 
جمي���ع األي���ام وفي األوق���ات الصعبة عبر 

صاحيات واسعة ُتمنح لهم.
وأش���ار شمس���ان إل���ى أن اللجن���ة أع���دت 
الوف���ود  لتعري���ف  س���ياحيا؛  برنامج���ا 
المملك���ة،  معال���م  الس���ياحية  بالمناط���ق 
وس���يتم تنفي���ذ البرنام���ج بالتنس���يق م���ع 
رؤس���اء الوفود من خ���ال أعضاء اللجنة 

بتنسيق عال ودقة متناهية.

انطالق العمل

وأوضح شمس���ان أن اللجن���ة بدأت عملها 
قبل موعد البطولة بأكثر من ش���هر تقريبا 
وخصوص���ا  تنس���يقية  اجتماع���ات  عب���ر 
الدول���ي  البحري���ن  مط���ار  م���ع مس���ؤولي 
وإدارات المجمع���ات للتروي���ج للبطول���ة، 
وخال المنافسات ستقوم اللجنة بإرشاد 
الجمه���ور والوفود والاعبين إلى المواقع 
المطلوب���ة م���ع التع���اون مع لجنة الس���كن 

والضيافة.

عناصرها من ذوي الخبرة

وامت���دح شمس���ان أعضاء اللجن���ة، وقال 
إن غالبيته���م م���ن ذوي الخب���رة وبعضهم 
س���بق ل���ه العم���ل ف���ي النس���خة الماضي���ة 
م���ن البطولة الت���ي اس���تضافتها البحرين 

وبعضهم عمل في بطوالت أخرى.
وبّي���ن شمس���ان أن اللجن���ة عق���دت ع���دة 
اجتماع���ات وت���م توزيع الفري���ق إلى أربع 
وحدات )االستقبال والتوديع، المجمعات، 
الصال���ة والرحات الس���ياحية( وذلك من 
أجل التنس���يق بين أعضاء الفرق األربعة، 
مش���يرا إل���ى أن اللجنة س���تجتمع بجميع 
وحداته���ا لمزي���د م���ن التنس���يق متوقع���ا 
نجاحا كبي���را؛ ألن غالبية أعض���اء اللجنة 

من اإلداريين الرياضيين.

15 طبيبا و20 ممرضا ومسعفا و4 سيارات إسعاف
ت�����واص�����ل ع����م����ل ال����ل����ج����ان ألس�����ب�����وع ب����ري����ف ال������دول������ي ل��ل��ق��ت��ال

اللجنة اإلعالمية

قال مالك نادي الرجل الحديدي ورئيس لجنة الترويج لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للهواة أحمد جمش���ير إن س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل 
خليفة أضاف لمملكة البحرين إنجازا تاريخيا قويا عظيما على إنجازاتها التي ال ُتعد.

كون بنيتك قوية، لماذا لم تشارك  «
في هذه البطولة؟

األم���ر ال يتعل���ق بالبني���ة الجس���دية، وإنم���ا يعتم���د على 
اللياق���ة وق���وة التحم���ل وأم���ور كثي���رة أخ���رى، وهن���اك 
فنيات تتطلب اس���تعدادا مس���بقا مط���وال، ومن الجانب 
اآلخ���ر نعتب���ر الفعالي���ة لمنتخب���ات، ولك���ي أص���ل ال���ى 
المنتخ���ب يج���ب أن أش���ارك ف���ي الكثير م���ن الفعاليات 

الفردية ليتم اختياري للمنتخب.

بصفتك رئيس لجنة الترويج، هل ترى  «
بأن الترويج لهذه الفعالية كان كافًيا؟

الترويج هو المتطلب األساس للبطولةن وأرى أن هناك 
نقص���ا في ه���ذا الجانب خصوص���ا؛ كون ه���ذه البطولة 
وطني���ة، فيقع على الش���باب العاتق في الترويج األكبر 
له���ذه البطول���ة؛ كونه���ا إنج���از وطن���ي ونح���ن الحاضن 

األساس والرئيس لهذه البطولة من بين جميع الدول.

هل من الممكن أن نشاهد نساء  «
بحرينيات يشاركن في هذه البطولة؟

نع���م وبالتأكي���د، فف���ي النس���خة الفائت���ة فازت ش���ابة 
بحرينية بالبطولة، نالت على الميدالية الفضية، وكان 
عدد المشاركات البحرينيات شابتين. أما بالنسبة إلى 
هذا العام يوجد شابات مشاركات من فئة الناشئين.

هل ترى بأن الدعم اإلعالمي كاٍف  «
لمثل هذه البطوالت؟

دع���م  هن���اك  بالتأكي���د  “كاٍف”  اس���مه  ش���يء  يوج���د  ال 
إعام���ي، ولكن ضعيف ونحت���اج المزيد، ونحن نحاول 
بق���در اإلم���كان أن نس���خر كل جهودن���ا لنج���اح البطولة، 

فكل بطولة لنجاحها تحتاج الدعم اإلعامي.

هل ترى بأن لهذه البطولة دور في تحقيق  «
الترابط بين البحرين والدول الشقيقة؟

بداية، هذه البطولة إنجاز ساعد على لفت األنظار حول 
البحرين، فالفعالية يرج���ع مقرها الرئيس الى الواليات 
المتحدة االميركية وتس���تضيفها مملكة البحرين كأول 

دولة في العالم تقام فيها هذه البطولة.

اختيار الشباب للتنظيم لمثل هذه  «
الفعالية، هل تراه قراًرا صائًبا؟ ولماذا؟

نعم، ولكنهم يحتاجون التدريب المس���تمر مع وجود 
الرغبة ف���ي العمل التطوعي والتنظي���م، وهناك عدد 
كبي���ر م���ن الطلب���ات عل���ى التنظي���م له���ذا الن���وع من 
البطوالت، ولكن عن���د النظر في ذلك الموضوع نرى 
ب���أن الرغب���ة غي���ر موج���ودة. واخترنا فئة الش���باب؛ 

ألنهم األكثر كفاءة، ومنهم نستطيع تفجير طاقاتهم 
الكامنة.

كيف ترى ما يقدمه سمو الشيخ خالد بن  «
حمد للمملكة فيما يتعلق بهذه البطولة؟

عذًرا، هذا ليس رأيي فقط وإنما رأي األغلبية طبعا، 

تعتب����ر ه����ذه البطولة إنج����ازا س����ريعا وتاريخيا قويا 
لمملكتن����ا الحبيب����ة، وتنافس ه����ذه البطولة منظمات 
عالمية للفنون القتالية، وجعلت من البحرين محط 
أنظ����ار الجمي����ع؛ كونها تحتضن ه����ذا البطولة القوية 

من بين جميع بلدان العالم. 

هل ترى بأن سمو الشيخ خالد قد  «
قاد الشباب بهذه البطولة؟

نع���م بالتأكيد، س���مو الش���يخ خالد وس���مو الش���يخ ناصر 
ح���ركا الش���باب به���ذا الن���وع م���ن البط���والت التنافس���ية 
وأخرج���ا طاقاته���م الكامن���ة، والدلي���ل ه���و تكاث���ر ع���دد 
المش���اركين بي���ن الع���ام الماض���ي، وه���ذا الع���ام ووص���ل 
عدد المش���اركين البحرينيين هذا العام إلى 16 مشاركا؛ 
خصوص���ا ك���ون المب���اراة تتطلب ق���وة وتحم���ا وصبرا 
وتحكما باألعصاب، وس���موهما أخرجا طاقات الش���باب 

الكامنة فيهم.

زينب أحمدي – طالبة إعالم بجامعة البحرين

أحمد جمشير: بطولة فنون القتال جعلت من البحرين محط األنظار

أحمد جمشير

18

مع اقتراب العد التنازلي النطالق بطولة العالم لفنون القتال التي تستضيفها المملكة في الفترة من 11 ولغاية نوفمبر المقبل وللعام الثاني على التوالي، فإن  «
اللعبة بدأت تنتشر بين الشباب البحريني خصوصا مع تواجد نخبة جيدة من الالعبين الذين يمارسون ألعاب الدفاع عن النفس وأيضا تهتم بمثل هذه الرياضات.

يرتدي المقاتل في لعبة فنون القتال مالبس خاصة تتمثل في الشورت والقفازات المفتوحة ووراقي األسنان والواقي السفلي فقط أثناء القتال والنزال، ويمنع  «
لبس السراويل الطويلة أو أي شيء آخر غير هذه المتطلبات.

“معلومات”

فواز شمسان عادل صليبيخ

اللجنة الطبية للبطولة

جانب من اجتماع العالقات العامة 

لقطات من العام الماضي

أكد رئيس اللجنة الطبية بأسبوع بريف الدولي للقتال عادل صليبيخ أن التحضيرات قائمة على قدم وساق ووصلت لمراحل متقدمة استعدادا النطالق الحدث الرياضي 
العالمي، والذي يقام تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي يش���هد إقامة النس���خة الخامس���ة من بطولة العالم للهواة، والنس���خة الثامنة عش���رة من بطولة القتال الشجاع- بريف، بتنظيم من 
االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF وبالتعاون والشراكة مع االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF واتحاد القتال الشجاع BRAVE في الفترة 

11 - 18 نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.



