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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة – البحرين اإلسالمي

مملك���ة  خارجي���ة  وزارة  ج���ّددت 
البحري���ن ف���ي بي���ان أم���س، رفضه���ا 
التام ألي ش���كل من أش���كال التدخل 
الس���لطة  نزاه���ة  إل���ى  واإلس���اءة 

البحري���ن  مملك���ة  ف���ي  القضائي���ة 
واس���تقالليتها، م���ن أي دول���ة كان���ت 
أم���ام  منظ���ورة  قضي���ة  أي  وف���ي 

القضاء أو تم البت فيها.

واستنكرت الوزارة في بيان أمس بشدة ما صدر عن دولة قطر بعد أن  «
أصدرت محكمة االستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية 

تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت باألدلة والبراهين 
القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمااًل عدائية 
والتواطؤ مع جهات معادية من أجل اإلضرار بالمصالح العليا لمملكة 

البحرين.

حق���ق بن���ك البحري���ن اإلس���المي أرباًحا 
دين���ار  ملي���ون   6.9 قدره���ا  صافي���ًة 
خ���الل فت���رة التس���عة أش���هر األولى من 
الع���ام 2018، وذل���ك بع���د خص���م ص���اف 
مخصص���ات قدره���ا 5.8 ملي���ون دين���ار 
مقارن���ة بصافي أرباح قدرها 5.4 مليون 

دين���ار للفترة نفس���ها من الع���ام الماضي، 
أي بزيادة قدرها 26.2 %.

استنكار تشكيك قطر بنزاهة القضاء

أرباح “البحرين اإلسالمي”

رفض الحمالت الممنهجة ضد السعودية
س��مو رئيس الوزراء يوجه لصرف مس��تحقات الشركات بأوقاتها

ج���دد رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
ل���دى  خليف���ة،  آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
ترؤسه الجلس���ة االعتيادية األسبوعية لمجلس 
ال���وزراء بقص���ر القضيبي���ة أم���س، تأكيد موقف 
مملك���ة البحري���ن المتضام���ن والمس���اند بش���كل 
بقي���ادة  الس���عودية  العربي���ة  للمملك���ة  مطل���ق 
خ���ادم الحرمين الش���ريفين وولي عهده األمين، 
الممنهج���ة  الحم���الت  ل���كل  القاط���ع  والرف���ض 
واالفت���راءات اإلعالمية المغرض���ة التي تحاول 
للمملك���ة  الرفيع���ة  المكان���ة  م���ن  تس���تهدف  أن 
العربية السعودية وثقلها اإلستراتيجي سياسيا 
واقتصاديا على المستويين اإلقليمي والعالمي.

واستجابة لما نشرته “البالد”، وجه  «
سموه الوزارات والهيئات الحكومية إلى 

سرعة إنهاء اإلجراءات اإلدارية لضمان 
صرف المستحقات المالية للشركات 

والمتعهدين والموردين في الفترة الزمنية 
المنصوص عليها في العقود.

محرر الشؤون المحلية

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

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

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Saf 1440 2828 صـفــــــر 
Nov 2018 66 نوفمبر

Year: 11السنة
No: 3675العدد
TUEالثالثاء

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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حسان جرارعصام فخرو



ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة 
االعتيادي���ة األس���بوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس. وعقب الجلس���ة 

أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

أك���د صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء 
أهمي���ة الزي���ارة األخوية الموفق���ة لعاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليف���ة إلى المملك���ة العربية الس���عودية ولقاء 
جاللته أخيه عاهل المملكة العربية الس���عودية 
س���لمان  المل���ك  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم 
ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود، مش���يدا س���موه بم���ا 
تمثل���ه مثل هذه اللقاءات م���ن أهمية في دعم 
العالق���ات التاريخي���ة الوطي���دة بي���ن البلدي���ن 
وتعزي���ز التع���اون المتين بينهما، وبما تجس���ده 
ه���ذه الزي���ارة الملكية من حرص على التش���اور 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  م���ع  والتنس���يق 
حي���ال  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم  بقي���ادة 

مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.
وج���دد صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
التأكي���د على موقف مملكة البحرين المتضامن 
العربي���ة  للمملك���ة  مطل���ق  بش���كل  والمس���اند 
الس���عودية بقي���ادة خ���ادم الحرمين الش���ريفين 
وولي عه���ده األمي���ن، ورفض مملك���ة البحرين 
القاطع لكافة الحمالت الممنهجة واالفتراءات 
اإلعالمية المغرضة التي تحاول أن تس���تهدف 
من المكانة الرفيعة للمملكة العربية الس���عودية 
وثقلها اإلس���تراتيجي سياسيا واقتصاديا على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
بعده���ا أدان مجلس الوزراء االعتداء اإلرهابي 
اآلثم الذي اس���تهدف مجموعة من األقباط في 
محافظة المني���ا المصرية، مؤك���دا المجلس أن 
هذا الح���ادث اإلرهابي الش���نيع وغيره لن ينال 
قط من نس���يج الش���عب المصري أو يضعف من 

صالبته، مش���ددا المجلس عل���ى وقوف مملكة 
البحري���ن ومس���اندتها كاف���ة اإلج���راءات الت���ي 
الش���قيقة  العربي���ة  مص���ر  تتخذه���ا جمهوري���ة 
بقي���ادة فخام���ة الرئي���س عبدالفتاح السيس���ي 

لحفظ أمنها وصون استقرارها.
بع���د ذلك، وج���ه صاحب الس���مو الملكي رئيس 
ال���وزراء ال���وزارات والهيئ���ات الحكومي���ة إل���ى 
سرعة إنهاء اإلجراءات اإلدارية؛ لضمان صرف 
والمتعهدي���ن  للش���ركات  المالي���ة  المس���تحقات 
والموردي���ن ف���ي الفت���رة الزمني���ة المنص���وص 
عليه���ا في العق���ود المبرمة، وأن يت���م البعد عن 
الروتي���ن والبيروقراطي���ة وااللت���زام بسياس���ة 
الحكوم���ة في صرف المس���تحقات في أوقاتها 

المقررة دائما.
وفي س���ياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو 
الملك���ي رئي���س الوزراء ال���وزارات ب���أن تراعي 
في مش���اريعها بأن المواطن ينبغي أن يستفيد 
من كل فرصة اس���تثمارية في بلده، وأن تعمل 
عل���ى ترجمة ذل���ك ضمن خططه���ا، وضمن هذا 
الس���ياق، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس 
ال���وزراء ضرورة أن يك���ون المجال متاحا دائما 
وبعدالة أمام المقاولين والش���ركات البحرينية، 
وأن تكون الفرصة مهيأة كاملة لهم للمش���اركة 
في المشاريع الحكومية وفق مبدأ التنافسية.

م���ن جه���ة أخ���رى، فق���د وج���ه صاح���ب الس���مو 
الملكي رئيس الوزراء وزارة األش���غال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني بسرعة تعويض 
من يتم اس���تمالك أرضهم أو عقاراتهم للمنفعة 
العام���ة، واتخ���اذ كل م���ا يل���زم م���ن إج���راءات؛ 

لتأمين سرعة صرف المستحقات.
تك���ون  ب���أن  ال���وزراء  مجل���س  رح���ب  بعده���ا 
مملك���ة البحرين مح���ط اختيار لمنظمة الصحة 

العالمية في مش���روع الم���دن الصحية باختيار 
أح���د مناطقه���ا للف���وز بلق���ب المدين���ة الصحية 
لتواف���ر المؤسس���ات المع���ززة للصحة والس���كن 

المالئ���م واألم���ن والنظافة والمراك���ز الرياضية 
واالجتماعية والثقافية فيه���ا، مؤكدا المجلس 
اعت���زازه بتواف���ر االش���تراطات التي اس���تندت 

إليه���ا المنظم���ة العالمي���ة وتحققه���ا ف���ي كاف���ة 
محافظ���ات ومناط���ق المملك���ة، وقد ج���اء ذلك 

في ضوء العرض الذي قدمته وزيرة الصحة.
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سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء 
بقصر القضيبية أمس
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البلدي��ن  بي��ن  الوطي��دة  التاريخي��ة  العالق��ات  تدع��م  للس��عودية  الملكي��ة  الزي��ارة 

المواطن ينبغي أن يستفيد من كل فرصة استثمارية

التعجيل في تعويض المستملكة 
أراضيهم أو عقاراتهم للمنفعة العامة

بحث الئحة قانون ضريبة القيمة 
الـمـضـافـة وإحـالـتـهـا لـ “القـانـونـيـة”

نظر المجل����س في المذك����رات المدرجة على 
ج����دول أعماله واتخذ بش����أنها م����ن القرارات 

ما يلي:

أوال:

بح����ث مجل����س ال����وزراء الالئح����ة التنفيذية 
والت����ي  المضاف����ة  القيم����ة  ضريب����ة  لقان����ون 
والقواع����د  التفصيلي����ة  األح����كام  توض����ح 
باحتس����اب وس����داد  المتعلق����ة  واإلج����راءات 
ضريبة القيم����ة المضافة ونطاقها ونس����بتها، 
وبناء على الش����رح الذي قدم����ه وزير المالية 
ح����ول الالئح����ة التنفيذي����ة لقان����ون ضريب����ة 
القيم����ة المضافة، فقد ق����رر المجلس إحالتها 

إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثانيا:

تفاه����م  مذك����رة  ال����وزراء  مجل����س  بح����ث   

لتأس����يس عالقة صداقة بي����ن مدينة المنامة 
ومدين����ة هانج����زوا الصينية، والت����ي عرضها 
وزي����ر الداخلية، وتهدف إل����ى تعزيز التعاون 
بين الجانبين في األنش����طة المتعلقة باألمور 
ف����ي  والتع����اون  والمواص����الت  اللوجس����تية 
التقني����ات  ش����ركات  وبي����ن  المال����ي  القط����اع 
المتقدم����ة، وق����د ق����رر المجل����س إحالتها إلى 

اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

ثالثا:

واف���ق مجل���س ال���وزراء على مح���اذاة اإلطار 
الوطن���ي للمؤه���الت م���ع اإلطار األس���كتلندي 
للساعات المعتمدة والمؤهالت؛ وذلك حرصا 
عل���ى تحقي���ق االس���تفادة من���ه ف���ي مجاالت 
جودة التعليم والتدريب والوصول بالساعات 
المؤسس���ات  ف���ي  به���ا  المعم���ول  المعتم���دة 
البحري���ن  ف���ي مملك���ة  المختلف���ة  التعليمي���ة 
ومضاهاتها بالس���اعات المعتمدة وفق اإلطار 

األس���كتلندي، ويأت���ي ذل���ك في إط���ار مذكرة 
التفاه���م الت���ي وقعته���ا هيئ���ة ج���ودة التعليم 
األس���كتلندي  اإلط���ار  هيئ���ة  م���ع  والتدري���ب 
للس���اعات المعتمدة والمؤهالت 2015، وذلك 
على النح���و الذي أوصت ب���ه اللجنة الوزارية 
للش���ؤون القانوني���ة وعرضه���ا نائ���ب رئي���س 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

رابعا:

 واف����ق مجل����س ال����وزراء عل����ى اإلط����ار العام 
المقترح من هيئة ج����ودة التعليم والتدريب 
لتطبيق����ه اعتب����ارا من ال����دورة القادم����ة التي 
تس����ري اعتب����ارا م����ن فبراي����ر 2019 لمراجعة 
أداء الم����دارس الحكومية والخاصة ورياض 
والتدري����ب  التعلي����م  ومؤسس����ات  األطف����ال 
المهن����ي  وذل����ك بن����اًء على توصي����ة المجلس 
األعل����ى لتطوير التعلي����م والتدري����ب، والذي 
عرض����ه وزير المواص����الت واالتصاالت نائب 

رئي����س مجل����س إدارة هيئ����ة ج����ودة التعليم 
والتدريب.

خامسا:

واف����ق مجلس ال����وزراء على اعتم����اد التقرير 
السنوي 2018 لهيئة جودة التعليم والتدريب 
والمتضمن أداء الم����دارس الحكومية وأداء 
التدري����ب  ومؤسس����ات  الخاص����ة  الم����دارس 

العال����ي  التعلي����م  مؤسس����ات  وأداء  المهن����ي 
واإلط����ار  الوطني����ة  االمتحان����ات  ونتائ����ج 
الوطن����ي للمؤه����الت، وال����ذي عرض����ه وزي����ر 
المواصالت واالتصاالت نائب رئيس مجلس 

إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.

سادسا: 

واف����ق مجل����س ال����وزراء على توقي����ع مذكرة 
تفاه����م للتعاون المش����ترك في مج����ال تأمين 
وزارة  بي����ن  البحريني����ة  الص����ادرات  ائتم����ان 
الصناع����ة والتجارة والس����ياحة والمؤسس����ة 
وائتم����ان  االس����تثمار  لضم����ان  العربي����ة؛ 
الص����ادرات )ضم����ان(، وذل����ك ف����ي ض����وء م����ا 
عرض����ه وزي����ر الخارجي����ة ووزي����ر الصناع����ة 
والتج����ارة والس����ياحة، وته����دف المذكرة إلى 
التع����اون بي����ن الجانبي����ن لتنمي����ة الص����ادرات 
وخدم����ات  س����لع  م����ن  البحريني����ة  الوطني����ة 
لجميع دول العالم من خالل توفير الخدمات 

التأميني����ة للمؤسس����ات المالي����ة والمصدرين 
يتعل����ق  فيم����ا  البحرينيي����ن  والمس����تثمرين 

بتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية.

سابعا: 

أح����ال مجلس ال����وزراء إلى مجل����س النواب 
ثالث����ة مش����اريع بقواني����ن مع����دة ف����ي ض����وء 
مجل����س  م����ن  مقدم����ة  بقواني����ن  اقتراح����ات 
الن����واب، وأش����فع المجل����س كل منه����ا بمذكرة 
ب����رأي الحكوم����ة حول����ه، األول بش����أن تعديل 
بع����ض أحكام القانون رقم )13( لس����نة 1975 
بش����أن تنظي����م معاش����ات ومكاف����آت التقاعد 
لموظف����ي الحكومة، والثان����ي بتعديل بعض 
أح����كام قان����ون التأمي����ن االجتماع����ي الصادر 
بالمرس����وم بقان����ون رق����م )24( لس����نة 1976، 
والثال����ث بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 
معاش����ات ومكافآت التقاعد لضب����اط وأفراد 

قوة دفاع البحرين واألمن العام.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

استجابة لما نشرته “البالد”، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو  «
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارات والهيئات 

الحكومية إلى سرعة إنهاء اإلجراءات اإلدارية لضمان صرف 
المستحقات المالية للشركات والمتعهدين والموردين في 

الفترة الزمنية المنصوص عليها في العقود المبرمة، وأن يتم 
البعد عن الروتين والبيروقراطية وااللتزام بسياسة الحكومة في 

صرف المستحقات في أوقاتها المقررة دائما.

وكانت “البالد” قد نشرت قبل أيام مناشدة مدير عام شركة  «
مواصالت محلية لسمو رئيس الوزراء لتوجيه وزارة التربية 

والتعليم صرف مستحقاته المالية بذمة الوزارة. 

وقال إن كل محاوالته وتحركاته وتواصله مع المسؤولين  «
بالوزارة “باءت بالفشل” وعلى مدى أشهر بين الذهاب واإلياب 

والمراسالت واالتصاالت للحصول على المستحقات دون فائدة، 
وبال بارقة أمل ترجى.

سمو رئيس الوزراء: سرعة صرف المستحقات المالية للشركات

التوجيه استجابة 
لما نشرته 

“البالد” عن تأخر 
صرف حقوق 

شركة مواصالت

ال������وزراء ص��اح��ب السمو  ت��ل��ق��ى رئ��ي��س 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية 
اندونيسيا الصديقة جوكو ويدودو، ردًا 
على برقية سموه المعزية له في ضحايا 
الزلزال الذي ضرب جزيرة سوالويسي، 
ض��م��ن��ه��ا ال��رئ��ي��س اإلن��دون��ي��س��ي خ��ال��ص 
ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لسمو رئ��ي��س ال����وزراء 
ال��ص��ادق��ة،  الطيبة  س��م��وه  مشاعر  على 
متمنيًا لسموه موفور الصحة والسعادة. 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  تلقى  كما 
ال��وزراء برقية شكر جوابية مماثلة من 
نائب رئيس جمهورية إندونيسيا محمد 

يوسف كاال.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
يتلقى شكر من 

رئيس إندونيسيا

محرر الشؤون المحلية



تبوأت مملكة البحرين مكانة متقدمة على خارطة العالم في مجال التنمية 
الحضرية والمس���تدامة، وما جعلها في مرك���ز الريادة هي تلك الجهود التي 
انطلق���ت م���ن رؤية رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة ومبادرات سموه لتحقيق األهداف األلفية للتنمية في إطار 
االهتمام المحلي واإلقليمي والدولي، ومن بين مالمح تلك الجهود، الصدى 
العالم���ي الكبي���ر ال���ذي حققته جائ���زة صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة للتنمية المس���تدامة، والتي منحت إل���ى األمين العام 
الس���ابق لألم���م المتحدة بان كي م���ون للعام 2018، وهي جائ���زة تهدف إلى 
تحفيز األفراد أو المؤسس���ات ومنظمات المجتمع المدني ذات اإلس���هام في 
تحقيق أهداف التنمية المس���تدامة على المس���تويات الوطنية أو اإلقليمية 
أو الدولي���ة، وفكرته���ا تأسس���ت في العام 2007 بمنح س���مو رئي���س الوزراء 

جائزة الشرف لإلنجاز المتمّيز في مجال التنمية الحضرية واإلسكان.

ثمرة الدور العالمي

تل����ك الجائ����زة الت����ي يت����رأس لجنتها 
عيس����ى  ب����ن  حس����ام  الش����يخ  العلي����ا 
ثم����رة إلنج����ازات  تمث����ل  آل خليف����ة، 
مملك����ة البحري����ن ودوره����ا العالم����ي، 
فه����ي تقدم لفرد أو جه����ة متميزة بما 
في ذل����ك المدن ومؤسس����ات القطاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 
والبحثي����ة  األكاديمي����ة  والمراك����ز 
بش����كل  س����اهمت  الت����ي  واإلعالمي����ة 
ملم����وس وعبر مش����اريع حقيقية في 
تحقي����ق أهداف التنمية المس����تدامة، 
عل����ى  البحري����ن  ح����رص  وتعك����س 
مشاركة المجتمع الدولي جهوده في 
مج����ال التنمية المس����تدامة؛ من أجل 
عال����م تعي����ش ش����عوبه ف����ي اس����تقرار 

ورخاء.
م����ن األهمية بم����كان اإلش����ارة إلى أن 
مملك����ة البحرين من الدول المتقدمة 
فق����د  البش����رية،  التنمي����ة  ف����ي  ج����دا 
أنجزت أه����داف األلفية اإلنمائية في 
الع����ام 2015 قبل موعدها المقرر في 
الع����ام 2030، لما بذلته من جهود من 
خ����الل تنفي����ذ السياس����ات والخط����ط 
ألفض����ل  التطلع����ات  تلب����ي  الت����ي 
الممارس����ات واإلنج����ازات ف����ي كاف����ة 
المج����االت السياس����ية واالقتصادي����ة 

واالجتماعية والثقافية والبيئية.

مبادرات سمو رئيس الوزراء

منظوم���ة متكامل���ة من األس���س التي 
جعل���ت مملك���ة البحري���ن ف���ي ال���دول 
المتص���درة، منها برام���ج القضاء على 
الفق���ر وتطوي���ر الخدم���ات والرعاي���ة 
ومخرج���ات  ج���ودة  ورف���ع  الصحي���ة 
التعليم وس���د الفجوة بين الجنس���ين، 
وتحقيق أعلى معايير البيئة الصحية 
واس���تخدام الطاقة النظيفة والتنمية 
بيئ���ات  البش���رية والحضري���ة وخل���ق 
العم���ل التنافس���ية ودعم المؤسس���ات 
الناش���ئة، حيث تنف���ق مملكة البحرين 
إجمال���ي  م���ن   %  35 ع���ن  يزي���د  م���ا 
اإلنف���اق العام على الخدمات الصحية 
االجتماعي���ة،  والحماي���ة  والتعليمي���ة 
حي���ث أدرج���ت م���ا نس���بته 78 % من 
مجم���وع الغاي���ات وأه���داف التنمي���ة 
برنام���ج  ضم���ن   2030 المس���تدامة 
عم���ل الحكوم���ة وف���ق بني���ة قانوني���ة 
وقضائي���ة  دس���تورية  ومؤسس���ات 

حامية للنمو والتطور، ومن هنا، تشكل 
جوائز ومبادرات سمو رئيس الوزراء 
الجماعي���ة  للجه���ود  والدع���م  الحاف���ز 
والفردي���ة الت���ي ته���دف إل���ى تحقي���ق 

التنمية الحضرية والمستدامة.
وق���د تكللت ه���ذه الجهود بالمش���اركة 
الفاعلة لمملك���ة البحرين في فعاليات 
ي���وم  بمناس���بة  الدول���ي  االحتف���ال 
الم���دن العالم���ي 2018 تح���ت رعاي���ة 
األمين العام لألم���م المتحدة أنطونيو 
غوتيري���س ي���وم األربع���اء 31 أكتوبر 
لجن���ة  رئي���س  ض���م  بوف���د  الماض���ي 
جائزة صاح���ب الس���مو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة للتنمية 
المس���تدامة الشيخ حس���ام بن عيسى 
التنفي���ذي  والرئي���س  خليف���ة،  آل 
للمجل���س األعل���ى للبيئ���ة محم���د ب���ن 
دينة، وهذا االحتفال الس���نوي يهدف 
إلى تعزيز رغب���ة المجتمع الدولي في 
نش���ر الحضري���ة على مس���توى العالم، 
والدفع قدما نحو التعاون بين البلدان 
الس���تغالل الفرص المتاحة والتصدي 
والمس���اهمة  الحضري���ة،  للتحدي���ات 
ف���ي التنمية الحضرية ف���ي كل أنحاء 
الع���ام  ه���ذا  موض���وع  وكان  العال���م، 

2018: بناء مدن مستدامة مرنة.

تحسين جودة الحياة

م����ا  ن����رى  الح����دث،  ذل����ك  عم����ق  م����ن 
تمثل����ه البحرين من حضور مش����هود، 
فالش����يخ حسام بن عيسى آل خليفة 
تح����دث ف����ي تصريح صحف����ي حول 
مكانة س����مو رئيس الوزراء باعتباره 
قائ����د رائد أولى دائًما أولوية قصوى؛ 
لتحقيق التنمية المستدامة والعمران 
حتى ج����اءت ثمار جهود ه����ذا القائد 
من خالل االعتراف بمملكة البحرين 
كدول����ة رائ����دة، ف����ي تحقي����ق أهداف 
البيئ����ة  وتهيئ����ة  للتنمي����ة  األلفي����ة 
المناس����بة للتطبي����ق الفع����ال ألهداف 
التنمية المستدامة، الفًتا إلى العديد 
م����ن النق����اط الجوهري����ة عل����ى صعيد 
تحس����ين ج����ودة الحي����اة للمواطني����ن 
في البحرين وما شهدته من اعتراف 
م����ن جان����ب المجتم����ع الدول����ي، ودور 
س����مو رئي����س ال����وزراء ف����ي مجاالت 
المس����تدامة  الحضري����ة  التنمي����ة 
ودالالته����ا من خالل الجوائز العالمية 
الت����ي منح����ت لس����موه، كل ه����ذا م����ن 
أركان الفك����ر المس����تنير لخليف����ة ب����ن 

س����لمان في تحس����ين حياة الش����عوب 
والمجتمعات.

تكاتف المجتمع الدولي

وف���ي غم���رة ذل���ك االحتف���ال العالمي 
المهم وس���ط التحديات الكبيرة التي 
تواجهه���ا المجتمعات، ف���إن البحرين، 
وم���ن خ���الل توجه���ات س���مو رئي���س 
التع���اون  بدف���ع  اهتم���ت  ال���وزراء، 
الدولي في مجال التنمية المستدامة 
تكات���ف  إل���ى  س���موه  دع���وة  الس���يما 
أه���داف  لتحقي���ق  الدول���ي  المجتم���ع 
الت���ي   2030 المس���تدامة  التنمي���ة 
أقرتها األمم المتحدة من خالل رؤية 
ش���املة تس���هم ف���ي تس���ارع الخط���ى 
التنمي���ة  وبرام���ج  خط���ط  لتحوي���ل 
ف���ي جمي���ع ال���دول، خصوص���ا الدول 
األكث���ر احتياًج���ا إل���ى واق���ع ملموس 
ف���ي حي���اة  الش���عوب  بثم���اره  تش���عر 

واس���تقراًرا،  تط���وًرا  أكث���ر  معيش���ية 
وتوف���ر له���ا مقومات التق���دم في ظل 
عال���م ممتل���ئ بالتحدي���ات، وم���ن هذا 
المنطل���ق أيًض���ا، ف���إن البحري���ن تثمن 
جهود األف���راد والمنظم���ات والهيئات 

عل���ى ه���ذا المس���ار، فق���د ق���دم رئيس 
لجن���ة جائ���زة صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة 
للتنمي���ة المس���تدامة الش���يخ حس���ام 
بن عيس���ى آل خليف���ة، دروع التقدير 

ل���كل من المدي���ر الع���ام لبرنامج األمم 
المتح���دة “الموئ���ل” ميمون���ة ش���ريف 
أندرس���ون؛  ج���و  ليفرب���ول  وعم���دة 
تقديًرا لجهودهما الكبيرة على صعيد 

التنمية المستدامة محلًيا ودولًيا.
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سمو رئيس الوزراء مع األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون

اهتمام دولي بمبادرات سمو رئيس الوزراء بشأن التحضر المستدام
المستدامة بالتنمية  ال��ع��ال��م  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  ري���ادًي���ا  م��رك��ًزا  ت��ت��ب��وأ  ال��ب��ح��ري��ن 

... وجانب من لقاء الشيخ حسام مع السيدة ميمونة محمد شريف.الشيخ حسام بن عيسى يسلم درع التقدير للسيد جو أندرسون

من أهم المحاور التي طرحت من خالل مرئيات قادة البرامج هي مساعدة الدول على تحقيق التنمية المستدامة  «
والحضرية، وأهمية تركيز جهود المجتمع الدولي على القضايا المتعلقة بالتحضر المستدام وتحسين ظروف 
المعيشة الحضرية، خصوصا قضايا البيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك أهمية يوم المدن العالمي في 

تسليط الضوء على واقع المدن وما تعانيه من مشكالت بسبب التوسع الحضري، إلى جانب بحث سبل التعامل مع 
التحديات الحضرية واآلليات الالزمة لدفع جهود الدول على صعيد التنمية الحضرية، وفي هذا المجال، قدم الشيخ 

حسام بن عيسى آل خليفة رؤية وجهود مملكة البحرين في مجال التنمية الحضرية والمستدامة، ليضيء فيه قصة 
نجاح تحقيق البحرين أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه مع ميمونة شريف، المديرة العامة لبرنامج 

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” على هامش فعاليات االحتفال الدولي بمناسبة يوم المدن العالمي 
2018، الذي أقيم بمدينة ليفربول بالمملكة المتحدة.

إن الثناء على جهود مملكة البحرين نابع من حرص الحكومة على مساندة الجهود الدولية، وتجربتها تستحق التأمل  «
واالستفادة من نجاحها في تطبيق إستراتيجية متكاملة للتنمية يمكن اعتمادها كنموذج عالمي متقدم.

قصة نجاح البحرين

”NPA“ البلديات” تنضم لبوابة“
 ب��ع��د ت��ح��دي��ث آل���ي���ات ال���دف���ع ب��ب��ط��اق��ات ال���دف���ع اإلل��ك��ت��رون��ي

أك����د وزي����ر األش����غال وش����ئون البلدي����ات والتخطي����ط العمران����ي عص����ام خل����ف 
انضمام ش����ئون البلديات إلى بوابة الدفع الوطني )NPA( مع هيئة المعلومات 
والحكوم����ة اإللكتروني����ة، وذل����ك بع����د تحدي����ث آلي����ات الدف����ع ببطاق����ات الدفع 

اإللكتروني.

وأوضح الوزير خلف أن ذلك يأتي في 
ضوء استراتيجية التحول اإللكتروني 
الت����ي تتبعها ش����ئون البلديات لمختلف 
الخدمات المقدمة بما يس����هل عمليات 

الدفع ويقلل الجهد والوقت.
م����ع  المتعاملي����ن  جمي����ع  أن  وأوض����ح 
البلديات يستطيعون استخدام جميع 
اإللكترون����ي  للدف����ع  البطاق����ات  أن����واع 
 )Debit Cards, Credit Cards(
وغيرها م����ن البطاق����ات المعتمدة لدى 
البواب����ة الوطني����ة للدفع وإن����ه ال داعي 
نق����ًدا وإنم����ا يمك����ن اس����تخدام  للدف����ع 

آليات الدفع اإللكترونية.

بعملي����ة  ال����وزارة  الت����زام  إل����ى  وأش����ار 
التطوي����ر المس����تمر وتحديث مس����توى 
الوس����ائل  باس����تخدام  الخدم����ة 
يمك����ن  وبم����ا  الحديث����ة  اإللكتروني����ة 
م����ن إنج����از مختل����ف الخدم����ات بيس����ر 

وسهولة.
التوج����ه  إط����ار  وف����ي  أن����ه  وذك����ر 
االس����تراتيجي لل����وزارة وس����عيها نحو 
خدم����ات  مس����تويات  أعل����ى  تقدي����م 
الدف����ع اإللكترون����ي لعمالئه����ا، س����يمكن 
النظ����ام الخاص بالبوابة عمالء البلدية 
م����ن تس����ديد الرس����وم ومبال����غ التأمين 

باستخدام مختلف أنواع البطاقات.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

للش���ؤون  الوزاري���ة  اللجن���ة  عق���دت 
نائ���ب  برئاس���ة  اجتماعه���ا  القانوني���ة 
رئيس مجلس ال���وزراء رئيس اللجنة 
القانوني���ة ج���واد  للش���ؤون  الوزاري���ة 

العريض يوم األربعاء الماضي.
بحض���ور  اللجن���ة  واس���تعرضت 
ال���وزراء أعضاء اللجن���ة الموضوعات 
المدرج���ة عل���ى ج���دول  والمذك���رات 
أعماله���ا، والت���ي تضمن���ت ع���ددا م���ن 
ف���ي  المع���دة  القواني���ن  مش���روعات 
ض���وء االقتراحات بقوانين المرفوعة 
م���ن مجلس���ي الش���ورى والن���واب إلى 
الحكوم���ة، والت���ي أع���دت الحكوم���ة 
بش���أنها المذك���رات المقترح���ة برأيه���ا 
فيه���ا.  كم���ا بحث���ت اللجنة ع���ددا من 
مش���روعات القوانين والقرارات التي 
أعدته���ا الحكوم���ة واتخ���ذت بش���أنها 
توصي���ات تمهيدا لرفعه���ا إلى مجلس 

الوزراء.

كما نظ���رت اللجن���ة باإلضاف���ة إلى ما 
تق���دم ع���ددا م���ن االقتراح���ات برغبة 
المرفوع���ة إلى الحكوم���ة من مجلس 
الن���واب، وق���د أع���دت اللجنة بش���أنها 
مس���ودة رد الحكوم���ة عليه���ا وقررت 
رفعه���ا إل���ى مجل���س ال���وزراء التخاذ 
الق���رارات الالزم���ة بش���أنها، فضال عما 
قام���ت ب���ه اللجن���ة م���ن إب���داء ال���رأي 
المحال���ة  الموضوع���ات  بع���ض  ف���ي 
ال���وزراء،  مجل���س  م���ن  اللجن���ة  إل���ى 

والوزارات المختلفة.

“الوزارية القانونية” تستعرض االقتراحات

وأردف أن االنضمام إلى البوابة وتطبيق أحدث مجاالت التكنولوجيا  «
في مجال الدفع اإللكتروني يعد خطوة مهمة في دعم التوجه الوطني 

نحو مفهوم الحكومة اإللكترونية ومواكبة آخر المستجدات في 
مجاالت الدفع اإللكتروني وبالتالي فتح آفاق جديدة ستنعكس إيجاًبا 

على االقتصاد الوطني.

جواد العريض

عادل عيسى المرزوق
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دعــــم التنميــــة الشاملـــة وإظهـــــار اإلنجــازات

ترميم موقع عين “أم غويفه”

“متالزمة داون” تشكر سمو الشيخة لولوة

الخليجية ال��ن��س��ائ��ي��ة  ال��ص��ح��اف��ي��ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ي��ش��ي��د  ال��ك��وي��ت��ي  ال�������وزراء  رئ��ي��س 

س��مو محاف��ظ الجنوبي��ة يؤك��د ض��رورة الحف��اظ عل��ى المواق��ع التراثي��ة

س�����م�����وه�����ا ت�����ب�����رع�����ت ب������دع������م س�����خ�����ي ل���ل���ج���م���ع���ي���ة

أش���اد رئي���س مجل���س ال���وزراء الكويتي س���مو الش���يخ جابر المب���ارك الحم���د الصباح 
بالتجرب���ة الصحفي���ة النس���ائية الخليجي���ة، مؤك���دا أنه���ا تمث���ل تجرب���ة ناضج���ة ب���كل 
المقايي���س، وأن الم���رأة الخليجية اس���تطاعت أن تثبت مكانتها ف���ي العمل االعالمي 

المكتبي والميداني.

ج����اء ذل����ك خالل اس����تقبال س����موه للوفود 
اإلعالمي����ة المش����اركة في الملتق����ى الثاني 
للصحفيات في مجلس التعاون الخليجي 

والذي تستضيفه دولة الكويت.
كم����ا أش����اد س����موه بالجهود الت����ي يقوم بها 
االع����الم الخليج����ي بمختل����ف وس����ائله في 
دع����م عملي����ات التنمي����ة الش����املة وحرصه 
الت����ي  الكبي����رة  اإلنج����ازات  اظه����ار  عل����ى 
المج����االت  ف����ي  المجل����س  دول  تش����هدها 

كافة.
اضط����الع  ض����رورة  عل����ى  س����موه  وش����دد 
االع����الم الخليج����ي ب����دوره المنش����ود ف����ي 

توطي����د العالق����ات األخوي����ة المتميزة بين 
دول مجلس التعاون ودعم االستقرار في 

المنطقة.
وأش����ار إلى ضرورة وعي شعوب المنطقة 
بالتحديات األمنية واالقتصادية اإلقليمية 
واألخط����ار الت����ي تح����دق ب����دول المنطق����ة، 
مش����اركة  وج����ود  ض����رورة  إل����ى  منوه����ا 
إعالمي����ة فعالة في تقري����ب وجهات النظر 
وتعزيز رواب����ط األخوة وتجنب كل ما من 

شأنه شق الصف الخليجي.
وأكد سموه قدرة وسائل اإلعالم الخليجية 
في مختلف مس����توياتها ف����ي نقل الصورة 

المش����رقة ع����ن دول مجل����س التع����اون لم����ا 
تتمت����ع به من مصداقي����ة ورصانة في ظل 
التط����ور الهائل لوس����ائل اإلع����الم الجديدة 

والتدف����ق الكبي����ر للمعلومات م����ن مختلف 
بق����اع العال����م ال����ذي يحتم علينا مس����ؤولية 

االستفادة منها وتجنب شرورها.

كما أش����اد س����مو رئي����س ال����وزراء الكويتي 
بالتجرب����ة الصحفي����ة النس����ائية الخليجية 
ناضج����ة  تجرب����ة  تمث����ل  بأنه����ا  مؤك����دا 

الخليجي����ة  الم����رأة  وأن  المقايي����س  ب����كل 
اس����تطاعت أن تثب����ت مكانته����ا ف����ي العمل 

االعالمي المكتبي والميداني.

اجتمع س���مو محافظ الجنوبية الش���يخ خليفة بن علي آل خليفة مع مدير 
ع���ام بلدي���ة المنطق���ة الجنوبي���ة عاصم عب���د اللطي���ف، بمبن���ى المحافظة 

بعوالي.

وف���ي بداي���ة االجتم���اع، رّحب س���مو 
المحافظ بمدير عام البلدية، مش���يًرا 
إل���ى مقت���رح ترمي���م موقع عي���ن “أم 
غويف���ه” بالرف���اع الغرب���ي لم���ا لها من 
أهمي���ة تاريخي���ة وارتباطه���ا بت���راث 

وتاري���خ أهال���ي المنطق���ة، وذلك من 
خالل وضع تصور لتطوير وتحديث 
الحديق���ة المحاذي���ة له���ا وتزويده���ا 
بالمراف���ق العامة والخدمي���ة، مؤكًدا 
وتطوي���ر  ترمي���م  ض���رورة  س���موه 

والتراثي���ة  التاريخي���ة  المواق���ع 
للتعري���ف بحض���ارة اآلب���اء واألجداد 
لمملك���ة  العري���ق  التاري���خ  وعك���س 
البحرين، مش���يًدا بالجهود والتعاون 
الجنوبي���ة  المحافظ���ة  بي���ن  القائ���م 
وبلدي���ة المنطق���ة بما يخ���دم األهالي 

والمقيمين.
وف���ي خت���ام االجتم���اع، ت���م االتفاق 

على تشكيل فريق عمل مشترك بين 
المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة 
الجنوبي���ة يق���وم بمتابع���ة المش���اريع 
والمب���ادرات الت���ي ت���م تناوله���ا ف���ي 
وضم���ان  االجتم���اع  أعم���ال  ج���دول 
س���يرها وفق الرؤى والتطلعات التي 
تس���رع وتي���رة تحقيقه���ا عل���ى أرض 

الواقع.

تق����دم أعضاء مجل����س إدارة الجمعية البحرينية 
لمتالزم����ة داون بجزيل الش����كر وعظيم االمتنان 
لصاحب����ة الس����مو الش����يخة لولوة بن����ت خليفة بن 
س����لمان آل خليفة على مبادراتها الطيبة وتقديم 

البحريني����ة  للجمعي����ة  المج����زي  الم����ادي  الدع����م 
لمتالزمة داون.

 )Toyota Corolla XLI( لش����راء س����ّيارة   وذل����ك 
لتفعي����ل برنامج التدخ����ل المبكر ألوالدن����ا وبناتنا 

م����ن فئة متالزمة داون، داعين هللا العزيز القدير 
الصح����ة  بموف����ور  أْن يحف����ظ س����موها ويمتعه����ا 
والس����عادة ويوفقه����ا لما فيه خي����ر وصالح وطننا 

الغالي.

سمو رئيس الوزراء الكويتي مستقبال الوفود اإلعالمية المشاركة في الملتقى الثاني للصحافيات

سمو محافظ الجنوبية مجتمًعا مع المدير العام لبلدية الجنوبية

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - الجمعية البحرينية لمتالزمة داون

ذك���ر األمين العام لمجلس التع���اون الخليجي عبداللطيف الزياني أن دول التعاون 
حققت نتائج مثمرة على المس���توى االقتص���ادي واحتلت مكانة مرموقة بين دول 
العال���م، إذ بلغ حجم النات���ج المحلي اإلجمالي لدول التعاون عام 2017 حوالي 1.5 

تريليون دوالر محتلة المركز ال�13 عالميا.

كم���ا بلغ���ت دول مجل���س التع���اون مرتبة 
متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع 
التجاري���ة، إذ بلغت قيم���ة صادراتها نحو 
536 ملي���ار دوالر، وقيم���ة وارداته���ا 450 
2017، وبل���غ اجمال���ي  ملي���ار دوالر ع���ام 
حج���م التب���ادل التج���اري ل���دول المجلس 
م���ع دول العالم نحو 985 مليار دوالر عام 
2017، وحج���م التج���ارة البينية بين دول 
التعاون نحو 133 مليار دوالر عام 2017. 
وأوضح الزيان���ي، خالل افتتاح فعاليات 
أيام مجلس التع���اون في الكويت أمس، 
أن���ه يمكن االش���ارة إلى حجم المكاس���ب 

الت���ي تحقق���ت للمواط���ن الخليج���ي م���ن 
ج���راء تطبيق المواطن���ة االقتصادية إذا 
م���ا نظرن���ا إل���ى األرق���ام واالحصائي���ات، 
فق���د بل���غ ع���دد المواطني���ن الخليجيي���ن 
الذي���ن تنقل���وا بي���ن دول المجل���س خالل 
عام واحد 27 ملي���ون مواطن، وبلغ عدد 
الخليجيين الذين تملكوا مساكن في غير 
دولهم 230 ألف مواطن، وبلغ عدد الذين 
ص���درت له���م رخص لممارس���ة األنش���طة 
االقتصادي���ة 112 ألف مواطن، وبلغ عدد 
الذي���ن تملكوا أس���هما في الش���ركات 445 

ألف مواطن.

ق���ال  االقتص���ادي،  المس���توى  وح���ول 
األمي���ن الع���ام إن���ه كان لمجل���س التعاون 
ف���ي  رؤي���ة مس���تقبلية طموح���ة تتمث���ل 
تحقي���ق الوح���دة االقتصادي���ة الش���املة، 
وبع���د اق���رار االتفاقي���ة االقتصادي���ة عام 
1981م، وتعديله���ا ع���ام 2001م، تمكن���ت 
س���نوات  غض���ون  وف���ي  المجل���س،  دول 
قليل���ة، م���ن إنج���از المواطن���ة الخليجية، 

المش���تركة،  الخليجي���ة  الس���وق  وانش���اء 
وتأس���يس االتح���اد الجمرك���ي، واالتح���اد 
الكهربائ���ي،  الرب���ط  ومش���روع  النق���دي، 
وهي في طريقها إلنجاز مش���روع تنموي 
اس���تراتيجي طم���وح يتمثل في الس���كك 
الحديدية التي ستربط دول المجلس من 
مسقط إلى الكويت، بشبكة تمتد لمسافة 

2200 كيلو متر”.