أع���رب ممث���ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل خليفة عن فخره واعت���زازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها العبو المنتخبات الوطنية لرفع األثقال وبناء األجس���ام وجهود 

مجلس ادارة االتحاد البحريني لرفع األثقال برئاسة سلطان الغانم.

مكانة مرموقة لشباب 

البحرين

وأكد سموه أن ما حققته رياضة 
رف���ع األثق���ال وبن���اء األجس���ام 
وإنج���ازات  مكتس���بات  م���ن 
لهي مص���در فخر واعت���زاز وما 
يقدمونه جميع الرياضيين من 
جه���ود وإنجازات مح���ل تقدير 
كبير، وهذا س���اهم بش���كل كبير 
في رفعة مملكتنا الحبيبة عاليا 
ومكانته���ا، ويؤكد قدرات أبناء 
القادري���ن  المخلصي���ن  الوط���ن 
على تمثيل وطنهم خير تمثيل 
أت���م  عل���ى  واجبه���م  وي���ؤدون 
وجه، األمر الذي يعكس الوجه 
وش���عبها  للمملك���ة  الحض���اري 
األصي���ل، وف���ي ظل م���ا تقدمه 
القي���ادة الحكيم���ة م���ن دع���م ال 
الرياض���ي  للقطاعي���ن  مح���دود 

والشبابي.
الش���يخ ناص���ر  وأض���اف س���مو 
ب���ن حم���د آل خليف���ة أن مملكة 
مكانته���ا  أثبت���ت  البحري���ن 
العالمي���ة والمرموق���ة وقدراتها 
الفائق���ة وتواجده���ا الق���وي في 
التجمع���ات الرياضية وتحقيق 
اإلنج���ازات المختلف���ة، وهو ما 
يؤك���د ما وصلت إلي���ه رياضتنا 
رفي���ع ومتط���ور  م���ن مس���توى 

بفض���ل الدع���م الالمح���دود من 
لدن القيادة الحكيمة.

واثقون من قدراتكم

وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة 
بق���درة إخوانه العبي المنتخب 
الوطني لبناء األجسام بتحقيق 
اإلنج���ازات المش���رفة ف���ي )عام 
الذه���ب( في المحف���ل الرياضي 
الق���ادم، وأوضح س���مو الش���يخ 
خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن  ناص���ر 
العال���م  ببطول���ة  المش���اركة  أن 
لبن���اء األجس���ام بإس���بانيا تأتي 
تماش���يا م���ع تطلع���ات المجلس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى 
واللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة 
ف���ي التروي���ج لمملك���ة البحرين 
ف���ي المجال الرياض���ي، وتعزيز 
موق���ع المملك���ة عل���ى الخارطة 
الرياضي���ة العالمي���ة، وأن العمل 
الدءوب ال���ذي يقوم به االتحاد 
ف���ي  األثق���ال  لرف���ع  البحرين���ي 
س���بيل اس���تحضار كافة عوامل 
ه���ذه  ف���ي  للمش���اركة  النج���اح 
البطول���ة العالمية وذلك انطالقا 
م���ن رؤي���ة عاه���ل الب���ال جالل���ة 
آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 
خليف���ة في وض���ع البحرين في 
الريادة المستمرة في المجاالت 

كافة الس���يما المج���ال الرياضي 
أن  س���موه  ولف���ت  والش���بابي. 
مثل هذه المشاركات الرياضية 
الخارجية على المستوى القاري 
والدول���ي والعالم���ي يعد فرصة 
إلظهار ما تتمتع به البحرين من 
ثقافة وتاريخ عريق وإمكانات 
عالية، مش���يرا إل���ى أهمية إبراز 
ذل���ك عبر الترويج المثالي الذي 

يتناسب مع حجم الحدث.

زرع ثقافة صناعة          

البطل البحريني

وبين سموه أن هذه البطولة ستساهم 
البط����ل  صناع����ة  ثقاف����ة  زرع  ف����ي 

البحريني القادر على تشريف الوطن 
ف����ي مختل����ف المس����ابقات العالمي����ة، 
مؤكدا س����موه أن زيادة رقعة انتش����ار 
رياض����ة بناء األجس����ام ف����ي البحرين 
وانتشار الصاالت الرياضية المختلفة 
يس����اهم بق����وة ف����ي اكتش����اف الكثي����ر 
م����ن المواه����ب والخام����ات الرياضية، 
بل����د يزخ����ر بالكثي����ر م����ن  والبحري����ن 
تل����ك المواه����ب والق����درات الت����ي من 
ش����أنها أن تع����زز مكتس����بات الرياضة 
م����ع  االحت����كاك  أن  كم����ا  البحريني����ة، 
نجوم العال����م وأصح����اب التصنيفات 
العالمية المتقدمة يمثل فرصة كبيرة 
للغاي����ة لالعب����ي المنتخب����ات الوطنية 
الكتس����اب الخبرات الواسعة في هذا 

اإلطار.

ناصر بن حمد: ثقتي بكم كبيرة في تحقيق االنتصارات
وج��ه رس��الة لالعب��ي المنتخ��ب الوطن��ي لبن��اء األجس��ام اس��تعدادا لعالمي��ة إس��بانيا

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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االتحاد اآلسيوي يوقع اتفاقية الحقوق التجارية
اآلس��ي��وي ل��ات��ح��اد  ال��م��ال��ي  المستقبل  ت��ؤم��ن  ت��اري��خ��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  إب��راه��ي��م:  ب��ن  س��ل��م��ان 

وّق���ع رئيس االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم النائ���ب األول لرئيس االتح���اد الدولي لكرة 
الق���دم الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل خليف���ة، صب���اح أم���س )االثني���ن( ف���ي العاصمة 
الماليزية اتفاقية الش���راكة التجارية مع ش���ركة دي دي ام س���ي فورتيس، التي س���وف 

تضمن استقرار المستقبل المالي لالتحاد القاري في العقد المقبل.

ووقع االتفاقية إلى جانب الش���يخ س���لمان، 
رئي���س ش���ركة )دي دي ام س���ي فورتي���س( 
ي���ي ري���ن ت���او، حيث تمن���ح ه���ذا االتفاقية 
لتس���ويق  الحصري���ة  الحق���وق  الش���ركة 
الق���دم  فعالي���ات االتح���اد اآلس���يوي لك���رة 
خ���الل الدورتين المقبلتين م���ن عام 2021 
لغاي���ة 2028، وذلك اعتب���اًرا من التصفيات 

المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وألقى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
كلم���ة خ���الل الحف���ل أك���د فيه���ا أن التوقيع 
عل���ى اتفاقية الحق���وق التجارية تعد حدًثا 
ا في مسيرة االتحاد اآلسيوي لكرة  تاريخيًّ
الق���دم، مبيًن���ا أن االتفاقي���ة س���تلعب دوًرا 
ا ف���ي تأمين المس���تقبل المالي لالتحاد  مهمًّ
القاري، كما س���تضمن لالتح���ادات الوطنية 
األعض���اء أساس���ات مالي���ة قوي���ة يمكن أن 
نق���وم بالبناء عليها من أجل مس���تقبل أكثر 

إشراًقا لكرة القدم اآلسيوية.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم: لقد وصلنا 
إلى هذه المرحلة التاريخية من خالل قوة 
ووحدة االتحاد، وه���ذه االتفاقية الجديدة 
س���تتيح لن���ا تقدي���م برام���ج دع���م مفصل���ة 
لالتحادات الوطنية األعضاء عبر مبادرات 
وبرنام���ج  التحتي���ة  والبني���ة  التطوي���ر 
مس���اعدات ك���رة الق���دم اآلس���يوية، كما أن 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم سيكون قادًرا 
عل���ى العم���ل م���ن أجل تطوي���ر المس���ابقات 
القاري���ة لتصب���ح ضمن األفضل ف���ي العالم، 
خصوًص���ا في ظ���ل تصاعد مس���توى الكرة 
اآلس���يوية وتنامي شعبية اللعبة في القارة 

األكبر في العالم.
وأكد رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
الجي���دة  الحوكم���ة  معايي���ر  تطبي���ق  أن 
والنزاه���ة والش���فافية الت���ي س���ادت عملية 
ط���رح مناقص���ة االتفاقي���ة، ش���كلت هدًف���ا 
إل���ى  الق���اري  ا س���عى االتح���اد  اس���تراتيجيًّ
تجس���يده عل���ى أرض الواق���ع تأكي���ًدا على 
نهجه الراس���خ في اتباع أفضل الممارسات 

في ترسية الحقوق التجارية.
وأوض���ح: المقوم���ات الت���ي تمتلكه���ا القارة 
وأنه���ا  خصوًص���ا  ا،  ج���دًّ كبي���رة  اآلس���يوية 

س���تكون مح���ور اهتمام العال���م عندما تقام 
بطول���ة كأس العال���م ف���ي ق���ارة آس���يا للمرة 
الثاني���ة ع���ام 2022، وأن���ا واث���ق أن���ه م���ن 
خالل االس���تخدام الذكي للمقومات المالية 
المتاح���ة، ف���إن اتحاداتنا الوطنية س���تصل 
يرتق���ي  وس���وف  أعل���ى،  مس���تويات  إل���ى 
الفن���ي  الصعيدي���ن  عل���ى  اللعب���ة  مس���توى 

واإلداري.
وأعرب عن ش���كره للمس���ئولين في ش���ركة 
ثقته���م  عل���ى  فورتي���س  س���ي  ام  دي  دي 
التام���ة بنجاح���ات ك���رة الق���دم اآلس���يوية، 
وقناعتهم بالمقومات المس���تقبلية لالتحاد 
اآلس���يوي لكرة الق���دم، مبيًن���ا أن تلك الثقة 
تترج���م عمليًا م���دى التط���ور الملموس في 
الكرة اآلس���يوية وتحولها إلى قوة صاعدة 
تستقطب االستثمارات بصورة عز نظيرها.

م���ن جهت���ه، رئيس ش���ركة )دي دي ام س���ي 
فورتيس( وشركة )دي دي ام سي كالتشر(: 
العق���د  نح���ن نفتخ���ر كثي���ًرا بتوقي���ع ه���ذا 
والدخول في هذه الشراكة المميزة، لنصبح 
أول ش���ركة صيني���ة تحصل عل���ى الحقوق 
التجاري���ة إلحدى المنظم���ات العالمية لكرة 
الق���دم، ونحن نعتقد أن هذه الش���راكة تعبر 
عن ش���عار ش���ركتنا ف���ي الجاهزي���ة الدائمة 

للعمل.
وتابع: تم تأس���يس )دي دي ام س���ي( بشكل 
خ���اص م���ن أج���ل عق���د ه���ذه الش���راكة م���ع 
االتح���اد اآلس���يوي لكرة الق���دم، حيث قمنا 
بعمل اندماج بين ش���ركة )دي دي ام س���ي(، 
الت���ي تعتب���ر إح���دى الش���ركات الرائ���دة في 
الرياض���ة واإلع���الم والترفي���ه ف���ي الصين، 
وشركة )فورتيس( الرياضية المختصة في 
التس���ويق الرياض���ي، التي أسس���ها باتريك 
ميرف���ي وديفي���د تايل���ر، وم���ن خ���الل دمج 
هاتين الش���ركتين الرائدتين على المستوى 
العالم���ي فإنن���ا أصبحن���ا في موق���ف يؤهلنا 
لالرتقاء بكرة القدم اآلسيوية إلى مستوى 
النم���و  م���ن  ذهب���ي  عق���د  وإط���الق  أعل���ى، 

والتطور.
ويش���ار إل���ى أن���ه بموج���ب االتفاقي���ة فإن 
ش���ركة )دي دي ام س���ي(، ستصبح الوكيل 

الحص���ري لالتح���اد اآلس���يوي لك���رة القدم 
خالل الفترة من عام 2021 ولغاية 2028، 
وف���ي المقاب���ل فإن الش���ركة س���توفر كافة 
االحتياج���ات م���ن أجل تحقي���ق ثالثة من 
التزامات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في 
إط���ار الرؤي���ة والمهمة، ليك���ون رائًدا على 
المس���توى العالم���ي، وتقديم ف���رق ناجحة 
على المس���توى العالمي وتأكيد مكانة كرة 

القدم كرياضة أولى في قارة آسيا.
الوطني���ة  االتح���ادات  تحص���ل  وس���وف 

األعضاء على فرصة االطالع على برامج 
االتح���اد اآلس���يوي لك���رة الق���دم م���ن أجل 
االس���تفادة من المداخي���ل الجديدة خالل 
باجتم���اع  وذل���ك  و2020،   2019 عام���ي 
الجمعية العمومية الثامن والعشرين الذي 
يعقد في كوااللمبور يوم األربعاء المقبل.

والتزم����ت دي دي ام س����ي فورتي����س أيًضا 
بالعم����ل مع االتحاد اآلس����يوي لك����رة القدم 
م����ن أجل تطوي����ر المس����ابقات والفعاليات، 
قيم����ة  تحس����ين  عل����ى  الش����راكة  وترك����ز 

العالمة التجارية للمس����ابقات، واستقطاب 
كم����ا  الق����ارة،  ف����ي  الش����باب  الجماهي����ر 
وتنفي����ذ  بتصمي����م  س����تقوم  الش����ركة  أن 
اس����تراتيجية التس����ويق والتفاعل الرقمي 

للجماهير اعتباًرا من عام 2021.
وأوض����ح باتري����ك مورفي رئي����س مجلس 
إدارة )دي دي ام س����ي فورتي����س(: نح����ن 
متحمس����ون كثي����ًرا به����ذه الش����راكة طويلة 
األم����د، حي����ث إنن����ا نش����عر أن����ه م����ن خ����الل 
التعاون مع االتحاد اآلس����يوي لكرة القدم، 

فإنن����ا في موق����ف يؤهلنا لتحقي����ق تطوير 
كبير في ك����رة القدم اآلس����يوية من ناحية 

التنظيم والمتعة والتسويق.

وأضاف: نحن متشوقون النطالق هذه  «
الرحلة ودخول عصر جديد لكرة القدم 

اآلسيوية من خالل الشراكة مع االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، ونحن نؤمن 

أن مفتاح النجاح سيكون في إيجاد 
استراتيجية تسويق ومحتوى تركز 

على استقطاب الجماهير.

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الشيخ سلمان بن إبراهيم يوقع على االتفاقية مع رئيس )دي دي أم سي(

أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور الكبير الذي يقوم به االتحاد البحريني لرفع األثقال برئاسة سلطان الغانم واللجان المنضوية تحت مظلته، متمنيا كل التوفيق  «
والسداد لبعثة االتحاد البحريني لرفع األثقال في هذه المهمة الرياضية العالمية، وأن العمل الدءوب الذي يقوم به جميع منتسبي االتحاد البحريني لرفع األثقال في 

سبيل استحضار كافة عوامل النجاح؛ لتحقيق النتائج المشرفة والميداليات الملونة في المشاركات الرياضية الخارجية.

واختتم سموه في حديثه معربا عن اعتزازه وفخره بالنجاحات الكبيرة التي حققتها رياضة رفع األثقال وبناء األجسام على مستوى تحقيق اإلنجازات واستضافة البطوالت  «
الرياضية المختلفة على أرض المملكة، والتي تبعث على الفخر بالقدرات الهائلة التي تمتلكها مملكة البحرين على صعيد المشاركات الرياضية الخارجية وعلى صعيد 

استضافة األحداث الرياضية العالمية وتنظيمها بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تركز على وضع المملكة في مكانة مميزة على الخارطة العالمية لتصبح 
محط أنظار العالم، فقد أبهرت العالم بإمكاناتها العالمية من بنية تحتية وامتالكها للطاقات والكوادر البشرية الوطنية القادرة على التنظيم والقيادة بأفضل الصور.

وفي ختام حديثه حث سموه إخوانه العبي المنتخب الوطني لبناء األجسام المشاركين في بطولة العالم لبناء األجسام القادمة في إسبانيا ببذل أقصى جهودهم ووضع  «
اسم البحرين أمام أعينهم لصعود منصات التتويج، وأن الرياضي البحريني ال يعرف المستحيل، وبالعزيمة واإلصرار يستطيع الرياضي الوصول للهدف المنشود، ومذاق 

معانقة الذهب ليس له وصف.

تميز واضح التحاد رفع األثقال
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أكدت إدارة الثروة الس���مكية بوزارة األش���غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن 
صيد الربيان بواس���طة ش���باك الج���ر القاعية )الكراف( عادة ما يرافق���ه صيد جانبي لصغار 

األسماك وتلك التي في طور النمو.

وأوضحت اإلدارة في بيانات حديثة صادرة 
عنه���ا أن صي���د األس���ماك صغي���رة الحجم أو 
الت���ي هي في ط���ور النم���و والناتج عن صيد 
الربي���ان، يت���راوح م���ا بي���ن 60 إل���ى 70 %، 
ا من ش���أنها أن تشكل  وهي نس���بة عالية جدًّ
خط���ًرا على اس���تدامة الث���روة البحرية، وأن 
بع���ض الصيادي���ن يعتب���رون ه���ذا الن���وع من 
الصي���د الجانب���ي من قبي���ل المخلف���ات التي 
ُيع���اد رميها في البحر، أو يتم عرضها كس���لع 
للبيع التجاري وهو ما يعتبر مخالًفا لألنظمة 

والقوانين المعمول بها.
وأظهرت إحصائيات إدارة الثروة الس���مكية 
أن كمي���ات صي���د الربي���ان بواس���طة الكراف 
بلغ���ت خالل الس���نوات العش���ر الماضية أكثر 
م���ن 46 أل���ف ط���ن مت���ري، متفوقة ف���ي ذلك 

على صيد األسماك بالطرق األخرى.
وبحس���ب اإلحصائي���ات، ف���إن طريق���ة صيد 
األس���ماك بالقراقير قد تص���درت قائمة طرق 
الصيد ف���ي مملك���ة البحرين، تلته���ا الكراف، 
ث���م المغرف���ة، فالغ���زل، فالحظ���رة، فالحداق، 