دول التعــاون الـ 13 عالميــا بحجــم الناتــج المحلــي

لقطة تذكاريةجانب من الحضور

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في مكتبه أمس، الملحق العس���كري األسترالي العقيد برادلي روبرتسون؛ 
بمناس���بة انته���اء فترة عمل���ه، بحضور رئيس هيئ���ة األركان الفري���ق الركن ذياب 

النعيمي.
وثم���ن القائ���د العام الجه���ود التي بذلها روبرتس���ون ف���ي تطوير عالقات 
الصداق���ة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين في فترة عمله، متمنيا 

له التوفيق والنجاح فيما سيوكل له من مهمات في المستقبل.

القائد العام يشيد بجهود روبرتسون

الصخير - الحرس الوطني

ش���هد مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الش���يخ عبدالعزيز بن س���عود آل خليفة، عرضا 
إلكتروني���ا لبواب���ة الحرس الوطن���ي اإللكترونية )إنجاز(، أمس بمعس���كر الصخير.وأكد أن بوابة 
الحرس الوطني اإللكترونية تمثل نقلة نوعية في منظومة الحرس الوطني، إذ تسعى لتفعيل 
مفهوم الحوكمة ضمن األعمال اإلدارية الداخلية للحرس، ضمن مساعي التطوير التي ينتهجها 
الح���رس بتوجيه���ات من جانب رئي���س الحرس الوطني الفريق الركن س���مو الش���يخ محمد بن 

عيسى آل خليفة، وتماشيا مع رؤية 2030.

الحرس الوطني يرسخ الحوكمة اإللكترونية

133 مليار دوالر 
حجم التجارة البينية 

بين دول المجلس 

112 ألف خليجي 
لديه رخصة ممارسة 

أنشطة اقتصادية

مروة خميس من الكويت

الكويت - كونا
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تعزيز إسهامات “الطيران” في الناتج المحلي
القابضة” الخليج  “طيران  تحت  المنضوية  للشركات  المالي  األداء  مراجعة 

ت���رأس وزي���ر المواصالت واالتص���االت، رئيس مجل���س إدارة مجموعة طي���ران الخليج القابضة 
كم���ال أحم���د، االجتم���اع االعتي���ادي لمجل���س إدارة مجموع���ة طي���ران القابض���ة، وش���ركة مطار 
البحري���ن، بحض���ور رئي���س مجموع���ة ب���ي إف جي إنترناش���ونال س���امر الجش���ي، ونائ���ب رئيس 
االس���تثمارات بش���ركة ممتل���كات رائد فخ���ري، ونائب الرئي���س التنفيذي - المجموع���ة المصرفية 
لدى بنك اإلثمار عبدالحكيم المطوع، ومنس���ق عام للمش���اريع والتخطيط اإلس���تراتيجي بمكتب 
النائ���ب األول لس���مو رئي���س الوزراء الش���يخ فهد بن عبدالرحم���ن آل خليفة، والرئي���س التنفيذي 
لبنك إنفست كورب ريشي كابور، والمدير التنفيذي لبنك جاي بي مورجن علي موسى، وأعضاء 

مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

ورحب أعض���اء مجلس اإلدارة باس���تضافة 
مع���رض  واالتص���االت  المواص���ات  وزارة 
البحري���ن الدولي للطي���ران 2018 في الفترة 
م���ن 14 إل���ى 16 نوفمبر الج���اري في قاعدة 
الصخي���ر الجوي���ة تحت رعاي���ة عاهل الباد 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد ب���ن عيس آل 
خليفة، وبإشراف ومتابعة الممثل الشخصي 
لجالة الملك، رئي���س اللجنة العليا المنظمة 
للمعرض س���مو الش���يخ عبدهللا ب���ن حمد آل 

خليفة الذي يمثل جزًءا من اإلس���تراتيجية 
المتكامل���ة لتطوي���ر قطاع الطيران ويش���كل 
نقل���ة نوعية في سلس���لة المع���ارض العالمية 
الت���ي تحتضنها البحرين كل س���نتين.واطلع 
الوزير وأعضاء مجلس اإلدارة على محضر 
اس���تعراض  ت���م  كم���ا  الس���ابق،  االجتم���اع 
عل���ى  المطروح���ة  الموضوع���ات  ومناقش���ة 
جدول األعمال، ومنها إس���تراتيجية ش���ركة 
طي���ران الخلي���ج القابضة، والتي تس���تهدف 

تعزيز إس���هامات صناعة الطيران في الناتج 
المحلي كمحور إستراتيجي حيوي ينسجم 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030، كما تمت 
مراجع���ة األداء المالي والميزانية المقترحة 
للعام 2019 لكل الش���ركات المنضوية تحت 

مظلة مجموعة طيران الخليج القابضة.

من جانب آخر، اطلع األعضاء على تقارير  «
اإلدارة التنفيذية لشركة مطار البحرين 

حول الموضوعات المرتبطة بالمشاريع 
القائمة في برنامج تحديث مطار البحرين 

الدولي، وبرنامج إدارة استمرارية األعمال 
الذي تنظمه شركة مطار البحرين مع 

شركة استشارات مطار ميونيخ.

 وزير المواصالت واالتصاالت ترأس االجتماع االعتيادي لمجلس اإلدارة

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

الرفاع - قوة الدفاع

س���تنفذ ق���وة دف���اع البحري���ن صب���اح 
الي���وم تمرينا مش���تركا ميدانيا لخطة 
الطوارئ؛ اس���تعدادا لمعرض البحرين 
وذل���ك   ،٢٠١٨ للطي���ران  الدول���ي 
بقاعدة الصخي���ر الجوية، إضافًة إلى 
الطرق المؤدية من وإلى المستش���فى 
العس���كري، وبذل���ك تن���وه ق���وة دف���اع 

البحري���ن للمواطني���ن والمقيمين بأنه 
س���يبدأ التمرين من الس���اعة التاس���عة 
صباحا ولغاية الس���اعة الرابعة عصرا، 
ويش���ارك في التمري���ن كل من، وزارة 
الداخلية، والحرس الوطني، وشؤون 
مط���ار  وش���ركة  المدن���ي،  الطي���ران 

البحرين.

يهدف التمرين إلى التنسيق واإلعداد المسبق مع مختلف الجهات  «
المعنية لمواجهة أي حدث طارئ، والتدريب على عمليات إخاء 

المصابين إلى المستشفى العسكري.

خطة طوارئ لمعرض الطيران

المنامة - بنا

يان���وس  المج���ر  جمهوري���ة  رئي���س  تس���لم 
آدي���ر أم���س أوراق اعتم���اد الس���فير عب���دهللا 
عبداللطي���ف عب���دهللا كس���فير ف���وق الع���ادة 
ل���دى جمهوري���ة  البحري���ن  لمملك���ة  مف���وض 
الس���فير  برلي���ن. ونق���ل  ف���ي  المقي���م  المج���ر 
تحيات عاه���ل الباد صاح���ب الجالة الملك 

حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، ورئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن 
س���لمان آل خليف���ة، وولي العهد نائ���ب القائد 
األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة إلى الرئيس يانوس آدير.

سفير بحريني في  المجر

Û  أكت���ب الي���وم بفخر كبير عن إذاعة البحرين، وع���ن من يقف خلفها، ويقف
عل���ى برامجه���ا م���ن أبن���اء البل���د المخلصي���ن الذين ينش���رون ثقاف���ة األمل 

والسعادة والبهجة عبر أثير الصوت، وما أجمله من أثير.
Û  وتق���دم إذاع���ة البحري���ن أكث���ر م���ن مئ���ة برنامج إذاع���ي مع���دة ومخرجة

م���ن قبل الطاقم الوطني بش���تى المج���االت الخدمية والثقافي���ة والدينية 
والشعرية، وغيرها.

Û  وأخ���ص من برامجها، )صب���اح الخير يا بحرين(، وال���ذي يصّنف كأحد أهم
الملتقي���ات الت���ي يجتم���ع خاله���ا المواطنون، بكل م���ا يش���غلهم، ويهمهم، 
ويؤرقه���م، وأح���د المراجع الش���فافة، لصن���اع القرار بالبلد، ح���ول ما يجري 

ويحدث، وحول ما يجب أن يحدث.
Û  وتهتم إذاعة البحرين بتقديم األصوات البحرينية الش���ابة، وفتح المجال

الرح���ب له���م بمجال���ي اإلع���داد والتقدي���م، وبنس���بة بحرن���ة )100 %( ف���ي 
اإلذاع���ات الناطق���ة باللغ���ة العربي���ة بقصة نج���اح ندعو الستنس���اخها بكل 

المواقع والمراكز في الدولة.
Û  وم���ن اإلنجازات المحس���وبة، عم���ل ختمه كاملة للق���راء البحرينيين، بعمل

دءوب تجاوز العامين، باستوديوهات إذاعة، واالستوديوهات الخارجية، 
وبإشراف جمع من المشايخ المعتمدين والمجازين.

Û  ،ويهت���م أبط���ال اإلذاع���ة بتس���جيل مجموعة كبيرة م���ن األعم���ال التراثية
والكاسيكية، وجلس���ات الفنون الشعبية للعديد من الفنانين البحرينيين، 
والعمل على بث أعمالهم بش���كل مس���تمر، انطاقا من دور اإلذاعة الرئيس 

في الحفاظ على التراث البحريني األصيل.
Û  ف���ي األثن���اء، تحص���د إذاع���ة البحرين بش���كل مس���تمر ومتصاع���د الجوائز

المختلف���ة ألس���باب متع���ددة، أهمها اإلتق���ان، واإلخاص بالعم���ل، وإحال 
الكف���اءات بموضعه���ا الصحي���ح، آخرها جائ���زة برنامج )خذن���ي معك( في 
تونس، بأبريل الماضي، وهو برنامج جميل، من إعداد وتقديم آالء البناء، 

وإخراج صابر السعيد.
Û  إنن���ا لنثم���ن ونش���كر عالًي���ا كل م���ن يقف خل���ف ه���ذه النجاحات، ويش���جع

اس���تمرارها، أوله���م وزي���ر ش���ؤون اإلعام س���عادة الس���يد علي ب���ن محمد 
الرميحي، وثانيهم مدير إذاعة البحرين األخ العزيز يونس سلمان.

أبطال إذاعة 
البحرين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بدء توزيع 5000 وحدة سكنية
الحكوم��ي الملتق��ى  ف��ي  العه��د  ول��ي  س��مو  ألم��ر  تنفي��ذا  الخط��وة 

تنفي���ًذا ألم���ر ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بتوزي���ع 5 آالف وح���دة س���كنية إضافي���ة قب���ل 
نهاية العام الجاري، والتي أمر بها سموه خال 
الملتقى الحكومي 2018، أعلن وزير اإلس���كان 
باس���م الحم���ر ع���ن ش���روع ال���وزارة ف���ي توزيع 
5000 وحدة سكنية اعتبارا من يوم أمس، في 

إطار جدول زمني يستمر حتى نهاية العام.
وأع���رب الحم���ر ع���ن س���عادة جمي���ع منتس���بي 
الحال���ي  التوزي���ع  برنام���ج  بتنفي���ذ  ال���وزارة 
باعتب���اره يمث���ل المحط���ة األخي���رة ف���ي تنفيذ 
االلت���زام اإلس���كاني ال���وارد ف���ي برنام���ج عم���ل 
الحكوم���ة بش���أن توزي���ع 25 أل���ف وح���دة، وهو 
االلت���زام الذي نجحت ال���وزارة في تنفيذه بناء 
عل���ى التوجيه���ات الملكي���ة الس���امية للخدمات 
اإلس���كانية، والمتابعة والتوجيهات المس���تمرة 
م���ن جان���ب الحكومة برئاس���ة صاحب الس���مو 
الملكي رئي���س الوزراء، مؤكدا ح���رص الوزارة 
عل���ى اس���تمرار العم���ل بالوتي���رة ذاته���ا حت���ى 
انته���اء تنفي���ذ األم���ر الملكي الس���امي ببناء 40 
ألف وحدة س���كنية. وقال إن الوزارة ومنذ أمر 
صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 5000 
وح���دة س���كنية، قام���ت بتش���كيل فري���ق عم���ل 
م���ن إدارات المش���اريع والخدم���ات اإلس���كانية، 
قوائ���م  وحص���ر  التوزي���ع،  مناط���ق  لتحدي���د 
المس���تفيدين، مؤكدا أنه ق���د تم توجيه الفريق 
بض���رورة االلت���زام بتس���ريع وتي���رة العم���ل م���ع 
التدقي���ق على جميع القوائم ف���ي الوقت ذاته؛ 
لضمان وصول الخدمة اإلسكانية لمستحقيها.

وأوض���ح أن الج���دول الزمني لتنفيذ أمر س���مو 
ول���ي العهد يتضمن توزيع وحدات س���كنية في 
17 مش���روعا إسكانيا، وتش���مل مناطق اللوزي، 
مدينة حم���د، الرمل���ي، مدينة س���لمان، ومدينة 
ش���رق الحد، إضافة إلى المش���اريع المنفذة في 

الجفير والبحير ومدينة خليفة وتوبلي.

قال وزير اإلسكان إن فريق العمل  «
الذي سيقوم بمهمة التوزيع على 

المستفيدين لديه تكليفات واضحة 
بشأن ضرورة تسهيل اإلجراءات على 

المواطنين وتسريعها، تماشيا مع 
التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، 

وأن الوزارة ستسخر جل طاقاتها خالل 
فترة التوزيع لاللتزام بالبرنامج الزمني 

للتوزيع كما جرت عليه العادة في 
التوزيعات السابقة.

الحمر: الوزارة شكلت فريق عمل لتحديد مناطق التوزيع وحصر قوائم المستفيدين

المنامة - وزارة اإلسكان

منصة الستقطاب المزيد من االستثمارات
وال��ق��ه��وة ال��ش��وك��والت��ة  ب��م��ع��رض  ت��ش��ارك  أجنبية  دول���ة   11 ج��م��ال: 

أعلن���ت الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة “بداي���ات” المنظم���ة لمع���رض البحري���ن للش���وكوالتة والقهوة 
ياس���مين جمال أن المعرض يس���تقطب في نسخته الثالثة هذا العام مشاركات من 5 دول عربية 
هي البحرين والس���عودية واإلمارات واألردن وفلس���طين، وأربع أوروبية هي إيطاليا وإس���بانيا 
وأذربيجان واليونان، إضافة إلى مش���اركة من دولتين آسيويتين هما ماليزيا، وإندونيسيا التي 
تش���ارك ضم���ن جن���اح خاص من 10 ش���ركات، معربة ع���ن ارتياحه���ا إزاء هذه المش���اركة العربية 

واألجنبية الواسعة التي تمكن المعرض من استقطابها هذا العام.

وأوضح���ت جمال أن حجز المس���احات ش���ارف 
اآلن عل���ى االنته���اء ف���ي ه���ذا المع���رض المق���رر 
إقامت���ه تح���ت رعاية الرئي���س التنفي���ذي لهيئة 
البحرين للس���ياحة والمعارض الش���يخ خالد بن 
حمود آل خليفة من 6 وحتى 8 ديسمبر المقبل 
ف���ي أرض المعارض.وأك���دت أهمية المش���اركة 
الخارجية ف���ي المعرض؛ من أجل جذب المزيد 
م���ن المس���تثمرين الع���رب واألجان���ب الراغبي���ن 

ف���ي االطاع عل���ى فرص االس���تثمار في قطاع 
الس���ياحة والفن���ادق والمطاع���م ف���ي البحري���ن، 
وال���ذي جاء في مقدم���ة القطاعات االقتصادية 
األكث���ر نم���وا للع���ام 2017 وبنس���بة 9.5 % وفقا 
التنمي���ة  مجل���س  ع���ن  ص���ادر  تقري���ر  ألح���دث 

االقتصادية.
وكش���فت ع���ن أنه س���يتم ف���ي المع���رض إطاق 
منتجات ذات صلة بالش���وكوالتة والقهوة ألول 

م���رة عل���ى صعي���د البحري���ن والمنطق���ة، الفت���ة 
إل���ى أن بعض���ا م���ن ه���ذه المنتجات م���ن ابتكار 
رواد أعم���ال بحرينيي���ن يعملون وفق���ا للمعايير 

العالمي���ة. وأش���ارت إل���ى أن “مع���رض البحري���ن 
للش���وكوالتة والقه���وة” سيش���هد ف���ي نس���خته 
الثالث���ة ه���ذا الع���ام إقام���ة جملة م���ن الفعاليات 
ال���دورات  م���ن  العدي���د  بينه���ا  م���ن  المصاحب���ة 
التدريبي���ة وورش العم���ل ف���ي ج���و مهرجان���ي 
واحتفالي، وبما يدعم تحقيق المعرض ألهدافه 
ف���ي دع���م قطاع الضياف���ة في مملك���ة البحرين 
كواح���د م���ن القطاعات االقتصادي���ة المهمة في 

توفير فرص العمل ودعم االقتصاد الوطني.

وقالت إنه سيتم أيضا إقامة “ركن  «
صحي” تجري فيه استضافة 

خبراء صحيين للحديث عن أفضل 
الممارسات الصحية المتعلقة بتناول 
الشوكوالتة وشرب القهوة، والنصائح 

الطبية في هذا المجال.

ياسمين جمال

المنامة - بنا

والتج���ارة  الصناع���ة  وزي���ر  تفّق���د 
تنمي���ة  مجل���س  رئي���س  والس���ياحة، 
والمتوس���طة  الصغي���رة  المؤسس���ات 
زايد الزياني مش���روع مركز “صادرات 

عل���ى  لاط���اع  وذل���ك  البحري���ن”، 
اس���تعداًدا  تم���ت  الت���ي  التجهي���زات 
لتدش���ينه بمبنى بيت التج���ار يوم 11 

نوفمبر الجاري.

يعد مركز “صادرات البحرين” أحد أبرز مبادرات مجلس تنمية  «
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يهدف إلى خلق صناعات 

رائدة قادرة على التصدير إلى العالم الخارجي وتكون ذات مستوى 
تنافسي رفيع، مع تعظيم االستفادة من مزايا االتفاقيات الثنائية 

والدولية باإلضافة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
تحسين نوعية وكفاءة الخدمات.

تدشين “الصادرات” في بيت التجار

ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اس���تعرض رئيس مركز “دراس���ات” الش���يخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، مع رئيس المعهد الدولي للس���ام تيري رود الرس���ن، ومدير 
المكتب اإلقليمي للمعهد نجيب فريجي، البرامج والمشاريع الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة السام والتعايش، في ضوء التحديات 

التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، إضافة إلى بحث التعاون المشترك.

وأطلع الش���يخ عبدهللا بن أحمد، الرس���ن، على 
أب���رز الفعاليات واألنش���طة واإلص���دارات، التي 
ق���ام به���ا “دراس���ات”، مش���يدا في ه���ذا الصدد، 
بجه���ود المعه���د الدول���ي للس���ام، ف���ي إح���ال 
الس���ام، وف���ض النزاع���ات؛ من أجل اس���تتباب 
األم���ن واالس���تقرار.وأوضح أن المرك���ز يمتلك 
عاقات واس���عة م���ن التع���اون والتنس���يق، مع 
العديد م���ن المراكز المرموق���ة، وبيوت الخبرة 
وتطلعات���ه؛  أهداف���ه  م���ع  انس���جاًما  العالمي���ة، 
كون���ه من أهم مراكز الدراس���ات على مس���توى 
المنطق���ة، مبين���ا أن “دراس���ات” يتبن���ى اط���اق 
فك���ري  نس���ق  س���ياق  ف���ي  نوعي���ة،  مب���ادرات 
متكام���ل، وإط���ار أمن���ي إس���تراتيجي ش���امل؛ 
لمواجه���ة التحدي���ات القائم���ة، وخدم���ة جهود 

السام والتنمية.

وأش���ار إلى أن “دراس���ات” قاد مؤخ���را، مبادرة 
ناجح���ة، ضم���ت العديد م���ن مراكز الدراس���ات 
واألبح���اث، إلطاق وثيقة، بعن���وان “الفكر في 

خدمة الس���ام والتنمية”؛ بهدف نش���ر الس���ام، 
والمس���اهمة ف���ي التنمي���ة المس���تدامة، وتعزيز 

خطاب االعتدال والوسطية.

اس���تقبل وزي���ر ش���ؤون الكهرب���اء والم���اء 
عبدالحس���ين ميرزا، رئيس معهد الس���ام 
الدول���ي تي���ري رود الرس���ون يرافقه مدير 
وش���مال  األوس���ط  الش���رق  ف���ي  المعه���د 
م���ن  وع���دد  فريج���ي  نجي���ب  أفريقي���ا 
المس���ؤولين، بمناس���بة زيارته للباد. وفي 
مش���يًدا  بالضي���ف،  مي���رزا  رح���ب  اللق���اء 

بجه���ود معه���د الس���ام الدولي وأنش���طته 
الدبلوماس���ية ف���ي تعزي���ز ثقاف���ة الس���ام 
في المنطقة، كما أش���اد ب���دوره في تقديم 
األبح���اث والدراس���ات الت���ي ته���دف إل���ى 
الوزي���ر  وأطل���ع  الدول���ي،  الس���ام  تعزي���ز 
الرس���ون عل���ى خط���ط ومش���اريع قط���اع 
المتج���ددة  والطاق���ة  والم���اء  الكهرب���اء 

وم���ا حققت���ه البحري���ن م���ن إنج���ازات في 
ع���ن  الرس���ون  عب���ر  جانب���ه،  المجال.م���ن 
س���روره بما وصلت إلي���ه المملكة من تطور 
وازده���ار ف���ي كل المج���االت وباألخص في 
التزامها بالنه���ج الديمقراطي واإلصاحات 
السياس���ية والتش���ريعية التي تجسد رؤية 

صاحب الجالة الملك.

اجتماع رئيس مجلس أمناء “دراسات” مع رئيس المعهد الدولي للسالم

عب��داهلل ب��ن أحمد والرس��ن يبحث��ان التعاون المش��ترك

المتجددة الطاقة  ومشاريع  خطط  على  يطلع  الرس��ون 

تعزيز ثقافة السالم في المنطقة

ميرزا يستقبل رئيس معهد “السالم”
لقطة تذكارية من لقاء وزير شؤون الكهرباء والماء مع تيري الرسون 

اس���تقبل الرئي���س التنفي���ذي لهيئة تنظيم س���وق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألش���خاص أس���امة العبس���ي 
أمس األول وفًدا رسمًيا رفيع المستوى من جمهورية الفلبين برئاسة وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال 

المهاجرين سارة لو أريوال.

وبح���ث العبس���ي والوف���د الفلبيني تس���وية 
أوض���اع العمال���ة الفلبيني���ة غي���ر النظامية، 
حي���ث تعه���دت الفلبي���ن بمس���اعدة العمال���ة 
والحص���ول  أوضاعه���ا  بتصحي���ح  الراغب���ة 
على تصريح العمل المرن من خال تقديم 
دع���م مالي مباش���ر لكل عامل؛ لدفع رس���وم 

اإلصدار.
إل���ى ذل���ك، زار الوف���د الفلبين���ي أم���س فرع 
الهيئة بمنطقة سترة الصناعية - المخصص 
حي���ث  المرن���ة،  العم���ل  تصاري���ح  إلص���دار 
أش���ادت رئيس���ة الوفد بالجهود التي تبذلها 
هيئ���ة تنظي���م س���وق العم���ل، مثني���ة عل���ى 
األنظم���ة والقواني���ن التي تعتمده���ا، والتي 

تضم���ن حق���وق كٍل م���ن العم���ال وأصحاب 
األعمال، كما أبدى الوفد إعجابه باإلنجازات 
الت���ي حققته���ا الهيئ���ة ف���ي تنظي���م العمالة 
الوافدة وضم���ان حقوقهم. وأك���دت أريوال 
أن تصحيح أوضاع العمالة واالنضمام إلى 
تصري���ح العم���ل الم���رن، يمثل ح���ًا مبتكًرا 
يحف���ظ حق���وق العمال���ة ويصونه���ا، معرب���ة 
ع���ن أملها في أن تطب���ق دول المنطقة هذا 
المش���روع الفريد من نوع���ه، والذي يحفظ 
حقوق جميع األطراف. ونقلت عن الرئيس 
الفلبين���ي رودريغو دوتيرتي اهتمامه البالغ 
بتصحيح أوضاع الجالية الفلبينة، مش���يرة 
إل���ى أن عرض حكومة بادها بدعم العمالة 

الفلبيني���ة المخالف���ة مادي���ا مس���تمر حت���ى 
اس���تكمال تصحي���ح أوض���اع كاف���ة العمالة 

المخالفة بالمملكة.
يذكر أن السفارة الفلبينية دعت  «

جاليتها الشهر الماضي إلى اجتماع 
في أحد الفنادق لمناقشة عروض 

السفارة لمساعدة وحل جميع 
العقبات أو الصعوبات التي تواجه 

العمالة في البحرين. وعرضت السفارة 
في االجتماع من خالل خطاب وجه 
للعمالة الفلبينية، تمويل الجالية 

الفلبينية الراغبة بتصحيح أوضاعها 
لسداد رسوم هيئة سوق العمل.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

الفلبين تدعم عمالتها المخالفة لتصحيح أوضاعهم

الوفد الفلبيني أبدى إعجابه بإنجازات هيئة تنظيم سوق العمل في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوقهم

الرفاع - بلدية الجنوبية

المنامة – أمانة العاصمة

نظمت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون 
م���ع هيئة تنظيم س���وق العم���ل ومديرية 
حمل���ة  الجنوبي���ة،  المحافظ���ة  ش���رطة 
واس���عة لضبط مخالفات الباعة الجائلين 

األجان���ب ف���ي منطق���ة رأس زويد، حيث 
ش���ارك في الحملة عدد كبير من مفتشي 
قس���م الرقاب���ة والتفتي���ش ف���ي البلدي���ة 
وهيئة تنظيم سوق العمل ورجال األمن.

وعن ذلك، قالت رئيسة قسم الرقابة والتفتيش مريم الصديقي: “أزالت البلدية 160  «
فرشة للباعة الجائلين على امتداد كيلومتر واحد تقريًبا، تحتوي على بضائع فاسدة 

من الفواكه والخضروات، نقلت باستخدام 15 شاحنة صغيرة )سكسويل(، فيما تولت 
شاحنتان مهمة تنظيف الشارع من المخلفات واألنقاض، بمشاركة 40 من عمال شركة 

النظافة”.

إزالة 160 فرشة بـ “رأس زويد”

العاصم���ة  أمان���ة  ع���ام  مدي���ر  اس���تقبلت 
المهندس���ة ش���وقية حمي���دان 145 مراجعا 
ضمن مجلسها األسبوعي في فترة األشهر 
وس���بتمبر  أغس���طس  الماضي���ة،  الثاث���ة 
المس���تقبلة  الح���االت  وتنوع���ت  وأكتوب���ر. 
بين أقس���ام األمان���ة، بمعدل 30 % لطلبات 
قسم تراخيص البناء، تلتها 23 % لطلبات 
قس���م الرقاب���ة والتفتي���ش، وبمعدل 22 % 
لقس���م األس���واق واألماك، وبمعدل 19 % 
لقسم تراخيص الخدمات، ونسبة 3 % من 
الشكاوى كانت للبت في القضايا المختصة 
بقسم الش���ؤون القانونية، تلتها نسبة 2 % 
لقس���م المتنزهات والحدائق، وأخيرا قسم 

خدمات النظافة بمعدل 1 %.

وبينت أن جميع الماحظات  «
واالقتراحات المرصودة هي محط 

اهتمام وعناية األمانة؛ لتحقيق 
رضا العماء وتعزيز الثقة بين 

الطرفين.

حميدان تستقبل 
145 مراجعا في 

المجلس األسبوعي

قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الش���مالية البلدي علي الش���ويخ إن المجلس تمكن بعد سلسلة من االجتماعات خال الدورين 
الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع مع الجهات ذات العاقة من إعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق.

وأش���ار إل���ى أن الجه���ات المعني���ة الت���ي تم 
التنس���يق معها لدراس���ة ملف برك السباحة 
بلغ���ت 9 جه���ات وه���ي: المؤسس���ة الملكية 
لإلنق���اذ والس���امة المائي���ة، وإدارة الدفاع 
المدني، ووزارة الصحة، والجهاز التنفيذي 
لبلدية المنطقة الشمالية، ومديرية شرطة 
الصناع���ة  ووزارة  الش���مالية،  المحافظ���ة 
الكهرب���اء  وهيئ���ة  والس���ياحة،  والتج���ارة 
وإدارة  الزراع���ة،  ش���ؤون  وإدارة  والم���اء، 
أن  الصحي.وأوض���ح  الص���رف  ش���ؤون 
دور اللجن���ة يتمث���ل ف���ي عم���ل الحم���ات 
التفتيش���ية عل���ى ب���رك الس���باحة، وضب���ط 
جمي���ع البرك المخالف���ة والمرخصة والتأكد 
من اس���تيفائها لش���روط الصحة والسامة؛ 
وذلك للحفاظ على سامة أرواح مرتاديها.

وذك���ر أن المجلس البل���دي بعد أن تنبه إلى 

توق���ف عم���ل اللجنة من���ذ 3 س���نوات تبنى 
متابع���ة وإع���ادة إحياء ه���ذه اللجن���ة، بعد 
التش���اور م���ع إدارة الدف���اع المدن���ي الت���ي 
تمث���ل الجه���ة المس���ؤولة والمش���رفة عل���ى 
إدارة اللجن���ة، والت���ي رحب���ت بفك���رة نق���ل 

الملف تحت إدارة المجلس البلدي.
وأردف أن إش���هار اللجن���ة ت���م م���ن خ���ال 
ف���ي  عق���د  ال���ذي  التنس���يقي  االجتم���اع 
الخمي���س الماض���ي بمق���ر المجل���س البلدي 

وبحضور 6 جهات ذات عاقة بالملف.

جانب من اجتماع اللجنة

تختص بالرقابة على البرك واس��تيفائها لشروط السالمة

إحياء لجنة الوقاية من حوادث الغرق

تأسيس متاحف تعكس غنى تاريخ البحرين
بحريني آث����ار  ل��م��ع��رض  ب��أب��وظ��ب��ي”  “ال���ل���وف���ر  اس��ت��ق��ب��ال  ب��ح��ث 

اس���تقبلت رئيس���ة هيئة البحرين للّثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في 
مكتبها مساء أمس مديرة قسم اآلثار الشرق أوسطية بمتحف اللوفر الفرنسي مارييل 

بيك، حيث تباحث الطرفان سبل التعاون المشترك.

وأك���دت دور المتاح���ف المه���م في حفظ 
اإلنس���اني  الحض���اري  اإلرث  وتوثي���ق 
للش���عوب، موضح���ة أن هيئ���ة البحري���ن 
للثقاف���ة واآلث���ار تس���عى لتطوي���ر بنيتها 
متاح���ف  وتأس���يس  الثقافي���ة  التحتي���ة 

تعكس للزوار غنى تاريخ المملكة. 
وأضاف���ت أن متح���ف البحري���ن الوطني 
المقب���ل  ال���ذي يحتف���ي خ���ال ديس���مبر 
بم���رور 30 عام���ا على تأسيس���ه، يواصل 
عمله في اس���تضافة الع���روض المتحفية 
العالمي���ة، مش���يرة إل���ى أن التع���اون م���ع 
متح���ف اللوف���ر سيس���اهم ف���ي الترويج 
لمقتني���ات المتحف الوطن���ي التي تروي 
حكاية حضارات تعود إلى آالف السنين.

وتط���رق االجتم���اع ما بين الش���يخة مي 
بنت محمد آل خليف���ة وماربيل إلى آلية 
متح���ف  والش���راكة الس���تقبال  التع���اون 
اللوف���ر ف���ي مدينة أب���و ظب���ي باإلمارات 
م���ن  آث���ار  لمع���رض  المتح���دة  العربي���ة 

مقتنيات متحف البحرين الوطني.
بدورها، قالت مديرة قس���م اآلثار الشرق 
أوس���طية بمتح���ف اللوف���ر الفرنس���ي إن 
مملك���ة البحري���ن تع���د الي���وم واحدة من 
مراك���ز اإلنتاج الحض���اري ف���ي المنطقة، 
مش���يدة بجهود هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
واآلث���ار لصون ورعاية التراث اإلنس���اني 

في البحرين والمنطقة العربية. 
كم���ا وأعرب���ت ع���ن أمله���ا ف���ي أن يثم���ر 

التع���اون م���ا بي���ن متحف اللوف���ر في أبو 
ظب���ي ومتح���ف البحري���ن الوطن���ي ع���ن 
نش���اط ثقاف���ي يعك���س تاري���خ المنطق���ة 

الغن���ي ويلق���ي الض���وء عل���ى المنج���زات 
الحضاري���ة البحرينية التي تس���تحق أن 

يتعرف عليها العالم.

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة مديرة قسم اآلثار الشرق أوسطية بمتحف اللوفر - باريس

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - بنا

ش���اركت إدارة ش���ؤون القرآن الكريم 
ب���وزارة العدل والش���ؤون اإلس���امية 
واألوق���اف ضم���ن البرنامج المش���ترك 
للش���ؤون  األعل���ى  المجل���س  بي���ن 
اإلس���امية، ووزارة العدل والش���ؤون 
اإلسامية واألوقاف، ووزارة التربية 
رف���ع  برنام���ج  بعن���وان:  والتعلي���م 
الكف���اءة العلمي���ة لمعلم���ي ومعلم���ات 

وزارة التربي���ة والتعلي���م في تدريس 
الق���رآن الكريم “ت���اوة”، وال���ذي ُأقيم 
تح���ت رعاية وزي���ر التربي���ة والتعليم 
ماج���د النعيم���ي، وبتنظيم م���ن إدارة 
التدريب والتطوي���ر المهني للمعلمين 
المس���تجدين للعام الدراس���ي 2018 /  
2019، وبمشاركة أكثر من 200 معلم 

ومعلمة من مختلف المدارس.

يهدف البرنامج إلى تدريب معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم،  «
وتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة لتدريس مادة القرآن الكريم 

تجويدا وتالوًة من خالل االنتظام للدراسة في المراكز القرآنية المخصصة 
للتدريب، وللدارس االختيار بين نظامين إما التقليدي أو نظام التعليم 

عن ُبعد.

“تالوة” لرفع كفاءة المعلمين

06local@albiladpress.com
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جانب من حملة إزالة المخالفات في منطقة رأس زويد
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أكد كل من رئيس جمعية المحامين البحرينية حس���ن بديوي والمحامي والنائب الس���ابق فريد غازي ل� “البالد” أن المحكمة اإلدارية هي المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى المترش���حين المش���طوبين من السباق 
االنتخابي؛ لتعديل وضعياتهم سواء من حيث تبديل العناوين أو النتمائهم لجمعيات سياسية منحلة، والتمكن من الترشح للفصول التشريعية القادمة.

وبينا أن قرار شطب المترشحين من خوض االنتخابات 
المقبل���ة نهائ���ي، وم���ا لم تق���ر المحكم���ة اإلدارية 
بصحة دعاوى المترشحين في حال تقديمهم 
ما يثب���ت ع���دم انتمائهم أو اس���تقالتهم من 
الجمعي���ات المنحل���ة، س���يالحقهم ق���رار 

الشطب لهم لألبد.
غ���ازي:  فري���د  المحام���ي  وأوض���ح 
م���ن  العدي���د  ش���طب  عملي���ة  إن 
عل���ى  بن���اء  ج���اء  المترش���حين 
للقان���ون  القانون���ي  التفس���ير 
األخير الذي حظ���ر على أعضاء 
الترش���ح،  المنحل���ة  الجمعي���ات 
حيث أج���ري هذا الحكم على 
جمي���ع من له عضوية س���ابقة 

في جمعية سياسية منحلة.
وقال: مما فاقم من هذه المشكلة هو قيام بعض األشخاص بتسجيل 
أقاربه���م ف���ي عضوية الجمعيات المنحل���ة دون علمهم بعضويتهم في 
تل���ك الجمعي���ات. وذه���ب إلى أن حل ه���ذه القضية غير ممكن بش���كل 

قانوني، وإنما تتطلب قرارا سياسيا.
وأش���ار رئي���س جمعي���ة المحامي���ن البحريني���ة حس���ن بدي���وي إلى أن 
الخطوة التي ينبغي للمترش���حين المشطوبين أن يخطوها في سبيل 

رف���ع حظ���ر الترش���ح عنهم، ه���و رفع دع���وى عن���د المحكم���ة اإلدارية 
وإثبات انس���حابهم من تل���ك الجمعيات المنحل���ة أو عدم امتالكهم 

عضوية فيها أصال.
ونص القانون ٢٥ لس���نة ٢٠١٨ بشأن مباشرة الحقوق السياسية، 

عل���ى أن���ه يمن���ع م���ن الترش���يح لمجلس الن���وب “كل 
محكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر 

بش���أنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه 
اعتباره”.

للمجل���س  الترش���ح  م���ن  المن���ع  وش���مل 
النيابي “قي���ادات وأعض���اء الجمعيات 

السياس���ية الفعليي���ن المنحل���ة بحكم 
نهائ���ي الرتكابه���ا مخالف���ة جس���يمة 
أي  أو  المملك���ة  دس���تور  ألح���كام 

قانون من قوانينها”.

حسن بديوي

فريد غازي

البحري���ن  اذاع���ة  مدي���ر  ص���رح 
يون���س س���لمان أن اإلذاع���ة وضم���ن 
اس���تعداداتها لالنتخابات التشريعية 
بدأت في تنفيذ خطة عمل متكاملة 
تغط���ي جمي���ع الفعالي���ات المرتبط���ة 

بهذا الحدث الوطني الكبير.
وق���ال إن التغطي���ة اإلذاعي���ة ألي���ام 
االنتخابات س���تكون عل���ى الموجات 
اإلذاعية الناطقة بالعربية واألجنبية.

وأشار إلى أن اإلذاعة قامت  «
ببث عمل غنائي خاص عن 

االنتخابات بعنوان )نلبي 
الواجب( من إنتاج وزارة شؤون 
اإلعالم أعد خصيًصا بمناسبة 
االنتخابات، إضافة إلى برنامج 

نلبي الواجب اإلذاعي.

ا نلبي الواجب... إذاعيًّ

قال مترشح عاشرة الجنوبية المحامي خالد الدوسري ل� “البالد” إن المشروع اإلصالحي لجاللة الملك جمع كافة األطراف بأقطابها الرئيسية تحت قبة البرلمان لالتفاق 
على طريقة تطبيق العدالة في كافة نواحي الحياة، وال يتحقق هذا الحل إال بتكافؤ األطراف المجتمعة في العلم والخبرة والقوة في التأثير.

وأضاف: عند وصول أط����راف قوية للمجلس الوطني قد 
تتغي����ر موازين القوى وتقل حاالت االس����تئثار بالرأي، هي 
فرضي����ة ال بد من تجربتها لنرى أثرها، وقد نحتاج إلعادة 

صياغة قوانين وإجراءات لدعم هذه الفرضية. 
وتابع: نحن ال نؤمن بوجود حل سحري لمشاكل البحرين 
وال نؤم����ن بأن����ه فقط بس����بب وص����ول طرف م����ا للمجلس 

الوطني ستتغير األمور فوًرا ولألفضل.
وبين أن “السلس���لة تقاس قوتها من ق���وة الحلقة األضعف، 
ق���د نصل���ح ه���ذه الحلق���ة األضع���ف بإيص���ال أط���راف قوية 
للمجل���س الوطني ليتبين لنا مس���تقبالً ب���أن الخلل ظهر في 
حلق���ة أخرى. هي عملية فحص وتطوير مس���تمرة البد من 
الخ���وض فيه���ا”. وأردف: “لتتحق���ق العدال���ة ف���ي المجتم���ع 
يج���ب أن يتحقق الت���وازن بين الحق���وق والواجبات وذلك 
ال يحص���ل إال عندما يتحقق التوازن في المجلس الوطني، 
ومن ثم إيجاد الحلقات األضعف األخرى وتطويرها إلى أن 

خالد الدوسرينصل لطريقة تطبيق للعدالة تحقق التوازن المرجو منها”.

الدوسري لـ“^”: لوصول األقوياء للبرلمان

زينـل: أعـرف 3217 ناخًبا منحـونـي ثقتهـم
اف����ت����ت����ح����ت م����ق����ره����ا وق������ال������ت ك����ل����ن����ا ن�����ري�����د األم����������ن واألم����������ان

أمام حش���د كبير م���ن أهالي الدائرة الخامس���ة بالمحافظ���ة الجنوبية وضيوف 
حف���ل افتتاح مقره���ا االنتخابي الذي خصصته للرجال تبعه لقاء آخر للنس���اء، 
اس���تعرضت المترش���حة النيابي���ة فوزية زين���ل برنامجها االنتخاب���ي بكل بنوده 
وتمن���ت عل���ى الحضور أن يطلع���وا عليه ويتقدم���ون بمالحظاته���م وأولوياتهم 

ومقترحاتهم بشأنه.