وأخيرًا الخيه.
وكان���ت دراس���ة ُنش���رت مطل���ع األس���بوع قد 
أثبت���ت تع���رض المخ���زون الس���مكي لمملك���ة 
البحري���ن النخف���اض ح���اد بل���غ 90 %، وأن 
النس���بة المتبقي���ة وه���ي 10 % من المخزون 
قابلة لالنخفاض بش���كل أس���رع إذا لم تتخذ 
إج���راءات عاجل���ة وفوري���ة لحماي���ة الث���روة 

البحرية.
والك���راف هي وس���يلة صي���د تقليدية، تصل 
ش���باكها إلى قاع البح���ر، وبالتالي فإن تكرار 
عملية سحب الشباك على قاع البحر تساهم 
ف���ي إزالة الطبقة األولي���ة للبيئة البحرية من 
الق���اع، مما يزي���ل معظم الش���عب المرجانية 
والحش���ائش والطحالب والكائن���ات القاعية 
التي توفر جزًءا كبيًرا من السلسلة الغذائية 
التي تتربى وتتكاثر عليها الكائنات البحرية 
األخرى، وذل���ك بهدف صيد صنف واحد من 
القشريات وهو الربيان مقابل ما تلحقه هذه 
العملي���ة م���ن ضرر كبي���ر على مجم���ل الثروة 

البحرية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مخزون الثروة السمكية في خطر
70 % من األس��ماك يتم اصطيادها وهي طور النمو و”الكراف” أكبر تهديد للكائنات البحرية

مصم���م الجرافيك���س عب���دهللا ف���ؤاد والمتخص���ص ف���ي تصمي���م الهوي���ات البصري���ة وخريج الهندس���ة 
المعماري���ة بجامع���ة البحرين ه���و رجل طموح، غزير اإلب���داع محٌب لفعل الخير، وخير أيقونة للش���باب 
البحريني الناجح، “البالد” حاورته عن بداياته ومشوار نجاحه وطموحاته المستقبلية في اللقاء التالي:

كيف كانت بداياتك مع التصميم؟  «

ب���دأت التصمي���م الع���ام 2005، وصقل���ت موهبتي 
أثناء دراس���تي ف���ي الجامعة، تجربت���ي األولى لم 
تك���ن ممي���زة للغاية، إذ كن���ت أصمم لك���ي أتعرف 

على برامج التصميم كالفوتوشوب وغيرها. 

لماذا اخترت مجال التصميم رغم أنك خريج  «
هندسة؟

 اخت���رت الهندس���ة بس���بب ميول���ي الفني���ة وحبي 
للف���ن، إذ كانت نقطة البداية لمش���واري في مجال 
التصميم، والس���بب ألتعرف على برامج التصميم 
ومبادئ���ه، م���ن هن���ا اكتش���فت موهبت���ي وش���غفي 
باالبت���كار وقدرات���ي اإلبداعي���ة، فحب���ي لبرام���ج 
التصمي���م كان���ت بمثاب���ة الص���وت الداخل���ي الذي 
يدعوني لتجربة أشياء مختلفة في هذا المجال.

ما الدافع الذي يعمل كوقود لعبدهللا  «
ليواصل مسيرة التصميم؟ 

الداف���ع الحقيق���ي ال���ذي يحثن���ي عل���ى مواصل���ة 
مس���يرة التصميم هو الش���غف بالموهبة التي تعد 
دافع���ًا كبي���رًا للتطوي���ر، حيث ُكن���ت أحيانا أصمم 
ب���ال مقابل، لكن بع���د احتراف���ي للتصميم تحولت 
الهواي���ة لعمل حر، وتحوي���ل الهواية لعمل يعطي 

طابع االستدامة لها.

هل اتخذت أحدا كقدوة لك؟ «

ل���م يكن لدي قدوٌة ف���ي مجال التصمي���م بالذات، 

ولك���ن هن���اك نم���اذٌج تأثرت به���م منه���م مصطفى 
النشيط طالٌب بالهندسة ألهمني كثيرًا بالتصميم، 
كم���ا تعلمت من أخ���ي إبراهيم الم���ال الكثير أيضًا، 
من وجهة نظري كل شخص في مجال الفن لديه 
بصمت���ه الخاص���ة، لذا م���ن الصعُب ج���دًا أن نتخذ 

أحدًا قدوة ولكن التأثر بهم له طابع قوي. 

كيف استفدت من دراستك في الهندسة  «
في عمل الهويات البصرية؟ 

الهندس���ة كم���ا ذك���رت س���ابقًا عرفتني عل���ى كثير 
م���ن برام���ج التصميم، كم���ا أنني كن���ت أعمل على 
تصميم هويٍة لكل مشروٍع في الجامعة كتصميم 
ش���عاٍر خاص فيه، واختيار ألوان محددة له وهذا 

القى استحسانًا من الدكاِترة والطلبة.

بعد أن اتخذت الهويات البصرية تخصصًا لك  «
ما مكان الهندسة في حياتك اليوم؟ 

إل���ى ه���ذه اللحظة أعتبر نفس���ي أميل له���ا وأحبها 
ألنه���ا مجال ال يبتع���د عن مج���ال التصميم، ولكن 
في فت���رة معنية بعد تخرجي من الجامعة عملت 
في مجال الهندسة، وكانت ماديًا مجدية أقل من 
تصميم الهويات، لذلك حاليًا أنا توقفت عن العمل 

كمهندس ووجهت تركيزي لمجال التصميم.

ُعرف عبدهللا بحبه لفعل الخير، فما هي  «
إسهاماتك في المجال التطوعي؟

بدأت في عدة أنشطة تطوعية، منذ أن كُنت طالبًا 
ف���ي الثانوي���ة تطوعت حينها في ع���دة أماكن منها 

وزارة الش���باب والرياض���ة، مدين���ة الش���باب وبن���ك 
المتطوعي���ن وكذل���ك مرك���ز البحري���ن للمتطوعين، 
كم���ا أنني إداري في مركز البذور الصالحة منذ عام 
٢٠٠٦، وشاركت أيضًا في سفرات إغاثية وأحدثها 
كان���ت إلى كيرال، ومازلت في بعض األحيان أصمم 
في المجال التطوعي فأنا أراها زكاة لوقتي ومالي.

كيف تمكنت من التوفيق بين الدراسة في  «
الجامعة واألعمال التطوعية؟ 

وجدت نفس���ي أكث���ر إنتاجي���ة حين أمتل���ك وقتًا 
للعم���ل التطوعي، ومن وجهة نظري أن الش���خص 
المشغول يمكنه أن يرتب وقته بصورة أفضل من 

الش���خص المتفرغ، فالش���خص الذي يشغل وقته، 
خاص���ًة ف���ي الخي���ر يعط���ي لوقت���ه قيم���ة وحينها 

سيستغل كل دقيقة. 

ما هي أكثر األعمال التي تفتخر فيها؟  «

ال أمتل���ك عم���الً معين���ًا أفتخر فيه أكث���ر من اآلخر، 
ف���كل األعمال بنس���بة ل���ي لها ميزة ونكه���ة خاصة، 
فكل عمل له جانب جميل يتميز عن باقي األعمال.

كيف كانت تجربتك في تقديم الدروس  «
اإللكترونية؟ 

تجربتي في هذا المجال حديثة لم تكمل الشهر 

الواح���د تقريب���ا، أراه���ا تجربًة ممت���ازًة وناجحة، 
لك���ن ثقاف���ة ال���دروس اإللكتروني���ة ، ل���م تنتش���ر 
بش���كل كلي حت���ى اآلن، هناك بعض األش���خاص 
الذين يتخوفون من التس���جيل فيها ولكنها في 
بداية انتش���ارها وبدأ الناس يعتمدون على هذه 

الدورات. 

أين ترى نفسك بعد 10 سنوات؟ «

أرى نفس���ي صاحب مؤسسة تجارية مختصة 
باإلضاف���ة  البصري���ة،  الهوي���ات  بتصمي���م 
لبع���ض األم���ور التي لها عالق���ة بنفس المجال 
كالتصمي���م واإلنت���اج، كم���ا أنن���ي أطم���ح ب���أن 
تك���ون المؤسس���ة األولى في منطق���ة الخليج 
العربي وصداها منتش���ر فالش���رق األوس���ط و 

العالم.

رابية البلوشي – طالبة إعالم بجامعة البحرين

عبداهلل فؤاد: شغف التصميم سرقني من الهندسة

طالبة رابية البلوشي  في حوار مع المصمم الجرافيكس عبدالله فؤاد

3 فرق لرصد الصيد المخالف

أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران���ي الش���يخ محم���د بن أحم���د آل خليفة، عن تش���كيل 3 فرق تق���وم بمهام رصد 
الصي���د المخال���ف في فترة الحظر بالتنس���يق مع خفر الس���واحل والجهات الرس���مية 
ذات العالقة وإحالة المخالفين على الجهات القانونية المختصة، إلى جانب الرقابة 
عل���ى مراف���ئ الصيد البحري، واألس���واق المركزية ومحالت بيع األس���ماك، ونّوه بأن 
إدارة الثروة الس���مكية لن تتوانى عن مصادرة أية كميات مخالفة ألحجام األس���ماك 

المسموح صيدها.