وخاطب���ت زين���ل الحضور مس���تذكرة 
 2006 الع���ام  تجربته���ا ف���ي الترش���ح 
المحافظ���ة  ف���ي  الثامن���ة  بالدائ���رة 
الوس���طي، تلته���ا تجربة الع���ام 2014 
المحافظ���ة  ف���ي  الخامس���ة  بالدائ���رة 
الجنوبية، وها هي تخوض تجربة هذا 
الع���ام قائلًة :”ل���م أكن أع���رف غالبكم، 
لكنن���ي أصبح���ت أع���رف 3217 ناخًبا 
منحون���ي ثقتهم في انتخابات 2014، 
وهذا الرقم يجعلني أتشرف بااللتقاء 

بك���م ف���ي “عق���ر داري” ومكانكم “على 
راس���ي”، فكلن���ا نري���د األم���ن واألم���ان 
والحي���اة الكريم���ة ومطالبن���ا تتحق���ق 
إذا اخترن���ا من لديه الق���درة والمحبة 
أجم���ل،  فالق���ادم  بص���دق  يخ���دم  ألن 
وش���رحت اختياره���ا لش���عار :”كرام���ة 
المواط���ن ح���ق.. والنه���وض بالوط���ن 
واجب” بشكل مقصود؛ ألننا في فترة 
دقيق���ة م���ن عم���ر الوطن تحت���اج من 
الجمي���ع أن يلب���ي الن���داء، وأال تت���رك 

كان���ت  داخلي���ة  ق���وى  ألي���ة  الس���احة 
أم خارجي���ة؛ لك���ي تحق���ق م���ا ترصده 
للوط���ن م���ن أه���داف ال يمك���ن إال أن 
توص���ف بال���� “خبيث���ة”، فالبحرين هي 

أمن���ا جميًعا ولها علين���ا جميًعا حقوق 
وواجب���ات، ولن���ا ف���ي الوط���ن حق���وق 
يش���عر  كريم���ة  معيش���ية  حي���اة  ف���ي 
فيه���ا الجمي���ع بمعن���ى وقيم���ة ال���والء 

واالنتم���اء والمواطن���ة، وتحدثت عن 
طموحه���ا في أن تس���اهم ف���ي خدمة 
البلد والمس���يرة الديمقراطي���ة؛ كونها 
البع���ض طويل���ة،  يراه���ا  ق���د  تجرب���ة 

ولكنن���ي أراه���ا مازال���ت ولي���دة، إال أن 
نضج المواط���ن البحريني جعلها تقفز 
ناضج���ة  وأصبح���ت  كبي���رة  قف���زات 

بمساهمتكم اإليجابية.

فوزية زينل

شارك عدد من الحضور بطرح استفساراتهم ومداخالتهم، ومنها ما  «
طرحه أحد الحضور باإلشارة إلى الحاجة إلى اجتماع دوري بين النائب 
وأهالي دائرته، فهناك نواب ال يحضرون الجلسات، متسائاًل في هذه 

الحالة :”كيف تشرع وكيف تفعل القوانين وأنت ال تحضر الجلسات وال 
تلتقي بأهالي دائرتك؟”.

متمنًيا أن يتم عقد لقاء أسبوعي أو مرة على األقل في الشهر بين  «
النائب واألهالي إلطالعهم أواًل بأول على ما يدور في الجلسات، وهنا، 
اتفقت معه زينل بالقول أن الحل هو وجود مكتب للنائب يلتقي فيه 
بأهل دائرته ويتابع احتياجاتهم وأمورهم، واعدًة بأن يكون لها مجلًسا 

تلتقي فيه باألهالي وتتحاور معهم في كل األمور.

مداخالت

أشخاص سجلوا أقاربهم 
بجمعيات منحلة دون علمهم

المشروع اإلصالحي 
لجاللة الملك جمع 

األطراف كافة 

 السلسلة تقاس 
قوتها من قوة الحلقة 

األضعف

البحــرينيـــون طالبــوا ببرلمــان قبــل 95 سنــة
ب��م��دي��ن��ة حمد ال�������ذوادي  ي��ف��ت��ت��ح م��ق��ر  ال��م��ح��م��ود 

برعاية كريمة من رئيس تجمع الوحدة الوطنية الش���يخ عبداللطيف آل محمود دش���ن مرش���ح التجمع للمجلس النيابي عن الدائرة الثامنة بالمحافظة الش���مالية عبدهللا 
الذوادي مقره االنتخابي بمدينة حمد.

عبداللطي���ف  الش���يخ  عب���ر  كلمت���ه  وف���ي 
بوج���ود جمي���ع  س���عادته  ع���ن  آل محم���ود 
المترش���حين في الدائرة وما حولها حضورا 
في حفل افتتاح مقر المرش���ح الذوادي مما 
ي���دل على ال���روح البحريني���ة األصيلة التي 
فيه���ا الكثير من الم���ودة والمحب���ة للجميع. 
وقال هذه الروح المتسامحة الراقية يجب 
علين���ا أن نحاف���ظ عليه���ا وال نأس���ى إن ل���م 
ننج���ح وال نتكب���ر إذا نجحن���ا، فنح���ن أم���ام 

مهمة تكليفية، وليست تشريفية.
ولفت إلى أن ش���عب البحرين قبل 95 س���نة 

طالب بأن يكون هناك مجلس أمناء للشعب 
وطالب���وا بمجلس تأسيس���ي يض���ع القواعد 
في الوق���ت الذي كانت فيه بريطانيا تحكم 
بم���ا تري���د، ث���م بعد االس���تقالل وعل���ى عهد 
المغف���ور له الش���يخ عيس���ى ب���دأ تنفيذ هذا 
المطل���ب الش���عبي وت���م انتخ���اب المجل���س 
الوطن���ي، لكن لألس���ف الش���ديد لم ي���دم إال 
18 ش���هرًا فق���ط وتولت الس���لطة التنفيذية 
الحك���م إلى أن ج���اء جاللة المل���ك وجاءت 
ه���ذه التجرب���ة الت���ي نحم���د هللا أن���ه مضى 

المترشح الذوادي يلقي كلمته بمقره االنتخابيعليها 16 سنة ومازالت التجربة مستمرة.

بدوره، رحب الذوادي بالحضور، معلنا تدشين مقره االنتخابي، وقال نبارك  «
للبحرين هذا العرس الديمقراطي الذي أرسى دعائمه جاللة الملك، وقد 
بات دورنا جميعا اآلن في اختيار من يمثلنا في المجلس يجب أن نعي 
أهمية هذا النداء وأهمية هذا الواجب. وأضاف: برنامجنا االنتخابي من 

3 محاور سياسي واقتصادي واجتماعي خدمي، وشعارنا حفظ الحقوق 
وصون المكتسبات حتى نلبي تطلعات المواطن. 

وأشار الذوادي إلى أن تطوير أدوات المجلس الرقابية وإنشاء إدارة داخل  «
األمانة العامة لرصد ودراسة وتحليل أداء النواب من أولويات برنامجه في 

محوره السياسي.

حفظ الحقوق وصون المكتسبات

المحكمة اإلدارية عتبة إلغاء العضوية من الجمعية المنحلة
ال��ش��ط��ب ل��أب��د ال��م��ت��رش��ح  ت��ن��ظ��ر ف���ي ص��ح��ة االن���ت���م���اء ل��ل��ج��م��ع��ي��ة أو س��ي��اح��ق 

سيد علي المحافظة

سعيد محمد

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



أقيم تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفل االفتتاح الرسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش السلمي بجامعة سابينزا اإليطالية، حيث أناب جاللته، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي لحضور 

حفل التدشين.

وأك���د مس���ؤولو الجامعة في حفل التدش���ين 
ال���ذي أقيم أمس في روم���ا أهمية المخرجات 
الت���ي يحققه���ا الكرس���ي األكاديم���ي في نش���ر 
التعاي���ش  مب���دأ  وتعزي���ز  التس���امح  ثقاف���ة 
والتح���اور. وش���ددوا عل���ى أهمي���ة الكرس���ي 
األكاديم���ي في إيجاد أرضية مش���تركة لنش���ر 
الوعي ومحاربة التط���رف، مؤكدين أن فكرة 
الكرس���ي األكاديم���ي تعكس ال���روئ الحكيمة 
لعاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة في نشر ثقافة الحوار وقيم 

التعايش.
وقال رئيس جامعة يوغينيو قوديو: “نحتفل 
اليوم بجهد اس���تمر 3 سنوات لتحقيق تعاون 
ق���وي بين الجامعة ومملكة البحرين، وما كان 
له���ذا التعاون أن يتم عل���ى الصورة التي نرها 
اليوم لوال توجيه���ات جاللة الملك”. وأضاف: 
“إن التعايش السلمي والحوار ركيزة أساسية 
العن���ف  أن���واع  كل  لمحارب���ة  للمجتمع���ات 

والتمييز والكراهية”.
وبي���ن: “نش���كر البحري���ن عل���ى دع���م الجامعة 
وه���و ما مك���ن الجامع���ة من تحقي���ق أهدافها 
األنش���طة  حج���م  وزي���ادة  الثقاف���ة  وتعزي���ز 
الثقافي���ة والبعث���ات الدراس���ية والعم���ل على 

مشاريع جديدة لتحقيق نتائج إيجابية”.
وبي���ن “إن النتائ���ج الت���ي تحقق���ت تؤكد عمق 
العالقات مع البحرين؛ كون البحرين من أكبر 
الداعمي���ن للجامعة وال يس���عني إال أن أتوجه 
بالش���كر لصاح���ب الجالل���ة الملك عل���ى كل ما 

قدمه جاللته للجامعة”.
واختت���م بالق���ول “إنن���ا ف���ي جامع���ة س���ابيانز 
س���نعمل بأفض���ل ما لدينا لدعم كرس���ي الملك 
حم���د للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي 
ه���ذا  أله���داف  الحقيق���ي  بالمعن���ى  إليمانن���ا 
الكرسي األكاديمي والمخرجات العلمية التي 

ستقدم من هذا الكرسي”.
للح���وار  المل���ك حم���د  أس���تاذ كرس���ي  وق���ال 

بي���ن األدي���ان والتعايش الس���لمي أليس���اندرو 
البحري���ن  مملك���ة  اختي���ار  “إن  س���اجيورو: 
جامع���ة س���ابيانزا الحتض���ان كرس���ي المل���ك 
حم���د للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي 
حمل الجامعة مس���وؤلية كبيرة لنش���ر رس���الة 
السالم التي ينبغي أن تكون أساس العالقات 
الدولي���ة”. وأض���اف “إن الح���وار بي���ن األديان 
والتعايش أصبح أمرا أساسيا لضمان الحرية 
االقتصادي���ة والسياس���ية واالجتماعية وغدا 
عنص���را مهما؛ للحد م���ن الح���روب والكراهية 
التعددي���ة  نش���ر  خ���الل  م���ن  والصراع���ات 

الثقافية”.
وتط���رق س���اجيورو ف���ي كلمت���ه إل���ى تعريف 
الس���الم ومفهوم التعايش بي���ن األديان، الفتا 
إلى أهمي���ة الدين كهوية. وق���ال: “البد ألتباع 
الديان���ات م���ن التح���اور والت���دارس لديان���ات 
البع���ض”.  بعضه���م  لفه���م  البع���ض  بعضه���م 
وأوض���ح: “بي���ن جالل���ة المل���ك م���ع اإلع���الن 

ع���ن الكرس���ي األكاديم���ي أن دراس���ة مختلف 
الديان���ات لها أهمية كبيرة بي���ن مختلف دول 

العالم وتمثل أهمية كبيرة للتعليم”.
يش���ار إلى أن كرس���ي الملك حم���د للحوار بين 
األديان والتعايش السلمي يضم 3 مستويات 
درج���ة البكالوري���وس ف���ي التاري���خ، العل���وم 
االجتماعي���ة، واألدي���ان ودرج���ة الماجس���تير 
في دراس���ات األديان، ودرج���ة الدكتوراة في 
األديان والتأمالت الثقافية، ومن المتوقع أن 
ينضم للكرس���ي األكاديمي 250 طالبا وطالبة 

للدراسة العام المقبل.
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بجامعة 
س���ابيانز يوجني���و جايدوا: “إن كرس���ي الملك 
حم���د للحوار بين األديان والتعايش الس���لمي 
ل���ه دور كبي���ر في تعزيز الح���وار بين أصحاب 
األدي���ان وتحقيق مفهوم التعايش الس���لمي”. 
وأض���اف “إن فك���رة ه���ذا الكرس���ي األكاديمي 
تعك���س ال���روئ الحكيم���ة لمل���ك البحرين في 

نشر ثقافة الحوار وقيم التعايش”.
وبي���ن: “أن المفاهيم التي قام عليها مش���روع 
الكرس���ي األكاديم���ي له���ا بعد كبير وتؤس���س 
الديان���ات،  أتب���اع  بي���ن  متب���ادل  الحت���رام 
وكلن���ا نس���تطيع العم���ل على تخط���ي العقبات 

والصع���اب لتحقي���ق ه���ذه األه���داف النبيلة”. 
أتب���اع  بي���ن  التعاي���ش  إل���ى تاري���خ  متطرق���ا 

الديانات المختلفة على مر السنين.
وق���ال: “إن الكرس���ي األكاديمي حق���ق تعاونا 
ثقافيا وأكاديميا بين جامعة سابيانز وجامعة 
البحري���ن، فقد وقعنا مذاك���رات تفاهم لتبادل 

المشاريع” 
يشار إلى أن جامعة سابينزا تضم أكبر جالية 
من الطلبة واألس���اتذة الجامعيين في أوروبا، 
إذ يوج���د بالجامع���ة 120,000 طالب وطالبة، 
و3,500 أكاديم���ي و11 كلية و63 قس���ما و81 
برنامج���ا. وب���دوره، رف���ع النعيم���ي ف���ي بي���ان 
عق���ب الحف���ل، إل���ى صاح���ب الجالل���ة الملك، 
أخلص التهاني والتبريكات بمناس���بة تدشين 
الكرس���ي ف���ي الجامع���ة اإليطالي���ة العريق���ة، 
مش���يدا ب���كل الفخ���ر واالعت���زاز بالتوجيه���ات 
الملكي���ة الكريمة، والتي تؤك���د على التعايش 

األدي���ان  بي���ن  والح���وار  الدين���ي  والتس���امح 
ليكون أس���اس العالقات بين الشعوب، مشيرا 
إلى أن تدشين الكرسي وضع البحرين بشكل 
متمي���ز أكاديميا على الصعي���د العالمي، حيث 
س���يوفر للطلب���ة بمختل���ف مراحل الدراس���ات 
الجامعي���ة اإلمكانات الكبي���رة للبحث العلمي 
والدراسة في مجال التسامح وعلوم األديان 
وغي���ر ذلك من جوانب المعرف���ة االجتماعية، 
مما سينعكس إيجابا على تعزيز قيم الترابط 
والتس���امح  اإلنس���اني  والتراح���م  والح���وار 
والتعاي���ش الس���لمي، وه���ي أم���ور مهم���ة ف���ي 
الحاضر والمس���تقبل، والفض���اء االكاديمي له 
دور كبي���ر في نش���ر هذه القي���م وتعزيزها في 
نف���وس األجيال، إضافة إلى أن هذا الكرس���ي 
س���يتيح الفرصة لتدري���ب الباحثين الش���باب 
عل���ى هذه القي���م اإلنس���انية الس���امية، والتي 

تعد البحرين نموذجا حيا لها”.

وحضر االحتفال وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد  «
العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والنائب الثاني 
لرئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، رئيسة 

جمعية “هذه هي البحرين” بيتسي ماثيوسن، ورئيس جامعة البحرين رياض 
حمزة. وفي نهاية الحفل تبادل المسؤولون المشاركون في حفل التدشين مع 

إدارة الجامعة الهدايا التذكارية.

وزير التربية والتعليم يحضر حفل التدشين بجامعة سابينزا اإليطالية

المنامة - بنا

تدشين كرسي الملك لحوار األديان بجامعة سابينزا
النعيم��ي: يتي��ح الفرص��ة لتدري��ب الباحثين الش��باب عل��ى القيم اإلنس��انية الس��امية

اختيار 40 فكرة في ورشة “بيبا”
ال��ك��وه��ج��ي: ن��ه��دف اس��ت��ث��م��ار ط��اق��ة ال��ت��ف��ك��ي��ر وت��ط��وي��ر “ال��ع��ام”

أقيمت صباح أمس األول بمعهد اإلدارة العامة بضاحية السيف ورشة العمل الخاصة 
بتحضي���ر المتأهلين ف���ي المرحلة األخيرة من برنامج “فكرة” التي أقامها مكتب س���مو 
النائ���ب األول بالتنس���يق م���ع معهد اإلدارة العامة وش���ارك في هذه الورش���ة 40 متأهال 
م���ن الذي���ن وصل���وا إلى القائم���ة األخيرة من ضمن 560 مش���اركة في مس���ابقة االبتكار 

الحكومي )ِفكَرة(.

وفي حديثه لوكالة أنباء البحرين )بنا( قال 
المدي���ر التنفي���ذي إلدارة التعل���م والتطوير 
بالمعهد إسحاق الكوهجي “ال شك أن فكرة 
مس���ابقة االبت���كار الحكوم���ي الت���ي أطلقها 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة  
فكرة جميلة، وتهدف إلى اس���تثمار الطاقة 
التفكيري���ة في القطاع العام لتطوير العمل 
الحكوم���ي، وبتوجيه���ات م���ن س���مو ول���ي 
العهد بإط���الق هذه الفكرة لالس���تفادة من 
ل���دى  والمقترح���ات  التفكيري���ة  الطاق���ات 

عدده���م  البال���غ  البحرينيي���ن  الموظفي���ن 
50 ألف���ا، ت���م إطالق ه���ذه المس���ابقة، وهي 

الخطوة األولى من برنامج طويل.
وأضاف: شهدنا البرنامج التدريبي )ورشة 
العم���ل( لألفكار المنتقاة م���ن مجموع 560 
فك���رة قدم���ت ف���ي الفت���رة الس���ابقة، وت���م 
اختي���ار 40 فك���رة يمثله���ا في الورش���ة 55 
متدرب���ا، اختي���رت وف���ق المعايي���ر المع���دة 
م���ن قبل مكتب س���مو النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء، إن الذين ش���اركوا أمس 
في ورش���ة العم���ل في المعهد ت���م تدريبهم 
عل���ى الكيفية التي يتم م���ن خاللها تقديم 

أفكارهم والتسويق لها أمام لجان التقييم، 
هن���اك مرحل���ة أخ���رى س���تتم فيه���ا تصفية 
األفكار م���ن 40 فكرة إلى 10 أفكار ثم إلى 
3 وأخي���را إل���ى فكرة واحدة وه���ي الفائزة 

بالجائزة.
وق���ال “نح���ن نفتخ���ر وتعت���ز بالثق���ة الت���ي 
أعطان���ا له���ا مكتب النائ���ب الثان���ي لرئيس 

مجل���س الوزراء، كون )بيبا( بيت خبرة في 
البحري���ن، وبي���ت خب���رة في القط���اع العام 
ألن المسألة تتعلق بالتدريب تم االستعانة 
بالمعهد، ولهذه ليس���ت الم���رة األولى، نحن 
نعم���ل م���ع مكتب س���مو ولي العه���د النائب 
األول لرئي���س مجل���س الوزراء ف���ي الكثير 

من المشاريع والبرامج التدريبية”.

جانب من الورشة التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تعق���د إدارة االمتحان���ات الوطنية، تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة 
ج���ودة التعلي���م والتدري���ب جواه���ر المضحك���ي، منت���دى “االمتحان���ات 

الوطنية: قراءة في البيانات وقراءة في األثر” اليوم.

ف���ي  يش���ارك  أن  المتوق���ع  وم���ن 
منتدى إدارة االمتحانات الوطنية 
م���ن   120 م���ن  أكث���ر  الخام���س 
الوس���طى  والقي���ادات  المعلمي���ن، 
والعلي���ا ف���ي الم���دارس الحكومية 
والخاصة، إلى جانب المستشارين 
والتربويي���ن، وخب���راء ف���ي قطاع 
التعلي���م والتقيي���م، وخب���راء ف���ي 

ضمان جودة التعليم. 
ويوف���ر المنت���دى فرص���ة لمواصلة 
التحاور بين مختلف األطراف في 
والخاص���ة،  الحكومي���ة  الم���دارس 
ووزارة التربي���ة والتعلي���م، وع���دد 
من الجهات المعنية بقطاع التعليم 
والتقيي���م، من خالل ما س���يتناوله 
في العروض والجلس���ات النقاشية 

من محاور متعددة. وتهدف إدارة 
عق���د  م���ن  الوطني���ة  االمتحان���ات 
المنت���دى إل���ى التع���رف إل���ى دورة 
حي���اة البيان���ات ف���ي االمتحان���ات 
النظ���ام  عل���ى  وأثره���ا  الوطني���ة، 
عل���ى  الض���وء  وإلق���اء  التعليم���ي، 
أفض���ل الممارس���ات الدولي���ة ف���ي 
مجال توظيف بيانات االمتحانات 
الوطنية في تحسين أداء الطلبة. 

يذكر أن الهيئة وفي عامها  «
العاشر منذ التأسيس، عقدت 

عشر دورات من االمتحانات 
الوطنية شملت طلبة 

الصفوف: الثالث، والسادس، 
والتاسع، والثاني عشر حتى 

العام 2018.

منتدى إلدارة االمتحانات الوطنية

المنامة - الجامعة األهلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تح���ت رعاية وزير التربية والتعليم ماج���د النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي، تنطلق 
يوم غد أعمال مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نس���خته الثانية، الذي تقيمه 
الجامع���ة األهلية بالش���راكة مع جامعة برونيل البريطاني���ة ليتناول في هذا العام مجال 

التعليم والتنمية، وذلك بفندق روتانا داون تاون وسط الحي المالي في المنامة.

الجامع���ة  رئي���س  عب���ر  المناس���بة،  وبه���ذه 
األهلي���ة منص���ور العال���ي عن ش���كر وتقدير 
الرعاي���ة الكريم���ة لوزي���ر التربي���ة والتعليم 
للنس���خة الثانية من المؤتم���ر، مؤكدا التزام 
الجامع���ة بدم���ج الم���رأة ومواءم���ة قدراتها 
وف���ق  العص���ر  متطلب���ات  م���ع  وإمكاناته���ا 

التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
وأض���اف: من هن���ا اعتنت الجامع���ة األهلية 
مجم���وع  نص���ف  الطالب���ات  تش���كل  أن 
الطلب���ة الدراس���ين في الجامع���ة، وان تتبوأ 
أكاديمي���ات وعض���وات الهيئ���ة التدريس���ية 
أعلى المواقع العلمي���ة واإلدارية بالجامعة، 
فلدينا 4 عميدات من أصل 6، ومس���اعدتان 
الم���رأة تش���غل  أن  كم���ا  الجامع���ة،  لرئي���س 
مواق���ع إداري���ة متقدم���ة ف���ي إدارة الموارد 
البش���رية واألنش���طة الطالبي���ة وغيرها من 

اإلدارات واألقسام.
رئي���س  مس���اعدة  أوضح���ت  جهته���ا،  م���ن 

والتس���ويق  اإلع���الم  لش���ؤون  الجامع���ة 
والعالقات العامة ثائرة الش���يراوي بأن هذا 
المؤتمر يأتي بهدف المش���اركة في الجهود 
الرسمية واألهلية الهادفة إلى إدماج المرأة 
البحريني���ة ف���ي مختل���ف مس���ارات التعليم 
والتنمية، وفي إطار التزام الجامعة بالوفاء 
بمسؤوليتها المجتمعية تجاه قطاع المرأة، 
واحت���ذاء بال���دور الري���ادي ال���ذي يضطل���ع 
ب���ه المجل���س األعلى للم���رأة بقي���ادة قرينة 
للم���رأة  األعل���ى  المجل���س  رئيس���ة  العاه���ل 
صاحبة الس���مو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.

ونوهت إلى أن كلية الدراسات  «
والبحث العلمي بالجامعة األهلية 

وبالتعاون مع جامعة برونيل 
البريطانية ينظمان مؤتمر تكافؤ 

الفرص بين الرجل والمرأة في نسخته 
الثانية غدا ولمدة يومين متتاليين.

النعيمي يرعى “تكافؤ الفرص” غًدا

نظ���م قس���م األجه���زة الدقيق���ة والكيمياء 
محاض���رة  للتدري���ب،  البحري���ن  بمعه���د 
المواصف���ات  “أهمي���ة  ح���ول  توعوي���ة 
وزارة  م���ع  بالتع���اون  الفني���ة”،  واللوائ���ح 
الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة، بحض���ور 
ع���دد م���ن متدرب���ي القس���م والتخصصات 
الهندس���ية.   وتحدث���ت مش���رف تطوي���ر 
المواصف���ات فاطمة أحمد ع���ن الفرق بين 
وأش���هر  الفني���ة،  واللوائ���ح  المواصف���ات 
منظم���ات التقيي���س العالمي���ة واالقليمية، 
المحلي���ة  المواصف���ات  تطوي���ر  وآلي���ة 
والخليجية، وأهمية المواصفات واللوائح 

الفنية للمستهلكين والمصّنعين والتجار.

 كما تطرق أخصائي تقييم مطابقة  «
أول راشد عيسى إلى األثر اإليجابي 

لتطبيق اللوائح الفنية المحلية، وآلية 
تقييم مطابقة المنتجات المتوافرة 
في السوق باللوائح الفنية المحلية 

واإلجراءات المتبعة.

محاضرة عن 
“المواصفات 

واللوائح الفنية”

حجز 5 بحرينيين موقع الصدارة ضمن فروع اإلبداع األدبي والدراس���ات اإلنس���انية بجائزة راش���د بن حميد للثقافة والعلوم بإمارة 
عجمان في دولة اإلمارات، في دورتها الخامسة والثالثين للعام 2018، والتي تنافس فيها 206 متسابقين من دول مجلس التعاون 

الخليجي، بينهم 18 متسابقا من مملكة البحرين.

ففي محور اإلبداع األدبي )فرع الشعر الفصيح 
العم���ودي( حصد الش���اعر البحرين���ي ناصر زين 
المرك���ز األول، ت���اله ف���ي المركز الثاني الش���اعر 
البحرين���ي س���يد أحم���د العل���وي. أم���ا ف���ي فرع 
)أدب األطف���ال(، فق���د نال���ت القاص���ة البحرينية 
فاطم���ة آل مبارك المرك���ز األول في فئة )القصة 
القصي���رة(، وف���ي المح���ور ذات���ه حصل الش���اعر 
البحرين���ي فاضل هالل عل���ى المركز الثاني في 
فئة )الشعر(. أما في محور الدراسات اإلنسانية، 
فحظيت الباحثة البحرينية ليلى حس���ن الصقر 
بالجائ���زة الثانية عن فرع )الدراس���ات اإلدارية( 
ببحثه���ا المعنون )مدخ���ل “الوعي م���ن الداخل” 
ف���ي ثقاف���ة اتصاالت األزم���ة بمملك���ة البحرين: 

الشاعران ناصر زين وسيد أحمد العلويدراسة تحليلية(.

تص��دروا المراكز األول��ى في “الش��عر” و “القص��ة القصيرة”

بحرينيون يفوزون بجائزة راشد بن حميد
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محرر الشؤون المحلية



أك���دت اإلدارة العام���ة للدف���اع المدني أنها مس���تمرة ف���ي تقديم المحاض���رات التوعوية لجميع 
فئات المجتمع من طالب المدارس وربات البيوت وأولياء األمور، ومن بينها الحوادث الناتجة 
عن سوء استخدام وإهمال صيانة سخان المياه، إذ يتم توزيع مطبوعات خاصة تحتوي على 

إرشادات عن سخان المياه في مختلف الفعاليات والمحاضرات طوال العام.

مراع���اة  ض���رورة  إل���ى  اإلدارة  وأش���ارت 
االش���تراطات الالزم���ة عن���د تركي���ب الس���خان 
ف���ي المن���زل وكل األم���ور المتعلق���ة بتمديدات 
الم���اء والكهرباء وذلك تحت إش���راف كهربائي 
متخصص، والحرص على تثبيت الس���خان في 
مكان آمن خارج المنزل، مع وضع واقي يحمي 
من أش���عة الش���مس والمطر والرطوب���ة العالية، 
كم���ا يج���ب التأك���د م���ن س���المة التوصي���الت 
الكهربائية الخاصة بس���خان المياه مع الحرص 
على توفير خاصية القاطع الكهربائي للحيلولة 
دون حدوث ماس كهربائي في السخان، والذي 
ق���د يتس���بب ف���ي بعض الح���االت إل���ى حدوث 

صعق كهربائي قد يودي بحياة اإلنسان.
ويأت���ي ذل���ك ف���ي إط���ار ح���رص اإلدارة العامة 
للدفاع المدني على حماية األرواح والممتلكات 

والعم���ل عل���ى توعي���ة المواطني���ن والمقيمي���ن 
بإتباع إرش���ادات السالمة في حياتهم اليومية 

للحد من اإلصابات والحوادث.
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المنامة - محافظة العاصمة المنامة - وزارة الداخلية

واصلت محافظة العاصمة، حملة رصد المباني العشوائية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تماشًيا مع توجيهات رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي أصدرها في أعقاب الحادث األليم النهيار أحد المباني بالمنامة. 

وأوض���ح محاف���ظ العاصمة الش���يخ هش���ام بن 
عبدالرحم���ن آل خليفة أن المحافظة س���تكّثف 
جهوده���ا خ���الل الفت���رة المقبل���ة بغ���رض رصد 
وتعديل أكبر قدر ممكن من البنايات الس���كنية 
الت���ي تفتقر الش���تراطات األمن والس���المة، بما 

يضمن عدم وقوع حوادث شبيهة.
جاء ذل���ك، لدى زيارة ميداني���ة للمحافظ لعدد 
م���ن البناي���ات الس���كنية ف���ي المنام���ة، بحضور 
ممثلي���ن ع���ن أعض���اء لجن���ة تعدي���ل أوض���اع 
البيوت والمباني العشوائية، التي تشمل وزارة 
البلدي���ات  األش���غال وش���ؤون  وزارة  الصح���ة، 
والتخطي���ط العمراني، هيئة الكهرب���اء والماء، 
هيئ���ة تنظيم س���وق العم���ل، ومديرية ش���رطة 
محافظ���ة العاصم���ة، والدفاع المدن���ي، وأمانة 

العاصمة.
وأش���ار المحافظ، إلى أن “العاصمة” بالش���راكة 

م���ع الجه���ات الحكومية المعني���ة، تمتلك خبرة 
واس���عة ف���ي مج���ال تعدي���ل أوض���اع المبان���ي 
المخالف���ة، حيث عملت في الس���نوات الخمس 
الماضي���ة على تصحي���ح المخالفات الموجودة 

ف���ي البي���وت العش���وائية الواقع���ة بالمحافظة، 
واس���تطاعت حت���ى اليوم تضمين اش���تراطات 
األم���ن والس���المة ف���ي 1010 مب���اٍن م���ن أص���ل 

1030 مرصوًدا.

في إطار توجيهات رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، ومحافظ الهيئة 
العام���ة لجم���ارك المملك���ة العربية الس���عودية الش���قيقة أحمد الحقبان���ي، وعلى ضوء 
مخرج���ات االجتم���اع الثنائ���ي الذي عق���د بمملكة البحري���ن في مارس الماضي بش���أن 
تس���هيل التجارة البينية والعمل بنقطة الدخول األولى وما أعقبه من تش���كيل فريق 
عم���ل برئاس���ة الجمارك وعضوية الجه���ات الرقابية بالبلدين الش���قيقين، قام وفد من 
ش���ؤون الجمارك والجه���ات الرقابية بمملكة البحرين بزي���ارة لميناء الملك عبدالعزيز، 

ومطار الملك فهد في مدينة الدمام.

تخلل���ت الزي���ارة، اجتماعات بي���ن مختلف 
الجهات الرقابية بهدف توحيد اإلجراءات 
س���المة  م���ن  الجه���ات  وتأك���د  المتبع���ة 
الش���حنات المتجه���ة من المنف���ذ األول إلى 
البلد اآلخر دون أن يتم فحصها على جسر 
الملك فهد مما سينتج عن ذلك سهولة في 

انسياب البضائع بجسر الملك فهد.
وجاءت الزيارة اس���تكماالً لالجتماع الذي 
ُعق���د بمدين���ة الرياض وه���دف إلى البحث 
ع���ن أفض���ل الطرق المؤدي���ة لتطبيق منفذ 
الدخ���ول األول بي���ن البلدي���ن، إذ ت���م رف���ع 

توصي���ات الزي���ارة إل���ى رؤس���اء الجم���ارك 
بالبلدي���ن، م���ع اإلش���ارة إلى وج���ود توافق 
كبير في اآلراء بين مختلف الجهات حول 

أهمية الموضوع.

محافظ العاصمة في زيارة ميدانية لعدد من البنايات السكنية

محافظ العاصمة يتابع تعديل أوضاع المباني العش��وائية وف����د م���ن ال���ج���م���ارك ي����زور ال��م��ن��اف��ذ ال��س��ع��ودي��ة

تضمين اشتراطات السالمة في 1010 مباٍن متابعة تفعيل نقطة الدخول األولى

المنامة - وزارة الداخلية

محاضرات عن االستخدام اآلمن لسخانات المياه

جانب من المحاضرات

“التمييز” تقر إعدام آسيويين قتال زميلهما
الجنائية ال��ك��ب��رى  المحكمة  إل��ى  ال��ع��اري��ة  األجنبية  وإح��ال��ة  حبس 

ذك���ر رئي���س النياب���ة الكلي���ة فه���د البوعيني���ن أن محكمة التميي���ز أص���درت حكما أمس 
وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام آسيويين أدينا بقتل زميل لهما ووضعا جثته في 

حقيبة، ودفناه في بيت تحت اإلنشاء؛ بسبب خالف مع أحدهما.

وتع���ود تفاصيل الواقعة إل���ى تلقي االدارة 
العام���ة للمباح���ث واألدل���ة الجنائي���ة بالغا 
م���ن آس���يوي بتغيب ش���قيقه عن مس���كنه، 
وبتكثيف التحريات حول الواقعة أسفرت 
ع���ن قي���ام المتهمي���ن بقتل���ه والتخلص من 
جثت���ه، فتم القب���ض عليهما بن���اًء على أمر 
النياب���ة العام���ة، وأرش���دا عن م���كان إخفاء 
جث���ة المجن���ي علي���ه بأح���د المن���ازل قي���د 
اإلنشاء، والتي كان يعمل بها المتهم األول 
بالتحقيق���ات  المتهمي���ن  وبس���ؤال  س���ابقا، 
لوج���ود  الجريم���ة  بارتكابهم���ا  اعترف���ا 
خالفات بين المجني عليه والمتهم األول، 
والذي عقد الع���زم على قتل المجني عليه، 
فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما، 

حيث ترصدا للمجن���ي عليه حتى ظفرا به 
وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط الصق 
واعتدي���ا عليه ضربا بقصد قتله حتى لقي 
حتفه وسرقا متعلقاته وحماله في حقيبة، 
وقام���ا بدفن���ه في الم���كان الذي ت���م العثور 

عليه فيه في حال تحلل.
وم���ن جهت���ه، ق���ال رئي���س نياب���ة محافظة 
العاصمة نواف العوض���ي إن النيابة العامة 
تلق���ت بالغا م���ن اإلدارة األمنية المختصة 
مف���اده أن���ه بتاري���خ 3 نوفمب���ر الج���اري تم 
ضب���ط ام���رأة أجنبي���ة تس���ير عاري���ة عل���ى 
الش���ارع الع���ام بمنطقة توبل���ي وهي بحالة 
غي���ر طبيعية وق���د قاومت أفراد الش���رطة 

أثناء القبض عليها.

وعلي���ه باش���رت النياب���ة العام���ة التحقي���ق 
ف���ي الواقع���ة، حي���ث اس���تجوبت المتهم���ة 
ووجه���ت له���ا ته���م تعاط���ي م���واد مخدرة 
الع���ام  بالحي���اء  مخل���ه  أفع���ال  وإتي���ان 
الغي���ر  جس���م  س���المة  عل���ى  واالعت���داء 

والس���ب العلني، فضال على جناية مقاومة 
الس���لطات، وأمرت بحبسها احتياطيا على 
ذم���ة التحقيق وذلك تمهي���دا للتصرف في 
القضي���ة، وإحالته���ا إل���ى المحكم���ة الكبرى 

الجنائية المختصة.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

صرح���ت رئي���س النياب���ة زينب س���لمان العوينات���ي رئيس نيابة األس���رة 
والطفل بأن النيابة العامة قد أحالت صاحبة دار للحضانة غير مرخصة 
وابنته���ا إل���ى المحكمة الجنائية وحددت جلس���ة بتاري���خ 27/11/2018 
لنظرها أمام المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة بتهمة تعريض 

أحد األطفال للخطر وإنشاء وإدارة دار للحضانة بغير ترخيص.

وتع���ود تفاصيل الواقعة فيما أبلغ 
ب���ه أحد اآلب���اء من قي���ام صاحبة 
وابنته���ا  الحضان���ة  دور  إح���دى 
بوض���ع ابن���ه الطف���ل داخ���ل رك���ن 
التجميد في ثالجة دار الحضانة، 
الت���ي  التحقيق���ات  كش���فت  وق���د 
باش���رتها النيابة العامة عن ثبوت 
قي���ام صاحب���ة دار الحضان���ة ف���ي 
محافظة العاصم���ة وابنتها بوضع 
طفل لم يتعدَّ عمره الخمسة أشهر 
داخل ثالج���ة الحضانة وتصويره 

داخلها.
وأشارت رئيس النيابة بأن النيابة 

العام���ة ق���د اس���تمعت إل���ى أقوال 
واس���تجوبت  الواقع���ة  ش���هود 
المتهمتي���ن، حي���ث اس���تبانة م���ن 
الحضان���ة  دار  أن  التحقيق���ات 
مح���ل الواقع���ة ل���م يصدر بش���أنها 
العم���ل  وزارة  م���ن  ترخي���ص 
والتنمي���ة االجتماعية؛ األمر الذي 
قامت مع���ه النيابة العامة بإصدار 
لع���دم  ال���دار  تل���ك  بإغ���الق  ق���رار 
الحصول على ترخيص من الجهة 
المتهمي���ن  وتقدي���م  المختص���ة، 
للمحاكم���ة الجنائي���ة عل���ى النح���و 

المتقدم.

محاكمة صاحبة حضانة وضعت طفال في ثالجة

جّددت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان أمس، رفضها التام ألي شكل من أشكال التدخل واإلساءة إلى نزاهة السلطة 
القضائية في مملكة البحرين واستقالليتها، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.

واس���تنكرت الوزارة في بيان أمس 
بش���دة ما صدر عن دول���ة قطر بعد 
االس���تئناف  محكم���ة  أص���درت  أن 
العليا ف���ي مملك���ة البحرين حكمها 

ف���ي قضي���ة تخاب���ر قط���ر، وإن���زال 
العق���اب الع���ادل ض���د كل م���ن ثبت 
باألدل���ة والبراهي���ن القاطع���ة وبعد 
توفي���ر كل الضمان���ات الدس���تورية 

ارتكابهم أعم���االً عدائية والتواطؤ 
مع جهات معادية من أجل اإلضرار 

بالمصالح العليا لمملكة البحرين.
ه���ذه  مث���ل  أن  ال���وزارة  وأك���دت 

الدع���وات المرفوضة الت���ي تندرج 
ضمن اس���تراتيجية قطر لتش���تيت 
االنتباه وصرف األنظار عما تعانيه 
من عزلة اختارتها لنفس���ها وأضرت 
بها ش���عبها الش���قيق، مش���ددة على 
دول���ة  عل���ى  بغريب���ة  ليس���ت  أنه���ا 
تحرص كل الح���رص على أن تظل 
عنص���ًرا لع���دم االس���تقرار ومصدًرا 

للتوت���ر ف���ي المنطق���ة بم���ا توف���ره 
من مختلف أش���كال الدع���م للعنف 
والتط���رف واإلره���اب، وبتدخالتها 
لل���دول  الداخلي���ة  الش���ؤون  ف���ي 
األخ���رى دون أدنى احترام للقانون 
الج���وار  حس���ن  ومب���ادئ  الدول���ي 
لس���يادة  المتب���ادل  واالحت���رام 

واستقالل الدول.

المنامة - وزارة الخارجية

رفض قاطع تشكيك قطر بنزاهة القضاء
بالمنطقة االس��ت��ق��رار  زع��زع��ة  ه��دف��ه��ا  دول���ة  ع��ل��ى  بغريبة  ليست  ال���دع���وات 

ضرورة مراعاة 
االشتراطات الالزمة 
عند تركيب السخان 

في المنزل و األمور 
المتعلقة بتمديدات 

الماء والكهرباء

الدعوات المرفوضة 
تندرج ضمن استراتيجية 
الدوحة لصرف األنظار 

عما تعانيه من عزلة

وسبق للجمارك والجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية القيام  «
بزيارة للمنافذ الجمركية في مملكة البحرين، اطلع فيها المشاركون 
على اإلجراءات المتبعة التي تحكم الرقابة والتأكد من سالمه السلع 

المستوردة والتسهيالت المقدمة من قبل شئون الجمارك والجهات 
الرقابية. شارك في االجتماع من الجانب البحريني مدير إدارة التخليص 

الجمركي والمتابعة ووفد من بعض الجهات الرقابية.

الشيخ أحمد بن حمد
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تدش��ين “أكاديمي��ة البحري��ن اإللكتروني��ة” لتبن��ي االبتكار

التجارة اإللكترونية... آفاق جديدة

أطل���ق الوكي���ل المس���اعد للم���وارد والخدمات ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة، عبدالعزيز األش���راف مبادرة “أكاديمي���ة البحرين للتجارة اإللكتروني���ة” برعاية وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، والتي هي نتاج تعاون مثمر مع معهد “ثنك سمارت” للتطوير والتدريب وبدعم من صندوق العمل “ تمكين”.

التج���ارة  أهمي���ة  عل���ى  األش���راف  وأك���د 
اإللكترونية والتوجه لتبني االبتكار وريادة 
األعم���ال وتذلي���ل الفج���وة التقني���ة وكاف���ة 
التحدي���ات الت���ي ق���د تواجهها المؤسس���ات 
التجاري���ة، مم���ا يس���اهم ف���ي تطوي���ر وبناء 
رؤي���ة  م���ع  تماش���يًا  الوطني���ة  الكف���اءات 
بن���اء  ف���ي   2030 االقتصادي���ة  البحري���ن 

اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًا.
الي���وم  اإللكتروني���ة  التج���ارة  أن  وأوض���ح 
المؤسس���ات  أم���ام  جدي���دة  آفاق���ًا  تفت���ح 
التجارية في ش���تى القطاعات، والسيما أن 
حج���م مبيع���ات التج���ارة اإللكترونية حول 
العالم في تصاعد مستمر وتصل إلى معدل 
س���نوي بقيم���ة 25.3 تريليون دوالر حس���ب 
م���ا أك���ده مؤتم���ر األم���م المتح���دة للتج���ارة 
 ،2018 أبري���ل  ف���ي  )أونكت���اد(  والتنمي���ة 
اإللكتروني���ة  التج���ارة  قيم���ة  أن  موضح���ا 
الت���ي تتم بين الش���ركات تق���در بقيمة 22.4 
تريلي���ون دوالر، بينما يص���ل حجم التجارة 
اإللكترونية من الش���ركات إلى المستهلكين 
مم���ا  س���نويًا،  دوالر  تريلي���ون   2.9 حوال���ي 
يؤك���د على حيوية ه���ذا القطاع االقتصادي 
وما يحققه من نجاحات مختلفة خاصة مع 
وج���ود أكثر من مليوني ش���ركة حول العالم 

تعمل بهذا المجال”.

ولدعم ه���ذه التحوالت الرقمية فقد جاءت 
اإللكتروني���ة  للتج���ارة  البحري���ن  أكاديمي���ة 
لتس���اهم على خلق منصة تدريبية متكاملة 
قائم���ة على صق���ل المه���ارات التقنية ومنح 
المعلوم���ات الالزم���ة والخب���رات المتكافئ���ة 
تش���جيع  عل���ى  س���تعمل  بدوره���ا  الت���ي 
االس���تثمار في مجال التج���ارة اإللكترونية 
وتأهيل رواد األعم���ال والمجتمع البحريني 

في التعامالت التجارية اإللكترونية.
وأش���ار إلى أن مدة الدورة س���تكون 6 أشهر 
ودورات أخ���رى مقبل���ة مدته���ا أق���ل م���ن 6 
أش���هر، مبيًن���ا أن الدورات تخت���ص بتعريف 

المفاهي���م األساس���ية وكيفي���ة التعام���ل مع 
التجارة االلكترونية وكيف تكون الثقة في 

التعامالت اإللكترونية.
وأوض���ح األش���راف أن اله���دف م���ن إنش���اء 
ال���دول  ف���ي  التط���ور  مواكب���ة  األكاديمي���ة 
المتقدمة حيث أننا نعتبر متأخرين، وأيضا 
الوص���ول للثق���ة واألم���ان والمصداقي���ة في 

التعامالت االلكترونية.
له���ذا  مس���تعدة  المملك���ة  كان���ت  إذا  وعم���ا 
القط���اع، قال إن المهم اآلن هو الفكرة ومن 
ث���م التطبيق ألن هناك الكثير من المعوقات 
وهي بحاج���ة إلى برامج ومواقع والس���عي 

لجلب شركات لها ثقة في هذا المجال مثل 
أم���ازون والش���ركات الكبي���رة والت���ي تطرح 

هذه المفاهيم.
أك���د  االلكترون���ي،  التج���ارة  قان���ون  وع���ن 
أن���ه م���ازال قيد اإلنش���اء ويت���م العمل عليه 
لوق���ت طوي���ل  ويحت���اج  متش���عب  ولكن���ه 
وع���دم االرتج���ال في���ه، نحاول أن نس���تفيد 
ال���دول المتقدم���ة واختزال���ه  م���ن تج���ارب 
على مس���توى البحرين وطبيعتها، مبيًنا أن 
القطاع كبير وال يوجد له أي حدود وضوابط 
وال نس���تطيع وضع المعايير والضوابط في 

ظل التجدد في التكنولوجيا.

تدشين أكاديمية البحرين للتجارة اإللكترونية

70 مليون دينار 
ألذونات خزانة

أعلن مص���رف البحري���ن المركزي بأنه 
 1728 رق���م  اإلص���دار  تغطي���ة  تم���ت 
)ISIN BH000678HZ58( من أذونات 
الخزان���ة الحكومي���ة األس���بوعية التي 
يصدرها المصرف نيابة عن الحكومة. 

وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70  «
مليون دينار لفترة استحقاق 91 

يومًا تبدأ في 7 نوفمبر2018 
وتنتهي في 6 فبراير 2019، كما 

بلغ معدل سعر الفائدة عليها 
%4.26 مساوي لإلصدار السابق 

بتاريخ 31 أكتوبر. وبلغ معدل 
سعر الخصم %98.935 وتم قبول 

أقل سعر للمشاركة وتمت تغطية 
اإلصدار بنسبة 109%.

المنامة - المصرف المركزي

أربـاح “البحـريـن اإلسـالمـي” فـي 9 أشهــر
ال��م��اض��ي ال����ع����ام  ال���ف���ت���رة  ب��ن��ف��س  م���ق���ارن���ة   %  26.2 ب��ن��س��ب��ة  م���رت���ف���ع���ة 

حقق بنك البحرين اإلس���المي أرباًحا صافيًة قدرها 6.9 مليون دينار خالل فترة التس���عة أش���هر 
األول���ى من الع���ام 2018، وذلك بعد خصم صاف مخصصات قدره���ا 5.8 مليون دينار مقارنة مع 
صافي أرباح قدرها 5.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 26.2 %. 
وارتفع العائد للسهم في األرباح إلى 6.54 فلس للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنًة مع 

5.18 فلس لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 26.2 %.

وق���ال رئي���س مجل���س اإلدارة، عص���ام فخ���رو 
“س���جل البن���ك في التس���عة ش���هور المنتهية من 
الع���ام الج���اري صاف���ي أرب���اح تش���غيلية قدرها 
12.6 ملي���ون دينار مقارنة م���ع 13 مليون دينار 
لنف���س الفترة من العام الماض���ي، أي بانخفاض 
ق���دره 2.7 %، كم���ا س���جل ف���ي التس���عة ش���هور 
األولى من العام الجاري إجمالي أرباح تشغيلية 
قدره���ا 31.3 ملي���ون دين���ار مقارن���ة م���ع 32.6 
مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي 

بانخفاض قدره 3.9 %”.
الع���ام  نهاي���ة  م���ع  “بالمقارن���ة  فخ���رو  وأض���اف 

ا  الماض���ي، ش���هدت التموي���الت اإلس���المية نموًّ
ق���دره 2.3 % للتس���عة الش���هور األول���ى، وزادت 
وزادت   ،%  3.3 بنس���بة  االدخ���ار  حس���ابات 
اإليداعات لدى المؤسس���ات مالية بنس���بة 11.7 
%. كم���ا انخفض مجم���وع الموجودات بنس���بة 
0.9 % م���ن أص���ل 1.23 بلي���ون دين���ار لتصب���ح 
إجمال���ي  انخف���ض  بينم���ا  دين���ار.  بلي���ون   1.22
المصروف���ات إلى 18.7 مليون دينار أي بنس���بة 
4.6 % ع���ن إجمال���ي المصروفات ل���ذات الفترة 
م���ن العام الماضي والبالغ���ة 19.6 مليون دينار. 
وبلغ مجم���وع حقوق الملكية 114 مليون دينار 

كم���ا ف���ي 30 س���بتمبر 2018 مقارن���ة م���ع 122 
ملي���ون دين���ار كم���ا ج���اء ف���ي البيان���ات المالية 
بتاري���خ 31 ديس���مبر 2017، أي بانخفاض قدره 

 .”% 6.4
 وبل���غ صافي األرباح التش���غيلية لفت���رة الثالثة 

 5.1 م���ع  مقارن���ة  دين���ار  ملي���ون   4.5 ش���هور 
ملي���ون دينار لنف���س الفترة من الع���ام الماضي، 
صاف���ي  وبل���غ   .%  12.1 ق���دره  بانخف���اض  أي 
المخصص���ات 1.1 ملي���ون دين���ار للثالثة ش���هور 
مقارن���ة م���ع 2.9 مليون دينار لنف���س الفترة من 

الع���ام الماض���ي، وبل���غ صاف���ي الرب���ح مبل���غ 3.4 
ملي���ون دينار للثالثة ش���هور مقارن���ة مع صافي 
ربح قدره 2.2 ملي���ون دينار لنفس الفترة العام 
الماضي، أي بزيادة نس���بتها 55.3 %. كما ارتفع 
العائ���د للس���هم في األرباح إل���ى 3.2 فلس لفترة 
الثالث���ة ش���هور المنتهية في 30 س���بتمبر 2018 
مقارن���ًة م���ع 2.06 فلس لنفس الفت���رة من العام 

الماضي أي بزيادة قدرها 55.4 %.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك، حس���ان 
ج���رار “حق���ق البنك ولل���ه الحمد نتائ���ج مرضية 
خالل الفترة الماضية، حيث شهدت التمويالت 
ا قدره 2.3 % للتس���عة الش���هور  اإلس���المية نموًّ
األولى، وزادت حسابات االدخار بنسبة 3.3 %. 
كما بلغ صافي األرباح التش���غيلية لفترة الثالثة 
ش���هور 4.5 مليون دينار مقارن���ة مع 5.1 مليون 
دين���ار لنف���س الفترة م���ن الع���ام الماض���ي. وبلغ 
إجمالي األرباح التش���غيلية لفترة الثالثة شهور 
10.9 ملي���ون دينار مقارنة م���ع 12 مليون دينار 

لنف���س الفترة من العام الماض���ي، أي بانخفاض 
قدره 9 %”. 

وأض���اف ج���رار “أن م���ا ت���م تحقيقه م���ن نتائج 
إيجابي���ة ف���ي ه���ذه الفت���رة لدليل واض���ح على 
االس���تراتيجية  البن���ك  خط���ة  تطبي���ق  نج���اح 
ف���ي  األساس���يات”  إل���ى  الع���ودة   - “إش���راق 
عامه���ا الثال���ث وعل���ى مختل���ف مح���اور عم���ل 
االس���تراتيجية. وتاب���ع “وقعن���ا مذك���رة تفاه���م 
مش���ترك مع شركة بن فقيه لالس���تثمار العقاري 
ته���دف إلى تقديم تموي���ل للزبائن الراغبين في 
شراء فيال في مشروع السدرة السكني الفاخر، 
 Real وأبرمن���ا اتفاقي���ة تس���ويقية م���ع ش���ركة 
State PK، ته���دف إل���ى تقدي���م تموي���ل خ���اص 
للراغبي���ن بالتملك في مش���روع “جناين الهملة”. 
هذا باإلضافة إلى قيامنا بإعادة إطالق حساب 
الثري���ا للخدم���ات المصرفية الخاص���ة والمميزة 
بما يتضمن���ه من عروض حصرية ومزايا تخدم 

الزبائن المندرجين تحت هذا الحساب”.

المنامة – بنك البحرين اإلسالمي

عصام فخرو حسان جرار

التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
الخلي���ج  مس���تقبل  ش���ركات  لمجموع���ة 
م���ع  إن���ه  الحجي���ري،  أحم���د  لألعم���ال، 
نش���هده  ال���ذي  التكنولوج���ي  التط���ور 
تدريبي���ة  أصب���ح وج���ود دورات  الي���وم 
متخصصة بمجال التج���ارة اإللكترونية 
متطلب���ًا أساس���يًا لنمو األعم���ال التجارية 
باس���تخدام القن���وات اإللكتروني���ة ال���ذي 
يساعدها على دخول األسواق العالمية.

 4 م���ع  س���تنطلق  المب���ادرة  أن  وأض���اف 
برام���ج تدريبي���ة ف���ي المرحل���ة األول���ى، 
األول ع���ن كيفي���ة التخطي���ط للب���دء في 
مش���روع التجارة االلكترونية كشركة أو 

مؤسس���ة تجاري���ة، الثان���ي س���يكون في 
ديس���مبر المقب���ل وه���و برنام���ج تدريبي 
التس���ويق  كيفي���ة  ع���ن  أي���ام   4 لم���دة 
ع���ن  الثالث���ة  والمرحل���ة  للمش���روع، 

التجهي���زات الفني���ة للموق���ع اإللكتروني 
حول عمليات التخزين والشحن والدفع 
واألم���ور التقني���ة، أم���ا المرحل���ة الرابع���ة 
فه���ي وص���ول المش���روع للعالمي���ة إذ أن 

التج���ارة اإللكترونية هدفها ليس محلي 
وإنما إقليمي وعالمي.

مجل���س  ورئي���س  المؤس���س  وقدم���ت 
االستش���ارية   Aquitude ش���ركة  إدارة 
والتدريبية بمج���ال التجارة اإللكترونية 
Christina Loan- الرقم���ي  االتس���ويق 
nidis، عرض���ا أوضح���ت م���ن خالل���ه عن 
مستقبل األعمال اإللكترونية ومقومات 
النج���اح م���ن خالل بن���اء اس���تراتيجيات 
واضحة باس���تخدام األساسيات الالزمة 
للتج���ارة اإللكترونية مما يهيئ أصحاب 
التقني���ة  التحدي���ات  لمواجه���ة  األعم���ال 

واكتساب ثقة المتعاملين.

التطور التكنولوجي

أظهر أحدث تقارير مؤسسة “كي بي أم جي” الدولية امتالك البحرين ألكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسيًة وانفتاحًا على مستوى المنطقة. 
ج���اء ذل���ك ضمن تقرير المؤسس���ة الخ���اص بتحليل تكلفة مزاولة األعمال ضم���ن قطاع تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت في دول مجلس 
التعاون الخليجي، والذي أبرز تصّدر البحرين معظم مؤش���رات تكاليف مزاولة األعمال في أس���واق المنطقة التي تقّدر قيمتها اإلجمالية ب� 

1.5 تريليون دوالر. 

ويبي���ن التقري���ر أن رب���ط البحري���ن بوصالت 
إنترن���ت دولي���ة، والت���ي تع���د عام���الً جوهريًا 
في ترس���يخ موقعه���ا كمركز إقليم���ي ودولي 
المعلوم���ات واالتص���االت، ه���ي  لتكنولوجي���ا 
األدن���ى كلفة بالمقارن���ة مع كافة دول مجلس 

التعاون. 
وخلص التقرير إلى أن تكلفة مزاولة األعمال 
في المش���اريع القائمة على قطاع تكنولوجيا 
المعلوم���ات ه���ي أق���ل ف���ي البحري���ن بنس���بة 
%16 ع���ن المعدل العام ف���ي منطقة الخليج، 
مش���يرا ر إل���ى أن الكلف���ة الس���نوية لالتص���ال 
بكاب���الت اإلنترن���ت الدولي���ة بالبحري���ن ه���ي 

126 أل���ف دوالر مقارن���ة ب 233.4 ألف دوالر 
كمتوسط عام في دول مجلس التعاون. فيما 
تعد تكاليف اإليجارات للمس���احات المكتبية 
للقطاع���ات التجاري���ة ف���ي البحري���ن أقل من 
مثيالته���ا ف���ي دول مجل���س التع���اون، بواقع 
43,800 دوالر كمتوس���ط ع���ام ف���ي المملك���ة 
بالمقارن���ة م���ع متوس���ط 86,480 دوالر ف���ي 
دول المجل���س. كم���ا أظه���ر التقري���ر أن تكلفة 
الخدم���ات للقطاع���ات التجاري���ة من خدمات 
المي���اه والكهرب���اء واإلنترن���ت والهات���ف ف���ي 
البحري���ن هي أقل بنس���بة %25 عن مثيالتها 

بدول الخليج.

وتؤك���د هذه اإلحص���اءات مس���اعي البحرين 
احتياج���ات  مختل���ف  لتوفي���ر  الحثيث���ة 
المستثمرين وتمكين الشركات من االستفادة 
م���ن البنى التحتي���ة الرقمي���ة المتقدمة فيها، 
والقواني���ن الميّس���رة لممارس���ة األعم���ال، بما 
ف���ي ذل���ك أح���دث أط���ر العم���ل الت���ي تس���هل 
على المش���اريع الناش���ئة االنط���الق واالبتكار 
موق���ع  يرس���خ  م���ا  وه���و  الس���ريع،  والنم���و 
البحري���ن المتنامي كوجه���ة جاذبة لقطاعات 
األعم���ال ف���ي مج���ال تكنولوجي���ا المعلومات 
واالتص���االت، بفض���ل ميزة الوصول الس���ريع 
للخدم���ات فيه���ا. وم���ن تلك الخط���وات أيضًا 

تطوي���ر البيئة التش���ريعية، عبر ط���رح قانون 
اإلفالس، واستحداث قانون حماية البيانات 
الشخصية، ووضع السياسة األولى من نوعها 
للحوسبة الس���حابية “السحابة أوال”، وخفض 
األعم���ال،  لتأس���يس  المطل���وب  الم���ال  رأس 
وجميعه���ا إجراءات عملي���ة اتخذتها حكومة 

المملكة لتمكين االقتصاد الرقمي المزدهر. 
و ق���ال العض���و المنتدب لمجل���س التنمية 
االقتصادية، سايمون جالبن “تسهم البنية 
التحتي���ة المتط���ورة والمفتوح���ة، والت���ي 
تدعمه���ا منظوم���ة فاعلة من التش���ريعات 
والتس���هيالت، ف���ي تعزيز مكان���ة البحرين 

في تصدر المؤش���رات الدولي���ة من حيث 
جاهزي���ة قط���اع تكنولوجي���ا المعلوم���ات 
م���ع  خاص���ة  المملك���ة،  ف���ي  واالتص���االت 
حلوله���ا في المرك���ز األولى على مس���توى 
ف���ي  أفريقي���ا  وش���مال  األوس���ط  الش���رق 
مؤشر تطوير هذا القطاع الحيوي. كما أن 
التزامنا بسياسة الس���حابة أوالً، وإطالقنا 
بالتع���اون م���ع “أم���ازون ويب سيرفيس���ز” 
مرك���ز بيان���ات الخدمات الس���حابية األول 
م���ن نوع���ه ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط، 
قط���اع  ف���ي  البحري���ن  جاهزي���ة  س���يعزز 
واالتص���االت،  المعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
ويفت���ح آفاقًا جدي���دة، ويع���زز اإلنتاجية، 
ويمّك���ن مؤسس���ات األعمال م���ن مختلف 
األحج���ام من النمو بش���كل أس���رع وبكلفة 
أق���ل. وتقري���ر مؤسس���ة “كي ب���ي أم جي” 
الي���وم ه���و دلي���ل عمل���ي على صح���ة هذا 

التوجه المتقدم والمبتكر.”

المنامة - مجلس التنمية

البحريــن تتفــوق إقليميًا فــي التنـافسيــة

سايمون جالبن

يعتبر القطاع العقاري من األنشطة االقتصادية المهمة في البحرين، ويساهم في دعم الدخل 
الع���ام بنس���بة مق���درة. ولرعاية هذا القط���اع، تم أخيرا إص���دار قانون تنظيم القط���اع العقاري، 
وه���و يش���مل العدي���د من األح���كام المهمة لتقنين ه���ذا النش���اط وحماي���ة المرتبطين خصوصا 

المستثمرين. 
من الفئات الرئيسة بالقطاع العقاري، المطورون العقاريون. فالقانون الجديد ينظم هذه الفئة، 
إذ ال تج���وز مزاول���ة أعم���ال التطوي���ر العق���اري إال إذا كان المط���ور مرخصا ل���ه. ويوجد تنظيم 
تام يش���مل ش���روط وضوابط وإجراءات منح وتجديد وتعديل تراخيص المطورين وأنواعها 
وفئاته���ا ومدتها. وهناك س���جل خاص تدون في���ه كل المعلومات الخاصة بالمطورين. من أهم 
االلتزام���ات تقديم كل س���جالت المطور للمؤسس���ة، وخاصة الس���جل الذي تقي���د فيه تفاصيل 
العملي���ات الت���ي أجراه���ا والمبال���غ التي تقاضاه���ا وثم���ن المعاملة وتاري���خ إجرائه���ا والبيانات 

الشخصية للمتعاقدين. 
ويجب أن يلتزم المطور بإنشاء “حساب ضمان” في شكل “اسكرو أكاونت” لمشاريع التطوير 
العقاري التي يحددها مجلس اإلدارة بالتنس���يق مع مصرف البحرين المركزي، ووفق القواعد 
الت���ي يج���ب مراعاته���ا عند إنش���اء وإدارة حس���اب الضم���ان، ومنها أن���ه ال يج���وز الحجز على 
المبالغ المودعة في حس���اب الضمان لصالح دائني المطور، كما ال يدخل مش���روع التطوير في 
الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفالس المطور إال للوفاء بااللتزامات المتعلقة 

بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين. 
وال يج���وز للمط���ور تغيير ش���كله القانون���ي، إال بعد االنتهاء من تنفيذ المش���روع وتس���ليمه مع 
موافق���ة المؤسس���ة على ذلك. كما يلتزم المطور باإلفصاح كتاب���ة للعميل إذا كانت له مصلحة 

شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله. 
 لق���د أتى القانون بالضوابط المطلوبة لضبط النش���اطات العقاري���ة المتعددة وخاصة التطوير 
العق���اري. وعلين���ا الحزم والج���د في تطبي���ق القانون ليس���تقيم العود ويزدهر العق���ار ويتطور 

لمصلحة وحماية للجميع.

القانون والتطوير 

د. عبد القادر ورسمه *العقاري

زينب العكري من خليج البحرين

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@waresamalc.com
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يستعرض 
تكاليف مزاولة 

األعمال
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ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة %3 مدفوعًا بموسم اإلجازات 
الذي انتهى مع بداية سبتمبر الماضي. وأظهرت بيانات السفر الصادرة عن وزارة المواصالت واالتصاالت، أن عدد المسافرين 

بنهاية سبتمبر الماضي سجل ارتفاعًا سنويًا ليبلغ 6.74 مليون مسافر بزيادة فاقت 200 ألف مسافر.

ش���هر  س���جل  ش���هري،  مس���توى  وعل���ى 
 6% قدره���ا  زي���ادة  الماض���ي  س���بتمبر 
ف���ي ع���دد المس���افرين مقارن���ة م���ع العام 
الماض���ي، ليبلغ إجمالي عدد المس���افرين 
في ذلك الشهر 759 ألف مسافر، وجاءت 
الزي���ادة مدفوعة بقف���زة في عدد الركاب 
ارتف���ع  والذي���ن  للبحري���ن،  المغادري���ن 
عدده���م بمقدار %11 في حين س���جلت 

أعداد القادمين نموا قدره 1%.
وبلغ المعدل الش���هري للرحالت إلى 291 
رحل���ة يوميًا عبر مط���ار البحرين الدولي، 
فيم���ا بل���غ المعدل األس���بوعي قرابة ألفي 

رحلة.
وعل���ى الرغ���م م���ن التحس���ن ال���ذي ط���رأ 
عل���ى ع���دد الرح���الت الجوي���ة في ش���هر 

سبتمبر الماضي، إال أن البيانات السنوية 
ج���اءت على نحو مغاير، إذ تراجع حركة 
الطائرات عبر مطار البحرين بنهاية الربع 
الثال���ث م���ن الع���ام الج���اري بنس���بة 2%، 
ليبلغ إجمالي الرحالت القادمة والمغادرة 

إلى البالد نحو 454 ألف رحلة.
أما فيما يخص الش���حن الجوي، فتش���ير 
البيان���ات إل���ى تحس���ن كبي���ر ف���ي حرك���ة 
الش���حن الج���وي، وذل���ك بارتف���اع ق���دره 
%13 ف���ي الرب���ع الثال���ث عل���ى مس���توى 
س���نوي، و%57 على مس���توى شهري، إذ 
بلغ إجمالي الط���رود والبريد الجوي نحو 
44.5 ألف طن بنهاية الربع الثالث مقارنة 
م���ع 39.3 أل���ف ط���ن ف���ي ذات الفترة من 

العام 2017.

البحري���ن  مط���ار  بيان���ات  تحس���ن  وم���ع 
الدول���ي، ارتفع���ت كذل���ك مبيع���ات وقود 
أن  إل���ى  البيان���ات  تش���ير  إذ  الطائ���رات، 
مبيع���ات ش���ركة مط���ار البحري���ن لتزويد 
وق���ود الطائ���رات “بافك���و” ق���د ارتفع���ت 

بنسبة %7 بنهاية الربع الثالث.
ف���ي  اإليجابي���ة  البيان���ات  ه���ذه  وتأت���ي 
البحري���ن  في���ه  تس���تعد  ال���ذي  الوق���ت 
الفتت���اح المرحل���ة األول���ى م���ن مطاره���ا 
الدول���ي الجدي���د بع���د عملي���ة التوس���عة 
وتش���ييد مبنى جديد للمس���افرين وذلك 
خ���الل العام المقب���ل 2019، وذلك بتكلفة 
تناهز 1.1 مليار دوالر، إذ سترتفع الطاقة 
 14 قراب���ة  لتبل���غ  للمط���ار  االس���تيعابية 

مليون مسافر سنويًا.

نمو حركة المطار لـ 6.74 ماليين مسافر
قف��زة كبيرة ف��ي عمليات الش��حن الجويمرتفع��ة 3% بنهاية الرب��ع الثالث 2018

الزيادة مدفوعة بقفزة في عدد الركاب المغادرين للبحرين

عدم االلتزام بأقدمية اإلسكان خلل
أخ�����رى 2010 وت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��ت��س��ع��ي��ن��ات  ت���ع���ود  ط��ل��ب��ات  ح��م��ي��د: 

ق���ال النائ���ب ع���ادل ب���ن حمي���د، ان ع���دم االلت���زام بمعي���ار األقدمي���ة ف���ي تلبي���ة الطلبات 
اإلس���كانية يعتبر خلالً واضحًا يتطلب معالجة س���ريعة، حيث يتس���بب ذلك في اختالل 

موازين العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. 

وأوض���ح أن هن���اك طلب���ات ف���ي محافظ���ة 
الق���رن  تس���عينيات  إل���ى  تع���ود  العاصم���ة 
الماض���ي، مقابل تلبي���ة طلبات تع���ود للعام 
2010 وربم���ا أكث���ر ف���ي محافظ���ات أخرى، 
وه���و األمر الذي يتس���بب ف���ي إحباط آالف 
وحداته���م  ينتظ���رون  الذي���ن  المواطني���ن 
الس���كنية بف���ارغ الصب���ر بع���د أن أضناه���م 

شظف العيش. 
وفيم���ا أش���اد بن حمي���د باألمر الص���ادر عن 
ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب 
ال���وزراء، صاح���ب  األول لرئي���س مجل���س 
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حمد آل 
س���كنية  وح���دة  آالف   5 بتوزي���ع  خليف���ة، 
إضافية قبل نهاي���ة العام الجاري، أكد على 

ضرورة االلتزام بمعيار األقدمية في توزيع 
الوحدات لضمان حصول أصحاب الطلبات 
القديمة م���ن أهالي محافظة العاصمة على 

حقهم.
منوه���ًا إل���ى أن���ه ورغ���م التوجيه���ات الت���ي 
صدرت في وقٍت س���ابق من رئيس الوزراء 
الموقر صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة بش���أن تلبية الطلبات 
القديم���ة ألهال���ي الدائرة الثالث���ة بمحافظة 
العاصمة والتي تعود إلى تسعينيات القرن 
الماضي، فإن وزارة اإلسكان لم تلتزم حتى 
اآلن بتنفي���ذ ه���ذه التوجيه���ات كامل���ة رغم 

وعودهم لنا وتواصلنا معهم.
منوهًا في هذا الس���ياق إلى أن سمو رئيس 

ال���وزراء وج���ه ف���ي الثام���ن من ش���هر يناير 
أهال���ي  احتياج���ات  ف���ي  بالنظ���ر  الماض���ي 
والدائ���رة  االس���كانية  الس���نابس  منطق���ة 
الثالث���ة بمحافظ���ة العاصم���ة ف���ي مش���روع 
المدين���ة الش���مالية، كم���ا س���بق وأن وج���ه 
س���موه في جلس���ة مجلس الوزراء بتاريخ 

22 ماي���و 2017 وزارة اإلس���كان لإلس���راع 
في تلبي���ة احتياجات أهالي الس���نابس من 
الخدمات اإلس���كانية واس���تيعاب أصحاب 
الطلبات القديمة منها في المدينة الشمالية 
وف���ق المعايير المعتمدة، وس���بق ذلك أيضًا 
توجي���ه من س���موه ف���ي 22 نوفمب���ر 2016 
بتلبية جميع الطلبات اإلسكانية حتى العام 

.2002

وأعرب بن حميد عن تضامنه الكامل  «
مع أصحاب الطلبات من أهالي 

الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة 
بعد أن ضاقت بهم السبل وتأخر 
تنفيذ الوعود التي أطلقتها الوزارة 

بتنفيذ جميع طلبات التسعينيات 
حتى العام 2002 وذلك تنفيذاً 

لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، إال أنه 
حتى اآلن ال زالت هناك طلبات تعود 

إلى العام 1999 لم يتم تلبيتها.

عادل حميد

المنامة - صالح الدين لالستشارات

وقعت الش���ركة البحرينية الرائدة في مجال 
االستشارات الهندسية، مكتب محمد صالح 
اتفاقي���ة  الهندس���ية،  لالستش���ارات  الدي���ن 
شراكة جديدة مع شركة كازروني للمقاوالت، 
س���يواصل من خالله���ا المكت���ب تقديم أرقى 
التصاميم وخدمات االستش���ارات للمش���اريع 
التطويري���ة الرائ���دة الت���ي تق���وم بتطويره���ا 
الش���ركة. وت���م توقي���ع العق���د بي���ن الطرفي���ن 

خالل معرض بايبكس 2018.
ويلتقي عبر هذه الش���راكة مؤسستان تستند 
قيم كالً منهما على االلتزام بالجودة والتميز، 
في التصميم والبناء. وس���يمنح هذا االلتزام 

اآلن إل���ى “كازرون���ي هايتس – 2”، وهو مبنى 
س���كني من 20 طابقا في قلب جزيرة أمواج، 
وال���ذي يأت���ي بناؤه بع���د االنته���اء بنجاح من 

“كازروني هايتس –1” في أبريل 2018.
ويقدم المشروع الس���كني “كازروني هايتس 
– 1” 101 شقة فاخرة مصممة بدقة بأحجام 
مختلف���ة، ف���ي الوقت ال���ذي يض���م “كازروني 
هايت���س – 2” 176 ش���قة فاره���ة تتك���ون من 
غرف���ة، وغرفتي���ن و3 غ���رف، باإلضافة إلى4 
غرف دوبلكس في الطابق األخير من المبنى 
المتج���اوران  المش���روعان  الفاخ���ر وس���يوفر 

بارتفاع عشرين طابق إجمالي 277 شقة.

تطوير “كازروني هايتس 2”

اش����ترى مس����اهم رئيس ف����ي المص����رف الخليجي التج����اري، المدرجة أس����همه في 
بورصة البحرين، 4,749,816 سهم، بنحو 422.7 ألف دينار.

وتعود تفاصيل الصفقة التي تمت يوم 
الخمي����س إل����ى قي����ام أح����د األش����خاص 
الرئيس����يين في المصرف بشراء السهم 

الواحد بسعر 0.089 دينار.
وكان المس����تثمرون تداول����وا بالبورصة 
يوم الخميس 9.53 مليون سهم، بقيمة 
إجمالية 1.36 مليون دينار، تم تنفيذها 
52 صفق����ة، حي����ث رك����زوا  م����ن خ����الل 

تعامالته����م عل����ى أس����هم قط����اع البن����وك 
التجاري����ة، والت����ي بلغ����ت قيمة أس����همها 
المتداول����ة 1.13 ملي����ون دين����ار، أي م����ا 
نس����بته 82.99 % من القيمة اإلجمالية 
للت����داول، وبكمي����ة قدره����ا 7.82 مليون 
سهم، تم تنفيذها من خالل 33 صفقة.

وبلغت قيمة أس����هم المصرف الخليجي 
التج����اري المتداولة 461.63 ألف دينار، 

أي م����ا نس����بته 33.97 % م����ن إجمال����ي 
قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 
5.20 ملي����ون س����هم، ت����م تنفيذه����ا م����ن 

خالل 15 صفقة.
يش����ار إل����ى أن مجموعة ج����ي اف اتش 
المالي����ة أكبر المس����اهمين ف����ي المصرف 
الخليج����ي بحصة 47 %، فيما يس����اهم 
انفس����تمنت  جولديلوك����س  صن����دوق 
كومبان����ي ليمت����د اإلماراتي ب����� 9.98 %، 

و8.41 % لبنك اإلمارات اإلسالمي.

ق���رر اجتم���اع مجل���س إدارة اتحاد الغ���رف الخليجية ال� )50( ف���ي مقر مجلس 
الغ���رف الس���عودية بالرياض تكليف باس���م ب���ن عبدالرحمن الس���يف أمين عام 

مكلف خالل الستة أشهر القادمة لحين االجتماع القادم للمجلس. 

وخ���رج االجتم���اع بتفوي���ض س���امي ب���ن 
عب���د هللا العبي���دي النائ���ب األول لرئي���س 
االتحاد ورئيس مجلس الغرف السعودية 
باإلش���راف على وضع إستراتيجية شاملة 
لعمل االتحاد ويتضمن ذلك صياغة رسالة 
ورؤية وأه���داف االتح���اد وتأطير نظامي 
ل���كل أعمال���ه، وذل���ك ف���ي س���ياق الجه���ود 

تعزي���ز  ف���ي  ب���دوره  للنه���وض  المبذول���ة 
التعاون االقتصادي الخليجي المشترك. 

كم���ا تم خ���الل االجتم���اع متابع���ة قرارات 
االتح���اد  لمجل���س   )49( ال����  االجتم���اع 
وتوصيات االجتماع )41( للجنة القيادات 
التنفيذي���ة، إضافة إل���ى اللقاء التش���اوري 
ال���دوري مع وزراء التجارة بدول المجلس 

بالكوي���ت، والتحضير لالجتم���اع القادم ال� 
)51( لمجلس االتحاد في ديسمبر المقبل.

باسم السيف أمين عام لـ “الغرف الخليجية”“الخليجي التجاري”: شراء 4.7 مليون سهم
الخبر - الغرف الخليجية

 علي الفردان

باسم السيف

طرح���ت وزارة األش���غال والبلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي أم���س األول مناقص���ة 
لتش���ييد مصن���ع جدي���د إلع���ادة تدوير اإلط���ارات في إط���ار توجه الدول���ة نحو تبني 

حلول بيئية. 

وس���تكون المناقصة هي المرحلة األولى 
م���ن طرح المش���روع للقط���اع الخاص، إذ 
س���تكون بمثاب���ة عملية التأهيل المس���بق 
لش���ركات المق���اوالت الهندس���ية المحلية 
المنف���ردة أو المتح���دة ذات الخب���رة ف���ي 

إعادة تدوير اإلطارات بالبحرين.
مجل���س  خ���الل  م���ن  ال���وزارة  وأعط���ت 
المناقص���ات والمزايدات الحكومية مهلة 
تستمر حتى األربعاء 28 نوفمبر الجاري، 
مظاري���ف  وفت���ح  الب���ت  يت���م  أن  قب���ل 
العط���اءات ف���ي الي���وم التالي م���ن موعد 

انتهاء تسلم العروض.
وتوقع وزير األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراني، عص���ام خلف، في 
وق���ت س���ابق أن يت���م الب���دء في إنش���اء 

المصنع ه���ذا العام ومن ث���م االنتهاء منه 
خالل العام 2019.

التع���اون  م���ن خ���الل  المش���روع  وينج���ز 
بي���ن وزارة األش���غال وش���ئون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمران���ي والمجلس األعلى 
للبيئ���ة، وه���و ضمن ع���دد من المب���ادرات 
الحكومي���ة لمعالجة المخلفات في البالد، 
وتتضم���ن تدوي���ر المخلف���ات الخض���راء، 
وتحوي���ل  والبن���اء،  اله���دم  ومخلف���ات 
جزء م���ن المخلفات المنزلي���ة والتجارية 
أن  اإلحصائي���ات  وتش���ير  طاق���ة.  إل���ى 
المبان���ي والمصان���ع والش���ركات تتخلص 
م���ن مخلفات تق���در زنتها بنح���و 7.1 طن 
ا، ويت���م التخلص م���ن معظمها في  س���نويًّ

مكب النفايات في منطقة عسكر.

 مصنع جديد لتدوير اإلطارات
علي الفردان

أمل الحامد

المنامة - بورصة البحرين

وقع���ت ش���ركة البحرين للمقاصة وش���ركة مس���قط للمقاص���ة على اتفاقية تعاون مش���ترك 
أمس االثنين في مقر شركة مسقط للمقاصة واإليداع، مسقط - سلطنة عمان. 

ووق���ع االتفاقية كل من نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و المنت���دب لش���ركة البحرين 
ب���ن إبراهي���م آل  للمقاص���ة الش���يخ خليف���ة 
ش���ركة  إدارة  مجل���س  ورئي���س  خليف���ة، 
مس���قط للمقاص���ة أحمد بن صال���ح بن أحمد 
المره���ون بحضور عدد من المس���ؤولين من 

كال الشركتين.
وته���دف اتفاقي���ة التعاون بش���كل ع���ام إلى 
توطي���د أواص���ر التع���اون وتب���ادل الخبرات 
وش���ركة  للمقاص���ة  البحري���ن  ش���ركة  بي���ن 
مس���قط للمقاصة، وتس���هيل عملي���ة اكتتاب 
المس���تثمرين من كال األس���واق ف���ي الطرح 
ش���ركات  طري���ق  ع���ن  للش���ركات  األول���ي 

المقاص���ة. كم���ا س���تمهد االتفاقي���ة الطري���ق 
لتأس���يس قاعدة مناس���بة لتطوي���ر جوانب 
يخ���دم  بم���ا  المؤسس���تين  بي���ن  التع���اون 
المتعاملي���ن بالس���وقين وجمي���ع األط���راف 
ذات العالق���ة بأس���واق رأس الم���ال ف���ي كال 

البلدين. 
وأك���د الش���يخ خليفة ب���ن إبراهي���م، أن هذه 
االتفاقية تأتي في إطار الجهود المش���تركة 
لتقوي���ة أواص���ر التع���اون بين المؤسس���تين 
بش���كل خ���اص وس���وق البلدين بش���كل عام 
بم���ا يس���اهم ف���ي تس���هيل عملي���ة اكتت���اب 
المستثمرين في البلدين الشقيقين. وأضاف 
أن ثم���ار ه���ذه االتفاقي���ة تأت���ي بالتزامن مع 

الط���رح األولي لش���ركة إي ب���ي إم تيرمينالز 
البحرين )“إي بي إم تي البحرين”(.

المره���ون أن مث���ل ه���ذه  أك���د  م���ن جهت���ه، 
بي���ن  م���ا  التع���اون  تجس���د  االتفاقي���ات 
المؤسس���تين بالبلدي���ن الش���قيقين وكما تعد 
ه���ذه االتفاقية امت���داًدا للعالق���ات المتميزة 

ف���ي  المالي���ة  األوراق  قط���اع  ترب���ط  الت���ي 
البلدين بمختلف مؤسس���اتها، كما أن س���وق 
مس���قط ل���أوراق المالية وبورص���ة البحرين 
تعدان م���ن أقدم األس���واق المالية بالمنطقة 
وقد استفادت كل سوق من تجارب األخرى 

خالل العقود الماضية.

عقب توقيع االتفاقية

المستثمرين اك��ت��ت��اب  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��س��ه��ي��ل  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 

“البحرين للمقاصة” و“مسقط” تبرمان شراكة

المنامة - مكتب النائب عادل حميد
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عرض وطلب

التاريخ :2018/11/14  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-149016( لسنة 2018
بشأن اشهار انتهاء اعمال تصفية 

شركة آي جرانيت - تصامن ألصحابها خليل إبراهيم فخرو وشركاه

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تق���دم إليها مكتب/ش���ركة س���يدني لالستش���ارات والتطوير ذ.م.م 
باعتباره���ا المصف���ي القانون���ي لش���ركة ش���ركة آي جراني���ت - تصام���ن 
ألصحابه���ا خليل إبراهيم فخرو وش���ركاه المس���جلة كش���ركة تضامن 
بحريني���ة بموج���ب القي���د رق���م 88334-1، طالب���ا إش���هار انته���اء أعم���ال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

التاريخ :2018/11/5  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -157335( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -148285( اعالن رقم

معاملة مشتركة

التاريخ :2018/10/31  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -154647( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

التاريخ :2018/11/1  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -156012( 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: ناجي حسن علي العالي
االسم التجاري الحالي: انترنت بغداد

االسم التجاري: نجمة بغداد للتجارة العامة

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: محمد عبدهللا حسين حسن

االسم التجاري الحالي: المسير لفبركة األلمنيوم
االسم التجاري: ورشة المسير للفبركة

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: علي عادل علوي خلف محفوظ

االسم التجاري الحالي: عالم آية للمقاوالت
االسم التجاري: عالم آية لتخليص المعامالت الحكومية

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: محمد كاظم سلمان الهدار

االسم التجاري الحالي: مقاوالت 82 للتنظيفات
االسم التجاري: محمد الهدار للتجارة

قيد رقم: 19224-6

قيد رقم: 3-60374

قيد رقم: 95254-2

قيد رقم: 48143-7

القيد: 33993 التاريخ :2018/11/1  
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 73168 التاريخ :2018/10/31  
اعالن رقم )999( لسنة 2018

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودةإلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها المالك ل� مؤسس���ة أحمد علي التجارية )مؤسس���ة فردية( والمسجلة 
بموج���ب القيد رق���م 33993 بطلب تحويل الش���كل القانوني من مؤسس���ة 
فردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 20٫000 دينار 

بحريني
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراض���ه إل���ى مرك���ز البحري���ن 
للمس���تثمرين مش���فوعًا بالمس���تندات المؤيدة والمبررة لالعتراضه خالل 

مدة أقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليهاالس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة ويب���رو البحرين ليمتد 
ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 73168 طالبي���ن تحوي���ل الش���كل 
القانوني للش���ركة المذكورة إلى إلى ش���ركة الشخص الواحد برأسمال 
وق���دره 50٫000 دين���ار، لتصب���ح مملوكة م���ن ويبرو س���ايبرس برايفيت 

ليمتد

القيد: 93738 التاريخ :2018/10/31  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2018
بشأن تحويل فرع )5( مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تق���دم إليه���ا قم���ر الدين كالو فيت���و كوزي���ل المالك ل� مؤسس���ة صالون 

ش���اطى عسكر )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 93738 

يطل���ب تحوي���ل تحويل ف���رع )5( من المؤسس���ة المذكورة إلى ش���ركة 

الشخص الواحد،  لتصبح مملوكة من قمر الدين كالو فيتو كوزيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-154488( اعالن رقم

تنازل -  عن المحل التجاري
تق���دم إلينا عب���دهللا متعب عبدهللا ظاه���ر متعب الذوادي بطل���ب تحويل المحل 

التجاري التالي: الى ايمان جاسم علي ابراهيم الذوادي 
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
رقم القيد
1-86556
2-86556
3-86556
4-86556

االسم التجاري
مغسلة الواحة الخضراء

صالون ساحل الزالق
اسواق الجنوبية

النوافذ الذهبية لأللمنيوم

21/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-150713( اعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري قيد 2-31598 االسم التجاري )ازياء ديفا(

تقدم إلينا يوس���ف احمد محمد حس���ن بطلب تحويل/ المحالت التجارية التالية: 
الى كارال اسعد المعروف بسعد سعد 

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

القيد: 85682-4 - التاريخ: 4/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-150406( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أحمد ياسين التجارية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تقدم إليها الس���ادة أصحاب ش���ركة أحمد ياس���ين التجارية ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 85682-4 طالبين تغيير األسم التجاري من 

أحمد ياسين التجارية ذ.م.م الى ليوتك التجارية ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

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
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السيسي يحّذر من 
“االنتحار القومي”

شّدد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي على خطورة الصراعات التي 

تعج بها المنطقة العربية، وحّذر مما 
سماه “االنتحار القومي” الذي قد يحول 
رغبة البعض في إحداث التغيير داخل 
بلدانهم إلى الوقوع في فخ الفوضى، 
وانهيار مؤسسات الدولة، وفتح الباب 

أمام التدخالت الخارجية، وانتشار 
فوضى استخدام السالح والفتن 

الطائفية. وقال السيسي أمام جلسة 
“ما بعد الحروب والنزاعات آليات بناء 

المجتمعات والدول” إن التكلفة التي 
تحملتها المجتمعات الساعية للتغيير 

في عام 2011 تفوق بكثير تكلفة بقاء 
األوضاع على ما كانت عليه.