المخ���زون  عل���ى  الحف���اظ  أن  وأوض���ح 
الس���مكي في مملك���ة البحرين مس���ؤولية 
يتحمله���ا جمي���ع الصيادين، مش���دًدا على 
ضرورة التوقف عن صيد صغار األسماك.

ووفًق���ا للم���ادة )19( م���ن مرس���وم بقان���ون 
رقم )20( لس���نة 2002 بش���أن تنظيم صيد 
واس���تغالل وحماية الثروة البحرية، فإنه 
ال يجوز صي���د اليرقات أو صغار الكائنات 
البحري���ة الت���ي تق���ل أطوالها ع���ن الحجم 
المصرح به، كما ال يجوز صيد الس���الحف 
البحرية وأبقار البح���ر والثدييات األخرى 
أو العب���ث بأماكن تواجدها وتكاثرها على 
امتداد شواطئ الدولة أو في مياه الصيد. 
وأش���ار في ذات الس���ياق، إل���ى أن األمانة 
العام���ة ل���دول مجلس التع���اون الخليجي 
اعتمدت قائمة بالحد األدنى من األطوال 
المس���موح بصيدها لبعض أنواع األس���ماك 

المتداولة في دول التعاون.
إط���ار  وف���ي  البحري���ن  أن  إل���ى  ولف���ت 
العم���ل الخليج���ي المش���ترك، تدع���م ه���ذه 
عل���ى  بالمحافظ���ة  المتعلق���ة  التوجه���ات 
المخ���زون الس���مكي، وذل���ك حرًص���ا عل���ى 
مس���تقبل األجيال القادمة، مشيًرا إلى أن 
الصي���د المخالف لالش���تراطات من ش���أنه 

أن يؤث���ر على المخزون الس���مكي بش���كل 
مباش���ر، حي���ث يعان���ي هذا المخ���زون من 
االستنزاف، كما أن ذلك من شأنه أن يقلل 

توافره باألسواق.
وش���ّدد الش���يخ محمد بن أحمد آل خليفة 
على ض���رورة وقف الممارس���ات المخالفة 
الت���ي ال تتناس���ب إطالًق���ا م���ع توجه���ات 
التنمية المس���تدامة والحفاظ على المورد 
الس���مكي المتوف���ر ف���ي مملك���ة البحري���ن، 
وذك���ر أن وكالة الزراع���ة والثروة البحرية 
تعّول كثيًرا على الصيادين والمستهلكين 
ليكونوا ش���ركاء معها في جه���ود الحفاظ 
عل���ى ه���ذا الم���ورد الحي���وي المه���م ال���ذي 

ا للبحرين. ا مهمًّ يشّكل ُبعًدا استراتيجيًّ

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أطمح أن تكون 
لي مؤسسة 
يصل صداها 

للعالم

ال�������ع�������م�������ل ال�������ت�������ط�������وع�������ي ي��������زي��������دن��������ي إن�����ت�����اج�����ي�����ة

وكيل الثروة البحرية: 
وقف صيد صغار 
األسماك حفاًظا 

على المخزون
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إعداد: هبة محسن

قدم بنك البحرين الوطني الرعاية لحملة الرابح األكبر التابعة للحملة المجتمعية التطوعية “السمنة ال تليق بي” والتي حققت نجاحا كبيرا وجنيت ثمارها في أول 
3 شهور من انطالقتها.  وحقق الرابح األكبر فاضل عباس الذي خسر 9.7 كيلوغراما من الدهون في 3 شهور نتائج مبهرة وربح صحته ومازال مستمرا بتبني النمط 

الغذائي الصحي والرياضي اليومي. وبلغت نسبة المشاركة 1.3 % في استبيان اإلنترنت.

وتش���مل المرحل���ة المقبل���ة م���ن الحملة 
عل���ى برامج غذائية ورياضية تناس���ب 
وذوي  المختلف���ة  الدراس���ية  المراح���ل 

االحتياجات الخاصة.
للم���وارد  التنفي���ذي  الرئي���س  ووزع���ت 
البش���رية دان���ة بوحج���ي الجوائ���ز التي 
رعاه���ا البنك على كل من الفائز بالمركز 
والجائزة عبارة عن اش���تراك لمدة سنة 
ن���ادي صح���ي، والفائ���زة بالمرك���ز  ف���ي 
الثان���ي حي���اة حس���ين والجائ���زة عبارة 
ع���ن اش���تراك لم���دة 6 ش���هور ف���ي نادي 
صحي، والفائزة بالمركز الثالث جواهر 
الهاج���ري والجائ���زة عبارة عن اش���تراك 

لمدة 3 شهور في نادي صحي.
وحضر توزي���ع الجوائز كل من رئيس���ة 
الحملة كوثر العيد وبعض المش���تركين 

بالمسابقة.  
البحري���ن  بن���ك  إدارة  العي���د  وش���كرت 
للحمل���ة  الس���خي  لدعمه���م  الوطن���ي 
وجمي���ع  المجتمعي���ة  ومش���اركتهم 
للحمل���ة  قدموه���ا  الت���ي  التس���هيالت 

وللمجتمع.
المجتمعي���ة  الحمل���ة  أن  وذك���رت 
ب���ي”  تلي���ق  ال  “الس���منة  التطوعوي���ة 
مس���تمرة لتحقي���ق الهدف منه���ا بتبني 

المجتمع لنمط غذائي صحي ورياضي 
يومي، وس���وف يب���دأ اإلع���داد للمرحلة 
المقبل���ة بإدخ���ال فئات عمري���ة جديدة 

وحمي���ات غذائي���ة ورياضي���ة مختلف���ة 
حس���ب العمر والحالة الصحية وسوف 
يتم البدء في ذلك مطلع العام الجديد، 

المجتمعي���ة  الحمل���ة  دع���م  وطموحن���ا 
أهدافه���ا  ال���ى  للوص���ول  وتش���جيعها 

وتعزيز الشراكة المجتمعية.

“البحري��ن الوطن��ي” يرعى حف��ل توزيع جوائ��ز “الرابح األكبر”

“الـسـمـنـة ال تـلـيـق بـي”

من منطلق مس���ؤوليتها االجتماعّية، نظمت شركة خدمات مطار البحرين 
)ب���اس( فعالي���ة توعوي���ة عن مكافحة س���رطان الث���دّي. ففي مقر الش���ركة، 
أقيم���ت محاضرة لس���هير الس���عد عن س���رطان الثدي وكيفي���ة الوقاية منه 
وعالجه. كما تم توفير خدمات الكش���ف المبكر للموظفات من قبل ممثلين 

لمستشفى ابن النفيس. 

كذلك ش���اركت “باس” ف���ي الواكثون 
السنوّي الذي تنظمه جمعية البحرين 
أقي���م  وال���ذي  الس���رطان،  لمكافح���ة 
ف���ي ممش���ى عوالي. حي���ث تعد هذه 

مشاركة سنوية للشركة. 
مط���ار  خدم���ات  ش���ركة  أن  يذك���ر 
ف���ي  تأسس���ت  )ب���اس(  البحري���ن 
الع���ام 1977، وتمتل���ك س���جالً حاف���الً 
عل���ى امت���داد 40 عام���ًا م���ن العط���اء 
المتواص���ل، وه���ي المش���غل الوحي���د 
للخدمات األرضّية في مطار البحرين 

اس���م  وه���ي  إنش���ائه.  من���ذ  الدول���ّي 
موث���وق ف���ي عالم الخدمات كش���ركة 
معتم���دة م���ن قب���ل برنام���ج تدقي���ق 
الس���المة للعملي���ات األرضّية لالتحاد 
الدول���ّي للنقل الجوّي. وتقدم ش���ركة 
“ب���اس” ع���ددًا من األنش���طة التجارّية 
م���ن بينها: خدمات مناول���ة الطائرات 
والركاب، خدم���ات التموين، خدمات 
ب���اس  ومرك���ز  الطائ���رات،  هندس���ة 
للتدريب الهندس���ي “بيتك”، باإلضافة 

إلى امتالك وإدارة صاالت المطار.

“باس” توّعي بسرطان الثدي

نظمت شركة الحرمين للعطور حفال تقديريا لزبائنهم 
المخلصي���ن للتعبير ع���ن امتنانها لوالء عمالئها حيث 
قام���وا بتحضير هداي���ا مميزة لهم.  وخالل االحتفال 
تم عرض المجموعة الجديدة من العطور وهي عمبر 

العود الذهبي، نيرولي كانفاس وبخور المنتصرة. 

حضر الحفل مجموعة من اإلعالميين  «
والفنانين وأصحاب المواقع اإللكترونية 

)بلوجرز( وكان في استقبالهم مجموعة من 
اإلداريين الذين حضروا خصيصًا لهذه المناسبة.

ش���هدت ش���ركة مونتريال للسيارات إقباالً كبيًرا من جميع عمالئها على حجز سيارات المؤتمرات ويرجع ذلك إلى األسعار المغرية 
التي طرحتها الش���ركة على تلك الس���يارات الذي أسهم بدوره إلى زيادة اإلقبال على جميع فروع الشركة وزيادة مبيعات الشركة 

منذ إطالقها للعرض. 

وتستمر الش���ركة في تقديم عروض سيارات 
المؤتم���رات الت���ي تش���مل تش���كيلة كبيرة من 
جميع فئات السيارات حيث شملت السيارات 
والس���يارات  مختلف���ة  بأحج���ام  االقتصادي���ة 
الرياضي���ة  الس���يارات  وأيًض���ا  العائلي���ة 

والتجارية. 
وف���ي إطار خدمة عمالئها بكل الس���بل عّززت 
الش���ركة أس���عارها التنافس���ية الحالية بأفضل 
عمالئه���ا  لجمي���ع  لتق���دم  التمويلي���ة  الط���رق 
بع���روض  المزاي���ا والتس���هيالت  م���ن  العدي���د 
التموي���ل المرنة والسلس���ة لتالئم جميع فئات 
المجتم���ع م���ن أرام���ل وأصحاب المه���ن الحرة 
واألجان���ب  والمتقاعدي���ن  البي���وت  ورب���ات 
ليك���ون امتالك الس���يارة في متن���اول الجميع 
وبجميع الط���رق المختلفة وبدون دفعة أولى 
أو أي اش���تراطات معقدة وبأقل نسب األرباح 

الممكنة.
م���ن  الواس���عة  تش���كيلتها  الش���ركة  وتق���دم 

س���يارات المؤتم���رات، وتتي���ح لجميع عمالئها 
اس���تبدال س���يارتهم المس���تعملة بأح���د تل���ك 
الس���يارات م���ع ضمان إنهاء معاملة اس���تبدال 
س���يارتهم القديم���ة بأس���رع وق���ت وبأفض���ل 
أس���عار التثمين.  ويمكن لجميع عمالء ش���ركة 
مونتريال زيارة أي معرض من معارض شركة 

بالع���رض  لالس���تفادة  للس���يارات  مونتري���ال 
المغري، حيث تمتلك شركة مونتريال خمسة 
ف���روع منتش���رة ف���ي جمي���ع أرج���اء البحرين 
بمحافظ���ة  وف���رع  بالهمل���ة  الرئي���س  الف���رع 
المح���رق وفرع في منطقة الس���يف وفرع في 

سترة والفرع األخير بمنطقه الرفاع.

عطورات الحرمين تصوير خليل أبراهيم 27-10-2018-5

العط��ور م��ن  جدي��دة  مجموع��ة  تطل��ق  “م���ون���ت���ري���ال” ت��س��ت��م��ر ف���ي ع��روض��ه��ا ال��م��غ��ري��ة“الحرمي��ن” 
نجاح باهر لسيارات المؤتمراتحفل تقديري لللزبائن المخلصين

30 أكتوبر 2018 الثالثاء
للتواصل: 2117111509 صفر 1440

في إطار إس���هامات الش���ركة بدعم التوعّية العالمّية بمرض سرطان الثّدي، 
أطلق���ت ش���ركة الخلي���ج لصناع���ة البتروكيماوي���ات سلس���لة من األنش���طة 
والبرام���ج والفعالي���ات المختلّف���ة، والموجّه���ة جميعه���ا للتوعّي���ة بمخاط���ر 
مس���ببات هذا المرض، واألهمّية الكبيرة التي ُيمكن أن يحدثها التش���خيص 
المبّك���ر ف���ي إنق���اذ األرواح وتوفي���ر العالج المناس���ب في الوقت المناس���ب 

وصوالً إلى الشفاء التام بغذن هللا تعالى.

وف���ي تعليق ل���ه بهذه المناس���ّبة، قال 
رئيس الش���ركة عبدالرحمن جواهري 
الت���ام  التزامه���ا  الش���ركة وضم���ن  إن 
وموظفاته���ا،  موظفيه���ا  بصح���ة 
ومش���اركة منه���ا لجمي���ع دول العال���م 
الت���ي اتخ���ذت م���ن أكتوب���ر م���ن كل 
ع���ام ش���هرًا يت���م التركي���ز خالله على 
وتوضي���ح  الم���رض  به���ذا  التوعي���ة 
وط���رق  المبّك���ر  التش���خيص  أهمّي���ة 
الع���الج المتاّحة والت���ي تطورت على 
نح���ٍو كبير وتمكن���ت من إنق���اذ حياة 
أعداد هائلة من الس���يدات المصابات 

بالمرض.
وأض���اف أن الش���ركة والتزام���ًا منه���ا 
بالمحافّظ���ة عل���ى صح���ة موظفاته���ا 
وحرص���ًا على س���المتهّن العامة، فإن 
اإلدراة ل���م ت���أل جهدًا ف���ي توفير كل 
التس���هيالت لمختل���ف اللج���ان للقيام 

بأنشطتها الخاّصة بهذه المناسّبة.
وذكر جواهري أنه ومن خالل المركز 
الصّحي التابع للش���ركة، فإنه يتم في 
كل ع���ام تنظيم حملة للفحص المبّكر 
يتم من خاللها توفير الكش���ف الطّبي 
وذل���ك  بالش���ركة  العام���الت  لجمي���ع 

بواس���طة أجه���زة الكش���ف الحديث���ة 
المرك���ز،  يوفره���ا  الت���ي  والمتط���ورة 
إضافة إلى توزيع الكتيّبات والنشرات 
التوعوّية الت���ي توضح كيفّية إجراء 

الفح���ص الذاتي المس���تمر للتأّكد من 
الس���المة العام���ة م���ن ه���ذه األمراض 
التي ُتش���كل خطورة في حال تأخير 

التشخيص والعالج.

وف���ي خت���ام تعليق���ه، ح���ّث جواهري 
المب���ادرة  عل���ى  الش���ركة  موظّف���ي 
بتقديم كل أشكال المساعّدة الممكنة 
والدع���م والتب���ّرع لصال���ح الجمعيات 

للمرض���ى  مس���اعداتها  تق���دم  الت���ي 
المصابي���ن به���ذا الم���رض، معرب���ًا عن 
أمنياته بالش���فاء التام لمن ابتاله هللا 

بهذا المرض.

“جيبك” تنظم فعاليات عن سرطان الثدي
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تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك.

تجّنب المواجهات والنقاشات الحاّدة.

تزداد مسؤولياتك وتكون النتائج باهرة.

القلق والتوتر يسببان لك المشاكل الصحية.

عملك يتطلب منك مجازفة ومسؤولية.

اظهر قدرتك على التحّمل والصمود.

تواجهك صعوبات لكنها لن تحّد من نشاطك.

أنت صاحب تصميم عندما تقرر اإلقدام.

مارس رياضة المشي في هذه االجواء.

الراحة النفسية تنبع من الداخل.. تذكر هذا.

تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت.

رّكز على المهم من أجل إنتاج أفضل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 اكتوبر

1953 - الرئيس األميركي أيزنهاور 
يوافق رسميًا على 

الوثيقة الخاصة 
بمجلس األمن 

القومي التي 
تنص على أن 
ترسانه الواليات 

المتحدة النووية يجب 
الحفاظ عليها.

انضمت الممثلة أميرة 
فتحي لبطولة مسلسل 

“فاتحة خير”، من تأليف 
مصطفى سالم. وتدور 

أحداث المسلسل في 
45 حلقة، تتناول الحياة 

االجتماعية ومشاكلها 
داخل المجتمع المصري.

tariq.albahar
@albiladpress.com

كٍل  عل���ى  واتس���اب  تطبي���ق  تلق���ى 
من أندروي���د وiOS تحديًث���ا جديًدا 
أصب���ح في���ه التطبي���ق أخي���ًرا يدعم 
ح���زم الُملصق���ات، وذلك بع���د أن تم 
اختبار هذا الدعم منذ حوالي ش���هر 

من اآلن.
فيم���ا يخ���ص إمكاني���ة االس���تخدام، 
 GIF ص���ور  مش���اركة  مث���ل  تماًم���ا 
م���ن   iOS مس���تخدمي  س���يتمّكن 

الملصق���ات  ح���زم  إل���ى  الوص���ول 
الجديدة عب���ر قائمة فرعية إضافية 
التطبي���ق  قس���م  ف���ي  موج���ودة 
اُلمستخدم إلرسال الصور والفيديو، 
اآلخ���ر  النظ���ام  مس���تخدمي  أم���ا 
أندروي���د س���يتمكنوا م���ن الوص���ول 
إلى هذه الملصقات من خالل قائمة 
فرعّية جديدة تمت إضافتها لقس���م 

الرموز التعبيرية.

واتساب يطلق ملصقاته
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 1980
تسريح الرئيس الجزائري بن بلة من اإلقامة الجبرية التي فرضت عليه.

 1994
 انعقاد المؤتمر االقتصادي األول لدول الشرق األوسط بالدار البيضاء.

 1995
 اجراء استفتاء في مقاطعة كيبك الكندية وذلك لالستفتاء على استقالل المقاطعة.

 2004
بن الدن يظهر في شريط فيديو مبررًا هجمات 11 سبتمبر.