نظ��ام “س��ويفت” الدولي يف��رض عزل��ة على بن��وك إيرانية

واشنطن: سنضغط على طهران “بال هوادة”

قال وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، أمس اإلثنين، إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران “بال هوادة”، مشددا على ضرورة أن تغير طهران من سلوكها. 
ف���ي حي���ن قال مستش���ار األم���ن القومي األميركي، جون بولتون، إن واش���نطن س���تفرض المزيد من العقوبات على إي���ران. وفي تطور متصل، أعل���ن المزود الدولي 
لخدمات التراسل المالي المؤمن “سويفت”، أمس، تعليق وصول بعض البنوك اإليرانية إلى شبكته، وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على 

طهران، تشمل قطاعي النفط والمال.

الت���ي  س���ويفت،  ش���ركة  وأوضح���ت 
تتخ���ذ من بروكس���ل مقرا له���ا: “إن هذا 
اإلج���راء، رغ���م أن���ه مؤس���ف، اتخذ من 
أجل مصلحة واس���تقرار ونزاهة النظام 
المال���ي العالمي في مجمله”، حس���ب ما 

ذكرت وكالة فرانس برس.
ودخل���ت الحزمة الثانية م���ن العقوبات 
األميركي���ة عل���ى إي���ران حي���ز التنفي���ذ، 
أم���س اإلثني���ن، وتس���تهدف عل���ى وجه 
التحدي���د قط���اع الطاق���ة، وذل���ك بع���د 
انسحاب واش���نطن من االتفاق الدولي 

النووي مع إيران في مايو الماضي.
دونال���د  األميرك���ي  الرئي���س  ووص���ف 
ترام���ب الحزم���ة الجدي���دة باألش���د في 
تاري���خ الوالي���ات المتحدة، مش���يرا إلى 
أن طهران لم تعد في وضع جيد اآلن.

عواصم ـ وكاالت:

شرم الشيخ - أ ش أ

الحزمة الجديدة من العقوبات طالت القطاع المالي اإليراني

بيشاور - رويترزباريس - رويترزتونس - رويترز

قالت مصادر سياسية لرويترز أمس اإلثنين إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد 
سيعلن تعديال وزاريا جزئيا هذا األسبوع على األرجح لضخ دماء جديدة وسط أزمة 

سياسية واقتصادية تعصف بالبالد.

ويواجه الش���اهد انتقادات م���ن حزبه نداء 
تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فش���ل 

الحكومة في انعاش االقتصاد العليل.
ويس���اند اتح���اد الش���غل ذو النف���وذ الق���وي 
مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو 
ما يرفضه بش���دة حزب النهضة اإلس���المي 
ال���ذي ي���رى أن���ه ال مب���رر إلقالته ف���ي وقت 
تحتاج في���ه البالد اس���تقرارا للمضي قدما 

في إصالحات اقتصادية معطلة.
م���ن  قري���ب  سياس���ي  مص���در  وق���ال 
المفاوضات لرويترز ”الشاهد انتهى تقريبا 
م���ن مفاوض���ات م���ع األح���زاب بخص���وص 
التعدي���ل وم���ن المرجح أن يعل���ن عنه هذا 
األس���بوع“. وقال مص���در آخ���ر إن التعديل 
الوزاري سيش���مل س���تة حقائب على األقل 
من بينها وزارة الش���باب والرياضة ووزارة 

الس���ياحة ووزارة الطاق���ة ووزارة التجهيز 
ووزارة الصح���ة ووزارة النقل. ولن يش���مل 
وزارات  المص���ادر  لنف���س  وفق���ا  التعدي���ل 

الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

*وتونس في قلب أزمة اقتصادية  «
منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم 

الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي وسط ارتفاع معدالت البطالة 

ووصول معدالت التضخم إلى 
مستويات غير مسبوقة 

إضافة إلى ضغوط 
المقرضين الدوليين 
على تونس لتطبيق 

إصالحات ال 
تحظى بدعم 

شعبي.

ق���ال محامي���ان ومص���در قضائي أم���س اإلثني���ن إن ممثلي ادع���اء في فرنس���ا أصدروا 
مذك���رات اعتقال دولية لثالثة مس���ؤولين أمنيين س���وريين كبار م���ن بينهم علي مملوك 
رئي���س مكت���ب األم���ن الوطن���ي بتهم���ة التواط���ؤ ف���ي جرائ���م ح���رب. وممل���وك م���ن أهم 

مستشاري الرئيس السوري بشار األسد. 

وقال���ت المصادر إن المس���ؤول الثاني الذي 
ش���ملته مذكرات االعتقال هو جميل حسن 
رئي���س إدارة المخاب���رات الجوي���ة وال���ذي 
كانت صدرت بحقه مذكرة اعتقال ألمانية.

والش���خص الثالث هو عبدالس���الم محمود 
المس���ؤول الكبير ف���ي المخاب���رات الجوية 
أيض���ا. وق���ال محامي���ان إن���ه يدير منش���أة 

احتجاز في مطار المزة العسكري.
بقضي���ة  مرتبط���ة  االعتق���ال  ومذك���رات 
منظورة منذ فترة طويلة تتعلق بمواطنين 
فرنس���يين من أص���ول س���ورية، وهما األب 
واالب���ن م���ازن وباتريك عب���د الق���ادر دباغ. 
واعتقل���ت عناص���ر من المخاب���رات الجوية 
الرجلين في س���وريا في نوفمبر عام 2013 

واختفيا منذ ذلك الحين.

وق���ال محامي���ان ألس���رة دب���اغ إن األس���رة 
حصل���ت على وثائق من س���وريا في يوليو 
2018 تش���ير إل���ى أن م���ازن توف���ي وه���و 
محب���وس ف���ي نوفمب���ر 2017 بينم���ا توفي 

أبيه باتريك في يناير 2014.

وقال عبيدة دباغ شقيق باتريك وعم  «
مازن، والذي عمل مع جماعات قانونية 

وحقوقية لرفع الدعوى وإصدار 
مذكرات االعتقال ”هذا انتصار أولي 

وآمل في بداية حقبة 
جديدة من العدالة 

والمساءلة عن الجرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم 

الحرب المرتكبة في 
سوريا“.

ق���ال مس���ؤولون بارزون م���ن حركة طالب���ان األفغانية أمس اإلثني���ن إن الحركة 
ستش���ارك في محادثات سالم متعددة األطراف تستضيفها روسيا يوم الجمعة 

بعد أن رفضت الواليات المتحدة وأفغانستان الدعوات لها.

لك���ن المتح���دث باس���م طالب���ان ذبي���ح هللا 
مجاه���د ق���ال إنهم ل���م يوافقوا رس���ميا بعد 

على المشاركة في المحادثات.
ودعت روسيا 12 دولة وحركة طالبان التي 
تقاتل لفرض تفس���يرها المتش���دد للش���ريعة 
اإلس���المية بعد أن أطاحت ق���وات أميركية 
بحكمه���ا عام 2001 لك���ن الواليات المتحدة 
وحكومة أفغانس���تان المدعومة من أميركا 

رفضتا الدعوة.
وتلقي محادثات موسكو الضوء على الدور 
المتزايد الذي تلعبه روس���يا في أفغانستان 
بعد عقود من انس���حاب القوات السوفيتية 
م���ن الب���الد إذ تقدم موس���كو لكابول خطط 
اس���تثمار ومب���ادرات دبلوماس���ية وثقافي���ة 

ودعما عسكريا محدودا.
وق���ررت روس���يا المض���ي قدم���ا ف���ي عق���د 

محادث���ات موس���كو رغم ذل���ك وهي خطوة 
دبلوماس���ية أغضب���ت كاب���ول الت���ي ترى أن 
يعق���د عملي���ة س���الم  أن  يمك���ن  االجتم���اع 
وس���يحضر  المتح���دة.  الوالي���ات  تقوده���ا 
فريق يضم خ5 مس���ة مسؤولين من طالبان 
يقوده���م ش���ير محم���د عب���اس س���تاناكزاي 
رئيس المجلس السياسي لطالبان في قطر.

وقال عضو في طالبان ”غالبية كبار  «
القادة أبدوا ترحيبهم بالمشاركة 

في محادثات السالم في موسكو 
لكن بعضهم أبدى 

تحفظاته وقال 
إنها لن توفر لهم 

أي امتيازات 
على األرض في 

أفغانستان“.

طالبان ستشارك بمحادثات موسكومذكرة اعتقال بحق مقّربين من األسدتونس نحو تعديل وزاري
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دبي - العربية نت

موسكو - رويترز

أبلغ���ت الس���عودية مجل���س حق���وق اإلنس���ان التاب���ع لألمم المتح���دة أمس 
اإلثني���ن، أنها تحق���ق في وفاة الصحافي جمال خاش���قجي ف���ي قنصليتها 

باسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة.

هيئ���ة  رئي���س  العيب���ان  بن���در  وق���ال 
حق���وق اإلنس���ان، خ���الل كلم���ة أم���ام 
المجلس إن العاهل الس���عودي الملك 
س���لمان أمر النائب الع���ام “بالتحقيق 
بحس���ب  خاش���قجي  قضي���ة  ف���ي 
وبتقدي���م  به���ا  المعم���ول  القواني���ن 

الجناة للعدالة”.

 وكان النائب العام السعودي، قال إن 
التحقيق���ات أظه���رت وف���اة المواطن 
الس���عودي جم���ال خاش���قجي خ���الل 
ش���جار في القنصلية الس���عودية في 
اسطنبول. كما أوضح أن المناقشات 
الت���ي تم���ت أدت إلى حدوث ش���جار 
واشتباك باأليدي ما أدى إلى وفاته.

قالت روس���يا إنها أرس���لت فرقاطة جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر 
طويل���ة الم���دى إل���ى البح���ر المتوس���ط أم���س اإلثني���ن بعد بضعة أش���هر م���ن تعزيز 

موسكو لقواتها البحرية قبالة الساحل السوري.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
“غ���ادرت الفرقاط���ة األمي���رال ماكاروف 
التابع���ة ألس���طول البحر األس���ود قاعدة 
إل���ى  متجه���ة  البحري���ة  سيفاس���توبول 
مضيق البحر األسود.  وستنضم السفينة 
إلى الق���وات البحرية التابعة لألس���طول 

الروس���ي في البحر المتوس���ط”. وكانت 
روس���يا في السابق قد أطلقت صواريخ 
وغواص���ات  فرقاط���ات  م���ن  كاليب���ر 
البح���ر المتوس���ط عل���ى  متمرك���زة ف���ي 
أه���داف قال���ت إنه���ا ل�”إرهابيي���ن”، لدعم 

هجمات جيش النظام السوري.

الرياض: سنقدم قتلة خاشقجي للعدالة

فرقاطة روسية جديدة إلى “المتوسط”

قال مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون، أمس اإلثنين، في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”: “سنفرض عقوبات تتجاوز هذا.  «
لن نرضى ببساطة بمستوى العقوبات التي كانت موجودة في عهد )الرئيس األميركي السابق باراك( أوباما في 2015”.  وقال وزير الخزانة 

األميركي، ستيفن منوتشين إن “فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام اإليراني أنه سيواجه عزلة مالية 
متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة لالستقرار بشكل جذري”. وذكر أن العقوبات تشمل 50 بنكا وكيانات تابعة لها وأكثر 

من 200 شخصا وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية اإليرانية )إيران إير( وأكثر من 65 من طائراتها. وأكد منوتشين أن 
العقوبات هي األقسى في التاريخ األميركي، مضيفا “كما ستكون هناك الكثير من العقوبات على أهداف جديدة”. وأنهى كلمته بالقول “نراقب 

النظام اإليراني عن كثب وسنتخذ اإلجراءات مرات ومرات. الضغط األميركي بدأ اليوم، وعلى العالم أن يعرف أن هذه العقوبات باتت سارية”.

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس اإلثنين، إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران “بال هوادة”، مشددا على ضرورة تغيير  «
طهران من سلوكها. وقال بومبيو إن العقوبات األميركية الجديدة تستهدف قطاعي النفط والبنوك، األمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة 

تراجع النشاط االقتصادي الدولي إليران. وأوضح بومبيو: “أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط اإليراني إلى الصفر 
وحجم الخفض أكثر من مليون برميل”، مضيفا أن “أميركا ستفرض كذلك عقوبات على الدول التي ستواصل التعامل مع إيران”. 

أعلن بومبيو، أن العقوبات األميركية الجديدة ستمنع إيران من امتالك المال والثروة التي تحتاجها من أجل نشر اإلرهاب حول العالم، 
مشيراً إلى أن حزمة العقوبات الجديدة هي األكثر صرامة بالمقارنة بالعقوبات التي فرضت في السابق على النظام اإليراني. وقال 

بومبيو: إن العقوبات تهدف لمنع “النظام اإلرهابي”، بحسب تعبيره، من تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، وتمنعه من تدبير عملية 
اغتيال مثل التي أُحبطت في الدنمارك منذ عدة أسابيع، كما ستمنعه من تمويل جماعة الحوثي التي تطلق الصواريخ الباليستية 

على الرياض. وأضاف: “العقوبات ستضع حداً لهذا السلوك”.

مزيد من العقوبات

 منع تمويل حزب اهلل والحوثي

طهران - وكاالت عواصم - وكاالت

في أول رد بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات األميركية على إيران حيز التنفيذ، أمس االثنين، قال الرئيس اإليراني حسن 
روحاني إن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات.

وأض���اف روحان���ي في كلمة بثه���ا التلفزيون 
أن  أمي���ركا  “أرادت  اإليران���ي:  الحكوم���ي 
إل���ى  اإليراني���ة  النف���ط  مبيع���ات  تخف���ض 
صف���ر، لكنن���ا س���نواصل بيع نفطن���ا... وخرق 

العقوبات”.
وتاب���ع روحاني الذي كان يتحدث لمجموعة 
م���ن االقتصاديي���ن: “نح���ن في حال���ة حرب. 
نح���ن نواجه حرب���ا اقتصادي���ة. نواجه عدوا 
متس���لطا. يجب أن نصمد لننتصر”. ودخلت 
الحزمة الثانية من العقوبات األميركية على 
إي���ران حي���ز التنفي���ذ، االثني���ن، وتس���تهدف 
عل���ى وج���ه التحديد قط���اع الطاق���ة، وذلك 
بعد انس���حاب واش���نطن من االتفاق الدولي 

النووي مع إيران في مايو الماضي.
ف���رض  إع���ادة  تفعي���ل  إي���ران  واس���تقبلت 
للدف���اع  بمن���اورات  األميركي���ة  العقوب���ات 

الج���وي، وب���ث التلفزي���ون الحكومي لقطات 
لنظ���م الدف���اع الجوي والبطاري���ات المضادة 
للطائ���رات المش���اركة ف���ي المن���اورات الت���ي 

تجري على مدار يومين.

وق���ال الجنرال حبيب هللا س���ياري، القيادي 
ف���ي الجيش، إن الجي���ش الوطني والحرس 
وإن  المن���اورات،  ف���ي  يش���اركان  اإليران���ي 

الذخائر المستخدمة من إنتاج إيران.

بالتزامن مع معركة تحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي، والتي بدأت الخميس الماضي، اشتعل القتال ضد الميليشيات 
في عدة جبهات أخرى وتحديدًا في محافظات الضالع وحجة والبيضاء، ُقتل وُجرح خاللها العشرات من عناصر الميليشيات وتم 
دحرها من مواقع استراتيجية وتحديدًا في جبهات مريس الضالع، والمالجم في البيضاء، كما تم استعادة كميات من األسلحة.

وف���ي خض���م العملي���ة العس���كرية الدائ���رة 
عل���ى جبه���ة الس���احل الغرب���ي ف���ي اليمن، 
حقق���ت ق���وات المقاوم���ة تقدم���ا جدي���دا 
أخ���رى  خط���وة  لتقت���رب  الحدي���دة،  ف���ي 
المدين���ة  عل���ى  الس���يطرة  اس���تعادة  م���ن 

اإلستراتيجية.
اليمني���ة  المقاوم���ة  ق���وات  وتوغل���ت 
الش���مالية  األط���راف  ف���ي  المش���تركة 
للحديدة، أم���س االثنين، وتقدمت باتجاه 
الخمس���ين،  ش���ارع  م���ن  المدين���ة  مين���اء 
بع���د عملي���ة التفاف م���ن الجهة الش���مالية 

الشرقية.
المش���تركة،  المقاوم���ة  ق���وات  وخاض���ت 
دع���م  م���ن تحال���ف  تح���ت غط���اء ج���وي 
الش���رعية في اليمن، مواجهات ضارية مع 

ميليش���يات الحوثي اإليراني���ة في الجهة 
الشرقية من الحديدة.

وتزامنا مع التط���ورات الميدانية، قصفت 
طائ���رات تحال���ف دع���م الش���رعية مخ���زن 

ذخي���رة مج���اورا للكيل���و 8 ف���ي الحديدة، 
للمتمردي���ن  متحرك���ة  وأهداف���ا  ومواق���ع 
في منطق���ة الكيلو 16 ومحيطها وش���ارع 

الخمسين ومحيطه.

الرئيس اإليراني حسن روحاني
الجيش البمني على طريق استعادة الحديدة

الج��وي للدف��اع  بمن��اورات  العقوب��ات  تس��تقبل  إي��ران  عش��رات القتلى من الحوثيين بمس��اندة ق��وات التحالف

روحاني “يتحدى” واشنطن تقدم للشرعية بجبهات يمنية عدة
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نش���هد هذه األي���ام حراكا انتخابيا يتس���م باالتزان والنش���اط، ونح���ن على موعد 
قري���ب م���ع ي���وم االقت���راع لالنتخابات النيابي���ة والبلدي���ة في البحري���ن، وما أود 
التط���رق إليه في ه���ذا المقال، يهدف بالدرجة األولى إل���ى تقييم الوضع الحالي، 
وتحدي���د م���ا س���تكون علي���ه االعتراض���ات والطع���ون االنتخابي���ة ف���ي انتخابات 
الس���نوات المقبلة، وهو أمر جد مهم؛ لما التمس���ناه من إش���كالية حقيقية بالفترة 

المسموحة لتقديم االعتراضات والطعون، والبت النهائي في أمرها.
اعتراض المترش���ح على اس���م من األس���ماء المنافس���ة له س���واء في االنتخابات 
النيابي���ة أو البلدية، مس���ألة ح���ق، ومكفول قانون���ًا، لكن لوح���ظ أن التاريخ الذي 
ينته���ي في���ه البت بالطع���ون االنتخابية، بعيد جدًا، إلى حد يتج���اوز تاريخ البدء 
الرس���مي للدعاية االنتخابية من قبل المترش���حين، وهو ما يخلق ش���يئًا من عدم 
تكاف���ؤ الف���رص م���ا بي���ن المترش���حين إجم���االً؛ إذ تعد تبع���ات االعتراض���ات على 
المترش���حين من قب���ل زمالئهم المترش���حين اآلخرين كبيرة؛ فالمض���ي قدمًا في 
الطع���ون أمام محكمة االس���تئناف العليا المدنية، وانتظار الحك���م النهائي، إهدار 
واض���ح لوق���ت المعت���رض عليه، وبالتال���ي فإن الفرص���ة التي تمنح للمترش���حين 
اآلخرين الذين لم يواجهوا أي إش���كال قانوني، أكبر بالمقياس الزمني، والتداول 
اإليجاب���ي اإلعالم���ي منه والميدان���ي، عن غيرهم م���ن المترش���حين المتضررين؛ 
الذي���ن ترف���ض االعتراض���ات ضده���م، ومن ث���م تؤيد أح���كام اللجان اإلش���رافية 
لصالحه���م من قبل المحكمة، وهو ما يخلق فرقًا نس���بيًا ق���د يغير اتجاه البوصلة 

نحو الخصوم، ويزيد بالتالي حظوظهم االنتخابية.
وعلى هذا األساس، نتساءل عن سبب عدم البدء بفترة االعتراضات أمام اللجان 
اإلش���رافية، والطع���ون أمام محكمة االس���تئناف العليا المدني���ة، وصدور األحكام 
النهائي���ة، ف���ي مواعي���د تس���بق ب���دء الس���ماح بالدعاي���ة االنتخابية للمترش���حين، 

وتقترب أكثر من موعد اإلعالن النهائي عن كشوف المترشحين؟!

وبالنظر إلى المدة الزمنية التي يفصل فيها بأمر االعتراضات والطعون،  «
نجد أن مجموعها يبلغ 13 يوما، وذلك باحتساب اليوم األول لتقديم 

االعتراضات أمام اللجان اإلشرافية، ولغاية اليوم األخير لفصل المحكمة 
بشأن الطعون المقدمة من قبل المترشحين؛ وهي تعد مدة زمنية 

طويلة جداً، يمكن من خاللها عمل الكثير من قبل المترشحين وفرق 
عملهم، على صعيد الدعاية االنتخابية.

الطعون االنتخابية

التعليم الجامعي 
نحو التميز

هل تتحول المناطق السكنية والسواحل إلى محمية للكالب الضالة؟

إنج���از غي���ر مس���بوق حققته جامع���ة البحرين وتحد صعب بال ش���ك 
بإحرازها المرتبة الخامسة والعشرين من بين أكثر من 1000 جامعة 
عربي���ة والرتب���ة ال���� 411 م���ن بي���ن أكث���ر من 25 أل���ف جامع���ة عالمية 
خضع���ت جميعه���ا للتقييم وف���ق معايير فح���ص موحدة ه���ذا العام. 
والذي تجدر اإلش���ارة إليه أّن البحث العلمي من أهم العناصر لتقدم 
مؤسس���ات التعليم العال���ي، وبالنظر إلى ما يخص���ص للبحث العلمي 
ف���ي دولن���ا العربي���ة فإن���ه ال يتجاوز ال���� 2 % فقط وهذه النس���بة تعد 
ضئيل���ة للغاي���ة مقارنة بما ترصده بقية دول العالم، أليس مخجال أن 
تكون النسبة بهذه الضآلة قياسا بما تكتنزه دولنا العربية من ثروات 
هائل���ة؟ إّن “إس���رائيل” تخصص للبحث العلمي م���ا يفوق ال� 5 % من 
دخلها القومي، لذا ال نندهش إذا كانت هناك 6 جامعات “إس���رائيلية” 

قد احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمّي.
على مدى سنوات متتالية والعرب يخرجون من التصنيفات العالمية 
ب���ال نتائج تذكر، إحداه���ا تصنيف معهد التعليم العالي في ش���نغهاي 
الصينية ولم تبرز بين الجامعات العربية س���وى جامعة الملك س���عود 
فق���ط، وتصني���ف ش���نغهاي يع���د األرق���ى واألصعب بي���ن التصنيفات 

العالمي���ة واألكث���ر قبوال في األوس���اط األكاديمية، واإلنجاز بال ش���ك 
يسجل للمملكة العربية السعودية. 

المخرج���ات البحثي���ة معيار آخ���ر للفوز بأحد المراكز في المس���ابقات 
الدولي���ة إضافة إلى جودة أعضاء هيئة التدريس، وجامعة البحرين 
“تعمل بروح الفريق الواحد وأرس���ت ثقافة االهتمام بالبحث العلمي 
واالبت���كار والتمي���ز وتعزيز الش���راكة م���ع قطاعات الم���ال واألعمال”، 
كما أش���ار إلى ذلك رئيس الجامع���ة، والموضوعية تقتضي القول إّن 
خريج���ي الجامعة يحصدون المراكز األولى في المس���ابقات ونش���ير 
هنا إلى المس���ابقة الس���نوية لمعهد البحرين للتنمية السياس���ية التي 
ف���از فيها ثالثة من المتقدمي���ن وجميعهم من جامعة البحرين وهذه 
شهادة لمدى ما يتمتع به طلبة الجامعة من مستوى علمي وأكاديمي 

متميز.

ال تفوتنا اإلشادة بالخبرات العلمية والمهنية ألعضاء هيئة  «
التدريس في كل التخصصات، فالكفاءة المهنية للمعلم 

وجودة أدائه لهما األثر األكبر في المستوى العلمي والمعرفي 
للطلبة.

تربي���ة  يج���رم  قان���ون  هن���اك  يك���ون  أن  غريب���ا  ألي���س 
الحيوان���ات ف���ي المنازل بالحب���س وغرام���ة 300 دينار، 
ف���ي الوق���ت الذي تترك فيه ال���كالب الضالة تتجول في 
الش���وارع واألحي���اء والس���واحل مه���ددة صح���ة الناس 
ومعرضة حياتهم لخطر مميت، فمن هو أولى بالتجريم 
ت���رك ال���كالب الضال���ة أم تربي���ة الحيوان���ات النافعة في 
المن���ازل؟ ألي���س األم���ن يش���مل حماي���ة األرواح من كل 
األخط���ار أي���ا كان مصدرها؟ ثم أليس م���ن التناقض أن 
تق���وم الدول���ة بالقضاء عل���ى األمراض المعدي���ة بتوفير 
التطعيم���ات الالزم���ة، وف���ي الوق���ت نفس���ه تت���رك كالبا 
ضالة مريضة جرباء نهش���ها الجوع وتحمل فيروس���ات 
وبكتيريا وأمراضا خطيرة تنقلها لإلنس���ان، هذه الكالب 
الت���ي أصبح���ت أعداده���ا تف���وق أع���داد العصافي���ر، فال 
يخلو ساحل وال شارع وال حي من سالالت متنوعة من 

الكالب ومنها الشرسة التي ال تقل عن شراسة الذئب.
ص���در تقرير عن منظمة الصح���ة العالمية يفيد بأن نحو 
59 ألف ش���خص يلقون حتفهم سنويًا بسبب مرض داء 
الكلب، وال يتوقف خطر الكلب على عضته بل هو ناقل 
للكثي���ر من األم���راض منها الدودة الش���ريطية والديدان 
المس���تديرة وديدان الكلب، كما قد تكون س���ببًا مباش���رًا 
لنقل فيروس )H5N1(، وفيروس س���ارس، ومن أسباب 

اإلصابة بأنواع من السرطانات.
أخبار مهاجمة الكالب للمواطنين في البحرين تم نش���ر 
بعضه���ا ف���ي الصحف، وبعضها يحتفظ به في س���جالت 

المستش���فيات، إال أنه في 2017 أعلنت صحيفة الوطن 
الس���عودية أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات السعودية 
اس���تقبلت خ���الل العامي���ن الماضيين أكثر م���ن 25 ألف 
حالة تعرضت لعضات الكالب، إذا الكالب الضالة مصدر 
خطر مؤكد على اإلنس���ان، وعلى الجهات الرسمية مثل 
وزارة البلدي���ات والبيئ���ة والصح���ة القض���اء عل���ى ه���ذه 
الظاه���رة الت���ي س���ببت الرع���ب للمواطني���ن، وصرح���ت 
ش���ؤون البلدي���ات ف���ي 2017 بأن أعداد ال���كالب الضالة 
تق���در ب���� 15 ألف كلب، أي أن نصيب كل محافظة 3750 
كلبا، وهذه مش���كلة خطيرة حي���ن تتضاعف أعداد هذه 
ال���كالب وتتضاع���ف هجماته���ا الت���ي ق���د ت���ودي بحي���اة 
الناس أو تصيبهم بأمراض فتاكة، والس���بب عدم وجود 

جهة مسؤولة تتعامل مع هذه القضية وخطورتها.
خط���ر ال���كالب الضال���ة لي���س مج���رد خاط���رة أو م���ادة 
للدراس���ة والتوصية، بل قضية يدف���ع ثمنها المواطنون 
وذل���ك حين تعض الكالب أطفالهم وتنقل لهم األمراض 
الخطي���رة، خط���ر ال���كالب الضال���ة مثل خط���ر األمراض 

المعدية المميتة.

نتوجه إلى المسؤولين في الجهات ذات العالقة،  «
ونسألهم هل تحولت المناطق السكنية 

والسواحل إلى محمية للكالب الضالة؟ بالطبع لن 
يكون ذلك، إذا تمت معالجة هذه الظاهرة، فكلفة 

القضاء عليها نعتقد أنها ال شيء يذكر بالنسبة 
لفقد اإلنسان صحته وحياة أطفاله.
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التسريح في الشركات... 
لماذا البحريني أوال

عندم���ا يس���هم االزده���ار ف���ي توفير فوائ���ض مالي���ة ضخمة في الش���ركات 
وتتوس���ع، يت���م فصل العام���ل البحرين���ي ويبقى األجنب���ي، وعندما ينكمش 
الس���وق بسبب التقلبات السياس���ية واالقتصادية وتبدأ الشركات المراجعة 
واإلحص���اء أيض���ا يتم فص���ل العام���ل البحرين���ي ويبقى األجنب���ي، فخالفا 
لجمي���ع المعتق���دات الموظ���ف البحرين���ي في الش���ركات دائما ه���و الضحية 
وخ���ارج مالم���ح العمل المس���تقبلي، وبالرج���وع إلى اإلحص���اءات فإن أكثر 
المتضرري���ن م���ن الفص���ل التعس���في أو االس���تغناء ه���م أبناء الوط���ن الذين 
يفترض أن يعاملوا في تلك الش���ركات أو المؤسس���ات على أنهم قادة دفة 

البناء والتنمية والتطوير والعمود الفقري في العمل وليس العكس.
كل ش���ركة أو مؤسس���ة تتع���رض النتكاس���ة بس���بب س���وء اإلدارة وتخب���ط 
الرؤى والسياس���ات يك���ون خيارها األول التخلص م���ن الموظف البحريني 
بأي ش���كل من األش���كال وإعطاء األولوي���ة لألجنبي، وعلى مدى الس���نوات 
الماضي���ة نش���رت الصحافة المحلية الكثير من قص���ص أولئك الناس الذين 
تفانوا في عملهم وقدموا الجهد والعطاء، كوادر بحرينية عالية الخبرة في 
مختل���ف التخصصات، بدل تكريمهم وتقدي���م الحوافز لهم يتم قذفهم في 

أم���واج العرض والطلب وضيق الصدر، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل 
ف���ي االهتمام بالك���وادر الوطنية في بعض الجه���ات، ال تزال هناك مصاعب 
تواجه العامل البحريني في ظل منافسة األجنبي الذي تسبب في تقليص 
االعتم���اد على الخبرة الوطنية خصوصا في الش���ركات والمؤسس���ات التي 
تمن���ح الثق���ة لألجنبي وتبقيه لس���نوات طويلة - بعضهم ف���ي مراكز قيادية 
علي���ا - وتبتع���د ع���ن اس���تقطاب المؤه���ل البحرين���ي ال���ذي يتمت���ع بالكفاءة 

والطموح. 
المش���كلة أن األجنب���ي ال���ذي يفضل على “ابن البلد” ال نق���ول مثال إنه ضليع 
ف���ي المجاالت والتخصص���ات النادرة التي ينعدم وج���ود متخصصين فيها 
من المواطنين، وإنما تخصصات إدارية وفنية عادية بإمكان أي أحد العمل 
فيه���ا، ولك���ن يبدو أن وهج عقدة األجنبي م���ازال يعجب البعض ويرى فيه 
– أي األجنب���ي - أنه الموظ���ف المتابع والجاد والفعال والخبير الذي يتصف 

بكل المواصفات الفنية والخلقية.
إعطاء األفضلية للموظف األجنبي على حساب البحريني كلفة كبيرة بحق 

البلد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

اس����تحضرت وأنا أتابع كالم ولي عهد المملكة العربية الس����عودية صاحب السمو 
الملك����ي األمي����ر محمد بن س����لمان في مؤتمر “مس����تقبل االس����تثمار” في الرياض 
س����بب نزول قول هللا عز وجل: )ولئن س����ألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب(، 
حيث ورد أن النبي صلى هللا عليه وآله وس����لم كان يس����ير في غزوة تبوك وبين 
يديه ثالثة من المنافقين كانوا يقولون: إن محمدا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح 

مدائنهم ما أبعده من ذلك!
اس����تحضرت ذلك وأسقطه على أولئك الذين كانوا يرون فيما ذكره سمو األمير 
محمد بن س����لمان، من أن هذه المنطقة س����تكون أوروبا بعد أن نغلبهم ونسبقهم 
اقتصاديًا، مجرد وهم وخيال، فكما نصر هللا رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم 
وخلف����اءه رضي هللا عنه����م من بعده حيث فتحوا فارس والروم، فس����يفتح هللا 
علين����ا بجهود ولي العهد وإخوانه من القادة والزعماء وهم يأخذون باألس����باب، 
وس����تتحقق رغباته ونراها رأي العي����ن، ولعل إرهاصات ذلك بدت واضحة حيث 
نرى اليوم كيف أصبحت المملكة العربية الس����عودية من الدول العشرين الكبرى 

اقتصاديًا.
رؤي����ة المملكة العربية الس����عودية 2030 س����تجعل اقتصاد المملك����ة أكثر ازدهارًا 
ومجتمعها أكثر تقدمًا، متمس����كًا بالقيم اإلسالمية، والهوية الوطنية الراسخة... 
رؤي����ة المملكة 2030 مليئة باإليجابيات، وتخ����دم المملكة وتعمل على تطويرها 
عل����ى الصعيد االقتصادي والترفيهي والرياضي، وتعزيز الش����خصية الس����عودية 
والنم����ط المعيش����ي، وكم����ا قال األمير محمد بن س����لمان حفظ����ه هللا “من هو غير 
راٍض ب����أن يتفاع����ل م����ع رؤي����ة المملكة أو من يح����اول وضع عراقيل س����يصطدم 

بالشارع”.

البعض يحاول التقليل من هذه الرؤية أو تحطيم العزيمة إال أن هناك  «
رغبة أقوى من الجيل الشاب المتعطش لهذه الرؤية ويسعى بكل 

السبل نحو تحقيق أهدافها، ألنها تمثل المستقبل واالنفتاح والخطوة 
المنتظرة... رؤية ستعمل تغييراً مفصليًا ونجاحها سيحفز الدول العربية 

كافة نحو التقدم والنجاح، وهم السابقون ونحن الالحقون بإذن الله.

محمد بن سلمان... رجل المرحلة

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

هذه الكالب التي أصبحت  «
أعدادها تفوق أعداد العصافير، 

فال يخلو ساحل وال شارع وال 
حي من سالالت متنوعة من 

الكالب ومنها الشرسة التي ال 
تقل عن شراسة الذئب.
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يسير االتحاد العربي 
لكرة السلة على خطى 

االتحاد العربي للكرة الطائرة، 
في ظل تنظيمهما إلى حزمة 

من البطوالت سنويا للرجال 
والسيدات، وهو أمر يصب في 

صالح االرتقاء باأللعاب الرياضية 
العربية.

الهزائم التي يتلقاها فريق 
المالكية الكروي ليست بجديدة 
وال تعتبر مفاجأة، في ظل رحيل 

وابتعاد أفضل عناصره منذ 
بداية الموسم دون أن تحرك 

إدارة النادي ساكنًا للحفاظ على 
هيبة وقوة الفريق.

من المؤمل أن يغادر منتخبنا الوطني األول لكرة السلة متوجها إلى عاصمة جمهورية مصر )القاهرة(؛ استعداًدا للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة للرجال 
تحت، التي ستستضيفها القاهرة في الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري. وسيشارك في البطولة التي ستقام منافساتها بمجمع الصاالت باستاد القاهرة الدولي، 6 

منتخبات عربية هي: الجزائر، المغرب، السعودية، اإلمارات، صاحب األرض والضيافة المنتخب المصري، إلى جانب منتخبنا الوطني.

وسيس���تقر منتخبن���ا ف���ور وصول���ه بفن���دق 
الوف���ود  إقام���ة  مق���ر  النرج���س”  “تولي���ب 
مص���ر  بمدين���ة  البطول���ة  ف���ي  المش���اركة 
الجدي���دة. ويت���رأس وفد منتخبن���ا الوطني 
البحرين���ي  االتح���اد  إدارة  مجل���س  عض���و 

رئيس لجنة المسابقات أنور شرف.
وتض���م قائمة وفد منتخبن���ا المغادرة اليوم 
الجهازي���ن الفن���ي واإلداري والمك���ون م���ن: 
مدي���ر المنتخ���ب غس���ان قارون���ي، م���درب 
المنتخب س���لمان رمضان، مس���اعد المدرب 
ريان المحمود، اختصاصي العالج الطبيعي 

ماركو نيكوالس، والحكم محمد السلم.
واس���تقر الم���درب الوطني لمنتخبنا س���لمان 
رمض���ان عل���ى قائم���ة مكون���ة م���ن 12 العبا 
لتمثي���ل “األحمر” ف���ي االس���تحقاق العربي، 
وه���م: أحمد عزي���ز، ميثم جمي���ل، مصطفى 
حس���ين، مزمل أمير، محمد أمير، األميركي 
واين تش���يزم من المنام���ة، محمد كويد من 
الرف���اع، أحم���د حس���ن الدرازي وعلي ش���كر 
هللا م���ن المح���رق، أحم���د خليف���ة ب���ن دين���ة 
من الحالة، س���يد محمد حمي���د من االتحاد 

ومحمد بوعالي من النجمة.

تشكيلة شابة

ويش���ارك منتخبن���ا ف���ي البطول���ة بتكش���يلة 
ش���ابة جمي���ع عناصره���ا تح���ت س���نة ال� 30 
عاًم���ا، إذ ح���رص اتح���اد الس���لة عل���ى م���زج 
الخب���رة مع الش���باب ف���ي تش���كيلة منتخبنا 
الوطن���ي؛ م���ن أج���ل االحت���كاك بمس���تويات 
فني���ة عالي���ة التي س���تكون كفيل���ة بتطوير 
األداء لعناصر المنتخب الش���ابة واكتس���اب 
المزي���د م���ن الخب���رات، وه���و م���ا سيش���كل 
مفت���اح النج���اح للمنتخ���ب خ���الل المرحل���ة 
المقبل���ة، حيث يولي مجل���س إدارة االتحاد 
الالعبين “الش���باب” اهتماما خاصا في هذه 
المرحل���ة، خصوص���ا أن القاع���دة الصحيحة 

هي أساس النجاح.

ختام التحضيرات

واختتم منتخبنا تحضيراته المحلية مساء 

أمس بخوضه الم���ران األخير قبل المغادرة 
بقي���ادة المدرب س���لمان رمضان ومس���اعده 
ري���ان المحم���ود، عل���ى صال���ة اتح���اد اللعبة 
ب���أم الحصم. ورك���ز الجهاز الفن���ي لمنتخبنا 
خالل التحضيرات األخيرة على الكثير من 
الجوانب الفنية لتثبيت التش���كيلة وتطبيق 
الجان���ب الخطط���ي ال���ذي س���ينتهجه خالل 

المواجهات العربية.
وكان منتخبنا قد خاض مس���اء أمس األول 
���ا أم���ام فري���ق األهل���ي، ف���ي إطار  لق���اًء وديًّ
تحضيرات���ه المتواصلة للبطول���ة، إذ حرص 
م���درب “األحمر” على التأكد م���ن الجهوزية 
الفني���ة لجميع الالعبي���ن، كما طبق عدًدا من 
الخطط التكتيكية التي يرغب في التعويل 

عليها بالبطولة.