 2005
تشكل إعصار بيتا فوق الكاريبي بعد تحوله من عاصفة استوائية.
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يع��رض نادي البحرين للس��ينما ي��وم غد االربع��اء الفيلم 

االميركي اليوناني”أب��دا يوم األحد”، وتدور أحداث الفيلم 

ح��ول هومر وهو أميركي في إجازة ف��ي اليونان يحاول 

إنقاذ طبيبة القلب التي تس��تقبل زبائنها في بيتها كل 

ايام األس��بوع ما ع��دا يوم واحد هو ي��وم األحد فإذا أخطأ 

زبون جديد وطرق بابها في يوم االحد غضبت بشدة وطردته 

بعنف فهي في يوم األحد امرأة أخرى ال ترتكب اثما.

م��ع اقت��راب العام الحالي م��ن نهايته بدأت تتض��ح في األفق 
خريطة الحفالت الغنائية لنجوم األغنية الخليجية والعربية، 
والتي تش��هد طف��رة كبيرة خ��الل األيام القليل��ة المقبلة، 
حيث س��يكون الجمه��ور على موعد م��ع مجموعة مميزة 
من األمس��يات المتنوعة م��ا بين نجوم األغنية الش��بابية 

والطربية. وآخر تلك الحفالت التي كش��ف عنها النقاب أخيراً 
لقاء ممي��ز يجمع النجمة المصرية أنغام مع الفنانة الس��ورية 

أصالة، واللتين تلتقيان في 30 نوفمبر المقبل.

تواص��ل الفنان��ة صابرين بورش��يد تصوي��ر دورها ف��ي الدراما 
االجتماعية الجديدة “عش��اق رغم الط��الق”، المقرر عرضه 
خارج الموس��م الرمضاني المقب��ل. والعمل تأليف الكاتبة 
علي��اء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، ويش��ارك في بطولته 
نخبة من النجوم، منهم: انتصار الش��راح، إيمان الحسيني، 

نور، لطيفة المجرن، س��ليمان الياس��ين، صابرين بورش��يد، 
ناصر الدوس��ري. وحول دورها في المسلسل، قالت بورشيد في 

د دور فتاة ُتدعى آمال تعاني بعض المشكالت االجتماعية. تصريح: أجّسِ

صابرين وعشاق رغم الطالقأنغام وأصالة بالكويت نوفمبر المقبل“ أبدا يوم األحد” بالبحرين للسينما

تلفزيون��ي ب��ث  خدم��ة  إلط��الق  تخط��ط  “أب��ل” 
كش���ف تقرير جدي���د عن خطط ابل إلطالق خدمة الب���ث التلفزيوني الخاصة بها 
ألكث���ر من 100 دولة ح���ول العالم، على أن تكون البداية إلط���الق الخدمة عالميًا 

في 2019.

عل���ى غرار خدمة Amazon Prime وNetflix تس���تعد ابل أيضًا إلطالق خدمتها 
للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث ستكون بداية االنطالق في الواليات 

المتحدة، ومن ثم تتبعها 100 دولة حول العالم.

وم���ن المق���رر أن تنطل���ق خدم���ة الب���ث 
 ،2019 الع���ام  م���ن  األول  النص���ف  ف���ي 
حي���ث م���ن المتوق���ع أن تك���ون خدم���ة 
متكاملة من خالل تطبيق منفصل يتاح 
للمس���تخدمين عبر متجر التطبيقات، أو 
تتوف���ر الخدمة ف���ي تطبي���ق TV المتاح 

حاليًا.
أيضًا من المتوقع أن تقدم هذه الخدمة 
البرامج والعروض التقليدية، إلى جانب 
إمكانية الوصول إلى خدمات الشركات 
األخرى، مع ميزة االش���تراك المباشر في 
القن���وات المتاح���ة عبر ش���بكة األنترنت، 

وهي ميزة تحاكي قنوات أمازون.
بالفع���ل  مح���اوالت  له���ا  اب���ل  أن  يذك���ر 
إلط���الق خدم���ة ب���ث متكامل���ة ألجه���زة 
التلف���از، إال أن صعوب���ة الحص���ول عل���ى 

تراخي���ص البث مع الرقابة التي فرضت 
عل���ى مث���ل ه���ذه الخدمات منع���ت هذه 
الخدم���ة م���ن االنط���الق خ���الل الفت���رة 

الماضية.
إال أن التقري���ر ال���ذي نش���ر الي���وم يؤك���د 
على استعداد ابل الكامل إلطالق خدمة 
البث، التي ستكون مجانية لمستخدمي 
أجهزة iOS، كما ستكون متاحة كواجهة 
الخاص���ة  التلف���از  ألجه���زة  مس���تخدم 

بالشركة.
التوقعات تش���ير أيضًا أن ه���ذه الخدمة 
س���تكون محدودة بأجهزة ابل فقط، لذا 
ل���ن تحقق انتش���ارا كبي���را مث���ل تطبيق 
 Netflix خدم���ة  أو   Amazon Prime
أيض���ًا، إال أنها مازال���ت خطوة كبيرة من 
ابل لدعم األجهزة والبرمجيات المقدمة 

من الشركة بشكل أفضل.
بالتأكيد س���تحتاج أبل إلى بعض الوقت 
والع���روض  البرام���ج  أفض���ل  لتحدي���د 
الجدي���دة، لتص���ل  للب���ث عب���ر الخدم���ة 
 Amazon م���ن  المق���دم  المس���توى  إل���ى 

Prime أو خدم���ة Netflix، إال أن عمالق 
التكنولوجي���ا تتمت���ع برأس الم���ال الذي 
يدفعها دائمًا إلى المنافس���ة بقوة مع كل 
انط���الق لخدم���ة أو مش���روع جديد من 

الشركة.

tariq_albahhar



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:24

 11:21 

2:34 

4:58

6:28 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الحادية عشرة - العدد 3668 

الثالثاء
30 أكتوبر 2018 

21 صفر 1440
albiladpress.com

local @albiladpress.com

اإلمارات تطلق أول قمر عربي الصنع
H-( أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة من اليابان، أمس اإلثنين، القمر الصناعي “خليفة س���ات”، الذي يحمله الصاروخ الياباني

IIA( ويعتبر األول الذي صنع بأيٍد إماراتية. واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز واالستعداد والتدريب لفريق عمل 
من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعتب����ر “خليف����ة س����ات” أول قم����ر صناع����ي يتم تطوي����ره داخل 
الغ����رف النظيفة في مختبرات تقني����ات الفضاء في مركز محمد 

بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.
وس����يقدم القم����ر ص����وًرا فضائي����ة عالية الج����ودة والوض����وح، كما 
أن����ه يتي����ح لإلمارات تقديم خدمات تنافس����ية ف����ي قطاع الصور 
الفضائية على مس����توى العالم. وقال نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، “يوم 
تاريخي جديد لدولة اإلمارات.. إطالق “خليفة س����ات” أول قمر 

صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتيه 100 %”.
وأض����اف، ف����ي تغريدة عل����ى تويتر، “محط����ة وطني����ة أثبت فيها 
أبن����اء اإلم����ارات قدرته����م.. ونضجه����م.. وعلمه����م.. وهمتهم التي 

يسابقون بها العالم... رأسنا اليوم في السماء..”.

ذك���رت وزارة الصح���ة اإليرانية أمس 
اإلثني���ن أن 84 ش���خًصا لق���وا حتفه���م 
وأن نح���و ألف آخرين أصيبوا بتس���مم 
بس���بب تناوله���م مش���روبات كحولي���ة 
مهربة خالل األسابيع الستة الماضية، 
بحسب ما نقلت وكالة اسنا اإلخبارية.

الت���ي  المش���ددة  العقوب���ات  ورغ���م 
تفرضها السلطات على تناول الكحول 
ف���ي إي���ران، إال أن اس���تهالك الكح���ول 

المهرب ال يزال منتشًرا.
وت���م اإلب���الغ ع���ن العديد م���ن حاالت 
التسمم بكمية من الكحول القاتلة في 
أواخر س���بتمبر، وانتش���رت في أنحاء 

البالد.

وقال ايراج هاريرشي المتحدث  «
باسم وزارة الصحة أن 959 

شخًصا يعالجون من التسمم 
بالكحول ووصف موجة حاالت 

التسمم بأنها “غير عادية 
مطلًقا”، بحسب الوكالة شبه 

الرسمية.

وفاة 84 إيرانّيا 
تسّمموا 
بالكحول

أك���دت الوكال���ة األوروبي���ة للبيئة في تقريرها الس���نوي، أم���س اإلثني���ن، أن نوعية الهواء 
تتحّس���ن بب���طء في االتح���اد األوروبي، إال أن التلوث ال يزال يتس���بب بأكثر من 480 ألف 

حالة وفاة مبكرة.

وتراج���ع ترك���ز الجزئي���ات الدقيق���ة لثان���ي 
الدي���زل(  )مح���ركات  النيتروجي���ن  أكس���يد 
األج���واء  ف���ي  طفي���ف  بش���كل  واألوزون 
األوروبي���ة عل���ى م���ا تظه���ر الدراس���ة الت���ي 
تس���تند إل���ى أرق���ام الع���ام 2015. واعتبرت 
الوكالة أن الجزئيات الدقيقة كانت مسؤولة 

عن نحو 422 ألف حالة وفاة مبكرة.  إال أن 
ه���ذا العدد يش���ير إل���ى “تراجع ق���دره نصف 

مليون حالة وفاة مبكرة في السنة”.
هان���ز  للوكال���ة  التنفي���ذي  المدي���ر  وق���ال 
بروينينك���س: “تل���وث الج���و ه���و قاتل خفي 
وعلينا أن نضاعف الجهود لمعالجة أسبابه”.

اكتش���ف فري���ق علماء من جامعة هارف���ارد أن حاالت التوتر والقل���ق، التي تصيب 
األش���خاص ف���ي منتص���ف العمر، يمك���ن أن تؤدي إل���ى اضمحالل الدم���اغ وتقلص 

المخ، فضالً عن تسببها في ضعف الذاكرة.

فق���د توصل���ت دراس���ة علمي���ة حديث���ة حول 
أس���باب تراج���ع ق���وة الذاك���رة وتقل���ص المخ 
لدى األش���خاص في مرحل���ة األربعينات، إلى 
أن هرم���ون الكورتي���زول، هو المس���ؤول عن 
تل���ك التداعي���ات، بحس���ب صحيف���ة “ديل���ي 
ميل” البريطانية. كما أش���ارت نتائج الدراسة 
إلى أن ارتفاع مستويات هرمون التوتر ربما 

يك���ون عالم���ة تحذي���ر مبك���ر، بأن الش���خص 
سينتهي به األمر مصاًبا بالخرف.

إلى ذلك، كشفت الدراسة التي أجريت  «
في كلية الطب في جامعة هارفارد 

Neurol�  نُنشرت نتائجها في دورية
ogy، أن التوتر يؤدي إلى تأثير سلبي 

سيئ على مهارات التفكير.

“قاتل خفي” يثير الفزع في أوروبا

التوتر في األربعين “يصّغر” المخ!

مجموعة من أزياء المصممة السعودي أروى العماري 
في ملتقى “أيام األزياء العربية في موسكو”

أظه���ر فيدي���و ت���م تداوله عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماعي، مناظ���ر طبيعية 
خالبة زادتها األمطار س���حًرا وجماالً، حيث تبدو الصور للوهلة األولى وكأنك 
أمام قطعة من أوروبا، لكن الحقيقة أن هذه المنطقة تقع في منطقة عس���ير، 
جنوب غرب الس���عودية. ورصد الفيديو مش���اهد خالبة لمحافظة ل�”رجال ألمع”، 
وهي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة عسير وتبعد حوالي 45 كيلومتًرا غربي 
مدين���ة أبها. والمحافظة الس���عودية، محاطة بالجبال م���ن كل صوب، إضافة إلى 

أنها غنية بالمواقع األثرية والمعالم السياحية.

ويأتي السياح من شتى بقاع األرض لزيارتها لشدة جمالها، وأهميتها  «
التاريخية بالنسبة للعالم، فيما تحتوي على متحف يستعرض 

مظاهر الحياة في تلك المنطقة منذ عصور غابرة، إضافة إلى قطع 
أثرية تبرع بها الناس في المنطقة. يذكر أن متحف المدينة يقع داخل 

قرية أثرية، بنيت قبل نحو 400 عام، لها أناقة تاريخية ومعمارية 
مذهلة من العصور القديمة.

قطعة من أوروبا في السعودية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، أنه “إنجاز إماراتي غير مسبوق بإطالق 
أول قمر صناعي ‘’خليفة سات’’ بسواعد إماراتية”.

وأردف قائ���الً “أحالمن���ا ف���ي معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها ش���بابنا الذين يس���ّطرون مرحل���ة جديدة من التحدي 
العلمي.. نفخر بشباب اإلمارات..عيال زايد وبإنجازاتهم التي تبرهن أن العرب قادرون على المنافسة والريادة”.

إنجاز غير مسبوق

مستحقو “مزايا”

استحوذ تصريح وزير اإلسكان 
باس���م الحم���ر للصحيف���ة، ال���ذي 
مزاي���ا  برنام���ج  إن  في���ه  ق���ال 
س���يتاح لمن رواتبه���م أعلى من 
400 دين���ار والتموي���ل س���يحدد 
بن���اء على مق���دار الدخ���ل، على 
اهتم���ام متابعي تويت���ر “البالد”، 
حي���ث ج���اء الخب���ر في ص���دارة 
ترتيب التغريدات األكثر تفاعالً 

خالل اليومين الماضيين.

وفًقا لتقاليد غريبة في بلدة ديميرش���ي 
الغربي���ة،  مانيس���ا  بمقاطع���ة  التركي���ة 
يجب عل���ى أق���ارب وأصدق���اء العريس 
أن يحض���روا احتف���االت الزفاف حتى ال 

يعرضوا أنفسهم لعقوبات مذلة.
وخالل االحتف���ال بالزفاف يقوم أقارب 
ويغن���ون،  يرقص���ون  وه���م  الع���روس، 
بزيارة بيوت أقارب العريس وأصدقائه 
للمش���اركة  الخ���ارج  إل���ى  ودعوته���م 
ش���خص  كل  يق���دم  وأن  باالحتف���االت، 
هدي���ة، ك���ي يتف���ادى العقوب���ات. وق���ال 
إن  البل���دة،  س���كان  أح���د  ش���الي،  إردال 
ه���ذا التقلي���د يع���ود إل���ى ق���رون ع���دة، 
موضًح���ا أن���ه في ح���ال تجاه���ل أقارب 
العري���س وأصدقائه للعرس، فإنه يجري 

معاقبتهم.

ومن بين العقوبات يتم إلقاؤهم  «
في الماء في حوض صغير وسط 

البلدة، أو إجبار المعاقب على 
ركوب الحمار بشكل معاكس، أو 
جعل المتخلفين يركضون حفاة 

في ساحة القرية.

احتف���ظ فيل���م الرع���ب )هالوي���ن( بصدارة 
لألس���بوع  األميركي���ة  الس���ينما  إي���رادات 
الثان���ي محقًق���ا 32 ملي���ون دوالر. والفيلم 
بطول���ة جيمي لي كرتيس وج���ودي جرير 
وويل باتون ومن إخ���راج ديفيد غوردون 
غرين. كما احتفظ الفيلم الموسيقي “مولد 
نجمة” )إيه س���تار إز ب���ورن( بالمركز الثاني 
هذا األسبوع بإيرادات قدرها 14.1 مليون 
دوالر. والفيل���م بطولة ليدي غاغا وبرادلي 
كوبر وس���ام إليوت، وإخراج برادلي كوبر. 
واحتف���ظ فيل���م الحرك���ة “فين���وم” بالمركز 
بلغ���ت  بإي���رادات  األس���بوع  ه���ذا  الثال���ث 
10.8 ملي���ون دوالر. والفيل���م ال���ذي يروي 
قص���ة بطل خ���ارق من بطولة ت���وم هاردي 
وميش���يل وليام���ز وري���ز أحم���د، وإخ���راج 

روبن فليشر.

واحتفظ الفيلم الكوميدي  «
“صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين” 

)جوسبمبيز 2: هانتد هالوين( بالمركز 
الرابع محققا إيرادات بلغت 7.5 

مليون دوالر.

المخالفة في 
العرس تكّلف غـالًيا

“هالوين” يحتفظ 
بصدارة السينما ف���ي ديس���مير من العام الماض���ي، أوقفت الصين فعليا اس���تيراد النفايات في قرار 

أح���دث رعب���ا حول العالم، ألن أكبر مس���تورد للنفايات الذي س���اعد الكوكب لعقود 
ف���ي التخل���ص م���ن مخلفاته قد أكتفى، بينم���ا يتعين على العال���م مواجهة ما يمكن 

وصفه ب� “عصر البالستيك”.

العال���م  ف���إن  الصين���ي،  الحظ���ر  وبع���د 
إع���ادة  أو  التخل���ص  إل���ى  س���يحتاج 
تدوي���ر 111 مليون طن من البالس���تيك 
مم���ا   ،2030 ع���ام  بحل���ول  المس���تخدم 

س���يجبر الدول الصناعي���ة الكبرى، وفي 
مقدمته���ا الواليات المتحدة على البحث 
عن ط���رق جدي���دة للتعامل م���ع القمامة 

الخاصة بها، بحسب باحثين.

العالم يواجه عصر “البالستيك”

تزوجت األميرة اليابانية أياكو، من “كي موريا” وهو من عامة الشعب، أمس 
اإلثنين، في حفل تقليدي في مزار ميجي في طوكيو لتصبح أحدث نساء 

األسرة اإلمبراطورية الالئي تخلين عن صفتهن.وتزوجت األميرة البالغة من 
العمر 18 عاما، وهي االبنة الثالثة لألمير تاكامادو ابن عم اإلمبراطور أكيهيتو، 

من كي موريا )32 عاما( الموظف بشركة نيبون يوسين للشحن. بلغ حجم واردات الصين من النفايات منذ عام 1992 إلى اآلن،
نحو 106 ماليين طن، بقيمة تقترب من 58 مليار دوالر.
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