دعم سمو الشيخ عيسى بن علي

وكان رئيس االتحاد سمو الشيخ عيسى بن 

عل���ي آل خليفة قد زار جانب���ا من الحصص 
إن  وأك���د  الوطن���ي،  لمنتخبن���ا  التدريبي���ة 
مجل���س اإلدارة وض���ع كاف���ة إمكانات���ه ف���ي 
س���بيل تهيئة األرضية المناس���بة للمنتخب، 

ا له. وإن الدعم ال يزال مستمرًّ
وش���كلت زي���ارة س���موه لمنتخ���ب الرج���ال 
أهمي���ة قص���وى لالعبي���ن لم���ا له���ا م���ن أث���ر 
معن���وي ع���ال على نفوس���هم، والق���ت زيارة 
س���موه ارتياًحا م���ن جانب جمي���ع الالعبين 

والجهازين الفني واإلداري للمنتخب.

استعداد لآلسيوية

وستش���كل البطول���ة العربي���ة فرص���ة كبيرة 
لمنتخبنا الوطني؛ من أجل التحضير المبكر 
للمرحلة الثالثة واألخيرة في تصفيات كأس 
آسيا لكرة السلة 2021، التي من المؤمل لها 
أن تقام في شهر س���بتمبر من العام المقبل. 
وكان منتخبن���ا نجح من تخطي المرحلتين 

األول���ى والثانية بنجاح، إذ تص���در المرحلة 
األول���ى التي أقيمت بنظام الذهاب واإلياب 
عل���ى أرض���ي البحري���ن واإلم���ارات، قبل أن 
يحت���ل المرك���ز الثال���ث في المرحل���ة الثانية 
التي اس���تضافتها البحرين في شهر سبتمبر 

الماضي، خلفا للسعودية وفلسطين.

االجتماع الفني

ومن المؤمل أن يعقد مس���اء اليوم االجتماع 
الفن���ي الخ���اص بالبطولة بمقر إقام���ة الوفود 
ال���ذي س���يحضره مس���ؤولو االتح���اد العرب���ي 
البطول���ة،  ومدي���ر  الفني���ة  اللجن���ة  وأعض���اء 
عالوة على ممثلي المنتخبات المش���اركة في 

التجمع العربي الذي سينطلق غًدا.
المنافس���ات  ج���دول  االجتم���اع  وس���يعتمد 
واللوائح الداخلية للبطولة، إلى جانب اعتماد 
قوائ���م الف���رق المش���اركة وأهلي���ة الالعبي���ن، 

وتحديد ألوان المالبس المنتخبات.

من ختام تحضيرات منتخبنا

للمنتخب��ات  22 ال���  العربي��ة  البطول��ة  ف��ي  للمش��اركة 

“أحمر السلة” يطير إلى القاهرة
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تعادل البس���يتين مع األهلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، 
على استاد األهلي، ضمن افتتاح الجولة 4 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

ورغم تقدم البس���يتين بهدف لالعب عبدهللا 
األهل���ي  أن  إال  األول،  الش���وط  ف���ي  دعي���ج 
عادل النتيجة في الش���وط الثاني عبر مهدي 
حمي���دان. ووص���ل رصي���د البس���يتين إل���ى 8 
نق���اط، واألهلي إلى 7 نق���اط. وفي لقاء أقيم 
أم���س أيض���ا عل���ى ملع���ب مدين���ة حم���د، فاز 

البحرين على قاللي بنتيجة )2-0(.
س���جل الهدفين:أحمد بالي���ط وجعفر صباح. 
ووص���ل رصي���د البحرين إلى 4 نق���اط، وبقي 

قاللي دون نقاط.

مجريات البسيتين واألهلي

بي���ن  المس���توى  الش���وط األول جي���د  ج���اء 
الطرفي���ن، وحق���ق في���ه البس���يتين أفضلي���ة 

على مستوى التقدم في النتيجة.
أول���ى الفرص في الحص���ة األولى كانت بعد 
ركل���ة ثابت���ة نفذها الالعب حس���ين س���لمان 
وتابعه���ا مه���دي حميدان برأس���ه؛ لتتهيأ إلى 
علي العصفور الذي قابل المرمى وسدد كرة 
في جس���م الحارس البسيتيني ناصر يحيى 

.)26(
بعدم���ا  األول  اله���دف  البس���يتين  وس���جل 
أخط���أ مدافع األهل���ي قطب الدي���ن في كرة 
بالمنطقة الخلفية؛ ليخطف العب البسيتين 
مراوغ���ا  ويتق���دم  الك���رة  دعي���ج  عب���دهللا 
الحارس، ومس���ددا كرة بيس���اره أرضية في 

الشباك الخالية )39(.
وألغ���ى الحكم عبدهللا قاس���م هدف���ا لألهلي 

ج���اء بعد ركلة ثابتة نفذها حس���ين س���لمان، 
األيم���ن  القائ���م  م���ن  فيه���ا  الك���رة  وارت���دت 
وتابعه���ا مداف���ع األهل���ي المتق���دم مجتب���ى 
عبدعل���ي ف���ي المرم���ى، إال أن اإللغ���اء ج���اء 
بإش���ارة م���ن الحك���م المس���اعد األول أحم���د 
جابر )41(؛ لينتهي الش���وط لصالح البسيتين 

بهدف دون رد.
وف���ي الش���وط الثان���ي، أح���رز األهل���ي هدف 
التعادل بعد لعبة ثنائية بين حس���ين سلمان 
إل���ى مهدي حميدان الذي تقدم في المنطقة 
وس���دد ك���رة ف���ي مرم���ى البس���يتين وصوال 

للدقيقة )52(.

أدار اللق���اء الحك���م عب���دهللا قاس���م، وعاونه 
أحمد جابر وسلمان طالسي، والحكم الرابع 

إسماعيل حبيب.

تأجيل المباريات

أج���ل اتحاد الكرة المباري���ات التي كانت 

م���ن المق���رر أن تق���ام اليوم؛ لتق���ام بذلك 
غدا األربعاء.

وسيلعب االتفاق مع مدينة عيسى على 
استاد األهلي، فيما سيلعب التضامن مع 
االتح���اد على ملعب مدين���ة حمد، وذلك 

عند 6 مساء.

تعادل البسيتين مع األهلي بدوري الثانية

من لقاء البحرين وقاللي من لقاء البسيتين واألهلي

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

أسند االتحاد العربي لكرة القدم، مهمة تقييم طاقم تحكيم مباراة فريقي 
النصر السعودي ومولودية الجزائر الجزائري، ضمن ذهاب دور ال 16 من 
كأس زاي���د لألندي���ة األبطال، إل���ى رئيس لجنة الح���كام باالتحاد البحريني 

لكرة القدم وعضو لجنة الحكام باالتحاد العربي خليفة الدوسري.

وكل���ف االتح���اد العربي لك���رة القدم، 
طاق���م  لتقيي���م  الدوس���ري،  خليف���ة 
ال���ذي  الدول���ي  المغرب���ي  التحكي���م 
سيدير المباراة المهمة، والتي ستقام 
نوفمب���ر   7 المواف���ق  األربع���اء  ي���وم 
الج���اري على اس���تاد فيص���ل بن فهد 

في العاصمة السعودية- الرياض.
الح���كام  لجن���ة  رئي���س  وسيش���رف 
الق���دم  لك���رة  البحرين���ي  باالتح���اد 
وعضو لجنة الحكام باالتحاد العربي 
لك���رة الق���دم خليف���ة الدوس���ري على 
تقيي���م طاقم التحكي���م الذي يتكون 
م���ن حك���م الس���احة رض���وان جي���د، 
والمس���اعد األول هش���ام أي���ت عب���و، 
والمس���اعد الثان���ي يحي���ى النوال���ي، 
باإلضاف���ة إل���ى الحك���م الرابع س���مير 

كزاز.
ويعتب���ر التكلي���ف الص���ادر م���ن قب���ل 
االتح���اد العرب���ي لكرة الق���دم لرئيس 
لجن���ة الح���كام باالتح���اد البحرين���ي 

لكرة القدم خليفة الدوس���ري، تأكيدا 
المتواصل���ة  للنجاح���ات  واس���تمرارا 
التي يحققها التحكيم البحريني في 
التواج���د بمختلف البط���والت، وذلك 
عب���ر كوادره���ا الممي���زة التي تحظى 
بثق���ة كبيرة ف���ي األوس���اط المحلية 
والدولي���ة،  والقاري���ة  واإلقليمي���ة 

بفضل أدائها وكفائتها العالية.

ا للحكام بكأس زايد الدوسري مقيمًّ

أعلنت ش���ركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( عن مش���اركتها في دعم بطولة كأس جاللة الملك حمد الدولية الحادية عشر للجولف 
التي تستضيفها مملكة البحرين خالل الفترة من 14 لغاية 17 نوفمبر الحالي، ويشارك فيها 100 العب يمثلون 22 دولة من أوربا 

وآسيا وعدد من الدول العربية ويشرف على تنظيمها االتحاد البحريني للجولف.

 ويأت����ي هذا الدعم المتواصل من ش����ركة 
ف����ي  المس����ؤولين  اهتم����ام  م����ن  بناغ����از 
الشركة بالمساهمة في تشجيع الفعاليات 

مملك����ة  ف����ي  تق����ام  الت����ي  الرياضي����ة 
البحري����ن ويش����ارك فيه����ا العب����ون من 

دول مختلف����ة وه����ذه الفعاليات 
تدف����ع  أن  ش����أنها  م����ن  الت����ي 
الحرك����ة الش����بابية والرياضي����ة 

إل����ى مزيد م����ن التط����ور واالزدهار 
باإلضاف����ة إل����ى أن ه����ذا الدع����م يؤك����د 
دور الش����ركة المتمي����ز ف����ي الش����راكة 
المجتمعية التي تعود علي المجتمع 

بالخير والنماء.
 وبهذه المناس����بة، أشاد مجلس إدارة 

االتحاد البحريني للجولف 
به����ذه المس����اهمة الفاعل����ة 
من����ذ  اس����تمرت  الت����ي 

انطالق����ة البطولة في ع����ام 2007، وتقدم 
بالش����كر والتقدي����ر إلى الرئي����س التنفيذي 
ال  ب����ن خليف����ة  الش����يخ محم����د  للش����ركة 

خليف����ة عل����ى توجيهات����ه الدائم����ة بدع����م 
البطول����ة مما س����اهم ف����ي مواصلة تنظيم 

البطولة خالل السنوات الماضية.

خليفة الدوسري

الش��ركة تؤك��د دوره��ا الفاعل ف��ي الش��راكة المجتمعية

“بناغاز” تدعم كأس الملك للجولف

نظم���ت مؤسس���ة الخليج لإلدارة الرياضية، الس���بت الماضي، دورة تدريبية بعنوان “تأس���يس وتطوير الق���وة البدنية لالعبين في 
مختلف األلعاب”. وش���ارك في الدورة التي أقيمت بقاعة محاضرات فندق “أس���دال جلف” أكثر من 40 مش���اركا من مملكة البحرين 

ودول مجلس التعاون الخليجي.

الدول���ي  المحاض���ر  ال���دورة  ف���ي  وحاض���ر 
المختص في علم النفس نبيل طه، وخبير 
القوة البدنية محمود يتيم، واشتملت على 
عدة محاضرات ومهارات تطبيقية عملية.
وتأت���ي ضمن سلس���لة ال���دورات التدريبية 
والورش الرياضية التي تحرص المؤسسة 
عل���ى عقده���ا لتطوي���ر العملي���ة التدريبي���ة 
للمدربي���ن وللرياضيي���ن، ف���ي إطار س���عيها 
البش���رية  الم���وارد  وتنمي���ة  تأهي���ل  نح���و 
الس���يما  والتدريبي���ة،  اإلداري���ة  والك���وادر 
م���ا يتعل���ق باللياق���ة البدني���ة الت���ي تعتب���ر 
ركيزة أساس���ية ف���ي إعداد العب���ي األندية 

والمنتخبات.
وتضمن���ت الدورة العديد م���ن المحاور في 
تأس���يس وتطوي���ر الق���وة البدني���ة، وه���ي: 
مفهوم الق���وة البدنية وأهميتها في تطوير 
مس���توى الالعبين، كيفية إع���داد وتصميم 

برنام���ج الق���وة البدني���ة حس���ب كل لعب���ة، 
األخطاء يقع فيه���ا المدربون في تدريبات 
القوة البدنية، االختبارات العملية لمختلف 
أساليب تدريب القوة البدنية، العمر األمثل 

لتطوير القوة البدنية لدى الالعبين.

وناقشت الدورة كيفية تحليل نتائج  «
االختبارات العملية عن طريق برنامج 
 ،”Excel“ خاص باستخدام برنامج الـ

الذي صمم خصيصا لمساعدة 
المدربين؛ لوضع خطة تطوير القوة 

البدنية للفريق على مدار العام.

جانب من الدورة

الدورة تس��تهدف تطوي��ر الالعبين في مختل��ف األلعاب

الخليج لإلدارة تنظم “القوة البدنية”

محمد الدرازي

أحمد مهدي



وقعت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الرياضي السنوي مهرجان أسبوع الدراجات النارية في نسخته التاسعة والذي ستقام 
 Gulf Court فعاليات���ه ف���ي الفترة من 6 وتس���تمر حتى 8 من ش���هر ديس���مبر القادم عقد ش���راكة ورعاية مع فندق غلف ك���ورت

ليكون بذلك راعيًا ماسيًا.

ووق���ع االتفاقي���ة كل م���ن نائ���ب رئي���س 
اللجن���ة المنظم���ة العلي���ا عيس���ى الزب���اري 
والمدي���ر الع���ام للفندق نانس���ي مصطفى 
س���عادتها  ع���ن  بدوره���ا  أعرب���ت  والت���ي 
مهرج���ان  م���ع  االتفاقي���ة  ه���ذه  بتوقي���ع 
الدراج���ات الناري���ة وال���ذي تأت���ي اقامته 
بالعي���د  المملك���ة  احتف���االت  م���ع  تزامن���ًا 
الوطن���ي المجي���د وعيد الجل���وس، حيث 

حق���ق ه���ذا المهرج���ان نجاح���ات كبي���رة 
ف���ي س���نواته ونس���خه الماضي���ة وجذب 
البحري���ن  م���ن  المش���اركين  م���ن  العدي���د 
وم���ن خارجها، نحن رحب بهذه الش���راكة 
عل���ى  للقائمي���ن  التوفي���ق  كل  ونتمن���ى 
المهرجان والمش���اركين فيه���ا وأن يحقق 

أهدافه المرجوة.
البحري���ن  مجم���ع  مواق���ف  وس���تحتضن 

التج���اري بقلب العاصمة المنامة فعاليات 
المهرجان الرياضي في نسخته التاسعة، 
حيث ساهم هذا الموقع في كل سنة يقام 
فيه���ا المهرجان ف���ي جذب أع���داد كبيرة 
م���ن الجماهي���ر وال���زوار، ومش���اركة عدة 
ش���ركات ف���ي ع���رض منتوجاته���ا وجذب 
أيض���ُا العديد من م���اك الدراجات النارية 

من داخل وخارج مملكة البحرين.

م���ن جهت���ه أع���رب نائ���ب رئي���س اللجن���ة 
المنظمة العليا للمهرجان عيس���ى الزباري 
عن ش���كره وتقدي���ره لفن���دق غلف كورت 
عل���ى دعمهم للمهرجان الرياضي أس���بوع 
الدراج���ات النارية والت���ي اعتبرها بمثابة 
الش���راكة االس���تراتيجية الت���ي س���تحقق 

للمهرجان النجاح المنشود.

ويقام مهرجان أسبوع الدراجات  «
النارية للسنة التاسعة على التوالي 
بعد ما حصده وحققه من نجاحات 

متواصلة في السنوات الماضية 
منذ انطالقته األولى العام 2010.

“Gulf Court” راعيا ماسيا لمهرجان الدراجات

الجودر: عالقات البحرين ومصر في الجانب الرياضي قوية
ال�����وزي�����ر أك������د أه���م���ي���ة ت�����واص�����ل ال�����ل�����ق�����اءات ب����ه����دف ت���ع���م���ي���ق أواص���������ر ال���ت���ع���ارف

أكد وزير ش����ئون الش����باب والرياضة هش����ام الجودر أهمية التعاون البناء بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مجال الش����باب 
والرياضة واالستفادة من تجربة البلدين الشقيقين من أجل تطويرها واالرتقاء بها انطالًقا من مضامين بنود مذكرة التفاهم التي وقعها 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش����ؤون الش����باب رئيس المجلس األعلى للش����باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س����مو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع جمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطالئع بين البلدين الشقيقين.

ج����اء ذلك، خال لقاء وزير ش����ئون الش����باب 
والرياضة مع نظيره وزير الشباب والرياضة 
الدكت����ور أش����رف صبح����ي بجمهوري����ة مص����ر 
العربي����ة على هامش مش����اركته ف����ي منتدى 
شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

وخ����ال اللق����اء، ن����ّوه وزي����ر ش����ئون الش����باب 
ترب����ط  الت����ي  العاق����ات  بمس����ار  والرياض����ة 
البلدي����ن الش����قيقين والحرص عل����ى تنميتها 
وتطويرها، معرًبا عن اهتمام مملكة البحرين 
وتطلعه����ا نح����و المزيد م����ن اطر التع����اون مع 
مصر في الجانب الشبابي والرياضي مؤكًدا 
بي����ن  المش����تركة  اللق����اءات  أهمي����ة تواص����ل 
الش����باب البحرين����ي والمص����ري ف����ي المج����ال 

الش����بابي والرياض����ي به����دف تعمي����ق أواصر 
التعارف والتاقي الشبابي.

وأش����اد الوزي����ر الج����ودر بمضامي����ن منت����دى 
ش����باب العال����م ال����ذي نظمت����ه مصر بمش����اركة 
ق����ادة دول العال����م وممثليه����م والعدي����د م����ن 
القيادات الش����بابية، األم����ر الذي يؤكد انتهاج 
مص����ر لنه����ج تفعي����ل دور الش����باب ومنحه����م 

الفرصة لتعزيز السام والتنمية في العالم. 
م����ن جانب����ه، أك����د وزي����ر الش����باب والرياض����ة 
المص����ري حرص ب����اده عل����ى تحقيق أقصى 
درج����ات التع����اون البناء مع مملك����ة البحرين 
وتطوي����ر ه����ذا التع����اون بم����ا يحق����ق مصلحة 
مش����يًدا  الش����قيقين،  والش����عبين  البلدي����ن 

مملك����ة  تبذله����ا  الت����ي  المتمي����زة  بالجه����ود 
البحرين في س����بيل رعاية الحركة الش����بابية 
والرياضي����ة وم����ا أثم����رت عن����ه م����ن تحقي����ق 
م����ن  للعدي����د  القطاعي����ن  هذي����ن  منتس����بي 

اإلنجازات الشبابية والرياضية.
وأشاد الوزير صبحي بمبادرات مملكة  «

البحرين الرائدة على المستوى 
العالمي التي تبين استدامة نهجها 

في جعل الشباب العنصر األساسي 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

األمر الذي تجلى في جائزة الملك 
حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة والمهرجان 
الجودر خالل لقائه وزير الشباب والرياضة المصريالشبابي العالمي األول.

المنامة - بنا
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يغادر في وقت مبكر من صباح غٍد المنتخب الوطني لبناء األجسام متوجها 
لمملك���ة إس���بانيا؛ للمش���اركة ف���ي بطول���ة العالم لبن���اء األجس���ام للعموم في 
نس���ختها 72 والتي س���تقام منافس���اتها في مدينة بيندروم في الفترة من 7 

وحتى 11 من شهر نوفمبر الجاري.

ويت���رأس الوفد البحرين���ي رئيس اتحاد 
واللياق���ة  األجس���ام  لبن���اء  آس���يا  غ���رب 
البدني���ة، رئيس االتح���اد البحريني لرفع 
األثق���ال س���لطان الغان���م، واداري البعث���ة 
جاسم بورشيد، المدير الفني عبدالهادي 
عل���ي، المدرب يوش���ع أش���كناني، ويضم 
الوف���د كتيبة بحريني���ة مميزة من العبي 
بناء األجسام تتكون من 8 العبين، وهم 
عل���ي القص���اب فئ���ة وزن 65 كيلوغراما، 
 75 وزن  فئ���ة  بومجي���د  عبدالعزي���ز 
كيلوغرام���ت، س���يد نصرهللا هاش���م فئة 
وزن 80 كيلوغرام���ا، ب���در س���لطان فئ���ة 

وزن 80 كيلوغرام���ا، ن���ادر م���ال هللا فئ���ة 
وزن 90 كيلوغراما، محمد بوخاف فئة 
كاسيك بناء أجسام، محمد الماجد فئة 
الكاسيك بناء أجس���ام، عبدالعزيز عون 
فئة كاسيك بناء أجسام، ويرافق الوفد 
البحرين���ي اللجن���ة االعامي���ة باالتح���اد 
مس���لم  عم���اد  اللي���ث،  أس���امة  وتض���م 

ومصطفى الصفار.
وأك���د س���لطان الغانم جاهزي���ة المنتخب 
الوطن���ي لبن���اء األجس���ام لعالمي���ة بن���اء 
األجس���ام للعموم التي تقام بإس���بانيا من 
خال البرام���ج التدريبية التي خاضوها 

ومتابع���ة مجل���س اإلدارة واللجنة الفنية 
لاعبي���ن ط���وال فترة االع���داد الماضية؛ 
س���عيا للوصول ألفضل مستوى جاهزية 
المنافس���ات  واس���تعداد، وخ���وض ه���ذه 
بأعلى المس���تويات الفنية، حيث إن مثل 
ه���ذه البط���والت تض���م نخبة م���ن العبي 

بناء األجس���ام م���ن مختل���ف دول العالم 
يتنافسون على المراكز األولى في جميع 

الفئات الوزنية.
اإلدارة  مجل���س  أن  الغان���م  وأض���اف 
واللجنة الفنية سعوا جاهدين في الفترة 
الماضي���ة؛ لتوفير كافة الس���بل واألجواء 

الش���كر  موجه���ا  الاعبي���ن،  لتدريب���ات 
واالمتن���ان الجزيلين لممثل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ 
ناص���ر بن حمد آل خليفة على توجيهاته 
وتش���جيعه  الامح���دود  س���موه  ودع���م 
الثمين، والدع���م المس���تمر والامحدود، 
مؤك���دا مواصل���ة ه���ذه الجه���ود من أجل 
المملك���ة الحبيبة، فمازال���ت أمام االتحاد 

عدد من االستحقاقات المهمة. 
من جهتهم، أعرب الالعبون عن  «

سعادتهم لقرب انطالق البطولة 
العالمية المنتظرة، معاهدين 

بترجمة هذه الجهود على أرض 
الواقع وتحقيق أعلى المراكز 
والمراتب وتشريف المملكة 

وتمثيلها خير تمثيل في هذا 
المحفل الرياضي العالمي الكبير.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

منتخب بناء األجسام يتوجه إلى إسبانيا اليوم

الالعب نادر مال الله سلطان الغانم

خالل تسليم االتفاقية

مجريات اللقاء

م���ن  الكثي���ر  األول  الش���وط  ش���هد 
االحت���كاكات القوي���ة بي���ن الطرفي���ن مع 
عقوبات االيقاف بحقهما، األمر الذي أثر 
عل���ى األداء الفني رغم البداية المبش���رة 
م���ن كاهم���ا ف���ي ظ���ل الس���رعة والندية 

التي كانت حاضرة.
النجمة أنهى الشوط بفارق 7 أهداف في 
الدقائق العش���رة األخي���رة بفضل تعملق 
حارسه محمد عبدالحسين وقوة دفاعه 
ونجاع���ه هج���وم المنظم والفاس���ت، في 
المقاب���ل الماروني هب���ط أداؤه تدريجيا 
وارتك���ب أخط���اء كثي���رة واض���اع فرصا 
هجومية جعلته يتخل���ف بالنتيجة رغم 
الندية ف���ي األداء وتقليص���ه الفارق في 

النصف األول ألكثر من مرة.
وف���ي الش���وط الثان���ي زاد النجم���ة غلته 

أداء  ف���ي  معان���اة  وس���ط  التهديفي���ة 
الش���باب وانفعال���ه مع ق���رارات التحكيم 
النجم���ة  كبي���رة.  بص���ورة  طالت���ه  الت���ي 
ورغم تألق حارسه اال أن العبيه تراخوا 
بع���ض الش���يء واضاعوا فرص���ا عدة لم 
يس���تثمرها الماروني بالش���كل الصحيح 
لينته���ي اللق���اء لمصلحة النجمة وس���ط 
عدم رضا الماروني على طاقم التحكيم.
حس���ين  س���يد  الحكم���ان  اللق���اء  أدار 
المحافظة وعلي عيسى وأشهرا البطاقة 
بع���د  مي���رزا  عل���ي  للنجم���اوي  الحم���راء 
م���رور 8 دقائق من بداي���ة اللقاء وكذلك 
الش���بابي محمد القم���ر والنجماوي كميل 
محفوظ قبل نهاية اللقاء، وفي منتصف 
الش���باب  الع���ب  خ���رج  األول  الش���وط 

عبدهللا ياسين إلصابة الكاحل األيسر.
ب���رز م���ن النجم���ة تهديفيا عل���ي عيد 10 

أهداف وحس���ين الصياد 7 أهداف، ومن 
الش���باب أحم���د حمزة 7 أه���داف وأحمد 

جال 7 أهداف.

توبلي والتضامن 

نج���ح فري���ق توبلي في تحقي���ق االنتصار 
الثالث له في المس���ابقة بعدما هزم نظيره 
التضام���ن بنتيج���ة )17/28(، بعدما انتهى 
 .)7/12( توبل���ي  بتق���دم  األول  الش���وط 
وبذل���ك أصب���ح رصي���د توبل���ي 10 نق���اط 
والتضامن بخسارته الثالثة صار 6 نقاط.

النص���ف األول من الش���وط األول لم يقدم 
الفريق���ان م���ا ه���و منتظ���ر منهم���ا وغل���ب 
عل���ى أداؤهما التس���رع واألخطاء وضياع 
الكرات والذي جعل األهداف غائبة، بعدها 
تحس���ن توبلي بحارس���ه جعف���ر عبد النبي 
وصابة دفاعه وهجومه السريع والمنظم 
م���ن اخذ الف���ارق وانهاء الش���وط لصالحه 

وسط معاناة تضامنية في الهجوم.
وفي الشوط الثاني زاد توبلي منذ البداية 
الدفاعي���ة  بالق���وة  الف���ارق  توس���يع  ف���ي 
وتفعيل الدائرة والجناح ومن خلفهم تألق 
حارس���هم، أما التضامن ورغ���م اجتهادات 
العبيه في صنع الفارق اال انه وقع ضحية 
أخطائه من جهة ولعقوبات االيقاف التي 
طالته من جهة أخرى ليخرج خاس���را في 

اللقاء.

وشهد اللقاء بطاقتين حمراوتين من  «
نصيب توبلي، األولى الحارس محمد 
عباس بالشوط األول واألخرى لالعب 

سيد أحمد علي بالشوط الثاني.

برز من توبلي حسين الغزال 6 وسيد  «
هاشم علي 5 أهداف، وفي التضامن 
أحمد حسين 4 أهداف ومحمد علي 

4 أهداف.

ت��وب��ل��ي ي��ح��ق��ق ان��ت��ص��اره ال��ث��ال��ث ف���ي خ��ت��ام ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة

النجمة يتخطى حاجز الشباب

من لقاء النجمة والشباب

علي مجيد | )تصوير: رسول الحجيري(

توبلي
التضامن

النجمة
الشباب

31
17
31
23

تمهيدي 
دوري اليد

تخطى فريق النجمة حاجز نظيره الشباب بنتيجة الفوز )23/31( في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الجولة الرابعة من الدور 
التمهيدي لدوري اليد. وانتهى الشوط األول بتقدم النجمة )8/15(، وبذلك أصبح رصيده 9 نقاط والشباب بخسارته الثانية 8 نقاط.

ويشهد يوم غٍد األربعاء الموافق 7 من شهر  «
نوفمبر الجاري وصول الوفود المشاركة 
بالبطولة ومسؤولي االتحاد الدولي لبناء 

األجسام، ويقام حفل عشاء لمسؤولي االتحاد 
الدولي لبناء األجسام وأعضاء المكتب التنفيذي 

مساء يوم غٍد بفندق ميليا بيندورم، كما يقام 
اجتماع المكتب التنفيذي عصر يوم الخميس 
الموافق 8 نوفمبر، واجتماع كونغرس االتحاد 
الدولي لبناء األجسام يوم الجمعة الموافق 9 

نوفمبر بقصر بيندورم من الساعة 7.30 وحتى 
10.30 صباحا، ويقام االجتماع الفني للمنتخبات 
المشاركة بالبطولة عند الساعة 3 عصراً، ويكون 
التسجيل الرسمي والوزن لالعبين من الساعة 

الرابعة عصرا وحتى 9 مساء. أما يوم السبت 
الموافق 10 من نوفمبر تنطلق المنافسات 

للمجموعة األولى من الساعة 9 صباحا، وتنطلق 
يوم األحد الموافق 11 نوفمبر منافسات 

المجموعة الثانية.

برنامج البطولة
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ت���وج داركلي���ب بطال لكأس االتحاد البحريني للكرة الطائ���رة بعدما فاز على النجمة 
بثالثة أش���واط مقابل ش���وط في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مس���اء أمس 
االثنين على صالة االتحاد بمدينة عيس���ى الرياضية وس���ط حضور جماهيري قليل 

العدد من جماهير الناديين ليخطف “العنيد” أولى بطوالت الرجال لهذا الموسم.

وانتهت أشواط اللقاء بنتيجة 27/25، 
19/25، 25/23، 25/20 ب���إدارة طاق���م 
األول  الدول���ي  م���ن  المك���ون  الح���كام 
حس���ين الكعب���ي والدول���ي الثاني علي 

مكي.
النجم���ة  بمنافس���ه  داركلي���ب  وأط���اح 
رغ���م عدم وج���ود أي محت���رف أجنبي 
ف���ي صفوف���ه ومع غي���اب نجم���ه علي 
إبراهي���م، فيم���ا لعب النجم���ة بصفوف 
مكتملة وبتواج���د المحترف البرازيلي 
“ماتي���وس”، ومع ذلك فإن “العنيد” فاز 
بكل ج���دارة وخالف جمي���ع التوقعات 
الت���ي كان���ت ترج���ح كف���ة النجم���ة في 

تحقيق الفوز.
وبع���د نهاي���ة اللقاء ق���ام عضو مجلس 
إدارة االتح���اد رئي���س لجن���ة الح���كام 
راش���د جاب���ر بتتويج داركلي���ب البطل 
ب���كأس البطول���ة والميداليات الذهبية، 
فيم���ا ت���وج رئي���س لجن���ة المس���ابقات 
حس���ين حم���اد النجمة صاح���ب المركز 
الثان���ي بالميداليات الفضية، فيما توج 
عالي صاحب المركز الثالث يوم أمس 

األول بالميداليات البرونزية.
شهد الش���وط األول أداءا متكافئا بين 
الفريقين، وعرفت إرس���االت الفريقين 
ضارب���ي مرك���ز 4 في الطرفي���ن، حيث 
يوج���د محم���ود عبدالواح���د بالنجم���ة 

ومحمد يعقوب بداركليب، 
التنوي���ع  عل���ى  الفريقي���ن  واعتم���د 
النجم���ة  محت���رف  وكان  الهجوم���ي 
ماتيوس متميزا ف���ي الهجوم بمركزي 
1 و2 وم���ر ب���كل س���هولة م���ن حوائ���ط 
داركلي���ب، أم���ا األخي���ر ف���كان األكث���ر 
نشاطا في االرتكاز بتألق حسن عباس. 
 21/18 التق���دم  م���ن  النجم���ة  وتمك���ن 
الهجومي���ة  األخط���اء  م���ن  مس���تفيدا 
لمنافسه واالستقبال المهزوز في أكثر 
م���ن مناس���بة، واس���تمر التق���دم لغاي���ة 
23/22 قب���ل أن يدرك “العنيد” النتيجة 
بالفاعلي���ة الجي���دة للك���رات الس���ريعة، 
ليستمر التعادل حتى النتيجة 25/25، 
وم���ن خطأ تع���د على الالعب يوس���ف 
خال���د البدي���ل وخط���أ ف���ي االس���تقبال 
من محم���ود عبدالواحد ف���از داركليب 

.27/25

اس���تعاد النجم���ة توازن���ه ف���ي الش���وط 
عل���ى  س���يطر  عندم���ا  بق���وة  وض���رب 
البداي���ة  من���ذ  المواجه���ة  مجري���ات 
بضرباته محترف���ه القوية مع الفاعلية 
الجيدة لعبدالواح���د بمركز 4، كما كان 
لمش���اركة حس���ن ضاحي أساس���يا بدال 
من حس���ن جعفر دور كبي���ر في تقوية 
حوائ���ط الص���د والت���ي أغلق���ت جمي���ع 
المنافذ على الالعب سيد حيدر هاشم 
ليتق���دم النجم���ة 20/16 وس���ط تراجع 
واض���ح ل���دى داركلي���ب على مس���توى 
االس���تقبال وغياب الفاعلية الهجومية 
المفت���وح  اللع���ب  عل���ى  االعتم���اد  م���ع 
والذي جع���ل معظم كراته في مصيدة 
حوائ���ط النجم���ة ال���ذي أنه���ى الش���وط 
25/19 عب���ر ضرب���ة س���ريعة  بنتيج���ة 

ساحقة من ضاحي بمركز3.
إل���ى  يع���ود  أن  داركلي���ب  اس���تطاع 
مجريات المباراة، وكان محمد يعقوب 
الخي���ار الهجوم���ي األبرز ل���دى محمود 
حس���ن حتى عندما يكون في المنطقة 
 ،13/10 داركلي���ب  ليتق���دم  الخلفي���ة 
ولك���ن النجم���ة قل���ص الفارق مس���تغال 
أخط���اء المنافس لتص���ل النتيجة إلى 
التع���ادل 14/14، ويدخل الفريقان في 
م���د وج���زر ويتع���ادالن لغاي���ة  23/23 
حتى ص���وب ماتيوس ضربة طائش���ة 
ضرب���ة  مقاب���ل   ،24/23 الش���بك  ف���ي 
س���احقة لمحمد يعقوب اهدى به الفوز 

لفريقه 25/23.
ف���ي الش���وط الراب���ع دخ���ل داركلي���ب 
بإصرار وعزيمة أكبر رغم تقدم النجمة 
من���ذ البداية 12/8 و14/10 حيث تميز 
ايمن عيسى في تشكيل حوائط الصد 
وب���رز يعق���وب ف���ي الش���ق الهجوم���ي 
كعادت���ه فيم���ا تراج���ع أداء المحت���رف 
ومحم���ود عبدالواحد وكث���رت أخطاء 

الفريق ليخسر الشوط 25/20.

تشكيلة الفريقين

لع���ب النجم���ة بصف���وف مكتملة حيث 
ضم���ت تش���كيلته ف���ي صناع���ة اللع���ب 
عماد س���لمان )حس���ين المتروك(، وفي 
مرك���ز 4 محم���ود عبدالواحد وجاس���م 
الحايك���ي )يوس���ف خال���د(، وبمرك���ز 3 

حسين الجشي وحسن ضاحي )حسن 
جعف���ر(، والليبرو ص���ادق هرونة، وفي 
مركز 2 المحترف البرازيلي ماتيوس.

أم���ا داركلي���ب فق���د لع���ب بالتش���كيلة 
المكونة من محمود حسن في صناعة 
اللعب، محمد يعقوب ومحمد محس���ن 
بمركز4، وحس���ين خليل )س���يد هاش���م 
حيدر( بمركز2، وايمن عيسى و حسن 
عباس بمركز3، والليبرو علي خير هللا.

علي إبراهيم يغيب
عل���ي  الالع���ب  داركلي���ب  ع���ن  غ���اب 
إبراهيم ويبدو ان س���بب الغياب عائد 
إلى ارتباطه بالوظيفة الجديدة والتي 
االنضم���ام  عل���ى  تح���ول دون قدرت���ه 
الفري���ق  وبف���وز  الكافي���ة،  بالص���ورة 

بم���ن  “داركلي���ب  أن  اثب���ت  بالبطول���ة 
حضر”.

مشاركة الدوليين

ش���ارك في المباراة الالعب���ان الدوليان 
محم���د يعقوب م���ع صف���وف داركليب 
ويوسف خالد مع النجمة بعد عودتهما 
م���ن المش���اركة بالبطول���ة العربي���ة 21 
والت���ي أح���رز فيه���ا المنتخ���ب المرك���ز 
الثان���ي، إذ أن المش���اركة ج���اءت بع���د 
حوالي 24 س���اعة م���ن عودة المنتخب 
ش���ارك  وق���د  الماض���ي،  األح���د  ي���وم 
يعقوب اساسيًا منذ البداية أما يوسف 
خالد فقد ش���ارك لفترات محدودة في 

الشوط األول والرابع.

داركليب متوجا بكأس االتحاد

تتويج محمد يعقوب

تقليد حسين خليل بالذهبية

فرحة العبي العنيد بعد الفوز محمد يعقوب نجم داركليب يصوب ضربة ساحقة أمام حوائط داركليب تتويج النجماوي يوسف خالد بالفضية

القائد محمود حسن وأيمن عيسى يرفعان الكأس

داركليب بطال لكأس اتحاد الطائرة
أط���������اح ب���ال���ن���ج���م���ة رغ�������م ص����ف����وف����ه ال���م���س���ل���ح���ة ب���ال���م���ح���ت���رف

اس���تقبل األمين العام المس���اعد للمجلس األعلى للش���باب والرياضة، األمين العام للجنة األولمبية عبدالرحمن عس���كر منتخبنا 
الوطني األول للكرة الطائرة العائد من جمهورية مصر العربية محمالً بالمركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة العربية 
الحادية والعشرين لمنتخبات الرجال، وذلك بحضور رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ورح����ب عس����كر بوف����د المنتخ����ب والطاقم 
الفن����ي واإلداري ونقل لهم تحيات وتهاني 
الخيري����ة  لألعم����ال  المل����ك  ممث����ل جالل����ة 
وش����ئون الش����باب، رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س����مو الش����يخ ناصر بن حمد آل 
خليف����ة، مش����يًدا بم����ا حقق����ه الالعب����ون من 
مستويات مشرفة وأداء رائع على امتداد 
تحقي����ق  م����ن خالل����ه  اس����تحقوا  البطول����ة 

المركز الثاني.
وأضاف عس����كر “لقد عودتنا الكرة الطائرة 
اإلنج����ازات  تحقي����ق  عل����ى  البحريني����ة 
منص����ات  ف����وق  والوق����وف  المش����رفة 
التتوي����ج، وم����ا تل����ك النتيج����ة إال امت����داد 

للمس����يرة الحافل����ة من اإلنج����ازات العربية 
الكبي����رة التي حققتها اللعبة على مس����توى 
منتخب����ات الرج����ال والش����باب والناش����ئين 
ومنتخب����ات  الش����اطئية  الطائ����رة  والك����رة 
الس����يدات التي أثبتت على الدوام تميزها 
كاف����ة  عل����ى  الق����وي  وحضوره����ا  الالف����ت 

األصعدة والمستويات”.
وأثن����ى األمين العام عل����ى األداء الرجولي 
الذي قدم����ه الالعبون، منّوه����ا كذلك بدور 
الذي����ن  والطب����ي  الفن����ي واإلداري  الجه����از 
كان����ت لهم بصمة في تحقيق تلك النتيجة 
المش����رفة، موضًح����ا “إننا نفتخ����ر بالكوادر 
المنتخب����ات  بمختل����ف  العامل����ة  الوطني����ة 
الك����رة  منتخب����ات  بينه����ا  وم����ن  الوطني����ة 

الطائ����رة بوج����ود م����درب ومس����اعد مدرب 
وإداري واختصاص����ي ع����الج طبيع����ي من 

الكفاءات المحلية..”.
كم����ا أش����اد بالدع����م ال����ذي يقدم����ه االتح����اد 
البحرين����ي للكرة الطائرة برئاس����ة الش����يخ 
علي بن محمد آل خليفة لكافة المنتخبات 
الوطنية وتوفير مختلف الظروف المثالية 
أمام الالعبين للعطاء والتميز، مش����يًدا بما 
وص����ل إلي����ه االتحاد من مكان����ة بارزة على 
واس����تضافة  اإلنج����ازات  تحقي����ق  صعي����د 
أضخ����م األح����داث الرياضية لينال س����معة 
طيب����ة عل����ى ه����ذا الصعي����د، باإلضاف����ة إلى 
العم����ل اإلداري المنظ����م بداخ����ل االتح����اد، 
مؤكًدا أن اللجنة األولمبية تقف إلى جانب 

اتح����اد الك����رة الطائ����رة وس����ائر االتحادات 
األخرى بم����ا يعينها عل����ى مواصلة تحقيق 
النتائ����ج والمس����تويات التي تليق بس����معة 

ومكانة الرياضة البحرينية.
كما عب����ر عن اعت����زازه الكبير بال����دور الذي 
يق����وم ب����ه االتح����اد العرب����ي للك����رة الطائرة 

ا له  ال����ذي يتخ����ذ من مملك����ة البحري����ن مقرًّ
ف����ي تطوي����ر اللعب����ة واالرتق����اء ب����ه، وهن����أ 

االتحاد على نجاح البطولة.
ومن جانبه، أعرب الش����يخ علي بن محمد 
آل خليفة عن خالص ش����كره وتقديره إلى 
اللجنة األولمبية البحرينية برئاس����ة س����مو 

الش����يخ ناص����ر بن حمد آل خليف����ة التي لم 
تدخ����ر أي جهد في س����بيل دع����م المنتخب 
وتوفي����ر المن����اخ المالئ����م ل����ه لتحقي����ق هذا 
اإلنج����از، حيث إن اللجن����ة األولمبية تعتبر 
الداع����م األساس����ي لالتح����اد مثمًن����ا كل م����ا 
تقوم به من أجل التمثيل المش����رف مؤكًدا 
أن ه����ذا النج����اح يدف����ع االتح����اد لمواصلة 
العمل الدؤوب من أجل رفعة وتقدم الكرة 

الطائرة البحرينية على كافة األصعدة.

حضر االستقبال أمين سر االتحاد  «
فراس الحلواجي وأمين السر 

المساعد محمد الفردان ورئيس 
الوفد حسين حماد ومدير المنتخب 

علي السيد، والمدير التنفيذي 
للشئون الرياضية عبدالجليل أسد 

ومدير االتحادات هشام البلوشي 
واختصاصي أول اتحادات رياضية 

محمد سلمان.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

عسكر يستقبل منتخب رجال الطائرة وصيف العرب

جانب من االستقبال
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عّزز االتحاد اآلس���يوي لك���رة القدم التزامه بتوفير أفض���ل الخدمات الطبية 
لالعبين والفرق في قارة آسيا، وذلك من خالل اعتماد مستشفى كوااللمبور 
للط���ب الرياض���ي وعي���ادة )س���يتيا( الماليزية، ضم���ن برنامج ش���بكة المراكز 

الطبية للتميز في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وق���ام رئي���س االتحاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم النائ���ب األول لرئي���س االتحاد 
الدول���ي لك���رة القدم الش���يخ س���لمان 
بن إبراهيم آل خليفة بتقديم ش���هادة 
االعتم���اد إلى الدكتور س���او كاي يونغ 
كوااللمب���ور  مرك���ز  ومؤس���س  مدي���ر 
الطب���ي، وإل���ى الدكت���ور غورتش���اران 

س���ينغ مستش���ار الط���ب الرياضي من 
عيادة )سيتيا(، وذلك خالل االحتفال 
ال���ذي أقي���م بمق���ر المرك���ز بالعاصم���ة 
الماليزي���ة كوااللمب���ور صب���اح الي���وم 

)اإلثنين(.
إبراهي���م  ب���ن  س���لمان  الش���يخ  وأك���د 
آل خليف���ة ح���رص االتحاد اآلس���يوي 

عل���ى تهيئ���ة األرضي���ة الصلب���ة لنم���و 
وتطوير مختل���ف مكونات كرة القدم 
اآلس���يوية، الفًت���ا إلى س���عي اإلتحاد 
القاري لتوفير أفضل متطلبات إنجاح 
الرياض���ي  الط���ب  وبرام���ج  خط���ط 
الت���ي تنعك���س بص���ورة إيجابية على 

االتحادات الوطنية األعضاء.
وأض���اف: يواص���ل االتحاد اآلس���يوي 
لك���رة الق���دم أخ���ذ مكان���ة رائ���دة في 
توفير أفضل الممارس���ات الطبية، من 
خالل ش���بكتنا المتنامية م���ن المراكز 
الطبي���ة اآلس���يوية للتمي���ز، حيث إننا 
ملتزم���ون بزي���ادة الحل���ول المتاح���ة 

أمام الالعبين من أجل الحصول على 
ع���الج واهتم���ام طب���ي على مس���توى 

عالمي.
وأك���د رئي���س االتح���اد اآلس���يوي أن 
تتي���ح  المتمي���زة  الطبي���ة  المراك���ز 
المج���ال أم���ام األطب���اء والمعالجي���ن 
لتطوي���ر قدراته���م م���ن خ���الل تبادل 
قدراته���م،  وبن���اء  العالمي���ة  المعرف���ة 
مش���يًدا بالتع���اون الكبير ال���ذي يبديه 
الرياض���ي  للط���ب  كوااللمب���ور  مرك���ز 
واالتحاد الماليزي لكرة القدم لترجمة 
رؤية االتحاد القاري بتوفير الظروف 
الكفيل���ة بحماية الالعبي���ن والترويج 

للممارس���ات الصحي���ة، وتفانيه���م في 
الط���ب  بمس���توى خدم���ات  االرتق���اء 

الرياضي في قارة آسيا.
م���ن جانب���ه، أعرب الدكتور س���او كاي 
يونغ مدير ومؤسس مركز كوااللمبور 
الطب���ي ع���ن فخ���ره بحص���ول المرك���ز 
عل���ى ش���هادة االعتم���اد م���ن االتح���اد 
اآلس���يوي كأول مرك���ز طب���ي متمي���ز 
الثق���ة  تل���ك  أن  مبيًن���ا  ماليزي���ا،  ف���ي 
الكبي���رة تدفع المركز للعمل الجاد من 
أج���ل تقديم الخدم���ات الطبية عالية 
الج���ودة للرياضيين من مختلف دول 

القارة اآلسيوية.

االتحاد اآلسيوي يعزز الطب الرياضي
س��ل��م��ان ب���ن إب���راه���ي���م: م��ل��ت��زم��ون ب��ت��وف��ي��ر أف���ض���ل ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

يذكر أن االتحاد اآلسيوي  «
لكرة القدم أطلق العام 
الماضي برنامج المراكز 

الطبية للتميز، بهدف تعزيز 
التعاون مع المراكز الطبية 

الرياضية المميزة في 
قارة آسيا، التي تقوم بدور 

رائد في العالج واألبحاث 
والتعليم وبرامج تفادي 

اإلصابات.

المراكز الطبية
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“جيبك” تقّدم دعمها لكأس الملك ودوري ناصر بن حمد
الرياضّي��ة واالتح��ادات  الخ��اص  القط��اع  بي��ن  الش��راكة  أهمّي��ة  يؤّك��د  خليف��ة  ب��ن  عل��ي 

في إطار حرص الشركة على مواصلة تقديم الدعم للمسابقات الرياضّية والبطوالت المختلفة التي ُتقام على أرض المملكة، والتزاًما بتعهداتها في هذا 
السياق، قدّمت شركة الخليج لصناّعة البتروكيماويات رعايتها السخّية لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى للموسم 2019-2018، وكذلك مسابقة دوري 

ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018/ 2019، اللتان تحظيان بمتابّعة جماهيرّية واسعة وتشهدان منافسات على أعلى مستوى.

وف���ي تصريح ل���ه به���ذه المناس���ّبة، ثّم���ن رئيس 
االتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم الش���يخ عل���ي 
ب���ن خليف���ة ب���ن أحم���د آل خليف���ة دع���م ش���ركة 
جيبك للمس���ابقتين، مؤك���ًدا أهمّي���ة الدعم الذي 
تقدمه الش���ركة بصورة مس���تمرة إلنجاح هاتين 
المنافس���تين اللتين يترقبهما الجمهور الرياضي 
في المملكة، مش���يًرا إلى أن هذه الرعاية تعكس 
دون أدن���ى ش���ك ح���رص جيب���ك عل���ى تطبي���ق 
الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص وقطاع 
الشباب والرياضة بالمملكة، إذ إن للشركة سّجال 
حاف���ال ف���ي دع���م القط���اع الرياض���ي والش���بابي 
بالبحرين، وتسخيرها لكاّفة إمكانياتها للنهوض 
به���ذا القطاع الذي أس���هم في االرتقاء بمس���توى 

المسابقات وبروز العديد من النجوم الرياضيين 
ف���ي مختل���ف األلعاب، األمر الذي سيس���هم بإذن 
هللا تعالى في تحقيق رؤية س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة في ه���ذا الجانب، وُيس���هم 
ف���ي تنفي���ذ أهداف س���موه تلك الرؤّي���ة الداعمة 
لتطوي���ر وارتق���اء الرياض���ة البحريني���ة بص���ورة 

عاّمة ورياضة كرة القدم بصورة خاّصة.
وأع���رب الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة ع���ن تقدي���ره 
عل���ى  الحف���اظ  عل���ى  الش���ركة  لح���رص  الكبي���ر 
ش���راكتها الفاعلة ف���ي هذا القط���اع، موضًحا أن 
إس���هام الشركة في دعم منافسات دوري وكأس 
ك���رة الق���دم بالمملك���ة متواص���ل من���ذ س���نوات 
طويل���ة ولع���ل ه���ذه مناس���بة جي���دة للتعبير عن 

االمتن���ان الكبير لكل الدعم المق���ّدم لالتحاد من 
ه���ذا الكي���ان الصناع���ي المتمّي���ز، موّجًها ش���كره 
وتقديره للش���ركة على أدواره���ا المتعدّدة لدعم 
المجتمع ومؤسساته ومختلف قطاعاته بما في 
ذلك القطاع الرياضي، معرًبا عن أمله بأن تشهد 

الشركة المزيد من النجاح واالزدهار.
من جانبه، أعرب رئيس ش���ركة الخليج لصناّعة 
البتروكيماوي���ات الدكتور عبد الرحمن جواهري 
عن ترحيب الش���ركة بدعم مسابقة كأس جاللة 
المل���ك المف���دى ومس���ابقة دوري ناص���ر بن حمد 
الممت���از لك���رة الق���دم واإلس���هام ف���ي نجاحهم���ا، 
مقدًما الش���كر والتقدير إلى ممث���ل جاللة الملك 
رئي���س  الش���باب،  وش���ؤون  الخيرّي���ة  لألعم���ال 

رئي���س  للش���باب والرياّض���ة،  األعل���ى  المجل���س 
اللجّنة األولمبّية البحرينّية س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، عل���ى كل ما يبذله س���مّوه 
م���ن جه���ود متواصل���ة لدع���م الحرك���ة الرياضية 
وتش���جيع المواهب الرياضية للظهور والتنافس 
وتحقيق البطوالت ف���ي كافة األلعاب الرياضية 

المتنوع���ة، مؤك���ًدا أن دع���م الش���ركة للرياضيين 
���ا ب���ل  والفعالي���ات الرياضي���ة يع���د واجًب���ا وطنيًّ
الش���ركة  عل���ى  يتحّت���م  ومس���ؤولّية مجتمعي���ة 

االلتزام والوفاء بها قدر المستطاع.
الش���باب  رعاي���ة  أن  الش���ركة  رئي���س  وأض���اف 
البحريني والمس���ابقات الرياضّي���ة الدورّية التي 

ينتظره���ا الجمه���ور البحرين���ي بش���غف ه���و نهج 
راس���خ ل���دى إدارة الش���ركة، مؤك���ًدا أن الش���ركة 
س���تواصل ب���إذن هللا تعالى تقديم كافة أش���كال 
الدع���م لألندي���ة واالتح���ادات الوطنية لتس���اهم 
في االرتقاء بمس���يرة العمل الرياضي والشبابي، 
���ا في الوق���ت ذاته كل التوفي���ق والنجاح  متمنيًّ

للقائمين على المسابقتين.
ون���ّوه جواهري في ختام تعليقه بالدور الريادي 
المه���م ال���ذي يق���وم ب���ه س���مو الش���يخ ناص���ر بن 
حم���د آل خليفة في دع���م الحركتي���ن الرياضية 
دائًم���ا  يتبن���ى  س���موه  أن  مؤك���ًدا  والش���بابية، 
المب���ادرات الرامي���ة لتطوير الرياض���ة البحرينية 
عموًم���ا، وك���رة الق���دم عل���ى وج���ه الخص���وص، 
منوهًا بجهود س���مّوه الحثيثة وس���عيه المستمر 
لالرتق���اء بالرياضة البحرينية والوصول بها إلى 
أعلى المراتب عبر المنجزات والمكتس���بات التي 

تحققها في مختلف المحافل.

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية

جانب من الحفل

عبد الرحمن جواهريعلي بن خليفة

وزارة شؤون الشباب والرياضة

ا من مدير إدارة ش���ؤون األندية بوزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة طارق العربي، وذلك عل���ى خلفية موضوع  تلق���ى “الب���الد س���بورت” ردًّ
“تأجيل برنامج رياضية للسيدات سيقام بشهري يوليو وأغسطس المقبلين”، والذي نشر يوم أمس اإلثنين 5 نوفمبر الجاري، وإيماًنا منا 

بأحقية الرد ننشره كما وردنا:

ن���ود إفادتك���م بأننا ق���د طالعنا باهتم���ام بالغ 
الرياضي���ة  الصفح���ة  ف���ي  المنش���ور  الخب���ر 
بجريدتك���م الغ���راء وال���ذي حم���ل عن���وان “ 
تأجي���ل برنامج رياضي���ة للس���يدات” وعليه 

نريد أن نوضح بعض النقاط لكم: 
إن وزارة ش���ؤون الشباب والرياضة وضعت 
وتعم���ل  أولوياته���ا  ضم���ن  الم���رأة  رياض���ة 
عل���ى تطويرها بص���ورة مس���تمرة من خالل 
المبادرات التي تقدمها ومن بينها “رياضية” 
وال���ذي يعتب���ر واحدا من أه���م البرامج التي 
س���تثري رياضة الم���رأة وتعيد نش���اطها الى 

األندية الوطنية.
إن م���ا ذك���ر في الخب���ر المنش���ور بجريدتكم 
الغ���راء لم يكن صحيحا أبدا وكنا نتمنى من 
الصحفي الذي قام بكتابة الخبر أن يس���تقي 

المعلوم���ة الصحيحة مباش���رة من مصدرها 
في وزارة شؤون الشباب والرياضة.

إن وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة قامت 
بتأجي���ل برنام���ج رياضي���ة بناء عل���ى طلب 
من األندية الوطنية المش���اركة في البرنامج 
والفني���ة  اإلداري���ة  األجه���زة  حي���ث طلب���ت 
المش���رفة على الفرق تأجيل لعب المباريات 
م���ن أج���ل منحه���ا فرص���ة كافي���ة لتش���كيل 
الف���رق بصورة صحيحة وخ���وض عدد أكثر 
م���ن التدريب���ات والمباري���ات الودي���ة الت���ي 
تس���اهم في زيادة الجرعات الفنية لالعبات 

وإكسابهم المزيد من الخبرة واالحتكاك.
وكذل���ك م���ن بين األس���باب هو طل���ب بعض 
االندي���ة تأجي���ل المباري���ات نظ���رًا لدخ���ول 
فت���رة امتحانات منتصف الفصل الدراس���ي 

ومن���ح  والثانوي���ة  الجامعي���ة  للمرحل���ة 
الطالب���ات فرصة التركيز عل���ى االمتحانات، 
وم���ن منطل���ق ح���رص ال���وزارة عل���ى تهيئ���ة 
المش���اركات  لالعب���ات  الظ���روف  أفض���ل 
واالهتمام بتحصيلهن الدراسي فقد وافقت 
على التأجيل، حيث ب���دأت الفرق الرياضية 
تدريباته���ا مع اإلعالن عن انطالقة البرنامج 
واس���تمرت ال���ى م���ا قب���ل التوق���ف بس���بب 
االمتحانات وس���تعاود الف���رق تدريباتها بعد 
انته���اء االمتحان���ات وس���يتم قريب���ا اصدار 

جدول المباريات لجميع األلعاب.
إن وزارة شؤون الشباب والرياضة تتواصل 
الوطني���ة  األندي���ة  م���ع  مس���تمرة  بص���ورة 
المش���اركة ف���ي البرنام���ج م���ن أج���ل تحديد 

الموعد المناسب النطالقة البرنامج.

وزارة الشباب: تأجيل برنامج رياضية بناء على طلب األندية

تعقيًب����ا عل����ى الرد الوارد إلينا من وزارة ش����ئون الش����باب والرياضة، يود 
“الب����الد س����بورت” أن يع����رب عن خال����ص الش����كر والتقدير لل����وزارة على 
حرصه����ا ف����ي مد جس����ور التواصل م����ع كافة وس����ائل اإلع����الم والتفاعل 
اإليجاب����ي م����ع كل ما يطرح عب����ر الصحافة وباألخص “البالد س����بورت”، 
مؤكدي����ن ف����ي الوقت ذاته ع����ن تقديرنا لكل ما تقدمه ال����وزارة من دعم 
ال محدود للرياضة بش����كل عام والرياضة النس����ائية بش����كل خاص التي 
كان آخره����ا برنامج “رياضية” التنافس����ي الذي يعتب����ر امتداًدا لما تقدمه 

الوزارة من برامج متميزة لخدمة الحركة الرياضية.
ويود “البالد سبورت” أن يؤكد أن ما تم تداوله بخصوص التأجيل جاء 
بن����اًء عل����ى معلوم����ة وردت إلينا من أحد المس����ئولين بالفرق المش����اركة، 
ال����ذي عّب����ر ع����ن امتعاضه م����ن التأخير وع����دم جدولة البرنام����ج بصورة 
ا، وعدم معرفة  واضحة رغم التدش����ين الرس����مي قب����ل فترة طويلة ج����دًّ
وقت انطالق البرنامج حتى كتابة هذه السطور، وهو ما يكشفه البيان 
الذي أش����ار إلى س����بب التأجيل، ولم يش����ر إل����ى الموع����د النهائي الجديد 
المقترح إطالًقا وهو ما يؤدي إلى عدم قدرة األجهزة الفنية على وضع 
برامجها التدريبية بالشكل المناسب، عالوة على أن أحد المسئولين أكد 
ل� “البالد س����بورت” أن س����بب التأجيل عائد إلى انش����غال معظم الصاالت 
����ا بكثاف����ة مع انطالق الموس����م  بمس����ابقات االتح����ادات الت����ي تق����ام حاليًّ
الرياض����ي وه����و م����ا ح����ال دون القدرة على تس����يير البرنامج بي����د أننا لم 

نذكر تلك المعلومة.
كما نود أن نبين أن إحجام بعض المسئولين في الوزارة عن االدالء بأي 
تصريحات لوسائل اإلعالم ورفض التعليق على بعض المواضيع المهمة 
عند االتصال بهم مباشرة من قبل رجال الصحافة واالكتفاء بالتوضيح 
الشفهي دون الرغبة في الكشف عن المصدر أو نشر المعلومة والتعليق 
عل����ى بع����ض األمور ف����ي الصحاف����ة أدى إلى وج����ود فجوة بي����ن الوزارة 
والصحفيين باستثناء الردود واألخبار التي ترسلها الوزارة والمؤتمرات 

الصحفية التي تعقدها وتسير في اتجاه واحد فقط.
وبص����ورة عامة فإن “البالد س����بورت” يعتز بالعالق����ة الوطيدة مع وزارة 
ش����ئون الش����باب والرياض����ة، ويدرك تماًم����ا حجم الجهود الت����ي تقوم بها 
كافة إداراتها ومن بينها إدارة األندية، حيث إن عملية تأجيل البرنامج 
ال يقل����ل م����ن قيمته وأهميت����ه وأهدافه المتمي����زة في االرتق����اء برياضة 
الم����رأة، وإن كتاب����ة خب����ر التأجي����ل ج����اءت بحس����ن ني����ة ولي����س به����دف 
التقلي����ل م����ن أهميت����ه إطالًق����ا والدليل إش����ارتنا ف����ي الخبر إل����ى أهدافه 
وأهميته ومكاس����به على نش����ر وتعزيز رياضة الم����رأة باألندية الوطنية، 
ش����اكرين لكم حس����ن تعاونكم واهتمامكم بكل م����ا يطرح على صفحات 
“الب����الد س����بورت” ونم����د يدنا إل����ى يدكم من أج����ل خدم����ة الوطن ودعم 
كافة البرامج واألنش����طة التي تطلقونه����ا، مؤكدين دعمنا اإلعالمي لهذا 

البرنامج وهللا ولي التوفيق.

تعقيب المحرر



انطالقت���ه  باك���س  ميلووك���ي  واص���ل 
الرائع���ة هذا الموس���م بتس���جيله فوزه 
الثامن في تس���ع مباريات بتغلبه على 
بفض���ل   144-99 كينغ���ز  س���اكرامنتو 
“تريب���ل دبل” لنجم���ه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو ضمن دوري كرة الس���لة 

األميركي للمحترفين.
المب���اراة  اليونان���ي  النج���م  وأنه���ى 
بتس���جيله 26 نقطة و15 متابعة و11 
تمريرة حاس���مة، علما بأنه جلس على 
مقاع���د الالعبي���ن االحتياطيين حتى 
نهايتها عندما كانت النتيجة 118-90.
وه���ي الم���رة الثانية الت���ي ينجح فيها 
في تسجيل “تريبل دبل” هذا الموسم. 
أم���ا المرة األولى فكان���ت في مواجهة 
فيالدلفي���ا س���فنتي سيكس���رز ف���ي 24 
أكتوبر الماضي عندما سجل 32 نقطة 

و18 متابعة و10 تمريرات حاسمة.
وتغل���ب تورونت���و رابت���ورز على لوس 
أنجليس ليك���رز 107-121 على الرغم 

من غياب نجمه كاوهي لينارد.

الخطأ ممنوع
تنطل���ق اليوم الثالث���اء الجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبط���ال أوروبا لكرة القدم، 
في جولة تتطلع فيها 8 فرق لحسم تأهلها لثمن النهائي بشكل مبكر قبل جولتين على انتهاء 

دور المجموعات.

واقت���رب كل م���ن برش���لونة وأتلتيك���و مدري���د 
اإلسبانيان وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ 
األلمانيان، إل���ى جانب إنتر ميالن ويوفنتوس 
ومانشس���تر  الهولن���دي  وآياك���س  اإليطاليي���ن 
س���يتي اإلنجلي���زي م���ن حس���م تأهله���ا لثم���ن 

النهائي.
ويواج���ه اتلتيم���و ه���ذه الجول���ة ب���روح مليئ���ة 
بالتح���دي ورغبة ف���ي االنتفاض على بروس���يا 
دورتموند، عقب الهزيمة القاسية التي تعرض 
له���ا في الجولة الماضية أم���ام الفريق األلماني 

برباعية نظيفة.
وبنف���س ال���روح يواج���ه كل م���ن ري���ال مدريد 
اإلس���باني وباري���س س���ان جيرم���ان الفرنس���ي 
الجول���ة المقبل���ة، كونهما من الفرق المرش���حة 
ف���ي المس���ابقة األوروبي���ة، لكنهم���ا يواجه���ان 
خط���ر اإلقصاء بهامش خطأ ال يحتمل الترنح، 
حالهم���ا حال فالنس���يا الذي يحت���اج لتصحيح 
المس���ار من أجل الحف���اظ على فرصه وتجنب 

اإلقصاء المبكر.
وسيستضيف ملعب واندا متروبوليتانو، لقاء 

اإلي���اب بي���ن صاح���ب األرض ودورتموند، في 
مباراة قد يحس���م فيها الفري���ق األلماني تأهله 
ل���دور ال����16 متص���درًا لمجموعته )األول���ى( إذا 

تغلب مجددًا على األتلتي.
فس���يضمن  ل�”الروخيبالنك���وس”،  وبالنس���بة 

التأه���ل لل���دور التالي، حال تغل���ب هو وتعادل 
موناكو الفرنسي أمام كلوب بروج البلجيكي.

م���ن جانب���ه، يح���ل برش���لونة ضيف���ًا عل���ى إنتر 
مي���الن ال���ذي وق���ع ف���ي الكام���ب ن���و بثنائي���ة 
نظيفة في الجولة الماضية، وقد يضمن رجال 

إرنس���تو فالفيردي بطاقة التأهل لثمن النهائي 
إذا خرجوا من ملعب سان سيرو منتصرين.

لك���ن الفري���ق اإليطال���ي يريد حس���م تأهله هو 
اآلخر وإذا حقق الفوز على أرضه بينما تعادل 
توتنه���ام اإلنجليزي وبي إس ف���ي ايندهوفن، 

س���يتمكن م���ن الحص���ول عل���ى بطاقت���ه، لك���ن 
الفريقي���ن اإلنجلي���زي والهولن���دي ال يعتم���دان 
عل���ى أنفس���هما في ه���ذه المرحل���ة ويحتاجان 
للف���وز لإلبق���اء عل���ى فرصهم���ا للصع���ود للدور 

التالي.

فالفيردي يرفض المخاطرة

وكاالت

الثالثاء 6 نوفمبر
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الفن���ي  المدي���ر  فالفي���ردي،  إرنس���تو  ق���رر 
لبرش���لونة، اس���تدعاء األرجنتين���ي ليونيل 
ميس���ي، إل���ى قائم���ة مواجهة إنت���ر ميالن، 
الي���وم الثالث���اء، في إط���ار الجول���ة الرابعة 
من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ديبورتيف���و”  “مون���دو  صحيف���ة  وذك���رت 
اإلس���بانية، أن ليونيل ميس���ي سيسافر مع 
الفري���ق الكتالون���ي، دون الحص���ول عل���ى 
التصريح الطبي حتى اآلن بالمش���اركة في 

المباريات.
وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أن فالفيردي قد 
يت���رك ميس���ي على مقاعد الب���دالء حتى ال 
يخاط���ر بإش���راكه، منوه���ة أن الم���درب قد 
يلجأ إلى البرغ���وث األرجنتيني حال تعقد 

األمور في المباراة.
غاب ليونيل ميسي عن آخر 4 مباريات  «

لبرشلونة، بعدما أصيب في ذراعه 
خالل مباراة إشبيلية في إطار الليجا، 

ليتقرر غيابه عن المالعب لمدة 3 
أسابيع، قبل أن يعود قبل الموعد 

ليونيل ميسيالمحدد.

وكاالت

وكاالت
وكاالت

باكس يواصل 
التألق

أعل���ن ن���ادي ليفرب���ول، قائمته التي ستس���افر إل���ى صربيا، من أجل خ���وض مواجهة النجم األحم���ر، اليوم الثالثاء، ف���ي إطار الجولة 
الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

وش���هدت القائمة، غياب شيردان شاكيري، 
وذلك بس���بب تهديدات الجماهير الصربية 
النج���م  ض���د  عني���ف  اس���تقبال  بوج���ود 

السويسري.
وهددت جماهير الفريق الصربي، بالهجوم 
ض���د ش���اكيري، صاحب األص���ول األلبانية، 
بس���بب الص���راع السياس���ي بي���ن البلدي���ن، 
وال���ذي تدخ���ل في���ه الالعب ف���ي مونديال 
روس���يا، بطريق���ة مس���تفزة بع���د هدفه في 

صربيا.
وقال كلوب عن إبعاد ش���اكيري “لقد سمعنا 
وقرأنا عن االس���تقبال ال���ذي يتم تحضيره 

لشاكيري، ليس لدينا أي علم بما يحدث”.
وتابع كلوب “نريد الذهاب هناك والتركيز  «

فقط على كرة القدم، ال نريد الحديث عن 
أي شيء آخر”. وشهدت قائمة الريدز، 

عودة النجم الغيني نابي كيتا والمدافع 
الكرواتي ديان لوفرين، مع استبعاد 

شيردان شاكيريجوردان هندرسون بسبب اإلصابة.

استبعاد شاكيري

وكاالت

يس���عى ن���ادي مانشس���تر يونايت���د اإلنجليزي، إليجاد حل مناس���ب ألزم���ة الوصول 
متأخ���ًرا إل���ى ملعب أولد ترافورد في مباريات دوري أبطال أوروبا كما حدث أمام 

فالنسيا ويوفنتوس.

مي���ل”  “ديل���ي  صحيف���ة  وأش���ارت 
اإلنجليزي���ة أمس اإلثنين، إلى أن إدارة 
الش���ياطين الحمر قد تلج���أ إلى اإلقامة 
ف���ي الفن���دق الخ���اص بأس���اطير النادي 
الس���ابقين جاري نيفيل وري���ان جيجز، 
وال���ذي يق���ع ف���ي مواجه���ة ملع���ب أولد 

ترافورد مباشرة.
على  يقع  الفندق  أن  التقرير  وأض���اف 

مسافة قريبة للغاية من الملعب، 
وب�����ال�����ت�����ال�����ي س���ي���ك���ون 

ذل�������ك ب���م���ث���اب���ة ح��ل 
ألزم����������ة وص������ول 
ح���اف���ل���ة ال���ن���ادي 
م�����ت�����أخ�����رة إل����ى 
أول����د ت���راف���ورد، 
االزدحام  بسبب 

ال����������������م����������������روري 
ق���ب���ل ال���م���ب���اري���ات 

األوروبية.

ومن جه���ة أخرى ف���إن جيج���ز ونيفيل 
لتف���ادي  الن���ادي  لمس���اعدة  مس���تعدان 
قب���ل  م���ن  جدي���دة  لغرام���ة  التع���رض 
أن  رغ���م  وذل���ك  األوروب���ي،  االتح���اد 
الفن���دق يك���ون كام���ل الع���دد ف���ي أي���ام 

المباريات األوروبية.
يذكر أن اليويفا قام بمعاقبة مانشس���تر 
يونايت���د بغرامة مالية، بع���د تأخره في 
الوصول إلى ملعب أولد ترافورد 

في مباراة فالنسيا.
وي����ل����ت����ق����ي م���ان���ش���س���ت���ر 
يونايتد مع يوفنتوس، 
األرب�����ع�����اء ال��م��ق��ب��ل، 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب “أل��ي��ان��ز 
س�����ت�����ادي�����وم” ض��م��ن 
م��ن��اف��س��ات ال��ج��ول��ة 
دور  م������ن  ال�����راب�����ع�����ة 
ببطولة  ال��م��ج��م��وع��ات 

دوري أبطال أوروبا.

أزمة مانشستر

sports@albiladpress.com
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اس���تعاد الصرب���ي نوف���اك ديوكوفيتش أم���س ص���دارة التصنيف العالم���ي لالعبين 
المحترفين في كرة المضرب من اإلسباني رافايل نادال، على رغم خسارته األحد 
نهائي دورة باريس للماسترز أمام الروسي كارن خاتشانوف الذي بات على أبواب 
نادي العشرة األوائل بعد إحرازه اللقب األهم في مسيرته في العاصمة الفرنسية.

وه���ي الم���رة األول���ى التي يعتل���ي فيها 
التصني���ف  ص���دارة  الصرب���ي  النج���م 
العالم���ي من���ذ نوفمب���ر 2016، في حين 
تراج���ع ن���ادال الى المرك���ز الثاني وبقي 
السويس���ري روجي���ه فيدرر الذي خس���ر 
أم���ام ديوكوفيت���ش ف���ي نص���ف نهائي 

باريس، في المركز الثالث.
وكان ديوكوفيتش حقق 22 فوزا تواليا 
منذ أغس���طس، وتضمنت هذه السلسلة 
المتح���دة  الوالي���ات  بطول���ة  إح���رازه 
سنس���يناتي  ودورت���ي  المفتوح���ة، 
االميركي���ة وش���نغهاي الصيني���ة ضم���ن 

دورات الماس���ترز لألل���ف نقطة، قبل أن 
يسقط في نهائي باريس األحد.

وكان الصرب���ي )31 عاما( قد ضمن منذ 
األس���بوع الماضي الع���ودة الى الصدارة 
نظرا النس���حاب نادال من دورة باريس 
بس���بب اإلصابة، قب���ل خوض���ه مباراته 

األولى فيها.
وكان الصربي علق على عودته لصدارة 
بالق���ول  الماض���ي  التصني���ف األس���بوع 
“نظ���را لم���ا اختبرته خ���الل الع���ام الذي 
مض���ى، هذا إنجاز مذهل )...( أنا س���عيد 
ج���دا ج���دا وفخور بذلك. قبل 5 أش���هر، 

كان األم���ر قلي���ل االحتم���ال نظ���را ال���ى 
تصنيف���ي والطريق���ة الت���ي كن���ت ألعب 

بها”.
المراك���ز  عل���ى  تعدي���ل  أي  يط���رأ  ول���م 
العش���رة األول���ى ف���ي تصني���ف العب���ات 
ك���رة المض���رب المحترفات، م���ع ضمان 
الروماني���ة س���يمونا هاليب إنه���اء العام 
ف���ي الص���دارة، متقدم���ة بف���ارق مري���ح 
أم���ام األلماني���ة أنجيليك كيرب���ر الثانية 
فوزنياك���ي  كاروالي���ن  والدنماركي���ة 

الثالثة.
ولم تشارك هاليب في بطولة  «

الماسترز الختامية للموسم قبل 
أسبوعين في سنغافورة، بسبب 

تعرضها الصابة في ظهرها أبعدتها 
عن المشاركة أيضا في دورة 

الكرملين الشهر الماضي.

وكاالت

ديـوكـوفيتـش يستعيـد الصـدارة

وكاالت

بح���ث أش���رف صبح���ي، وزير الش���باب والرياض���ة المص���ري، ونظيرته 
التونس���ية، ماجدولين الش���ارني، أمس اإلثنين، التحضيرات الخاصة 
بمباراة إي���اب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين األهلي والترجي، يوم 

الجمعة المقبل، باستاد رادس.

وأكد أشرف صبحي، خالل اللقاء 
على هامش منتدى ش���باب العالم 
بمدين���ة ش���رم الش���يخ، أن تواجد 
األهلي والترجي في نهائي دوري 
أبط���ال أفريقي���ا، ي���دل عل���ى مدى 

قوة وتطور الكرة العربية.
وأع����������������رب أش�������������رف ص���ب���ح���ي 

وم���اج���دول���ي���ن ال���ش���ارن���ي، 
تكون  أن  أم��ل��ه��م��ا  ع��ن 
التونسية  الجماهير 
وال����م����ص����ري����ة ع��ل��ى 
في  المسؤولية  ق��در 
ال��ن��ه��ائ��ي األف��ري��ق��ي، 
التشجيع  يكون  وأن 
ال���م���ث���ال���ي ه����و ش��ع��ار 

المصري  الوزير  وأش��اد  المباراة. 
شباب  وف���ود  م��ش��ارك��ة  بمستوى 
ت���ون���س ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ح��اف��ل 

والمؤتمرات العربية.
وت�����ط�����رق ال�������وزي�������ران خ���الل 
ال��ل��ق��اء، إل��ى ع��دد م��ن الملفات 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ش��ب��اب��ي 
وال���ري���اض���ي، وت��ق��ي��ي��م 
البرامج المنفذة بين 
ال��ب��ل��دي��ن، وال��ع��م��ل 
ع������ل������ى ت����ط����وي����ر 
ال����ع����الق����ات ن��ح��و 
آف�������اق أك����ب����ر ف��ي 
م��ج��ال��ي ال��ش��ب��اب 

والرياضة.

مباحثات مصرية تونسية

باريس مطالب بانتصار الستعادة المسار الصحيح



multaqa
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إعداد: هبة محسن

أشاد األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد، بالدور الكبير الذي يقوم به رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبد الرحمن جواهري في 
دعم العمل الخيري واإلنس���اني في مملكة البحرين، وما يقدمه من دعم كبير للمجتمع، ومس���اندة دائمة لمش���اريع الش���باب ومبادراتهم، إضافة إلى دعم الجمعيات 

الخيرية واإلنسانية ومن بينها المؤسسة الخيرية الملكية بشكل خاص، مقدرُا ومثمنًا هذه الجهود التي ُتسهم في تطوير الحياة االجتماعية في وطننا الغالي. 

بتكري���م  تفضل���ه  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
عبدالرحم���ن جواه���ري ومنح���ه جائ���زة 
المب���دع االجتماع���ي ف���ي ي���وم اإلبداع 
الذي نظمته المؤسسة الخيرية الملكية 
لموظفيها والداعمين للمؤسس���ة، حيث 
أع���رب مصطف���ى الس���يد ع���ن خال���ص 
ش���كره وتقدي���ره للجواه���ري، ممتدح���ًا 
قيادته المتميزة ألعمال شركة الخليج 
وتكري���س  البتروكيماوي���ات  لصناع���ة 
مكانته���ا كداع���ٍم كبي���ر ورئيس���ي للعمل 
مملك���ة  ف���ي  واإلنس���اني  االجتماع���ي 
البحرين والذي تقوم به الشركة انطاقًا 
الت���ي  االجتماعي���ة  مس���ؤوليتها  م���ن 
تلت���زم به���ا تج���اه المجتم���ع البحريني، 
وكش���خصية بحريني���ة قيادية متميزة، 
وضع نجاح عمليات الشركة على رأس 
أولويات���ه دون أن يغف���ل دعم المجتمع 
ال���ذي هيأ للش���ركة كل أس���باب النجاح، 
حي���ث أصبح���ت جيب���ك الي���وم بس���بب 
براعت���ه ف���ي القي���ادة، واحدة م���ن أهم 
الش���ركات الوطني���ة الت���ي تحرص على 
المساهمة في تنمية المجتمع البحريني 
م���ن خ���ال دع���م العدي���د م���ن البرامج 
واألنشطة والفعاليات. من جانبه، تقدم 
جواه���ري بالش���كر الجزي���ل واالمتن���ان 

البالغ لتفضل���ه بتكريمه خال احتفالية 
يوم “اإلب���داع” التي نظمتها المؤسس���ة 
الخيري���ة الملكي���ة، مثمنًا “ال���دور الكبير 
والمه���م الذي تق���وم به هذه المؤسس���ة 
ف���ي تلبي���ة احتياج���ات فئ���ة غالية من 
الكري���م،  البحرين���ي  المجتم���ع  فئ���ات 
وتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لهم 
لتمكينهم من مواجهة تحديات الحياة 

وهم مؤهلون بالعلم والعمل، معربًا عن 
امتنانه الكبير للرعاية الملكية السامية 
الت���ي يقدمه���ا للمؤسس���ة عاه���ل الباد 
الرئي���س الفخ���ري للمؤسس���ة الخيري���ة 
الملكي���ة وما يوليه جالت���ه من اهتمام 
واإلنس���اني  الخي���ري  بالعم���ل  ورعاي���ة 
عموما س���واء داخل مملكة البحرين أو 

خارجها”.

وثمن رئيس الشركة في ختام  «
تعليقه جهود سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة في تقديم 
العمل الخيري واإلنساني لجميع 
المحتاجين من الشعوب والدول 
المنكوبة والمتضررة في مختلف 

الظروف اإلنسانية بكل كفاءة 
واقتدار.

“الخيرية الملكية” تمنحه الجائزة تقديراً لدعمه لألعمال الخيرية

جواهري “المبدع االجتماعي”

أعلن���ت ش���ركة كري���دي مك���س ع���ن 
ش���راكتها م���ع Ashraf BGDC الت���ي 
بواس���طة  الدف���ع  خدم���ة  س���توفر 
MaxWal� “ححفظته���ا اإللكتروني���ة 

let”  لحاملي بطاقاتها. 
كم���ا أن االتفاقي���ة الت���ي بين ش���ركة 
بنف���ت  وش���ركة  مك���س  كري���دي 
لتوحي���د رمز الدف���ع اإللكتروني عبر 
الهواتف الذكية QR Code س���تمكن 
 MaxWallet تطبي���ق  مس���تخدمي 

ومستخدمي BenefitPay من إتمام 
عملي���ات الدف���ع في كاف���ة المحات 
التجاري���ة التي توف���ر خاصية الدفع 

اإللكتروني عبر الهواتف الذكية.

وتمت مراسم التوقيع بمقر  «
كريدي مكس الرئيس بحضور 

الرئيس التنفيذي للشركة 
يوسف علي ميرزا والمدير 

اإلقليمي لـ Ashraf BGDC   ريف 
قبوات.

األعل���ى  المجل���س  رئي���س  رعاي���ة  تح���ت 
للصح���ة الفري���ق طبيب الش���يخ محمد بن 
عب���د هللا آل خليف���ة، اس���تضافت الكلي���ة 
الملكي���ة للجراحي���ن في إيرلن���دا - جامعة 
البحرين الطبية )RCSI Bahrain( المؤتمر 

الدولي للبحوث في دورته الثالثة. 
حي���ث ت���م تنظي���م المؤتم���ر بالتع���اون مع 
جامع���ة البحري���ن وتضم���ن مجموع���ة من 

البرامج والمناقشات.
وت���م خ���ال المؤتمر تقدي���م أكثر من 100 
ملخص بحثي كانت البصمة الدولية فيها 
واضح���ة من خال األبح���اث المقدمة من 
واإلم���ارات  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
والكوي���ت وُعمان ومص���ر وأيرلندا والهند 

والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.
وأس���اتذة  ط���اب  المؤتم���ر  ف���ي  وش���ارك 
الرعاي���ة  ف���ي  وأخصائيي���ن  والجامع���ة 
الصحية وضيوف شرف وكبار المسئولين 

من مجلس التعليم العالي.
وف���ي كلمته التي ألقاها مخاطبًا الحضور، 

ذكر رئيس الجامعة، س���مير العتوم، بعض 
األنش���طة البحثي���ة القائم���ة الت���ي تش���ارك 
فيها الجامعة وعلى إس���تراتجية الجامعة 
في دعم المشاريع التعاونية بين الجامعة 
والجامع���ات األخرى. وأضاف إن الجامعة 
قد رصدت ما يزي���د عن 1.2 مليون دوالر 
لدعم األبحاث وبالتعاون مع نظيرتها في 
ايرلن���دا.  وأضاف رئي���س جامعة البحرين 

ري���اض حم���زة، أن إيج���اد حل���ول للقضايا 
الصحي���ة له���ا أهمي���ة قص���وى وال يمكنن���ا 
التقلي���ل م���ن أهمي���ة تأثير األبح���اث على 
رئي���س  وحم���زة  العت���وم  وش���كر  ذل���ك.  
المجلس األعلى للصحة الشيخ محمد بن 
عب���د هللا آل خليف���ة على رعايت���ه الكريمة 
المس���تمر  وتوجيه���ه  ودعم���ه  للمؤتم���ر 

لألبحاث وغيرها من األنشطة.

جاك���وار  األوروبي���ة  الس���يارات  ش���ركة  تق���دم 
الن���د روڤر لعمائه���ا الكرام مزيًدا من الس���هولة 
لش���راء أي م���ن س���يارات جاك���وار والن���د روڤر 
عبر الموقعين اإللكترونيين لش���ركة السيارات 
المخصصي���ن  روڤر  الن���د  جاك���وار  األوروبي���ة 

لعامتيها العريقتين.
www.jaguar- يتي���ح الموقعان اإللكتروني���ان
www.landroverbahrain.و  bahrain.com

com ال���ذي ت���م إطاقهم���ا في الع���ام الماضي، 
لعم���اء ش���ركة الس���يارات األوروبي���ة إمكانية 
ش���راء أي م���ن س���يارات جاك���وار والن���د روڤر 
بضغطة زر. وتولي شركة السيارات األوروبية 
بضم���ان  بالًغ���ا  اهتماًم���ا  روڤر  الن���د  جاك���وار 
رض���ا العم���اء حي���ث تق���دم له���م مي���زة ش���راء 
إح���دى المركب���ات الفاخرة من جاك���وار أو الند 
روڤر بمبل���غ مق���دم بقيم���ة 1,000 دين���ار فقط. 
وس���يتمكن العماء عبر هذه المي���زة، االختيار 
من بين تشكيلة واسعة من السيارات الفارهة.

الس���يارات  لش���ركة  الع���ام  المدي���ر  وص���ّرح 
الي  س���تيفن  روڤر  الن���د  جاك���وار  األوروبي���ة 

قائ���ًا: “انطاًق���ا م���ن مس���اعينا الهادف���ة نح���و 
من���ح العم���اء الك���رام تجرب���ة اس���تثنائية م���ع 
قائم���ة خدم���ات متكامل���ة، يس���رنا ف���ي ش���ركة 
الس���يارات األوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر أن 
نعلن ع���ن تقديم خدمات مبتكرة لزوار الموقع 
اإللكتروني الخاص ل���كل من هاتين العامتين 
الفاخرتين. ومع عرض خيار ش���راء الس���يارات 
عبر اإلنترنت، أصبح باإلمكان خدمة ش���ريحة 

أكبر من العماء. ونعتمد في ش���ركة السيارات 
األوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤر مبدأ الش���فافية 
التام���ة ف���ي ع���رض أس���عار المركب���ات، وهو ما 
يوفر سهولة أكبر إلتمام عملية الشراء. ونؤكد 
عبر ه���ذه المب���ادرة عل���ى اهتمامن���ا المتواصل 
نح���و تعزي���ز مس���توى خدماتن���ا والحفاظ على 
مركزن���ا الري���ادي ف���ي قط���اع الس���يارات عل���ى 

مستوى المملكة”.

“البحرين الطبية” تستضيف المؤتمر البحثي الدولي الثالث جاكوار الند روفر تتيح لعمالئها مزيًدا من الخدمة الميسرة
1.2 مليون دوالر لدعم األبحاث الصحية شراء المركبات الفاخرة إلكترونيا
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Land Cruiser Grand Touring سترة” تستقبل“
“إب���راه���ي���م خ��ل��ي��ل ك���ان���و” ت��ع��ل��ن وص�����ول ن��س��خ��ت��ه��ا ال��ح��ص��ري��ة

أعلن���ت ش���ركة إبراهي���م خلي���ل كان���و، الوكي���ل 
الحصري لس���يارات تويوتا ف���ي مملكة البحرين 
 Land Cruiser 4.6L GX-R عن وصول نس���خة
Grand Touring )GT( الحصري���ة إلى معرضها 
في س���ترة.  تعد تويوتا Land Cruiser س���يارة 
دف���ع رباع���ي رائ���دة ف���ي أدائه���ا المت���زن وق���وة 
تحمله���ا. إذ انه���ا ارتق���ت بمعايي���ر األداء طوال 
فترة تواجدها في أسواق الشرق األوسط التي 
امت���دت إل���ى أكث���ر م���ن 60 عاما، بش���كل أثبتت 
فيه أنها تش���كل جزءًا محوريًا من حياة الناس. 
وتأتي نسخة Grand Touring لتكمل المسيرة 
الت���ي بدأته���ا من���ذ عقود برف���ع مقايي���س التميز 
م���ن خ���ال التعدي���ات التصميمي���ة الت���ي تبرز 
فخام���ة مظهرها والتي تتجلى بكل وضوح في 
ختم النس���خة الحصرية على هيكلها الخارجي.  
وتأت���ي هذه النس���خة م���زودة بمحرك V8 س���عة 
م���زدوج  مس���تقل   Wishbone ونظ���ام   4.6
للتعلي���ق األمامي حيث تعم���ل كل هذه العناصر 
مجتمعة على توفير تجربة قيادة سلس���ة حتى 

على أقس���ى التضاريس وأكثرها وعورة. كذلك 
تحت���وي ه���ذه النس���خة عل���ى أح���دث التقنيات 
الس���ائق  تمك���ن  الت���ي  الس���امة  وتجهي���زات 
وال���ركاب م���ن التحكم في المقص���ورة الداخلية 
للسيارة وجميع الوظائف األخرى التي توفرها. 

بصفت���ه ش���ريك اس���تراتيجي، ش���ارك 
منت���دى  ف���ي  الدول���ي  الخلي���ج  بن���ك 
مص���ارف البحري���ن برعاي���ة مص���رف 
نظمت���ه  وال���ذي  المرك���زي  البحري���ن 
تح���ت  البحري���ن  مص���ارف  جمعي���ة 
ش���عار: “التكنولوجي���ا المالية: الفرص 
األربع���اء  ي���وم  وذل���ك  والتحدي���ات”، 
المواف���ق 31 أكتوب���ر 2018 في فندق 

الخليج بالمنامة، مملكة البحرين.
وتأتي مس���اهمة بن���ك الخليج الدولي 
له���ذا المنت���دى باعتب���اره عض���وًا ف���ي 
البحري���ن، وأيض���ًا  جمعي���ة مص���ارف 
لتب���ادل الخب���رات والتع���رف عل���ى ما 

المالي���ة  التكنولوجي���ا  إلي���ه  وصل���ت 
لمصارف وجهات أخرى مشاركة.

وناق���ش المنت���دى مس���تقبل الصناعة 
تط���ورات  ظ���ل  ف���ي  المصرفي���ة 
التكنولوجيا المالية، وتعزيز اس���تثمار 
واالعتب���ارات  التكنولوجي���ا،  ه���ذه 
له���ذه  والتنظيمي���ة  القانوني���ة 
التكنولوجي���ا، ومعالج���ة الفج���وة في 
يع���رض  كم���ا  البش���ري،  المال���ي  رأس 
المصاح���ب  معرض���ه  ف���ي  المنت���دى 
أحدث المس���تجدات في التكنولوجيا 
المالية وأثرها على البنوك والمصارف 

والمؤسسات المالية.

“الخليج الدولي” راعيًا لمنتدى المصارف
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MaxWallet شراكة بين
Ashraf BGDCو

وقد طورت نسخة Grand Touring من خالل التحسينات التي أجريت عليها سيارة  «
الدفع الرباعي Land Cruiser المثالية. إذ اشتملت على عجالت ألمنيوم لونين 

مقاس 20 انش لتعزيز هويتها الرياضية المميزة، مصابيح سوداء، شبكة قوية ذات 
تصميم عصري ومصدات أمامية وخلفية تضفي المزيد من األناقة والتميز على 
هيكلها الخارجي. كما زودت بشعار Grand Touring البراق ليعبر بشكل أنيق عن 

فرادة تصميمها.
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حاول التأقلم مع الوضع السائد في العمل.

ال تتردد فانت في وضع المهاجم.

العدس والثوم صحيان للمعدة والنشاط.

اتبع حمية أفضل من حميتك الحالية.

التزم بالوقت المحدد لتسليم المشروع.

الدراسة والمثابرة طريقان للنجاح.

ال تقسوا على االبناء في المعاملة.

يوم حافل بالعطاء واالنجازات الرائعة.

مارس لعبة كرة القدم بعد العصر.

البناء القوي البد أن يكون من االساس.

ال تتردد ف مصارحة مديرك في العمل.

اغتنم الفرضة للخروج في نزهة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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الملك جورج الخامس ملك 

بريطانيا يعلن أيرلندا 
دولة حرة في إطار 

الكومنولث 
وليست 

جمهورية 
مستقلة وبدون 
شطرها شمالي، ويعتبر 

اإلعالن بمثابة استقالل.

استقرت النجمة مي 
عز الدين، على اسم 

مسلسلها الجديد بعنوان 
“البرنسيسة بيسة”، 

والمقرر أن تشارك به 
في دراما رمضان 2019، 

وهو من إخراج أكرم 
فريد.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ليل��ى عل��وي ألول م��رة في تون��س وعب��رت عن س��عادتها

انطالق مهرجان أيام قرطاج السينمائية

م���ن  العدي���د  االفتتاحي���ة  ال���دورة  وحض���ر 
م���ن  والس���ينمائية  الفني���ة  الش���خصيات 
العال���م باإلضاف���ة إلى عدد من السياس���يين 
التونس���يين، م���ن بينه���م رئي���س الحكوم���ة 
يوس���ف الش���اهد ورئيس البرلمان التونسي 
محم���د الناص���ر ووزي���ر الثقاف���ة محمد زين 
العابدي���ن. وعب���رت الفنانة ليل���ى علوى، عن 
س���عادتها بالمش���اركة ف���ى المهرج���ان ال���ذي 
تش���ارك في���ه مص���ر بع���دد م���ن األف���الم في 
أكثر من مس���ابقة من مس���ابقات المهرجان، 
وش���اركت ليلى، بمجموعة من الصور، أثناء 
وعلق���ت  االفتت���اح،  حف���ل  ف���ى  مش���اركتها 
افتت���اح  ف���ي  بتواج���دي  “س���عيدة  بقوله���ا: 
مهرج���ان أي���ام قرط���اج الس���ينمائية والذي 
يق���ام ألول مرة في مس���رح األوب���را بمدينة 
األف���الم  ل���كل  التوفي���ق  بتمن���ي  الثقاف���ة، 

المشاركة”.
كما شهد حفل االفتتاح عروضا كوريغرافية 
فولكلوري���ة م���ن 4 دول من 3 ق���ارات، وهي 
الهند والس���نغال والبرازيل والعراق، تقديرا 
للمجهودات الكبرى التي قدمتها في س���بيل 

الف���ن. وف���ي كلم���ة االفتت���اح، اعتب���ر نجيب 
عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
أن رؤيته لهذه التظاهرة تتمثل في الرجوع 
إل���ى القي���م األصلية التي تأس���س من أجلها 
المهرج���ان، باعتباره ذا مس���حة نضالية كما 

أن���ه مهرجان عربي أفريقي. وتابع “نريد أن 
نجعل من تونس أهم قبلة للسينمائيين في 
العالم بفض���ل مجهوداتنا الكبرى في مجال 

السينما”.
درع  ه���ي  والس���ينما  الثقاف���ة  أن  واعتب���ر 

لمقاومة اإلرهاب والفكر المتطرف.
وكتحي���ة تقدير وإكبار لمبدعين تونس���يين 
وعرب رحلوا منذ مدة قصيرة عن الس���احة 
الطي���ب  التونس���يين  تكري���م  ت���م  الفني���ة، 
والحبي���ب  س���المة  ونج���وى  الوحيش���ي 
الجمن���ي وخديج���ة السويس���ي والمصريين 
عطي���ات األبن���ودي وجميل رات���ب ومديحة 

يسري والسوريين حنا مينة ومي سكاف.
وأك���د رئي���س الحكومة التونس���ية يوس���ف 
الش���اهد ف���ي تصري���ح إعالم���ي لل���دورة 29 
ب���ارز  للمهرج���ان، إن الس���ينما ه���ي عن���وان 

لمحاربة اإلرهاب وكل األفكار الظالمية.
يذكر أن هذه الدورة عرفت إجراءات أمنية 
اس���تثنائية عل���ى مس���توى موق���ع االفتت���اح 
)مدين���ة الثقاف���ة التونس���ية( الت���ي تتموق���ع 
ف���ي ضواح���ي الش���ارع الرئيس���ي بالعاصمة 

الحبيب بورقيبة.
ويتواص���ل المهرجان، الذي س���يعرض 206 
أفالم من 47 دولة عربية وأجنبية، إلى يوم 

ال�13 من نوفمبر الجاري.

افتت���ح ي���وم ام���س األول فعالي���ات الدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج الس���ينمائية مع الفيلم المغربي “بال موطن”  لمخرجته نرج���س النجار، وهو فيلم مدته 94 دقيقة 
م���ن بطول���ة عزي���ز الفاضل���ي ونادية ني���ازي وزكرياء عاطفي. ويعتبر فيلم “بال موطن” قصة س���ردية ل�350 أل���ف مغربي تم طردهم من الجزائر س���نة 1975، بعد توتر 
العالقات بين البلدين بسبب تباين مواقف البلدين بخصوص قضية تعرف باسم “البوليساريو”، بشأن استقاللها جنوب صحراء المغرب األقصى. وانطلق الفيلم من 
توصيف لحالة ش���ابة تقف ممزقة بين وطنين س���نة 1975 )تاريخ اندالع األزمة بين المغرب والجزائر( لينتهي إلى تبيان كيف يكون انعكاس الصراعات السياس���ية 

على المواطنين واألفراد من خالل طرد المواطنين المغاربة من الجزائر.

هيف���اء  اللبناني���ة  النجم���ة  تحص���د 
أص���داء  ه���ذا  يومن���ا  وهب���ي حت���ى 
مسلس���لها األخي���ر “لعنة كرم���ا” الذي 
خاض���ت ب���ه س���باق درام���ا رمض���ان 
نس���ب  جان���ب  وإل���ى  الماض���ي. 
المش���اهدة المرتفع���ة الت���ي ال ي���زال 
يحققه���ا المسلس���ل إلكترونًيا، فازت 
هيف���اء وهب���ي بلق���ب “ممثل���ة العام” 
ع���ن دوره���ا ف���ي العم���ل باس���تفتاء 

جماهيري جديد عبر موقع “تويتر”.
وحص���دت هيف���اء وهب���ي أكث���ر من 
%39 م���ن تصوي���ت الجمهور ورواد 
اإلنترن���ت الذين أجمع���وا على أدائها 
التمثيل���ي وتفّوقه���ا تمثيلًي���ا خ���الل 
عام 2018. مسلسل “لعنة كارما” من 
إخراج خيري، يشارك فيه عدد كبير 
م���ن الممثلين والفناني���ن وحقق في 

شهر رمضان نجاًحا كبيًرا.

هيفاء وهبي “ممثلة العام”
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1956
فرنسا وبريطانيا وإسرائيل يوافقون على وقف عملياتهم العسكرية على مصر.

1975
انطالق المسيرة الخضراء في المغرب إلى الصحراء الغربية.

1978
شاه إيران محمد رضا بهلوي يعلن فرض األحكام العرفية في البالد.

 1983
 حزب الوطن األم في تركيا يفوز باالنتخابات ويتمكن من تشكيل الحكومة.

 1986
انتخاب حيدر أبوبكر العطاس رئيسًا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
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في مسابقة الروائي الطويل أليام قرطاج السينمائية 2018، يشارك فيلم “لعزيزة”  «
في عرضه العالمي األول والذي يتجدد خالله حضور األم في عمل من السيرة 

الذاتية للمخرج محسن بصري صاحب “المغضوب عليهم” الفيلم المتوج بأكثر من 
جائزة منها جائزة نجيب محفوظ ألحسن فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي. 

فيلم “ماشيري إكو باهانغ” القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية قدم عرضه 
العالمي األول في “برلينالي” يصور حياة “ماكيال” 19 عاما والتي تعيش في الشارع 

منذ سن 13، تزوجت من مبينغازور، الذي دفعها إلى ممارسة البغاء والسرقة 
وتعاطي المخدرات لكن بعد فترة تتمرد “ماكيال” على واقعها.. وعن الراهن 

االجتماعي اإلفريقي تدور كذلك أحداث فيلم “رفيقي”، أول فيلم كيني يقع اختياره 
للمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2018 وذلك في “قسم نظرة ما” والذي يتوج 

شراكة بين دول الجنوب )إنتاج مشترك بين كينيا وجنوب إفريقيا(.”رفيقي” الممنوع 
من العرض في كينيا )عرض ألسبوع واحد بإذن قضائي حتى يتمكن من المنافسة 

على ترشيحات األوسكار( يتناول بالطرح العالقة الجنسية في مجتمع كيني 
محافظ. هذا الفيلم من إخراج وانوري كاهيو. أما الفيلم التونسي “في عينيا” لنجيب 

بلقاضي فينقل قصة “لطفي” المقيم في مارسيليا الذي يضطر للعودة إلى تونس 
حتى يعتني بابنه المصاب بمرض التوحد، هي حكاية رجل فقد الروابط، ويسعى 

لترميمها في رواية اجتماعية إنسانية يصورها صاحب “باستاردو” المخرج التونسي 
نجيب بالقاضي في رابع أفالمه، “في عينيا”، الذي قدم عرضه العالمي األول في 

الدورة 43 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

أفالم روائية

طارق البحار

ضمن البرنامج الثقافي الجديد لمركز عبدالرحمن كانو الثقافي، 
تقام الي��وم الثالثاء محاضرة بعنوان “األثر الحس��ي للمكياج 
في فن��ون التمثيل” للفنانة صديقة األنصاري، إذ س��تتحدث 

الماكيرة المعروفة عن أسرار الماكياج وعالمه الواسع.
األنصاري تم تكريمها أخيرا في مهرجان سمو الشيخ خالد بن 

حمد لألندية الش��بابية وذوي العزيمة على مجمل مشاركاتها، 
كما وضعت لمس��اتها عل��ى أعمال عدة منها مس��رحية لنغرس 

بسمة التي عرضت في حفل افتتاح وختام المهرجان.

يواصل متح��ف البحرين الوطني برنامجه الثقافي، ويقدم في 
تمام الساعة 6 من مساء اليوم الثالثاء محاضرة حول ترميم 
العمران الثقافي في مدينة المنامة التاريخية، للمهندس 
روبيرتو ن��اردي، والدعوة عامة. وتناق��ش المحاضرة فكرة 
االرتقاء باألحياء والمدن التاريخية من خالل إيجاد مسارات 

ثقافية، ُتعَنى بالمعمار التاريخي والتراثي، وتؤسس لعالقات 
إنس��انية وحيوية مع المكان. كما يس��تعرض المهندس ناردي 

من مركز الحفاظ على اآلثار في إيطاليا مجموعة من النماذج.

كش��فت الفنانة إلهام الفضالة عن تجس��يد شخصية جديدة 
ومختلفة ضمن الس��ياق الدرامي لمسلسل “وما أدراك ما 
أمي”. وقالت إنها تلع��ب دور “غنيمة”، وهي امرأة ُمقعدة 
تخ��وض صراع��ات حياتية ع��دة، الفتة إلى أن الش��خصية 
تطلب��ت منها تعامال خاص��ا. وأعربت إلهام عن س��عادتها 

بتل��ك التجرب��ة، مثمنة لق��اء مجموعة مميزة م��ن زمالئها، 
مؤك��دة أن العمل يحمل طابعا إنس��انيا بحتا. مسلس��ل “وما 

أدراك ما أمي” تأليف علي الدوحان، وإخراج حسين الحليبي.

الفضالة في دور غنيمةتاريخ المنامة تحت المجهرمحاضرة عن المكياج بـ “كانو الثقافي”



األول ال��م��س��رح��ي  ال��ب��ح��ري��ن  م��ه��رج��ان  إط����اق 

طرحت المغنية ماريا كاري أغنية جديدة بعنوان A No No عبر المتاجر  «
الرقمية الكبرى وقناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي 

للفيديوهات. وحققت األغنية رواًجا ملحوًظا منذ الساعات األولى 
على إطالقها إلكترونًيا، فتصدر ماريا كاري عناوين أهم المواقع الفنية 
األجنبية. الجدير ذكره أن آخر أعمال ماريا كاري كان فيديو كليب أغنية 

With Me

استضاف متحف البحرين الوطني يوم األحد الموافق 4 نوفمبر 2018 مؤتمرًا صحفيًا إلشهار اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين وإطالق مهرجان البحرين المسرحي األول، 
وذلك بحضور س���عادة الش���يخة هال بنت محمد آل خليفة المديرة العامة للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار، الس���يد إس���ماعيل عبد هللا األمين العام للهيئة العربية 

للمسرح بإمارة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة والسيد يعقوب يوسف رئيس اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، وتواجد ممثلين عن المسارح البحرينية. 

وكانت إمارة الش���ارقة، بدعم من س���مو الش���يخ سلطان بن 
محمد القاس���مي حاكم الشارقة، قد أطلقت مبادرة لتنظيم 
سلس���لة م���ن المهرجان���ات المس���رحية ف���ي مختل���ف الدول 
العربية، وسيكون مهرجان البحرين المسرحي األول جزءًا 
م���ن هذه المبادرة حيث يقام ف���ي المملكة خالل أبريل من 

العام المقبل. 
وتوّجه���ت الش���يخة ه���ال بن���ت محم���د آل خليف���ة بالش���كر 
واالمتن���ان إل���ى الهيئ���ة العربية للمس���رح لدوره���ا في دعم 
الح���راك المس���رحي ف���ي الوط���ن العربي. وقال���ت إن مملكة 
البحري���ن عل���ى موع���د م���ع مش���هد مس���رحي جدي���د يع���د 
بتقديم الكثير من النش���اط اإلبداعي، مشيرة إلى أن اتحاد 
جمعيات المسرحيين البحرينيين سيجمع تحت مظلته كل 
المهتمي���ن بالعمل المس���رحي للعمل على االرتق���اء بالحراك 

الثقافي والمسرحي في البحرين. 
بدوره قال إس���ماعيل عبد هللا إن مملكة البحرين مس���تمرة 
بتعزيز دورها كمركز للحراك الثقافي في المنطقة. وأوضح 
أن مب���ادرة الهيئ���ة العربي���ة للمس���رح لتنظي���م مهرجان���ات 
مس���رحية ق���د أطلقت الع���ام الماض���ي خالل أيام الش���ارقة 
المس���رحية، مش���يرًا إل���ى أن المبادرة تلّقته���ا هيئة البحرين 

للثقاف���ة واآلث���ار بإيجابي���ة ولقيت دعم���ًا كبيرًا م���ن معالي 
الش���يخة م���ي بن���ت محمد آل خليفة رئيس���ة الهيئ���ة. وقال 
إن المب���ادرة دعم���ت تنظي���م مهرجان���ات ف���ي دول عربي���ة 
كفلس���طين، موريتانيا، المغرب وستقدم دعمها لمهرجانات 

في السودان، لبنان واليمن.

أما رئيس مجلس إدارة اتحاد المسرحيين البحرينيين  «
يعقوب يوسف، فتوجه بالشكر إلى هيئة الثقافة 

لدورها في دعم تأسيس االتحاد، قائاًل إنه سيعمل 
لالرتقاء بالفن المسرحي البحريني وسيصنع واقعًا 

أكثر تمّيزاً بما يحقق آمال وطموحات العاملين في 
هذا المجال.
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ب���دأ مس���رح جلجام���ش بروف���ات مس���رحية “البقش���ة” من تألي���ف الكات���ب االماراتي اس���ماعيل عب���دهللا واخراج 
الفن���ان القدي���ر عبدهللا مل���ك وتمثيل كل من الفنان احمد مجلي، والفنان حس���ن الماجد، والفن���ان عقيل الماجد، 
والفن���ان عبدهللا فقيهي، والفنان حمد الخجم “ مس���اعد مخرج وإداري “ومس���اعد مخ���رج ايمان قمبر، والمخرج 
المس���اعد عبدالرحمن محمود، واالزياء البتس���ام الحمادي والديكور لخليفة الهاجري واالضاءة عبدهللا البكري، 
والموس���يقى س���الم الجارح، ومن المؤمل ان تعرض المسرحية قبل تاريخ 23 نوفمبر على خشبة صالة البحرين 

الثقافية.

اجتم���اع الكاتب االماراتي اس���ماعيل عبدهللا والمخرج 
عب���دهللا مل���ك، ه���ذا يعن���ي تقدي���م مس���رح مختلف عن 
المس���رح القائم، قيمة جمالية بكل لون ورائحة وصوت 
وش���كل، فنص���وص اس���ماعيل عب���دهللا تص���ور الحي���اة 

كالحياة نفسها وتعطي لكل شيء قيمته، وعبدهللا ملك 
يبحث وكما عرفته عن كل ما هو انساني في المسرح.

الع���الء  بعدس���ة  المس���رحية  بروف���ات  زارت  “الب���الد” 
مساعد المخرج ايمان قمبرالحضرمي للبنين وسجلت هذه الوقفة مع طاقم العمل. ملك يوجه الفنانين

أسامة الماجد

حبيت العمل مع هؤالء الشباب في مسرح جلجامش خاصة مع امتالكهم  «
ميزة ال توجد عند المسارح االخرى وهو الجانب االستعراضي والموسيقى، 
وبالرغم من ان النص واقعي وكوميدي وبه مواقف نفسية اال انني اشركت 

10 اشخاص سيقومون باالداء التعبيري وهم بمثابة االشباح منذ بداية 
العمل ولغاية النهاية، وكل ذلك من اجل االستفادة من الطاقات الموجودة 

في جلجامش فيما يتعلق بالجوانب االستعراضية والموسيقية. 

وفيما يتعلق بمؤلف المسرحية الكاتب االماراتي اسماعيل عبدهللا فقد قال  «
ملك: اسماعيل عبدهللا عميق في معانيه، ففي هذه المسرحية مثال والتي 

مدتها ساعة واحدة ستكتشف في نهايتها انك امام مشكلة كبيرة تمس 
كل فرد منا دون تميز، فنصوص اسماعيل عبدهللا ال تتعلق بخصوصية بلد 

معين وانما تتحدث عن كل المجتمعات وعن االنسانية بالمفهوم الشامل، 
فالموضوع الذي يطرحه يالمس كل الشعوب، كقضية العنصرية والمساواة 

بين الرجل والمرأة وغيرها من الموضوعات التي ال يمكن حصرها على 
بلد معين، ناهيك عن الصيغ البالغية في الجمل التي يكتبها للمسرح، 

فإسماعيل بمثابة شاعر نثري في المسرح وال يمكن ان تغير كلماته وجمله 
على الخشبة، بل عليك الحفظ واالداء القوي وهذا ربما فيه تعب للمثل 
الذي سيجد نفسه امام تقديم مونولوج كامل على الخشبة دون نقصان.

اما عن سبب اختياره للممثلين واالسس التي سار عليها فقد اوضح ملك  «
“ان اختياره كان مدروسا، فالممثل احمد مجلي الذي سيؤدي دور الرجل 

االعمى ممثل “ جوكر” ومرن عالوة على انه سيكون المحور االساسي 
في المسرحية، والبقية ال يقلون اهمية عن مجلي وفي النهاية القصد هو 

اعطاء الفرصة واكبر قدر من المساحة العضاء مسرح جلجامش والشباب 
المجد، الى جانب االستفادة من الخبرات الخارجية”.

دوري هو دور المثقف الذي يعاني من صدمة  «
في حياته السابقة تجعله يعيش ويتحول الى 
شخصية اخرى بعد تلك الصدمة، ويغلب على 

الدور الطابع الكوميدي الذي يكسر السردية 
في العمل.

وعن وقوفه امام قامة فنية بحجم الفنان  «
والمخرج القدير عبدالله ملك قال الماجد: انها 

فرصة يتمناها كل فنان مسرحي، فشخصيا 
كنت انتظر هذه الفرصة ولله الحمد تحققت 

وها انا اقف كتلميذ امام مخرجنا الكبير 
عبدالله ملك وان شاء الله نقدم عرضا ينال 

استحسان واعجاب الجمهور.

اعتبر نفسي محظوظا لسببين.. االول هو  «
مشاركتي والول مرة في مسرحية من 

انتاج مسرح جلجامش، والسبب الثاني 
هو تصدي الفنان القدير عبدهللا ملك 

الخراجها اضافة الى وقوفي امامه والول 
مرة كممثل. اما عن دوري في المسرحية 

فهو دور “ خميش المحش” سائق التاكسي 
الرجل الطيب الذي يسعى لفعل الخير 

لمجموعة من الناس ولكن مع االسف ينقلب 
ذلك الخير الى شر واترك بقية التفاصيل 

الى يوم العرض.

المشاركة في مسرحية يخرجها الفنان القدير عبدالله ملك شرف لي، خاصة  «
وهو شخصيا قد اختارني لتأدية دور الرجل االعمى وهي شخصية الول مرة 

في حياتي الفنية اقوم بها، شخصية صعبة وتحتاج الى قدرات خاصة وجهدا 
مضاعفا ولكن المخرج عبدالله ملك وبحكم خبرته الطويلة في المسرح 

ارشدني واعطاني وكما نقول مفاتيح الشخصية وان شاء الله اكون على قدر 
المسؤولية واقدم شيء يعجب الجمهور.

بدوره قال الفنان سالم الجارح وهو المؤلف الموسيقي للعمل: في  «
البداية كان البد وان اشاهد العمل واالجواء العامة حتى يتسنى لي 

وضع الموسيقى المناسبة، ولله الحمد وضعت الموسيقى وأعجب 
بها المخرج عبدالله ملك وإن شاء الله نصل جميعا إلى ما نصبو إليه 

وهو تقديم عمل يليق بمسرح جلجامش وبسمعة المسرح البحريني 
عموما.

عقيل الماجدعبداهلل ملك

حسن الماجد

أحمد مجلي 

سالم الجارح

عبداهلل ملك يخرج “بقشة” جلجامش بنجوم بحرينيين
م��������ن ت������أل������ي������ف اإلم������������ارات������������ي إس������م������اع������ي������ل ع������ب������داهلل
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“القلب المكسور”.. مرض حقيقي
عندما تتعّرض لضغط عصبي شديد بعد حالة وفاة أو طالق أو حتى فرحة مفاجئة، وتشعر كما لو أن “قلبك 
قد انكس���ر” فأنت ال تبالغ، فاألمر في الحقيقة واقعي، وقد نجح العلم في إثباته، وليس مجرد مقولة ش���عبية 

تعكس بعض المبالغة.
وأوضح العلماء أنه عند تعرض اإلنسان لضغط شديد بعد أحداث مؤلمة كالوفاة أو االنفصال أو 

االكتئ���اب، أو حت���ى عقب تعرضه لفرح���ة مفاجئة كالفوز بجائزة كبي���رة، فإن تغييرات تحدث 
ف���ي قلبه وتصيبه آالًما أش���به بتلك المصاحب���ة للنوبة القلبية. وقال موق���ع “هارت.أورغ”، إن 
النس���اء ه���ن األكث���ر إصابة به���ذا المرض من الرج���ال، موضًحا أن ما يحدث هو أن الش���خص 
يشعر بآالم قوية ومفاجئة في الصدر، بسبب االرتفاع الكبير في هرمونات التوتر، باإلضافة 
إل���ى الش���عور بضيق في التنفس، واضطراب في ضربات القلب. ويش���ار إل���ى أن هذه األمور 

قد تحدث حتى وإن لم يكن لدى الشخص تاريخ مع مرض القلب، ومن الممكن أن تؤدي إلى 
قصور ش���ديد في عضلة القلب. ويكون التعافي من “القلب المكس���ور” قصيًرا ويستغرق أياًما أو 

ا، فيما يستغرق التعافي من  أسابيع، ومن غير المرجح أن يتكرر مرة أخرى، إال في حاالت قليلة جدًّ
النوبة القلبية شهًرا أو أكثر. ومن الممكن أن يخطئ األطباء في البداية بتشخيص الحالة إذ 

قد يعتبرونها نوبة قلبية، خاصة وأن األعراض ونتائج الفحوصات تبدو متشابهة، إال أنه 
بفضل بعض الفحوصات واالنتباه إلى التفاصيل، يمكن اكتشاف الفرق.

خلصت دراسة حديثة ُأجريت في الواليات 
المتح���دة و13 دولة أوروبي���ة، إلى أن هناك 
بكتيري���ا معين���ة تتركز أكثر م���ن غيرها في 
“ُدش” االستحمام، مشيرة إلى أنها تتسبب 
ف���ي كثير م���ن األمراض المعدية. وحس���بما 
أوردت صحيف���ة “ديل���ي مي���ل” البريطانية، 
ه���ي  انتش���اًرا  األكث���ر  البكتيري���ا  ف���إن 
“الجرثومة الفطرية أو المتفطرة”، المس���ببة 
لع���دة أمراض معدية منها، الس���ل. وس���عت 
الدراس���ة إلى معرف���ة البكتيري���ا الموجودة 
في دش االستحمام التي تصل إلى رؤوس 
���ا  البش���ر، ولذلك أخذت عينات من 656 دشًّ

ا في الواليات وأوروبا. منزليًّ

عمل الباحثون على تحليل عينات  «
الحمض النووي الموجودة في 

العينات، وقالوا إن هذه البكتيريا 
الضارة في صنابير المياه التي 
توفرها البلديات أكثر من تلك 

القادمة من اآلبار، وهي شائعة في 
المناطق الجغرافية ذات الحرارة 

العالية.

بـكتيريا مضـرة 
فـي “دش 

االستحمـام”
الصرعة الجديدة في عالم التخلص من آالم وأوجاع التقدم في العمر واستعادة 

الشباب يبدو أنها بدأت تطرق أبواب العالم بقوة.

وليس على المرء الذهاب بعيًدا الس���تعادة 
ش���بابه، ف���كل م���ا يحت���اج إلي���ه ه���و العالج 

بدماء شاب كما يقول العلماء.
جامع���ة  معه���د  ف���ي  األس���تاذة  وبحس���ب 
كاليفورنيا لصحة كبار السن، ليندا بارتريج، 
ا بناء  ف���إن العالج الجديد يتم تطويره حاليًّ
عل���ى أبح���اث جدي���دة، تفيد ب���أن الحصول 

عل���ى دم���اء يتب���رع به���ا الش���باب يمكنها أن 
تعيد شباب الكهول وكبار السن.

يستطيع أي شخص الحصول على  «
دماء من الشباب، ولو مقابل مبلغ 

من المال، مثلما هو الحال مع شركة 
“أمبروزيا”، وهي شركة أميركية تعرض 
دماء شابة مقابل مبلغ كبير من المال.

تمّك���ن مغام���ر بريطان���ي م���ن تحقي���ق رق���م قياس���ي جديد، من خالل الس���باحة بش���كل 
متواصل ألكثر من 5 شهور حول البر الرئيس للمملكة المتحدة.

وقط����ع روس إدغل����ي )33 عاًما( مس����افة 
تبلغ حوالي 3 آالف كيلو متر خالل 157 
����ا قضاها بالكامل في عرض البحر،  يوميًّ
قبل أن تطأ قدماه اليابس����ة، وهو يعاني 
إعياًء ش����ديًدا، وفق م����ا ذكرت صحيفة 
“غاردي����ان” البريطاني����ة، أم����س االثنين. 
وانطل����ق إدغل����ي ف����ي رحلته م����ن ميناء 
مارغيت في األول م����ن يونيو الماضي، 

وق����ال إن����ه واج����ه صعوب����ات ع����دة، منها 
لدغات قناديل البح����ر واألمواج العاتية 

وسفن الشحن الضخمة. 

دخل إدغلي موسوعة “غينيس”  «
لألرقام القياسية أكثر من مرة، من 
خالل تسلق حبل إيفرست، وكذلك 

جر سيارة شحن خالل سباق 
ماراثون.

الدماء الشابة تعيد لكبار السن شبابهم

157 يوًما سباحة في عرض البحر

سياح يلتقطون صورا في معبد بوذي في 
بوروبودور، جزيرة يافا

ذكرت صحيفة “زمان” التركية أن رسالة مثيرة بثها مدرس رياضيات 
أصبحت محط حديث مواقع التواصل االجتماعي ألنه تنبأ من خاللها 

بموعد “يوم القيامة”.

وزع���م أم���رت نور ال���ذي يعمل في مدرس���ة علي ش���اتين كاي���ا االبتدائية 
مدين���ة أيفالي���ك غرب تركيا أن نجًما سيس���قط عل���ى األرض في الحادي 
عش���ر م���ن نوفمبر الج���اري، قائال: ”ف���ي 12 نوفمبر لن يك���ون هناك أعمال 
تذهبون إليها. اقتدوا بي، وال تنفقوا نقودكم على الزينة بل أنفقوها على 

شراء المؤونة”.
 وعبر “تويتر” نش���ر نور رس���الة استقالته، أوضح خاللها أنه أوحي له في 
المنام أن نجًما يدعى )طارق( سيسقط على األرض في الحادي عشر من 
نوفمب���ر، مؤكًدا أن أحًدا لم يصدقه رغم إبالغه الناس بهذا األمر، مضيًفا 

أنه تقدم باستقالته إلظهار صحة روايته.

وأكدت مصادر باإلدارة التعليمية بالبلدة أن المدرس قدم  استقالته،  «
مشيرة إلى أن نور لم يعد يباشر بعمل التدريس اآلن في المدرسة.

مدرس يتنبأ بـ “يوم القيامة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ُتظهر فحوصات “القلب المكسور” تغيرات جذرية في إيقاع القلب، باإلضافة إلى تبدالت في الدم كتلك التي تحدث لدى  «
التعرض لنوبة قلبية، إال أنه بخالف النوبة القلبية، ال يوجد دليل على انسداد الشرايين في “القلب المكسور”. ومن الفحوصات 

التي ُتظهر الفرق بين المرضين، فحص “EKG”، وهو اختبار يسجل النشاط الكهربائي في القلب، باإلضافة إلى فحص الدم 
الذي سيظهر عدم وجود قصور في القلب. كما أن الفحوصات ستثبت عدم وجود انسداد في الشرايين التاجية، ووجود تضخم 

وحركة غير اعتيادية في البطين األيسر من القلب.

أعراض المرض

أسماك صغيرة

حق���ق خب���ر بعن���وان “ضب���ط باع���ة 
بأس���ماك صغيرة وش���باك مخالفة... 
تفتيش يمتد إلى األسواق المركزية 
أعل���ى  والبن���در”  المنام���ة  ومرف���أي 
مع���دل تفاعل على حس���اب “البالد” 
وطال���ب  أم���س.  اإلنس���تغرام  ف���ي 
 yousif.faqeeh@ المس���تخدم 
بوض���ع ضوابط لصيد األس���ماك في 
مواس���م التكاثر، كما دعا الس���لطات 
المختصة بمراقبة األسواق وكذلك 

الصيادين في عرض البحر.

في حال كنت تش���عر أن���ك غير محظوظ، 
اس���أل نفسك: هل س���بق وأن مررت أمام 
مدف���ع لحظ���ة إطالق���ه؟ إذا كان الجواب 
بالنف���ي، فأن���ت بالتأكيد لس���ت المنحوس 

األكبر في العالم.
وأظه���ر مقط���ع فيدي���و، نقلت���ه صحيف���ة 
حمام���ة  م���رور  البريطاني���ة،  “المي���رور” 
“منحوسة”، في الوقت غير المناسب، من 

أمام مدفع لحظة إطالقه في مالطا. 
وذك���ر المص���در أن إط���الق المدف���ع يأتي 
لمالط���ا،  االحتفالي���ة”  “التحي���ة  بمناس���بة 
مش���يًرا إل���ى أن الق���وات المس���لحة له���ذه 
الدولة األوروبية تستخدم الذخيرة، منذ 

القرن التاسع عشر، لهذا الغرض.

ومن الواضح أن الطائر لم ينج من  «
هذه الطلقة الهائلة التي استهدفته 

من مسافة قريبة للغاية، لكن مصور 
الفيديو الذي التقط الواقعة، في 

عاصمة مالطا، فاليتا، اكتفى بالقول 
إن “النهاية لم تكن سعيدة”.

نّظمت دار “أوزن���ا” مزاًدا قرب باريس 
الش���اعر  كتبه���ا  رس���الة  في���ه  بيع���ت 
فت���رة  ف���ي  بودلي���ر  ش���ارل  الفرنس���ي 
ش���بابه، وأعل���ن فيه���ا نيت���ه االنتح���ار 

بسعر 234 ألف يورو.
بيعت رس���الة كتبها الش���اعر الفرنس���ي 
شارل بودلير في شبابه ويكشف فيها 
نيت���ه االنتح���ار األحد في مزاد بس���عر 
234 ألف ي���ورو، أي أكثر بثالث مرات 

من سعرها المقدر.

وتعتبر الرسالة القطعة األهم  «
في المزاد الذي نظمته دار “أوزنا”. 
وتحمل رسالة بودلير تاريخ يونيو 

1845 وعنوان عشيقته جان 
دوفال وكان سعرها مقدرًا بين 

60 و80 ألف يورو. وهي باتت اآلن 
ضمن مجموعة خاصة في فرنسا 

على ما أوضحت دار المزادات 
الواقعة في فونتينبلو قرب 

باريس.

أكثر كائن 
“منحوس” على 

األرض

رسـالـة انتحـار
 بـــ 234 ألــف 

يــورو
في حادث مأس���اوي حزين، لقي زوجان، حديث���ا العهد بالزواج، حتفهما في والية 
تكس���اس األميركية، بعد ساعات قليلة على حفل زفافهما، وفق ما ذكرت صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية.

وق���ال المص���در إن���ه بع���د انته���اء حف���ل 
بيل���ر  وي���ل  الزوج���ان  اس���تقل  الزف���اف، 
وبيلي أكرمان طائ���رة هليوكبتر، خاصة 
بعائلتهم���ا، إال أنه���ا تحطمت بع���د دقائق 

من إقالعها، فوق أحد التالل.

وتابع أن الحادث خلف مقتل الزوجين  «
باإلضافة إلى الطيار الخاص بهما. 

وأقيم حفل الزوجين، اللذين يدرسان 
معا في جامعة سام هيوستن، في 

مزرعة العائلة بمدينة أوفالدي، السبت.

نهاية مروعة لزوجين “في السماء”

توجت المتسابقة الفيتنامية، فونغ خان نغوين، البالغة من العمر 23 عاما بلقب “ملكة 
جمال األرض 2018”. وتعتبر فونغ أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة التي 

أقيمت يوم السبت في “مجمع مول آسيا أرينا” بعاصمة الفلبين مانيال. وتدرس فونغ 
التسويق وتتحدث اإلنجليزية والفيتنامية بطالقة، وقد تحدثت في الفيديو التقديمي 

لها، عن مشروع بيئي للحفاظ على نهر الميكونغ الذي يقع في جنوب فيتنام. بعد نهاية الزفاف وتوديع الضيوف، غادر بيلر وأكرمان في طائرة، لكن بعد ميل واحد فقط 
على إقالع الهليوكبتر، تحطمت بشكل مروع، دون معرفة سبب الخلل.
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